Liity jäseneksi

PAU on
posti- ja logistiikka-alan
vahva ammattiliitto.
Liiton jäsenyydellä turvaat
parhaiten etusi työelämässä.
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Vahva liitto
Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU on posti-, viestinvälitys- ja logistiikkaaloilla toimivien työntekijöiden ja toimihenkilöiden vahva ammattiliitto.
Liitto valvoo ja parantaa jäsenten taloudellisia ja sosiaalisia etuja sekä
oikeuksia työelämässä ja yhteiskunnassa. Liitossa on noin 23 000 jäsentä.
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Mistä työehdot tulevat?
Suomessa järjestäytyneet työntekijät ja työnantajat neuvottelevat työsuhteen
ehdoista työehtosopimuksilla. Nämä työntekijöiden oikeudet olemme
saavuttaneet liiton jäseneksi järjestäytyneiden työntekijöiden ansiosta.
Jos arvostat näitä etuja myös jatkossa, liity liittoon.

PAUn
neuvottelema TES

Lainsäädäntö

Palkankorotukset

Kyllä

Ei

Minimipalkka

Kyllä

Ei

Ilta- ja yötyölisä

Kyllä

Ei

Palkallinen joustovapaa

Kyllä

Ei

Kokemusvuosilisät

Kyllä

Ei

Arkipyhäkorvaukset

Kyllä

Ei

Lomaraha

Kyllä

Ei

Sairausajan palkka

Kyllä (1 vko-3 kk)

Kyllä (1+9 päivää)

Palkallinen vapaa sairaan
lapsen hoitoon

Kyllä

Ei

Palkallinen äitiysvapaa ja
isyysvapaa

Kyllä

Ei

Näiden etujen säilyminen ja parantaminen edellyttää, että meillä on
jatkossakin korkea järjestäytymisaste ja tarvittaessa voimaa puolustaa
porukalla oikeuksiamme.
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Työehtosopimus
on paras jäsenetu
Työehtosopimuksessa (TES)
on määritelty alan keskeiset työn
tekemisen ehdot. TES on tärkeä,
koska sillä on sovittu työntekijän
näkökulmasta monesta asiasta
paljon paremmin kuin työlain
säädännössä.

Jos työehtosopimusta ei olisi, työn
antaja voisi noudattaa ainoastaan
työlainsäädäntöä. Tällöin työntekijän
tai työpaikan pitäisi neuvotella
yksin työsuhteen ehdoista ja palkan
korotuksista. Ammattiliiton
jäsenenä saat kuitenkin aina
tukea omasta liitostasi.
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Edunvalvojat jäsenten tukena
Pääluottamusmies ja työpaikan luottamusmies ovat järjestäytyneiden työn
tekijöiden ja toimihenkilöiden edunvalvojia. Liiton jäsenet saavat heiltä
apua ja tukea työelämään liittyvissä ongelmissa.
Luottamusmies valvoo, että työpaikalla noudatetaan työehtosopimusta ja
työlainsäädäntöä. Luottamusmiehen mahdollisuudet edustaa työntekijöitä
ovat sitä parempia, mitä useampi työntekijä kuuluu liittoon. Luottamusmies
auttaa vain liiton jäseniä. Muiden on selvitettävä ongelmansa yksin.
Työsuojeluvaltuutettu edustaa henkilöstöä työsuojeluun, työntekijöiden
turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttavissa asioissa. Työsuojeluvaltuutettujen
lisäksi työsuojeluasioista vastaavat työpaikkojen työsuojeluasiamiehet.

Työsuhdeneuvonta ja oikeusapu
PAUn jäsenet saavat lainopillista apua ja neuvoja työelämään liittyvissä
kysymyksissä. Jos sinulla on kysyttävää palkastasi tai muista työehdoistasi
tai sinulle tulee niihin liittyviä erimielisyyksiä työnantajasi kanssa, liitto
neuvoo ja auttaa sinua ratkaisemaan ongelmat.
Luottamusmies neuvoo ja auttaa sinua työpaikallasi. Jos työpaikallasi ei
ole luottamusmiestä, voit olla yhteydessä pääluottamusmieheen tai
liiton toimistoon.
Mikäli työriitojen selvittelyyn ei löydy muuta ratkaisua, voi liitto viedä asiasi
tarvittaessa oikeuden ratkaistavaksi. Sinulle voidaan myöntää liiton kokonaan
kustantama oikeusapu, mikäli olet ollut liiton jäsen 6 kuukautta ennen
työriidan syntymistä. Oikeusapua haetaan ammattiosaston kautta.
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Tietoa ja koulutusta
PAUn tarjoama koulutus on
loistava jäsenetu, jota kannattaa
hyödyntää. Tarjolla on kaikille
jäsenille ja aktiiveille sopivaa
kurssitoimintaa. Koulutuksista
saat hyödyllistä tietoa, oivalluksia
ja iloa.
Liiton koulutuspaketti on moni
puolinen. Se sisältää järjestö
koulutusta kaikille jäsenille,
edunvalvojien koulutusta ja
Työväen Sivistysliitto TSL:n
kursseja.

PAUn järjestökoulutus on perus
tietoa ja järjestöllisiä valmiuksia
lisäävää koulutusta, joka on
tarkoitettu kaikille jäsenille.
Työnantaja ei pääsääntöisesti
maksa palkkaa kurssiajalta,
mutta liitto maksaa osallistujien
majoittumiset, kurssimateriaalin,
ruoat ja kohtuulliset matkakulut.
Edunvalvojille tarkoitetun
sopimuskoulutuksen ajalta saat
myös täyden palkan kurssiajalta.
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Osallistu ja vaikuta
PAUn jäsenet kuuluvat liittoon oman ammattiosaston kautta. Osastot
järjestävät jäsenilleen kokouksia, koulutusta ja virkistystoimintaa. Osaston
kautta voit tehdä aloitteita työehtoihin, työturvallisuuteen ja liiton toimintaa
liittyvissä asioissa. Vaikuttaminen kannattaa. Liiton historian aikana suurin
osa työehtojen parannuksista on tullut työntekijöiden järjestäytymisen kautta.

Turvaa työttömyysaikana
Kun liityt PAUn jäseneksi, liityt samalla myös Kuljetusalan työttömyyskassaan.
Liiton jäsenmaksu sisältää kassan jäsenmaksun.
Jos jäät työttömäksi, sinut lomautetaan tai osa-aikaistetaan, saat ansioihisi
suhteutettua työttömyyspäivärahaa, joka on huomattavasti parempi kuin
Kelan maksama perusturva. Jos jäät vuorotteluvapaalle, kassa maksaa
vuorottelukorvausta.
Ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan saaminen edellyttää, että olet ollut
työttömyyskassan jäsen vähintään 26 viikkoa ja olet jäsenyyden aikana ollut
palkkatyössä vähintään 26 kalenteriviikkoa viimeisen 28 kuukauden aikana.
Tätä työssäoloehtoa kerryttävät sellaiset kalenteriviikot, joiden aikana olet
työskennellyt vähintään 18 tuntia ja maksettu palkka on ollut alalla sovellettavan
työehtosopimuksen mukainen.
Jos vaihdat työttömyyskassaa, voit ottaa mukaasi jo keräämäsi jäsenyys- ja
työssäoloehdon. Tämä onnistuu, jos liityt uuteen työttömyyskassaan kuukauden
kuluessa edellisestä kassasta erottuasi.
Lisätietoja työttömyysturvasta saat Kuljetusalan työttömyyskassasta
www.kuljetusalantk.fi
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PAUn jäsenenä
saat monia
rahanarvoisia etuja
Upea Aurala-huvila
jäsenten käytössä
Liiton jäsenenä voit vuokrata PAUn Aurala-huvilaa edulliseen hintaan.
Huvila tarjoaa upeat puitteet lomallesi tai vaikka perhejuhlille. Aurala
sijaitsee Saimaan rannalla noin 15 minuutin ajomatkan päästä Mikkelin
keskustasta Hotelli Heimarin (Laitialantie 190, Ristiina) välittömässä
läheisyydessä.
Majoituspaikkoja huvilasta löytyy 12 hengelle seitsemästä huoneesta sekä
kaksi lisävuodetta. Huvilasta löytyy tv-huone ja kokous-/ruokailuhuone
sekä keittokomero, astiat, liesi, astianpesukone, mikroaaltouuni ja kahvin
keitin. Iso lasitettu kuisti tarjoaa myös vaihtoehtoisen ruokailutilan.
Huvilan kokonaispinta-ala on kuisti mukaan luettuna 336 neliötä.
Huvilan yhteydessä on lisäksi iso saunarakennus, jossa on tupa-/takkahuone sekä kahden kiukaan sauna. Löylyistä mahtuu nauttimaan noin
20 henkeä samaan aikaan. Saunasta pääsee suoraan Saimaaseen.
Huvilan pihalta löytyy myös tenniskenttä, lasten leikkipaikka, liukumäki,
kiipeilyteline sekä hiekkalaatikko.
Lisätietoja, kuvia ja varaukset osoitteesta varauskalenteri.pau.fi
8
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Ifin vakuutusedut liiton jäsenille
Liittymällä PAUn jäseneksi saat Ifin tapaturma- ja matkustajavakuutuksen.
Tapaturmavakuutus kattaa jäsenelle vapaa-aikana kaikkialla maailmassa
sattuvat tapaturmavahingot. Tapaturmavamman hoitokulukorvaus on
enintään 3 313 euroa tapaturmaa kohden. Vakuutuksessa ei ole omavastuuta.
Korvaus pysyvästä haitasta on enintään 30 979 euroa. Korvausta maksetaan
lääketieteellisen haitta-asteen mukaan. Pysyvän haitan korvaus on veroton.
Matkustajavakuutus on voimassa enintään 45 vuorokautta kestävillä koti- ja
ulkomaan matkoilla. Vanhempiensa mukana matkustavat alle 20-vuotiaat
lapset ja lapsenlapset kuuluvat vakuutuksen piiriin. Matkavakuutukseen
kuuluu myös kriisiturva, joka turvaa matkan peruuntumisen tai keskeytymisen matkakohteen yllättävän tilanteen vuoksi sekä korvaa tarvittaessa
psykoterapiaa tapahtumasta toipumiseen. Matkatavaroita ei korvata
tästä vakuutuksesta.
Mitä matkustajavakuutus korvaa?
• Tapaturman tai sairauden aiheuttamia hoitokuluja ilman euromääräistä
ylärajaa: lääkärinpalkkiot, tutkimukset, lääkkeet, sairaalavuorokaudet
• Matkan peruuntuminen
• Matkan keskeytyminen
• Ns. ambulanssilennot
• Kotiinkuljetus kuolemantapauksissa
Lisätietoja liiton vakuutuksista ja
Ifin tarjoamista jäseneduista
osoitteessa www.if.fi/pau.
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Jäsenlehti kotiin
PAUn jäsenlehti Reitistä saat tietoa, jota et muualta löydä.
Lehti käsittelee laajasti ja monipuolisesti jäsenten työhön
vaikuttavia asioita, vastaa oikeudellisiin kysymyksiin ja
kertoo työmarkkinoiden muutoksesta. Lehdestä saat myös
hyödyllistä tietoa edunvalvonnasta, työsuojelusta ja
työttömyysturvasta.

Jäsenkalenteri
PAUn jäsenkalenteri on maksuton ja se toimitetaan
eläkeläisiä lukuun ottamatta jäsenille, jotka sen tilaavat.
Voit tilata kalenterin kirjautumalla PAUn jäsensivuille
osoitteessa www.pau.fi. Kalenteritilausta ei tarvitse uusia
vuosittain.

Jäsenkortti
Saat liiton jäsenkortin ja liittymispaketin noin kuukauden
kuluessa siitä, kun liittymisilmoitus on saapunut liittoon.
Jäsenkortti on samalla matkavakuutuskorttisi ja sillä saa
etuja ja alennuksia PAUn yhteistyökumppaneilta. Muovi
kortin rinnalle voit tilata älypuhelimeesi myös PAUn
mobiilijäsenkortin.
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Apurahaa PAUn rahastolta
Liiton rahastosta myönnetään kerran vuodessa stipendejä
kulttuuriharrastusten tukemiseen sekä näihin harrastuksiin
liittyvään opiskeluun. Myös ammattiosastoille voidaan
myöntää tukea suunniteltuihin kulttuuriprojekteihin tai
esimerkiksi historiikin kirjoittamiseen.

Muita etuja
PAUn jäsenenä saat käyttöösi myös paljon muita vaihtuvia
jäsenetuja, mm. alennusta Turvan vakuutuksista, poltto
aineista, risteilyistä ja majoituksista sekä lehtien tilauksista
ja äänikirjoista.

Jäsenmaksu on
verovähennyskelpoinen
PAUn jäsenmaksu on 1,59 % bruttopalkastasi ja se
sisältää myös työttömyyskassan jäsenmaksun. Jäsenmaksu
on kokonaisuudessaan verovähennyskelpoinen. Tämä
tarkoittaa käytännössä sitä, että maksat jäsenyydestäsi
lopullisessa verotuksessasi vähemmän kuin mitä kuukausittain maksat liitolle palkastasi. Ilmoitamme jäsenmaksut
automaattisesti verottajalle puolestasi.

Näin liityt PAUn jäseneksi
Voit liittyä PAUn jäseneksi suoraan verkkosivujen kautta osoitteessa
www.pau.fi tai liittymislomakkeella, jonka saat luottamusmieheltäsi
tai liiton toimistosta. Tee hyvä päätös, liity nyt!
11

PAU_Jasenesite_A5.indd 11

29.11.2021 21.56

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU
@PAU_liitto
www.pau.fi
Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry
John Stenbergin ranta 6,
00530 Helsinki
Puh. 09 613 116
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