
 

 

 

 

 

Underteckningsprotokoll kollektivavtal för Åland Post Ab 
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Närvarande  

Åland Post Ab (Posten) Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry (Pau) 
Johan Sundblom  Jerry Hägglund 
Marika Lindström Sarah Wigell 
Sofie Gingsjö Elena Lundqvist 
  

 

§ 1 Allmänt 

Det konstaterades att det mellan Posten och Pau i dag har undertecknats ett kollektivavtal jämte 

bilagor i enlighet med förhandlingsresultatet som nåddes 12.5.2022. Förhandlingar har pågått sedan 

den 8.12.2021 Parterna har träffats 12 gånger, 11 av dessa gånger är protokollfört.   

Avtalsparterna är överens om att tidigare huvudavtal har upphört att gälla. 

§ 2  Avtalstid 

1.1.2022-31.12.2022 

§ 3  Lönejustering och eurobestämda belopp 

Löneökning 2022: 

ÅP och Pau har enats om en löneförhöjning från den 1.5.2022 med pottfördelning på 0,5%, vilken 

ska fördelas till personal som ligger under eller lågt i intervallet och/eller fått bra resultat i 

prestationsbedömningen. Detta ska göras på basen av prestationsbedömningen (i enlighet med KA 

bilaga 1 punkt 5.3). 

Från den 1.5.2022, justeras lönen för personalkategorierna A och B med 1,5 % i en allmän 

förhöjning.  

 

§ 4  Textändringar 

Nedanstående paragrafer ändras enligt följande: 

A. Allmän  

Uppdatering av Europaparlamentets och rådets förordning nr (2020/1054), Lagen om samarbete 

inom företaget (2021/1333), Transportlagen (2017/320) och Vägtrafiklagen (2018/729) 

 

§ 13- Uppdatering enligt Europaparlamentets förordning och hänvisning till Transportlagen 

§ 21- bytt länk till nya uppdaterade samarbetslagen 

§ 45- Förslag att vi behåller den tidigare texten och förhandlar om det under hösten 

Kapitel G 

§ 50 och § 51- hopslagna till samma § 50- ingen textändring 

§ 51 Tidpunkt för beräknande av semester, helt ny text 

§ 52- Semesterns längd, nya tabeller. Text struken.  

§ 53- Sparande av semester, Arbetstagaren kan spara den del av sin egentliga semester enligt 52 § 

1 och 2 punkterna som överskrider 15 dagar eller, när semestern bestäms enligt 52 § 3 punkten, den 

del som överskrider 20 dagar. Sparande av semester gällande § 52 a, enligt semesterlagen.  
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§ 55- Vintersemesterförlängning, Struken text, finns inte anställda denna text kan gälla. Om en sådan 

del av semester som bestäms enligt 52 § b. 1 mom. 1 och 2 punkterna som inte är avsedd som 

sparsemester, hålls under annan tid än semesterperioden, beviljas den till denna del förlängd med 

hälften, dock högst för hälften av arbetstagarens hela semester och så, att förlängningen är högst 

sex vardagar. 

Åtnjuter arbetstagare, som är berättigad till semester för tolv kvalifikationsmånader och vars 

semester bestäms enligt 52 § 3 punkten högst 28 vardagar av semestern under semesterperioden, 

är han berättigad till förlängning av semestern med åtta vardagar. När arbetstagaren sparar en del av 

sina egentliga semesterdagar för att hålla dem som sparsemester, minskas nämnda maximiantal om 

28 vardagar i motsvarande mån. 

Arbetstagare, som enligt 52 § 3 punkten inte har rätt till semester för tolv kvalifikationsmånader men 

för minst sju månader, är berättigad till förlängning av semestern med fyra vardagar, om högst tre 

fjärdedelar av den egentliga semestern, som har reducerats med antalet sparsemesterdagar, hålls 

under semesterperioden.  

Struken text- Finns inte arbetstagare detta gäller längre en semester beviljas enligt § 52 b. 2 mom 

eller (borttagen text, finns ingen arbetstagare detta kan gälla längre) 

§ 56- Semesterlönetillägg räknat enligt kortare semester, innebär inte någon förändring i praktiken 

§ 59- Uppsägningstider, uppdaterade enligt lagen 

§ 61- Prövotid, Åland Post tillämpar prövotid enligt arbetsavtalslagen § 4. Prövotiden tillämpas på 

tillsvidareanställda och vid längre vikariat med en 4 månaders prövotid. Personer i ledande ställning i 

arbetskategori D har sex månaders prövotid. Sex månaders prövotid kan också tillämpas på 

specialistbefattningar.  

§ 72- uppdaterad landskapsförordning och landskapslag 

§ 91- Uppdaterade länk till samarbetslagen 

§ 96- avtalets giltighetstid 

§ 98- Underteckningar 

 

 

Bilaga 2- Befattningar och referenslöner, ny referenslön för Vanda 

 

Uppdatering av § 4- städarvode, § 36 utryckningspeng, § 65-respeng, § 76 lön och förmåner vid 

fackföreningsutbildning, § 87 förtroendemans avlöning och arvode 

 

§ 5 Underteckning av kollektivavtal 

Styrelserna för Posten och Pau undertecknar detta protokoll och kollektivavtalet genom fullmakter 

enligt bilaga 2,3 och 4 

 

Sviby 15.6.2022  

 

Åland Post Ab    Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry   

 

 

_________________________  _________________________ 

Henrik Lundberg    Sarah Wigell  

 

_________________________  _________________________ 

Marika Lindström    Jerry Hägglund 
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