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EHDOTUKSET 

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa liikenne- ja 

matkailuvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 

myöhemmin hyväksyy: 

1. toteaa, että viime vuosien teknologinen edistys ja digitalisointi ovat muuttaneet selvästi 

postipalvelualaa, että postipalvelujen nykyaikaistumisella ja monipuolistumisella on 

ollut suuri vaikutus alan työoloihin ja työllisyyteen erityisesti syrjäisillä alueilla ja 

maaseutu- ja vuoristoalueilla, että kokonaistyöllisyys on laskenut viimeksi kuluneiden 

20 vuoden aikana ja että vuodesta 2012 vuoteen 2013 postialan työllisyys laski 

keskimäärin 4,4 prosenttia EU-28:ssa; 

2. huomauttaa, että kirjeiden määrä EU:ssa laskee, koska paperimuotoinen posti korvautuu 

digitaalisilla välineillä, mutta pikarahdin kysyntä sitä vastoin kasvaa; toteaa, että 

yleispalvelun tarjoajien tarjoamien työpaikkojen määrä on vähentynyt, mihin on syynä 

kirjepostin määrän väheneminen sekä nykyaikaistaminen ja automaation lisääntyminen; 

toteaa, että teknologinen kehitys, joka mahdollistaa kansalaisille palvelujen ja 

viestintäyhteyksien käytön kotoa käsin, on vähentänyt postitoimistojen lukumäärää ja 

sen seurauksena myös kyseisen alan työntekijämäärää; 

3. muistuttaa, että postipalvelujen tarjoaminen on välttämätöntä alueelliselle kehitykselle, 

sosiaaliselle osallisuudelle ja EU:n taloudelliselle ja alueelliselle yhteenkuuluvuudelle ja 

että sillä on erityisen tärkeä rooli maaseudulla ja syrjäisillä alueilla, kuten todetaan 

postipalveludirektiivin 3 artiklan 2 kohdassa ja johdanto-osan 19, 20 ja 22 kappaleessa; 

huomauttaa näin ollen, että on välttämätöntä säilyttää postipalvelut syrjäisillä, 

maaseutu- ja vuoristoalueilla, jotta helpotetaan ihmisten välistä viestintää sekä taataan 

välttämättömät postipalvelut, mukaan luettuna paikalliset yhteyspisteet; kehottaa 

jäsenvaltioita näin ollen arvioimaan postipalveludirektiivin (97/67/EY, sellaisena kuin 

se on muutettuna direktiivillä 2008/6/EY) vaikutuksia Euroopan kansalaisiin, erityisesti 

niihin, jotka asuvat syrjäisillä alueilla tai maaseutu- tai vuoristoalueilla, jotta 

varmistetaan, että yleispalvelun tarjoaminen on taattu ainakin viitenä päivänä viikossa 

kuten direktiivissä 2008/6/EY on säädetty; kehottaa jäsenvaltioita nopeuttamaan 

laajakaistaverkkojen käyttöönottoa maaseutualueilla, jotta ne voisivat saada täyden 

hyödyn digitaalisten sisämarkkinoiden tarjoamista mahdollisuuksista, erityisesti niistä, 

jotka liittyvät työpaikkojen luomiseen, kilpailukykyyn, innovointiin ja uusien 

verkkopalvelujen, erityisesti sähköisten postipalvelujen, saatavuuteen, sekä 

varmistamaan palvelujen jatkumisen ja tulevan kasvun; muistuttaa, että postipalvelualan 

markkinoiden täydellinen avaaminen ei saisi johtaa siihen, että yksityiset palvelut 

keskittyvät kannattavammille alueille, kuten tiheään asutuille alueille; kehottaa asiasta 

vastaavia viranomaisia näin ollen analysoimaan ”kermankuorinnan” kielteisiä 

vaikutuksia ja ehkäisemään niitä; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita vaihtamaan 

yleispalvelujen tarjoajia koskevia parhaita käytänteitä; 

4. toteaa, että osa-aikaisten työntekijöiden, vuokratyöntekijöiden ja itsenäisten 

ammatinharjoittajien lukumäärä alalla on kasvanut ja että yleinen suuntaus on 

siirtyminen kohti joustavampia työsopimuksia, jotka joissakin olosuhteissa voivat johtaa 

epävarmoihin työsuhteisiin, joissa työntekijöille ei taata riittävää suojelua; suhtautuu 

myönteisesti sellaisten uusien työaikamallien kehittämiseen, jotka antavat työntekijöille 
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mahdollisuuden esimerkiksi yhdistää perhe- ja työelämä entistä paremmin tai saada 

täydennyskoulutusta tai mahdollisuuden työskennellä osa-aikaisesti; muistuttaa, että 

uusissa, joustavissa työsopimuksissa on suljettava pois mahdolliset riskit, kuten 

työntekijöiden ylikuormitus tai riittämätön palkka; painottaa siksi työmarkkinoiden 

joustavuuden ja toisaalta työntekijöiden taloudellisen ja sosiaalisen turvallisuuden 

välttämättömyyttä; korostaa, että työolojen ja työelämän normien heikentämiseen 

perustuvaa työvoimakustannusten alentamista ei pitäisi katsoa joustavuudeksi; kehottaa 

komissiota ja jäsenvaltioita valvomaan toimintoja, jotta voidaan puuttua postialalla 

tapahtuvaan näennäiseen itsenäiseen ammatinharjoittamiseen; kehottaa yleisesti 

jäsenvaltioita estämään työsopimusten joustavuuden haitalliset vaikutukset 

työntekijöihin; 

5. toteaa, että joissakin jäsenvaltioissa postialan vapauttaminen on johtanut työolojen ja 

palkkojen suuriin vaihteluihin yleispalvelujen tarjoajien ja erityisiä postipalveluja 

tarjoavien kilpailevien yritysten välillä; korostaa, että alalle tarvitaan kestävämpiä ja 

laadukkaampia työpaikkoja; 

6. panee tyytyväisenä merkille ammattiliittojen tärkeän roolin, sillä monissa 

jäsenvaltioissa ne tekevät yhteistyötä yleispalvelun tarjoajien kanssa, jotta 

postipalvelualan muutos olisi sosiaalisesti kestävä; korostaa postialan vahvojen ja 

riippumattomien työmarkkinaosapuolten, vakiinnutetun työmarkkinaosapuolten 

vuoropuhelun sekä työntekijöiden yritysten asioihin osallistumisen merkitystä; 

7. kiinnittää huomiota vilpillistä kilpailua koskeviin tapauksiin, joita esiintyy 

postipalvelualalla; muistuttaa, että vilpillinen kilpailu1 voi osaltaan heikentää työoloja; 

kehottaa asiasta vastaavia viranomaisia määräämään asianmukaisia seuraamuksia tähän 

liittyvistä väärinkäytöksistä; 

8. painottaa, että on tärkeää valvoa pakollisten ajo- ja lepoaikojen sekä työaikojen 

noudattamista postipalvelualalla; katsoo, että valvonta olisi hoidettava ajoneuvoihin 

asennettavilla digitaalisilla valvontalaitteilla; muistuttaa, että asetusta (EU) N:o 

165/2014 tieliikenteessä käytettävistä ajopiirtureista ei sovelleta alle 3,5 tonnin 

ajoneuvoihin; kehottaa siksi tehostamaan työ- ja lepoaikojen noudattamista koskevaa 

valvontaa; muistuttaa, että kaikki työntekijän toimenkuvaan liittyvät tehtävät lasketaan 

työajaksi; korostaa myös, että on tärkeää valvoa työterveyttä ja työturvallisuutta, muun 

muassa ajoneuvoissa vallitsevia olosuhteita, koskevan unionin ja kansallisen 

lainsäädännön noudattamista kaikkien postitoimituksiin osallistuvien henkilöiden osalta 

riippumatta siitä, ovatko he työsuhteensa perusteella itsenäisiä ammatinharjoittajia, 

alihankkijoita, väliaikaisia toimihenkilöitä vai sopimustyöntekijöitä; 

9. pitää välttämättömänä, että löydetään tasapaino vapaan kilpailun, kuluttajien 

vaatimusten, yleispalvelun ja sen rahoituksen kestävyyden sekä työpaikkojen 

säilyttämisen välillä; 

10. on huolissaan pyrkimyksistä kiertää voimassa olevia vähimmäispalkkasäännöksiä 

lisäämällä työmäärää niin paljon, että sitä ei pystytä hoitamaan palkallisella työajalla; 

                                                 
1 COM(2015)0568, s. 6. 
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11. huomauttaa, että postipalvelualan uudelleenjärjestelyn ja uusien toimintojen, kuten 

logistiikan, rahoituspalvelujen tai puhelinliikenteen, seurauksena voitaisiin luoda uusia 

työpaikkoja; kiinnittää huomiota koulutuksen, jatkokoulutuksen ja 

uudelleenkoulutuksen merkitykseen, jotta työntekijöitä voidaan auttaa hankkimaan 

2000-luvulla tarvittava ammattitaito, kuten digitaalisia taitoja, ja korostaa 

työmarkkinaosapuolten tärkeää roolia tässä yhteydessä; toteaa, että joissakin 

jäsenvaltioissa on estetty mittavia työpaikkojen menetyksiä onnistuneilla hankkeilla, 

joilla on monipuolistettu postipalveluja muun muassa lisäämällä rahoituspalveluja 

(esimerkiksi postisäästöpankit) ja paikallishallinnon palveluja sekä tarjoamalla 

digitaalisia postipalveluja tai yhdistelmäpostipalveluja sekä yritysten ja kuluttajien 

välisiä pakettilähetyksiä; katsoo, että työnantajan tehtävänä on perehdyttää työntekijät 

asianmukaisesti uuteen teknologiaan, kuten tietotekniikkaan ja jäljityssovelluksiin; 

korostaa, että kun kyseessä ovat määräaikaiset sopimukset, välitystoimiston on 

huolehdittava työntekijöiden valmentamisesta ja koulutuksesta; 

12. katsoo, että Erasmus+ -hankkeen ammatillista koulutusta koskeva Leonardo da Vinci 

-ohjelma tarjoaa arvokasta tukea postipalvelujen muutokselle; muistuttaa, että myös 

ikääntyneitä työntekijöitä on uudelleenkoulutettava tai jatkokoulutettava ja että myös se 

voi aiheuttaa stressiä; 

13. korostaa mahdollisuuksia, joita kasvavilla pakettikuljetusmarkkinoilla on tarjottavanaan 

kuluttajille, pk-yrityksille, verkkokauppaa harjoittaville vähittäismyyjille ja itse 

postialalle sekä jäsenvaltioiden sisällä että niiden välillä; painottaa kuitenkin, että alan 

kasvun hyödyntäminen edellyttää, että rajat ylittävien pakettipalvelujen kaltaiset 

palvelut ovat kohtuuhintaisia ja helposti saatavilla ja että niiden hinnoittelu on selkeää 

ja että niiden kanssa tarjotaan riittäviä toimitukseen liittyviä ominaisuuksia, kuten 

paikantamis- ja seurantamahdollisuuksia sekä yhteentoimivia jakelupalveluja; 

14. panee tyytyväisenä merkille postipalvelualan työmarkkinaosapuolten 

neuvottelukomitean työn ja muistuttaa Euroopan tason työmarkkinaosapuolten 

hankkeesta ”Managing demographic challenges and finding sustainable Solutions by the 

social partners in the postal sector”; 

15. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita keräämään lisää tietoa työntekijämäärästä ja 

työoloista postipalvelualalla, jotta voidaan paremmin arvioida todellista tilannetta 

markkinoiden täydellisen avaamisen jälkeen ja reagoida kehityssuuntauksiin sekä 

puuttua mahdollisiin ongelmiin; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita valvomaan tiiviisti 

uusia automatisoituja postinjakelutapoja sekä niiden vaikutusta työoloihin ja 

työllisyyteen sekä tarvittaessa arvioimaan tarvetta nykyaikaistaa sosiaali- ja 

työllisyyslainsäädäntöä, jotta pysyttäisiin postialan muutosten tasalla; kannustaa 

työmarkkinaosapuolia samalla tavoin saattamaan tarvittaessa ajan tasalle 

työehtosopimukset, jotta voidaan taata korkeat työ- ja työllisyysnormit; 

16. on tyytyväinen siihen, että jotkut jäsenvaltiot soveltavat direktiivin 97/67/EY 9 artiklan 

2 kohdan toisen alakohdan viidettä luetelmakohtaa, ja vaatii kaikkia jäsenvaltioita 

ottamaan työolot huomioon kriteerinä lupa- ja hyväksyntämenettelyissä; 

17. korostaa posti- ja jakelupalvelualan laadukkaiden ja kestävien työpaikkojen tuomia 

hyötyjä, mukaan luettuna kuluttajille tarjottavien palvelujen korkea ja yhdenmukainen 

laatu; 
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18. panee tyytyväisenä merkille, että suurin osa jäsenvaltioiden yleispalvelujen tarjoajista 

on tehnyt työehtosopimuksia, ja muistuttaa niiden keskeisestä merkityksestä; kannustaa 

työmarkkinaosapuolia neuvottelemaan työehtosopimuksia kaikille postipalvelualoille 

kansallisen lainsäädännön ja kansallisten käytäntöjen mukaisesti, sillä ne suojaavat 

tehokkaasti siltä, että ryhdytään kilpailemaan alhaisimmista sosiaali-, työ- ja 

työllisyysnormeista, sekä turvaavat asianmukaisen palkkauksen kaikille työntekijöille ja 

terveen kilpailun postipalvelujen tarjoajien välillä;  

19. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan uusia postipalvelumarkkinoita ja 

erityisesti digitaalisten sisämarkkinoiden kehittämisprosessia koskevia säännöksiä 

laatiessaan huomioon julkisten postitoiminnan harjoittajien strategisen merkityksen 

yleispalvelun tarjoajina sekä sen, että on turvattava postipalvelualan työntekijöiden 

perusoikeuksien suojelun korkea taso; 

20. kehottaa jäsenvaltioita takaamaan kaikille postipalvelualan työntekijöille kunnolliset 

työolot, mukaan luettuna vaaditun tasoinen työterveyden ja työturvallisuuden suojelu, 

riippumatta työllistävän yrityksen koosta ja tyypistä, työpaikasta tai työsopimuksesta; 

painottaa työterveyden ja työturvallisuuden merkitystä, erityisesti kun otetaan huomioon 

väestörakenteen muutokset ja postialan työntekijöiden suuri liikkuvuus; on tyytyväinen 

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) yhteistyöhön 

postipalvelualan työmarkkinaosapuolten kanssa kampanjassa ”Terveellinen työ – stressi 

hallinnassa”.  
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