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SAMARBETSFÖRHANDLINGARNA 
INOM ÅLAND POST AVSLUTADE

De samarbetsförhandlingar som inleddes i slutet av januari 
har avslutats. Resultatet av förhandlingarna är att två tjänster 
inom Åland Post försvinner och att två tjänster går ner något 
i arbetstid. Personalminskningen sker inom verksamhets
områdena Pack & Distribution samt Frimärken.

En viktig omställning och omstrukturering genomförs där lager och varumottag

ning för ehandeln inom Pack & Distribution förs samman med övrig lagerhan

tering inom Åland Post. Omställningen görs för att skapa en mer rationell och 

effektivare verksamhet, bättre rustad för framtidens behov.

– Det här är en viktig utveckling av vår verksamhet då lagret framöver skall 

utnyttjas mera för den åländska marknaden. Därför byggs ehandelns lager och 

varumottagning ihop med resten av Åland Posts lagerhantering. På så sätt blir vi 

effektivare och fungerar mer som ett enda företag i stället för flera små enheter, 

säger personalchef Marika Lindström.

Medan förändringarna inom Pack & Distribution till stor del handlar om att göra 

verksamheten mer rationell beror neddragningarna inom frimärken på ett mins

kande kundunderlag.

–  I takt med att de kunder som köper frimärken hela tiden blir färre finns det 

inte längre lika mycket jobb åt alla. Vi löser det här dels genom att flytta över 

arbetsuppgifter från andra avdelningar, dels genom att anpassa personalantalet 

till det faktiska behovet, säger Marika Lindström. 

Åland Post meddelade om samarbetsförhandlingarna den 23 januari. De 

 inleddes den 28 januari och avslutades den 11 februari. Förhandlingar fördes 

med PAU Ålands förtroendemän och med de totalt 14 anställda som berördes. 

 Personalen fick information om resultatet av förhandlingarna den 13 februari.

Eventuella frågor riktas till vd Henrik Lundberg, telefon +358 (0)18 636 620 

eller personalchef Marika Lindström, telefon +358 (0)18 636 714


