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                  Uutiskirje Jäsenille 
 

        N:o 35 (218)   *   Perjantaina 16. lokakuuta 2015 

        Toimittanut Juhani Haapasaari 

 
 
 

Hallitus leikkaa työttömien ansioturvaa ja arvioi Hietalan ehdotuksia 

Selvitysmiehen ehdotukset 

paikallisesta sopimisesta julki 
 

IAU 

Maan hallituksen työelämää 

koskevista hankkeista tällä 

viikolla ovat olleet julkisuu-

dessa ansioturvan leikkaa-

minen ja työehtoja koskevan 

paikallisen sopimisen lisää-

minen. Hankkeet ovat jatkoa 

aiemmin esitetyille suunni-

telmille säätää työehtoja 

heikentävää pakkolainsää-

däntöä. 
 

Ansioturvan leikkaaminen 

Hallitus ilmoitti tiistaina teh-

neensä päätöksen, jonka mu-

kaan ansiosidonnaista työttö-

myysturvaa leikataan 100 päi-

vällä kaikilta alle 58-vuotiail-

ta. Samalla omavastuuaikaa 

pidennetään viidestä päivästä 

seitsemään. 

Työttömyysturvan leikkaami-

nen merkitsee rahallisesti esi-

merkiksi 3 000 euroa kuukau-

dessa ennen työttömyyttä an-

sainneelle enimmillään 4 534 

euron menetystä työttömyys-

aikana. Omavastuuajan piden-

täminen vie työttömiksi joutu-

vilta kahden päivän päivära-

hat. 

Lisäksi hallitus on päättänyt 

leikata työllistymistä edistä-

viin palveluihin osallistuneille 

maksettavaa aktiivikorotusta 

ja poistaa pitkän työuran 90 

päivän korotuksen ansiotur-

vasta. Päämääränä hallituksel-

la on saada työttömiä koskevat 

leikkaukset voimaan vuoden 

2017 alusta. 

 

Paikallinen sopiminen 

Kuluvan vuoden kesäkuussa 

hallitus pyysi yhteistoiminta-

asiamies Harri Hietalaa sel-

vittämään työpaikoilla tapah-

tuvaa työehtojen paikallista 

sopimista sekä tekemään eh-

dotuksia sopimisen kehittämi-

seksi. Ehdotukset sisältävä 

selvitys julkaistiin eilen. 

Seuraavaksi hallituksen käyn-

nistämä paikallisen sopimisen 

hanke jatkuu siten, että se itse 

ryhtyy arvioimaan Hietalan 

ehdotuksia ja muokkaamaan 

niitä oman näkemyksensä mu-

kaisiksi. 
 

 

Viikon 
kommentti  
 

”Minä näen työnantajan 
näkökulmasta, että kun 
meillä on TES, se takaa 
työntekijöille perustason. 
Se tarkoittaa myöskin, että 
tuohon minun naapuriin ei 
tule yritystä joka menee 
ihan omilla säännöillään.” 

Näin totesi eilen Ylen tv-
uutisten päälähetyksessä 
haastateltu toimitusjohtaja, 
yrittäjä Jyri Keinänen. Toi-
mitusjohtajan kommentointi 
liittyi Hietalan paikallista so-
pimista koskeneen selvityksen 
julkaisemista koskeneeseen 
uutisointiin. 

Keinäsen kauhuskenaario on 
totta ilmailualalla. Airpro 
vääristää maapalvelujen kil-
pailua paikallisen työehtoso-
pimuksensa turvin. Työnteki-
jöiden työehdot ovat heikom-
mat kuin kilpailijoilla. 
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Ilmailualan Unioni IAU 
järjestää 

 
 

 
keskiviikkona 11.11.2015 kello 9:30 ja kello 11:30 

 
 

Airpro Oy:n työntekijöille avoimet 
 

 TIEDOTUS- / KESKUSTELUTILAISUUDET 
 
 

paikkana 
Helsinki-Vantaan lentoasema, Congress T2. 

 
Tilaisuuksissa käydään läpi 

ajankohtaisia työehtoasioita, kuten 
 

moniosaajien palkkaryhmä, 
maapalvelutyöntekijöiden erillislisät, 

työaikajärjestelyt, 
työsuhteen muodot. 

 

 
Congress T2 sijaitsee terminaalissa 2, lähtöselvitysalueen 201-232 yläpuolella, 3. kerroksessa. 

Tilaisuuksiin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Mikäli et pääse paikalle täsmälleen tilai-
suuksien alkamisaikoina, voit tulla milloin tahansa kello 9:00-14:00 välisenä aikana. IAU:n 

edustus on paikalla koko tuon ajan. 
 

TERVETULOA  

  


