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Ansiotasoon vaikuttuvia muutoksia uudessa TES:ssa 
 
IAU 
 
Uuden työehtosopimuksen 
muutokset ovat herättäneet 
käytännön kysymyksiä so-
pimuksen soveltamisesta. 
Ohessa poimintoja muutok-
sista, joilla on suora vaiku-
tus ansiotasoon. 
 
Yleiskorotus 
Sopimuksen mukaisesti palk-
koja on tullut korottaa 
1.10.2007 alkaneen palkan-
maksukauden alusta yleiskoro-
tuksella, jonka suuruus on 100 
euroa kuukaudelta, kuitenkin 
vähintään 5%. Käytännössä 
tämä tarkoittaa, että henkilö-
kohtaisen palkan ollessa 2000 
euroa kuukaudessa tai sen alle, 
palkankorotuksen on oltava ta-
san 100 euroa kuukaudessa. 
Yli 2000 euroa olevia henki-
lökohtaisia palkkoja tulee ko-
rottaa 5 %:lla. 
 
Ilta- ja yövuorolisät 
Ilta- ja yövuorolisiä eivät tässä 
yhteydessä korottuneet, vaan 
ne tullaan tarkistamaan seu-
raavan kerran 1.6.2008 alalla 

tilastoitavan ansiokehityksen 
mukaan. Vuorolisät ovat tällä 
hetkellä iltavuorosta (15.00-
23.00) 2,21 euroa/tunti ja yö-
vuorosta (23.00-07.00) 3,69 
euroa/tunti. 
 
Muut palkkaperusteet 
Muita euro- ja senttimääräisiä 
lisiä on tullut korottaa yleisko-
rotusta vastaavalla määrällä eli 
5 %:lla. Tällaisia lisiä ovat 
mm. 
- lentoraha 21,84 euroa tunnil-
ta (vanhan sopimuksen 44. § / 
20,80) 
- korvaus kielitaidosta; tyydyt-
tävä taito 25,32 euroa/kk ja 
hyvä taito 32,21 euroa/kk 
(vanhan sopimuksen 45. § / 
24,11 ja 30,68) 
- olosuhdelisä 50 senttiä tun-
nilta (vanhan sopimuksen 
46. § / 48 senttiä) 
Myös olosuhdelisän tulkinta-
ohje jäänpoistoruiskutuksen 
osalta on muutunut  
 
Erillislisä kahteen osaan jae-
tusta työvuorosta 
Jos kahteen erilliseen osaan 
jaetun työvuoron osien väliin 

jäävä aika on viisi tuntia tai pi-
tempi, on työntekijöille tästä 
aiheutuvasta haitasta makset-
tava kahden tunnin keskitun-
tiansiota vastaava erillislisä. 
Erillislisän maksaminen kos-
kee sekä jaksotyötä että kaik-
kia tasoittuvan työajan sopi-
muksia, joita on solmittu 
IAU:n ja eri yritysten välillä ja 
joilla on poikettu jaksotyön 
määräyksistä.  

Lisäksi tulee huomioida, että 
perustuntipalkkaa on makset-
tava ajalta, jossa työvuoron 
erillisten osien välinen aika jää 
alle viiden tunnin (vanhassa 
sopimuksessa neljä tuntia). 
 
Henkilökohtaisen pal-
kanosan arviointi 
Yleistä henkilökohtaisen pal-
kanosan arviointia ei toteuteta 
tänä vuonna. Nyt arvioimat-
tomat, mutta arviointivuorossa 
olevat työntekijät voidaan ar-
vioida. Muut edelleen arvioi-
mattomaksi jäävät työntekijät 
nostetaan BB tasolle viimeis-
tään 1.12.2007. 
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Sääntömääräinen 
syyskokous 
 
Edustajisto 
 
IAU:ta koskevissa asioissa 
korkeinta päätösvaltaa käyt-
tävän edustajiston syyskoko-
us on koolla perjantaina 16. 
marraskuuta. Puheenjohtaja-
na toimii Esa Suokas ja vara-
puheenjohtajana Tommi Toi-
vola. Yli puolet 20 jäsenisen 
edustajiston jäsenistä on uu-
sia. 

Uuden edustajiston ensim-
mäisessä syyskokouksessa 
päätetään muiden sääntömää-
räisten asioiden lisäksi pit-
källä aikaperspektiivillä ko-
ko vaalikokousten välisen 
toimikauden toiminnan peri-
aatteista. 

Uusi puheenjohtaja 
 
Siviililentoliikenteen Työn-
tekijät ry 012 
 
Ammattiosasto 012 piti sään-
tömääräisen syyskokouksen-
sa Tikkurilassa 25.10. Osas-
ton uudeksi puheenjohtajaksi 
valittiin Timo Nyman. Hän 
työskentelee inflight-pak-
kaajana Finnair Cateringin 
myyntipakkaamossa. 

Siviililentoliikenteen Työn-
tekijöiden ansioitunut pitkä-
aikainen puheenjohtaja Kari 
Winter kertoi kokouksessa 
jättävänsä puheenjohtajan 
paikan haluten näin antaa ti-
laa nuoremmille. Kari jatkaa 
aktiivista ay-uraansa IAU:n 
hallituksen jäsenenä. 

 

Luottamusmies- ja 
työsuojelupäivä 
2007 
 
Edunvalvonta 
 
IAU:n pääluottamusmiehille, 
työsuojeluvaltuutetuille, työ-
osastojen luottamusmiehille 
sekä työsuojeluasiamiehille 
jäjestämä teemapäivä on tänä 
vuonna 14. marraskuuta. Ti-
laisuus järjestetään HTY:n 
Paasitornissa. Vierailevana 
alustajana toimii työehto-
asiantuntija Nikolas Elomaa 
SAK:sta. Päivän teemoja 
ovat mm. SAK:n työaika-
pankkiohjeistus ja paikalli-
nen sopiminen. 

Ilmoittautumiset sopimussih-
teeri Arto Kujalalle ensi kes-
kiviikkoon 7.11. mennessä.  

 
 
 

Helsinki-Vantaan tu-
lopalveluun edunval-
vojat 
 
RTG Ground Handling 
 

Northport Oy ja SAS Ground 
Services Finland Oy:n ulkois-
tivat tulopalvelunsa 16.4.2007 
alkaen RTG Ground Handling 
Oy:lle. Ennen ulkoistamista 
molempien yhtiöiden yhteen-

laskettu työntekijämäärä oli 
55. Ulkoistuksen jälkeen tulo-
palvelun työntekijöiden määrä 
putosi 35:een, vähennys 36 %. 
Jo alkuun liian pieneksi mitoi-
tettu työntekijämäärä on aihe-
uttanut ongelmia lentoyhtiöil-
le, mutta etenkin työntekijöil-
le. 

Ulkoistuksen myötä työnteki-
jät menettivät myös yrityskoh-
taiset edunvalvojansa. Keski-
viikona 31.10. järjestetyssä 

vaalikokouksessa vahvistettiin 
RTG Ground Handling Oy:n 
tulopalveluun viimein uusien 
edunvalvojien valinnat. Pää-
luottamusmieheksi valittiin 
Ari Kääriäinen ja työsuojelu-
valtuutetuksi Merja Kananen. 

Valintojen jälkeen sopi-
musalamme yrityksissä toimii 
21 pääluottamusmiestä ja 13 
työsuojeluvaltuutettua.

 
Uutisterveisin Juhani Haapasaari 


