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Työehtosopimus
internet -sivuilla

Lomarahasta paikalliset sopimukset

Tasoittuvan työajan
sopimus irtisanottu

IAU

Finnair -konserni

RTG Ready To Go Oy

Uusi lentoliikenteen palveluja koskeva työehtosopimus
on julkaistu kokonaisuudessaan internetissä. Linkki palveluun löytyy IAU:n internetsivujen etusivun vasemmassa reunassa olevan valikon kohdasta ”Työehtosopimukset”.
Perinteinen painettu työehtosopimus valmistunee lähiaikoina ja toimitetaan edunvalvojillemme. Painettu versio on saatavissa myös ruotsinkielisenä.

Työehtosopimuksen
79.
§:ssä on sovittu, että lomaraha maksetaan kokonaisuudessaan kesäloman osalta
30.4. ja talviloman osalta
15.12. Poiketen tästä Finnair
Oyj:ssä,
Finnair
Cargo
Oy:ssä, Finnair Catering
Oy:ssä ja Northport Oy:ssä
on sovittu paikallisesti, että
uuteen
maksuaikatauluun
siirrytään vasta lomavuoden
vaihtuessa huhti-toukokuun
vaihteessa. Siihen saakka
lomarahat maksetaan aiemman käytännön mukaisesti.

IAU on irtisanonut 15. joulukuuta sen ja RTG Ready
To
Go
OY:n
välillä
15.11.2005 solmitun sopimuksen tasoittuvasta työajasta. Työehtosopimuksen mukainen irtisanomisaika on
kolme kuukautta, joten sopimus päättyy 15. maaliskuuta 2008.
Uudet sopimukset tulee solmia yhtiökohtaisesti. Mikäli
niitä ei solmita, sovellettavaksi tulevat jaksotyön määräykset sellaisenaa.

Arvioimattomat ja uudet työntekijät
IAU
Kevään 2008 palkkarakenneuudistuksesta johtuen Palvelualojen Toimialaliiton ja IAU:n
välillä on sovittu, että kaikki
ennen 1.10.2007 aloittaneet
arvioimattomat
työntekijät
nostetaan vähintään tunnuksen

IAU

BB
tasolle
viimeistään
1.12.2007. Tämä koskee sekä
toistaiseksi voimassa olevissa
että määräaikaisissa työsuhteissa olevia työntekijöitä.
Uutena ja arvioimattomana
työntekijöinä 30.9.2007 jälkeen palkattujen työntekijän
palkoista on sovittu, että ne
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määräytyvät Lentoliikenteen
palveluja koskevan työehtosopimuksen
31.8.2006
30.9.2007 (edellinen TES) 60.
§:ssä ilmoitettujen taulukkopalkkojen mukaan korotettuna
100 eurolla. Poikkeuksena
palkkaryhmän 9 palkat, joita
korotetaan 5 %:lla.

Uutiskirje Jäsenille N:o 10

North Ground Handling Oy:n toiminta päättyy
North Ground
Handling Oy
Finnair ulkoisti vuonna 2005
Oulun, Kemin ja Rovaniemen
maapalvelutoimintansa
asemapalvelupäällikkönsä Pekka
Paason perustamalle Oulu
Ground Hanling Oy:lle ja sen
tytäryhtiölle North Ground
Hanling Oy:lle. Lyhyeksi jääneen toimintansa aikana yritys

Työsuojeluvaltuutettuja valittu
RTG Jyväskylä / Kuopio
YIT Avia
RTG Ground Handling Jyväskylä Oy:n työsuojeluvaltuutetuksi on valittu Kristiina Häkkinen. Hän toimii myös yrityksen pääluottamusmiehenä.
RTG Groundhandling Kuopio
Oy:n uusi työsuojeluvaltuutettu on Anne Huttunen.

vaihtoi kerran omistajaa, fuusioi tytäryhtiönsä pääyhtiöön,
vaihtoi nimeään ja ehti järjestää neljä yt-neuvottelukierrosta, joista viimeinen päättyi
koko henkilöstön irtisanomiseen. Yrityksen toiminta päättyy 20. joulukuuta.
Kyseisten asemien maapalvelutoiminnoista vastaavat RTG
Ground Handling Oulu Oy /
Kemi Oy / Rovaniemi Oy 21.

joulukuuta alkaen. North
Ground Handling Oy:n toistaiseksi voimassa olleissa työsuhteissa 21.3.2007 olleiden
työntekijöiden on mahdollista
siirtyä
mainittujen
RTGyhtiöiden palvelukseen liikkeenluovutukseen verrattavin
ehdoin. Muutokset koskevat
noin 80 työntekijää.

Myös YIT Kiinteistötekniikka
Oy:n Avia -yksikköön on valittu
työsuojeluvaltuutettu.
Vuoden vaihteen jälkeen tehtävän ottaa vastaan Jari Makkonen.
Uutiskirjeessä on julkaistu
syksyn mittaan pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen valinnat sellaisissa yrityksissä, joissa ei ennen ole
ollut kyseisä luottamushenkilöitä. Kaikkien luottamushenkilöiden nimet ja yhteystiedot
löytyvät liiton internet sivuilta linkistä ”Yhteystietoja”.

Jäsenrekisterin hoito IAU:n toimistolle
IRKA / IAU
Ilmailu- ja Rautatiekuljetusalan työttömyyskassa on
irtisanonut sen ja IAU:n välisen jäsenrekisterihoitosopimuksen
päättymään
31.12.2007. Vuoden 2008
alusta jäsenrekisterin hoito
siirtyy IAU:n toimistoon.
Vastuuhenkilönä toimii taloussihteeri Ari Miettinen,
sähköpostiosoite äsenasioissa jäsenasiat@iau.fi.

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta Jäsenille
Juhani Haapasaari

IAU
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