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Uusi muutos muun muassa nostaa
palkkatasoa ja lyhentää vuoden
1993 jälkeen taloon tulleen pos-

tityöntekijän työaikaa. Samalla
ruuhkatyökorvaus poistuu.

iestinvälitys- ja logistiik-
ka-alan sekä informaatio-
logistiikka-alan ylempiä

toimihenkilöitä koskevissa neu-
votteluissa saavutettiin 15.10.2007

neuvottelutulos. Sen mukaan
palkkoja korotetaan 1. lokakuuta
2007 alkaen yleiskorotuksella, ion-

Nämä työehtosopimusl<irjaset ovat nyt his-

toriaa. Uudet opul(set saapuval marrasl<uun

aikana. Tul(ea työehlousio hirr sra omalla

esimieheltä ja alueellisista HR-palveLul(es-

l<ul<sista. Syl<syn ail<ana uud€'sla tVöehtoso-

pimul(sesta järjestetään 1(oulul usta.

ka suuruus on 5 prosenttia. Työ-
ehtosopi must en sovcl tumispiirin
ulkopuolisten toimihenkiiöiden ia
työnteki jöiden henkiltikohtaisia
palkkoja korotetaan vastaavalla
yleiskorotuksella.

Palkkoja korotetaan lisäksi
1. lokakuuta 2008 yleiskorotuksel-
la, ionka suuruus on 2,7 prosent-

tia sekä paikallisella crällä, jonka

suuruus on 1.0 2.5 proscnttia.

PostitVö (P-tlite)
Ktrnkin perus- ia ammattiteh-
t riviin palkkaryhmän taulukko-
palkkaan lisätään 105 euroa.

Kokemuslisät ia erityisosaa-
rurisccn perustuvat palkanosat
jriridytctään nykyiselle eurota-
sollc; taulukkokorotus kertau-
tuu ainoastaan henkilökohtai-
scn palkanosan ja PKS-lisän
kautta.

Osmi[{:*ettarmra{: ti{hmtykset
Korvaus nostetaan 1.1.2008 lu-
kicn U,6 sentistä 0,7 senttiin.

KuIietu s,tw$"rtåivåit

Kul jetuStehtäviin tulee uu-
si palkkataulukko: pakeLti-,

kuorma-auto- ja yhdistelmä-
ajoneuvotehtäviin tulee omat
palkkaryhmät. Ensimmäinen
ja toinen kokemusvuosiporras
yhd istetään. Kuorma-autoteh-
tivicn palkkaryhmiin lisätään
46 curoa fa yhdistelmäaioneu-
votehtävien palkkaryhmiin 92

euroa. Kevyen kaluston kul-
jertaiistu noin 350 siirretään
kuorma-autotehtävien palkka-
ryhmiin.

"[uinrlhnm lqi{tit (ffi -åilts}
Kunkin palkkaryhmän tauluk-
kopalkkaan lisätään 105 euroa,

PKS -lisä 3 % lasketaan uudesta
taulukkopalkasta, järiestelmä- ia
vastuulisät yms. euromääräiset
lisät pysyvät ennallaan kuitenkin
niin, että vaalitoimitsiiapalkkiota
korotetaan 7,70 euroon.

Tavoitetasoa (nyk. 188 euroa)
korotetaan yleiskorotuksella.

Smmmma[ehd*n]akell"t

{tr-tiåtei
Kunkin palkkaryhmän tauluk-
kopalkkaan lisätään 48 senttiä.
Kappalekorvauksia korotetaan 6,8

prosentilla. Kokemusvuosiportaat
yhdenmukaistetaan postityön ko-
kemusvuosiportaan kanssa.

Isimiehet jn nsimntumtiiat
{fl-tilts}
Taulukkopalkkoihin lisätään 5 %
ja henkilökohtaista palkkaa koro-
tetaan 5 %, kuitenkin vähintään
120 euroa. Tasosta 006 ylöspäin
(esim. palveluesimise) henkilö-
kohtainen palkanosa poistuu ja
taulukkoa korotetaan.

Yritysa"nyynti {Y- ti ite}
Tehtävät luokitellaan Yritys-
myyntitoimintoien pää11ikkö-,

asiantuntija-. esimies- ja myynti-
tehtäviin.

Käytössä on kolme palkkaryh-
mää, joista korkeimman osalta ei

määritellä henkilökohtatsta
palkanosaa. Henkilökohtarsen
palkanosan määrittely painot-
tuu tuloksellisuuteen, ja se voi
alentua vuosittain arvioinnin
yhteydessä. Henkilökohtainen
paikanosa on 0-30 % tauluk-
kopalkasta.

Inf*nrvtnatislsgistiåkka
Itella Information Oy:n työn-
tekiiät fa toimihenkilöt siir-
tyvät IT-tesiin, ionka piirissä
ovat io Itella Oyj:n tietotek-
niikkatehtävissä ja niihin rin-
nastettavissa tehtävissä olevat
henkilöt. Myös Elmasta, Nor-
deasta ja Sammosta siirtyneet
työntekijät ja toimihenkilöt
liittyivät työehtosopimuk-
seen.

Työntekiiöiden palk-
kataulukoihin lisätään 105

euroa. Toimihenkilöiden
taulukkopalkkoihin lisätään
5 %, ja henkilökohtaista palk-
kaa korotetaan 5 %, kuitenkin
vähintään 120 euroa. Toimi-
henkilötehtävistä poistettiin
henkilökohtainen palkanosa,
ja otettiin käyttöön tietotek-
niikka-atalla yleisesti käytössä

oleva tasoporrastus. +
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