
 

  

      Uutiskirje Jäsenille
 

     N:o 3 (225)   *   Tiistaina 2. helmikuuta 2016 

     Toimittanut Juhani Haapasaari 
 
 
 

Kiistassa moniosaajien 

palkanmaksusta sopu 

Töitä arvioi-

tiin uudelleen
 
 
 

Airpro Oy 
 

Kiistaan, joka on koskenut 

palkanmaksua Airpron työn-

tekijän siirtyessä ns. mo-

niosaajaksi, on löytynyt yh-

teinen näkemys. Se määritte-

lee jatkossa harjaantumisajan 

ja siirtymisen korkeampaan 

palkkaluokkaan sekä takau-

tuvat korvaukset palkka-

luokkien välisestä erosta niille 

työntekijöille, jotka ovat siir-

tyneet moniosaajiksi ennen 

nyt saavutettua sovintoa. 

 
Moniosaaja 

Työntekijä siirtyy moniosaajak-

si (PL 4 tai PL 6) suoritettuaan 

vaadittavat kelpoisuudet ja 

kurssit sekä saatuaan koulutuk-

sen vähintään kahden palvelu-

toiminnon työtehtäviin. Lisäksi 

työntekijän on tutustuttava uu-

teen työtehtävään perehdyttäjän 

tukemana oman perustehtävän 

ohessa. 

Yhtiö vastaa siitä, että työnteki-

jä saa tarvittavan koulutuksen ja 

perehdytyksen uuteen työtehtä-

vään kahden kuukauden kulut-

tua ensimmäisestä kurssipäiväs-

tä lukien. Harjaantumisajalta 

maksetaan perustehtävän mu-

kaista palkkaa. 

 

Harjaantumisaika 

Harjaantumisaika päättyy ja 

korkeampaan palkkaluokkaan 

siirrytään, kun työntekijä voi 

käytettävyytensä puolesta 

työskennellä itsenäisesti toisen 

liiketoiminnan tehtävässä, 

normaalin työnjohdon alai-

suudessa. Harjaantumisaika 

päättyy viimeistään kahden 

kuukauden kuluessa siitä, kun 

työntekijä aloitti kouluttautu-

misen toiseen työrooliin, jol-

loin myös työntekijän soveltu-

vuus moniosaajan tehtävään 

arvioidaan työntekijän ja työn-

antajan kesken. Jos asiasta 

syntyy erimielisyyttä, anne-

taan luottamusmiehelle tar-

peelliset tiedot asian selvittä-

mistä varten. 

Palkan perusteissa tapahtuvat 

muutokset toteutetaan seuraa-

van kalenterikuukauden alusta 

lukien. 

 
Takautuva korvaus 

Työntekijöille, jotka ovat siir-

tyneet moniosaajiksi ennen nyt 

saavutettua sovintoa, korva-

taan palkkaluokkien erotus 

vuoden 2015 alusta lukien 

edellä esitetyin periaattein 

takautuvasti maaliskuun pal-

kanmaksun yhteydessä. 

LSG Sky Chefs Finland Oy 

LSG:ssä on tehty erikois-

kuormaajan ja kuljettaja-

kuormaajan töiden uudel-

leenarvioinnit. Lähtökohtana 

ovat olleet tehtävissä tapah-

tuneet useat muutokset edelli-

sen arvioinnin jälkeen. 

Arviointimenettely perustuu 

Lentoliikenteen palveluja kos-

kevan työehtosopimuksen palk-

kausjärjestelmää koskeviin 

määräyksiin. Niiden mukaisesti 

työt ryhmitellään käyttämällä 

sopijaosapuolten hyväksymää 

työnarviointijärjestelmää ja 

sijoitetaan palkkaryhmiin.  

Nyt tehtyjen uudelleenarvioin-

tien perusteella työssä tapahtu-

neet muutokset johtivat erikois-

kuormaajan työn palkkaryhmän 

nousuun palkkaryhmästä 4 

ryhmään 5. Kuljettaja-kuormaa-

jan palkkaryhmä jäi ennalleen. 

Erikoiskuormaajille maksetaan 

takautuvasti 624 euroa (kerta-

korvauksena palkkaryhmien 

erotus kuudelta kuukaudelta). 

Tehtävässä 1.8.2015 jälkeen 

aloittaneille korvaus suhteute-

taan aloitusajankohdan mukaan. 

Uusi palkkaryhmä tuli voimaan 

1.2.2016 alkaen. Muuttuneen 

palkan voi tarkistaa palkantar-

kistuslaskurilla www.iau.fi > 

Työ > Työehtosopimukset. 
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