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                  Uutiskirje Jäsenille 
 

    N:o 36 (219)   *   Keskiviikkona 18. marraskuuta 2015 

     Toimittanut Juhani Haapasaari 

 

 

 

Lentoliikenteen palveluja koskeva työehtosopimus
 

Palkankorotukset 15.11.2015 
 
IAU - PALTA 

Lentoliikenteen palveluja 

koskevaa työehtosopimusta 

noudattavissa yrityksissä 

palkkoja on korotettu 15.11. 

alkaen. IAU:n verkkosivuil-

ta löytyy laskuri, jolla voit 

tarkistaa oman kuukausi-

palkkasi korotuksen suu-

ruuden. 

 

Lähtökohta 

Lentoliikenteen palveluja kos-

keva työehtosopimus on sidot-

tu työmarkkinakeskusjärjestö-

jen syksyllä 2013 allekirjoit-

tamaan työllisyys- ja kasvuso-

pimukseen. Sopimuskauteen 

sisältyy kaksi sopimusjaksoa, 

joihin liittyvien palkankoro-

tusten kustannusvaikutukset 

keskusjärjestöt ovat määritel-

leet. 

Palkansaaja- ja työnantajaliit-

tojen tehtävänä on ollut sopia 

korotusten yksityiskohtai-

semmasta toteutustavasta työ-

ehtosopimuskohtaisesti. IAU:n 

ja Palvelualojen työnantajat 

PALTA:n välisen Lentoliiken-

teen palveluja koskevan työ-

ehtosopimuksen ensimmäisen 

sopimusjakson palkankorotuk-

set sovittiin työehtosopimuk-

sen solmimisen yhteydessä 

15.11.2013.  Jakso päättyi vii-

me lauantaina 14.11. 

Ennen ensimmäisen sopimus-

jakson päättymistä myös toi-

sen jakson palkankorotusten 

toteuttamistavasta on saavutet-

tu neuvottelutulos, jonka 

IAU:n hallitus ja asianosaiset 

ammattiosastot ovat hyväksy-

neet. Toinen sopimusjakso al-

koi ja palkankorotukset tulivat 

voimaan sunnuntaina 15.11., 

joten korotusten tulisi näkyä jo 

seuraavan palkanmaksun yh-

teydessä marraskuun lopussa. 

 

Yleiskorotus ja 

perustaulukkopalkat 

Toisen sopimusjakson yleisko-

rotus toteutuu työllisyys- ja 

kasvusopimuksen mukaisesti 

siten, että sen kustannusvaiku-

tus sopimusalalla vastaa palk-

kojen korottamista keskimää-

rin 16 eurolla kuukaudessa. 

Yleiskorotuksen suuruutta las-

kettaessa on huomioitu työeh-

tosopimuksen mukaisten päte-

vyys- tai kokemuslisien, hen-

kilökohtaisten palkanosien ja 

moniosaamisen kustannuksia 

korottavat vaikutukset erik-

seen teknisiä palveluja ja 

maapalveluja tuottavissa yri-

tyksissä sopimuksentekohet-

kellä. 

Tällä periaatteella Lentoliiken-

teen palveluja koskevan työ-

ehtosopimuksen perustauluk-

kopalkat 15.11.2015 alkaen 

ovat seuraavat: 

Tekniikka 

Palkkaryhmä 1 1 642,10 € 

Palkkaryhmä 2 1 709,10 € 

Palkkaryhmä 3 1 784,10 € 

Palkkaryhmä 4 1 875,10 € 

Palkkaryhmä 5 1 979,10 € 

Palkkaryhmä 6 2 090,10 € 

Palkkaryhmä 7 2 219,10 € 

Palkkaryhmä 8 2 350,10 € 

Palkkaryhmä 9 2 488,10 € 

Palkkaryhmä 10 2 637,10 € 
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…jatkoa edelliseltä sivulta. 

Maapalvelut 

Palkkaryhmä 4 1 870,31 € 

Palkkaryhmä 5 1 974,31 € 

Palkkaryhmä 6 2 085,31 € 

Palkkaryhmä 7 2 212,31 € 

Palkkaryhmä 8 2 342,31 € 

Palkkaryhmä 9 2 480,31 €  

 

Korotukset henkilö- 

kohtaisiin palkkoihin 

Henkilökohtaisten kuukausi-

palkkojen korotukset vaihtele-

vat 12,10 - 18,37 euron välillä, 

keskimääräisen korotuksen ol-

lessa 16,00 euroa. Yksittäisen 

työntekijän palkankorotuksen 

suuruuteen vaikuttavat hänen 

henkilökohtaiseen palkkaan 

vaikuttavat pätevyys- tai ko-

kemuslisä, henkilökohtainen 

palkanosa ja moniosaaminen. 

Näiden tekijöiden lisäksi työn-

tekijöillä voi olla myös muita 

henkilökohtaiseen palkkaan 

vaikuttavia eriä, kuten esimer-

kiksi erotusarvoja. Nämä säi-

lyvät ennallaan – ts. niitä ei 

korotuksella ”syödä”, vaan ne 

maksetaan korotuksen jälkeen 

samansuuruisina kuin ennen 

korotusta. 

 

Oman palkankorotuksen 

tarkistaminen 

IAU:n verkkosivuilta löydät 

palkkakoodeihin perustuvat 

laskurit, jolla voit tarkistaa 

oman kuukausipalkkasi koro-

tuksen suuruuden: 

www.iau.fi 

> Työ 

> Työehtosopimukset 

> Palkankorotukset 15.11.2015 

Valitse palkkakoodiin perus-

tuva korotuslaskuri sen mu-

kaan, työskenteletkö maapal-

veluissa vai tekniikassa: 

> Maapalveluja tuottavat yritykset 

> Teknisiä palveluja tuottavat yri-
tykset 

Korotuslaskuri avautuu Excel-

taulukkoon. (Mikäli ikkunan 

yläreunaan ilmestyy keltainen 

palkki, jonka vasemmassa 

reunassa on teksti ”Suojattu 

näkymä”, laskurin käyttö edel-

lyttää huomautuksen kuittaa-

mista klikkaamalla samassa 

palkissa olevaa ”Ota muokka-

us käyttöön” -tekstiä.)  

Syötä palkkakoodisi vasem-

malla puolella olevaan palk-

kakoodiruudukkoon:  

> 1. ruutuun palkkaryhmä 

(numerotunnus, joka määräytyy 
työtehtäväsi palkkaryhmän mu-
kaan) 

> 2. ruutuun Heko-tunnus 
(kirjaintunnus, joka määräytyy 
henkilökohtaisen palkanosasi 
mukaan) 

> 3. ruutuun Moos-tunnus 
(kirjaintunnus, joka määräytyy 
moniosaamisesi mukaan) 

> 4. ruutuun pätevyyslisä / ko-
kemuslisä 
(numerotunnus, joka määräytyy 
työsuhteen kestosi perusteella)  

Tämän jälkeen voit tarkistaa 

henkilökohtaisen kuukausi-

palkkasi korotuksen suuruu-

den oikeanpuoleisesta ruudu-

kosta: 

> Korotus yhteensä         XX,XX 

 

Vuorolisät 

Palkankorotusten yhteydessä 

korottuvat myös vuorolisät 

0,43 prosentia. Korotusten jäl-

keen, 15.11. alkaen, vuorolisät 

ovat seuraavat: 

Iltavuorolisä (15.00–23.00) 

2,65 €/tunti 

Yövuorolisä (23.00–07.00) 

4,43 €/tunti 

Yt-neuvotteluja 

useassa 

yrityksessä 
 

Suomen Transval Oy 

Airpro Oy 

RTG Ground Handling Oy 
 

Transvalissa käynnistyivät yt-

neuvottelut viime torstaina 

12.11. Syyksi on ilmoitettu 

tuotannolliset ja taloudelliset 

syyt. 

Neuvottelukutsussa työn-

antajan alustava arvio työvoi-

man vähennystarpeesta on yh-

teensä 20 henkilön vuosittai-

nen työpanos IAU:n ja toimi-

henkilöitä edustavan ammatti-

liitto Pron sopimusalueilla. 

Mahdollisia toimenpiteitä oli-

sivat asemapaikan ja toimen-

kuvan vaihdot sekä osa-

aikaistamiset, lomautukset ja 

irtisanomiset.  

Toimenpiteet arvioidaan toteu-

tettavan tammikuun 2016 ai-

kana. Lain mukainen vähim-

mäisaika neuvotteluille on 

kuusi viikkoa, joten käytän-

nössä neuvottelut päättynevät 

jouluun mennessä.  

Transvalin tapaan yt-neuvot-

teluja on käyty tuotannollisin 

ja taloudellisin syin myös 

Airprossa ja RTG:ssä. Mo-

lempien osalta viimeisimmät 

neuvottelut ovat kohdistuneet 

Kuopion lentoasemalle. Airp-

ron neuvottelut päättyivät 

maanantaina 16.11., mutta 

työnantaja ei ole vielä ilmoit-

tanut päätöksistään. RTG:n 

neuvottelut ovat yhä kesken. 

Airpron edelliset yt-neuvotte-

lut käytiin Tampereella loka-

kuussa, jolloin toimenpiteet 

johtivat osa-aikaistamisiin. 

http://www.iau.fi/

