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Lentoliikenteen palveluja koskeva työehtosopimus

Palkankorotukset 15.11.2015
IAU - PALTA
Lentoliikenteen
palveluja
koskevaa työehtosopimusta
noudattavissa
yrityksissä
palkkoja on korotettu 15.11.
alkaen. IAU:n verkkosivuilta löytyy laskuri, jolla voit
tarkistaa oman kuukausipalkkasi korotuksen suuruuden.
Lähtökohta
Lentoliikenteen palveluja koskeva työehtosopimus on sidottu työmarkkinakeskusjärjestöjen syksyllä 2013 allekirjoittamaan työllisyys- ja kasvusopimukseen. Sopimuskauteen
sisältyy kaksi sopimusjaksoa,
joihin liittyvien palkankorotusten kustannusvaikutukset
keskusjärjestöt ovat määritelleet.
Palkansaaja- ja työnantajaliittojen tehtävänä on ollut sopia
korotusten
yksityiskohtaisemmasta toteutustavasta työehtosopimuskohtaisesti. IAU:n
ja Palvelualojen työnantajat
PALTA:n välisen Lentoliiken-

teen palveluja koskevan työehtosopimuksen ensimmäisen
sopimusjakson palkankorotukset sovittiin työehtosopimuksen solmimisen yhteydessä
15.11.2013. Jakso päättyi viime lauantaina 14.11.
Ennen ensimmäisen sopimusjakson päättymistä myös toisen jakson palkankorotusten
toteuttamistavasta on saavutettu neuvottelutulos, jonka
IAU:n hallitus ja asianosaiset
ammattiosastot ovat hyväksyneet. Toinen sopimusjakso alkoi ja palkankorotukset tulivat
voimaan sunnuntaina 15.11.,
joten korotusten tulisi näkyä jo
seuraavan palkanmaksun yhteydessä marraskuun lopussa.
Yleiskorotus ja
perustaulukkopalkat
Toisen sopimusjakson yleiskorotus toteutuu työllisyys- ja
kasvusopimuksen mukaisesti
siten, että sen kustannusvaikutus sopimusalalla vastaa palkkojen korottamista keskimäärin 16 eurolla kuukaudessa.

Yleiskorotuksen suuruutta laskettaessa on huomioitu työehtosopimuksen mukaisten pätevyys- tai kokemuslisien, henkilökohtaisten palkanosien ja
moniosaamisen kustannuksia
korottavat vaikutukset erikseen teknisiä palveluja ja
maapalveluja tuottavissa yrityksissä sopimuksentekohetkellä.
Tällä periaatteella Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen perustaulukkopalkat 15.11.2015 alkaen
ovat seuraavat:
Tekniikka
Palkkaryhmä 1
Palkkaryhmä 2
Palkkaryhmä 3
Palkkaryhmä 4
Palkkaryhmä 5
Palkkaryhmä 6
Palkkaryhmä 7
Palkkaryhmä 8
Palkkaryhmä 9
Palkkaryhmä 10

1 642,10 €
1 709,10 €
1 784,10 €
1 875,10 €
1 979,10 €
2 090,10 €
2 219,10 €
2 350,10 €
2 488,10 €
2 637,10 €
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…jatkoa edelliseltä sivulta.
Maapalvelut
Palkkaryhmä 4
Palkkaryhmä 5
Palkkaryhmä 6
Palkkaryhmä 7
Palkkaryhmä 8
Palkkaryhmä 9

1 870,31 €
1 974,31 €
2 085,31 €
2 212,31 €
2 342,31 €
2 480,31 €

Korotukset henkilökohtaisiin palkkoihin
Henkilökohtaisten kuukausipalkkojen korotukset vaihtelevat 12,10 - 18,37 euron välillä,
keskimääräisen korotuksen ollessa 16,00 euroa. Yksittäisen
työntekijän palkankorotuksen
suuruuteen vaikuttavat hänen
henkilökohtaiseen
palkkaan
vaikuttavat pätevyys- tai kokemuslisä, henkilökohtainen
palkanosa ja moniosaaminen.
Näiden tekijöiden lisäksi työntekijöillä voi olla myös muita
henkilökohtaiseen
palkkaan
vaikuttavia eriä, kuten esimerkiksi erotusarvoja. Nämä säilyvät 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 korotuksen suuruuden:
www.iau.fi
> Työ
> Työehtosopimukset
> Palkankorotukset 15.11.2015

Valitse palkkakoodiin perustuva korotuslaskuri sen mukaan, työskenteletkö maapalveluissa vai tekniikassa:
IAU

> Maapalveluja tuottavat yritykset
> Teknisiä palveluja tuottavat yritykset

Korotuslaskuri avautuu Exceltaulukkoon. (Mikäli ikkunan
yläreunaan ilmestyy keltainen
palkki, jonka vasemmassa
reunassa on teksti ”Suojattu
näkymä”, laskurin käyttö edellyttää huomautuksen kuittaamista klikkaamalla samassa
palkissa olevaa ”Ota muokkaus käyttöön” -tekstiä.)
Syötä palkkakoodisi vasemmalla puolella olevaan palkkakoodiruudukkoon:
> 1. ruutuun palkkaryhmä
(numerotunnus, joka määräytyy
työtehtäväsi palkkaryhmän mukaan)
> 2. ruutuun Heko-tunnus
(kirjaintunnus, joka määräytyy
henkilökohtaisen palkanosasi
mukaan)
> 3. ruutuun Moos-tunnus
(kirjaintunnus, joka määräytyy
moniosaamisesi mukaan)
> 4. ruutuun pätevyyslisä / kokemuslisä
(numerotunnus, joka määräytyy
työsuhteen kestosi perusteella)

Tämän jälkeen voit tarkistaa
henkilökohtaisen
kuukausipalkkasi korotuksen suuruuden oikeanpuoleisesta ruudukosta:
> Korotus yhteensä

XX,XX

Vuorolisät
Palkankorotusten yhteydessä
korottuvat myös vuorolisät
0,43 prosentia. Korotusten jälkeen, 15.11. alkaen, vuorolisät
ovat seuraavat:
Iltavuorolisä (15.00–23.00)
2,65 €/tunti
Yövuorolisä (23.00–07.00)
4,43 €/tunti
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Yt-neuvotteluja
useassa
yrityksessä
Suomen Transval Oy
Airpro Oy
RTG Ground Handling Oy
Transvalissa käynnistyivät ytneuvottelut viime torstaina
12.11. Syyksi on ilmoitettu
tuotannolliset ja taloudelliset
syyt.
Neuvottelukutsussa
työnantajan alustava arvio työvoiman vähennystarpeesta on yhteensä 20 henkilön vuosittainen työpanos IAU:n ja toimihenkilöitä edustavan ammattiliitto Pron sopimusalueilla.
Mahdollisia toimenpiteitä olisivat asemapaikan ja toimenkuvan vaihdot sekä osaaikaistamiset, lomautukset ja
irtisanomiset.
Toimenpiteet arvioidaan toteutettavan tammikuun 2016 aikana. Lain mukainen vähimmäisaika neuvotteluille on
kuusi viikkoa, joten käytännössä neuvottelut päättynevät
jouluun mennessä.
Transvalin tapaan yt-neuvotteluja on käyty tuotannollisin
ja taloudellisin syin myös
Airprossa ja RTG:ssä. Molempien osalta viimeisimmät
neuvottelut ovat kohdistuneet
Kuopion lentoasemalle. Airpron neuvottelut päättyivät
maanantaina 16.11., mutta
työnantaja ei ole vielä ilmoittanut päätöksistään. RTG:n
neuvottelut ovat yhä kesken.
Airpron edelliset yt-neuvottelut käytiin Tampereella lokakuussa, jolloin toimenpiteet
johtivat osa-aikaistamisiin.
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