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                  Uutiskirje Jäsenille 
 

        N:o 26 (209)   *   Maanantaina 15. kesäkuuta 2015 

        Toimittanut Juhani Haapasaari 

 

 

Työllisyys- ja kasvuso-

pimuksen jatkosta sopu 
 

 

Yt-neuvottelut 

Transvalissa ja 

RTG:ssä 
SAK / IAU 

Työllisyys- ja kasvusopi-

muksen toisen sopimusjak-

son palkankorotuksista saa-

vutettiin tänään sopu työ-

markkinakeskusjärjestöjen 

välillä. Palkkoja korotetaan 

toisen sopimusjakson alusta 

tai lähinnä sen jälkeen alka-

van palkanmaksukauden 

alusta yleiskorotuksella, 

jonka suuruus on 16 euroa 

kuukaudessa tai vähintään 

0,43 %.  

 

Lentoliikenteen palveluja 

koskeva työehtosopimus 

Lentoliikenteen palveluja kos-

kevan työehtosopimuksen toi-

nen jakso alkaa 15.11.2015. 

Korotusten jälkeiset perustau-

lukkopalkat ovat seuraavat: 

Tekniikka 

Palkkaryhmä 1 1 646 € 

Palkkaryhmä 2 1 713 € 

Palkkaryhmä 3 1 788 € 

Palkkaryhmä 4 1 879 € 

Palkkaryhmä 5 1 983 € 

Palkkaryhmä 6 2 094 € 

Palkkaryhmä 7 2 223 € 

Palkkaryhmä 8 2 354 € 

Palkkaryhmä 9 2 492 € 

Palkkaryhmä 10 2 641 € 

Maapalvelut 

Palkkaryhmä 4 1 873 € 

Palkkaryhmä 5 1 977 € 

Palkkaryhmä 6 2 088 € 

Palkkaryhmä 7 2 215 € 

Palkkaryhmä 8 2 345 € 

Palkkaryhmä 9 2 483 € 

 

Ilmailutietotekniset 

Ilmailutietoteknisten työehto-

sopimuksen toinen sopimus-

jakso alkaa 1.2.2016. Tauluk-

kopalkkoihin tulee tuolloin 16 

euron yleiskorotus. 

Tätä ennen, 1.8.2015 alkaen, 

taulukkopalkkoja ja euromää-

räisiä lisiä korotetaan kuiten-

kin vielä ensimmäisen sopi-

musjakson toisella yleiskoro-

tuksella, joka on suuruudel-

taan 0,4 %. 

 

Airpro 

Työehtosopimuksen toinen 

sopimusjakso alkaa 1.2.2016, 

jolloin taulukkopalkkoihin tu-

lee 16 euron korotus. 

Tätä ennen, 1.8.2015 alkaen, 

taulukkopalkkoja ja euromää-

räisiä lisiä korotetaan kuiten-

kin vielä ensimmäisen jakson 

toisella yleiskorotuksella, joka 

on suuruudeltaan 0,4 %. 

Suomen Transval Oy 

RTG Ground Handling Oy 

Transval 

Trasval jätti perjantaina 12.6. 

henkilöstön edustajille kutsun 

yt-neuvotteluihin. Neuvottelu-

jen kohteena on Finnair Tech-

nical Servicen toimipiste. 

Neuvottelut koskevat IAU:n ja 

Pron sopimusaloilla yhteensä 

18 henkilötyövuoden vähen-

tämissuunnitelmia. Niihin liit-

tyviä toimenpiteitä voivat olla 

asemapaikan ja toimenkuvan 

vaihdot sekä työehtojen muu-

tokset, lomautukset, osa-

aikaistamiset sekä irtisanomi-

set. Vähimmäisaika neuvotte-

lujen kestolle on kuusi viikkoa 

ja ne alkavat torstaina 18.6. 

RTG 

RTG:n osalta Vaasan yt-

neuvottelut ovat päättyneet 

yhden henkilön lomautukseen 

viikoksi. Neuvottelut liittyivät 

kiitotien kunnostuksen aiheut-

tamaan katkokseen liikentees-

sä. 

Kuopion yt-neuvottelut ovat 

vielä kesken. Seuraava neu-

vottelutapaaminen on sovittu 

torstaiksi 18.6. 


