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                  UUuuttiisskkiirrjjee  JJäässeenniillllee 
 

    N:o 35 (102) * Keskiviikkona 22. marraskuuta 2011 

     Toimittanut Juhani Haapasaari 

 

 
Ratkaisu välityslautakunnasta 

Yleiskorotukset maapalveluihin ja 

lisien korotukset koko sopimusalalle
  

IAU / PALTA 

 

Esa Lonkan johdolla ko-

koontunut välityslautakunta 

ratkaisi tänään lentoliiken-

teen palveluja koskevan työ-

ehtosopimuksen avoinna ol-

leet palkankorotukset maa-

palveluja tuottavissa yrityk-

sissä sopimuksen päättymi-

seen 31.10.2013 saakka. Ko-

rotusten taso noudattaa kes-

kusjärjestöjen syksyllä so-

pimaa raamisopimuksen ta-

soa. Tämän lisäksi välitys-

kunta ratkaisi koko sopi-

musalan lisien korotukset. 

 

Välityslautakunnan asetta-

minen 

Välityslautakunta kokoontui 

työehtosopimuksen sopijaosa-

puolten, IAU:n ja Palvelualo-

jen työnantajat PALTA:n, yh-

teisestä aloitteesta, kun keski-

näisissä neuvotteluissa ei löy-

detty yhteistä näkemystä 

avoinna olleiden palkankoro-

tusten tasosta. Lautakunnan 

puheenjohtajana toimi valta-

kunnansovittelija ja molempia 

sopimuspuolia edusti kum-

mankin osalta kaksi jäsentä. 

Ensimmäisen kerran välitys-

lautakunta kokoontui 12.10, 

päivää ennen keskusjärjestöjen 

raamisopimuksen allekirjoi-

tusta. Toinen kokoontuminen 

oli 15.11. ja viimeisen kerran 

lautakunta oli koolla tänään. 

 

Välityslautakunnan ratkaisu 

Välityskuntakaan ei onnistu-

nut saavuttamaan yhteistä nä-

kemystä avoimista kysymyk-

sistä. Kiistaa aiheutti ennen 

kaikkea teknisiä palveluja 

tuottavien yritysten lisien ko-

rotukset. Näin ollen välityslau-

takunta joutui tekemään rat-

kaisunsa äänestämällä. 

Ratkaisu syntyi puheenjohta-

jan ja IAU:n edustajien näke-

mysten mukaisesti. PALTA:n 

edustajat esittävät ratkaisuun 

eriävän mielipiteensä. 

Maapalvelujen yleiskorotuk-

set ja kertaerä 

Yleiskorotukset 

Maapalveluja tuottavissa yri-

tyksissä toteutetaan yleiskoro-

tus, joka korottaa perustauluk-

kopalkkoja 1.11.2011 alkaen 

2,4 %. Vastaavasti 1.12.2012 

alkaen perustaulukkopalkat 

korottuvat yleiskorotuksella 

1,7 %. 

Työehtosopimuksen 67. §:n 

mukaiset palkkaryhmittelyyn 

liittyvät perustaulukkopalkat 

ovat korotuksen jälkeen seu-

raavat: 

1.11.2011 alkaen: 

4. Palkkaryhmä 1 799 € 

5. Palkkaryhmä 1 901 € 

6. Palkkaryhmä 2 010 € 

7. Palkkaryhmä 2 134 € 

8. Palkkaryhmä 2 262 € 

9. Palkkaryhmä 2 396 € 

 

Jatkuu seuraavalla sivulla… 
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…jatkoa edelliseltä sivulta. 

 

1.12.2012 alkaen: 

4. Palkkaryhmä 1 830 € 

5. Palkkaryhmä 1 933 € 

6. Palkkaryhmä 2 044 € 

7. Palkkaryhmä 2 170 € 

8. Palkkaryhmä 2 300 € 

9. Palkkaryhmä 2 437 € 

Laajat taulukkopalkat, joissa 

huomioidaan kokemuslisä, 

henkilökohtainen palkanosa 

sekä moniosaaminen, löytyvät 

huomisesta alkaen IAU:n in-

ternet -sivuilta osoitteesta 

www.iau.fi > Työehtosopimus 

> Laajat palkkataulukot 

1.11.2011 ja Laajat palkkatau-

lukot 1.12.2012 alkaen. 

Kertaerä 

Työmarkkinoiden keskusjär-

jestöt arvioivat raamisopimuk-

sen kattavuutta 25.11.2011, 

jonka jälkeen ne ilmoittavat 

sopimuksen kattavuudesta yh-

teisesti valtioneuvostolle. Mi-

käli kattavuuden todetaan ole-

van riittävä ja raamisopimus 

syntyy, maksetaan sopi-

musalallamme vuoden 2012 

ensimmäisen palkanmaksun 

yhteydessä maapalveluja tuot-

tavien yritysten työntekijöille 

kertaerä, jonka suuruus on 150 

euroa. 

Kertaerän maksamisen edelly-

tyksenä on lisäksi, että työnte-

kijän työsuhde on alkanut vii-

meistään 1.10.2011.  Osa-ai-

kaiselle työntekijälle makset-

tavan kertaerän suuruus on 

samassa suhteessa alempi kuin 

osa-aikaisen työntekijän työ-

aika on täyttä työaikaa lyhy-

empi. 

Lisien korotukset kaikissa 

sopimusalan yrityksissä 

Vuorolisiä sekä euro- ja sent-

timääräisiä lisiä korotetaan se-

kä teknisiä palveluja että maa-

palveluja tuottavissa yrityksis-

sä. 

Vuorolisät 

Vuorolisä sisältää ilta- ja yö-

vuorolisät. Niitä korotetaan 

1.11.2011 alkaen 2,4 % ja 

1.12.2012 alkaen 1,7 %. 

Vuorolisää maksetaan seuraa-

vasti: 

Kello 15.00-23.00 (iltavuoro) 

- 1.11.2011 alkaen 2,59 eu-

roa/tunti 

- 1.12.2012 alkaen 2,63 eu-

roa/tunti 

Kello 23.00-07.00 (yövuoro) 

- 1.11.2011 alkaen 4,32 eu-

roa/tunti 

- 1.12.2012 alkaen 4,39 eu-

roa/tunti 

Euro- ja senttimääräiset lisät 

Kaikki työehtosopimuksen eu-

ro- ja senttimääräiset lisät ko-

rottuvat 1.11.2011 alkaen 2,4 

% ja 1.12.2012 alkaen 1,7 %. 

Euro- ja senttimääräisiä mak-

setaan mm. seuraavin perus-

tein: 

Komennustyöntekijöiden eri-

tyisehdot (maapalveluja tuot-

tavat yritykset) 

Työehtosopimuksen 45. §:n 5. 

kohdan mukaan komennus-

työntekijöille maksettava lisä-

korvaus 14 tuntia ylittävältä 

keskeytymättömältä työajalta 

muuttuu 9,47 euron suuruisek-

si 1.11.2011 alkaen ja 9,63 eu-

ron suuruiseksi 1.12.2012 al-

kaen. Lentokorvaus samoissa 

tehtävissä tulee olemaan alle 8 

tunnin lennolta 1.11.2011 al-

kaen 48,86 euroa ja 1.12.2012 

alkaen 49,69 euroa sekä vähin-

tään 8 tunnin lennolta 

1.11.2011 alkaen 98,74 euroa 

ja 1.12.2012 alkaen 100,42 eu-

roa. 

Lentoraha teknisissä 

tehtävissä 

Työehtosopimuksen 49. §:n 

mukainen korvaus tekniseen 

tehtävään lennolle määrättä-

välle työntekijälle on 

1.11.2011 alkaen 23,72 euroa 

tunnilta ja 1.12.2012 alkaen 

24,12 euroa tunnilta. 

Korvaus kielitaidosta 

Työehtosopimuksen 50. §:n 

mukainen korvaus työnantajan 

hyväksymällä tavalla osoite-

tusta tyydyttävästä taidosta 

englannin, saksan, ranskan tai 

venäjän kielessä on kultakin 

erikseen 27,50 euroa kuukau-

dessa 1.11.2011 alkaen ja 

27,97 euroa kuukaudessa 

1.12.2012 alkaen. Vastaavasti 

osoitetut hyvät taidot tuovat 

34,98 euroa kuukaudessa 

1.11.2011 alkaen ja 35,57 eu-

roa kuukaudessa 1.12.2012 al-

kaen. 

Olosuhdelisä 

Työehtosopimuksen 51. §:n 1. 

kohdan mukaan maksettava 

erillinen olosuhdelisä on 

1.11.2011 alkaen 54 senttiä 

tunnilta ja 1.12.2012 alkaen 55 

senttiä tunnilta. Erillislisää 

maksetaan ainoastaan työstä, 

jota tehdään tilapäisesti ja ko-

mennusluontoisesti. Maksupe-

rusteena on työhön käytetty 

aika.  

http://www.iau.fi/

