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Aulakuormaajan palkkaryhmä muuttui 

Päivityksiä palkkaryhmittelyissä 
  

IAU / 

Palvelualojen työnantajat 

PALTA ry 

 

Työehtosopimuksen palkka-

usjärjestelmän mukaisiin 

palkkaryhmiin on odotetta-

vissa useita muutoksia vuo-

den loppuun mennessä. Suu-

rin muutos liittyy koko 

palkkausjärjestelmän uudis-

tamiseen teknisiä palveluja 

tuottavissa yrityksissä. 

Maapalvelujen puolella 

palkkaryhmät vähenevät 

marraskuun alusta. Lisäksi 

yksittäisten työtehtävien 

palkkaryhmiin on mahdol-

lista tulla muutoksia käyn-

nissä olevien työnarviointien 

valmistuttua. Ensimmäinen 

tällainen muutos koskee au-

lakuormaajan työtä Barona 

Handlingissa. 

 
Tekniikan palkkarakenne-

uudistus 

Viime syksynä työehtosopi-

muksen osana sovittiin palk-

kausjärjestelmän uudistami-

sesta vuoden 2011 kuluessa 

teknisiä palveluja tuottavissa 

yrityksissä. Näkyvin muutos 

nykyiseen järjestelmään ver-

rattuna on uusien arviointikri-

teerien määrittäminen palkka-

ryhmälle 9 sekä uusille palk-

karyhmille 10 ja 11. Tämä ei 

kuitenkaan sulje pois nykyisin 

näitä alemmissa palkkaryh-

missä olevien töiden mahdol-

lisia muutoksia ryhmittelyssä 

ylöspäin. 

Tekniikan töiden palkkara-

kenneuudistuksen käytännön 

toteutusta varten kootaan työ-

ryhmä, johon molemmat osa-

puolet nimeävät edustajansa. 

Uudistuksen kustannusvaiku-

tukseksi on sovittu perustau-

lukkopalkkoihin 2,35 prosent-

tia.  

  

Maapalvelujen yleinen palk-

karyhmittelymuutos 

Maapalvelujen osalta suurin 

tuleva muutos on palkkaryh-

mien 1, 2 ja 3 poistuminen. 

Tämä tapahtuu 1.11. alkaen, 

kun nykyiset neljä alinta palk-

karyhmää muodostavat jatkos-

sa palkkaryhmän 4. 

Yksittäisiä muutoksia 

Sen lisäksi, mitä edellä on ker-

rottu laajemmista palkkaryh-

mittelyjä koskevista muutok-

sista, käynnissä on useita yk-

sittäisten työtehtävien työnar-

viointeja. Blue1:ssä ovat arvi-

oitavana Receiving Inspecto-

rin ja Maintenance Controlle-

rin sekä Suomen Transvalissa 

rahtimiehen työtehtävät. 

Aulakuormaajan työtehtävän 

uudelleen arviointi Barona 

Handlingissa on saatu val-

miiksi 5.5. Palkkaryhmittely-

työryhmä on asettanut tämän 

perusteella aulakuormaajan 

työn palkkaryhmään 5. 

Palkkaryhmän noususta johtu-

va mahdollinen korotus mak-

setaan edellä mainituista työ-

tehtävistä takautuvasti kuuden 

kuukauden ajalta arvioinnin 

valmistumisesta lukien. Baro-

na on ilmoittanut pyrkivänsä 

maksamaan tämän mukaisesti 

aulakuormaajille sekä takau-

tuvan osan että uuden palkka-

ryhmän mukaisen palkan 30.6. 

tapahtuvan palkanmaksun yh-

teydessä. 


