
AIRPRO 

TÄNÄÄN

Maaliskuu 2017



ANSIOTASOVERTAILUA

- LENTOASEMATYÖ



AIRPRON PALKKATASOT 2016

Vuonna 2016 
kokoaikaisen työntekijän ansiotaso 

keskimäärin 2 696€/kk

ANSIOTASOVERTAILUA/

Airpron vuoden 2016 keskimääräinen vakituisen työntekijän kokonaisansio:

Ammattinimike Tehtävästä ja vastuista riippuen Keskiarvo
Airport Service Officer (luokat 1-3) 2 423€ - 3 154€ / kk 2 853€ / kk
Security Officer (luokat 1-3) 2 452€ - 2 683€ / kk 2 581€ / kk



Airpron peruspalkka lentokentän turvatarkastustehtävissä on Vartiointialan 
työehtosopimuksen peruspalkkaa mukaileva

Kokonaisansiota kerryttävät elementit Airpron työehtosopimuksessa:
 Haittatyökorvaukset - merkittävästi korkeammat kuin vartiointialalla. 
 HEKO - henkilökohtaiseen työsuoritukseen ja ammattitaitoon perustuva HEKO-

palkanosa on max. 30%.
 Takuupalkkamalli – kokemuslisäelementti, joka suoritetaan 5 vuoden työhistorian 

jälkeen ollen max. 12%.

AIRPRON TURVATARKASTAJIEN 

KOKONAISANSIO KORKEAMPI KUIN 

VARTIOINTIALAN TES -SOPIMUKSESSA

Vartiointialan työehtosopimus
Airpron työehtosopimus

Peruspalkka 1 861 – 1 925 €/kk 1 771,46 – 1898, 21 €/kk

ANSIOTASOVERTAILUA/

2016 vuoden toteuma



AIRPRON PALKKATASOT OVAT 

MUIDEN PALVELU-ALOJEN MUKAISET

AIRPRO 2016 keskimäärin 2 696€/kk

ANSIOTASOVERTAILUA/

Toisin kuin julkisuudessa on esitetty, Airpron 
kokonaisansiot ovat muihin palvelualoihin 

verrattuna kilpailukykyiset. Airpro tarjoaa muihin 
nähden myös poikkeuksellisen paljon muita etuja. 

Lisäksi Airpro tarjoaa monisaajamallin kautta 
selvästi muita enemmän kokoaikaisia työsuhteita. 

Airpron muita etuja mm.
 Kulttuuri/liikuntaedut
 Mehiläisen kattava 

työterveyspalvelu 
 Koko henkilöstön kattava 

tulospalkkiojärjestelmä
 Ilmainen pysäköinti myös 

Helsinki-Vantaalla
 Kaikkiin tehtäviin 

erityiskoulutus
 Useita kumppaneiden ja 

konsernin tarjoamia etuja 
vapaa-ajan viettoon ja 
harrastuksiin 



AIRPRO TYÖLLISTÄÄ NUORIA JA 

MYÖS MAAKUNNISSA

ANSIOTASOVERTAILUA/

Airpro toimii ympäri Suomen ja työllistää etenkin nuoria. 
Työntekijöiden keski-ikä Airprossa on tällä hetkellä 32 
vuotta ja Helsinki-Vantaalla turvatarkastus sekä 
maahuolintatoiminnoissa 28 vuotta. 

Ikäjakauma Helsinki–Vantaalla:



AIRPRON TYÖEHDOT TOIMIVAT

AIRPRON TYÖEHDOT OVAT KILPAILUKYKYISIÄ
Airpron työehdot ovat erittäin kilpailukykyisiä verrattuna muiden 
palvelualojen ja kilpailijoiden ansiotasoon. Esimerkiksi vartiointialan 
ehtoihin vertailtaessa Airpron turvatyöntekijän kokonansio on korkeampi.

KEHITTYVÄT TYÖEHDOT

Airpron työehtoja on jo vuosia kehitetty ahkerasti yhdessä 
työmarkkinajärjestöjen kanssa. Markkinaympäristön muutoksen myötä 
kilpailijoita on jokaisessa palvelussa mitä tuotamme. 

AIRPRON TYÖEHTOSOPIMUS JA MONIOSAAJAMALLI 
TARJOAVAT TYÖNTEKIJÄLLE:
1. Enemmän kokoaikaisia työsuhteita, mikä vaikuttaa myös 

positiivisesti ansioihin

2. Enemmän vaihtelevuutta työtehtäviin

3. Enemmän työpaikkoja

4. Enemmän urakehitysmahdollisuuksia

5. Ei nollasopimuksia

ANSIOTASOVERTAILUA/





AIRPRO JA MUUTTUVA 

TOIMIALA



KILPAILUKENTTÄ MUUTTUU

TOIMIALA MUUTOKSESSA/

Kilpailuympäristö muuttunut ja alan monopolit 
ovat murtuneet. Airpron lentoasematyöhön 20 
vuoden aikana muovautunut työehtosopimus 
on mahdollistanut työnkuvien kehittämisen, 
tehokkuuden ja työtyytyväisyyden 
parantamisen sekä paremman 
asiakastyytyväisyyden. 

Airpron työehtosopimuksen ydin on, että sopimus mahdollistaa työtehtävien joustavan 
yhdistämisen yhdeksi työnkuvaksi ja siten luo edellytykset moniosaajamallilla 
toimimiseen. Ilman laajoja työnkuvia palveluiden tuottaminen lentoyhtiöille ja 
lentoasemille kannattavasti ei olisi mahdollista esimerkiksi vähäliikenteisillä kentillä 
maakunnissa.   



CHECK 
IN

BAGGAGE
HANDLING

GATE AIRCRAFT
HANDLING

ARRIVAL 
SERVICE

UUSI TAPA TUOTTAA PALVELUKETJUA –

LENTOASEMILLE JA LENTOYHTIÖILLE

Maahuolinta on osa monista palveluista, joita Airpro tuottaa osana matkustajan 
palvelupolkua. Uudistetussa palveluajattelussa lähestyminen on

kokonaisvaltainen matkakokemus.

TOIMIALA MUUTOKSESSA/

CABIN
CREW



KILPAILUA JOKA PALVELUSSA –

LENTOASEMILLE JA LENTOYHTIÖILLE

Airpro kilpailee eri palveluissa kymmenien toimijoiden kanssa, 
jotka käyttävät eri työehtosopimuksia. Esimerkiksi IAU:n ehtoja 
käyttää vain muutama kilpailija. 

Airpron moniosaajamallin romuttaminen veisi Suomelta saman tien yhden 
lento-liikenteen valteista ja pohjan palveluiden tuottamiselta vähäliikenteisillä 
maakunta-kentillä. Pelkästään viipaloituihin ja kapeisiin työnkuviin siirtymisellä 
olisi myös kielteinen vaikutus Helsinki-Vantaan kilpailukyvyn kehittymiseen ja 
kilpailuun muiden lähialueiden solmukenttien kanssa.

TOIMIALA MUUTOKSESSA/



VÄITTEET AIRPRON MARKKINA-

ASEMASTA VÄÄRISTELTYJÄ

Airpro on vuonna 2016 osallistunut Helsingin toimipisteessä 
useampaan kilpailutukseen ja pärjännyt niissä tasapuolisesti muiden 
toimijoiden kanssa. 

Palveluntuottaja

Qatar Uusi yhtiö HEL Swissport

SAS
Sopimuksen jatko 

ilman kilpailutusta
Aviator

Czech Airlines
Airpro hävisi 

asiakkuuden
Aviator

Nextjet Uusi yhtiö HEL Aviator

Ural Airlines Uusi yhtiö HEL Airpro

Finavia PRM Palvelun kilpailutus Lassila & Tikanoja Oyj

HELSINKI markkinamuutokset 2016

TOIMIALA MUUTOKSESSA/



AIRPRON MONIOSAAJAMALLI

 Airpron maahuolintatoiminnoissa 
työskentelevistä lähes kaikki toimivat ns. 
moniosaajamallilla. 

 Moniosaajuus tarkoittaa, että työntekijä 
tekee työvuorolistan puitteissa tai 
työvuoron aikana tehtäviä laaja-alaisesti 
yli liiketoiminto- tai yksikkörajojen.

 Airprossa henkilöstöä koulutetaan 
useampiin eri pätevyyksiin, jonka 
pohjalta tehtäviä voidaan yhdistää. Malli 
toimii lyhyissä (2-3h mittaisissa) 
voimakkaissa ruuhkapiikeissä (Helsinki-
Vantaa) ja toisaalta maakuntien hiljaisilla 
kentillä (1-2 lentoa päivässä).

 Helsinki-Vantaan ruuhkapiikkien miehitys on lähes 200hlö kun keskipäivällä 
miehitysmäärä on alle puolet tästä.

 Moniosaajuuden kautta voidaan tarjotaan kokoaikatyötä useammalle kuin muut. 
Mikäli joustavuus häviää, tarkoittaisi tämä osa-aikaistamisia kaikissa 
toiminnoissa, mikä alentaisi ansiotasoja merkittävästi. 

TOIMIALA MUUTOKSESSA/



AIRPRON MONIOSAAJAMALLI

Airpron maahuolintatehtävät

 Lähtöselvitystehtävät

 Lähtöporttitehtävät

 Tulopalvelutehtävät

 Matkatavara-aula ja 

kuormaustehtävät

 Lentokoneen huolintatehtävät

Esimerkkejä Airpron 
monisaajatehtävistä

 Turvatarkastustehtävät
 Manuaalikoodaustehtävä
 SAC host tehtävät
 Matkatavarkärrylogistiikka
 Palo- ja pelastustehtävät
 Tankkaustehtävät
 PRM kuljetustehtävät

Moniosaajat tekevät työvuorolistan puitteissa tai työvuoron aikana tehtäviä 
laaja-alaisesti yli liiketoiminto- tai yksikkörajojen.

Helsingissä moniosaajuus maahuolintarooleissa on toteutunut seuraavasti:

TOIMIALA MUUTOKSESSA/



AIRPRON MONIOSAAJAMALLI

Esimerkki moniosaajan työvuorolistasta ja tehtävistä:
GH työ muu työ koulutus

50 % 50 % 0 %

TOIMIALA MUUTOKSESSA/



MISTÄ KYSE – MILLÄ EHDOILLA 

TYÖTÄ TEHDÄÄN

•Airpro - ilmailualan moniosaaja, jolla 
työehdot omassa yrityskohtaisessa 
työehtosopimuksessa.

•Taustalla Airpron palvelukokonaisuus, 
joka ainutlaatuinen Suomessa ja 
maailmalla.

•Airprossa työntekijä voi toimia eri 
työtehtävissä. Tämä tuo joustavuutta ja 
näkyy tehokkuutena lentoliikenteessä. 

Vanhat

toimintatavat

KILPAILIJOIDEN TYÖEHDOTAIRPRON TYÖEHDOT
•Kilpailijayritykset toimivat omien 
yrityskohtaisten työehtojen tai ns. 
yleissitovien työehtosopimusten 
pohjalta.

• Mikäli yrityksellä ei omaa 
yrityskohtaista sopimusta, tulee 
noudattaa yleissitovaa sopimusta.

Airpron uusi tapa toimia 
– Palveluketju ja 
MONIOSAAJUUS

TOIMIALA MUUTOKSESSA/



TES HISTORIA –

YRITYSKOHTAINEN JA YLEISSITOVA

1. FINNAIRIN YRITYSKOHTAINEN 
TYÖEHTOSOPIMUS

1. AIRPRON YRITYSKOHTAINEN 
TYÖEHTOSOPIMUS (20 VUOTTA)

2. IAU:n YLEISSITOVA 
TYÖEHTOSOPIMUS

Mikäli yrityksellä ei ole yrityskohtaista työehtosopimusta, noudatetaan 
yleissitovaa sopimusta. Työehtosopimuslaissa yrityskohtaista
sopimusta noudatetaan aina ennen yleissitovaa sopimusta. IAU:n 
työehtosopimuksesta tuli alan ns. yleissitova työehtosopimus vasta 
noin kymmenen vuotta sitten.

MAAPALVELUT:

TOIMIALA MUUTOKSESSA/



1. Toiminta-alueena Helsinki-Vantaan lisäksi 15 
verkostoasemaa.

2. Uniikki moniosaaja –toimintamalli, jonka kautta 
pyritään vastaamaan alan haasteisiin

 Reittiliikenteen kapasiteettierot talvi/kesä (esim. Lapin 3 kk sesonki)
 Lentoreittien muutokset (avaukset/lopetukset/kapasiteetit)
 Päivittäisten ruuhkapiikkien jatkuva voimistuminen 
 Lentolippujen keskihintojen alentuminen merkittävä haaste alalle

3. Airpron huomattavasti muita palveluntuottajia laajempi 
rooli lentomatkustuksen palvelupolulla.

TOIMIALA ON MUUTTUNUT –

MIKÄ EROTTAA AIRPRON MUISTA?

Loppujen lopuksi 

kysymys on:

Ilmailutoimialan 
kilpailukyvyn 
edistämisestä

TOIMIALA MUUTOKSESSA/


