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Syksyn palkan-

korotukset 
 

Liitot sopivat 

kiistan vuokra-

työn käytöstä 
 

IAU 

 

Syksyn palkankorotukset 

IAU:n sopimusalueilla toteu-

tuvat kolmessa vaiheessa ai-

emmin sovituilla tavoilla. 

Ensimmäiset palkankoro-

tukset tulivat voimaan syys-

kuussa, osa ajoittuu marras-

kuun alkuun ja viimeiset 

joulukuun alkuun. 

 

ILTT:n työehtosopimus 

Ilmailutietoteknisten ja PAL-

TA:n välisessä työehtosopi-

muksessa (319205) kuluvan 

syksyn palkankorotusten taso 

määräytyy valtakunnansovitte-

lija Esa Lonkan 12.8.2011 te-

kemän sovintoehdotuksen 

mukaisesti. 

Palkkoja on jo korotettu 

1.9.2012 alkaen 2,0 %:n yleis-

korotuksella. Toteutettavaksi 

tulee lisäksi yrityskohtainen 

erä 1.11.2012 alkaen. Yritys-

kohtaisen erä on 0,8 % syys-

kuun 2012 palkkasummasta ja 

se tulee käyttää työntekijöiden 

palkkojen korottamiseen sekä 

mahdollisiin muihin järjeste-

lyihin palkkausjärjestelmän 

edellyttämällä tavalla. 

Lentoliikenteen palveluja 

koskeva työehtosopimus 

Lentoliikenteen palveluissa 

palkkaratkaisut ovat niin ikään 

sovittu sovittelijan toimistos-

sa. Ne syntyivät varsinaisessa 

sovittelussa 26.10.2010 sekä 

sovittelijan johtamassa ns. vä-

lityslautakunnassa 22.11.2011. 

Korotukset poikkeavat toisis-

taan teknisiä palveluja ja maa-

palveluja tuottavien yritysten 

osalta.  

Teknisiä palveluja tuottavissa 

yrityksissä palkkoja korote-

taan 2,2 %:n yleiskorotuksella 

1.11.2012 alkaen. Maapalve-

luja tuottavien yritysten yleis-

korotus toteutetaan 1.12.2012 

alkaen ja sen suuruus on 1,7 

%.  Peruspalkkataulukkoihin 

tehdään vastaavat korotukset. 

Lisäksi koko sopimusalalla 

korotetaan vuorolisiä (ilta- ja 

yövuorolisät) sekä euro- ja 

senttimääräisiä lisiä 1.12.2012 

alkaen 1,7 %. 

Lentoliikenteen palveluja kos-

kevan sopimuksen palkkatau-

lukot korotuksineen löytyvät 

IAU:n kotisivuilta kohdasta 

”Työehtosopimukset”. 

Finavia Oyj 

RTG Ground Handling Oy 

 

IAU ja PALTA ovat sopineet 

menettelystä, jolla puretaan 

työnantajan työehtosopimuk-

sen vastainen toiminta Joen-

suun lentoasemalla. Finavia 

oli edellyttänyt kunnossapidon 

työntekijöitä osallistumaan 

toistuvasti maapalvelutyöhön 

RTG:n johdon ja valvonnan 

alaisena vuokratyövoimana 

ilman, että heidän työehtoina 

noudatettiin Lentoliikenteen 

palveluja koskevaa sopimusta. 

IAU:n näkemyksen mukaan 

menettely on ollut ristiriidassa 

myös kunnossapidon työnteki-

jöiden työ- ja työehtosopimus-

ten kanssa. Niissä työtehtävik-

si on määritelty kunnossapi-

don sekä palo- ja pelastustoi-

men tehtävät.  

Liittojen välinen ratkaisu edel-

lyttää RTG:n käynnistävän 

uuden henkilöstön rekrytoin-

nin ja koulutuksen siten, että 

sopimusten vastainen menette-

ly purkautuu viimeistään 

30.11.2012 mennessä, mikäli 

RTG tarvitsee lisätyövoimaa. 


