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Loppuvuoden palkankorotukset 

toteutuvat vaiheittain
  

IAU / PALTA 

 

Nykyisen työehtosopimuk-

sen rakenteesta johtuen lop-

puvuoden aikana tapahtuvat 

palkankorotukset selviävät 

pääosin vasta ensi viikon 

tiistaina 22.11, kun ratkaisu-

lautakunta kokoontuu Esa 

Lonkan johdolla. Tämän 

jälkeenkin avoimeksi jää 

yhä tekniikan kannalta 

merkittävin palkkoihin vai-

kuttava ratkaisu – vuoden 

loppuun mennessä toteutet-

tava palkkarakenneuudis-

tus. 

 

Tekniikan korotukset 

Solmittaessa nykyinen työeh-

tosopimus syksyllä 2010, tek-

niikan töiden yleiskorotuksek-

si sovittiin 1.11.2011 alkaen 

1,0 %. Uudet palkkataulukot 

teknisiä palveluja tuottavissa 

yrityksissä on julkaistu IAU:n 

internet-sivustojen kohdassa 

”Työehtosopimukset”. En-

simmäiset korotusten mukaiset 

palkat maksettiin palkanmak-

sun yhteydessä 15.11.  

Tekniikkan vuorolisien korot-

tamisesta syntyneeseen kiis-

taan odotetaan tiistaina valta-

kunnansovittelija Esa Lonkan 

ratkaisua. IAU:n näkemyksen 

mukaan lisien korotuksista tu-

lisi sopia nyt tehtävien pal-

kankorotuksen yhteydessä. 

Työnantaja katsoo lisien koro-

tuksista - tai tässä tapauksessa 

korottamatta jättämisestä - so-

vitun tekniikan työryhmässä, 

joka oli koottu työehtosopi-

musneuvottelujen ja sovittelun 

ajaksi ratkaisemaan tekniikan 

työehtojen erityiskysymyksiä. 

Suurin vaikutus tekniikan pal-

kankorotusten tasoon on lähi-

aikoina kuitenkin ratkaisulla, 

jonka tekee palkkarakenneuu-

distuksen ympärille koottu 

paikallinen työryhmä. Sen teh-

tävänä on määritellä kriteerit 

palkkaryhmien 9, 10 ja 11 

käytölle sekä muidenkin palk-

karyhmien mahdolliselle nou-

sulle. Mikäli ryhmä ei työs-

sään onnistu, siirretään palk-

karakenneuudistukseen varattu 

2,35 %:n erä perustaulukko-

palkkojen yleiskorotukseen. 

Maapalvelujen korotukset 

Syksyn 2010 ratkaisun mukai-

sesti maapalveluissa palkka-

ryhmät 1, 2, 3 ja 4 yhdistettiin 

yhdeksi palkkaryhmäksi 4 al-

kaen 1.11.2011. Näin ollen 

kaikkien maapalvelutyötä te-

kevien työntekijöiden alin 

palkkaryhmä on jatkossa 4. 

Työntekijät, joiden palkka-

ryhmä oli aiemmin alempi 

kuin 4, voivat tarkistaa uuden 

palkkansa maapalveluja tuot-

tavien yritysten laajoista palk-

kataulukoista, palkkaryhmän 4 

kohdalta. Taulukot on julkais-

tu IAU:n internet-sivustojen 

kohdassa ”Työehtosopimuk-

set”. Palkkaryhmän muutos tu-

lisi näkyä jo 15.11. tehdyssä 

palkanmaksussa. 

Kaikkien maapalvelutyötä te-

kevien työntekijöiden osalta 

varsinaiset palkankorotukset ja 

muutokset lisiin (mukaan lu-

kien palkkaryhmä 4) selvinne-

vät ensi viikon tiistaina ratkai-

sulautakunnan kokoontuessa. 

Korotukset maksetaan takau-

tuvasti alkaen 1.11.2011. 


