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Neuvottelut syksyn 

palkankorotuksista alkoivat
  

IAU - PALTA  

 

Ilmailualan Unionin ja Pal-

velualan työnantajien työeh-

tosopimusneuvottelukunnat 

tapasivat eilen ensimmäisen 

kerran neuvotellakseen syk-

syn palkankorotusten tasos-

ta.  

 

Mistä neuvotellaan? 

Käynnistettyjen neuvottelujen 

kohteena ovat lentoliikenteen 

palveluja koskevan työehtoso-

pimuksen allekirjoituspöytä-

kirjan 2. § ”Palkankorotukset” 

sekä varsinaisen sopimuksen 

36. § ”Vuorolisä”. Tavoitteena 

on sopia maapalveluja tuotta-

vien yritysten osalta yleiskoro-

tus 1.11.2011 alkaen sekä 

kaikkia sopimusalan yrityksiä 

koskevista vuoro-, sekä sentti- 

ja euromääräisten lisien koro-

tuksista. 

Lentoliikenteen teknisiä palve-

luja tuottavissa yrityksissä 

yleiskorotus 1.11.2011 alkaen 

on 1,0 prosenttia. Korotus on 

sovittu jo syksyllä 2010 sol-

mittaessa nykyinen työehtoso-

pimus. Samassa yhteydessä 

sovittiin tekniikan yrityksiä 

koskevasta palkkarakenneuu-

distuksesta, jonka kustannus-

vaikutus perustaulukkopalk-

koihin on 2,35 prosenttia 

1.1.2012 alkaen. Rakenneuu-

distus ei ole sidoksissa nyt 

IAU:n ja PALTA:n välillä 

käytäviin neuvotteluihin, vaan 

uudistuksesta neuvotellaan 

paikallisissa työryhmissä. 

 

Ensimmäinen tapaaminen 

Palkankorotuksista neuvotte-

levat osapuolet tarkastelivat 

eilen työehtosopimuksen mu-

kaisesti arvioitavissa olevia ta-

louden ja työllisyyden näky-

miä lentoliikenteen palveluis-

sa. Varsinaisia korotusesityk-

siä puolin tai toisin ei kuiten-

kaan vielä jätetty. 

Keskusteluissa todettiin myös 

työmarkkinakeskusjärjestöjen 

käynnissä olevat tunnustelut 

keskitetystä tuloratkaisusta, 

johon valtiovalta osallistuisi 

omilla talouden tukitoimillaan 

sekä mm. teknologiateollisuu-

den käynnissä olevat työehto-

sopimusneuvottelut. 

Miten jatketaan? 

Neuvotteluja sovittiin jatketta-

van ensi viikon maanantaina 

26.9. sekä tarvittaessa edelleen 

torstaina 29.9. Neuvottelukun-

tien tulisi saavuttaa neuvotte-

lutulos palkankorotuksista 

lauantaihin 1.10. mennessä. 

Jos sellainen syntyy, IAU:n 

hallitus kokoontuu viimeistään 

tuolloin päättämään sen hy-

väksymisestä tai hylkäämises-

tä. Hallitus voi sitä ennen pyy-

tää arvioit neuvottelutulokses-

ta ammattiosastoilta. 

Mikäli neuvottelutulos tulee 

hylätyksi jommankumman lii-

ton hallinnossa tai neuvottelu-

tulosta ei synny, palkankoro-

tusneuvottelut jatkuvat välitys-

lautakunnassa, jossa liittoja 

edustaa neljä (2+2) välityslau-

takunnan jäsentä valtakunnan-

sovittelijan toimiessa puheen-

johtajana. Lautakunnan tulee 

antaa työehtosopimuksen mu-

kaisesti ratkaisu palkankoro-

tuksista 20.10. mennessä, ellei 

jompikumpi liitto asiasta muu-

ta esitä ja toinen esitykseen 

yhdy. 


