
 
 
 

 
 

 

                  UUuuttiisskkiirrjjee  JJäässeenniillllee 
 

       N:o 7 (29)  *   Keskiviikkona 13. toukokuuta 2009 
 
 

 
 
Työehtosopimus edelleen katkolla syksyllä

Palkankorotusneuvotteluille jatkoaika 
 
 
IAU 

 
 
 
 
 

 
IAU                                                                     - 1 -                                  Uutiskirje Jäsenille N:o 7 

 
Ilmailualan Unioni ja Palve-
lualojen Toimialaliitto pää-
tyivät eilen ensi syksyn pal-
kankorotuksia koskevissa 
neuvotteluissa siirtämään 
työehtosopimuksen mahdol-
lisen irtisanomisen ilmoitus-
päivämäärää syyskuun lop-
puun. Tämä toteutettiin 
muuttamalla allekirjoitus-
pöytäkirjan 2. §:ää vastaa-
vin kirjauksin. Muutos an-
taa palkankorotusneuvotte-
luille jatkoaikaa kuitenkin 
niin, ettei uudella kirjauksel-
la muuteta mahdollisuutta 
irtisanoa nykyistä työehto-
sopimusta päättymään alku-
peräisen ajankohdan mu-
kaan. 

 
Sopimusneuvottelut 2007 

Nykyinen voimassa oleva työ-
ehtosopimus solmittiin loka-
kuussa 2007. Palkankorotus-
ten osalta sopimuskausi 

1.10.2007 - 30.4.2010 jaettiin 
kolmeen osaan. Palkkoja so-
vittiin korotettavan 1.10.2007 
alkavan palkanmaksukauden 
alusta yleiskorotuksella, jonka 
suuruus oli 100 euroa kuukau-
delta, kuitenkin vähintään 5 
%. Toinen yleiskorotus 4,5 % 
toteutettiin 1.10.2008. 

Kolmannen korotuksen suu-
ruus jätettiin tuolloin avoi-
meksi ja siitä sovittiin neuvo-
teltavan huhti-toukokuun 2009 
aikana. Mikäli palkankorotuk-
sen suuruudesta ei päästäisi 
yksimielisyyteen, kummalle-
kin osapuolelle jää mahdolli-
suus irtisanoa työehtosopi-
mussopimus päättymään 30.9. 
2009 ilmoittamalla siitä vasta-
puolelle toukokuun loppuun 
mennessä. 
 

Odottava tunnelma 

Teknologiateollisuuden ja Me-
tallityöväen Liiton viime vii-
kolla palkankorotustason eri-
mielisyyden vuoksi syntymät-

tä jääneellä sopimuksella on 
vaikutuksensa varaukselliseen 
suhtautumiseen löytää sopi-
musalallemme syksyn palkan-
korotuksista neuvotteluratkai-
su toukokuun aikana. Niinpä 
eilen 12.5. jatkuneissa, kol-
matta palkankorotusta koske-
vissa neuvotteluissa, molem-
mat osapuolet totesivat olevan 
epätodennäköistä, että yksi-
mielisyys syksyn palkankoro-
tusten tasosta saavutettaisiin 
kuluvan toukokuun aikana. 
Toisaalta osapuolet halusivat 
jättää neuvotteluratkaisulle 
mahdollisuuden, mikäli edel-
lytykset sellaiselle syntyvät 
ennen syksyä. 

 

 

 

 

jatkuu seuraavalla sivulla … 
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Muutos allekirjoituspöytä-
kirjaan 

Työehtosopimuksen allekirjoi-
tuspöytäkirjan 2. §:n ”Palkan-
korotukset” kohta ”Palkanko-
rotukset syksyllä 2009” muu-
tettiin seuraavaan muotoon: 

Palkankorotukset syyskuun 
2009 jälkeen 

Osapuolet tarkastelevat touko-
syyskuun 2009 aikana sopi-
muksen tavoitteiden toteutu-
mista sekä arvioitavissa olevia 
talouden ja työllisyyden nä-
kymiä lentoliikenteen palve-
luissa. 

Arvioinnin perusteella osa-
puolet neuvottelevat 30.9.2009 
mennessä lokakuun 2009 alus-
ta alkavan palkanmaksukau-
den alusta toteutettavien pal-
kankorotusten tasosta. Samas-
sa yhteydessä voidaan tarkas-
tella edellytyksiä sopimuskau-
den jatkamiseen 30.4.2010 
jälkeiselle ajalle. 

Mikäli edellä mainituista pal-
kankorotuksista ei päästä yk-
simielisyyteen, voi kumpikin 
osapuoli irtisanoa sopimuksen 
päättymään 30.9.2009. Irtisa-
nomista koskeva ilmoitus on 
kirjallisesti toimitettava 
30.9.2009 mennessä toiselle 
sopijaosapuolelle sekä tiedok-
si valtakunnansovittelijalle. 

Ammatiosastoille 
www-sivuja 
 
SLT 012 / ILMA 007 

Liiton jäsenmäärältään suurin 
ammattiosasto Siviililentolii-
kenteen työntekijät ry on 
avannut omat kotisivunsa lisä-
tiedotuskanavaksi jäsenilleen 
eri työpaikoilla. Sivut löytyvät 
osoitteesta www.sltry.fi. 

Omien www-sivujen avaamis-
suunnitelmistaan lähitulevai-
suudessa on kertonut myös 
Ilmailualan Maapalvelutyön-
tekijät ILMA ry. 
 
 

 
Uutisterveisin 

Juhani Haapasaari 
 

 

 

 

 

 

Keskustelutilaisuus Finnair Tekniikassa 
työskenteleville jäsenille 

Ilmailutekniikan Ammattiyhdistys ITA ry järjestää torstaina 14. toukokuuta keskustelu- ja tiedotus-

tilaisuudet Finnair Tekniikassa työskenteleville jäsenilleen. Aiheina ovat mm. yt-neuvottelujen pää-

tökset, lomautustilanne ja kelpuutusasiat. 

 
Tilaisuudet alkavat kello 14:00 ja 15:30 LEKO 3:n ruokalassa. 

Kahvitarjoilu 

Tervetuloa 

http://www.sltry.fi/

