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Ylityökielto jatkuu – Palta yrittää siirtää 
palkankorotukset kesä-/heinäkuuhun   
 

Lentoliikenteen palvelut 

Maanantainkaan neuvotte-
lutapaaminen ei tuonut kai-
vattua ratkaisua Lentolii-
kenteen palveluja koskevan 
työehtosopimuksen uudis-
tamiseksi. Sen sijaan yöhön 
asti jatkuneiden neuvottelu-
jen perusteella on syytä va-
rautua siihen, että kohtuul-
lisen neuvottelutuloksen ai-
kaansaaminen tulee ole-
maan ennakko-odotuksia 
vaikeampaa.  
 
Palkankorotukset 

IAU:n ja Paltan näkemykset 
palkankorotusten suuruudesta 
eivät ole niin kaukana toisis-
taan, että ne välttämättä muo-
dostaisivat ylitsepääsemättö-
män esteen neuvottelutuloksen 
syntymiseksi. Neuvotteluissa 
on keskusteltu noin 3,5 %:n ko-
rotuksista sopimuskauden ai-
kana. 

Ratkaiseva näkemysero liittyy 
palkankorotusten ajankohtiin. 
Tämän taustalla on työehtoso-
pimuksen edellinen sopimus-
kausi, joka alkoi 16.11.2017 ja 
päättyi 15.1.2020. Siihen liitty-
neet palkankorotukset mitoi-
tettiin sovitun sopimuskauden 
mittaisiksi (26 kuukautta) ja ne 
toteutettiin 1.2. 2018 ja 1.2.2019 
lukien siten, että seuraava pal-

kankorotus tulisi ajoittumaan 
helmikuun 2020 alkuun. 

Nyt käynnissä olevissa neuvot-
teluissa - ja viimeksi jälleen ei-
len – Palta on kuitenkin esittä-
nyt, että uuden sopimuskauden 
palkankorotusajankohdat olisi-
vat 1.6.2020 ja 1.7.2021, mikäli 
sopimuskausi olisi 26 kuu-
kautta (16.1. 2020-15.3.2022). 

Käytännössä Paltan esityksen 
hyväksyminen tarkoittaisi sitä, 
että esimerkiksi seuraavan so-
pimuskauden aikana toteutet-
tavalla kahdella tasasuuruisella 
korotuksella työntekijöiden an-
sioiden noususta hupenisi noin 
neljännes. 

IAU:lle tämä ei käy. Palkanko-
rotusten ajankohtia ei voida vii-
västyttää ilman, että ne eivät 
tulisi huomioiduksi muutoin 
sopimusmääräyksiin kohdistu-
vina parannuksina neuvottelu-
tuloksessa, tai että ne eivät nos-
taisi vastaavasti palkankorotus-
ten tasoa.  
 

Sopimusmääräykset 

Sopimusmääräysten muutos-
ten osalta ratkaisemattomia ky-
symyksiä ovat edelleen mm. 
tuntipalkan jakajan alentami-
nen ja kylmähuonetyölisä maa-
palveluissa sekä ylityökorvaus-
ten korottaminen ja pätevyysli-
sän ulottaminen 30 palvelus-
vuoteen saakka tekniikassa. 

Lisäksi neuvoteltavana ovat 
yhä palkkausjärjestelmään so-
pimuskauden aikana mahdolli-
sesti tehtävät muutokset. 
Näistä toinen liittyy töiden ku-
vaamis- ja arvioimismenettelyn 
uudistamiseen, mikäli nykyis-
ten työnkuvien saattamisesta 
ajan tasalle löytyy yhteinen nä-
kemys. Toinen suoraan palk-
kausjärjestelmään kytkeytyvä 
asia on henkilökohtaiseen pal-
kanosaan liittyvät tasa-arvoky-
symykset. 

Henkilökohtaisten palkanosien 
jakautumista selvitettäessä on 
käynyt ilmi, että naisvaltaisilla 
työpaikoilla ja/tai -osastoilla 
henkilökohtainen palkanosa 
on arvioitu keskimäärin 3-5 % 
muita alemmalle tasolle. Li-
säksi joissakin yrityksissä jär-
jestelmää on havaittu käytettä-
vän käytännössä säästötarkoi-
tuksiin . 

Epäkohtien poistamiseksi IAU 
on esittänyt perustettavan työ-
ryhmän, jonka tehtävänä on 
30.9.2020 mennessä esittää 
muutoksia työehtosopimuskir-
jauksiin tai muita toimenpitei-
tä, joilla tasa-arvoisuus toteu-
tuu. Paltan vastaesityksessä ai-
karajaa on venytetty 28.2.2021 
saakka ja tasa-arvon toteutta-
minen on vesittynyt sanamuo-
toon ”tasa-arvon tukeminen”. 


