
Uusi työehtosopimus tuo korotuksia palkkoihin
Uusi työehtosopimus on sovittu.
Reilun l<aksivuotisen sopimus-
kauden kesl<eisimpiin muutok-

siin kuuluu palkankorotul<sia eri

työntekiiäryh milte ia postityön-
tekijöiden työaian lyhentyminen.

mpäröivän maailman ta-
pahtumat ovat tehneet so-
pimuksen syntymisen vai-

keammaksi. Jokainen ala ioutuu
etsimään itselle parhaiten sopivaa
mallia, alakohtaista ratkaisua.
Viestinvälitys- ja logistiikka-aian
työehtosopimusneuvotteiuille
painetta toivat mahdollinen yli-
työkielto ia uhka työtaistelun
laajenemisesta. Vaikka meilläkin
neuvottelut katkesivat kahteen
otteeseen, säilyi osapuolten neu-
vottelukulttuuri hyvänä. Tämä
luo jatkossakin mahdollisuuksia
hedelmälliseen yhteistyöhön, ker-
too Itellan työsuhdejohtafa Pekka
Kähkönen.

Posti- ja logistiikka-a1an unro-
ni PAU:n liittovaltuusto hyväk-
syi yksimielisesti kokouksessaan
4. lokakuuta uuden työehtoso-
pimuksen viestinvälitys- ja lo-
gistiikka sekä infbrmaatiologis-
tiikka-alalle. Uudet sopimukset
tulivat voimaan 1.10.2007 ia päät-

tyvät 31.10.2009. Sopimuksen pii-
rissä on noin 23 000 Itella Oyj:n
konsernisse i: sen rvtärvhtiöissä

- Vuosityöajan lyhentämrnen
tuo sisäistä tasa-arvoa nuorlen ja

vanhoien työntekijiriden välille.
Toivon, että nämä uudistukset
kasvattavat ammatin arvoa ja alan
houkutteievuutta, sanoo Posti- ja

logistiikka-alan unionin PAU:n
puheeniohtaja Esa Vilkuna.

Palkkaratkaisu on etupainol-
teinen eli lrnrntrrL'cct t^fcrrfrr\rtt

musvuotena. Tämä tuo haasteita
kustannustason hallintaan erityi-
sesti vuonna 2008. Ensimmäisenä
sopimusvuonna palkankorotus on
1. lokakuuta 2007 lukien palkka-
liitteistä riippuen vähintään 105

120 euroa, kuitenkin vähintään
5 prosenttia. Toisen sopimusvuo-
den yleiskorotuksen kustannus-
rrqiLrrfrrc nn I 'l O TOOR lrrLien 7-7

on ensimmäistä vuotta vastaava.

Lisäksi erikseen sovittava paikal-
linen erä on 1,0-2,5 prosenttia.
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- Työnantajalle ratkaisu ei ole
edullinen, mutta se pitää sisä11ään

mahdollisuuden laaiaan paikalli-
seen sopimiseen ia tuottavuuteen
perustuvan työaika- ja palkkamal-
lin käyttöönottoon. Palkankoro-
tuksien painottuminen alkupalk-
koihin on työvoiman saatavuuden
kannalta järkevä ratkåisu. Myös
vuosityöajan lyhentäminen teol-
lisuuden yleisen vuosityöajan
tasolle o1i mielekästä, Kähkönen
kommentoi.

Siirryttäessä tuottavuuteen pe-

rustuvaån palkka- ja työaikamal-
liin henkilökohtaiset palkanosat
poistuvat, ja ne korvataan uudella
ryhmäkohtaisella palkanosalla.

- Sopimus tuo myös positiivisia
vaikutuksia osa- ja määräaikaiseen

työhön. Tuntipalkkaisten vuosilo-
mapalkkaa korotetaan ja määräai-

kaisten työsuhteiden käyttö raiataan

aidosti määräaikaisiin tehtäviin.
Sopimus anraa myös enemmän
vastuuta ia oikeuksia luottamus-
miehille, Vilkuna puntaroi.

Vaikka uusi työehtosopimus
on hyväksytty, eivät neuvottelul
tähän lopu. Työantaian ja liiton
edustajat tapaaval toisiaan vii-
koittain täsmentävissä sopimus-
neuvotteluissa.
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TVösuhdejohtaja Pel(l(a Kähkönen ja Posti 1a logistiil<l<a-alan unionin PAU:n puheenjohtaja

Esa Vill(una tapaavat toisiaan viil(oittain, vaikl(a uusi sopimus on saatu ail(aisel(si. - Meillä

on iatl(uvan neuvotteLun periaate, herrat l(ertovat.


