
 

10.11.2017 | Hyvä ICT-alan prolainen 

ICT-alan työehtosopimusneuvo�elut ovat katkenneet
 

Työnantajalii�o PALTA hylkäsi eilen 9. marraskuuta Pron jä�ämän ratkaisuesityksen neuvo�eluiden
jatkamisesta. Olemme jä�äneet työtaisteluilmoituksen työnantajaliitolle sekä valtakunnansovi�elijalle.
Koko alan toimihenkilöitä, asiantun�joita sekä alalla työskenteleviä vuokratyöntekijöitä koskeva viiden
päivän lakko alkaa 27. marraskuuta. Alaa koskeva ylityökielto on edelleen voimassa.

Työnantajaliiton uudestaan tarjoamat heikennysesitykset toimihenkilöiden työehtoihin ovat tyrmisty�äviä. Ne ovat
sisältäneet niin merki�äviä muutoksia, e�emme voineet hyväksyä niitä. Palkkamääräysten muu�aminen olisi alentanut
erityises� asiakaspalveluhenkilöstön ja vuorotyötä tekevien ansioita. 

PALTA:n esi�ämät muutokset paikalliseen sopimiseen ovat niin radikaaleja, e�ä käytännössä ne olisivat johtaneet
työaikasääntelyn romu�amiseen. 

Teollisuudessa sovitut palkankorotusrakenteet eivät sellaisenaan sovi ICT-alalle. ICT-alan toimihenkilöiden
palkkausjärjestelmä on rakenteeltaan erilainen kuin teollisuuden palkkausjärjestelmät. PALTA:n palkankorotusesitys ei
olisi turvannut toimihenkilöiden reaalista ostovoimaa. 

Vien�vetoinen sopimisen malli ei sovi kansallisilla sisämarkkinoilla toimiville yrityksille. Toimihenkilöiden näkökulmasta
on tärkeää mitoi�aa palkkaratkaisut alan tuo�avuuteen ja tuloksentekokykyyn. Neuvo�eluissa syntyi vaikutelma siitä,
e�ä lii�okierroksesta huolima�a työnantajaa ohjataan vahvas� ulkopuolelta ja se osaltaan vaikeu�aa alakohtaisten
ratkaisujen hakemista. 
 

Työtaisteluilmoitus on jäte�y – lakko alkaa 27. marraskuuta

Amma�lii�o Pro on jä�änyt työtaisteluilmoituksen valtakunnansovi�elijalle sekä työnantajaliitolle. 
Työehtosopimusneuvo�eluita on hankaloi�anut osapuolten välinen luo�amuspula. Kokemukset edellisiltä
neuvo�elukierroksilta ja työehtosopimuksen vakiintuneiden tulkintojen jatkuva kyseenalaistaminen ovat myös
vaikeu�aneet merki�äväs� ratkaisun löytymistä. 

Koko alaa koskeva lakko alkaa maanantaina 27.11.2017 kello 6 ja pää�yy perjantaina 1.12.2017 kello 23.59. Koko
alaa koskeva ylityökielto on voimassa edelleen. Seuraa jäsen�edo�eita. 
  
Klikkaa aiempi uu�nen neuvo�eluista. Lisä�etoja �lanteesta saat allekirjoi�aneilta.

 
 Jos luet vies�n mieluummin selaimella, klikkaa tästä  
 

 
 

http://uutiskirje.proliitto.fi/go/12429934-1869690-13703905
http://uutiskirje.proliitto.fi/go/12429933-1859269-13703905
http://uutiskirje.proliitto.fi/a/s/13703905-c0e0ee0ba4ac8cf077817bd76971ccb7/2196287


Edunvalvontaterveisin, 

Karri Lybeck  
sopimusalavastaava 
Amma�lii�o Pro

Arto Heikkilä 
sopimusalavastaava 
Amma�lii�o Pro 

 

Kanna�aa suositella Pron jäsenyy�ä työkaverillekin. Muistathan, e�ä kiitämme sinua 40 euron lahjakor�lla jokaisesta
Prohon tuomastasi uudesta jäsenestä. Lue tarkemmin tästä. 

Lähe�mme vies�n kaikille ICT-alan prolaisille, joilla on ajantasainen sähköpos�osoite jäsen�edoissaan.

 

    

 

 

 
 

 
 

 

 

 
Jos tämä sähköpos� ei näy kunnolla, klikkaa tästä. Osoiterekisterin lähteet: Amma�lii�o Pron jäsenrekisteri. Jos et halua

tulevaisuudessa saada sähköpos�a Amma�lii�o Prolta tai jos sähköpos�osoi�eesi on muu�unut, ilmoita asiasta
jasenasiat@prolii�o.fi. Muutoksia yhteys�etoihisi voit tehdä myös Proplussassa.
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