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Tekniikan yhtiöiden 

palkkarakenneuudis-

tus ei ole edennyt

Liikkeen 

luovutus 

Turussa ja 

Tampereella 
  

Blue1 Oy 

Finnair 

/ Engine Services Oy 

/ Flight Academy Oy 

/ Technical Services Oy 

Finnish Aircraft Main-

tenance Oy 

Insta DefSec Oy 

Raskone Oy 

Suomen Transval Oy 

YIT-Kiinteistötekniikka Oy 

 

Työehtosopimusta uudistetta-

essa syksyllä 2010 tekniikan 

ammattiosastot asettivat yh-

deksi tavoitteekseen uusien 

palkkaryhmien avaamisen 

palkkataulukon yläpäähän. 

Näin syntyi nykyisen työehto-

sopimuksen 66. § ”Palkka-

ryhmät ja perustaulukkopalkat 

teknisiä palveluja tarjoavissa 

yrityksissä”. 

Pykälän loppuosassa palkka-

rakenneuudistuksesta on todet-

tu seuraavaa: 

Palkkarakenneuudistus, jonka 

kustannusvaikutus perustau-

lukkopalkkoihin on 2,35 pro-

senttia, toteutetaan 1.12.2012 

mennessä. Uudistuksessa pai-

kalliset työryhmät määrittele-

vät kriteerit palkkaryhmien 9, 

10 ja 11 käytölle sekä muiden-

kin palkkaluokkien mahdolli-

selle nousulle. Mikäli työryh-

mä ei pääse määräaikaan 

mennessä ratkaisuun palkka-

rakenneuudistuksesta, siirre-

tään kyseinen erä perustau-

lukkopalkkojen yleiskorotuk-

seen. 

Osassa tekniikan yrityksistä 

paikallinen työryhmä ei ole 

kokoontunut lainkaan, osassa 

työtä vielä jatketaan. Tähän 

päivään mennessä yhdessä-

kään yrityksessä ei kuitenkaan 

ole löytynyt yhteistä näkemys-

tä palkkarakenneuudistukses-

ta. Mm. suurimpien tekniikan 

yritysten Finnair Engine/Tech-

nical Servicesin työryhmä ko-

koontui tämän viikon tiistaina 

viimeisen kerran todeten, että 

ratkaisua ei tulla saavutta-

maan. Näin ollen peruspalkka-

taulukkoja korotetaan ko. yri-

tyksissä 1.1.2012 alkaen 2,35 

prosenttia. 

Interhandling Turku Oy 

ISS Aviation Oy 

 

ISS Aviationin Turun ja Tam-

pereen työntekijät siirtyivät ei-

len liikkeen luovutuksen eh-

doin ns. vanhoina työntekijöi-

nä Interhandling Turun palve-

lukseen. Samalla siirtyivät 

työnantajan velvollisuudet ja 

oikeudet. Järjestely liittyy yh-

teistyöhön, jolla yhtiöt pyrki-

vät parantamaan asemiaan 

suurimmilla Helsinki-Vantaan 

ulkopuolisilla kentillä.  

IAU on solminut aiemmin 

erilliset tasoittuvan työajan 

sopimukset koskien sekä In-

terhandling Turkua että ISS 

Aviationin Helsingin ulkopuo-

lisia kenttiä. Sopimukset eroa-

vat toisistaan työvuorojen 

enimmäis- ja vähimmäispi-

tuuksien ja tasoittumisjakson 

suhteen. Liikkeen luovutuksen 

myötä sovellettavaksi tulee In-

terhandling Turun sopimus, 

jota voidaan tarvittaessa muut-

taa neuvotteluteitse. 


