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Finnairiin sääs-

tösopimukset  
 

Finnair Oyj – Technical 

Operations / Helsinki Air-

port Customer Service 

Finnairin tekniikasta Helsinki-

Vantaalla vastaavassa Finnair 

Technical Operations -yksi-

kössä saavutettiin eilen yhtei-

nen näkemys säästösopimuk-

sesta. Sopimus pohjautuu työ-

ehtosopimuksen määräykseen, 

jonka mukaan poikkeukselli-

siin taloudellisiin vaikeuksiin 

ajautuneessa yrityksessä voi-

daan solmia määräaikainen 

sopimus työpaikkojen ja yri-

tyksen toiminnan turvaami-

seksi. 

IAU:n hallitus vahvisti omalta 

osaltaan tekniikan säästösopi-

muksen, jonka varsinaisia so-

pijaosapuolia ovat Ilmailutek-

niikan Ammattiyhdistys ITA 

sekä Technical Operations -

yksikkö. Finnairin asiakaspal-

velut tuottavassa Helsinki 

Airport Customer Service -

yksikössä säästösopimus syn-

tyi vastaavan menettelyn jäl-

keen jo aiemmin. 

Ammattiosastot ja IAU ovat 

tieodottaneet säästösopimus-

ten sisällöistä yksiköissä. Lisä-

tietoja sopimuksista antavat 

luottamusmiehet.  

IAU hakee 

Teollisuuden 

palkansaajien 

jäsenyyttä 
 

IAU  

IAU on päättänyt hakea Teol-

lisuuden palkansaajat TP ry:n 

jäsenyyttä. Päätös tehtiin 

IAU:n edustajiston kevätko-

kouksessa 25.4. 

Teollisuuden palkansaajat 

edustaa tällä hetkellä 13 jäsen-

liittoa ja yli 700 000 palkan-

saajaa kaikista kolmesta kes-

kusjärjestöstä. Jäsenliittoja 

ovat: 

Auto- ja Kuljetusalan Työnte-

kijäliitto AKT, Ammattiliito 

Pro, Toimihenkilöliitto ERTO, 

Metalliliitto, Paperiliitto, Puu-

liitto, Sähköliitto, Suomen 

Ekonomiliitto SEFE, Suomen 

konepäällystöliitto, Tekniikan 

Akateemiset TEK, Teollisuus-

alojen Ammattiliitto TEAM, 

Insinööriliitto IL ja Veturi-

miesten liito.  

TP:n tehtävänä on tiivis-

tää teollisuuden ja teollisuu-

den palvelualojen ammattiliit-

tojen yhteistyötä jäsenten 

edunvalvonnassa ja suomalai-

sen teollisuuden puolustami-

sessa. 

Sopimusten 

ulkopuolella 

oleville jäsen-

maksualennus  
 

Airpro Oy / Finavia Oyj 

/ Lassila & Tikanoja Oyj 

IAU:n edustajisto päätti kevät- 

kokouksessaan jatkaa liiton 

sopimien työehtosopimusten 

ulkopuolella työskentelevien 

jäsenten liittojäsenmaksun 

alennusta. Alennettu maksu on 

0,34 %, jolloin kokonaisjä-

senmaksu on 0,77 % ve-

ronalaisesta tulosta (amm. os. 

jäsenmaksu 0,15 % ja työttö-

myyskassanmaksu 0,28 %). 

Aiempi jäsenmaksualennus 

koski määräaikaisesti kaikkia 

Airprossa ja osaa Finaviassa 

työskentelevistä jäsenistä. Nyt 

tehty päätös on voimassa tois-

taiseksi. Alennetun jäsenmak-

sun menettelyä on täsmennetty 

siten, että se koskee kaikkia 

ilmailualalla työskenteleviä jä-

seniä, joiden työehdoista IAU 

ei ole sopinut, mutta tavoitte-

lee sopimusoikeutta. Näin ol-

len jäsenmaksualennus koskee 

jatkossa myös mm. Lassila & 

Tikanojan kenttäavustajia. 

Jäsenmaksualennuksen piiriin 

kuuluvat saavat lähiaikoina 

asiasta tarkempaa tietoa. 


