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IAU pyysi työnantajalta perusteet   

Jäsenmaksujen perin-

nästä kiista Finaviassa

Tekniikan 

palkankoro-

tusratkaisu 

maanantaina 

 

Finavia Oyj 

 

Ilmailutietotekniset ILTT 

ry:n liityttyä IAU:n jäsenek-

si, Finavia on antanut epävi-

rallisesti ymmärtää muutta-

vansa aiemmin noudatta-

maansa käytäntöä jäsen-

maksujen työnantajaperin-

nässä. IAU katsoo työnanta-

jan suunnittelevan siirtymis-

tä työehtosopimuksen vas-

taiseen käytäntöön ja on sen 

vyuoksi pyytänyt Finavialta 

ja työnantajaliitto PAL-

TA:lta asiaan vastinetta.  

Suunnittelemassaan uudessa 

käytännössä Finavia ei perisi 

enää jäsenmaksuja niiltä 

IAU:n/ILTT:n jäseninä olevil-

ta työntekijöiltä, joihin ei so-

velleta ILTT:n ja PALTA vä-

listä työehtosopimusta. Toteu-

tuessaan muutos olisi vastoin 

voimassa olevaa työehtosopi-

mustasopimusta. Jäsenmaksu-

jen perintävelvoite perustuu 

ILTT:n ja Palvelualojen työn-

antajat PALTA:n väliseen 

työehtosopimukseen. Sen 

määräyksin jäsenmaksujen pe-

rimistä ei ole ko. työehtoso-

pimuksessa sidottu siihen, että 

sopijaosapuolena olevan am-

mattiyhdistyksen jäsen työs-

kentelisi ko. sopimuksen so-

veltamisalueella. 

Yksipuolisella muutoksella jä-

senmaksuperinnässään Finavia 

toimisi myös vastoin 

20.12.2011 henkilökunnalleen 

antamaansa ilmoitusta jäsen-

maksuperinnästä sekä Finavi-

assa muutoin jatkuvaa käytän-

töä. 

Finavialta ja PALTA:lta on 

pyydetty eilen 16.1. vastinetta 

edellä esitettyyn. Mikäli niillä 

ei ole esittää asiaan kuuluvia 

perusteita suunnitelluille jä-

senmaksuperinnän muuttoksil-

le, IAU edellyttää Finavian 

pidättävän myös jatkossa 

IAU:hun/ILTT:hen kuuluvien 

jäsenten jäsenmaksut ml. työt-

tömyyskassajäsenmaksut hei-

dän palkastansa sillä tapaa, 

kuin tiedot työnantajalle on 

toimitettu. 

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 

 

Lentoliikenteen palveluja kos-

kevan työehtosopimuksen so-

veltamisalueella, teknisiä pal-

veluja tuottavien yritysten 

palkkarakenneuudistuksen ka-

riuduttua, sopijaosapuolien vä-

lille on syntynyt kiista palkan-

korotusten toteuttamistavasta 

1.1.2012 alkaen. Toteuttamis-

tavasta on olemassa työehto-

sopimuksen 66. §:n mukainen 

kirjaus. 

Kiistan osapuolet ovat tavan-

neet Esa Lonkan johdolla 

perjantaina 13.1. sekä tänään. 

Sovittelija antaa asiasta ratkai-

sunsa ensi maanantaina 23.1. 


