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Yhteinen näkemys löytyi   

Finavia perii jatkossa-

kin jäsenmaksut

Paikallisista 

työaikasopi-

muksista neu-

vottelutulos 

 

Finavia Oyj 

 

IAU:n ja Finavian välisissä 

keskusteluissa osapuolet 

pääsivät tänään yhteisym-

märrykseen ammattiyhdis-

tyksen jäsenmaksujen työn-

antajaperinnästä. Seuraa-

vasta palkanmaksusta alka-

en jäsenmaksut peritään jäl-

leen entiseen tapaan kaikilta 

IAU:n ammattiosastona 

toimivan Ilmailutietotekniset 

ILTT 005:n jäseniltä. 

 

Finavia ilmoitti joulun alla 

ammattiyhdistysten jäsenmak-

sujen työnantajaperinnän muu-

toksesta kustannussyihin ve-

doten. Uudessa järjestelyssä 

työnantajan mahdollinen vel-

voite periä jäsenmaksu sidot-

tiin työehtosopimusten sopija-

osapuoliin. 

Ilmailutietotekniset ILTT ry:n 

ja työantajaliitto PALTA:n vä-

lillä solmitun työehtosopimuk-

sen liitteenä oleva yleinen työ-

ehtosopimus sisältää määräyk-

sen jäsenmaksujen työnantaja-

perinnästä. IAU:n ehdotettua 

PALTA:lle ILTT:n sopimuk-

seen liittyvien oikeuksien ja 

velvoitteiden siirtämistä vuo-

den alussa IAU:lle tavanomai-

sen käytännön mukaisesti, kä-

vi ilmi, että osapuolilla on eri-

lainen näkemys jäsenmaksujen 

perintämääräyksestä. 

Finaviassa asia tulkittiin siten, 

että perintävelvoite koskisi ai-

noastaan työehtosopimuksen 

soveltamisalalla työskentele-

viä työntekijöitä. IAU tulkin-

nan mukaan määräystä jäsen-

maksujen perinnästä ei ole si-

dottu muuhun kuin sopimuk-

seen sidottujen liittojen jäse-

nyyteen. 

Tänään osapuolet pääsivät yh-

teisymmärrykseen siitä, että 

jäsenmaksut peritään jatkossa 

kaikilta jäseniltä jälleen enti-

seen tapaan. Niille jäsenille, 

joilta tammikuun jäsenmaksu 

jäi erimielisyyden vuoksi pe-

rimättä, IAU antaa ensi viikon 

kuluessa uudet ohjeet jäsen-

maksun maksamisesta kerta-

luonteisesti itse.  

Inter Handling Turku Oy 

ISS Aviation Oy 

 

IAU:n sekä Inter Handling Tu-

run ja ISS Aviationin välillä 

käydyissä neuvotteluissa osa-

aikatyöntekijöiden työehtoja 

koskevista sekä tasoittuvan 

työajan sopimuksista on pääs-

ty neuvottelutulokseen. Sopi-

mukset koskevat IH:n osalta 

Turun ja Tampereen lento-

asemia sekä ISS:n osalta Vaa-

san, Kuopion ja Oulun lento-

asemia. 

Sopimusten uusiminen tuli 

ajankohtaiseksi IH:n ja ISS:n 

välillä viime vuoden lopulla 

tapahtuneen liikkeenluovutuk-

sen myötä Turussa ja Tampe-

reella sekä ISS:n aloittaessa 

tulevan kevään kuluessa omat 

ramp-toiminnot Vaasassa, 

Kuopiossa ja Oulussa. Uudet 

sopimukset voivat astua voi-

maan aikaisintaan sen jälkeen, 

kun IAU:n hallitus on käsitel-

lyt asian seuraavassa kokouk-

sessaan 8.2. 


