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     Toimittanut Juhani Haapasaari 

 

  

Lippuedun käsit-

tely välimiesoi-

keudessa alkoi 
 

Finnair Oyj 

Barona Handling Oy 

Swissport Finland Oy 

 

Finnair ei ole myynyt enää ku-

luvan joulukuun alusta lukien 

vyöhykelippuja entisille työn-

tekijöilleen, jotka ovat siirty-

neet Baronan kautta Swisspor-

tiin. Kieltäytymisensä Finnair 

on perustellut Lonkan lippu-

työryhmän viime kesänä an-

tamasta ratkaisusta tekemäl-

lään tulkinnalla. Sen mukaan 

työntekijöiden aiempi osto-

oikeus on päättynyt heidän 

siirryttyä edelleen kolmannen 

työnantajan palvelukseen. 

Työntekijäpuolella on asiasta 

erilainen näkemys. 

Kiistan johdosta IAU:n ja 

työnantajaliitto PALTA:n 

koolle kutsuma välimiesoikeus 

kuuli eilen sekä osapuolten 

näkemykset perusteluineen et-

tä niiden nimeämät todistajat. 

Lopullinen ratkaisu kiistaan 

saataneen kuitenkin vasta, kun 

välimiesoikeus on kokoontu-

nut asiassa uudelleen. Toden-

näköisesti tämä tapahtuu 

tammikuun aikana. 

ILTT vuoden- 

vaihteessa IAU:n 

jäseneksi 
 

ILTT/IAU 

 

Ilmailualan Unionin hallitus 

on hyväksynyt Ilmailutietotek-

niset ILTT ry:n jäsenekseen 

tämän jättämän hakemuksen ja 

siihen liittyvän aiemmin alle-

kirjoitetun perustamissopi-

muksen mukaisesti. Jäsenyys 

alkaa 1.1.2012. Muutoksen 

myötä ILTT:stä tulee seitse-

mäs tällä hetkellä IAU:ssa 

toimiva ammattiosasto. 

ILTT on aloittanut toimintansa 

vuonna 1956 ja sillä on lähes 

sata jäsentä. He työskentelevät 

Finavian lennonvarmistuksen 

ja lentoliikenteen ylläpidon 

teknistä ja operatiivista eri-

tysosaamista vaativissa tehtä-

vissä. Jäsenmäärä kasvaa edel-

leen vuodenvaihteessa, kun jo 

aiemmin IAU:hun liittyneet 

lennonjohto-operaattorit siir-

tyvät uuteen ILTT:n ammatti-

osastoon. 

ILTT:n työehtosopimus, Fina-

via/Ilmailutietoteknisiä koske-

va sopimus TES 319205, on 

solmittu PALTA:n kanssa. 

 

Jäsenmaksujen 

perinnästä puut-

teellista tietoa 
 

Finavia 

 

Finavia on lähettänyt työnteki-

jöilleen 20.12.2011 tiedotteen, 

jonka aiheena on jäsenmaksu-

jen periminen palkasta. Siinä 

on selvitelty Sampo -pankin 

ilmaisen palvelun loppumista 

vuonna 2010 ja kustannusten 

siirtymistä työnantajille sekä 

muutaman työntekijän jäsen-

maksujen erillisen käsittelyn 

epätarkoituksenmukaisuutta. 

Työmarkkinakustannuksiin ja 

edellä esitettyyn viitaten Fina-

via toteaa, että työntekijät, jot-

ka eivät ole jäseninä tiedot-

teessa luetelluissa ammattiyh-

distyksissä, vastaavat jäsen-

maksujensa tilittämisestä itse. 

1.1.2012 alkaen. 

Virheellisesti IAU ei ole mu-

kana luettelossa, koska Fina-

vialla ei ole ollut tiedotetta 

julkistaessaan tietoa Ilmailu-

tietotekniset ry:n jäsenyydestä. 

IAU on pyytänyt tänään Fina-

viaa täydentämään tiedotettaan 

siltä osin, että se toteaa peri-

vänsä jäsenmaksut edelleen 

myös IAU:n jäseniltä. 


