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Lakko alkaisi tiistaina 12.11. kello 12 

IAU jätti työtaistelu-

varoituksen LSG:hen   
 

 

Airpron ja 

RTG:n työ-

taistelu siirtyy 

LSG Sky Chefs Finland Oy 

IAU on jättänyt valtakun-

nansovittelijalle ennakkoil-

moituksen työtaistelusta 

LSG:ssä. Lakolla painoste-

taan työnantajaa noudatta-

maan Lentoliikenteen palve-

luja koskevaa työehtosopi-

musta myös jatkossa. 

 

Sopimusvuokraa maksate-

taan työntekijöillä 

LSG ilmoitti 12.9. eroavansa 

työnantajaliitto PALTA:sta ja 

liittyvänsä Matkailu- ja Ravin-

tolapalvelut MaRa:n jäseneksi. 

Tällä perusteella LSG katsoo 

voivansa yksipuolisesti vaih-

taa myös työntekijöiden työ-

ehdot siten, että ne määräytyi-

sivät huomattavasti huonom-

man MaRa:n ja Palvelualojen 

ammattiliitto PAM:in sopi-

muksen mukaan. 

Tällä menettelyllä LSG yrittää 

maksattaa työntekijöillään 

Finnairille maksamansa etukä-

teisvuokran ja antamansa 

alennukset, joita vastaan LSG 

Group on saanut haltuunsa 

määräysvallan Finnairin cate-

ring -yhtiöstä. Catering on ol-

lut Finnairin taloudellisesti 

tuottavimpia tytäryhtiöitä pe-

rustamisestaan lähtien. Cate-

ringin työntekijät ovat edel-

leen myös Finnair -konsernin 

työntekijöitä. Heistä IAU:n jä-

seniä oli tänään 455. 

 

LAKKOVAROITUS 

IAU:n jäsenet, jotka työsken-

televät LSG:ssä, osallistuvat 

työnseisaukseen seuraavasti: 

12.11. kello 12:00 

– 13.11. kello 12:00 

sekä 

14.11. kello 12:00 

– 15.11. kello 12:00 

Syynä on LSG:n ilmoitus olla 

noudattamatta Lentoliikenteen 

palveluja koskevan työehtoso-

pimuksen mukaisia työehtoja 

1.11. alkaen. Lakon mahdolli-

sesta jatkamisesta ilmoitetaan 

lähipäivinä. 

Lakkoon osallistumisen lisäksi 

jäseniä kehotetaan pitäyty-

mään työvuoroluettelon ja 

oman tehtävänimikkeen mu-

kaisissa työtehtävissä 1.11. al-

kaen. 

Airpro Oy / RTG Ground 

Handling Oy 

IAU on vetänyt tänään pois 

15.10. jättämänsä Airprota ja 

RTG:tä koskeneet ennakkoil-

moitukset työtaisteluista. Näin 

ollen tänään kello 22 alkavaksi 

ilmoitettu työtaistelu peruun-

tuu kaikilta osin.  

Työtaisteluilmoituksen vuoksi 

osapuolet kokoontuivat valta-

kunnansovittelijan johdolla 

maanantaina 28.10. sekä tä-

nään. Sovittelussa molemmat 

osapuolet toistivat aikaisem-

mat kantansa. 

Työnantaja katsoi toimineensa 

työehtosopimuslain tarkoitta-

malla tavalla solmiessaan 

Airprota koskevan työehtoso-

pimuksen JHL:n ja Pardian 

kanssa. IAU totesi sopimuksen 

rikkovan maapalvelujen osalta 

sen ja PALTA:n välistä rin-

nakkaissopimuskieltoa sekä 

tehdyn ilman työntekijöiden 

edustavuutta. 

Myös IAU:n hallitus käsitteli 

asiaa tänään arvioiden uuden 

työtaisteluilmoituksen tarvetta, 

ajankohtaa ja sisältöä. 


