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    N:o 32 (165)   *   Maanantaina 11. marraskuuta 2013 

     Toimittanut Juhani Haapasaari 

 

LSG:n työtaistelulle tukea muilta ammattiliitolta 

Sovittelussa kiireinen päivä  
 

IAU / PALTA / Mara 

 

Tänään aamupäivällä on so-

viteltu Lentoliikenteen pal-

veluja koskevan työehtoso-

pimuksen uusimiseen liitty-

viä kiistakysymyksistä. Kello 

18 on sovitteluvuorossa 

LSG. 

 

Lentoliikenteen palvelut 

Lentoliikenteen palveluja kos-

kevan työehtosopimuksen uu-

distamiseksi käytävää sovitte-

lua jatkettiin tänään. Toisessa 

tapaamisessa Esa Lonka kuuli 

osapuolia, mutta varsinaista 

edistymistä asiassa ei tapahtu-

nut. Sovittelu jatkuu huomen-

na kello 9:00. 

Mikäli ratkaisuun ei ole päästy 

tämän viikon perjantaihin 

15.11. kello 15:00 mennessä, 

tuolloin alkavaan työnseisauk-

seen osallistuvat AntiDeIcing 

Adi Oy:n, Blue1 Oy:n, Finn-

air Oyj:n, Finnair Cargo 

Terminal Operations Oy:n, 

Finnair Flight Academy 

Oy:n, Finnair Technical 

Services Oy:n, Finnair Tra-

vel Retail Oy:n, Flybe Fin-

land Oy:n, Lassila & Ti-

kanoja Oyj:n, ISS Aviation 

Oy:n, Raskone Oy:n, RTG 

Ground Handling Oy:n, 

Servisair Finland Oy:n, 

Suomen Transval Oy:n ja 

Swissport Finland Oy:n 
työntekijät. 

Ensimmäinen työnseisaus 

päättyy siten, että työntekijät 

tulevat lauantaina 16.11. kello 

15:00 tai sen jälkeen alkaviin 

työvuoroihin. 

 

LSG:n työtaistelu  

LSG Sky Chefs Finland 

Oy:n työehtoja koskevaa kiis-

taa sovitellaan vielä tänään 

kello 18. Kahden aikaisemman 

sovittelutapaamisen perusteel-

la sovinto näyttää kuitenkin 

hyvin epätodennäköiseltä. 

Työnantajaliitto MaRa sekä 

LSG ovat molemmat ilmoitta-

neet valtakunnansovittelijalle, 

etteivät ne suostu sopimaan 

työehdoista LSG:n työnteki-

jöitä edustavan IAU:n kanssa. 

Mikäli työnantajapuolen vas-

taus ei tänään muuksi muutu, 

ensimmäinen työnseisaus 

LSG:ssä alkaa huomenna 

12.11. kello 12:00 ja päättyy 

keskiviikkona 13.11. kello 

12:00. Tätä seuraa toinen vuo-

rokauden mittainen työnseisa-

us alkaen torstaina 14.11. kel-

lo 12:00. 

 

Tukea ammattiliitoilta 

LSG:n työtaistelulle on luvas-

sa tukea myös muilta ammatti-

liitoilta. 

Suomen Elintarviketyöläisten-

liitto SEL on jo ilmoittanut tu-

kevansa LSG:n työtaistelua 

kehottamalla kaikkia Finncate-

ring Oy:ssä työskenteleviä jä-

seniään pidättäytymään la-

konalaisesta työstä. Kuljetus-

liitot puolestaan kokoontuvat 

ensi torstaina 14.11. päättä-

mään omista tukitoimistaan. 

 

 

Sovittelun tuloksesta TEKSTIVIESTI 

LSG:n työntekijöille heti sovittelun päätyttyä. 


