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Lakko alkaa LSG:ssä 
 

LSG Sky Chefs Finland Oy 

 

Työriitalain mukainen sovit-

telu LSG:ssä noudatettavista 

työehdoista päättyi eilen il-

lalla. Valtakunnansovittelija 

Esa Lonka katsoi, ettei hä-

nellä ollut enää edellytyksiä 

jatkaa sovittelua tai antaa 

asiassa sovintoehdotusta. 

Näin ollen IAU:n aiemmin 

ilmoittama lakko LSG:ssä 

alkaa tänään kello 12:00. 

Työnantajaliitto MaRa ilmoitti 

sovittelussa tehneensä halli-

tuksessaan päätöksen, jonka 

mukaan sen sopimuskump-

panina voi olla ainoastaan 

Palvelualojen ammattiliitto 

PAM. Koska LSG:n työnteki-

jät ovat järjestäytyneet 

IAU:hun, Lonka pyysi LSG:tä 

harkitsemaan, voisiko työnan-

taja tehdä suoraan sopimuksen 

IAU:n kanssa. Tähän puoles-

taan LSG vastasi kieltävästi. 

Todettuaan olevansa mahdot-

toman tilanteen edessä, sovit-

telija ilmoitti työnantajapuo-

lelle lakon LSG:ssä alkavan 

IAU:n ennakkoilmoituksen 

mukaisesti. Lisäksi Lonka to-

tesi, ettei hänellä ole tämän 

hetkisen tilanteen perusteella 

syytä kutsua enää osapuolia 

koolle. 

Ensimmäinen työnseisaus 

LSG:ssä alkaa tänään 12.11. 

kello 12:00 ja päättyy huo-

menna 13.11. kello 12:00. 

Toinen työnseisaus alkaa tors-

taina 14.11. kello 12:00 ja 

päättyy perjantaina 15.11. kel-

lo 12:00. 

Kolmas työnseisaus alkaa 

maanantaina 18.11. kello 3:00 

ja päättyy siten, että työnteki-

jät tulevat maanantaina 18.11. 

kello 13:00 tai sen jälkeen al-

kaviin työvuoroihin. 

Neljäs työnseisaus alkaa tiis-

taina 19.11. kello 15:00 ja 

päättyy siten, että työntekijät 

tulevat keskiviikkona 20.11. 

kello 13:00 tai sen jälkeen al-

kaviin työvuoroihin. 

Viides työnseisaus alkaa tors-

taina 21.11. kello 15:00 ja 

päättyy siten, että työntekijät 

tulevat perjantaina 22.11. kel-

lo 13:00 tai sen jälkeen alka-

viin työvuoroihin. 

 
 

Päivän 
kommentti 
 

Työnantajaliitto MaRa:n 
edustajat ovat perustelleet 
kantaansa LSG:n työnteki-
jöiden työehtojen määräy-
tymistä MaRa:n ja PAM:in 
välisen työehtosopimuksen 
mukaisesti sillä, että samoja 
ehtoja noudatetaan 70 000 
muuhunkin matkailu- ja ra-
vintola-alan työntekijään. 

Vastaavalla perustella Suo-
mi olisi pitänyt liittää osaksi 
Neuvostoliittoa vuonna 
1939. Olivathan Suomea 
suuremmat Neuvostoliitto 
ja Saksa näin sopineet ul-
koministereidensä Moloto-
vin ja Ribbentropin salai-
sessa lisäpöytäkirjassa. 

Suomen onneksi näin ei kui-
tenkaan käynyt. Paitsi, että - 
MaRa (tai joku muu) olisi 
saavuttanut kertaheitolla 
mieleisensä palkkatason 
Neuvosto-Suomessa. 
 


