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Ennakkoilmoitus uusista työseisauksista  

L&T:n työriitaan sovitelu-
tapaaminen tiistaiksi 
 
 

IAU päättää 
aktiivimallin 
vastatoimista 
maanantaina

Lassila & Tikanoja 

IAU jätti valtakunnansovitteli-
jalle ja työnantajalle viime vii-
kon keskiviikkona ennakkoil-
moituksen kolmesta työn-
seisauksesta Lassila & Ti-
kanojan lentoasemapalvelut -
yksikköön. Ilmoituksella pai-
nostettiin työnantajaa neuvot-
telupöytään kenttäavustajien 
työssä noudatettavista työeh-
doista. Tätä ennen IAU oli eh-
dottanut neuvotteluja suoraan 
työnantajalle, joista tämä kiel-
täytyi. 

Velvollisuus työnseisauksista 
tehtävistä ennakkoilmoituksis-
ta perustuu lakiin työriitojen 
sovittelusta. Samaisen lain mu-
kaan, saatuaan kyseisen ilmoi-
tuksen, sovittelijan tulee vii-
pymättä ryhtyä tarkoituksen-
mukaisiksi katsomiinsa toi-
menpiteisiin riidan sovittele-
miseksi. Tässä tarkoituksessa 
sovittelija otti yhteyttä 
IAU:hun seuraavana päivänä. 

Tuolloin sovittelijan näkemys 
oli, ettei hänellä ole edellytyk-
siä kyseisen työriidan sovitte-
lemiseksi, mikäli työnantaja-
puoli kieltäytyy kategorisesti 
neuvottelemasta IAU:n kanssa. 

Tämän selvittämiseksi hän ai-
koi olla yhteydessä vielä myös 
työnantajapuoleen, ja palata 
asiaan, mikäli sovittelu voisi 
käynnistyä. Uutta yhteydenot-
toa sovittelijan puolelta ei kui-
tenkaan enää tullut, joten IAU 
päätti jättää vielä toisen en-
nakkoilmoituksen kolmesta 
uudesta työnseisauksesta. 

Mikäli työriitaan ei saada tyy-
dyttävää ratkaisua, nyt ilmoite-
tut työnseisaukset toteutetaan 
seuraavina ajankohtina: 

- perjantai 9.2. kello 12-18,  

- maanantai 12.2. kello 12-18,  

- keskiviikko 15.2. kello 12-18. 

Jo aiemmin ilmoitettujen työn-
seisausten ajankohdat ovat: 

- torstai 1.2. kello 12-18, 

- perjantai 2.2. kello 12-18, 

- lauantai 3.2. kello 12-18. 

Uuden ennakkoilmoituksen li-
säksi IAU pyysi työriitalain 
mukaisesti sovittelijaa kutsu-
maan riitapuolet neuvottelui-
hin hänen johdollaan. Sovitte-
lija on toiminut pyynnön mu-
kaisesti. Työriidan osapuolet 
kokoontuvat neuvottelutilai-
suuteen ensi viikon tiistaina 
30.1. kello 10:00 valtakunnan-
sovittelijan toimistossa.  

 

IAU 

IAU:n hallitus on kutsuttu 
ylimääräiseen kokoukseen ensi 
viikon maanantaiksi 29.1. Ko-
kouksessa tehdään päätös toi-
mista, joilla liitto osaltansa 
vastustaa eduskunnan säätä-
mää ns. aktiivimallia ja tulevia 
työttömien ehtoja heikentäviä 
lakiehdotuksia. Päätöksestä 
tiedotetaan samana päivänä 
uutiskirjeellä. 

 

 

 

 

 

 

Lataa sovellus Googlen 
Play Kaupasta tai Applen 

App Storesta. 

 

 


