Akavan vastaukset
Pitäisikö ammattiliittonne (tai keskusjärjestönne) jäsenten teidän mielestänne ryhtyä vuonna 2016
lakkoon, mikäli hallitus ei muuten peru pakkolakiesityksiään?
Mikäli haluatte, että voimme siteerata teitä nimellänne, pyydämme kirjoittamaan nimenne
sanallisen vastauksenne perään.
Vastaajien määrä: 34

-

Sopimusvapauden rajoittaminen on periaatteellisesti sen luokan kysymys ja sellainen päänavaus, että sitä ei
voi hyväksyä millään muotoa nykyisessä tilanteessa.
Ns. Ruotsin malli palkan muodostuksen perusteeksi ei käy, koska se betonoisi järjestelmän ikuisiksi ajoiksi
julkisen sektorin palkansaajien tappioksi.
Julkisen sektorin palkansaajilla maksatetaan vientiteollisuuden ongelmia.

-

Kyllä, mutta silloin mukana täytyy olla järjestöjä laajasti eli yleislakko.
Koska tämä ns. pakkolakikuvio rikkoo ennen kaikkea julkisen sektorin naisvaltaisten alojen oikeudenmukaista
kohtelua: kun aiemmin ei yhteiskunnalla ole ollut varaa/halua maksaa ainakaan koulutetuille naisvaltaisille
työntekijäaloille yhtä hyvää palkkaa kuin yksityinen sektori maksaa, on palvelussuhteen ehtoja paikattu hieman
pidemmillä lomilla. Jos palvelussuhteen ehtoja nyt hallituksen toimin uhataan leikata ennen kaikkea julkisen
sektorin naisvaltaisten alojen osalta - kuten ollaan tekemässä - ei se käy. Mitä seuraavaksi? Palkkojako? Tässä
nyt ei vain voi antaa periksi!
Petri Kääriäinen, OAJ:n hallituksen jäsen

-

"Pakkolakiesitykset" eivät kohdistu tasapuolisesti työntekijöihin vaan kurittavat erityisesti julkisen sektorin
työntekijöitä. Kaikkien työntekijöiden edun, työttömyyden torjunnan ja kansantalouden parantamisen kannalta
olisi parempi, jos voisimme sopia sopimusalakohtaisista 5%:n leikkauksista, jotka toteutetaan työaikaa, lomia ja
lomarahoja sovitellen. Työssä käyvillä olisi tähän varaa paremmin kuin työttömillä ja hallituksen lupaamat
verotaulukkokevennykset tekisivät asiasta vaikutuksiltaan pienen. Asia on pahasti politisoitunut eikä
Lääkäriliitto ole aiemmin osallistunut poliittisiin lakkoihin.
Heikki Pälve, Suomen Lääkäriliiton toiminnanjohtaja

-

Pakkolait kohdistuvat rajusti nimenomaan lastentarhanopettajiin ja muihin kunta-alan naisvaltaisiin aloihin.

-

Yhteisrintamassa muiden kanssa.

-

Meillä ei ole tällaisessa asiassa lakko-oikeutta.

-

Se ei olisi psykologisesti viisasta mutta seuraavalla liittokierroksella se tulee kuitata. Asettakoon maan hallitus
mitä haluaa mutta seuraavalla neuvottelukierroksella voikin jo olla lakonkin paikka. Kaikkein paras vaihtoehto
on silti se, että saisimme palkansaajajärjestöjen ja työnantajajärjestöjen yhteisen vaihtoehdon.
Jaana Alaja

-

Jaan hallituksen näkemyksen talouden tilasta ja kaivatuista uudistuksista. Olisin toivonut järjestöjen välistä
sopimusta, mutta tätä ei valitettavasti syntynyt. Niin AY-liikkeellä kuin työnantajilla olisi ollut (ja toki kaikki ei ole
vielä menetetty) mahdollisuus osoittaa todellista johtajuutta ja kykyä sopia.

-

Ei missään tapauksessa. Akavalainen tapa vaikuttaa asioihin on rakentavampi ja pitkäjänteisempi. Sak
kaukana nykyajasta. Ruotsin malli, henkilökohtaiset sakot lakkokenraaleille. On aika tarjota työntekijöille tähän
päivään sopivia ajatusmalleja, vanhaan hirttäytymisen maksaa työntekijä.

-

Työmarkkinajärjestöt eivät ole kyenneet esittämään yhteistä vaihtoehtoa. Myöskään jäsentemme enemmistö ei
hyväksyisi lakkoilua tässä taloustilanteessa.

-

Pakkolaki -keino on hallituksen järeä toimintatapa ikään kuin lakon vastapari. Miksi ei tässä tapauksessa
ammattiliitot käyttäisi myös 'viimeistä' keinoaan. Kyseessä olisivat hyvin perustuvalaatuiset muutokset mm.
julkisen sektorin vuosilomiin, sairausajan palkanmaksun karenssi. Lisäksi kerran käytettyä pakkolaki olisi kerran
käytettynä kenties jatkossakin keinovalikoimassa.

-

Hankala sanoa tällä hetkellä tulisiko jäsenten ryhtyä lakkoon vai ei, kun tilanne on vielä hyvin epämääräinen.
Julkisuudessa nousee esiin ajoittain uutisia, joissa väläytetään vielä sopimisen mahdollisuutta pakkolakien
sijaan. Lakko on äärimmäinen toimenpide, joka ei ole välttämättä hyväksi yhteiskunnalliselle tilanteelle tällä
hetkellä. Toisaalta lakolla pystyttäisi näyttämään selkeästi ammattiliittojen jäsenten mielipide hallituksen
pakkolakeja vastaan.

-

Suomen tilanne on niin vakava, että hallituksen on toimittava, koska keskusjärjestöt eivät saaneet solmittua
yhteiskuntasopimusta. Akava olisi ollut valmis sopimukseen toisin kuin SAK ja sen jäsenjärjestöt. Jos mitään ei
tehdä, niin Suomen tilanne heikkenee entisestään.
Henri Honkala

-

Lakkoilulla ei saada kilpailukykyä paranemaan. Toivon, että aivan jokainen pystyisi hieman luopumaan
saavutetuista eduista. Nythän pääasia halutaan pitää kiinni eduista, joita saadaan työtä tekemättä.

-

Ensinnä: lakko olisi luonteeltaan poliittinen ja Suomen Ekonomit on poliittisesti sitoutumaton koulutuspohjainen
etu- ja palvelujärjestö. Toiseksi: Työtaisteluun joutuminen on aina seurausta epäonnistuneista neuvotteluista.
Ja kolmanneksi: On tosiasioiden tunnustamista myöntää, että pakkolait korvaavat yhteiskuntasopimuksen.
Järjestöille on vielä pitkälle kevättalveen ovi auki sopia kilpailukyvyn kohentamisesta. Ne osoittaisivat
vastuullisuutensa hakemalla pakkolait korvaavan ratkaisun. Toivon edelleen työmarkkinakeskusjärjestöjen
kykenevän solmimaan yhteiskuntasopimuksen ja estämään pakkolait. Sopiminen avaisi lukon ja pääsisimme
kiinni olennaiseen: liiketoiminnan ja innovaatioiden kehittämiseen. Toistuvasti epäonnistuneet
yhteiskuntasopimusneuvottelut antavat nuorille heikon kuvan neuvottelutaidoistamme.
Timo Saranpää, puheenjohtaja, Suomen Ekonomit

-

Työntekijöiden mitta hallituksen toimia kohtaan alkaa olla täynnä. Jossain kulkee raja ja ilmeisesti se joudutaan
hallitukselle osoittamaan.

-

Minusta on käsittämätöntä maan hallitukselta diktatuuria sanella työmarkkinoille ehtoja. Suomessa on
vuosikymmenten ajan pystytty sopimaan asioista. Palkansaajia ei saa rangaista siitä, että maan hallitukset ja
yritykset eivät ole onnistuneet. Yritysten omistajat ovat kiinnostuneita vain itsestään ja omasta
rikastumisestaan. Yritykset myydään ulkomaille ja miljoonat siirretään ulkomaille. Itsekästä.
Toisaalta myös liialliset palkkavaatimukset ja työehdot erityisesti tiettyjen SAKlaisten järjestöjen toimesta ovat
ajaneet teollisuutta Suomen rajojen ulkopuolelle. Nokian optioiden saajat olivat myös ahneita. Eli suomalaisten
itsekkyys ja omaan napaan tuijottaminen monessa mielessä on ajanut Suomen tähän tilaan.
Mutta pääministeri Sipilän toimet eivät sovi nyky-yhteiskuntaan.

-

En näe lakkoa mahdottomana ajatuksena osoittaa poliittiselle päättäjälle kantaamme ns. pakkolakeja vastaan.
Tietenkin toivon, että tekemämme ehdotukset muiksi korvaaviksi toimenpiteiksi otettaisiin aitoon tarkasteluun ja
vältettäisiin niin työtaistelutoimet kuin huonot pakkolaitkin.

-

Pakkolakien osalta on todettava, että ne eivät kohdistu valtaosaan yksityisellä sektorilla tai yrittäjinä
työskenteleviin ekonomeihin, joten en usko että niiden osalta olisi olemassa lakkohalukkuutta - kuten
ekonomeissa ei yleisestikään ole. Me ekonomit olemme vastuunkantajia, emme rettelöitsijöitä...

-

Riippuu mikä lopullisten "pakkolakien" sisältö on. Siitä riippuu lakkoon meno, mikä on tarvittaessa
ammattiyhdistysliikkeen mahdollisuus.

-

Ay-liikkeellä oli tilaisuutensa, jonka SAK tuhosi.

-

Lakkoilulla tätä maata ei saada nousuun.

-

Lakko aiheuttaa entistä enemmän taloudellista haittaa, joten kaikki muut keinot olisi katsottava ennen
sellaiseen ryhtymistä.

-

Sopimusyhteiskuntaa ei saa murentaa. Myös Suomen on noudatettava ratifioimiaan kansainvälisiä sopimuksia.

-

Lakolla ei saada mitään hyvää aikaan, kannanotot ja terävät sellaiset riittävät.

-

Liian aikaista arvioida näinkin merkittäviä asioita. Lakoilla ei pidä leikkiä, ei edes spekulaatiomielessä.
Heikki Kauppi, Helsinki

-

Mielestäni meidän Ammattiliittojen tulisi paremmin toimia yhteen ja rakentaa aidosti yhteiskuntasopimusta.
Samaa haluan myös EK:n puolelta. Hallitus on joutunut tähän tilanteeseen, kun aitoa neuvottelua ja tahtoa
sopimukseen ei oikeasti ole,

-

Lakko on äärimmäinen toimi, mutta joissain tilanteissa välttämätön asioiden eteenpäin viemiseksi, tai niin kuin
tässä tapauksessa, työsuhteen ehtojen säilyttämiseksi.
Hallituksen puuttuminen sopimusvapauteen on käsittämätöntä.

-

Sopimusvapaus on niin oleellinen asia, että sen puolesta pitää toimia kaikin keinoin. Lait myös kohtelevat eri
palkansaajaryhmiä kovin eriarvoisesti. Pekkaspäivistä ei puhuta, mutta naisen lomista kyllä. Hallitus ajaa
pelkästään työnantajan etua lainsäädännöllä.

-

Suomessa ei oikeasti ole kilpailukykyvajetta, joka johtuisi liian korkeista palkoista. Työntekijöiden
palkkakustannukset ovat hieman alle kilpailijamaiden (esim. Saksa ja Ruotsi), toimihenkilöiden 4/5 ja
ylempien toimihenkilöiden n. 2/3. Teollisuuden alhaiset tilauskannat eivät johdu huonosta kilpailukyvystä vaan
kysynnän vajeesta, esim. investointitavaroiden osalta. Asiaan on tulossa vähitellen korjausta.
Toinen merkittävä syy maamme nykyiseen tilanteeseen on koko 2000-luvun vaivannut ja edelleen vaivaava
Johtajuusvaje niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla!

-

Pidän sopimusoikeuden rajoittamista niin suurena epäkohtana, muutoksena maan hallituksen taholta, että jopa
lakko on vastatoimenpiteenä mahdollinen. Pakkolakeja sellaisenaan, hallituksen taholta tulevana yksipuolisena
määräyksenä en myöskään hyväksy; neuvottelutie on ainoa oikea väylä.
Olisi hyvinkin kohtuutonta, että tämä hallitus, joka parhaimmillaankin istuu vain neljä vuotta, mullistaisi isoja
perustavaa laatua olevia asioita kutakuinkin pysyvästi, yksipuolisella sanelupolitiikallaan...

-

Pakkolakiesitykset tulee purkaa, mutta neuvottelun kautta.

-

Lakko tosin ei ratkaise välttämättä mitään, mutta toki sekin on yksi painostuskeino. Hallituksen esittämin toimin
Suomen kilpailukyky ei parane, ellei aseteta pakotteita myös työnantajille. Miten varmistetaan se, että työllisyys
paranee?? Vai jääkö säästyneet palkkarahat yrityksen omistajille? Entä miten puututaan esim. opettajien pitkiin
lomiin tai eri aloilla käytössä oleviin pekkaspäiviin? Tai miten hallitus ja muut päättäjät osallistuvat näihin
talkoisiin? Nostamalla avustajien palkkaa???
Suoraan sanottuna törkeää toimintaa Suomen hallitukselta!

