Akava
Uskotteko siihen, että hallituksen pakkolait tulevat lopulta voimaan?
Voitte halutessanne perustella/kommentoida vastaustanne edelliseen kysymykseen. Mikäli
haluatte, että voimme siteerata teitä nimellänne, pyydämme kirjoittamaan nimenne ja
kotipaikkanne sanallisen vastauksen perään.
Vastaajien määrä: 31

-

Kaksi eri syytä:
1. Työmarkkinajärjestöt tekevät hallituksen esitystä tasapainoisemman ratkaisun.
2. Pakkolait aiheuttaisivat huomattavasti yhteiskunnallista ja työmarkkinakentän rauhattomuutta.

-

Jossakin muodossa; neuvotellen tasa-arvoisemmin kuin nyt.

-

Uskon niiden tulevan voimaan osin muutettuna ja jokin osio saattaa jäädä pois.
Heikki Pälve

-

Vaikkei syntyisi yhteiskuntasopimusta hallitus ottanee järjen käteen ennen laajoja lakkokierroksia.

-

Katso edellinen vastaus.

-

Jos yhteistä vaihtoehtoa ei löydy, niin pakkolait tulevat voimaan.
Jaana Alaja, Hki

-

Uskon että osa sisällöistä tulee vielä muuttumaan. Toisaalta osa on ehdottomasti tarpeellisia. Julkisen sektorin
lomat ovat esim. aivan epäsuhdassa yksityisen sektorin lomiin. Ei kai kukaan voi vakavalla naamalla väittää,
että julkinen työ olisi kauttaaltaan lähes kaksi kertaa väsyttävämpää kuin yksityisellä puolella - minkä takia
nämä pidemmät lomat tarvittaisiin.

-

Tulevat osana yhteiskuntasopimusta.

-

Tilanne velloo, sopimisen ja sopimisen hylkäämisen välillä. Tuntuu, että tosiseikat jäävät mielikuvien jalkoihin.
Pohdin ajautuuko tilanne sellaiseksi, että kukaan ei peräänny arvovaltasyistä, toisin sanoen tunteet eivät voita
järkeä.

-

Pakkolakien voimaan tuleminen olisi kova isku sopimisvapaudelle, enkä usko pakkolakien myöskään
vauhdittavan millään tavalla paikallista sopimista.

-

Jos yhteiskuntasopimusta ei synny, niin uskon pakkolakien tulevan voimaan.
Henri Honkala

-

Hallituksen uskottavuus on jo mennyt, kaikki aikaisemmat uhkauksia vedetään pois. Huonoa valmistelua.

-

Viittaan edellisen kysymyksen kommentteihini.

-

Valitettavasti hallitus (ja EK) näyttävät lait vievän läpi huolimatta niiden ontuvasta ja asiantuntijoita kovasti
jakavasta perustuslaillisuudesta. Edustuskunnan perustusvaliokunta näyttää olevan poliittinen toimielin, joka
tekee esityksensä poliittisesti, ei laillisuusnäkökulmasta. Pitäisi olla poliittisesti riippumaton lainsäädäntöä
laillisuusperiaatteella valmisteleva toimielin. Valtava sotku tästä joka tapauksessa on kuitenkin tulossa ja
työmarkkinat tulevat kriisiytymään.

-

Suomi ajautuu lakkoon ja vielä syvempään ahdinkoon. Kaikkien osapuolten on astuttava yhteiseen
neuvottelupöytään eikä kukaan poistu sieltä ennen ratkaisua.
Suomessa työn tekeminen on tehty kannattamattomaksi ja maan hallituksen pakkolait tekisivät sen vielä
enemmän kannattamattomaksi. Jos halutaan enemmän paikallista sopimista, eivätkö pakkolait juuri ole sitä
vastaan. Ei voida sopia asioista. Outoa!

-

Vaikea sanoa, tahtoa on molemmin puolin pöytää viedä ne läpi vaikka väkisin, mutta myös torjua ne kaikin
keinoin, eli hankala sanoa.

-

Jonkinlainen kokoonpano ehdotetuista, en usko, että aivan niin kuin on nyt ehdotettu.

-

Alkaa mennä arvovaltataisteluksi, jossa ay-liike tuhoaa asemansa.

-

Lakipaketti on epäoikeudenmukainen, se on vastoin Pohjoismaista ideologiaa, vastoin sopimisoikeutta, vastoin
kansainvälisiä sopimuksia.

-

Jos SAK ja etenkin AKT käyttäytyvät edelleen kuten uhmaikäiset tenavat, niin kyllähän ne pakkolait voimaan
tulevat.

-

Toivon yhä hartaasti ettei niihin päädytä – ne eivät ole tasapuolisia eikä harkittuja vaan kiireellä kasattuja
ehdotuksia.

-

Uskon asian olevan myös kansainvälisesti aran, eikä hallitus likaa Suomen mainetta – ei uskalla. Myös
poliittiset gallupit tekevät oman tehtävänsä – äänestäjien menetys pelottaa kuitenkin pitkässä juoksussa.

-

Lakeja tulee, mutta ns pakkolait muuttavat muotoaan.

-

Lait eivät tule voimaan, koska yhteiskuntasopimus syntyy.

-

Itse epäilen että osa niistä tulee ja osittain voitas päästä sopuun loppumetreillä?

-

Edellä tuli perustelu myös tähän.

-

Perustuslaki ja kansainväliset sopimukset tulevat rajoittamaan eduskunnan toimivaltaa pakkolakien suhteen.

-

En usko että pakkolait sellaisenaan tulevat voimaan, neuvottelujen tuloksena syntyvät kompromissit samojen
asioiden tiimoilta kyllä. On uskottava järjen ja oikeudenmukaisuuden voittoon.

-

Paljon ehtii virrata vettä Tammerkoskessa ennen kuin lait astuvat voimaan. Osa pakkolakien kohdista saattaa
mennä laiksi asti, mutta vain pieni osa.

-

Oletan, että myös hallitus tajuaa pakkolakien todelliset vaikutukset. Julkinen sektori yksinään ei voi olla
Suomen heikon taloudellisen tilanteen maksaja!

-

Osa tulee, osa ei.

