Akava
Millaisia sanallisia terveisiä haluatte lähettää maan hallitukselle ja pääministeri Juha Sipilälle
(kesk.)?
Vastaajien määrä: 33

-

Hallituksen tulisi lähestyä tasapainoisemmin työmarkkinakysymyksiä. Nyt yksityisen sektorin työnantaja istuu
hallituksen sylissä.
Julkisen sektorin ja julkisen sektorin syyllistämisen ja kielteisen leimaamisen on syytä loppua.
Kyllä sopimusyhteiskunta on Suomen rakentanut.

-

Tempoilu ja uhkailu pois. Parempi valmistelu (laki)esityksille.

-

Jos julkisen sektorin työpaikat eivät opetus- ja kasvatusaloilla ole vetovoimaisia, ei osaamiselle voi jatkossa
rakentaa suomalaisen kilpailukyvyn strategiaa. Hyvät julkiset palvelut vaativat parhaat voimat niitä tuottamaan.

-

Viime kädessä aina erimielisyydet päättyvät sopimukseen. Työttömyyden torjunta ja talouden perusteiden
pelastaminen vaatii isoja päätöksiä.

-

Työmarkkinajärjestöillä on tieto siitä, millaisiin ratkaisuihin palkansaajat on saatavissa mukaan. Tämä resurssi
kannattaa ottaa käyttöön. Tuottavuusloikan luominen julkisen sektorin lomia lyhentämällä tuntuu
jäsenistämme epäreilulta, kun samalla ei keskustella teollisuudessa olevista palkansaajien eduista kuten
pekkaspäivät ja bonukset. Julkisella sektorilla tehdään koululaisten, lasten, potilaiden ja asiakkaiden
parhaaksi työtä. Tämän vuotisessa keskustelussa julkisen sektorin työntekijät ovat kokeneet olevansa
tuottamattomia.

-

Neuvottelut ja neuvottelutaito on ainoa tuloksellinen keino eteenpäin. Yrittäkää nyt saada työnantajapuoli myös
näkyvästi tulemaan mukaan talkoisiin. Ei ole järkeä leikata pienituloisilta niin, että toimeentuloluukulle
muodostuu entistä pidempi jono.
Koulusleikkaukset ovat katastrofi - sen seurauksia tulee tutkia puolueettomasti.
Jotkut sosiaalietuudet voisi porrastaa tulojen mukaan määräajaksi (lapsilisät, vanhempien luona asuvien
työttömien nuorten työmarkkinatuki, jos vanhemmat suurituloisia, opintotuen osittainen muuttaminen lainaksi,
jota aletaan lyhentää vasta kun on palkkatyössä.

-

Ei tämä ole vain hallituksen vika. Jos hallitus saa huonon numeron niin kyllä AY-liike ja työnantajapuolikin saa
erittäin huonon avosanan. Nyt ei kaivata Kekkoslaisia tv-puheita vaan asiallista keskustelua ja perusteluja
ajettaville asioille.

-

Jaksamista, muutoksen tekeminen on vaikeaa.

-

Kurssi on pidettävä. Hallituksen tulee pitää kiinni omasta ratkaisuistaan niin kauan kun järjestöillä ei ole yhteistä
vaihtoehtoa.

-

Hyvinvointiyhteiskuntamme ja ammattiliittojen osallistuminen sen rakentamiseen, on säilyttämisen arvoista.
Toimintaa voidaan muuttaa, mutta yhteistyöllä, ymmärtäen kokonaisuuden. Pakkolaki -uhkailu ja seinää vasten
työntäminen eivät ole alun alkaenkaan osoittaneet hallitukselta kykyä tai tahtoa ymmärtää työmarkkinoita.

-

Tiedolla johtaminen haltuun. Nykyinen eipäs juupas -meno johtaa entistä sekavampaan tilanteeseen. Sipilän on
annettava työmarkkinaosapuolille vielä selkeä mahdollisuus jatkaa yhteiskuntasopimuksesta neuvotteluja.

-

Sipilän puolustukseksi on sanottava se, että hän ainakin antanut runsaasti tilaisuuksia
yhteiskuntasopimusneuvotteluille. Mahdollisuuksien puutteesta sopimuksen kariutuminen ei ole johtunut.
Henri Honkala

-

Ollut ikävä seurata, miten työmarkkinapoliittinen osaamattomuus on ajanut hyvätkin hankkeenne karille.

-

Uhkailu ja sitten perääntyminen on niin epäuskottavaa toimintaa, että kunnioitus ja luottamus mennyt. Asiat olisi
hyvä valmistella niin hyvin, että voi seistä sanojensa takana ja pysyä siinä.

-

Hallitus toimi oikein aloittaessaan jo edellisiltä hallituksilta odotetun, välttämättömän julkisen talouden ja
yritysten kuntokuurin, mutta pelisilmässä olisi hiomista. Tosin ymmärrän haasteen ja pakottavan tarpeen tehdä
ratkaisuja työmarkkinajärjestöjen epäonnistuttua kerta toisensa jälkeen korvaavien sopimusten
neuvottelemisessa. Eihän tässä voi kuin toivoa viisautta, jaksamista ja kärsivällisyyttä. Suomi ja suomalainen
yrityskenttä ansaitsevat vakauttavan sopimuksen ja toiminnan kehittämisrauhan.
Timo Saranpää, puheenjohtaja, Suomen Ekonomit

-

Hallitus on ajautumassa vakavaan törmäykseen työntekijöiden ja heitä edustavien liittojen kanssa.
Ennustettavuus työmarkkinoilla vähenee ja murenee, jos työajasta ja palkkauksesta aletaan päättää poliittisesti.
Pohjoismainen neuvottelujärjestelmä yritetään tuhota, mitä työntekijät eivät hyväksy eivätkä tule hyväksymään.
Osaaminen hallituksella liittyen työmarkkina-asioihin näyttää olevan valitettavan heikkoa, suorastaan
harrastelijamaista.

-

Muuttakaa strategiaanne. Pakkolait eivät toimi eivätkä ole nykyaikaa.

-

Työntekijäjärjestöt edustavat aidosti varsin suurta joukkoa suomalaisia. Me työntekijöinä olemme sen
peräänkuulutetun kilpailukyvyn oikeita tekijöitä. Olemme ihan fiksua joukkoa, meidän ehdotuksiamme ja
mielipiteitämme kannattaa kuunnella. Takana on rutkasti osaamista, kokemusta ja tietoa. Vain yhdessä sopien
saamme Suomen taloudelle paremman suunnan. Pakottamalla syntyy vain entistä pahempaa
vastakkainasettelua ja taistelulinjoja.

-

Ajetut asiat sinänsä eivät olen sen kummempia kuin muulloinkaan, mutta niiden esittämisessä ja valmistelussa
on kyllä parannettavaa. Samoin työmarkkinaneuvotteluitta (ml. EK ja yrittäjät) ohjaavaa voimaa tulisi käyttää,
sillä se on nyt unohtunut kokonaan YKS väännön vuoksi.

-

Olen hämmästynyt työmarkkinaosaamisen vähäisyydestä hallituksessa ja sen avustajakunnassa. Tosiasioiden
tunnustaminen on viisauden alku, sanoi jo Paasikivi. Hallituksen ei tarvitse olla samaa mieltä ay-liikkeen kanssa
mutta taistelu tulisi käydä puhtain asein.

-

Yhteistyö, nokittamattomuus ja pelisilmä on viisautta.

-

On vaikea käydä neuvotteluja palkansaajien kanssa kun työnantajat jo ovat saaneet omat helpotuksensa.

-

Valtiota ja yhteiskuntaa ei hoideta, kuten yksityistä yritystä. Elämme ymmärtääkseni kuitenkin demokraattisessa
maassa. Vaaleissa saatu voitto ei tarkoita, että hallituksella olisi diktatuuriset oikeudet.

-

Syvällisempi perehtyminen siihen, mitä politiikan teko on. Tästä löytyy hallituspuolueissakin kokemusta.

-

Suomen tai minkään muunkaan maan kilpailukyky ei ole ensisijaisesti palkka- vaan laatukysymys. Koska
ay-johtajan uskottavuus tällaisessa asiassa ei ole itsestään selvä, lainaan viisaampia. Professori Pertti
Haaparanta kirjoittaa Akateemisessa talousblogissa: ''Uusin sekä empiirinen ja teoreettinen tutkimus on tuonut
vahvasti esiin sen, että laadun puutetta ei voi korvata alhaisilla kustannuksilla eikä alhaisilla hinnoilla. John
Sutton on osoittanut jo vuosia sitten, että työn tuottavuuden parantamisella tai muilla palkkakustannuksia
alentavilla keinoilla ei kilpailukykyä voi parantaa kuin rajallisesti, laadulla sitä voidaan parantaa rajattomasti. Jos
kilpailijat panostavat laatuun, niin tuottavuutta parantamalla ja/tai palkkoja alentamalla ei voida vastata kuin
rajallisesti. Jos kilpailijan laatu on tarpeeksi korkea, niin työvoimakustannusten alentamisella ei voida vastata
lainkaan.''
Minusta lainauksen viimeinen lause on tärkeä. Maailmassa on paljon maita, joissa palkat ovat muutamia
kymppejä kuussa, mutta silti ne eivät ole kilpailukykyisiä. Saksan teollisuuden palkat ovat Suomea
korkeammat, mutta silti sen kilpailukyky on erinomainen. Selitys löytyy laadusta laajasti ymmärrettynä: kyse on
kyvystä vastata asiakkaiden tarpeisiin, ei yksinomaan "teknisestä" laadusta. Suomessakin on paljon yrityksiä,
jotka panostavat näin ymmärrettyyn laatuun ja menestyvät erinomaisesti. Mercedes Benz ei tullut
Uuteenkaupunkiin eikä Meyer Werft Turkuun halpojen palkkakustannusten perässä.
Laatua voidaan parantaa osaamisella ja tuotekehityksellä. Hallitus kuitenkin leikkaa kummastakin. Jos
palkanalennukset lyhytaikaisesti jotakin auttaisivatkin, niin kuinka hallitus on ajatellut Suomen pärjäävän
2020-luvulla? Yhteiskuntasopimuksen tuleekin olla laajempi kuin pelkkä työvoimakustannusten
alentamissopimus. Siinä pitäisi lisäksi päästä käsiksi kestävän kilpailukyvyn peruskysymyksiin. Nämä sisältyivät
palkansaajakeskusjärjestöjen elokuussa hallituksen toimeksiannon mukaisesti toimittamaan
neuvotteluagendaan, jonka Eteläranta tylysti jätti käsittelemättä tuomatta edes minkäänlaista omaa vaihtoehtoa
pöytään.
Heikki Kauppi, Helsinki

-

Minusta Sipilä tekee sen mitä pitää, sillä ei tässä voida vaan istua ja odottaa parempia aikoja. Viime
hallituskausi meni ja mitään ei tapahtunut ja tuntuu että elämme edelleen niin kuin hyvinä vuosina vaikka
nollalinjalla on menty ja ostovoima vaan heikkenee ja ei sekään hyvä ole.

-

Ei sanelulle kyllä neuvottelulle.
Uskomatonta miten huono käsitys maan hallituksella on mm. paikallisen sopimisen mahdollisuuksista
työpaikoilla.. Kyllähän sitä voitaisiin sopia, jos tietoa olisi tarpeeksi ja työnantaja olisi halukas neuvottelemaan aidosti. Viime vuosina työnantaja ei ole ollut halukas sopimaan edes TES-palkankorotuksista vaikka yhtiöllä
menisi hyvin.

-

EK:lle myös pakotteita sopimiseen. Pakkolait pois.

-

Hallituksen tulee välittömästi lopettaa tulonsiirrot (EK:n sille ohjeistamat) palkansaajilta osakkeenomistajille,
koska tästähän pakkolaeissakin on pohjimmiltaan kysymys! 18.09.2015 osoitti, että palkansaajat alkavat
kypsyä tähän hallituksen uhkailu- ja sanelupolitiikkaan, johon tässä valtakunnassa ei ole totuttu. On vaarana,
että jatkossa käyttäytymiseen otetaan mallia esim. Ranskasta. Tämä valtakunta on saatu tähän malliin (ei niin
huonoonkaan) sopimalla 3- ja/tai 2-kantaisesti ja se on ainoa käyttökelpoinen tie jatkossakin.
Hallituksen tulee muiltakin osin lopettaa EK:n "asiamiehenä" oleminen!

-

Käskyttäminen ei enää toimi työmarkkinoilla ja luottamusta ei rakenneta patruunoiden päätöksillä.

-

Neuvotellen ja luottamalla ihmisten päätöksentekokykyyn ja arkijärkeen asiat etenevät; ei käskyttämällä.

-

Suomessa on edelleenkin yhdessä neuvoteltava, ei pakkolakeja!
Jo nyt tuntuu pahalta, kun hallitus runnoi läpi eläkeiän nousuun.

-

Julkinen sektori ei ole Suomea ajanut taloudelliseen lamaan, siksi julkinen sektori ei yksinään voi olla
kustannusten maksaja. Jos pakkolait tulevat voimaan, hallituksen ja eduskunnan pitää osaltaan osallistua
vähintään samalla kustannusvaikutuksella näihin talkoisiin kuin julkinen sektori (n. 7,9 % / vuosi). Lisäksi kaikki
avustajien ym. palkankorotukset tulee jäädyttää ja palkat palauttaa samalle tasolle kuin ne olivat v. 2015
alussa.

