Akava
Uskotteko siihen, että työmarkkinoilla syntyy vuonna 2016 yhteiskuntasopimus?
Voitte halutessanne perustella/kommentoida vastaustanne edelliseen kysymykseen. Mikäli
haluatte, että voimme siteerata teitä nimellänne, pyydämme kirjoittamaan nimenne ja
kotipaikkanne sanallisen vastauksen perään.
Vastaajien määrä: 84

-

Uskon, että hallituksen vetäytyessä merkittävästi sivuun ja ratkaisua haettaessa perinteisemmin
työmarkkinajärjestöjen kesken ratkaisu löytyy. Mutta ratkaisuun tule mukaan kokonaan uusia elementtejä. On
monia reittejä kiertää pakkolait.
Pelkään, että tulee todella rauhatonta ellei niin käy.
Olli Luukkainen OAJ/Akava (Helsinki)

-

Uskon kaikkien keskusjärjestöjen haluavan sopia mieluummin, mutta en ole varma SAK:n sisäisestä eheydestä
tässä asiassa. AKT käyttäytyy öykkäröivän ylimielisesti.

-

AKT ja Metalliliitto ovat selkeästi tuoneet julki, että he eivät hyväksy mitään työehtojen heikentämiseen johtavaa
sopimusta. Se taas on hallituksen nimenomainen tarkoitus tässä kustannuskilpailukyvyn parantamisessa
yhtenä osana. Lisäksi näyttää siltä, että eräät SAK:n vahvat liitot ovat katsoneet, että hallituksen vaihtoehto on
heidän jäsenilleen parempi vaihtoehto, joten sopuhaluja ei ole.
Heikki Pälve

-

Uskon ja toivon järjen voittavan, en osaa ihan varmaksi uskoa.

-

Toivon, että yhteiskuntasopimus syntyy. Silloin kukin toimiala voi etsiä ne heille sopivat tavat osallistua
kilpailukyvyn parantamiseen. Oman liittoni jäsenet ovat ilmoittaneet kyselyssämme valmiutensa esim.
lomarahaleikkauksiin.

-

Ehkä tämä on vain epärealistinen toive mutta haluan uskoa, että sekä hallitus että palkansaaja - ja
työnantajajärjestöt haluavat yhteisen sopimuksen yhteiskuntarauhankin vuoksi
Jaana Alaja, Hki

-

Toivon, mutten valitettavasti usko. Pelkään että kyse on vanhakantaisten miesten egoista ja kukaan ei ole
valmis perääntymään omista bunkkereistaan.

-

Järki voittaa, koska vaihtoehto on talouden kannalta kammottava.

-

Tilanteessa, jossa kaikilla on vain menetettävää, on kyettävä asiat yhdessä sopien hoitamaan. Ammattiliitot
tämän pääosin ymmärtävätkin. Maan hallitus on tietämättömyyttään tai tietoisesti ajanut asiat tähän. Mutta EK
tuskin tekee päätöksiään ilman harkintaa? Yhteiskuntasopimuksesta on saatu kätevä keino ammattiliittojen
aseman murtamiseen/muuttamiseen.

-

Haluan ajatella positiivisesti, että yhteiskuntasopimus voisi vielä syntyä. Neuvotteluja on käyty pitkään ja
sopimuksen syntyminen olisi ollut mahdollista mikäli kaikki osapuolet olisivat jossakin kohtaa joustaneet. Myös
maan hallituksen tulisi olla joustava ja osoitettava myös tahtoa yhteiskuntasopimuksen syntymiseksi.

-

Yhteiskuntasopimusta on yritetty solmia niin monta kertaa, että en enää oikein usko sen syntymiseen. Mutta
mistä sitä ikinä tietää... Sopimukseen tulisi kuitenkin edelleen pyrkiä, koska se on pakkolakeja mielekkäämpi
vaihtoehto.
Henri Honkala

-

Toivottavasti kaikki osapuolet näyttävät yhteistyökykynsä ja pystyvät tekemään kompromisseja. Erityisesti
SAK:n olisi hyvä siirtyä tälle vuosituhannelle. Muutoksia toimintatapoihin ja työmarkkinoille joka tapauksessa on
tultava.

-

Uskon yhä järjen voittavan ja työmarkkinakeskusjärjestöjen kykenevän yhteiskuntasopimuksen solmimiseen.
Pakkolakikokonaisuus on epätoivoinen, epätoivottu keino ja siksi ovi on edelleen avoinna sopimiselle.
Järjestöjen tulee hyödyntää tämä mahdollisuus.
Timo Saranpää, puheenjohtaja, Suomen Ekonomit

-

Sopimuksen synty olisi jopa todennäköinen ilman EK:n ja osin myös KT:n toimia tai oikeammin EK:n
tarkoituksellista passiivisuutta.

-

Ei ole muuta vaihtoehtoa, mutta myös EKn pitää kantaa vastuu. Ja maan hallituksen kuunnella muitakin kuin
EKn johtoa.

-

Toivon sitä maamme tulevaisuuden takia, mutta tilanne näyttää haastavalta.

-

SAK ei suostu, koska sen liittojohtajat kilpailevat uuden keskusjärjestön johtajuudesta.

-

Mikäli SAK:n puolella lähdetään periaatteelliseen taistoon, on vaikea enää kuroa tilannetta eheäksi.

-

ATK pakottaa EK:n jyrkällä linjallaan tulemaan oikeasti neuvottelupöytään, jossa EK ei vielä ole ollut tosissaan,
koska hallitus on "neuvotellut" heille jo hyvän voiton.

-

Jonkin muotoinen sopimus syntyy, onko se just nyt määritelty, ei ole varmaa.

-

Uskon yhteiskuntasopimuksen syntyvän, koska se olisi paras vaihtoehto sekä työnantajille, työntekijöille että
maan hallitukselle. Muu olisi sellaista tyhmyyttä, johon ei oikein olisi varaa.
Heikki Kauppi, Helsinki

-

Itse haluaisin sanoa että syntyy, mutta meidän työntekijäpuolen kenttäkin on niin arvoituksellinen? Toivon että
sopimus syntyy.

-

Parasta olisi päästä neuvotteluteitse sopuun, työnantajapuolelle se näyttää olevaan nyt hyvin vaikeaa.

-

Järki kuitenkin voittaa, eikä hallituskaan halua niitä rettelöitä, jotka väistämättä seuraavat muussa tapauksessa.

-

Pakko on olla optimisti ja uskoa sopimuksen syntymiseen...

-

Toivoisin, että otettaisiin ns. järki käteen. Sopimalla päästään paljon tuottavampiin ratkaisuihin kuin pakotteilla.

