SAK
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: 23

-

Hallitus on pistänyt koko arvovaltansa peliin ja enemmistönsä turvin haluaa nyt katsoa loppuun asti tilanteen ja
hyödyntää sen seurauksista lyhyellä aikavälillä huolimatta.

-

Uskon että hallitus kaatuu omaan amatöörimäisyyteensä ja virhearviointiin omata kaikkivoipaisuudestaan.
Antti Salonen, Tampere

-

Nämä lait eivät tule juridisesti menestymään ja viimeistään ne kaataa suomen kansa.
Jani Hartikka

-

Ei kai kuntien työntekijöiden vuosi/sairauslomien leikkaus lisää vientiä joka on ollut perusteen usein tai
ketkä joutuu työttömäksi kun lomia leikataan ja taas toisesta taskusta nekin maksetaan sekä ostovoima
vähenee työttömillä.

-

Pakkolailla hallitus aiheuttaa syvän kuilun työmarkkinakenttään, koska hallitus tekee pakkolailla töitä EK:n
edestä.

-

En usko, että tulevat ainakaan kaikin osin. Pakkolakien valmistelu on ollut puutteellista ja poliitikkojen
ohjaamaa. Asiantuntijoiden näkemykset, Suomen kansainväliset velvoitteet ja palkansaajajärjestöjen kannat
on pyritty sivuuttamaan. Valmistelutapa on merkittävästi heikentynyt siihen nähden, miten aikaisemmin on
työlainsäädäntöä Suomessa valmisteltu.
Heli Puura, TEAM

-

Ne loukkaa niin montaa kansainvälistä sopimusta ja Suomen perustuslakia, ettei ne voi millään tulla voimaan.
Sipilöinti se vaan jatkuu ja herra ei edes tajua miten monen kansalaisen muroihin on kusemassa, pedatessaan
rahaa omien kavereidensa taskuun.

-

Suomea sitoo kansainväliset sopimukset ja pakkolait ovat perustuslain vastaisia. Laillisesti ei pakkolakeja
saada lainsäädäntöön. Tosin, se ei taida hallitusta haitata.
Jorma Viitanen, Kangasala

-

Nykyinen hallitus ei saa päätöksiä aikaan.

-

Ne ei voi toteuta pakolla niin, että hallituksen tavoitteet toteutuvat. Osa varmaan toteutuu jossain muodossa.

-

vaikka hallitus uhittelee mitä, niin kyllä kai sielläkin joku järki ja kohtuus on.
etenkin kun palkansaajat on aika raivona.

-

Useammat työnantajien keskusjärjestöt ovat sitä mieltä että, palkkatyö ei ole olennainen osa tätä kurjuutta.
Tauti johtunee pitkältä ajajalta kertyneestä "tekemättömien töiden kasaantumisesta". Suomen markkinamiehet
ja naiset eivät osaa myydä meidän tekemiä tuotteita, kuin Ruotsalais kolleekat tekevät.

-

Hallitus perääntyy, ei halua menettää kasvojaan ja kannattajiaan. Vaaleja tulossa lähitulevaisuudessa.

-

Ne kaatuvat viimeistään Euroopan tason oikeusprosessissa. Sen jälkeen alkaa melkonen pyykinpesu myös
käräjäoikeuksissa ja työtuomioistuimessa.

-

Maan hallitus seilaa kuin Mikki Hiiri merihädässä, joten sieltä voi tulla minkälaisia lakeja tahansa, sekä laillisia
että lainvastaisia. Tulevatko ne lopulta voimaan, se ratkaistaan viimeistään EU-tuomioistuimessa.
Johanna Elonen, maalari, Helsinki

-

Toivon, ettei niin käy, koska sillä ei olisi todellakaan kilpailukykyä parantava vaikutus, toisin kuin ministerit
itsepäisesti väittävät!
Jos/kun hallitus ei halua yhdessä sopia mitään, vaan sanella, se vain vahvistaa sitä käsitystä, joka tässä
kaikessa paistaa läpi, että yleissitovat sopimukset ja ay-liike halutaan lopettaa.
Jostain ihmeen syystä kaikki ongelmat ovat taas ay-liikkeen syytä. Meidän mielestämme lakien pitäisi turvata
minimi, pakkolaeissa määrätään maksimi. Laki ei enää tuo turvaa, vaan heikentää yksilön pärjäämistä. Mikä
hallitus suunnittelee omille kansalaisilleen tällaisia lakeja?
Taina Karrikka, Helsinki

-

Osa esitetyistä pakkolaista saattaa päätyä voimaan. En usko kaikkien pakkolakien astuvan voimaan.

-

Joissakin asioissa saatetaan käyttää pakkoa esim. pyhäpäivien palkallisuus.

-

Hallitus joutuu perumaan järjettömän hankkeensa kovan painostuksen alla. Arvioin, että myös
hallituspuolueiden sisällä nousee vastarintaa pakkolakeja vastaan. Jos hallitus ei peru pakkolakeja, niiden
voimaantulon estää se, että ne ovat sekä perustuslain että kansainvälisen oikeuden vastaisia.
Teija Asara-Laaksonen, JHL:n toimialajohtaja, Vantaa

-

Pakkolait tulisivat Suomelle erittäin kalliiksi ja ne todennäköisesti järkyttäisit yhteiskuntarauhaa.

-

Järjen on pakko voittaa. Sopimuspöytään päästään ainoastaan, jos Sipilä vetää lakiesitykset pois valmistelusta.

-

Jotkut niistä saattavat edetä eduskunnassa, mutta nykyisessä muodossaan kaikki eivät toteudu.

-

Pakkolait tulevat joka tapauksessa voimaan, koska hallitus voi halutessaan niin toimia, olivatpa ne laillisia tai ei
ja hallitushan lyhytkatseisesti ja jääräpäisesti näin haluaa. Yhtä varmaa on myös se, että jokaikisestä
pakkolaista tullaan valittamaan ja alistamaan niiden laillisuus joko kansallisten ja/tai EU-tason tuomioistuinten
käsiteltäväksi. Tämä prosessi kylläkin tulee kestämään sen verran kauan, että vaikka pakkolait kokonaan tai
osittain todettaisiinkin laittomiksi, ehtivät ne joka tapauksessa astua voimaan ja olla voimassa jonkin aikaa
ennen niiden kumoamista.

