SAK
Millaisia sanallisia terveisiä haluatte lähettää maan hallitukselle ja pääministeri Juha Sipilälle
(kesk.)?
Vastaajien määrä: 48

-

Hallitus puhuu työn ja työpaikkojen lisäämisestä. Milloin he alkavat puhua siitä että työstä saatavalla palkalla
työntekijä elää.

-

Pikaiset ratkaisut kilpailukyvyn korjaamiseksi on tehtävä Sähkövero, väylä- ja kuljetusmaksujen laskulla heti
toimeksi.

-

Työmarkkinoita ei johdeta sanelulla kuten yrityksiä. Häpeä!

-

Joskus on viisautta arvioida kokonaisuutta uudelleen eikä ole heikkoutta perääntyä.

-

Kun puhutaan pelkästään leikkauksista palkansaajilta, ei voi olla niin että se koskee kaikkia tulonsaajia.
Suomessa elää tuhansia alle keskitulon ansaitsevia ihmisiä, joten hallitus voisi määritellä jonkinlaisen tulorajan
mitä leikkaukset koskee. Mielestäni se voisi olla yli 5000 euroa/kk. Leikataan niiltä kenellä sitä rahaa on.
Sopimalla saadaan Suomi nousuun eikä pakottamalla.

-

Mielestäni on kestämätön tilanne, että länsimaisessa demokratiassa työntekijät joutuvat neuvotelemaan
hallituksen kanssa työ- ja palkkaehdoistaan. Ajatus kuulostaa lähinnä diktatuurilta. Hallitus näyttää haikailevan
takaisin torppari aikaan ja luokkayhteiskuntaan, jossa käytäntönä on se että köyhiltä pois ja rikkaille lisää.
Antti Salonen, Tampere

-

Pääministerin ei pidä johtaa maata kuin yritystä.

-

Suutarin pysyköön lestissään.

-

Tehtävä mahdolliseksi yhteiskuntasopimuksen saaminen ja vaadittava työmarkkinaosapuolet
neuvottelupöytään asiasta välittömästi.

-

Näin surkeaa räpelöintiä ja vatulointia ei ole nähty mies muistiin. Surkeaa esityöskentelyä, hutilointia,
takinkääntöä, vatulointia ja juupas eipäs politiikkaa. Itse asiassa "Sipilän juupaseipäs" hallitus olisi teille sopiva
nimitys historian kirjoissa.
Jani Hartikka

-

Ei pitäisi miljonäärin suhmuroida vähäosaisten asialla, kun ei näytä olevan tietotaitoa köyhyydestä ja työelämän
neuvottelukulttuurista.

-

Näpit irti köyhän kukkarosta. Voit myös erota.

-

Saarnaaminen ei enää toimi kuten pienyrityksessä pohjanmaalla.
Järjestöt neuvottelee ja siihen ei kannata sellaisen mennä mukaan joka luulee tietävänsä.

-

Hallitus on näillä esittämillään keinoilla asettunut julkisesti työnantajan puolelle.EK:n ei tarvitse hyväksyä
mitään esityksiä, koska pakkolakien kautta he saavat omasta mielestään paremman lopputuloksen.
Päätöksenteossa on vain näennäisesti kuultu virkamiesten arvioita ja johtopäätöksiä pakkolaista tai
keskusjärjestöjen esityksiä pakkolakien vaihtoehdoiksi.

-

Sipilän pitäisi loikata kokoomukseen koska on oikein pää kapitalisti.

-

Keskittykää viennin edistämiseen, koska vientitulojen kautta maan talous kohentuu, ei työntekijäpalkkojen
leikkauksien kautta. Lopettakaa EK:n etujen ajaminen.

-

Työehdot on jatkossakin syytä neuvotella ja sopia työmarkkinoilla. Hallituksen puuttuminen kovalla kädellä
palkkoihin ja ammattiliittojen sopimisoikeuteen johtaa levottomuuksiin työmarkkinoilla, ja kilpailukykyhyppy jää
toteutumatta.
Heli Puura, TEAM

-

Koskaan aikaisemmin ei hallituksen politiikka ole ollut näin poukkoilevaa, huonosti valmistelua ja
tarkoituksetonta. Kouluarvosana 4 on aivan liian korkea teille mutta harmittavasti taulukko loppuu tässä päässä
kesken. Ehdotuksenne ja päätöksenne eivät perustu mihinkään faktaan vaan hihasta tempaistuihin päätelmiin.
Kilpailukykyloikkaankin piti keksiä uudet verrokit kun alkuperäiset (Saksa, Pohjoismaat) olisi saatu kahdessa
vuodessa kiinni tekemättä yhtään mitään.

-

Soisi maan hallituksen ajattelevan koko maan etua, eikä keskittyä vain eliitin asioiden ajamiseen. Tällaista
vastakkainasettelua ei olekaan ollut vähään aikaan. Ei tästä kuitenkaan kukaan hyödy.

-

Suomi ei ole yritys vaan valtio.

-

EN ikinä haluaisi olla töissä yrityksessä, jossa olisi Pääministeri Sipilän lailla ajatteleva pomo. Orjatyö on
kielletty!

-

Näin huonoa poliittista työskentelyä ei ole nähty eikä koettu sitten Ahon hallituksen. Toimia ohjataan pakolla,
kiireellä ja poukkoilevasti. Hallituksen toiminta on muuttunut vatuloinnista sipilöinniksi. Varsinkin Sipilän,
Stubbin ja Bernerin toimet ovat pääsääntöisesti umpisurkeita. Valtion johtaminen on aivan eriasia, kuin
yrityksen. Päätöksien on oltava tarkkaan ja vakaasti harkittuja eikä hetken mielijohteesta tulleita. Päätöksiä
tehtäessä on otettava huomioon koko yhteiskunta; vauvasta vaariin ja rikkaasta köyhään. Kaikki kansalaiset on
yhtä tiimiä, eikä ketään saa pelata kentän ulkopuolelle. Tämä vaan tuntuu unohtuneen, kun on keksitty käyttää
termiä Suomi Oy. Suomi Oy ei ole osakeyhtiö, vaikka nykyinen hallitus onkin kovaa vauhtia yksityistämässä
kaiken, mikä yksityistettävissä on.
Antti Laitinen

-

Olette jatkuvasti haparoineet päätöksenteossa, tahallanne harhaanjohtaneet ihmisiä ja ministerit ovat
tarkoituksella valehdelleet. Tehkää palvelus Suomelle ja suomalaiselle sopimusyhteiskunnalle, erotkaa.

-

Sanelu ja sopimus, mieti Juha-hyvä näiden sanojen merkitystä ja sen jälkeen lopputulosta.

-

Älä jaa kansaa kahtia ja sotke työmarkkinoita, siitä ei hyvä seuraa. Työelämä muuttuu vain sopimalla. Muuttuu
ehkä joillekin hitaasti mutta varmasti niin että hyöty on suurempi, kuin vahingot, joita pakkolait tekisivät.

-

Suomessa ei ole ollut koskaan näin vihamielisesti hallitusta palkansaajaa kohtaan, mitä SSS-hallitus nyt on.

-

Hoitakaa oman maan vähäosaisten asiat kuntoon ennen kuin hyysäätte näitä pakolaisia miljardilla. ja nyt en
tarkoita sitä etteikö oikeita pakolaisia tulisi auttaa.

-

Hallitus toiminta on ollut lasten hiekkalaatikko meininkiä. Tämän minä otan jos suinkin mahdollista, mutta sitten
kuitenkin ei olla otettu kun on tullut "paskat" housuun. Soini peesaa aivan tietämättömänä missä vaiheessa
Suomen kansa menee ja elää. Soimille lippu Kreikkaan tai ainakin Irlantiin...

-

Maan hallituksen ei tule olla työmarkkina neuvotteluiden osapuoli.

-

Suomea ei voida johtaa niin kuin yritystä. Hallituksen pakkolait eivät lisää työllisyyttä eikä kotimaista kysyntää
vain päinvastoin. Esim lomarahat menevät suoraan kotimaiseen kulutukseen ja palveluihin.

-

Luulisi yritys johtaja Sipilällä olevan älyä tukea suomalaisuutta muuten kuin pörssiyhtiö vetoisesti.
Mika Hast

-

Tervetuloa kuuntelemaan myös keittäjiä, siivoojia ja kiinteistönhoitajia. MEITÄ kalliita suuripalkkaisia, joiden
syytä tämä maan ahdinko on!!! Otan mielellään vaikka itse herran vastaan. Suomessa on muitakin tekijöitä kuin
kätilöt, heille kaikki kunnia tärkeässä työssään.

-

Turha uhota mandaateilla. Ei missään demokratiassa kenellekään kuulu ehdoton valta, joka oikeuttaisi
kansalaisyhteiskunnan yksipuolisen jyräämisen. Hallituksella on täysi työkalupakki käytössään ja tekemistä yllin
kyllin ilmankin. Kyllä työmarkkinoilla on aina sovittu ja sovitaan edelleenkin, kun järjestöjen toimintaan ei tällä
tavoin sotkeuduta. Nyt avataan erittäin vahingollinen työmarkkinajärjestelmän politisoiminen.

-

Sehän on aivan päivänselvää, että maan hallitus tekee juuri sellaista politiikkaa, kuin sen kannattajakunta
eliittikumppaneineen haluaakin. Juha Sipilän(kesk.), piinkovan bisnesmiehen ei tee heikkoakaan esittää
esimerkiksi lomarahojen leikkaamista. Ei hänen tarvitse kohdata lasta, jolle on selitettävä, että kesän kohokohta
Puuhamaa jää väliin. Sipilä ei voi ymmärtää, että osalle kansalaisista muutaman tonnin lomaraha on jopa
elinehto loman pitämiseen. Ei tietenkään voi ymmärtää, koska hän ei hengaile sellaisissa piireissä.

Maan hallitus palvelee omia kannattajakuntiaan ja eliittikumppaneitaan. Häikäilemättömästi ja keinoja
kaihtamatta jopa lainvastaisia lakeja esittäen.
Suomen kilpailukyvystä tässä pelissä ei ole kyse, vaan ammattiyhdistysliikkeen tuhoamisesta.
Johanna Elonen, maalari, Helsinki

-

Perukaa pakkolait ja näyttäkää siten esimerkkiä, miten Suomalaisessa yhteiskunnassa asiat tulee hoitaa
neuvottelemalla. Te johdatte nyt Suomen valtiota, sitä ei johdeta kuten yritystä. Ja koko hallitukselle sellaisia
terveisiä, että rehellisyys maan perii. Ei valehdella kansalle, ennen vaaleja eikä varsinkaan vaalien jälkeen.
Työmarkkinapolitiikkaa ei opita vain EK:n toimistossa vierailemalla.

-

Sipilän pitäisi tajuta, ettei maata johdeta niin kuin yritystä. Hallituksen pitäisi olla heikomman puolella ja
kuitenkin kaikki, aivan kaikki leikkaukset ja heikennykset kohdistuvat juuri kaikkein heikoimmin pärjääviin.
Sipilän olisi nyt ajateltava koko maata, eikä ainoastaan omistavaa tahoa. Kauppojen aukiolot vapautettiin ja
sairaaloiden päivystyksiä leikattiin, mitä järkeä? Korkeakoulutuksesta leikataan ja samalla huudetaan
innovaatioiden perään, mitä järkeä? Uskotko ihan tosissaan itse siihen, mitä puhut?
Taina Karrikka Helsinki

-

Maata ei johdeta kuin yritystä. Palkkojen leikkaaminen ei ole hyväksyttää. Leikkaukset eivät paranna Suomen
kilpailukykyä. Ostokyvyn heikkeneminen aiheuttaisi sen, että kaupat ja palvelujen tuottajat ajautuisivat
ahdinkoon.

-

Uskokaa niihin jotka asiasta jotain tietävät.

-

Älkää sanelko työmarkkinaratkaisuja, koska niihin taitonne ja kokemuksenne ei riitä.
Teija Asara-Laaksonen, JHL.n toimialajohtaja.

-

Tämä hallitus vaarantaa tahallisesti naisten aseman työmarkkinoilla. Yhteiskuntarauha järkkyy tällä menolla.

-

Ei pidä sekaantua sellaisiin asioihin jotka ei hallitukselle kuulu, varsinkin kun heiltä puuttuu täysin
asiantuntemus jo. asiaan.

-

Suomea ei johdeta kuin yritystä! Pitää tutkia ennekuin hutkii, hallituksen ei pidä viedä eteenpäin
lakiehdotuksiaan työelämän heikennyksistä. Syntyy rähinä työmarkkinoilla! En luota maan hallituksen
lupauksiin ja tekemisiin.

-

Valtio ei ole yritys.

-

Hajoita hallitus.

-

Hallituksen (asiantuntijoiden) työmarkkinatuntemus on onnetonta tai varsin yksipuolista, se jumittaa ja
lähtökohtaisesti tilannetta.

-

Uskonto 10. Matikka 4. Kokonaisuudessaan kun katsoo, esityksistä ja päätöksistä on hallituksella omat edut
päällimmäisenä. Pakottamalla ja kiireellä ei saavuteta sopimuksia. Hallitus pelaa upporikasta tai rutiköyhää
duunareilla ja kansalla. Miten kabotaasi kuljetusten rajoitusten poistaminen lisää työpaikkoja ja verotuloa
Suomeen? Miten työajanpidennys lisää työpaikkoja? Näitä riittää, omistajaohjaus, harmaatalous, valvonnan
heikentäminen eri saroilla yms.käsittämätöntä hommaa kun vastaus on: negatiivisesti. Teollisuutta palvelevat
yritykset ajetaan entistä ahtaammalle ja hyöty jää teollisuudelle, tuskin "pakkolait" tuotteen loppuhinnassa
näkyy. Aivopesunne on tuottanut tulosta kansassa, kun osa antaisi paitansa päältään, että vienti alkaisi
vetämään, duunarin syy kun ei kysyntää ole. Yhteiskuntasopimus olisi uskottavampi jos kaikki kansalaiset olisi
osallaan suhteutetusti mukana.
Jere Pulska Tuusula

-

Luottamusta ei rakenneta hosumalla ja painostamalla. Jäitä hattuun.

-

Valtio ei ole yritys, eikä sitä voi johtaa kvartaaliperiaatteiden mukaan lyhyen aikavälin maksimaalista voittoa
tavoitellen, vaan pitkäjänteisesti, pitkän tähtäimen etua ja tasapainoa silmällä pitäen.

