SAK:n vastaukset
Pitäisikö ammattiliittonne (tai keskusjärjestönne) jäsenten teidän mielestänne ryhtyä vuonna 2016
lakkoon, mikäli hallitus ei muuten peru pakkolakiesityksiään?
Mikäli haluatte, että voimme siteerata teitä nimellänne, pyydämme kirjoittamaan nimenne
sanallisen vastauksenne perään.
Vastaajien määrä: 35

-

Liittokohtaiset neuvottelut on tulossa ensisyksynä, niissä katsotaan pakkolakien vaikutukset, jos ne tulevat. ja
lakkoase on myös silloin käytössä (toivottavasti ei).

-

Maan hallituksen ei pidä sotkeutua TES asioihin ja sopimusoikeuteen.

-

Jos lakko on se keino mikä saa hallituksen perääntymään pakottavista toimenpiteistä, niin sitten joudumme
turvautumaan työtaistelu toimenpiteisiin.

-

Euroopan unionin perusoikeus kirjan 28 artikla kuuluu seuraavasti "Työntekijöillä ja työnantajilla tai näiden
järjestöillä on yhteisön oikeuden sekä kansallisten lainsäädäntöjen ja käytäntöjen mukaisesti oikeus
asianmukaisilla tasoilla neuvotella ja tehdä työ- ja virkaehtosopimuksia sekä oikeus ryhtyä eturistiriitatilanteissa
etujensa puolustamiseksi yhteistoimiin, lakko mukaan lukien." Kyse on laillisesta työehtojen puolustamisesta.
Lienee syytä muistaa että tässä kohtaa ei olla vaatimassa mitään lisää, omiamme vaan pyydetään. Hallituksen
pakkolaki esityksissä ei ole kyse työpaikoista sen paremmin kuin kilpailukyky loikista. Kyse on ideologiasta.
Antti Salonen, Tampere

-

Ensin pitää katsoa "yhteiskuntasopimus" loppuun asti ja arvioida vasta sen jälkeen tilanne ja mahdolliset
toimenpiteet.
Keijo Larila

-

On aivan uskomatonta että maan korkeimmalta taholta halutaan romuttaa työmarkkinajärjestöjen keskinäisiin
neuvotteluihin ja sopimiseen perustuva järjestelmä. Suunnitelmissa olevat pakkolakiesitykset ovat
kohdentumassa julkiselle sektorille kaikkein raskaimmin, näin ei voi tapahtua. Mielestäni neuvotteluja
"yhteiskuntasopimuksen" saamiseksi on jatkettava pikaisesti. Kaikki tiedämme että vain neuvottelemalla ja
sopimalla levottomuudet työmakkinakentässä voidaan välttää.
Vesa Isomöttönen

-

Poliittisiin mielenilmaisuihin.

-

Pakkolait ovat kumarrus työnantajille. Sipilä kun toi pakkolait pöytään, loppui työnantajalta neuvottelu halut
siihen paikkaan. Saavathan he pakkolaki paketilla heille parhaan ratkaisun. Suunnitteilla oleva lainsäädäntö on
Suomen perustuslain ja Suomea sitovien kansainvälisten sopimusten vastainen. Esimerkiksi kansainvälisen
työjärjestön (ILO) sopimusten mukaan työntekijöillä täytyy olla oikeus vapaasti tehdä työehtosopimuksia.
Jani Hartikka

-

Lakko on viimesijainen työtaistelutoimenpide, mutta jos neuvottelu ei auta, on lakkoon mentävä.
Sopimusvapaus on sivistyneiden maiden tapa hoitaa työmarkkinatilannetta. Pakkolait ovat hyppäys
kehitysmaiden tapaan sopia asioita työmarkkinoilla.

-

Pakkolait iskevät koviten pienipalkkaisiin naisiin ja niihin jotka jo valmiiksi elävät Euroopan köyhyysrajan
alapuolella. Suuri tuloisille ei vaikuta mitenkään.
Tarja Puotsaari

-

Pakkolait eivät kohtele kaikkia tasavertaisesti.

-

Neuvottelut ei ole koskaan yksipuolista sanelua, Suomen nykyinen hallitus on pihalla sopimiskulttuurista ja EK
on kuin pikkuveli hiljaa isoveljen seläntakan.

-

Ensisijaisesti lakkoon ei pidä ryhtyä, mutta jos muuten yhteiskuntavaikuttamisella tai muilla painostuskeinoilla ei
ole vaikutusta, niin sitten lakko on mahdollinen vaihtoehto. Lakko vaikuttaa pienituloisten tuloihin merkittävästi,
joten on todennäköistä, että lakko ei ole kattava.

-

Hallituksen ei pidä puuttua työmarkkina-asioihin. Ei varsinkaan pakkolailla

-

Tärkein asia on saada vientiteollisuus vetämään hallituksen toimesta. Vientiä ei paranna palkkojen
alentaminen. Pitää kehittää laatua, jotta asiakkaat kiinnostuvat tuotteista.
Työntekijä on palkkansa ansainnut.

-

Hallituksen pakkolakeja emme hyväksy. Työehdot tulee neuvotella ja sopia työmarkkinoilla. Mikäli hallitus
leikkaa palkkoja pakkolaeilla ja kieltää työmarkkinajärjestöjen vapaan sopimisoikeuden, lakko on
todennäköinen.
Heli Puura TEAM

-

Pakkolailla vain pahennetaan tilannetta, työntekijöiden ostovoima vähenee ja samalla kulutus.

-

Tarvittaessa pakkolait pitää pysäyttää, yleislakolla jos muu ei auta. Pakkolaieissa on kyse hyökkäyksestä
Ay-liikettä ja palkansaajia vastaan sekä tulonsiirrosta palkansaajilta yrityksille.
Hallitus vaarantaa yhteiskuntarauhan politiikallaan. Ei kai kukaan halua, että punainen lyhty sytytetään
Työväentalon torniin! Osaamattomuudellaan ja röyhkeydellään hallitus ajaa tilannetta siihen suuntaan!
Jorma Viitanen, Kangasala

-

Suomessa yhteiskunta on perustunut sopimuksiin, ja niin tulee perustua jatkossakin. Pakottamista käytetään
korruptuneisissa maissa.

-

Poliittiset painostustoimet yhdessä asiantuntijoiden arvioiden ja näkemysten perusteella voi johtaa siihen, että
hallitus joutuu perääntymään ns. pakkolakiesityksissään. Myös hallituksen yhtenäisyys voi rikkoutua ns.
pakkolakien osalta.

-

Joukkovoimaa täytyy näyttää, ja käyttää tälläisissa asioissa. Tämähän on poliittinen mielenilmaus, koska
työsopimukset on kiinni ja sovitte vuodeksi eteenpäin. Jos lakkovoimaa tarvitaan niin kohdistuu vain ja
nimenomaan hallitusta kohtaan.

-

Mikäli voitaisiin taata että työntekijöille lakimuutosten myötä tulevat heikennykset ja TA puolelle tulevat säästöt
menisivät oikeasti uusien työntekijöiden palkkaukseen voitaisiin lakosta pidättäytyä, mutta en usko että näin
käy vaan TA:lle mahdollisesti tulleet säästöt menevät osakkeen omistajien taskuun.

-

Ehottomasti lakkoon tai hallitus voisi sitouttaa tällä tulon siirrolla yritykset esim 250 000 uuteen työpaikkaan
esim 3 vuodessa jos ei toteudu palataan entiseen.
Mika Hast

-

Ymmärrän lakkohalukkuuden, mutta se on hyvin kallis vaihtoehto. Mielestäni maan päättäjien pitää pystyä
kuuntelemaan/neuvottelemaan ja yhdessä kolmikantaisesti hakemaan ratkaisuja. Ammattijärjestöt ja
keskusjärjestöt ovat esittäneet vaihtoehtomalleja hallituksen kiristys-uhkailu politiikalle. Tämän päivän
suomessa tehdään jo nyt tiukoilla töitä ja toimeentulo ei tahdo riittää elämiseen pienipalkkaisilla. Siihen jos vielä
kiristyksiä sinne, mistä ei muutenkaan ole otettavaa. Olemme neuvotellen ja sopimuksilla saaneet pienet
lisämme ja etumme pienen palkan kompensaatioksi. Kansa äänestää pian jaloillaan, jäädään mieluummin
työttömiksi kuin uuvutaan työssä.
R. Hagström

-

Jos työntekijäjärjestöjä tyydyttävää ratkaisua ei saada aikaan.

-

Pakkolakiprosessi sotkee työmarkkinat ja yritysten elämän perusteellisesti. Siksi vastuullisten toimijoiden on
pyrittävä estämään pakkolait. Jos asia ei oikene ilman lakkoa, ei työtaistelua pidä pelätä. Se on laillista ja tässä
tapauksessa tarpeellista toimintaa.

-

Pakkolait osuvat työntekijöihin todella epätasa-arvoisesti!

-

Kaikki jotka haluavat, ymmärtävät että maan hallituksen ja sen kannattajakuntien tavoite on tuhota
ammattiyhdistysliike. Ensi vuonna talouskasvu on kulutuksen varassa ja ihan näin maalarinkin matikkapäätä
käyttäen ymmärtää, jos esimerkiksi meikäläisen lomarahoista niistetään osa pois, niin jokin ostos jää minulta
tekemättä. Meidän palkansaajien on taisteltava maan hallituksen mielivaltaa vastaan tulevien sukupolvien
puolesta. Niin on meidänkin edestä taisteltu.
Johanna Elonen, maalari, Helsinki

-

Metsäteollisuudessa työskentelevien (ja varsinkin paperi ja sellutehtaiden työntekijöiden) palkkakustannusten
osuus kokonaiskuluista on todella pieni (5-10 %). Joten tuohon kuluerään tehtävät leikkaukset eivät nosta
metsäteollisuuden kilpailukykyä käytännössä ollenkaan. Ainoa missä pakkolakien vaikutus näkyisi positiivisesti
olisi maksettujen osinkojen kasvuna. Negatiivisena vaikutuksena olisi verotulojen pieneneminen, kun
työntekijöiden palkkapussia leikataan, oli se keino lomarahojen leikkaus tai mikä tahansa. Paperiliitto on tehnyt
tuottavuusloikkaa jo kymmenen vuotta yhdessä työnantajaliiton kanssa ja nyt alkavat näkyä sen työn hedelmät.
Leikkaukset työntekijöidemme etuihin eivät ole siis relevantteja.

-

Lakko on työtaistelu, eikä sinänsä mikään itsestäänselvyys.
Työtaisteluun ryhdytään siinä tapauksessa, että työnantaja on rikkonut yhdessä tehtyjä sopimuksia tai ei
noudata niitä. Se on meille se viimeinen/äärimmäinen keino saada huomiota asialle.
Mielenilmauksia tulee melko varmasti…saavat ministerit ja EKn herrat taas taivastella, miten paljon menetetään
"lakkojen" takia!
Pakkolait ovat väärä keino, jos Suomi halutaan pelastaa. EU:n ja ILO:n sopimuksissa on kohtia jotka ovat
ristiriidassa suunniteltujen pakkolakien kanssa, mitä siitä pitäisi ajatella?

-

Suomea on rakennettu sodanjälkeisestä ajasta, välillä ollut vaikeita aikoja aina neuvottelemalla on kumminkin
saatu asiat hoidettua.
Eli nyt pitää neuvottelemalla päästä sellaiseen ratkaisuun joka osapuilleen tyydyttää kaikkia.

-

Pakkolakien avulla ei saavuteta tavoiteltua talouskasvua ostovoiman näkökulmasta esim. julkisen sektorin
pitkät lomat ovat kompensaatiota pienistä palkankorotuksista, leikkaamalla lomia vähennetään samalla
määräaikaisia työntekijöitä ja niiden tarvetta, työttömyysluvut nousevat.

-

Työelämän perusoikeutta eli sopimusvapautta ei saa kaventaa missään tilanteessa. Suomen kilpailukyvyn
peruspilarit ovat olleet: kyky sopia kolmikannassa ja vahva julkinen sektori. Nyt molemmat ovat uhattuna
hallituksen leikkauspolitiikan johdosta.
Teija Asara-Laaksonen, JHL:n toimialajohtaja

-

Suurin osa hallituksen kaavailemista pakkolaeista ei paranna Suomen kilpailukykyä.

-

Kysymys ei vain työehtojen heikennyksestä sinällään vaan puuttumisesta työmarkkinajärjestöjen
sopimisoikeuteen. Kyse on eurojen ohella isosta periaatteesta.

