SAK
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

-

Ei kelvannut EK:lle tosi hyvä SAK:n esitys. Tästä alaspäin ei voi mennä

-

Haluaisin olla väärässä, mutta Ek ei tule antamaan yhtään siimaa työmarkkinoiden suuntaan. Heillä on nyt
sellaiset edunvalvojat joita on toivonut pitkään ja hartaasti.
Jari-Matti Välkkynen Kokemäki

-

Mikäli hallituksen pakkolakiesitykset pysyvät voimassa en näe mahdollisuutta sopimuksen syntymiselle.
Pakottaminen on kestämätön lähtökohta sopimuskulttuurissa.
Antti Salonen, Tampere

-

Ei synny yhteiskuntasopimusta, koska nuo kaatuneetkaan sopimukset eivät ole olleet tosiasiassa
yhteiskuntasopimuksia vaan jonkinlaisia keskitettyjä palkkaratkaisuja. Yhteiskuntasopimus on sopimus joka
koskettaa kaikkia ryhmiä kansalaisista, ei vaan työntekijöitä ja työnantajia, opiskelijat, työttömät ja eläkeläiset
pitää huomioida myös yhteiskuntasopimuksessa. Mutta v. 2016 saattaa syntyä jonkinlainen ohjaava ratkaisu
esim. palkankorotusten tason osalta, mikä sen nimi on sitten, sen aika näyttää.

-

Yhteiskuntasopimus on täysin vääristynyt käsite. Pitäisi haudata koko käsite niin kuin Esko Ahon ja keskustan
työreformi. Työmarkkinaratkaisun mahdollisuuksiin uskon jos pakkolait vedetään pois.
Jani Hartikka

-

Hallitus haluaa laittaa köyhät kyykkyyn.

-

Suomen työmarkkinat ei kestä mahdollisia lakkoja.

-

Sopimus syntyy kunhan EK lopettaa leikin Sipilän kanssa.
Sama olisi toisin päin jos Sipilä olisi luvannut 5% palkan korotuksen jos ei päästä sopuun ja neuvottelisimme
1% korotuksesta EK:n kanssa, kas kummaa ei syntynyt sopimusta.

-

Me työntekijä emme voi antaa uhkailulle ja pakottamiselle periksi.

-

Ei synny niin kauan, jos työnantaja ei ala investoimaan Suomeen ja pienentämään osinkojen jakoa.

-

Hallitus ei pääse pakkolaeilla tavoitteisiinsa kilpailukyvyn kasvusta ja samalla se sekoittaa vuosikausiksi
työmarkkinat. Työmarkkinajärjestöjen neuvottelema sopimus vahvistaisi kilpailukykyä ja vakautta, sekä
parantaisi työllisyyttä. Työmarkkinajärjestöt ovat pystyneet ja pystyvät sopimaan vaikeistakin asioista, kunhan
saavat tehdä sen ilman hallituksen sanelua ja ennalta määräämiä tuloksia.
Heli Puura TEAM

-

En usko että EK lopulta haluaa liittokierrosta nykyisessä tilanteessa. Helppo tilanne ei suinkaan ole, STTK ja
AKAVA kun ei ole ehdottanut yhtään mitään. Tuntuvat vaan odottavan että joku muu tekee työn ja pääsisi
suoraan valmiiseen pöytään. Teollisuudessa vienti on taas alkanut vetää ja siellä palkankorotusvaraa on, joten
nollalinjalle ei siellä ole mitään perusteita.

-

Sipilän hallitus tulisi ampuneeksi itseään pahasti jalkaan, mikäli se ajaisi pakkolakiesitykset läpi. Pakkolait tulisi
pahimmassa tapauksessa aiheuttamaan suomalaisen kulutuksen heikkenemistä ja kysynnän hiipumista. Sen
vuoksi pelipöydässä pitää olla molempia osapuolia tyydyttävä ratkaisu. Tämän vuoksi uskon
yhteiskuntasopimuksen syntyyn.

-

EK:n sopimushaluttomuus on seurausta hallituksen puuttumisesta työmarkkinapolitiikkaan. EK:n ei tarvi sopia,
koska hallitus on luvannut pakkolakeja säätämällä tehdä saman.

Kun riittävästi asetetaan painetta EK:n suuntaan, tarvittaessa lakoilla, niin eiköhän aito neuvotteluhalukkuus
palaa ja rakentavat ehdotukset myös SAK:n suunnasta oteta vastaan. Hallituksen pitää ensin unohtaa
ideologiset tavoitteet ja keskittyä tekemään työtänsä koko suomen ja sen kansalaisten parhaaksi, eikä pelkän
pääoman.
Jorma Viitanen, Kangasala
-

Uskominen on eriasia kuin toivominen. Toiveissa olisi, että yhteisesti asioista sopimalla saadaan parhaita
tuloksia. Nythän hallitus on määräämässä lopputuloksen ilman ehtoja. Ei se ole sopimista. Toisinaan hyvinkin
pienet asiat voisivat johtaa sopuun. Mutta määrääminen ei käy.
Kimmo Hirvonen, Kuopio

-

Hallituksen kaavailemat uudistukset eivät missään olosuhteissa toteudu niin, että yksikkötyövoimakustannukset
alenee 5% pakolla ja pitkäaikainen malillinen palkkaratkaisu toteutuu. Rakenteellisia uudistuksia ei voi toteuttaa
muutoin kun sopimalla sopijaosapuolten kesken.

-

ei hallituksella eikä eklla riitä pokka olla sopimusta tekemättä.

-

Tuleehan sieltä jonkinlainen paperi, mutta heikennyksiä ei ainakaan Rakennusliitto suosiolla niele. Otamme
toista kautta omamme pois. Silloin kaikki hallituksen tekemät heikennykset kohdistuvat suoraan työnantajiin.

-

TT :den "tarjous' palkkamaltista auttaa Suomea paremmin kuin 'pakkolait'

-

Hallituksen ja työnantajien asenne on kaikesta päätelleen se, että sopimukseen ei pyritä, vaan edeltäkäsin
määrättyyn lopputulokseen. Kylmäkiskoisuus SAK:n historiallista esitystä kohtaan osoittaa sen. Ilmeisesti
hallitus ja EK ovat valinneet tappelun sopimisen sijasta.

-

Maan hallituksella eliittikumppaneineen oli mahdollisuus tarttua SAK:n työnantajaystävälliseen tarjoukseen,
mutta kun ahneudella ei ole rajaa, niin se ei kelvannut. Samaan virtaan ei voi hypätä kahta kertaa.
Johanna Elonen, maalari, Helsinki

-

Teollisuusliitot eivät ole hyväksyneet palkanalennuksia liittojensa hallinnossa. Käsittääkseni EK:lle ei kelpaa
kuin - merkkinen lopputulos, koska maan hallitus on sen käytännössä jo luvannut pakkolakien kautta. EK:n
hallinnon päätös lopettaa keskitettyjen sopimusten aikakausi, tarkoittaa myös konseksuksen loppumista
työmarkkinoilla. Valitettavasti.
Olli-Pekka Kaikkonen, Kempele

-

Uskon, että järki voittaa lopulta. SAK teki historiallisen sopimusesityksen, jossa sitouduttiin mm.
palkankorotusten 0-linjaan vuoteen 2017 asti. Sopimusesitystä maan hallitus ja pääministeri eivät tosissaan
edes halunneet käydä läpi, puhumattakaan, että siitä olisi käyty minkään tason neuvotteluita.
Taina Karrikka Helsinki

-

Joistakin asioista päästäneen sopuun sopien ei sanellen eikä kiristäen.

-

Lopulta EK:n ja hallituksen on oman etunsakin takia luovuttava kansantalouden kannalta perusteettomista
työntekijöihin kohdistuvista leikkauksista ja palattava neuvottelupöytään. Vakaat työmarkkinat ovat paras tae
työllisyyden ja kilpailukyvyn paranemiselle.
Teija Asara-Laaksonen, JHL:n toimialajohtaja, Vantaa

-

Jos hallitus toimii viisaasti, se vetää pakkolakiesitykset pois ja antaa työmarkkinajärjestöjen siitä keskenään
neuvotella ilman, että se siihen millään tavalla puuttuisi.

-

Kyllä se mahdollista on mutta EK linnoittautuminen hallituksen pakkolakien taakse heikentää
sopimismahdollisuutta.

-

Työnantajia edustavalla EK:lla ei ole mitään intressejä neuvotella tai sopia yhtään mistään, sillä nykyhallitus
antaa heille kaiken mitä he haluavat ja vielä vähän enemmänkin, eli käytännössä mistä tahansa sopiminen olisi
EK:lle heitä koskevista heikennyksistä sopimista.

