STTK
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: 20

-

Pakkolait eivät ole maan hallituksen, keskusjärjestöjen, ammattiliittojen ja toivon mukaan ei myöskään EK:n
intresseissä.
Anneli Näppä, Oulu

-

Nykyinen hallitus on tietämättömyydellään työmarkkinoista aiheuttanut Suomeen tilanteen, joka on erittäin
räjähdysaltis. Hallituksen esitys eduskunnalle on saanut lausuntokierroksellaan kannatusta vain
työnantajapuolelta.
Tarja Lehto, Tuusula

-

Osa pakkolaeista on jo itsessään sekä Suomen perustuslain että kansainvälisten sopimuksien vastaisia, joten
eivät voi tulla voimaan.

-

Pakkolait johtavat yleislakkoon.

-

Ensinnäkään Suomen yksityisen sektorin talous ei ole koskaan ollut näin vankka mitä se nyt. Julkisen sektorin
alasajo esim. runsailla yksityisen sektorin tukemisella on impannut valtion rahat loppuun. Rahamme sitäpaitsi
valuvat 60%.sti ulkomaisille korppikotkille. Miten maa siitä voi itse säilyä hengissä?

-

Jos hallitus päättäisi laittaa ns. Pakkolait voimaan olisi avoin sodanjulistus palkkatyöntekijöitä kohtaan.

-

Uskon että osittain joitakin laista tulee voimaan, valitettavasti.

-

Pakkolait ovat jo yksin juridisesti niin ongelmalliset, että niiden voimaan tuleminen ei ole kenenkään etu. Kyllä
järki voittaa tälläkin kertaa.
Juri Aaltonen, Erto, Espoo

-

Vaikea sanoa, toivottavasti eivät. Jos hallitus jääräpäisesti vie eteenpäin epätasa-arvoista pakkolakiaan uskon
suurien lakkoaaltojen syntyvän ja se on luonnollisesti huono asia Suomen kannalta. Viittaan vahvasti kohdan 1
kirjalliseen vastaukseeni. Tasapuolisuus, tasapuolisuus, tasapuolisuus!!!

-

Hallituksen linja on niin poukkoileva, että en ihmettele kumpaakaan ratkaisua: ajetaan pakkolait läpi, vaikka
niiden tiedetään johtavan yhteiskuntarauhan menettämiseen tai vedetään lait tai osa niistä pois, että
lakkorintama ei olisi niin laaja tai sitten jotakin aivan muuta. Hallituksen linja on naisia ja heikompiosaisia
sortava ja siinä mielessä yhteiskuntapoliittisesti todella kestämätön.

-

Esitetyt lait ovat niin epäoikeudenmukaisia, ettei ne voi mennä läpi eduskunnassa ja uskonkin, että tulee sitä
ennen työmarkkinajärjestöjen oma ehdotus pöytään ja sen hallitus kuittaa.

-

Luulen että vahvat ja asiaansa uskoutuvat neuvottelijat saavat aikaan jonkun muun ratkaisun.

-

Lakipaketti sisältää suuria ongelmia niin perustuslain kuin Suomea sitovien kansainvälisten sopimusten osalta.
Lisäksi uskon, että lopulta sopu Suomessa voittaa ja hallitus voi perua esityksensä.

-

Kansainvälisten ja ILO:n sopimusten vastaisia.

-

Valitettavasti uskon, että tulevat voimaan, hallitus ei voi enää perääntyä.

-

Osoittaisi hallitukselta huonoa neuvottelutaitoa mikäli tuloksiin ei päästä kuuntelemalla kaikkia osapuolia ja
ymmärtämällä myös palkansaajien tiukka tilanne.

-

Toivon ettei tule ja järki sanoo, ettei eduskunta voi mennä niitä hyväksymään. Maata pitää rakentaa
luottamusta nostavassa, hyvässä hengessä, ei pakottamalla.

-

Toivon, että maailmanlaajuisesti Suomen pakkolaki-esityksiä epäterveenä ratkaisuna pitävät viestit ovat
tavoittaneet myös maan hallituksen. Viisaus ei asu tällä kertaa vain tämän pienen Suomen rajojen sisäpuolella.
Parhaaseen tulokseen päästään kolmikantaisesti neuvotellen ja sopien.

-

Järki voittaa ja sopimus saadaan aikaan!

-

Pakkolait ovat huolimattomasti ja kiireellä valmisteltuja. Olipa lait viime kädessä perustuslain tai kansainvälisen
lainsäädännön kanssa ristiriidassa, niin menettelytapa on väärä. Hallituksen ei tule puuttua
työmarkkinaosapuolten väliseen neuvottelutoimintaan tai tukea toista työmarkkinaosapuolta lainsäädännöllä toki huomioiden heikomman osapuolen työoikeuden juridinen doktriini.
Tästä on historiassa epäonnistuneita esimerkkejä.

