STTK
Millaisia sanallisia terveisiä haluatte lähettää maan hallitukselle ja pääministeri Juha Sipilälle
(kesk.)?
Vastaajien määrä: 35

-

Hallituksen ei tule puuttua työmarkkinoiden neuvotteluihin. JOKAINEN pysyköön lestissään ja siinä mitä osaa
parhaiten. Liiallinen EK:n "nuoleskelu" ei voi johtaa hyvään tulokseen!

-

Toivon nostettavaksi yhteiskunnalliseen keskusteluun työhyvinvoinnin ja työelämän laadun parantamisen.
Suomessa v.2012 aiheutui työpahoinvoinnin menetyksiä noin 41 miljardia euroa työterveyslaitoksen tietojen
mukaan. Sairauspoissaolot noin 4 % työpanoksesta eli 7 miljardia euroa. Ennenaikaiset eläkkeet noin 18
miljardia euroa. Työtapaturmat noin 2 miljardia euroa. Presenteismi noin 4 % menetys työpanoksesta (noin 7
miljardia). Terveyden- ja sairaanhoitokulut noin 7 miljardia.
Edellä kuvattuihin asioihin voidaan vaikuttaa, mikäli tahtotilaa yhteiskunnassa on riittävästi.
Anneli Näppä, Oulu

-

Kannattaisi rauhoittua ja kuunnella.

-

Työtä tekemällä yhdessä voimme nostaa suomen talouden. Pakkolait eivät ole yhteistoimintaa ja luo
yhteenkuuluvuuden tunnetta.

-

Ajatelkaa tarkkaan, mitä olette tekemässä, ennen kuin teette, mitä olette ajatelleet. Jos ette itse osaa,
hankkikaa ympärillenne ihmisiä, jotka osaavat. Älkää puhuko muunneltua totuutta, eivät ihmiset ole tyhmiä.

-

Toivoisin irtiottoa EK:n talutushihnasta ja perehtymistä hyvinvoinnin ulottuvuuksiin sekä yhteiskunta- ja
sosiaalipolitiikkaan.

-

Ei saa olla noin taitamaton tuolla tasolla. Maan hallituksen tehtävänä on turvata kansan turvallisuus ja
tulevaisuutta. Nyt on menossa laaja-alainen suomalaisen yhteiskunnan alasajo, vaikka at on halukas
turvaamaan muutosta. Ei vain millä tahansa ehdoin. Se, ettei nykyhallitus halua arvostaa, saati sitoutua
kansainvälisiin sopimuksiinsa, eikä tunnustaa niiden henkeä, ei voi olla ay:n "vika". Jos vielä
aluehallintouudistus tyritään, mitä meille jää muuta kuin odottaa valtion luovuttavan korporaatioille omaisuutta
(mm. sairaalat), vaikutusvaltaa (mm vartiointiyritykset) ja muuttavan peruuttamattomasti tämä maa
toimintakykyisestä vasallialueeksi. Meilläpäin tätä kutsutaan maanpetokseksi.

-

Pitäisivät näppinsä irti. EK saisi luvan hajottaa itsensä, pelkkä EI ja Ei riitä EK.lta on ylimielistä.

-

Nämä pyynnöt joita maan hallitus pyytää ovat työmarkkinoiden osaamista ja siksi kun politiikka on näin
voimakkaasti mukana silloin konsensus on todella tärkeää. Tarvitaan valtion päämiehen osaamista.

-

Pääministeri voisi opetella keskustelutaitoja. Nythän on kyse isommista asioista kuin oman yrityksen
johtamisesta.

-

Osinkoja ja bonuksia suuri palkkaisille kiristettävä ja paljon. Hoitotyössä tehdään arvokasta työtä, sieltä
bonuksena voi saada kiitoksen ja hymyn, sekin tuntuu hyvältä. Julkisella alalla kova paine koko ajan ajetaan
työhyvinvointietuja. Minun työmaallani työhyvinvointiin 5€/ hlö per vuosi, ei ihmeitä saa.

-

Työehtoja voi muuttaa sekä parempaan että huonompaan ihan normaalilla tavalla työ- ja
virkaehtosopimusneuvotteluissa. Pakkolait eivät kuulu demokratiaan. Älkää pelätkö neuvottelupöytää, vaan
uskaltakaa neuvotella työnantajina omien palkansaajajärjestöjenne kanssa.

-

Pääministeri Juha Sipilän tulee muistaa oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo kaikissa palkansaajaryhmissä. Mikään
ammattiryhmä ei saa olla toisten yläpuolella - ei lääkärit, ei opettajat.
Kun kaikki kantavat kortensa kekoon, uskon hyvin laajan yksimielisyyden syntyvän niin palkansaajien kuin
yrittäjienkin keskuudessa. Näin Suomi saadaan nousuun!!!

-

Olette lähtökohtaisesti sääntelyä vastaan, kun puhutaan yritysten toiminnasta. Nyt olette kuitenkin hörskisti
pakkolakien kautta valmiita rajoittamaan heikommilla olevien yksilöiden mahdollisuuksia voida hyvin ja
menestyä. Mikä ihmeen oikeus on yrityksillä ja jo ennestään varakkailla tahoilla, kuten yritysjohtajilla ja
päättäjillä säilyttää nykytilanteessa voittonsa ja korkea elintasonsa suurien heikompituloisten massojen
kustannuksella? Jo yrityksiltä ei edellytetä maltillisuutta ja yhteiskuntavastuullisuutta tällaisinakaan aikana

nimenomaan hallituksen toimesta, on pakko todeta, että melkoisena hyvätuloisten huippumenestyjien renkinä
ja asiamiehenä hallituksemme toimii. Nykytoimillanne ruokitte aivan valtavasti vastakkainasettelua. Samaa
suuntausta jatkamalla saamme ainakin jossain vaiheessa Suomeenkin entistä kärjistyneemmän ja
polarisoituneemman yhteiskunnan. Omana huolenani on se, että kun siihen asti edetään, ovat väkivaltaisuudet
ja vakavat mellakat yhteiskunnassamme arkipäivää. Tällaista asetelmaa ruokitte, jollette herää hakemaan
yhteiskuntaan aitoa tasapainoa.
-

Työntekijän ja palkansaajan arvostaminen on tärkeää. Back to the basics. Olisiko syytä miettiä, miten harjoitit
omassa firmassa henkilöstöpolitiikkaa? Millä sait yrityksesi nousuun?

-

Sopimusyhteiskunta on ollut Suomen vahvuus, pakko sopii tänne huonosti. Pakkolailla olisi kauaskantoiset
vaikutukset, joilla vesitettäisiin se mahdollinen kasvu joka pakkolailla saavutettaisiin. Luottamuksen voi
menettää hetkessä, mutta sen uudelleen rakentaminen vie kauan.

-

Jos ja kun ehdotuksia tehdään, niin pitäisi miettiä pitemmän ajan vaikutukset myös ja mallia voisi katsoa
vaikkapa 90-luvun alun ratkaisusista ainakin kuntapuolella - monesta päätöksestä valitettavasti seurasi
nimittäin pitkä jälkilasku.
Toisekseen oikeudenmukaisen ratkaisun hakeminen tulisi olla tavoitteena - silloin vaikeatkin asiat hyväksytään
ja vältytään turhalta vastakkainasettelulta.

-

Kunpa joku olisi alusta asti ollut neuvomassa Sipilää työmarkkina-asioissa. Hänen kabinetissaan ei ole ketään
näihin asioihin perehtynyttä. Eikä ole Soinin tai Stubbinkaan esikunnissa. Maata ei johdeta kuin yritystä.
Neuvottelemalla ja sopimalla on monia vaikeitakin asioita saatu ratkaistua. Palkansaajajärjestöt ovat jo
neuvotelleet maltillisia palkkaratkaisuja ja eläkeratkaisun, joten pitkälle on tultu vastaan. Työmarkkinajärjestöjä
ja neuvottelu- ja sopimuskulttuuria olisi siksi voinut kunnioittaa alusta alkaen eikä sanella yksipuolisesti.
Toisenlaisella liikkeellelähdöllä olisi ehkä saatu jotain lopputuloksiakin aikaan.
Sipilälle kuitenkin kiitos siitä, että hän on kaikesta huolimatta pitänyt keskusteluyhteyttä eri osapuoliin.
Työnantajapuolta, etenkin EK:ta Sipilän pitäisi painostaa neuvottelutulokseen. Nyt näyttää siltä, että maan
työmarkkinapoliittiset linjaukset tehdään EK:ssa.
Maija Pihlajamäki, puheenjohtaja, Jyty, Helsinki

-

Olisi syytä ottaa opiksi, millä lailla työmarkkinäjärjestöjen ja liittojen neuvotteluprosessi ja sen tulokset voidaan
hyväksyä. Se ei vastaa nopeaa liike-elämän päätösprosesseja eikä edes politiikan lakeja säätävää prosessia
vaan vaatii omat kuvionsa. Politiikan päättäjäien on hyväksyttävä nykyinen tosiasia ja yhdessä tehtävä töitä
eikä vaatia päätöksiä aikajanalla, joka ei ole mahdollista.

-

Nyt olisi syytä alkaa laittamaan kaikenlainen verosuunnittelu veroparatiiseihin kuntoon ja saada yritysten verot
kotimaahan. Ei tarvitsi yrittää kurjistaa palkansaajien elämää. Oletteko varautuneet oikeasti kantamaan vastuun
toimistanne? Todennäköisesti ette. teille ei ole väliä tavallisen palkansaajien asema, kunhan rikkaat ja
hyväosaiset pärjäävät.

-

On valitettavaa, että maan hallitus pääministerin johdolla on lähtenyt vetämään linjaa joka ei ainakaan ole
poistamassa vastakkainajattelun ilmapiiriä, päinvastoin. Hävettää heidän puolestaan.

-

Hyvää on se, että politiikka on palannut politiikkaan. Puolueilla on eroja ja myös kompromisseilla on eroja
riippuen hallituspohjasta.

-

En usko pakkolakeihin, ja jos niitä mennään säätämään nyt, niin mitä on vielä tulossa. Kohta hallitus on
mielivaltainen lainsäätäjä eikä millään aiemmin sovituilla ole mitään merkitystä.

-

Yritysjohtaminen ei ole = maan johtaminen.

-

On tarkoitus saada Suomi nousuun niin miksi Hallitus ei vaadi voittoa tekeviltä yrityksiltä yhteiskuntavastuunsa
kantamista, reilusti voittoa tekevät yritykset parantavat tulostaan irtisanomalla henkilöstöä eli veronmaksajia?

-

Palkkojen pienentäminen epätasa-arvoisesti enemmän joltain valtaosin pienipalkkaiselta ryhmältä kuten
kuntien työntekijöiltä, ei takaa tuottavuuden nousua, hyväksyttävämpää olisi esim. 38 pv lomien jättäminen niille
joille ne on kertyneet ja muiden osalta saavuttamattomaksi eduksi, kuten määrävuosilisä aikoinaan.
Lomakertymän poisjäänti ei pienentäisi ansioita jos ei sitä ole vielä ehtinyt kertyä.
Tulojen leikkaaminen on jo koko pakkolakitietoisuuden uhkan ajalta saanut ahdistumaan miten selviää lainojen
ja muiden jatkuvien menojen kanssa mikäli tulot tästä vielä pienenee. Kustannukset ovat euroaikana liki
kuusinkertaistuneet, mutta tulot kunta-alalla ovat samansuuruiset kuin euroon siirryttäessä (mikäli ei työt olisi
vaihtuneet aivan muihin, jota siis useimmilla tietämilläni ei ole tapahtunut).

-

Rohkeutta ja uskallusta tarvitaan hankalissa tilanteissa, mutta valtiontalouden elvyttämiseen ei sovi yksyhteen
liikemaailman menetelmät. Vaikka ei ratkaisuissaan välittäisikään oman poliittisien suosion menettämisestä, on
huolehdittava siitä, mitkä vaikutuksen niillä on kansaan. Luottamuksen mureneminen päättäjiin tuo mukanaa
levottomuuksia, vastakkainasettelua ja monia ikäviä lieveilmiöitä. Hyvä kolmikantainen neuvottelukulttuuri on
rakennettu Suomeen vuosikymmenten saatossa. Se on nostanut maamme ylös sodanjälkeisistä ankeista
ajoista ja sosiaalinen dialogimme on ollut asia, joka on ratkaissut monet täpärät tilanteet.
Liiaksi EK:n viestejä tukava politiikka ei voi olla ratkaisu. Kaikkien on oltava aidosti mukana ja pääministerin
tehtävä on olla sillanrakentaja.

-

Pakottavat toimenpiteet, joissa laillisuus ja tasa-arvoisuus eivät toteudu, lisäävät eriarvoisuutta ja
vastakkainasettelua. Työmarkkinoita keskeisesti sivuavat ratkaisut tulisi neuvotella yhdessä keskusjärjestöjen
kanssa.
Suomen kilpailukykyä ei nosteta työoloja ja palkansaajan ostovoimaa heikentämällä. Tarvitaan uutta
innovatiivisuutta ja tuotekehitystä, jotta Suomalaiset tuotteet ja palvelut menevät taas kaupaksi maailmalla. Mm.
automaation ja digitalisoinnin saralla Suomi on jäänyt muista maista auttamattomasti jälkeen. Kun päästään
jälleen samalle tasolle tässä muun maailman kanssa, työpaikkoja tulee vähenemään ja tarvitaan uusia
aluevaltauksia tuotekehityksen saralla näiden ihmisten työllistämiseen.

-

Se minkä haluaisin lähettää ei olisi soveliasta. Sipilän hallitus jää katastrofina Suomen historiaan.

-

Luottakaa enemmän asiantuntijoihin ja arvioikaa tarkemmin sanomisianne. Tällä tavoin vältytään
väärinymmärryksiltä. Tavoitteet ovat hyvät mutta jotenkin uskottavuus puuttuu.
Pekka Mäkinen Ilmajoki

-

Eroa, että emme vajoa syvimpään lamaan. Suomi ei ole yritys. En olisi koskaan uskonut että joudun tälläisten
pakkolakien kanssa elämään. Kanssa on todella tyhmä jos tämän mahdollistaa.

-

Pitäisi toimia niin kuin opettaa. Julkisen sektorin velka suhteessa bruttokansantuotteeseen on äärirajoilla (n. 60
% ja alijäämä n. 3%).Tilastokeskuksen mukaan suurimmat kuluerät ovat sote, yleishallinto ja opetustoimi.
Hallituksella oli mahdollisuus uudistaa ja tehostaa sotea. Laaja asiantuntijoiden rintama kannatti 5 sote-alueen
perustamista, koska tällä olisi kyetty tehostamaan ylipaisunutta julkisen sektorin poliittista että
virkamieshallintoa.
Tämä ei sopinut keskustapuolueelle ja tästä tehtiin kynnyskysymys hallitustaipaleelle. Pitäisikö maan etu laittaa
puolueen ja henkilökohtaisten ambitioiden edelle? Tämä sama periaate pätee myös työmarkkinapöydässä:
jätetään työmarkkinaneuvottelutoiminta asiantuntijoille - näin saadaan kestävämpi ratkaisu aikaan.

-

Ei uhkailemalla/pakottamalla vaan sopimalla/neuvottelemalla.

-

Sipilällä on varmasti vilpitön tahto ja tarkoitus, mutta hänen pitäisi kuunnella myös muita ryhmiä kuin suppeaa
kabinettiaan.

-

Maan hallitus on ilmoittanut, että Suomi nousee vain kotimaisella kysynnällä. Nykyiset toimet ja suunnitelmat
eivät tue tavoitteita.

