STTK: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: 25

-

Täsmennetyt työtaistelut ovat ainoa keino, millä hallituksen viemää työmarkkinapolitiikkaa voidaan edes yrittää
estää. Hallitus puuttuu toiminnallaan perustuslaillisiin sopimusoikeuksiin ja rikkoo ILO:n sopimuksia.

-

Tällaiseen kysymykseen ei vastata etukäteen.

-

Julkisen alan työntekijän pitkät lomat ovat mielestäni entistä tärkeämmät tulevaisuudessa, jolloin eläkeiän nosto
astuu voimaan. Suunnitellut hoitajien vähennykset mitoituksesta ja lapsiryhmien kokojen suurentamiset ovat
kaikki osa-alueita, jotka yhdessä tekevät suuren heikennyksen työssäjaksamiseen ikääntyvillä työntekijöillä.
Siksi pidemmät lomat tulisi säilyttää ainakin ikääntyvillä työntekijöillä.
Juha Kataja

-

Sopimusvapauden rajoittaminen on vaarallinen tie ja aiheuttaa suurta epävakautta työmarkkinoilla. On
itsestään selvää, että tällaista pakkosanelua on mahdotonta hyväksyä. Pakkolait alentaisivat
yksikkökustannuksia, mutta ne eivät tuo hallituksen tavoitteekseen asettamia uusia työpaikkoja. Lisääntyvällä
työajalla olisi todennäköisesti päinvastainen vaikutus varsinkin julkisella sektorilla.
Suomen vientimarkkinat eivät elvy pelkästään kustannuksia alentamalla, enemmän meillä kai on ongelmana
se, että meillä ei ole sellaisia vientituotteita, jotka olisivat riittävän kiinnostavia Suomen rajojen ulkopuolella.
Tarja Lehto, Tuusula

-

Hallituksen toimet ovat suorastaan ristiriidassa esittämiensä tavoitteiden kanssa. Suuri osa kansakuntaa on jo
nyt joutunut venyttämään penniä vakavasti pitääkseen sosiaalisesti kasvonsa. Pakkolakien kohdentuminen
näihin taittaa helposti kamelin sekä. Kun samaan aikaa ohjataan uusille tulijoille rahoitusta huimia summia, joita
oman maan kansalaisille ei ole löytynyt sytytyslanka on jo kärähtänyt. Meillä on 2-3. polven työttömiä, jotka
haluaisivat ihmisarvonsa takaisin. Tämä maa ei tarjoa heille mitään, eikä tarvitse heiltä mitään.
Radikalisoitumispohja on siis luotu. Vielä kun otetaan rahat pois kulttuurilta ja urheilulta, jää vain
korporaatioiden ahneus. Ei enää suomalaisuutta. Ei kansakuntaa.

-

Kyseessä ei ole kilpailukyvyn parantaminen tai muukaan Suomen etua ajava ohjelma vaan hallituspuolueiden
ideologinen toiminta palkansaajien kyykyttämiseksi.
Marko Nurmi, Jokela

-

Sipilän johtama kolmen ässän (+ taustalla neljäs, EK ry) jatkaa Kataisen & taustaryhmien aloittamaa
pienipalkkaisten ihmisten surutonta kurittamista. Isopalkkaisia ei laskuteta mistään?
Vuoden 1918 hengessä?

-

Mielestäni lakkoasetta voidaan käyttää työehtosopimusneuvotteluiden vauhdittamiseen ja toivotun /halutun
lopputuloksen saavuttamiseen. Edustamani liiton työehtosopimus on katkolla tammikuussa 2017. Mikäli ennen
sitä lakkoasetta käytettäisiin se ei kohdistuisi työehtosopimusneuvotteluihin vaan olisi kohdistettu maan
hallitusta vastaan. Siis täysin puoluepoliittinen työtaistelu ja työtaistelu parlamentaarisesti valittua eduskuntaa ja
sen myötä hallitusta vastaan.
Anna-Leena Brax Tehyn II vpj.

-

Pelkästään pakkolakiesitysten estämiseksi ei ole syytä ryhtyä lakkoon. Neuvottelu ilman työtaisteluja on
parempi vaihtoehto. Jos pakkolait hyväksytään eduskunnassa, tulee alakohtaisesti vaatia kompensaatiota
heikennyksistä. Jos kompensaatioita ei saada ilman lakkoja tai muita työtaistelutoimia, on niihin ilmeisen pakko
turvautua.

-

Uskon, että oman ammattiliittoni jäsenet eivät ole halukkaita lakkoon tässä tilanteessa, mutta siitä huolimatta
hyvinkin laajoja lakkoja voi syntyä. Hallituksen ajamiin pakkolakeihin ja niiden epätasa-arvoiseen vaikutuksiin
mm. naisvaltaisilla pienipalkkaisilla vuorotöitä tekevillä työntekijöillä on puututtava.
Jos lomat lyhenevät tulee niiden kohdistua kaikkiin julkisen sektorin työntekijöihin, mm. opettajiin. Opettajat
ovat aina olleet sitä mieltä, että he eivät voi olla töissä, kun lapsilla tulee olla tietyn pituinen kesäloma.

Nythän tämä asia on ratkaistu - opettajat ovat lomalla saman 30 päivää, mitä hallitus pakkolaissaan ajaa ja
muun ajan opettajat opettavat maahanmuuttajia ja turvapaikan hakijoita, jotta heidät saadaan nopeasti
yhteiskunnan jäseniksi ja veronmaksajiksi.
Opettajiltahan löytyy kaikkien aineiden asiantuntijuutta - äidinkieltä, matematiikkaa, yhteiskuntaoppia, uskontoa
jne, puhumattakaan ammattioppilaitosten opettajista, jotka voivat opettaa ammattioppia maahanmuuttajille ja
turvapaikanhakijoille aina, kun oppilaitoksen oppilaat ovat lomalla ja työtähän he voivat tehdä kahdessa
vuorossa, että opetustilat saadaan tehokkaaseen käyttöön ja samalla opettajien työaikaa voidaan pidentää
muutamalla tunnilla viikossa, kuten esim. muilla julkisen sektorin aloilla on. Saman tulee koskea korkeakoulujen
ja yliopistojen opettajia - onhan maahanmuuttajissa ja turvapaikan hakijoiden keskuudessa potentiaalisia
tulevia akateemisen loppututkinnon suorittaneita, arvokkaita yhteiskunnan jäseniä. Tasa-arvoa
tehokkuusloikkaan - kun kaikki osallistuvat tasavertaisesti niin me jokainen olemme varmasti mukana!
Hallitus töihin ja pakkolakia ajamaan opettajille ja lääkäreille eli lääkärit tulee laittaa vuorotöihin, sairaalat tulee
saada tehokkaaseen käyttöön ja nopea hoidon saanti parantaa kaikilta osin Suomen taloudellista pärjäämistä
ja aikaansaa erinomaisen tuottavuusloikan ja ns. kansansairaudet eivät ehdi tuomaan kansalaisille
lisäsairauksia, jotka tulevat todella kalliiksi yhteiskunnassamme.
Siis hallituksella on paljon hyvää tekemistä tasapuolisuuden nimissä!!!
-

Pakkolait kohtelevat epätasa-arvoisesti eri sektoreita. Ne kohdistuvat ennen kaikkea naisvaltaiselle julkiselle
sektorille, jossa palkat muita sektoreita pienemmät. Pitkät lomat on kuntapuolella saatu kompensaationa
pienemmistä palkankorotuksista. Kunnat tuottavat niitä palveluja, jotka lain ja asetusten mukaan niiden on
tuotettava, ja palvelevat kaikkia kuntalaisia.
Mieluummin pitäisi purkaa tehtäviä pois kunnilta kuin leikata työntekijöiden lomia, palkkoja ym. Pitemmät lomat
ovat vain yli 15 vuotta kunnan palveluksessa olleilla. Kuntien henkilöstö on melko ikääntynyttä ja he jaksottavat
lomiaan, jotta jaksavat niiden avulla vanhuuseläkkeelle asti.
Maija Pihlajamäki, puheenjohtaja, Jyty, Helsinki

-

Olen pitkään seurannut eri maiden ja varsinkin Euroopan maiden tapaa tehdä pienistäkin asioista isoja ja
saada asioita aikaan, jos ei keskustelemalla ja perustelemalla niin lakkouhka jo joissain toimii, tai sitten itse
lakko.
Nämä hallituksen kaavailemat pakkolait ovat niin epäreiluja meille pienien palkkojen saajille, että niiden vuoksi
tulisi kaikkien osallistua lakkoon.

-

Mahdollisten lakkojen arviointi tässä vaiheessa on ennenaikaista. On selvää, että tulemme hakemaan
kompensaatioita nyt esitetyille leikkauksille tulevissa työ- ja virkaehtosopimusneuvotteluissamme alkuvuodesta
2017.
Niko Simola, Helsinki

-

Työlait on säädetty heikomman osapuolen turvaksi. Nyt hallitus aikoo muuttaa lakeja suojaamaan vahvempaa
eli työnantajaa. Tämä ei ole oikeudenmukaista.

-

Uskon toistaiseksi vielä neuvottelumenettelyyn enemmän kuin lakkoiluun, neuvottelemalla silloin kun pöydän
molemmin puolin istuvat aikuiset ihmiset ja ymmärtävät että sopimalla tehdyt kompromissit kantavat
huomattavasti pitemmälle tulevaisuuteen. Minusta ei ole tätä päivää uhkailu ja kiristys, työelämän pelisäännöt
pitää pystyä sopimaan niin, että tulevaisuuteen voi luottaa sekä työntekijä että työnantaja.
Tuija Halme

-

Pakkolakipaketti pitää ns. kaataa neuvottelemalla ei lakkoilemalla. Neuvotteluteitse saadaan aina parempi tulos
kuin lakkoilemalla.

-

Yleensä lakoista ei ole meidän alalla mitään hyötyä, enemmän tulee haittaa. Vastustan kyllä hallituksen
pakkolakeja.

-

Ensisijaisesti on pyrittävä pääsemään kaikkia osapuolia tyydyttävään ja rakentavaan ratkaisuun
neuvotteluteitse. Suurimmaksi osaksi Ay-liike on osoittanut olevansa halukas ja kyvykäs hakemaan ratkaisuja,
myös ennen käyttämättömiä tässä tilanteessa. Mahdollisimman laaja ja sitova ratkaisu tuo vakautta ja
ennustettavuutta, jolla on positiivinen vaikutus talouteen. Pakkolakien vieminen eduskuntaan avaa ovat
hallitsemattomiin seurauksiin, jotka johtavat maan entistäkin syvempiin ongelmiin. Olisi muistettava että
työrauhan säilyttäminen maassa on tässä tilanteessa myös talousteko. Lakko-oikeus on vielä sentään jäljellä ja
sen käyttäminen voi olla hyvinkin perusteltua nykyisten sopimusten umpeuduttua.

-

Kyllähän pakkolakien toteutuminen on suora hyökkäys koko suomalaista sopimusyhteiskuntaa vastaan.
Ammattiyhdistysliikkeen asemaa neuvottelevana osapuolena heikentävänä vaarantaisi koko
työmarkkinakentän sopimusrauhan. Lakkoherkkyys on ilmiselvää.

-

Vaikea sanoa. Lakko aiheuttaa kuitenkin niin paljon vaikeuksia palveluiden käyttäjille.

-

Ns. poliittisille lakoille ei ole nyt tilausta. Politiikkaan ja sen suuntaan tulee vaikuttaa äänestämällä
eduskuntavaleissa.
Pekka Mäkinen Ilmajoki

-

Suomi ei yritys. Hallituksen jäsenten pitäisi opiskella suomalaisen yhteiskunnan työmarkkinat.

-

Suomessa on ollut pitkä historia työmarkkinaosapuolten sopimustoiminnassa. Tätä ei tulisi vaarantaa lyhyen
tähtäimen pikavoittojen tavoittelemiseksi. Voimavarat tulisi keskittää keskipitkän ja pitkän aikavälin strategian
laatimiseksi. Tämä tarkoittaa maltillista palkkaratkaisua, julkisen sektorin hallintouudistusta sekä
kuntarakenneuudistusta. Lisäksi koulutus- ja kehittämistyöhön tulee panostaa uuden innovaation ja viennin
elvyttämiseksi.
Työtaistelutoimepiteet ovat aina viimeinen vaihtoehto, kun osapuolet ovat epäonnistuneet
neuvottelutoiminnassa. Tässä vaiheessa osapuolilla on vielä mahdollisuus neuvottelemalla löytää ratkaisu
Suomen väitettyyn kilpailukykyongelmaan. Nyt ei ole siis aika spekuloida lakoilla, vaan nyt on korkea aika
neuvotella! Pakkolait eivät edesauta tilannetta lainkaan.

-

Olen työskennellyt yli 30 vuotta hoitoalalla ja taas kerran me pieni paikallisimmat saame kantaa kortemme
kekoon ja nostaa Suomen talous nousuun. Olen osallistunut ennenkin Suomen talouden nostoon ainakin
kolmekertaa jollei useamminkin.
Ostovoima vähenee ja verotulot pienenee meiltä kunnallisella alueella työskenteleviltä.
Nämä pakkolait eivät kohtele tasa-arvoisesti työntekijöitä. Ei Suomen talous tai työllisyys tällä tavoin nouse.
Matalapalkkaisilta otetaan ja samalla maahanmuuttajia rahoitetaan. Outo yhtälö meikäläisen laskuopissa.
Merja Puuskamäki

-

Lakko on vanhentunut juttu. Tämän päivän toimintatapa on neuvottelu. Lisäksi palkansaajien täytyy myös
osallistua yhteiskunnan talkoisiin - samoin kuin työnantajien.

