STTK
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

-

EK ja palkansaajajärjestöt ovat liian kaukana toisistaan. EK:lla ei ole mitään haluja neuvotella
palkansaajajärjestöjen kanssa, kun he ovat saaneet ajatuksensa plagioitua suoraan SSS-hallituksen malleihin
ja toimintaan.

-

Koko yhteiskunnan etu vaatii keskitettyä, maltillista työmarkkina ratkaisua.

-

Lakkoilulla ei saavuteta yhteiskuntarauhaa, joka on tavoitteena hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisessa ja
ylläpitämisessä. Yhteiskuntarauha vaatii tosin ettei työntekijöiden oikeuksia myöskään poljeta.
Juha Kataja, Tampere

-

Ei ole muuta vaihtoehtoa. Yhteiskuntasopimuksen tulee kuitenkin olla tasapuolinen sekä palkansaajille että
työnantajille, siihen tulee siis sisältyä velvoitteita myös työnantajapuolelle. Työmarkkinoille on löydyttävä
sellaisia ratkaisuja, jotka parantavat ostovoimaa kotimarkkinoilla ja lisäävät vientiä.
Joihinkin etuisuuksiin, jotka ovat jäänteitä menneiltä ajoilta ja joilla on kompensoitu esim. heikompia palkkoja,
eivät ole enää tätä päivää. Esim. palkkaerot ovat tasaantuneet. Yhteiskuntasopimuksen tulee olla sellainen,
että se kohtelee palkansaajaa oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti ja työnantaja sitoutuu omilla toimillaan
edistämään työllisyyttä ja vahvistamaan työsuhdeturvaa.
Tarja Lehto, Tuusula

-

Yhteiskuntarauhan takaamiseksi ei ole muita vaihtoehtoja.

-

Vaikka luottamukseni istuvaan hallitukseen on täysi nolla, en millään jaksa uskoa, että Suomen poliittinen johto
antaisi tilanteen johtaa yleislakkoon. Tästä syystä uskon työmarkkinasopimuksen syntyyn.
Marko Nurmi, Jokela

-

Taustalla on koko ajan silti ollut keskusteluyhteys. Kun se katkaistaan ollaan kusessa.

-

Tilanne on sen verran vaikea että kaikenlainen vastakkainasettelu vain pahentaa tilannetta. Siksi nyt täytyy
neuvotella ei määrätä. Suomalaiset ovat siitä erikoista kansaa että suostuvat moninaisiin toimiin kunhan ne
ovat yhdenvertaisia. Määräämällä ja pakottamalla ei sitä synny.

-

Toivon ja uskon, että ratkaisu löytyy - oli nimi sitten mikä tahansa. Kaikkien työmarkkinaosapuolten on kyettävä
uudistumaan ja löytämään ratkaisu yhteisesti sopimalla. Ratkaisunmahdollisuuksia on, mutta kaikkien on
kyettävä myös luopumaan, jotta leikkaukset ja huononnukset koskisivat kaikkia tasapuolisemmin kuin kyseiset
pakkolait.

-

Kaikkien keskusjärjestöjen pitää uudistaa toimintaansa ja olla avoin uudenlaisille asioille.
Yhteiskuntasopimuksen tekeminen on kaikkien etu, jopa ammattiliittojen vastustajien.
Juri Aaltonen, Erto, Espoo

-

Luonnehtisin vastaustani, heikko kyllä. Paljon pitää tapahtua, että päästään sopuun mutta kannatan, että
neuvotellaan vielä. Tilanteestasi olisi päästävä ulos niin, että kaikki osapuolet voivat ns. säilyttää kasvonsa.

-

Tähän laitan enemmän toivetta kuin tietoa. Yhteiskuntasopimus on väärä termi, mutta keskitetty ratkaisu, joka
on niin oikeudenmukainen kuin mahdollista. Eli voidaan tehdä myös heikennyksiä joihinkin tes-asioihin.

-

Syntyy jonkinlainen, mutta en tiedä kuinka kattava: voidaanko sillä sivuuttaa pakkolait?

-

Tämän hallituksen toimien takia, mm. pakkolait, niin en usko enää että saamme yhteiskuntasopimuksen.

-

Kaikkien osapuolten ja suomalaisen yhteiskunnan etu olisi, että laajalla työmarkkinaratkaisulla tuettaisiin
kasvua lisättäisiin ennustettavuutta ja vakautta Suomeen tuleville vuosille. Syntyäkseen se edellyttää kuitenkin
kaikilta osapuolilta kykyä nähdä kokonaisuuksia ja joustoa omista tavoitteistaan.
Niko Simola, Helsinki

-

Niin kauan kuin hallitus ottaa ohjeita ja toimii EK:n käsikassarana, ei ole mahdollista saada aikaan sellaista
sopimusta joka olisi kaikkien osapuolten kannalta järkevä.

-

Toivon, että syntyy, mutta tällä hetkellä näyttäisi aika toivottomalta.
Tuija Halme, Kerava

-

Tilanne on ajautunut vaikeaan patti tilanteeseen ja ilman kasvojen menetystä järjestöille sekä TA / TT
laukeaminen vaatisi hallituksen vetäytymistä pakkolakiesityksistä.

-

Onko vaihtoehtoja?

-

Hallituksen esittämät pakkolait ovat Ek:lle lottovoitto joten lienee mahdotonta saada Ek aidosti osallistumaan
neuvotteluihin.

-

Mikäli sopimuksessa leikkaukset kohdistuu kaikkien sopimusalojen työntekijöihin saman suuruisina, eli ei esim.
KVTES:n alalla olevien suurempina tuloleikkauksina (loma/lomaraha).

-

Merkkejä on molempiin suuntiin. Tilanne on erittäin herkkä ja moni asia vaikuttaa toiseen. Jos todellista halua
on, niin sopimus syntyy. EK:n asenne täytyy muuttua, samoin joidenkin SAK-laisten mahtiliittojen. ATK ei saa
pitää koko yhteiskuntaa panttivankina. Siihen asiaan on myös saatava ratkaisu, vaikka vaikeaa onkin. On
törkeää julistautua olevansa sopimusten ulkopuolella, kun niiden sisältöä ei ole vielä edes sovittu.

-

Toivon, että sopimus syntyisi mutta lähtökohdat ovat huonot. Asenteiden täytyy muuttua.

-

Maan hallituksen toimet ovat osoittautuneet hyvin äkkinäisiksi. Vaikea nähdä eteenpäin mitään.

-

Sopimuksen syntyminen on aivan välttämätöntä yhteiskuntarauhan ylläpitämiseksi.
Pekka Mäkinen Ilmajoki

-

Kummallakaan osapuolella ei ole riittävästi tahtotilaa (painetta pannussa) neuvotella ratkaisua. Työnantaja (EK)
saa kaiken haluamansa ilman ns. yhteiskuntasopimustakin. Tästä syystä heillä oli vara ilmoittaa kesken
neuvotteluiden, etteivät he tule jatkossa neuvottelemaan keskitetyistä ratkaisusta. Tämä oli riittävä provokaatio
eräälle ammattiliitolle.
Toisaalta Suomen työmarkkinaratkaisu ei voi olla kiinni yhdestä ammattiliitosta. Perinteisesti ensin neuvotellaan
yhteinen näkemys joka signeerataan. Tämän jälkeen työmarkkinaosapuolet päättävät
jatkotoimenpiteistä.Tähän ei ollut EK:ssa tai AKT:ssa riittävästi tahtoa.

-

Yhteiskuntasopimus ei; työmarkkinasopimus ehkä.

-

Jossain vaiheessa järjen valo voittaa.

-

Ei ole muuta rakentavaa polkua tulevaisuuteen kuin neuvottelu ja sopiminen.

