Akava
Jos työmarkkinoilla käydään syksyllä 2016 liittokohtainen neuvottelukierros ja pakkolait ovat silloin
voimassa, pitääkö ammattiliittonne (tai keskusjärjestönne jäsenten) mielestänne vaatia
palkankorotuksia, jotka merkittäviltä osin kompensoivat pakkolakien työntekijöille tuottamat
ansionmenetykset?
Mikäli haluatte, että voimme siteerata teitä nimellänne, pyydämme kirjoittamaan nimenne ja
kotipaikkanne sanallisen vastauksen perään.
Vastaajien määrä: 20

-

On selvää, että kaikki liitot lähtevät hakemaan kompensaatioita.
Olli Luukkainen OAJ/Akava (Helsinki)

-

Kyllä, mutta edelleen kaikki järjestöt yhdessä.

-

Oikeudeton leikkaus tulee saada kompensoitua. Piste!

-

Liittokohtainen kierros, jossa halutaan ulosmitata pakkolait, johtaa työttömyyden lisääntymiseen ja julkisten
palveluiden lisäkarsimiseen - eikä ainakaan auta itse asiassa eli suomalaisen työn ja tuotannon turvaamisessa.
Se tarkoittaa kaverin kyttäämistä eikä yksittäinen ammattiliitto ei voi jäädä muiden jalkoihin. Se olisi onneton ja
kallis vaihtoehto.

-

Ongelmana ei niinkään ansionmenetys kuin lomanmenetys jolle haetaan kyllä korvaavaa euromäärää
palkankorotuksen muodossa. Vuosilomaleikkaus liian kipeä asia julkiselle sektorille (vuosien ajan pidemmillä
lomilla kompensoitu pienempää ansiotasoa).

-

Kustannusvaikutukset ovat tiettyjen ryhmien kohdalla suuret, kun otetaan huomioon kaikki palkanosat, joihin
pakkolait vaikuttavat. Puhutaan paljon suuremmasta kuin 5 %.

-

Jos leikkaukset kompensoitaisiin palkoissa olisi tämä muutos ojasta allikkoon.

-

Tilanteen vakavuus ymmärrettävä.

-

Ostovoimasta on huolehdittava. Lisäksi edustamillani naisvaltaisilla korkeakoulutusta, mutta alle suomalaisten
keskipalkkoja edustavilla julkisen sektorin aloilla pitkät vuosilomat on saatu matalaa palkkakehitystä
kompensoimaan. Eli silloin kompensaatio on annettava palkankorotuksilla.

-

Koska lailla lähdetään heikentämään työntekijöiden asemaa ja työsuhteenehtoja, niin tämä heikennys on
kompensoitava palkankorotuksilla.

-

On tosiasioiden tunnustamista myöntää, että pakkolait korvaavat yhteiskuntasopimuksen. Maltillinen
palkkaratkaisu on silti tarpeen kilpailukyvyn parantamiseksi. Yhteiskuntasopimus avaisi solmun ja päästäisi
keskittymään olennaiseen: liiketoiminnan ja innovaatioiden kehittämiseen. Yhteiskuntasopimus osoittaisi tahtoa
ratkoa Suomen ongelmat. Kilpailukyky kohenee tuotteiden ja palvelujen markkina-arvoa parantamalla.
Puheenjohtaja Timo Saranpää, Suomen Ekonomit

-

Ei etuja niin vaan voi ottaa pois ja siirtää kaikki kustannukset palkansaajien kustannettavaksi. Työnantajat eivät
ole tähänkään saakka lisänneet työpaikkoja, vaikka ovat jo aiemmin saaneet hyväkseen alempia
palkansaajakustannuksia. EK on epäluotettava kumppani samoin maan hallitus.

-

Tilanteen turha kärjistäminen ja vastakkain asettelu ei auta tässä tilanteessa yhtään kumpaakaan osapuolta.

-

Ei tässä taloustilanteessa.

-

Tilanne on kokonaisvaltaisesti tarkasteltava, eli mikäli muut korotuksia vaativat, paine kasvaa muidenkin osalta
tilanne on herkkää tasapainoilua vaativa.

-

Näin osoitamme, ettemme hyväksy pakkolakeja ja sopimusyhteiskunnan purkamista.

-

Edelleen, liian aikaista arvioida.

-

En osaa vielä sanoa kun niin moni asia on auki ja ne ovat riippuvaisia toisistaan. Ei tämä asia saa mennä niin
että työntekijät vaan kärsivät ja yritykset jakavat mittavia osinkotuottoja!

-

Eivät nämä neuvotteluasiat näin suoraviivaisia ole.

-

Ammattijärjestön tehtävä on ajaa jäsenten etuja.

