STTK
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: 15

-

Ei vielä tiedetä missä asetelmassa mennään seuraaviin neuvotteluihin.

-

Jos ostovoima laskee edelleen, niin vastaus on kyllä. Suomen Pankin Euro & Talous -katsauksessa kerrotaan,
että Suomi on kuluttajahinnoilla mitattuna euroalueen kallein maa ja tämä jokaisen palkansaajan ollut helppo
todeta omassa kukkarossaan. Kuluttajahinnat ovat nousseet nopeammin kuin muualla euroalueella.
Elintarvikkeiden ja energian kuluttajahintoihin yksittäinen ihminen ei voi vaikuttaa, niistä on maksettava pyydetty
hinta pystyäkseen elämään. Mutta kulutushyödykkeiden ja palveluiden osalta kukin joutuu tekemään kukkaron
mukaisen ratkaisun.
Tarja Lehto, Tuusula

-

Koska yksityisellä sektorilla on siihen varaa.

-

Jos pakkolait tulevat voimaan, kompensaatioiden hakeminen on luonnollista. Päätöksen mahdollisista
painostustoimista tekevät kuitenkin ainakin Toimihenkilöliitto ERTOssa jäsenet jäsenäänestyksessä.
Juri Aaltonen, Erto, Espoo

-

Jos hallitus ajaa läpi epäoikeudenmukaiset pakkolait niin silloin tulee oman ammattiliittomme hakea
kompensaatiota ilman muuta palkankorotuksin!

-

Näin tämä vain menee. Sitten katsotaan mistä kana pissii. Turha yrittää polkea palkansaajia maan rakoon.
Assertiivisuus on vahvassa nousussa. Tässä kisassa raha ei merkitse vaan arvostus.

-

Totta kai meidän on saatava kompensaatio palkanalennuksista, joita pakkolait pitävät sisällään.

-

Leikkaukset vievät meidän pitkälomalaisten palkoista jopa 8 %. Ne pitää muulla tavoin kompensoida.

-

Pakkolait tuovat noin 10 % palkanalennuksen alalleni, joten palkkaneuvotteluissa se on huomioitava.

-

Tämä on aivan selvää, koska nykyiset lomat ovat neuvottelujen tulosta ja vastine siitä, ettei julkisella puolella
ollut mahdollisuutta palkankorotuksiin, jotka olisivat kuroneet umpeen yksityisen sektorin palkankehitystä.

-

Pakkolakien vaikutukset korostuvat nimenomaan kunnallisilla sopimusaloilla, joita liittoni vahvasti edustaa. Jos
pakkolaki-paketti toteutuu kokonaisuudessaan, tietävät ne satojen eurojen leikkauksia näillä pienipalkkaisilla ja
naisvaltaisilla aloilla. Kompensaatiota näille leikkauksille tulee silloin hakea vaikka palkankorotuksin.

-

Reaaliansiot laskeneet jo kymmenen vuotta.

-

Olishan tuo melkoista hölmöläisten hommaa.
Pekka Mäkinen Ilmajoki

-

Osasta hallituksen pakkolakiesitysten heikennyksistä on sovittu työ- ja virkaehtosopimuksissa. Käytännössä
näistä paremmista etuuksista on maksettu edellisessä tai aiemmissa neuvotteluratkaisuissa käypä hinta. Nämä
ratkaisut on hyväksytty molempien osapuolten toimesta. Pakkolait ovat siis väärä menettelymalli, koska ne
kohtelevat osapuolia epätasa-arvoisesti. Työ- ja virkaehtosopimusosapuolten tulee ratkaista alan haasteet ja
uudistamistarpeet liittokohtaisissa tai keskitetyissä neuvotteluissa. Tämä on kestävämpi ratkaisu ja sitoo
molemmat osapuolet sovittuihin asioihin.

-

Vain jos myös esim. eläkeläiset saisivat saman oikeuden vaatia eläkkeenkorotusta.

