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TU:n kevätvaltuusto: Vastakkainasettelu EK:n ja ay-liikkeen välillä kasvaa

– Jos ay-liike ei nopeasti löydä yhteisiä nuotteja, miten työnantajapuolen ylivalta niin työmarkkinoilla kuin
yhteiskuntapolitiikassakin estetään, olemme matkalla kohti entisen pääministerin Margaret Thatcherin Englantia.
Siellä elinkeinoelämä yhdessä hallituksen kanssa vei palkansaajilta käytännössä lakko-oikeuden ja ammattiliitoilta
taloudellisen pohjan toimia. Palkansaajat ja ay-liike nujerrettiin henkihieveriin, totesi puheenjohtaja Antti Rinne
Toimihenkilöunionin kevätvaltuustossa Majvikissa Kirkkonummella perjantaina 21. toukokuuta.
– Elinkeinoelämän yksi keskeinen tavoite on ajaa alas koko työehtosopimusjärjestelmä. Paikallinen sopiminenkin
on vain välivaihe. Lopullinen päämäärä on yksilösopiminen, jossa työehdot ja palkan määrää direktio-oikeudellaan
työnantaja, arvioi TU:n valtuuston puheenjohtaja Jukka Nyberg.
Rinteen mukaan Elinkeinoelämän Keskusliitto on jo varsin pitkälle onnistunut järjestön perustamistavoitteessa
keskittyä ensisijaisesti ohjaamaan yhteiskuntapolitiikkaa yritysten ehdoilla. Matti Vanhasen hallitusohjelma ja EK:n
tavoitteet eivät ole vain sattumanvaraisesti yhdenmukaiset.
– Hallitusohjelmassa julkilausuttujen tavoitteiden lisäksi maan hallitus toteutti keskellä syvintä lamaa aivan
vastikkeetta työnantajien pitkällisen unelman, työnantajien kelamaksun poiston. Palkansaajille ja ay-liikkeelle
hallitus on tarjonnut vain risua ja raippaa vuoron perään, Rinne muistutti.
Rinteen mielestä EK vie maan hallitusta kuin pässiä narussa. Kolmikantaneuvottelut ovat käytännössä supistuneet
kaksikantaisiksi. Ay-liike saa kerta toisensa jälkeen huomata, että asiat on jo sovittu etukäteen EK:n ja hallituksen
yhteisissä saunoissa.
– Jos ay-liike ei ryhdistäydy ja ota käyttöön järeitä toimia, seuraavalla hallituskaudella EK:n ja hallituksen yhteisellä
listalla ovat ainakin palkansaajien lakko-oikeuden rajoittaminen ja lakisääteisen eläkeiän nostaminen vähintään 65
vuoteen.
– Yksittäiset liitot eivät pysty "häiriköinnillään" murtamaan työnantajien ja erityisesti teknologiateollisuuden
hegemoniaa. Siihen tarvitaan kaikkien liittojen ja palkansaajien yhteinen rintama.
EK:n ja sen taustalla teknologiateollisuuden ylimielinen käytös on näkynyt useimmissa neuvottelupöydissä.
Useimmissa liittokohtaisissa neuvotteluissa on Harry Potterin näkymättömän taikaviitan alla istunut myös
teknologiateollisuuden vahtikoira.
TU:n valtuusto paheksui Elintarviketeollisuusliiton kohtuuttomia työaikavaatimuksia, jotka uhkaavat ensi viikolla
pysäyttää koko elintarvikeketjun. Elintarviketeollisuuden työntekijät puolustavat lakonuhkalla ja ylityökiellolla täysin
oikeutetusti tarvettaan riittävään viikoittaiseen lepoon.
Elinkeinoelämän tavoite kattavasta 24/7 työelämästä nakertaisi kutistuvan palkansaajajoukon terveyden ennen
aikaisesti. TU:n jäsentutkimusten mukaan kaksi kolmasosaa toimihenkilöistä haluaa lisää vapaa-aikaa jopa
palkankorotusten sijaan.
TU:n valtuusto oli valmis tarvittaessa tukemaan käytännön toimilla elintarviketyöntekijöiden mahdollista lakkoa.

Ammattiliitto Pro
Selkämerenkuja 1 A, PL 183, 00181 Helsinki
p. (09) 172 731, f. (09) 1727 3330, etunimi.sukunimi@proliitto.fi
y-tunnus 0215350-2

