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Pron edustajisto: Työllisyys on kaikki kaikessa – hallituksen huomio
oikeisiin asioihin
Palkansaajat odottavat kaikilta hallituspuolueilta tukea työllisyyttä tukevan kasvun vauhdittamiseksi.
Ammattiliitto Pron edustajiston mukaan se, kyetäänkö Suomessa luomaan nyt työllistävää kasvua, on kohtalonkysymys koko
suomalaiselle hyvinvoinnille. Työllisyysaste Suomessa on tällä hetkellä vain reilut 68 prosenttia. Samaan aikaan työttömien
määrä on noussut jo yhdeksään prosenttiin. Myös pitkäaikaistyöttömien määrä on nousussa.
Pron edustajisto muistuttaa, ettei työllisyystilanteen merkitystä voi ylikorostaa. Työllisyysaste määrittelee monilta osin sen, mikä
on poliittisessa päätöksenteossa mahdollista ja mikä ei. Tämä koskee julkisen talouden kestävyyden ja palveluiden rahoituksen
lisäksi mm. parhaillaan eteneviä eläkeneuvotteluja. Jos niiden taustaoletuksia työllisyydestä joudutaan muuttamaan
synkemmiksi, nostaa se neuvottelujen kulmakerrointa entistä vaikeammaksi.
Pron edustajisto uskoo, että eläkeneuvotteluissa saavutetaan tarvittavat tulokset. Palkansaajien näkökulmasta ratkaisussa on
yhdistettävä työuria pidentävät aidosti työelämän laatua ja työssä jaksamista lisäävät toimet, eläkkeiden kestävä rahoitus sekä
niiden tason ja ostovoiman turvaaminen sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta vahvistavalla tavalla.
Pron edustajisto odottaa kaikkien hallituspuolueiden ymmärtävän työllistävän kasvun keskeisen merkityksen. Tämän tulee
johtaa myös konkreettisiin päätöksiin niin tulevissa minihallitusohjelma- kuin budjettineuvotteluissa. Kauniit puheet eivät riitä.
Hallituksen on päätettävä uudesta työllisyyspaketista, jolla myötävaikutetaan talouskasvuun ja ehkäistään julkisten menojen
kasvamista toteuttamalla välttämättömät hankkeet ajoissa. Nopeasti vaikuttavia tulevaisuuspanostuksia voidaan tehdä mm.
investoimalla väylä- ja asuntorakentamiseen.
Maan hallituksen on syytä suhtautua vakavasti Kansainvälisen valuuttarahasto IMF:n, OECD:n ja lukuisten
talousasiantuntijoiden näkemyksiin siitä, että ylikireän talouspolitiikan sijaan parhaita tuloksia voidaan saavuttaa vauhdittamalla
kasvua entistä elvyttävämmillä toimilla. Hallituksen on osoitettava johtajuutta ja luotava uskoa Suomen tulevaisuuteen. Näin
myös yritysten ja kansalaisten luottamus vahvistuu.
Elpyminen ja myönteinen talouden rakenteiden vahvistuminen näyttää jo alkaneen esimerkiksi metsä- ja siihen liittyvässä
konepajateollisuudessa. Kasvun ja menestyksen ituja on lukuisilla toimialoilla ja tuhansissa yrityksissä. Valtiolta tarvitaan
aktiivisuutta näillä uusilla kasvun alueille. Entistä paremmat toimintamallit ja -tavat ovat tämän toteutumiseksi löydettävissä.
Valtion myydessä omistustaan on siitä saatavat myyntitulot investoitava täysimääräisesti uuden kasvun vauhdittamiseen ja
työpaikkojen luomiseen. Samalla henkilöstön asema on turvattava panostamalla muutosturvaan, työstä työhön siirtymistä
tukeviin malleihin ja osaamisen vahvistamiseen – tarvittaessa myyntituloja käyttäen. Valtio-omisteisten yritysten tulisi kohdella
henkilöstöään esimerkillisesti. Tämän on toteuduttava myös niiden myyntitilanteissa.
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Ammattiliitto Pron edustajisto kokoontuu tänään perjantaina 23. toukokuuta sääntömääräiseen kevätkokoukseensa
Kirkkonummen Majvikissä.
Edustajisto valitsee liitolle uuden puheenjohtajan huomenna lauantaina 24. toukokuuta järjestettävässä ylimääräisessä
edustajiston kokouksessa. Majvikissä klo 10 alkava kokous on medialle avoin. Kokousta voi seurata myös netin kautta
tästä linkistä.
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