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Pron Malinen: Lisää paikallista sopimista ja työrauhaa
Ammattiliittojen on oltava rohkeita aloitteentekijöitä ja tehostettava edunvalvontaa tiivistämällä yhteistyötään.
Ammattiliitto Pron uusi puheenjohtaja Jorma Malinen pitää tärkeänä, että ay-liike on aloitteellinen viemään
eteenpäin työpaikoilla paikallista sopimista ja työrauhaa. Tämä on mahdollista, kun työpaikkojen
erimielisyystilanteissa työnantajapuolen ja palkansaajien tulkintaoikeus tasapainotetaan oikeudenmukaiseksi.
Malisen mukaan paikallisen sopimisen esteenä on se, että palkansaajien edustajilla on todellisuudessa
olemattoman vähän päätösvaltaa. Paikallinen neuvotteleminen on turhauttavaa, kun mitkään hyvät ajatukset
eivät toteudu. Se on tällä hetkellä arvokkaan työajan tarpeetonta tuhlaamista.
Lisäksi nykyinen epätasapainotilanne lisää laittomiksi tulkittuja mielenilmaisuja. Työnantajapuolen ylimielisyys,
johon ei ole keinoja puuttua, aiheuttaa yrityksille ja palkansaajille suuria taloudellisia menetyksiä.
– Työnantajille ja työnantajaliitoille on säädettävä riittävät sanktiot sopimusten rikkomisesta esimerkiksi
yhteistoimintalain mukaisissa neuvottelutilanteissa. Samalla lailla kuin ammattiliitoilla on sanktioitu laittomat
lakot, myös työnantajaliitoille pitää sanktioida yritysten laittomat toimet paikallisissa neuvotteluissa, Malinen
vaatii.
Työnantajaliitoilla on oltava valvontavastuu omien jäsenyritystensä työelämän lakien noudattamisesta.
– Kun näihin asioihin löydetään tasapaino, paikallinen sopiminen lisääntyy ja työrauha sopimusten voimassa
ollessa on turvattu.
Ay-liikkeen rakenteita ja toimintaa uudistettava
Pron puheenjohtaja Jorma Malinen vaatii suomalaista ammattiyhdistysliikettä uudistumaan. Ay-toimintaa
haukutaan monesta suunnasta vanhanaikaiseksi. Malisen mukaan kritiikki pitää ottaa tosissaan ja uudistaa
toimintaa vastaamaan dynaamisemmin ympäristön muutoksiin.
– Ay-liikkeen on oltava ketterä aloitteentekijä yhteiskunnallisessa keskustelussa ja työelämän uudistamisessa.
Meidän on uskallettava tuoda keskusteluun sellaisia eteenpäin katsovia esityksiä, että vastapuoli joutuu niihin
vastaamaan, Malinen sanoo.
Malisen mielestä ay-liike kaipaa myös rakenteellisia uudistuksia. Hän haluaa, että asiasta on keskusteltava ja
tehtävä analyysejä avoimesti.
– Meidän pitää pohtia, millaisella edunvalvontatyöllä ja rakenteilla vastaamme paremmin jäsenten tarpeisiin.
Nykyisellä ay-liikkeen osaamiskapasiteetilla ja henkilöstöresursseilla on mahdollista saavuttaa synergiaa ja
tehokkaampia tuloksia.
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Malisen mukaan tiiviimmällä yhteistyöllä esimerkiksi tukipalveluissa – koulutus, viestintä, tutkimustoiminta,
yhteiskunnallinen vaikuttaminen – ay-liike voi tarjota jäsenilleen laadukkaampia palveluja. Myös edunvalvonnasta
niitä on löydettävissä, mistä on jo hyviä kokemuksia.
Malinen lupaa, että Pron merkitys jäsenten edunvalvontatyössä tulee vahvistumaan entisestään. Pro tulee
kuuntelemaan edunvalvontatyössä jäsenistöä vielä entistäkin tarkemmalla korvalla.

Ammattiliitto Pron edustajisto valitsi Jorma Malisen liiton puheenjohtajaksi lauantaina ylimääräisessä
kokouksessaan Kirkkonummella. Uusi puheenjohtaja valittiin tehtäväänsä nykyisen edustajistokauden loppuun
saakka. Seuraavat liittovaalit järjestetään syksyllä 2016.
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