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EK torjuu neuvottelut vedoten sopimuksen kattavuuteen 

SAK:n enemmistö olisi aloittanut 

neuvottelut kilpailukykysopimuksesta 
 

 

Kilpailukykysopimus 

SAK:n hallitus hyväksyi tä-

nään keskusjärjestöjen kil-

pailukykysopimusta koske-

van neuvottelutuloksen ja 

ilmoitti valmiutensa aloittaa 

neuvottelut sen pohjalta. 

Päätös syntyi äänestyksen 

jälkeen. EK ei kuitenkaan 

pidä SAK:n päätöstä tar-

peeksi kattavana, joten näil-

lä näkymin neuvottelut kil-

pailukykysopimuksesta ovat 

jälleen pysähtyneet. 

 

SAK hyväksyi lisäehdoin 

SAK:n hallitus hyväksyi neu-

vottelutuloksen kilpailukyky-

sopimuksesta liittokohtaisten 

soveltamisneuvottelujen poh-

jaksi. Lisäehtoina kilpailuky-

kysopimuksen lopulliselle 

syntymiselle SAK edellytti, et-

tä maan hallituksen on luovut-

tava lisäsäästöistä sekä veron-

korotuksista ja toteutettava ve-

ronkevennykset. Lisäksi SAK 

vaati, että paikallisessa sopi-

misessa edetään sovitusti, eli 

työehtosopimusten kautta. 

Päätöksestä äänestettiin 

SAK:n hallituksen tekemä 

päätös ei ollut yksimielinen, 

vaan äänestystulos 14-5. Am-

mattiliittojen varsinaisista jä-

senistä SAK:n hallituksessa 

PAM:in kolme edustajaa sekä 

SEL:n ja AKT:n edustajat ää-

nestivät päätöstä vastaan hal-

lintojensa tekemien päätösten 

mukaisesti. 

Neljäs etukäteen kielteisesti 

neuvottelutulokseen suhtautu-

nut ammattiliitto oli Raken-

nusliitto. Sen yksi edustaja jät-

ti hallituksessa tyhjän äänen.  

Puoltoäänet neuvottelutulok-

sen hyväksymiseksi tulivat 

JHL:n kolmelta, Metalliliiton 

kahdelta, Paperiliiton, Puulii-

ton, TEAM:n, Sähköliiton, 

PAU:n ja SMU:n yhdeltä 

edustajalta sekä puheenjohtaja 

Lauri Lylyltä ja varapuheen-

johtaja Matti Huutolalta. 

Myös IAU:lla oli päätös puol-

taa neuvottelujen käynnistä-

mistä, mutta se ei osallistunut 

äänestykseen varajäsenen pai-

kaltaan. 

EK:n kanta 

Elinkeinoelämän keskusliitto 

EK ilmoitti heti kohta SAK:n 

päätöksen selvittyä, ettei kil-

pailukykysopimuksen toimi-

alakohtaisten sovellusneuvot-

telujen alkamiselle ole edelly-

tyksiä, koska SAK:n ammatti-

liittojen jäsenistöstä noin 40 

prosenttia olisi jäämässä rat-

kaisun ulkopuolelle. 

 

Jatko 

Keskitettyä ratkaisua on yritet-

ty synnyttää nyt noin kymme-

nen kuukauden ajan ilman on-

nistumista. On toki mahdollis-

ta yrittää sitä vielä tämänkin 

jälkeen, mutta vaihtoehto vai-

kuttaa tällä hetkellä vähem-

män todennäköiseltä. 

Tilanne on mahdollisesti joh-

tamassa maan hallituksen toi-

miin, joilla työntekijöiden so-

pimusasemaa tullaan heiken-

tämään työlainsäädännön 

kautta. Tämä puolestaan saa 

aikaan omat paineet syksyllä 

alkavalle liittokierrokselle, 

kun hallituksen ratkaisuille 

haetaan kompensaatiota taval-

la tai toisella. 


