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”Työmarkkinoiden kriisissopimus” 

SAK:n vaihtoehto pakkolaeille    
 

 

SAK 
 

SAK teki eilen oman esityk-

sensä työllisyyden ja kus-

tannuskilpailukyvyn paran-

tamiseksi. Esitys on vaihto-

ehto maan hallituksen ai-

emmin esittämälle listalle 

työehtoja heikentäviksi pak-

kolaeiksi. 
 

Hallituksen 8.9. esittämä lista 

leikkaisi sunnuntai- ja ylityö-

korvauksia, sairausajan palk-

kaa ja vuosilomia sekä piden-

täisi työaikaa loppiaisen ja he-

latorstain osalta. SAK:n esit-

tämä vaihtoehto on laajempi 

kokonaisuus, joka kohtelee ta-

sapuolisemmin eri palkansaa-

jaryhmiä. Yritysten kilpailu-

kykyä parantavien toimien 

ohella esitys sisältää myös 

muita työmarkkina-asioita.  

 

Kilpailukyky 

SAK:n vaihtoehtomallissa yri-

tysten kilpailukykyä paranne-

taan seuraavin toimin: 

 

Äärimaltilliset palkkaratkaisut 

Työllisyys- ja kasvusopimuk-

sen jatkoksi tehdään nollarat-

kaisu vuonna 2017. Vuoden 

2018 palkankorotustason mää-

rittää Suomen viennistä vas-

taavat avoimen sektorin toimi-

alat. 
 

Sairausvakuutusmaksu 

Työnantajan sairausvakuu-

tusmaksua alennetaan halli-

tuksen esityksen mukaisesti 

joko valtion rahoitusosuutta li-

säämällä tai työntekijöiden 

maksua korottamalla.  
 

Työttömyysvakuutusmaksu 

Työnantajien työttömyysva-

kuutusmaksua alennetaan ja-

kamalla kustannukset puoliksi. 

Sekä työnantajien että työnte-

kijöiden maksut olisivat vuon-

na 2016 noin 2 %. 
 

Työeläkejärjestelmän EMU-

puskurin käyttäminen 

Työeläkejärjestelmän EMU-

puskuri on syntynyt keräämäl-

lä työnantajilta ja työntekijöil-

tä työeläkemaksuja yli välit-

tömän tarpeen - taloudellisesti 

hyvinä aikoina on varauduttu 

talouden häiriöihin. SAK esit-

tää nyt puskuria käytettävän 

työeläkemaksuihin vuosina 

2016-19 ja takaisinkerrytettä-

vän jälleen vuosina 2020-23. 
 

Muut työmarkkina-asiat  

Kilpailukyvyn parantamiseksi 

tehtävien toimien ohella SAK 

edellyttää hallitukselta työttö-

myysturvan, paikallisen sopi-

misen ja työelämän uudistus-

ten valmistelua jatkossa yh-

dessä työmarkkinajärjestöjen 

kanssa. 

Yritysten vastuualueeseen 

kuuluu äärimaltillisen palkka-

ratkaisun yhteydessä vasta-

vuoroisesti toteutettava ääri-

maltillinen linja johdon palkit-

semisessa ja osingonjaossa. 

 

Aikataulut 

SAK:n puheenjohtaja Lauri 

Lylyn arvioi, että vaihtoehtoi-

sesta ratkaisusta voitaisiin 

päästä sopuun lokakuun aika-

na, mikäli työnantajajärjestöil-

lä on neuvotteluvalmiuksia 

SAK:n esityksen pohjalta. 

Pääministeri Juha Sipilä pitää 

neuvottelujen takarajana ensi 

maanantaita. Silloin kaiken tu-

lisi olla sovittuna - virka-ajan 

puitteissa - kello 16 mennessä. 


