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Turvatkaa vapaa sopimusoikeus ja pohjoismainen malli
Pohjolan ammatillinen yhteisjärjestö PAY jäsenjärjestöineen ei hyväksy Suomen hallituksen kaavailuja
heikentää työntekijöiden oikeuksia rajoittamalla sopimusvapautta ja vapaata neuvotteluoikeutta.
Vallitsevat ongelmat voidaan parhaiten ratkaista neuvottelemalla ja työehtosopimuksia solmimalla.
Toteamme, että jos Suomen hallitus ajaa yksipuolisesti läpi työelämän muutoksia ja huononnuksia
nyt esitetyllä menettelytavalla, voi tällä olla arvaamattomat yhteiskunnalliset seuraukset niin
Suomessa kuin muissakin Pohjoismaissa.
Tasavertaisten työmarkkinaosapuolten väliset neuvottelut ovat pohjoismaisen työmarkkinamallin
perusedellytys ja yksi pohjoismaisen hyvinvointimallin kulmakivistä. Pohjoismainen työmarkkinamalli
on yksi menestyksekkäimmistä malleista. Se auttaa meitä saavuttamaan kasvua ja kilpailukykyä, ja
vastaamaan rakennemuutoksiin sosiaalisesti hyväksyttävällä tavalla. Pohjoismainen
työehtosopimusmalli on myös takeena vakaudelle ja ennakoitavalle tulevaisuudelle.
Suomen hallituksen valitsemat menetelmät ja toimet työmarkkinaehtojen heikentämiseksi ja
kilpailukyvyn parantamiseksi rikkovat pohjoismaista sopimusmallia ja vaarantavat koko vapaan
sopimusoikeuden. Monet kansainväliset sopimukset ja säännökset takaavat järjestäytymisvapauden
ja oikeuden neuvotella kollektiivisesti työehdoista. Näitä sopimuksia ovat esimerkiksi ILO:n
yleissopimukset nro 87 ja 98, Euroopan ihmisoikeussopimus, Euroopan sosiaalinen peruskirja, YK:n
kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus (ICCPR) sekä
taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus (ICESCR).
Suomen hallituksen kaavailema vapaan neuvotteluoikeuden kaventaminen ja rajoittaminen kieltojen
ja pakkolainsäädännön avulla on hyökkäys suomalaista ja pohjoismaista mallia vastaan. Sitä emme
voi hyväksyä.
Siksi me Pohjolan ay-liikkeen edustajat kehotamme Suomen hallitusta vetämään takaisin vapaata
neuvotteluoikeutta ja työelämän demokraattisia perusoikeuksia rajoittavat ehdotukset. Ay-liike ei
vastusta välttämättömiä uudistuksia, jotka ovat tarpeen kilpailukyvyn luomiseksi ja talouden
tervehdyttämiseksi Suomessa. Ay-liike on valmis kantamaan vastuuta ja hakemaan yhteisiä ratkaisuja
keskustelujen ja neuvottelujen pohjalta.
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