
EDUSTAJISTON KANNANOTTO 

Ammattiliitto Pron edustajisto: Kriisien aikana suomalaista yhteiskuntaa 

pitää koossa sopimusjärjestelmämme 

Suomen kilpailukykyä ei pidä kehittää Suomen palkkatasoa 

halpuuttamalla. Keskeiset kilpailukykytekijät pitäisi hakea tuottavuuden 

parantamisesta sekä osaavasta ja innovatiivisesta työvoimasta. 

Suomalaista yhteiskuntaa ovat viime vuosina koetelleet erilaiset kriisit: koronaepidemia, Venäjän 

hyökkäyssota, energiakriisi ja suomalaisten ostovoiman hupenemisen aiheuttama taloudellinen ahdinko. 

Kriisien keskellä kasvun ja tulevaisuususkon ylläpitäminen nousee yhteiskuntapolitiikan tärkeimmäksi 

tehtäväksi. Vahvan yhteiskunnan peruspilareista voidaan pitää kiinni ainoastaan yhdessä sopien. 

Ammattiliitto Pro pitää tärkeänä, että tulevalla hallituskaudella jatketaan osaamiseen ja hyvinvointiin 

keskittyvää investointipolitiikkaa sekä pidetään huolta julkisen sektorin riittävistä resursseista. 

Sopimusjärjestelmä hyökkäyksen kohteena 

Viime vuosina sopimusjärjestelmää on haastettu voimakkaasti ympäri maailmaa, niin ideologisista kuin 

poliittisistakin syistä. Sopimuskulttuurin heikkeneminen, työmarkkinakiistojen politisoiminen ja 

luottamuksen systemaattinen rapauttaminen vahingoittavat suomalaista yhteiskuntaa. Julkisessa 

keskustelussa paikallista sopimista myydään joustona ja helpotuksena, vaikka tosiasiassa olemme 

palaamassa 100 vuoden takaiseen aikaan, jossa työnantaja haluaa rajata työntekijöiden oikeutta lakkoon ja 

sanella työehdot suoraan yksittäisten työntekijöiden osalta. Tällä hetkellä Elinkeinoelämän Keskusliitto 

estää omalla toiminnallaan aitojen liittoneuvottelujen käymisen. 

Jäsentutkimuksemme mukaan Pron jäsenet haluavat vahvasti, että neuvottelemme työehdoista heidän 

puolestaan. Pro haluaa kehittää suomalaista työelämää yhdessä sopien. 

Työehtojen polkemisesta tutkimus- ja innovaatiotoiminnan panostuksiin 

Energia- ja inflaatiokriisi näkyy paitsi Suomessa myös maailmalla. Ostovoiman ja reaaliansioiden lasku 

vaikuttaa jokaisen kukkaroon. Suomen keskeisissä kilpailijamaissamme on ymmärretty, ettei ostovoimaa 

kannata laskea, koska sillä on merkittäviä vaikutuksia kulutukseen ja talouteen. Saksan metalliteollisuuden 

palkkaratkaisut ovat hyvä esimerkki tilanteen ymmärryksestä. 

Tuottavuuden kasvu on OECD-maissa pysähtynyt. Kolme neljäsosaa maailman tekoälyteknologiasta on vain 

viidessä maassa ja yksin Kiinassa on 44 prosenttia maailman teollisuusroboteista. Suomen pitäisi kehittää 

tuottavuutta keinoälyllä ja automatiikalla, eikä polkea työehtoja. Tutkimus- ja innovaatiopanostusten 

kasvattaminen ja osaamisen kehittäminen ovat meille ainoa oikea tie myös tuottavuuden kasvuun.  

Aikamme merkittävin kriisi on ilmastonmuutos, jonka suurin maailmanlaajuinen vastavoima ay-liikkeen 

tulisi olla. Suomessa on osaamista, tuotteita ja ratkaisuja, joita tulee hyödyntää ilmastonmuutoksen 

torjumiseen. Ilmastonmuutoksen torjuminen ja arjen muutosten tekeminen niin työpaikoilla kuin 

henkilökohtaisessa elämässämme on yhteinen vastuumme. 

 

 

 


