
JOUSTAVAT TYÖMARKKINAT

Työ ensin –
turvataan osaava
työvoima
Ketterä pärjää aina, myös kiristyvässä kansainvälisessä
kilpailussa ja kriisien keskellä. Kun työ ja tekijä eivät kohtaa,
on työn sääntelyä parannettava. Tarvitsemme siihen
vähemmän kannustinloukkuja, parempaa työrauhaa,
enemmän paikallista sopimista ja lisää työperäistä
maahanmuuttoa.

Väestörakenteen muutos tulee muuttamaan kaikkea toimintaa Suomessa.
On entistäkin tärkeämpää, että työ on aina ensisijaista ja kannattavaa.
Nyt työttömyys- tai tuloloukussa on lähes 650 000 suomalaista – siis joka
viides työvoimasta. Kannustinloukut ovat monen asian summa: verotuksen,
työttömyysturvan, asumistuen ja toimeentulotuen sekä varhaiskasvatuksen
asiakasmaksujen. Ratkaisuksi tarvitaan purkupaketti, joka puuttuu niihin
kaikkiin. Työ ja sen tekijä on saatava kohtaamaan – TE-palveluiden
kehittämisen on tuettava nykyistä paremmin alueellista liikkuvuutta.

Perinteisessä Suomi–Ruotsi-maaottelussa voitamme Ruotsin kirkkaasti,
mitä tulee laittomien lakkojen määrään – valitettavasti. Poliittisten lakkojen
rajaaminen tasoittaisi myös tilannetta. Yritysten ei pidä joutua sijaiskärsijöiksi
riidoista, joiden osapuolia ne eivät ole. Tilanne on korjattava uudistamalla
Suomen työrauhajärjestelmä.

Työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia on kehitettävä niin, että yhä
useammasta asiasta voidaan sopia yritys-, työpaikka- ja työntekijä-
kohtaisesti. Tämän saavuttamiseksi on poistettava lainsäädännöstä
esteitä sopia asioista toisin työehtosopimuksilla sekä lisättävä lain-
säädäntöön mahdollisuuksia sopia asioista paikallisesti. Paikallinen
sopiminen on tehtävä mahdolliseksi kaikille yhdenvertaisesti.

Pimeä maa pohjolassa ei välttämättä ole kansainvälisten osaajien
ensimmäinen valinta työskentelykohteeksi. Suomen on herätettävä
myönteisiä tunteita vapaudesta, kannustavuudesta ja turvallisuudesta.
Työn tai koulutuksen perässä tulevalla perheineen on oltava hyvät
mahdollisuudet kotiutua. Tässä on tehtävää.

Suomen vetovoima ja pitovoima on säädettävä kohdilleen. Suomella ei ole
varaa työntää yhtään osaajaa pois jäykillä rakenteilla, lannistavalla ilmapiirillä
tai heikoilla palveluilla. Laadukkaita palveluita on oltava tarjolla myös uutta
työvoimaa tarvitseville yrityksille. Valvova viranomainen ei saa heikentää
työvoiman saatavuutta rajoittamalla sitä enemmän kuin sääntely edellyttää.
Selvää on, että työn perässä Suomeen tulleisiin on sovellettava suomalaisen
työelämän pelisääntöjä.

TOIMENPITEET

• Puretaan kannustinloukkuja
uudistamalla työttömyysturva,
asumistuki ja toimeentulotuki sekä
kevennetään työn verotusta.

• Supistetaan TE-palvelujen järjestäjien
lukumäärää. Tuotetaan palvelut
yritysten tarpeet tuntevia yksityisiä
työvoimapalveluiden tuottajia
hyödyntäen. Maksetaan palkkatukea
vain yksityisen sektorin työnantajille.

• Mahdollistetaan määräaikaiset työ-
sopimukset ilman erityistä perustetta.

• Kehitetään työlainsäädäntöä ja työ-
ehtosopimuksia niin, että ehdoista
voidaan sopia enemmän yritys-,
työpaikka- ja työntekijäkohtaisesti.

• Rajataan oikeutta poliittisiin lakkoihin,
kielletään suhteettomat tukilakot ja
kiristetään laittomien lakkojen
seuraamuksia.

• Työ- ja koulutusperäisen maahan-
muuton lisäämiseksi vahvistetaan
Suomen houkuttelevuutta ja
pitovoimaa, ehkäistään hyväksikäyttöä
ja sujuvoitetaan oleskelulupa-
prosesseja sisältäen luopumisen
saatavuusharkinnasta.


