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SAK EI SUOSTU 
TYÖTTÖMYYSTURVAN LEIKKAUKSIIN 
 
SAK ei suostu ikääntyneiden työttö-
mien työttömyysturvan leikkauksiin 
eli ns. työttömyysputken poistami-
seen eläkeneuvotteluissa. Työnantaji-
en EK vaatii edelleen työttömyystur-
van lisäpäivien poistamista työurien 
pidentämisen nimissä. 
 
Työurien pidentämistä koskevien neuvot-
teluiden määräaika päättyy tämän viikon 
lopussa. Neuvotteluja ovat loppusuoralla 
jumittaneet työnantajapuolen voimakkaat 
vaatimukset eläkkeiden ja työttömyystur-
van heikentämisestä. 
 
SAK:n hallitus otti tänään vahvasti kan-
taa työttömyysturvan leikkauksia vas-
taan. Hallituksen mukaan työnantajapuo-
len vaatimukset ovat vastuuttomia erityi-
sesti tässä työllisyystilanteessa, kun työt-
tömyys on laman seurauksena räjähtä-
mässä käsiin. Nyt pitäisi ennemminkin 
neuvotella työttömyysturvan parantami-
sesta kuin sen heikentämisestä. 
 
Työttömyysputkesta 
sovittiin sosiaalitupossa 
Ikääntyneiden työttömien työttömyystur-
vasta sovittiin viimeksi noin vuosi sitten 
sosiaalitupossa. Silloin työmarkkinajär-
jestöt sopivat, että työttömyysturvan li-
säpäivistä neuvotellaan vuoden 2011 ai-
kana. Tämän myös maan hallitus kuitta-
si. 
 
Tavoitteesta on jo 
kaksi vuotta kasassa 
Vuosi sitten hallitus perääntyi periaate-
päätöksestään nostaa suomalaisten elä-
keikää 65 vuoteen. Samassa yhteydessä 
sovittiin, että työmarkkinajärjestöt etsivät 
toimenpiteitä, joilla suomalaisten työuria 

pidennetään kolmella vuodella vuoteen 
2025 mennessä. Jo edellisen eläkeuu-
distuksen ja sosiaalitupon ansiosta kol-
men vuoden tavoitteesta on jo kaksi to-
teutumassa. Nyt siis tarvitaan uudistuk-
sia vielä yhden vuoden verran. 
 
Palkansaajajärjestöjen mukaan tarvitta-
vat toimet löytyvät työelämän kehittämi-
sestä. Työurien pidentämisessä on olen-
naisinta estää työntekijän joutuminen 
työkyvyttömyyseläkkeelle. Siihen voi-
daan vaikuttaa parantamalla työterveys-
huoltoa, antamalla työntekijöille lisää 
mahdollisuuksia vaikuttaa työaikansa jär-
jestelyihin, parantamalla ikääntyvien 
työssä jaksamista mm. erilaisilla ikäoh-
jelmilla ja antamalla osatyökykyisille 
mahdollisuus osa-aikatyöhön. Työuran 
alkupäässä on puolestaan taattava kai-
kille nuorille ammatti ja mahdollisuudet 
päästä kiinni työelämään. 
 
SAK varautuu kriisiin 
Vaikka neuvotteluissa on tällä viikolla tii-
vis vaihde päällä, ne saattavat kuitenkin 
päättyä tuloksettomina kuun vaihteessa. 
SAK varautuukin yhdessä muiden pal-
kansaajajärjestöjen kanssa erilaisiin jär-
jestöllisiin toimenpiteisiin, jos maan halli-
tus pysyy päätöksessään nostaa eläke-
ikää tai ryhtyy eläketurvan leikkauksiin. 
 
SAK:n hallitus kokoontuu maanantaina 
1. helmikuuta arvioimaan työuraneuvot-
telujen tilannetta. 
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