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Uttalande från NFS ordföranden 10.9.2015 

NFS medlemsorganisationer tar kraftigt avstånd från de planer Finlands regering lagt fram om att 
försvaga arbetstagares arbetsvillkor och försörjning genom att grovt ingripa i avtalsfriheten.  

De åtgärder Finlands regering presenterat för att förbättra konkurrenskraften skrotar förhandlingar 
enligt den nordiska modellen och äventyrar den fria avtalsrätten. Många internationella avtal 
garanterar föreningsfriheten och rätten att förhandla kollektivt om arbetsvillkor. ILO:s  
kärnkonventioner nr 87 och 98, Europakonventionen, Europeiska sociala stadgan och FN: s ICCPR och 
ICESCR är sådana internationella avtal. 

Den nordiska fackföreningsrörelsen konstaterar, att om de förslag till försämringar i arbetslivet som 
Finlands regering föreslår genomförs, kommer det att ha oförutsägbara konsekvenser förutom för 
det finska samhället, också mer utbrett i Norden. Finlands regering inskränker parternas fria 
förhandlingsrätt, vilket är oacceptabelt. 

NFS samlar de nordiska fackliga centralorganisationerna som tillsammans representerar 9 miljoner 
fackliga medlemmar. Finska NFS medlemmar är FFC, Akava och STTK.  

 

 
PAY:n puheenjohtajien kannanotto 10.9.2015 

PAY:n jäsenjärjestöt tuomitsevat Suomen hallituksen esittämät kaavailut heikentää työntekijöiden 
työehtoja ja toimeentuloa puuttumalla karkeasti sopimusvapauteen.  

Suomen hallituksen julkistamat toimet kilpailukyvyn parantamiseksi romuttavat pohjoismaisen mallin 
mukaisen sopimisen ja vaarantavat koko vapaan sopimusoikeuden. Monet kansainväliset sopimukset 
takaavat järjestäytymisvapauden ja oikeuden neuvotella kollektiivisesti työehdoista. Näitä 
kansainvälisiä sopimuksia ovat ILO:n yleissopimukset nro 87 ja 98, Euroopan ihmisoikeussopimus, 
Euroopan sosiaalinen peruskirja ja YK:n kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskeva sopimus ja 
taloudellisia-, sosiaalisia- ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevat sopimukset. 

Pohjolan ay-liike toteaa, että jos Suomen hallituksen esittämät työelämän heikennysesitykset 
toteutetaan, on niillä arvaamattomat seuraukset paitsi suomalaiselle yhteiskunnalle, niin myös 
laajemmin Pohjoismaissa. Suomen hallitus rajoittaa työmarkkinajärjestöjen vapaata 
neuvotteluoikeutta, mikä ei ole hyväksyttävää.  

PAY:n jäsenjärjestöjä ovat kaikki pohjoismaalaiset ay-keskusjärjestöt, joilla on yhteensä 9 miljoonaa 
jäsentä jäsenliitoissaan. Suomesta PAY:hyn kuuluvat SAK, Akava ja STTK. 

 

Köpenhamn 10 september 2015 

 
 
Lizette Risgaard 
Nӕstformand, LO Danmark 

 
 
Bente Sorgenfrey 
Formand, FTF Danmark 

 
 
Finn R. Larsen 
Formand, Akademikerne Denmark 
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Lauri Lyly 
Ordförande, SAK Finland 

 
 
Antti Palola 
Ordförande, STTK Finland 
 

 
 
Sture Fjäder 
Ordförande, Akava Finland 

 
 
Jess G. Berthelsen 
Formand, SIK Grönland 
 

 
 
Gylfi Arnbjöransson 
Formand, ASI Island 

 
 
Elin Björg Jonsdóttir 
Formand, BSRB Island 

 
 
Gerd Kristiansen 
Leder, LO Norge 
 

 
 
Jorunn Berland 
Leder, YS Norge 

 
 
Anders Folkestad 
Leder, Unio Norge 

 
 
 
Karl-Petter Thorwaldsson 
Ordförande, LO Sverige 

 
 
Eva Nordmark 
Ordförande, TCO Sverige 

 
 
Göran Arrius 
Ordförande, Saco Sverige 

 

 

Ta kontakt med/Yhteyshenkilö: 

 

Magnus Gissler 
Generalsekreterare 

+4670 686 2586 
magnus@nfs.net 

Nordens Fackliga Samorganisation 

 

 

 

Nordens Fackliga Samorganisation, NFS, är en samarbetsorganisation för fackliga centralorganisationer i 
Norden. NFS har sexton medlemsorganisationer bestående av Landsorganisationerna, Tjänstemanna-
organisationerna och Akademikerorganisationerna i de nordiska länderna. Därmed representerar NFS  
9 miljoner fackligt anslutna i hela Norden. 

Pohjolan ammatillinen yhteisjärjestö PAY on Pohjolan ammattiliittojen keskusjärjestöjen 
yhteistyöelin. PAY koostuu 16 jäsenjärjestöstä, jotka edustavat työntekijäjärjestöjä, 
toimihenkilöjärjestöjä sekä akateemisten alojen järjestöjä. Täten PAY edustaa yli 9 miljoonaa 
pohjoismaista palkansaaja.  
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