
Tästä on syytä puhua

Mitkä asiat Vaalistajalle on tärkeitä, minkä puolesta Vaalistaja toimii 
ja mitä se haluaa nostaa keskusteluun eduskuntavaaleissa?

Taustoitamme eduskuntavaalikeskustelujen aiheita ja avaamme sinulle, 
miten puolueiden tavoitteet vaikuttaisivat työntekijän elämään. Erityisesti 
takerrumme siihen, mitä ei sanottu ääneen.

Teema 1: Rahojen riitettävä, vaikka hinnat nousevat
· · Kokoaikaisen työn on oltava normi, jos työntekijän sellaista haluaa.
··    On oikein, että sunnuntaityöstä maksetaan erillinen korvaus.
··      Työttömyys voi osua keneen tahansa. Ansiosidonnaista työttömyysturvaa 
 ei saa heikentää.
··    Kiky-maksujen periminen työtekijöiltä on lopetettava.

Teema 2: Hyvinvointipalvelut kuuluvat myös meille
· · Lastemme varhaiskasvatus ja koulutus on järjestettävä ja rahoitettava 
 niin, että ne toimivat kunnolla.
· · Vanhusten huolenpidon ja hoidon on oltava inhimillistä, ammattitaitoista 
 ja vastattava ikäihmisten tarpeisiin.

Teema 3: Sopu työpaikoille
·  ·  Työehtosopimuksia ja työtä koskevia lakeja on noudatettava. 

Viranomaisvalvontaa on parannettava ja ammattiliitoille on säädettävä 
kanneoikeus, jotta työmarkkinarikollisuus saadaan kitkettyä.

·  ·  Työehtosopimukset määrittävät palkkojen ja työehtojen vähimmäistason – 
niitä huonommin ei voi paikallisesti sopia. Kaikissa tilanteissa alalla edustavin 
työehtosopimus tulee lainsäädännössä määrittää yleissitovaksi.

·  ·  Luottamusmiehen lakisääteistä asemaa on vahvistettava.
·  ·  Lakko-oikeus on turvatattava vähintään nykyisessä laajuudessaan.

Teema 4: Ihmisarvo kuuluu kaikille ja vastuu maapallosta on yhteinen
·  ·  Syrjintä ihonvärin, uskonnon, syntyperän, sukupuolen tai muun 

henkilökohtaisen ominaisuuden vuoksi on väärin. Sitä ei tule sallia 
 työelämässä tai muualla yhteiskunnassa.
·  ·  Ilmastonmuutos ja luontokato uhkaavat kaikkea elämää maapallolla. 

Niiden hillitsemiseen täytyy kaikkien osallistua. Toimien on oltava kuitenkin 
oikeudenmukaisia, etteivät jo valmiiksi heikommassa asemassa olevat kärsi 
kohtuuttomasti.

Vaalistaja on SAK:n ja sen liittojen äänestysaktivointikampanja. 
Ennakkoäänestys on 22.–28.3.2023 ja äänestyspäivä 2.4.2023.



Tästä on syytä puhua

Vaalistaja.fi on myös
tieto- ja materiaalipankki
Tutustu kampanjan teemoihin ja etsi 
Vaalistajan tapahtumia www.vaalistaja.fi. 

Voit myös tulostaa työpaikallesi 
materiaaleja, kuten puolueiden kantoja 
työntekijälle tärkeisiin kysymyksiin 
osoitteesta www.vaalistaja.fi/materiaalit.

Tilaa uutiskirje – 
vaalistaja.fi/tilaa
Voit tilata perjantaisin ilmestyvän 
Vaalistajan viikkokatsauksen suoraan 
sähköpostiisi: www.vaalistaja.fi/tilaa 
ja saat ensimmäisten joukossa nauttia 
Vaalistajan studion uusimmasta jaksosta.

Muista myös suositella uutiskirjettä 
ystävillesi.

Etsitkö työntekijöiden arvojen 
mukaisia ehdokkaita?
www.eduskuntavaaligalleria.fi -sivulta 
löydät henkilökohtaisesti työntekijöille 
tärkeisiin arvoihin sitoutuneet ehdokkaat. 
Voit tulostaa myös listan esimerkiksi 
vaalipiireittäin ja/tai puolueittain.

Lähetä meille löytämäsi jargon
Löysitkö jostain vaaleihin liittyvän tekstin, 
mistä et ymmärtänyt, mitä tässä oikeasti 
yritettiin sanoa? Jargon-palvelumme 
auttaa sinua. Merkitse kohta, ota kuva ja 
tee siitä postaus. Muista merkitä postaus 
julkiseksi ja @vaalistaja, niin löydämme 
sen. 

Palkitsemme joka viikko yhden henkilön.

Pelaa bingoa!
Voit tulostaa www.vaalistaja.fi/materiaalit 
bingolapun tai pelata sitä lataamalla  
kuvan puhelimeesi. Aina kun saat rivin 
täyteen, voit huutaa bingo, ottaa 
kuvan lapustasi ja jakaa sen somessa. 
Muista merkitä postaus julkiseksi ja                         
@vaalistaja, niin löydämme sen. 

Palkitsemme joka viikko yhden henkilön.


