Jos emme saa eduskuntavaaleissa hallitusta, joka
kuuntelee työntekijöitä, seuraavaksi vaarassa
voivat olla esimerkiksi nämä meille tärkeät asiat:
Työehtosopimusten yleissitovuus
Kaikkien palkat laskevat ja työehdot
huononevat, jos työtä voidaan teettää ilman
tessissä määriteltyjä alan vähimmäistyöehtoja.
Lakko-oikeus ja järjestäytymisvapaus
Työntekijät eivät voi enää puolustaa
oikeuksiaan.
Ansiosidonnainen työttömyysturva ja
vuorotteluvapaa
Nyt on jo kuultu puheita vuorottelu
vapaan lopettamisesta sekä ansioturvan lisä
heikennyksistä työttömien ”kannustamiseksi”.

Vaikuta.
Äänestä.
Muutos.

Mitä sinä voit tehdä?
Vertaa ja valitse sinulle tärkeitä asioita ajava
puolue ja ehdokas.
Levitä tietoa eduskuntavaaleista ja innosta
tuttujasi äänestämään.
Lähde mukaan ehdokkaan tukiryhmään
tekemään vaalityötä.
Äänestä eduskuntavaaleissa 14.4.2019
tai ennakkoon 3.-9.4.2019!

Jos et äänestä, tuplaat kanssasi päinvastaista mieltä
olevan vallan. Lähes joka kolmas suomalainen jätti
äänestämättä eduskuntavaaleissa vuonna 2015.
Tällä kertaa emme nuku, me äänestämme muutosta!

Vuorotteluvapaan ehtoja on kiristetty
Sairausajan vuosilomaa on leikattu palauttamalla
omavastuupäivät
Vuosiloman kertymistä on vähennetty äitiys-, isyysja vanhempainvapaan ajalta
Kilpailukykysopimuksella on leikattu julkisen
sektorin työntekijöiden lomarahoja 30 % ja
pidennetty myös yksityisen sektorin työntekijöiden
vuosittaista työaikaa 24 tunnilla (ei koske
elintarvikealan työntekijöitä, koska SEL ei ole
kikyssä mukana!)
Aikuiskoulutustuen kestoa on lyhennetty
(19 kk
15 kk) ja perusosaa leikattu 15 %
Koulutuksen rahoituksesta on leikattu miljardi, josta
190 miljoonaa ammatillisesta koulutuksesta
Lähes kaikkia Kelan etuuksia on leikattu, esimerkiksi
lapsilisää, äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahaa,
peruspäivärahaa sekä kansaneläkettä
Lasten subjektiivista päivähoito-oikeutta on rajattu

Hallituksessa tällä vaalikaudella Suomen
asioista päättäneet keskusta, kokoomus, perus
suomalaiset (12.6.2017 asti) ja siniset ovat tehneet
nämä ja monta muuta leikkausta ja heikennystä.

»» Sipilän hallituksen tekemät työelämän ja
työttömyysturvan heikennykset on peruttava
SUOMALAISEN
TYÖELÄMÄN
EPÄKOHDAT ON
KORJATTAVA

»» Pätkä- ja silpputyön epäkohdat on korjattava
lainsäädännöllä ja nollatyösopimukset on
kiellettävä
»» Ilmaistyön teettäminen työttömillä on
lopetettava, työt on teetettävä kunnon
työehdoilla ja palkalla, jolla tulee toimeen
»» Työttömyysturvaa leikkaava aktiivimalli on
kumottava ja työttömyysturvaa on tehtävä
kannustavammaksi poistamalla karenssit
sekä lisäämällä työttömän oikeutta parantaa
työllistymismahdollisuuksiaan opiskelemalla

YHTEIS
KUNNALLISTA
OIKEUDEN
MUKAISUUTTA
ON LISÄTTÄVÄ

»» Julkiset palvelut ja sosiaaliturva on laitettava
kuntoon ja niiden rahoitus on turvattava
oikeudenmukaisella verotuksella
»» Sosiaali- ja terveyspalvelut on uudistettava
niin, että palvelut pysyvät julkisina palveluina
ja niiden saatavuus paranee, jolloin ihmiset
saavat tarvitsemansa palvelut ja hyvinvointi- ja
terveyserot kaventuvat
»» Harmaa talous on laitettava kuriin lisäämällä
viranomaisten, kuten verottajan, työsuojelun
ja poliisin resursseja sekä kiristämällä
rangaistuksia
»» Koulutukseen ja tutkimukseen on
panostettava, toisen asteen koulutuksesta
on tehtävä opiskelijalle maksutonta myös
oppimateriaalien osalta
»» Koko elintarvikeketjun toimintamahdollisuudet
ja työpaikat sekä Suomen ruokaomavaraisuus
on turvattava

KOTIMAISEN
RUUAN JA TYÖN
ASEMAA ON
VAHVISTETTAVA

»» Ruuan arvonlisäveroa on alennettava 10
prosenttiin
»» Kotimaisen ruuan osuutta julkisissa
hankinnoissa on lisättävä
»» Kaikkiin elintarvikkeisiin pakollisiksi
pakkausmerkinnöiksi valmistusmaa, pääraakaaineiden alkuperämaa ja valmistuspäivä

LUE KAIKKI SEL:N TAVOITTEET: www.selry.fi/eduskuntavaalit

Työttömyysturvaa on leikattu aktiivimallilla sekä
lyhentämällä ansiosidonnaisen kestoa 100 päivällä

Tätä me haluamme seuraavalta hallitukselta

Tätä olemme saaneet Sipilän hallitukselta

Työsuhdeturvaa on heikennetty työsuhteen
koeaikaa pidentämällä, irtisanottujen
takaisinottovelvollisuutta lyhentämällä ja
pitkäaikaistyöttömien pätkätöitä helpottamalla

