
Eduskuntavaalit – miksi 
meitä pitää kiinnostaa

















Sipilän ”kipeät” leikkaukset
• Kohde: indeksikorotusten jäädyttäminen (mm. lapsilisät ja 

valtionosuudet) ➔ Arvioitu säästö vuoden 2019 tasossa:
reilu miljardi euroa

• Kohde: kehitysyhteistyö ➔ Säästö: 300 miljoonaa

• Kohde: ansiosidonnainen työttömyysturva ➔ Säästö: 200 
miljoonaa

• Kohde: lääkekorvaukset➔ Säästö: 120 miljoonaa 

• Kohde: Työvoimapolitiikan määrärahat ➔ Säästö: 110 
miljoonaa 

• Kohde: Tekesin t&k-avustukset➔ Säästö: 95 miljoonaa

• Kohde: vanhuspalvelujen henkilöstömitoitusten väljennykset 
➔ Säästö: 70 miljoonaa

• Kohde: opintotuki ➔ Säästö: 70 miljoonaa

• Kohde: sote-asiakasmaksujen korotukset (mm. pitkäaikainen 
laitoshoito) ➔Säästö: 150 miljoonaa

• Kohde: korkeakoulututkinnot (yliopisto-opiskelijoita 
kannustetaan siirtymään työelämään jo kandidaatteina) ➔
Säästö: 125 miljoonaa euroa

• Kohde: kasvattajamäärien väljennykset yli 3-vuotiaiden 
päivähoidossa ➔ Säästö: 60 miljoonaa

• Kohde: päivähoitomaksut (korotus tai uusi maksuluokka) ➔
Säästö: 54 miljoonaa

• Kohde: vuorotteluvapaan rajaaminen ➔ Säästö: 50 
miljoonaa

• Kohde: perusopetuksen ryhmäkokoavustukset ➔ Säästö: 30 
miljoonaa

• Kohde: subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen 
puolipäiväiseksi ➔ Säästö: 24 miljoonaa euroa

• Kohde: maatalousyrittäjien lomitusoikeus ➔ Säästö: 20 
miljoonaa

• Kohde: sairasmatkojen omavastuuosuudet ➔Säästö: 20 
miljoonaa

• Kohde: ara-asuntojen asukasvalinnat ➔Säästö: 17 miljoonaa

• Kohde: sotilaalliset rauhanturvaoperaatiot ➔ Säästö: 15 
miljoonaa

• Kohde: joukkoliikennetuen alentaminen ➔ Säästö: 15 
miljoonaa

• Kohde: ministereiden ja mm. valtiosihteereiden määrän 
vähentäminen ➔ Säästö: 5 miljoonaa







Sopimus muun muassa siirtää joitain maksuja 

työnantajilta työntekijöille ja pidentää vuosittaista 

työaikaa 24 tunnilla. Työehtosopimusten 

voimassaoloaikaa pidennetään vuodella ilman 

palkankorotuksia. Tavoitteena on saada aikaan uusia 

työpaikkoja.
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Työnantaja valmistautuu 
eduskuntavaaleihin
”Työntekijä- ja yrityslähtöisen sopimisen 
mahdollisuuksia on vahvistettava 
lainsäädäntömuutoksilla. Lainsäädännöstä on 
poistettava esteet tällaisen sopimisen tieltä ja 
avattava sopimiselle uusia mahdollisuuksia.

Työntekijä- ja yrityslähtöinen sopiminen 
parantaa henkilöstön motivaatiota, yrityksen 
tuottavuutta ja siten myös palkanmaksukykyä.”



ETL:n hallitusohjelmatavoitteita:
• Muutetaan työaikalakia siten, että jaksotyön 

soveltamisalaa laajennetaan koskemaan koko 

elintarviketeollisuutta ja yötyön käyttö sallitaan 

kaikilla elintarviketeollisuuden aloilla 

työaikamuodoista riippumatta.

• Kumotaan leipomotyölain viimeinen, ainoa yhä 

voimassa oleva pykälä 100 prosentin 

yötyökorvauksesta. Sovitaan asia vastaisuudessa 

vain työehtosopimuksella, kuten muillakin aloilla 

tehdään.



• Täydennetään nykyistä työlainsäädäntöä 
säätämällä kriisiajan nopeutetut prosessit 
sopeutettaessa työvoiman käyttöä 
muuttuneisiin olosuhteisiin.

• Muutetaan työlainsäädäntöä 
joustavammaksi ja yritysten työllistämiskykyä 
vahvistavaksi.



• Porrastetaan ansiosidonnainen 
työttömyysturva kannustavaksi ja 
toteutetaan yleinen ansioturva.

• Poistetaan lainsäädännössä olevat esteet 
työntekijä- ja yrityslähtöisen sopimisen tieltä.



”Suomen työrauhalainsäädäntö on lähtöisin 1940-luvulta 
ja kaipaa välitöntä uudistamista. Työrauhan turvaaminen 
ja häiriöttömät työmarkkinat vahvistavat kilpailukykyä ja 
luovat Suomesta myönteistä kuvaa maana, jonne 
kannattaa investoida.
Laittomista lakoista aiheutuu yrityksille vuosittain 
mittavia työaikamenetyksiä ja taloudellista vahinkoa. 
Aiheutettuihin vahinkoihin nähden laittomista lakoista 
tuomittavien hyvityssakkojen määrä on tällä hetkellä 
mitätön.
Olemassa oleva lainsäädäntö ei rajoita tukilakko-oikeutta 
millään tavalla. Tukityötaistelut ovat usein kohtuuttomia 
ratkottavaan ongelmaan nähden. Poliittisten 
työtaistelujen tavoitteena on vaikuttaa poliittisiin 
päättäjiin. Sen vuoksi on kohtuutonta, että näistä 
työtaisteluista aiheutuvat vaikutukset kohdistuvat 
työnantajiin.”



ETL:n hallitusohjelmatavoitteita
• Rajoitetaan oikeus poliittisiin työtaisteluihin 

ihmisten vapaa-ajalle.

• Korotetaan laittomista lakoista seuraavia 
hyvityssakkoja.

• Sisällytetään suhteellisuusvaatimus 
tukityötaisteluihin.




