
VAALITEEMAT 2019 

PAREMPAAN 
TYÖELÄMÄÄN



EHDOTUKSEMME: 
• Työsopimuslakiin tehdään määräaikaisissa työsuhteissa  

ja vuokratyössä työskentelevien asemaa parantavia 
uudistuksia. 

• Työsopimuslain soveltamisala laajennetaan sisältämään 
myös toimeksiantajistaan riippuvaiset itsensätyöllistäjät.  

• Kilpailukieltojen ja salassapitosopimusten käyttöä  
rajataan lainsäädäntömuutoksin. 

• Lomien ansaintaa eri työntekomuodoissa   
yhdenvertaistetaan.   

• Sosiaaliturvaa kehitetään siten, että se seuraa työn  
tekemisen ja yrittäjyyden mukana: toteutetaan  
yhdistelmävakuutus ja uudistetaan työntekijöiden  
eläkelain soveltamisala.  

• Työttömyysturvan aktiivimallin epäkohdat puretaan ja  
korjataan malli tukemaan laadullista työllistymistä.  

• Työttömyysturvaa määritettäessä puolison tai lapsen  
työskentely perheyrityksessä katsotaan ensisijaisesti  
palkkatyöksi. 

1. MONIMUOTOINEN TYÖELÄMÄ 
OIKEUDENMUKAISEKSI

Eri työntekomuodoissa tulee olla tasa- 
veroiset ja työntekijän kannalta oikeuden-
mukaiset ehdot. 

Joustavaa laadullista työllistymistä ja  
urakehitystä tuetaan, ei rajoiteta.  

EHDOTUKSEMME: 
• Uudistetaan perhevapaajärjestelmä niin, että perhe- 

vapaat jakautuvat tasaisemmin äidin ja isän kesken. 
• Tehostamalla työn vaativuuden arvioinnin ja jo nykyisin  

vaadittavien palkkakartoitusten käyttöä vaikutetaan  
samapalkkaisuuden aitoon toteutumiseen työpaikoilla. 

• Kehitetään kannustin edistämään samapalkkaisuuden  
toteutumista ja luodaan riittävät taloudelliset sanktiot  
samapalkkaisuuden laiminlyömisestä.  

• Korjataan korkeakoulutettujen kulttuurin, hyvinvoinnin  
ja hallinnon naisvaltaisten alojen palkkavääristymät. 

• Ehkäistään sukupuoleen perustuvaa syrjintää työ- 
paikoilla ja rekrytoinnissa.  

• Työsopimuslakia täsmennetään niin, että raskaus ei  
vaikuta määräaikaisen työsuhteen jatkumiseen. 

• Työ- ja yksityiselämän yhteensovitusta edistetään  
parantamalla työnteon ja työaikojen joustavuutta  
mm. työaikapankki- ja osa-aikatyöjärjestelyillä sekä  
parantamalla etätyön hyväksyttävyyttä eri aloilla.

2. TYÖELÄMÄ AIDOSTI TASA- 
ARVOISEKSI 

Työn ja perhe-elämän yhteensovittamista  
tuetaan uudistamalla perhevapaajärjes- 
telmä ja joustavoittamalla työaikoja.   

Tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmät 
otetaan laajasti käyttöön, jotta lain  
edellyttämä samapalkkaisuus toteutuu  
myös käytännössä. 



EHDOTUKSEMME:  
• Luodaan systemaattiset häirinnänvastaiset ohjeet ja  

toimintatavat sekä vaikutetaan asenteisiin kansallisella, 
vaalikauden mittaisella ohjelmalla.

• Luodaan häirinnän käsittelylle työpaikalla pakottava,  
nopea ja sanktioitu lakisääteinen prosessi. 

• Otetaan työpaikoilla käyttöön häirintäyhdyshenkilö- 
käytäntö, ja kirjataan se työturvallisuuslakiin.

• Työilmapiirikartoituksissa ja vastaavissa selvityksissä  
kiinnitetään erityistä huomiota tulosten analysointiin ja  
ilmenevien epäkohtien korjaamiseen.

• Työsuojeluviranomaisille kohdennetaan lisää  
resursseja työpaikkojen valvontaan. 

3. TYÖPAIKOILLE HÄIRINNÄN  
NOLLATOLERANSSI 

Kiusaamiseen, häirintään ja epä- 
asialliseen kohteluun työpaikoilla  
on puututtava tehokkaammin.   

Toteutetaan laajapohjainen kansallinen  
ohjelma häirinnän kitkemiseksi.  

EHDOTUKSEMME:  
•  Riittävällä julkisella rahoituksella tuetaan laadukkaiden  

kirjasto-, museo- ja kulttuuripalvelujen tuottamista.   
Hyvätasoiset kulttuuripalvelut ovat keskeisiä kansalaisten 
elämänlaadun sekä alueiden elin- ja vetovoiman tekijöitä. 

• Kulttuuripalvelujen henkilöstö-, toiminta- ja kehittämis- 
resurssien tulee olla riittävät ja tasapainossa keskenään.

•  Kulttuuripolitiikan painopisteeksi otetaan inhimillisyyden  
vahvistaminen yhteiskunnassa sekä kulttuurinen  
toiminta itsessään.  

•  Julkisia kulttuurihankkeita on resursoitava riittävin  
julkisin varoin. Kulttuurihankkeiden omarahoitus- 
osuuksia pienennetään, jotta voidaan toteuttaa myös  
uusia ja kokeellisia hankkeita.

•  Hyvinvointia edistetään panostamalla kuntien kirjasto-,  
museo-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluihin. Nämä  
ovat yhteiskunnallisia ja terveydellisiä ongelmia  
ennaltaehkäiseviä palveluita.

•  Ei tingitä pätevyysvaatimuksista kuntien kirjasto-, museo-, 
kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluissa. Palvelujen laatu 
edellyttää korkeakoulutettua asiantuntemusta. 

•  Palkkatasa-arvoa edistetään korjaamalla erityisellä  
palkkaohjelmalla kulttuurialojen naisvaltaisten asian- 
tuntija-ammattien palkkaus vastaamaan työn vaativuutta  
ja edellytettyä koulutusta.

 

4. KULTTUURIN RESURSSIT  
KUNTOON

Lisätään kuntien kirjasto-, museo- ja  
kulttuuripalvelujen rahoitusta.

Laadukkaat kulttuuripalvelut edellyttävät 
korkeakoulutettua osaamista ja oikeuden-
mukaista palkkausta. 
 



EHDOTUKSEMME:  
• Resursoidaan julkinen hallinto ja palvelutuotanto  

riittävästi korkeakoulutetuin asiantuntijaresurssein. 
• Sote-, maakunta- ja kuntauudistuksen valmisteluun,  

johtamiseen ja muutosviestintään kiinnitetään erityistä 
huomiota.  

• Otetaan henkilöstö mukaan kaikkien julkisen sektorin  
muutosten suunnitteluun ja läpivientiin.

• Kuntien laadukas päätösvalmistelu varmistetaan  
riittävällä ja asiantuntevalla hallinnolla. Hyvät kunta-

 palvelut edellyttävät kattavaa asiantuntijatietoa  
kuntalaisten palvelutarpeista.   

• Otetaan julkisten palvelujen digitalisoinnin lähtö- 
kohdaksi ”ihmiskasvoinen digitalisaatio”, joka ottaa  
huomioon kaikkien asukkaiden palvelutarpeet.  

• Varmistetaan uussuomalaisten yhdenvertainen  
kansalaisuus myös tehostamalla viestintää ja  
huolehtimalla laadukkaasta viranomaistulkkauksesta.

5. HYVÄSTÄ HALLINNOSTA  
ARVOSTETTU VAHVUUS  

Julkisen sektorin toimintaedellytykset  
turvataan ja taataan näin kansalaisten  
yhdenvertainen kohtelu sekä kansalaisten 
tarpeisiin vastaava palvelutuotanto. 

Julkinen hallinto toteutetaan hyvän  
hallinnon periaattein ammattimaisesti  
ja avoimesti.  

EHDOTUKSEMME:  
•  Taataan humanistisille aloille nykyistä pitkäjänteisempi   

rahoitus.
• Jokaiselle kansalaiselle taataan varallisuudesta  

riippumatta vahvat perustaidot sekä mahdollisuus  
suorittaa toisen asteen tutkinto, ammatillinen tai  
yleissivistävä.

• Poistetaan ja madalletaan koulutukseen  
osallistumisen esteitä.  

• Varmistetaan koulutuksen riittävä julkinen rahoitus.  
Palautetaan kaikille koulutusasteille täysimääräinen  
indeksirajoitus. 

• Maahanmuuttajien ja muiden korkeakoulutuksessa  
aliedustettujen ryhmien määrää lisätään korkea- 
koulutuksessa. 

• Tutkintoon johtava koulutus säilytetään maksuttomana  
suomalaisille sekä EU/ETA-maiden opiskelijoille.

• Alueellisten kehityserojen estämiseksi huolehditaan,  
että jokaisessa maakunnassa on joko yliopisto tai  
ammattikorkeakoulu.

6.  KOULUTUSJÄRJESTELMÄ  
YHDENVERTAISEKSI  

Humanistisille aloille taataan pitkäjänteinen, 
myös työelämän tarpeet huomioon ottava  
rahoitus. 

Korkeakoulutuksen suorittaneiden osuus  
nostetaan 50 prosenttiin ikäluokasta.



EHDOTUKSEMME:  
• Koulutusjärjestelmää kehitetään niin, että se  

mahdollistaa joustavat opintopolut.  
• Elinikäisen oppimisen näkyvyyttä ja painoarvoa  

korkeakoulujen strategioissa vahvistetaan. 
• Avoin korkeakouluopetus ja muu tutkintoon  

johtamaton koulutus huomioidaan paremmin  
korkeakoulujen rahoituksessa.

• Korkeakoulut ja oppilaitokset ohjataan kehittämään  
työelämää ja elinikäistä oppimista palvelevia opinto- 
kokonaisuuksia. 

• Opetuksen avoimuutta ja avoimia oppimateriaaleja  
lisätään merkittävästi. 

• Syventävien opintojen osaamiskokonaisuuksia ja  
erikoistumiskoulutuksia suunnataan korkeakoulu- 
tutkinnon jo suorittaneille. 

• Työstä, harrastuksista tai muuten hankitun  
osaamisen todentamiseksi kehitetään työkaluja.  

• Työnantajan vastuuta ja maksuosuutta työuran  
aikaisessa osaamisen kehittämisessä lisätään. 

• Erilaiset ryhmät otetaan huomioon elinikäisen  
oppimisen ratkaisuissa. 

• Otetaan käyttöön osaamissetelit aikuisten  
ammatillisen osaamisen kehittämiseksi.

7.  ENEMMÄN JA PAREMPAA 
ELINIKÄISTÄ OPPIMISTA   

Elinikäisen oppimisen on oltava  
mahdollista kaikille ja kaikissa työuran  
vaiheissa, myös työttömänä ja yrittäjänä  
tai itsensätyöllistäjänä.

Työikäisen väestön osaamista tuetaan  
laajalla toimenpideohjelmalla. 

EHDOTUKSEMME:  
• Laskemalla kaikissa tuloluokissa ansiotuloverotusta  

taataan kansalaisten ostovoima tilanteessa, jossa  
palkankorotukset ovat olleet erittäin maltillisia. 

• Kulutusveroja, kuten alkoholi- ja tupakkaveroa sekä  
ympäristöveroja, esimerkiksi bensaveroa korotetaan  
ja selvitetään muoviveron käyttöönotto. 

• Kansallisista valmisteveroista selvitetään sokeriveron  
vaikutukset ja harkitaan sen käyttöönotto.  

• Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen sekä matkailun alennetut 
arvonlisäverokannat pidetään nykyisinä. Myöskään  
yleistä arvonlisäveroa ei koroteta. 

• Jos arvonlisäverokantoja joudutaan korottamaan,  
parannetaan tuloverokevennysten ohella perusturva- 
etuuksia. Verotus- ja sosiaaliturvaratkaisut tehdään  
samanaikaisesti.  

• Yrittäjyyttä tuetaan poistamalla arvonlisäverotuksen  
takautuvuus ja nostamalla verohuojennuksen ylärajaa.  
Yhteisövero pidetään nykyisenä.  

8.  KANNUSTAVA JA JULKISTA 
TALOUTTA KESTÄVÄSTI KEHITTÄVÄ 
VEROTUS  

Palkkaverotusta alennetaan maltillisesti  
kaikilla tulotasoilla, mikä mahdollistetaan 
korottamalla haittaveroja harkitusti.  

Vero- ja sosiaaliturvaratkaisut sovitetaan 
yhteen. Arvonlisäveroa ei koroteta ilman 
parannuksia perusturvaan.



KESKUSTELE VAALITEEMOISTAMME!
YHTEYSHENKILÖSI AKAVAN ERITYISALOISSA:

Monimuotoinen työelämä, veropolitiikka
Salla Luomanmäki, toiminnanjohtaja
p. 0201 235 341 
salla.luomanmaki@akavanerityisalat.fi
@sallaluo

Työlainsäädäntö
Helena Lamponen, edunvalvontayksikön päällikkö
p. 0201 235 352  
helena.lamponen@akavanerityisalat.fi

Kulttuuripolitiikka, maakunta- ja kuntauudistus
Jaakko Korpisaari, neuvottelupäällikkö
p. 0201 235 363  
jaakko.korpisaari@akavanerityisalat.fi
@JaakkoKorpisaar

Koulutus- ja työvoimapolitiikka 
Minna Nieminen, neuvottelupäällikkö
p. 0201 235 368  
minna.nieminen@akavanerityisalat.fi 
@minna_nie 

www.akavanerityisalat.fi/vaaliteemat
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