
VAIKUTA, 
TOIMI, 
ÄÄNESTÄ!



Teollisuuden Vaikuttajat on Teollisuus
liiton vasemmiston ja sitoutumattomien 
vaaliliitto, joka toimii jäsenten edun
valvonnan parantamiseksi ja tasa
vertaisen yhteiskunnan edistämiseksi. 
Tule mukaan vaikuttamaan!
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LIITON VAHVUUS  
ON MEISTÄ KIINNI
Teollisuusliitto on voimakas, kun jäsenistö vaikuttaa aidosti liiton 
toiminnan suuntaan. Liitto mahdollistaa jäsenistön monipuolisen 
ja aktiivisen toiminnan.

Liiton linja syntyy erilaisista näkemyksistä. Päätöksenteossa 
on tärkeää kuunnella kaikkien mielipiteitä tasapuolisesti.

Liittokokousvaalit ovat liiton jäsendemokratian kannalta 
välttämätön asia. Vaalit lisäävät jäsenistön aktiivisuutta ja tarjo-
avat mielipiteille vaihtoehtoisia väyliä — aina työpaikoilta liiton 
johtoon asti.

LIITTOKOKOUS 2023
Teollisuusliiton seuraava liittokokous järjestetään 22.–24.5.2023. 
Liittokokoukseen valitaan 442 kokousedustajaa suhteellisella 
vaalilla 34 vaalipiiristä. Työmarkkinoiden käytettävissä olevat 
jäsenet voivat äänestää sähköisesti tai postitse 10.–31.3.2023.
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ME  
OLEMME 
heikomman 
puolella.
Teollisuuden Vaikuttajien toiminnan kulmakivet ovat työväen henkisyys, 
demokraattisuus, heikompien puolustaminen, yhteis vastuullisuus sekä 
ympäristön tulevaisuudesta huolehtiminen. Kaiken perustana on palkan-
saajien tekemä työ ja sen luoma hyvinvointi.

Meille on tärkeää Suomen teollisuuden toimintaedellytysten turvaa-
minen ja uusien työpaikkojen synnyttäminen maahamme.

Ihmisarvon kunnioittaminen on kaikissa olosuhteissa jakamaton asia. 
Emme hyväksy minkäänlaista rasismia tai epätasa-arvoa.

Pyrimme aktiivisesti saamaan toimintaamme mukaan kaikki, jotka 
jakavat ryhmämme arvopohjan ja toimintaperiaatteet.

Teollisuuden Vaikuttajien periaatteet
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Tavoitteenamme on jäsenten hyvinvointi. Jäsenten etujen valvonnan 
tulee perustua demokraattisiin arvoihin ja laajaan jäsenten kuulemiseen.

Edistämme työelämän tasa-arvoa, oikeudenmukaisuutta ja työ-
hyvinvointia. Toimimme solidaarisen palkkapolitiikan puolesta. Työstä on 
saatava palkka, jolla tulee toimeen. Teollisuusliiton palkkaratkaisussa on 
otettava huomioon vientiteollisuuden johtava asema Suomen taloudelle.

Vaadimme, että epätyypillisissä työsuhteissa, pätkä- ja silpputöissä 
työskentelevien työntekijöiden oikeuksia on parannettava.

Ajamme demokraattista ja läpinäkyvää asioiden valmistelua ja 
päätöksen tekoa.

 
ME  
AJAMME 
tasa-arvoa 
ja oikeuden-
mukaisuutta.

Teollisuuden Vaikuttajien periaatteet
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Haluamme Teollisuusliiton, joka on vahva vaikuttaja alojensa sopi-
mustoiminnassa ja yhteiskunnassa. Tavoitteenamme on työntekijöi-
den vaikutusmahdollisuuksien lisääminen suhteessa työnantajiin.

Tavoitteenamme on Teollisuusliitto, jonka arvoperusta nojaa vah-
vasti oikeudenmukaisuuteen, rehellisyyteen ja suvaitsevaisuuteen. 
Haluamme liiton, joka tunnustaa jäsenvaaleissa osoitetut yhteis-
kunnalliset näkemykset.

Teollisuusliitossa perustana on oltava jäsenten tasavertaisuus, 
yksilön mahdollisuus vaikuttaa ja yhteisöllisyyden vahvistaminen 
kaikessa liiton toiminnassa.

ME  
HALUAMME 
vahvan 
Teollisuus liiton.

Teollisuuden Vaikuttajien periaatteet



Teollisuuden Vaikuttajien 
tavoitteita
AMMATTILIITON YHTEISKUNNALLINEN MERKITYS

 f Yleissitovuus turvattava
 f Alipalkkausta, epäoikeudenmukaista kohtelua 

ja harmaata taloutta torjuttava

TYÖN MUUTOS
 f Pysyvät työehdot oltava tavoitteena
 f Alipalkkauksen kriminalisointi saatava lakiin

TYÖEHDOT
 f Työehtosopimuksen yleissitovuuden 

eteen jatkossakin tehtävä töitä
 f Lakko-oikeus säilytettävä

PALKKAPOLITIIKKA
 f Palkalla tultava toimeen
 f Työehtosopimusneuvotteluiden tavoitteena 

oltava reaaliansioiden kasvu
 f Palkankorotukset euromääräisinä ja kaikille

TYÖAIKA
 f Kokoaikatyön oltava ensisijainen työsuhteen muoto
 f Liiton oltava aktiivinen työsuojelulainsäädännön kehittämisessä

TYÖYMPÄRISTÖ JA TYÖSUOJELU
 f Työolot saatava kuntoon kaikilla työpaikoilla
 f Kaikista ammateista päästävä terveenä 

eläkkeelle ja päivän päätteeksi kotiin
 f Vuorotyöntekijöiden jaksaminen otettava huomioon
 f Sairauksien ennaltaehkäisemiseen panostettava

SOSIAALIPOLIITTISET LINJAUKSET
 f Yhteiskunnan turvaverkon pidettävä kaikissa elämäntilanteissa
 f Työantajan vastuu sosiaaliturvamaksujen osalta turvattava
 f Työttömyysturvan riittävä taso varmistettava

KESTÄVÄ TEOLLISUUSPOLITIIKKA
 f Liiton oltava vahvasti mukana teollisuuspolitiikan 

tekemisessä ja edistämässä vientiä
 f Puun käyttöä ja puurakentamista edistettävä
 f Ympäristölainsäädäntöä tulee tiukentaa ympäristörikosten osalta



SEURAA,  
OTA YHTEYTTÄ  
JA TULE MUKAAN!
www.teollisuudenvaikuttajat.fi 
info@teollisuudenvaikuttajat.fi

Facebook-Square facebook.com/teollisuudenvaikuttajat 
TWITTER-SQUARE twitter.com/tvaikuttajat 
INSTAGRAM-SQUARE instagram.com/teollisuudenvaikuttajat 
TIKTOK tiktok.com/@teollisuudenvaikuttajat


