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TERVETULOA
UUDISTAJIEN
JOUKKOON
Teollisuusdemarit tarjoaa Teollisuusliiton jäsenille
väylän parantaa työ- ja palkkaehtojaan ja
laajemmin yhteiskunnallista asemaansa.
Innostamme ihmisiä toimimaan yhdessä luomalla
toiminnalle yhteiset tavoitteet ja tekemällä
yhdessä töitä niiden saavuttamiseksi.
Toimimme solidaarisesti ja demokraattisesti. Tuemme
ryhmän piirissä olevia ihmisiä. Emme jätä ketään yksin.
Joukkoliikkeenä olemme aina heikomman puolella
vahvemman mielivaltaa vastaan.
Työskentelemme innovatiivisesti. Uudistamme ja
uudistumme, ja arvioimme toimintaamme jatkuvasti
ja tarvittaessa myös kriittisesti. Haluamme olla
edelläkävijöitä koko ammattiyhdistysliikkeessä.
Olemme ryhmä, johon olet tervetullut omana itsenäsi.

PERITeollisuusdemareiden toimintaa ohjaavat Teollisuusliiton jäsenten
tarpeet ja toiveet työpaikoilla ja arjessa. Toimintamme perustuu
jäsenlähtöisyyteen ja yhteisöllisyyteen jäsenperheiden tarpeet
huomioon ottaen. Tavoitteemme on parantaa jäsentemme
asemaa, oikeuksia ja turvallisuutta yhteiskunnassa ja työelämässä.
Toimintamme perusta on Teollisuusliiton määrittelemissä
ohjelmallisissa tavoitteissa. Niistä keskeisimpiä ovat yhteiskunnallinen ja taloudellinen oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja
solidaarisuus heikommassa asemassa olevia kohtaan.
Tehokkain ja kestävin tapa toteuttaa tavoitteita on pohjoismaisen
hyvinvointiyhteiskunnan ydin eli kaikkien saatavilla olevat
julkiset palvelut, kuten varhaiskasvatus, koulutus, sosiaali- ja
terveydenhuolto sekä eläke-, työttömyys- ja muu sosiaaliturva.
Työllisyyden edistäminen ja työttömyyden vähentäminen on
avainkeino hyvinvointiyhteiskunnan rahoittamiseksi.

Yhtenäisenä ryhmänä ja johtavana voimana vaikutamme
liiton päätöksentekoon vastuullisesti. Teollisuusdemarit on
avoin ja demokraattinen ryhmä, joka tekee päätöksensä
itsenäisesti. Olemme vahvasti osa kansallista ja kansainvälistä sosialidemokraattista poliittista ja ammatillista
palkansaajaliikettä. Ryhmän toimintaan osallistuminen
ei edellytä puoluejäsenyyttä.
Oikeudenmukainen yhteiskunta tarvitsee demokratiaa
ylläpitävän instituution rinnalle toimivan ja aktiivisen
kansalaisyhteiskunnan. Ammattiyhdistysliike on jäsentensä
tärkeä vaikutuskanava koko yhteiskuntaan. Työehtosopimukset ja muu työelämän edunvalvonta eivät yksin
riitä, vaan niiden lisäksi tarvitaan jatkuvaa poliittista
vaikuttamista muun muassa eri vaaleissa.

TYÖTÄ JA
TOIMEENTULOA
Työelämä ja työn tekemisen muodot ovat jatkuvassa muutoksessa.
Teollisuuden rakennemuutos etenee ja teknisen kehityksen
(digitalisaatio, robotisaatio, teköäly) vaikutuksiin sopeutuminen
tulee olemaan haastavaa edunvalvonnan, työllisyyden ja tulonjaon
näkökulmasta tarkasteltuna. Teollisuuden osuus Suomen bruttokansantuotteesta on laskenut alle 20 prosentin, mikä on pienempi
kuin muissa Pohjoismaissa. Teollisuusliiton jäsenet edustavat vientiteollisuuden lisäksi laajasti monia aloja ja palveluja, jotka ovat
kotimaassa tärkeitä työllistäjiä.
Suomen menestys on syntynyt ja syntyy korkeasta osaamisesta,
huipputeknologiasta, riittävistä investoinneista ja tuottavuudesta.
Talouden kasvun vahvistamisen lisäksi suhdannevaihtelujen tasaaminen ja työttömyyden ehkäisy ovat talouspoliittisten linjausten
keskeisiä tavoitteita. Talouskasvu perustuu pitkässä juoksussa lähinnä
työn tuottavuuteen, siksi kasvun perustana ovat korkea osaaminen ja
uudet teknologiat. Juuri siksi talous- ja teollisuuspolitiikan ytimessä on
oltava koulutuksen, tutkimuksen ja investointien vahvistaminen.
Verotuksen lähtökohtana on varmistaa, että yhteiskunnan toimintojen
rahoitus ja tulonjako toimivat oikeudenmukaisesti. Kannatamme
progressiivista verotusta tuloerojen pienentämiseksi. Työ- ja pääomatuloja on verotuksessa kohdeltava samoilla periaatteilla. Työn tekemisen ja yrittämisen verotusta ei pidä nostaa, vaan veropohjaa
on laajennettava ja verosuunnittelua on rajoitettava. Harmaan
talouden kitkeminen on saatava nykyistä tehokkaammaksi.
Veronmaksutaakan on jakauduttava oikeudenmukaisesti eri väestöryhmien kesken; palkansaajien lisäksi yrittäjien ja omistajien on
maksettava osuutensa hyvinvointivaltion rahoittamiseksi. Yrityksillä
on yhteiskuntavastuu, joka on vastavuoroisuutta yhteiskunnan kokonaisedun näkökulmasta. Teollisuus- ja elinkeinopolitiikan päätavoite
on varmistaa työntekijöille oikeudenmukainen palkkaus ja työehdot
sekä yrityksille tasapuoliset kilpailuolosuhteet.

Tavoitteemme
•

Edistämme yhteiskunnallista, poliittista ja taloudellista
oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja työntekijöiden 			
vaikutusmahdollisuuksia.

•

Kannamme vastuuta ja näytämme suuntaa palkansaajien
aseman parantamisessa yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla
esimerkiksi varmistamalla työehtosopimusten yleissitovuuden.

•

Edistämme Teollisuusliiton jäsenten korkeaa työllisyyttä,
parannamme sopimusturvaa ja vaadimme työntekijöille 		
oikeudenmukaisen osuuden yritysten tuloksesta.

•

Vaadimme ostovoiman turvaavat yleiskorotukset sekä 			
yrityskohtaisesti tuottavuuden kasvun ja tuloksen
mahdollistamat palkkaratkaisut.

•

Edistämme työttömyysturvan tason parantamista.

•

Vaadimme työnantajia kantamaan nykyistä 				
oikeudenmukaisemman osuuden yhteiskunnan
toiminnasta ja rahoituksesta.

AMMATTIYHDISTYSLIIKKEEN
ASEMAA
VAHVISTETTAVA
Työnantajien ja poliittisen oikeiston toimesta on viime vuosina
ideologisin perustein pyritty heikentämään ammattiyhdistysliikkeen
asemaa. Heidän tavoitteenaan on työehtosopimusten yleissitovuuden poistaminen ja sopimisen siirtäminen paikalliselle ja viime
kädessä yksittäisen työntekijän tasolle. Aiemmin kolmikantaisesti
sovittuun työelämän lainsäädäntöön, työttömyysturvaan ja muuhun sosiaaliturvaan on tehty yksipuolisia muutoksia ja heikennyksiä.
Työmarkkinajärjestelmää pyritään heidän toimestaan muuttamaan
niin, että ammattiyhdistysliikkeen mahdollisuutta neuvotella ja sopia
niin työnantajien kuin myös maan hallituksen kanssa heikennetään.
Nykykehitys johtaa siihen, että työmarkkinoita ohjaavat entistä
enemmän vallassa olevat poliittiset voimat.
Tähän kehitykseen emme alistu. Varaudumme kaikin käytettävissä
olevin keinoin puolustamaan ja kehittämään ammattiyhdistysliikkeen, yleissitovien työehtosopimusten ja keskeisen työelämän
lainsäädännön asemaa työmarkkinoilla.

Tavoitteemme
•

Osallistumme vahvasti yhteiskunnalliseen
keskusteluun ja poliittiseen vaikuttamiseen.

•

Levitämme viestiä tavoitteistamme laajasti julkisuuteen.

•

Koulutamme ryhmän aktiiveja siten, että he haluavat
ja kykenevät poliittiseen vaikuttamiseen monella
yhteiskunnallisella tasolla.

•

Tiivistämme yhteistyötä eurooppalaiseen ja kansainväliseen sosialidemokraattiseen ammattiyhdistysliikkeeseen ja niissä vaikuttaviin toimijoihin.

OMA TOIMINTA
RATKAISEE
Teollisuusdemarit on jäsenaktiivisuudesta kumpuava liike, joka
tarjoaa Teollisuusliiton jäsenille väylän parantaa työ- ja palkkaehtojaan ja laajemmin yhteiskunnallista asemaansa.

Tavoitteemme

Innostamme ihmisiä toimimaan yhdessä luomalla toiminnalle
yhteiset tavoitteet ja tekemällä töitä niiden saavuttamiseksi.

•

Määrittelemme selkeästi ja läpinäkyvästi lyhyen
ja pitkän aikavälin tavoitteemme. Tavoitteiden
saavuttamista seurataan ja arvioidaan.
Arviointi ohjaa toiminnan kehittämistä.

•

Lisäämme johdon ja hallinnon jäsenten
toiminnan läpinäkyvyyttä.

•

Näytämme toiminnallamme suuntaa
palkansaajien aseman parantamisessa
yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla.

•

Saamme omat tavoitteemme esille myös
julkisuuden kautta.

•

Ryhmämme aktiivit ovat laajasti mukana
poliittisessa vaikuttamistyössä kaikilla tasoilla.

•

Lisäämme aktiivien ja liiton työntekijöiden
poliittista koulutusta.

•

Luomme yhtenäisen toimintakulttuurin
Teollisuusliiton demareille.

Toimimme solidaarisesti ja demokraattisesti. Tuemme ryhmän
piirissä olevia ihmisiä. Emme jätä ketään yksin. Me tiedostamme,
että olemme joukkoliike. Olemme aina heikomman puolella
vahvemman mielivaltaa vastaan.
Työskentelemme innovatiivisesti. Kehitämme uusia ja entuudestaan
hyväksi havaittuja jäsenlähtöisiä toimintamalleja. Haluamme olla
edelläkävijöitä koko ammattiyhdistysliikkeessä. Parannamme
osallistumisen malleja aktivoimalla jäseniä yhteistoimintaan.
Vahvistamme osallistumista ja vuorovaikutusta. Luomme edellytykset
toimintaan esimerkiksi kouluttamalla ryhmän jäseniä ja tukemalla
heitä edunvalvonnan ja järjestötoiminnan tehtävissä. Kannustamme
ihmisiä kasvamaan ja kehittymään yksilöinä ja ryhmän jäseninä.
Tarjoamme ryhmän jäsenyyttä aktiivisesti yhteisesti suunniteltua
toimintamallia hyväksi käyttäen.
Uudistamme ja uudistumme. Kehitämme jäsenlähtöisyyttä ja vuorovaikutusta muun muassa digitaalisia sovelluksia hyödyntämällä. Arvioimme jatkuvasti ja tarvittaessa myös kriittisesti omaa toimintaamme.

www.teollisuusdemarit.fi
facebook.com/teollisuusdemarit
twitter.com/ TeollisuuSD

