


Suomalaiset ovat tottuneet siihen, että 
sovittuun voi luottaa. 

Nyt.

Hallituspuolueiden puheenjohtajat 
tekivät toisin kuin aiemmin kertoivat 
tunnepitoisissa ja periaatteellisissa 

asioissa.
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Juha Sipilä tyrmäsi palkattoman sairauspäivän 1.9.2012 (Sairaana ei pidä tulla 
töihin) Lähde: http://www.juhasipila.fi/blogi/2012/10/01/49
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Suomessa kauppa ja palvelut pitävät 
kotimaisen kysynnän ja kansantalouden 

tällä hetkellä pyörimässä. 
Porvarihallitus on jo leikannut 

eläkeläisiltä, lapsiperheiltä, työttömiltä 
opiskelijoilta ja mustan tiistain 

päätöksillä leikataan palkkoja kaikilta 
työssäkäyviltä.

Nyt.

Pienituloisiin sekä eläkeläisiin 
kohdistuvat leikkaukset on peruttava. 
Työttömille voidaan luoda uusi polku 

työelämään täydellä palkalla (mm. Rinne 
01/2015, TEM/Tiainen HS 09/2015). 

Sipilän sijoittajakaverit ja muut 
isokenkäiset tulee saada mukaan 

lamatalkoisiin (viime keväänä 
maksettiin 10,5 mrd osinkoja).



Hallitusta on jo aikaisemmin arvosteltu 
tasa-arvoasioiden unohtamisesta ja 
siitä, että asioista neuvottelevat ja 

päättävät vain miehet. 

Nyt.

Hallituksen mustan tiistain 
pakotelistalla on monia asioita, joiden 
suurimmat kärsijät ovat tärkeää työtä 
pienellä palkalla vuorotyössä tekevät 

naiset. 



Hallituksen mustan tiistain 
pakotepäätöksissä on monia esityksiä, 

jotka palauttavat Suomen takaisin 
menneeseen aikaan.

Nyt.

Sipilä, Soini ja Stubb haluavat, että mm. 
hoitajat, poliisit, opettajat, 

lastenhoitajat, palomiehet ja lääkärit 
tulevat töihin sairaana, elleivät halua 

menettää satasta päivässä 
sairaussakkona.  

Eihän tässä ole mitään järkeä. 



Meille kaikille suomalaisille palveluja 
tekevät työntekijät julkisella sektorilla, 

joutuvat hallituksen mustan tiistain 
pakotepäätösten maksumiehiksi lomien 

ja lomarahojen leikkauksella. 

Nyt. 

On vaikeaa nähdä, miten vientilamaan 
ja yritysten kilpailukykyyn auttaa 

julkisen sektorin työntekijöiden lomien 
lyhentäminen ja lomarahojen 

leikkaaminen. 

Ellei 
tällä leikkauksella ollut tarkoitus 

rahoittaa yrityksille luvattu lähes 800 
miljoonan sotu-maksualennus, joka 

heikentää sosiaaliturvan 
rahoituspohjaa entisestään?  



Kun lähtee yksin marjaan, voi tulla susi 
vastaan. Hallituksen mustan tiistain 
eväillä ja yksipuolisilla toimenpiteillä 

tavoiteltu kilpailukyky- ja 
tuottavuusloikka jää ottamatta, mutta 

työmarkkinat on saatettu ristiriitojen ja 
syyttelyn kierteeseen.

Nyt. 

Sipilä on saanut vuorokaudessa 
aikaiseksi jo kaksi ulosmarssia. 

Entä jos yritettäisiin vielä kerran ja 
kootaan tasapainoisempi, mutta 

mitattavissa olevalla tavalla 
kilpailukykyä ja kestävyysvajetta 

parantava sekä työllisyyttä ja 
ostovoimaa tukeva sopimus. Sen 

ytimessä olisi maltillinen, uusi 
kilpailukykytakamatkaa umpeenkurova 

työmarkkinaratkaisu.



Nyt tarvitaan rakentavaa otetta maan 
johtamiseen pois mustien pilvien alta. 

SDP on kutsunut laajat piirit 
hahmottamaan yhteisen vastuun 

sopimusta. Tätä työtä vetävät Lauri 
Ihalainen ja yrittäjä Salla Saarinen. 

Tarkoitus on, että yhdessä sopimalla, 
pohtimalla löydetään vaihtoehtoinen 

polku, jonka jälkeen hallituksen mustan 
tiistain pakotelistat voidaan haudata 

työreformin viereen. 



Suomi tarvitsee toivoa ja vahvaa 
tulevaisuuden uskoa. 

Nyt.

Pakottamisen ja yksipuolisen sanelun 
sijaan tarvitaan yhdessä sopimista ja 
sitä kuuluisaa fundeeraamista sekä 

malttia. 

Aikaa tälle työlle on ensi syksyyn 
(aikataulu on sama kuin hallituksen 

päätösten voimaantulolla).



Meillä Suomessa on nyt valittavana 

vaihtoehtoja. 

Yhteisymmärryksen tie 

tai 

pakottamisen polku. 
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