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TYÖN JA SEN TEKIJÄN ÄÄNI 
KUULUVIIN VAALEISSA 
 
 
SAK:LAISTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUS 
ROMAHTANUT 
TNS Gallupin syys- ja lokakuun vaih-
teessa tekemän tutkimuksen mukaan 
SAK:laisten jäsenten äänestysaktiivi-
suus on tippunut rajusti alaspäin. 
SAK:n jäsenkunnasta alle puolet  
(46 %) on varmoja siitä, että äänestä-
vät huhtikuun eduskuntavaaleissa. 
Vuoden 2006 lokakuussa vastaava lu-
ku oli 63 %. SAK:laisten jäsenten ää-
nestysvarmuus on siten laskenut nel-
jässä vuodessa peräti 17 prosenttiyksi-
köllä. 

SAK:laisten äänestysvarmuuden 
lasku on suurempi kuin millään muulla 
tutkimuksessa tarkastellulla ryhmällä. 
Kaikista vastaajista varmoja äänestäjiä 
on 57 %, mikä on seitsemän prosent-
tiyksikköä vähemmän kuin neljä vuotta 
sitten. 
 
AY-LIIKKEEN VAALIKAMPANJOINNILLA 
KANSALAISTEN VAHVA TUKI 
Samassa tutkimuksessa kysyttiin myös 
ay-liikkeen roolista eduskuntavaalien 
yhteydessä. Tutkimuksen mukaan 
kaksi kolmesta vastaajasta (67 %) ha-
luaa, että ay-liike patistaa kansalaisia 
käyttämään äänioikeutta seuraavissa 
eduskuntavaaleissa. Osuus on kasva-
nut neljällä prosenttiyksiköllä vuoden 
2006 lokakuusta. 

Valtaosa suomalaisista on myös 
sitä mieltä, että ay-liikkeen pitää edus-
kuntavaalien alla nostaa vaalikeskuste-
luun palkansaajien kannalta keskeisiä  

epäkohtia (82 %) ja yrittää vaikuttaa 
palkansaajamyönteisemmän ilmapiirin 
vahvistamiseksi yhteiskunnassa (80 
%). Selkeä enemmistö kansalaisista 
soisi ay-liikkeen myös vaikuttavan eh-
dokkaisiin palkansaajien kannalta tär-
keissä asioissa (71 %). 
 
TOIMI VAALEISSA  
TYÖN JA SEN TEKIJÄN PUOLESTA 
SAK kampanjoi tulevienkin eduskunta-
vaalien alla omien tavoitteidensa ja jä-
sentensä äänestysaktiivisuuden puo-
lesta. Tällä viikolla on valmistunut 
SAK:n nelisivuinen esite "Työn ja sen 
tekijän puolesta". Esitteestä käyvät ilmi 
SAK:n keskeiset eduskuntavaalitavoit-
teet ja se, mitä nykyinen hallitus on 
tehnyt ja jättänyt tekemättä. Esite toimii 
myös A3-kokoisena julisteena. 
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"Työn ja sen tekijän puolesta" -esitettä 
voi tilata ammattiliitoista ja SAK:n alu-
eellisista toimipisteistä. Se löytyy myös 
pdf-muodossa osoitteesta 
www.sak.fi/vaalit 

SAK:n alueelliset toimipisteet ja 
paikallisjärjestöt ympäri maan järjestä-
vät lauantaina 12.3.2011 näyttäviä ti-
laisuuksia SAK:n tavoitteista ja tee-
moista. Lisäksi SAK:n ja liittojen johto 
tekee kenttäkierroksen keväällä 2011. 
Näiden tilaisuuksien yhteyteen on luon-
tevaa toteuttaa myös ammattiosastojen 
omia tempauksia. 
 

 
Ota selvää eduskuntavaalien ehdok-
kaista, heidän teemoistaan ja tavoit-
teistaan ja lähde mukaan toimintaan! 
 
EDUSKUNTAVAALIT 17.4.2011 
ENNAKKOÄÄNESTYS 6.–12.4.2011 
 
16.11.2010 
SAK/viestintä 


