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Eduskuntavaaleissa mukana olevat puolueet 
 
 
Eduskuntavaalit 
 

JHL tukee jäseniään eduskuntavaaleissa 

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry toimii sääntöjensä mukaan 
edunvalvonta- ja painostusjärjestönä sekä yhteiskunnallisena uudistus-
liikkeenä. Liiton 200 000 jäsentä työskentelevät valtiolla, kunnissa, kun-
tayhtymissä, seurakunnissa sekä yleishyödyllisessä yhteisöissä julki-
selle sektorille palveluja tuottavien yritysten tai yhteisöjen palvelukses-
sa. 

Toteuttaakseen perustehtäväänsä liitto tukee eduskuntavaalien yhtey-
dessä jäseninään olevia kansanedustajaehdokkaita puoluekannasta 
riippumatta. Tuen saamisen edellytyksenä on, että ehdokas sitoutuu lii-
ton periaatteisiin. Ehdokkaan tulee sitoutua seuraaviin periaatteisiin:  

 Yhteiskunnan on taattava jokaiselle jäsenelleen reilut mahdolli-
suudet oman elämänsä rakentamisessa. 

 Jokaista ihmistä kohdellaan yhdenvertaisesti eikä ketään syrjitä 
uskonnon, mielipiteen, sukupuolen, seksuaalisuuden tai ihonvä-
rin vuoksi.  

 Koulutus, hoiva, sosiaaliturva ja terveydenhuolto ovat perusoi-
keuksia joiden saaminen tulee riippua tarpeesta, ei maksukyvys-
tä tai asemasta yhteiskunnassa. 

 Ehdokas kannattaa työntekijöiden sananvaltaa työhönsä liitty-
vissä kysymyksissä sekä sopimisen kulttuuria. 

Esittäytyminen JHL:n nettisivulla  

JHL:n eduskuntavaalisivusto löytyy osoitteesta 
jhl.fi/eduskuntavaalit2019. Sivustolla esitellään JHL:n hallitusohjelma-
tavoitteet sekä JHL:ään kuuluvat ehdokkaat. Jos jäsenenämme oleva 
ehdokas haluaa esittäytyä, pyydämme toimittamaan tiedot julkaista-
vaksi sivustolla olevalla lomakkeella.   

Jäsenlehti Motiivi  

Eduskuntavaaleissa ehdolla olevat jäsenet voivat ostaa Motiivista eri-
koiskokoisen ilmoituksen hintaan 550 €. Jos ostaa kahden ilmoituksen 
paketin, yksittäisen ilmoituksen hinta on 500 €. Ilmoituksen koko on 55 
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x 145 mm + 5 mm leikkuuvarat. Isommista vaali-ilmoituksista (1/2 tai 
1/1) Motiivi antaa JHL:n jäsenehdokkaille 30 % alennusta. Lisätietoja 
Motiivin mediakortista: motiivilehti.fi/mediatiedot/. Motiivi on valtakun-
nallinen media. 

Taloudellinen vaalituki 

JHL tukee eduskuntavaalien yhteydessä jäseninään olevia kansan-
edustajaehdokkaita taloudellisesti. Tuen hakemisen periaatteet voi lu-
kea nettisivuillamme. Tukea haetaan sivulla jhl.fi/eduskuntavaalit2019 
olevalla sähköisellä lomakkeella 31.3.2019 mennessä.  

Vaaliaineisto 

JHL:n hallitusohjelmatavoitteet löytyvät eduskuntavaalisivustolta 
jhl.fi/eduskuntavaalit2019. Lisäksi ehdokkaat voivat halutessaan hyö-
dyntää liiton Materiaalipankista jhl.fi/jhl/materiaalipankki/ löytyvää mate-
riaalia. Voit tiedustella aineistoa myös aluetoimistoistamme. 

Tilaisuudet 

Ehdokkaat ovat lämpimästi tervetulleita liiton tilaisuuksiin ja esittelypis-
teille eri tapahtumiin. Tietoja tapahtumista saa liiton tapahtumakalente-
rista jhl.fi/tapahtumakalenteri/ sekä aluetoimistoista 
jhl.fi/jhl/aluetoimistot/. Ehdokkaat voivat myös pyytää JHL:stä puhujia 
omiin vaalitilaisuuksiinsa.  

Kysyttävää? 

Jäsenistön eduskuntavaalitukiperiaatteisiin liittyviin kysymyksiin vas-
taavat liiton toimialajohtajat. 

 

Hyvää ja aktiivista vaalikampanjaa toivottaen 

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry 
 
 
Håkan Ekström  Teija Asara-Laaksonen  
toimialajohtaja  toimialajohtaja 
p. 040 828 2865  p. 040 770 6577 

 
 


