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OTETAAN VASTUU IHMISESTÄ

• Maailma ympärillämme on kovassa muutoksessa. Muutos haastaa 
jokaista meistä. 

• Me ihmiset tarvitsemme muutoksessa turvaa ja tunteen reilusta 
pelistä.

• Me haluamme olla mukana tekemässä oikeudenmukaisempaa ja 
tasa-arvoisempaa, yhteistä Suomea. Tulevalla vaalikaudella tarvitaan 
uusi suunta.



Ihmisten mielestä hyvä säätely on tarpeellista 
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1. Reilumpi työelämä
ALUSTATALOUDEN TUNNUSTETTAVA TYÖNTEKIJÄNSÄ

Teknologian kehitys ja yhteiskunnallinen muutos muuttavat työtä. 

Tavanomaisesta poikkeavat työn teettämisen tavat lisääntyvät kaiken 
aikaa. Palvelujen digitalisoituminen avaa parhaimmillaan monia 
mahdollisuuksia uudenlaisille palveluille ja tuo esiin piilossa olevia 
työtilaisuuksia.

Alustatalouden työntekijät uhkaavat kuitenkin syrjäytyä kohtuullisista 
työnteon ja elämisen ehdoista, jos lainsäädäntö ei kehity samaan aikaan. 

Osa alustoista määrittelee työlle standardit, valikoi ja hallinnoi 
työvoimaa, mutta työn suorittajia pidetään freelancereina. Se ajaa 
heidät kohtuuttomiin tilanteisiin ja estää heitä ajamasta yhteisiä etujaan.
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Reilumpi työelämä
ALUSTATALOUDEN TUNNUSTETTAVA TYÖNTEKIJÄNSÄ

PAM esittää:

Työsopimuslakiin lisätään työnantajaolettama. Se merkitsisi, 
että jos työsuhteen piirteet täyttyvät, alustatalouden 
työntekijää pidettäisiin ensisijaisesti työntekijänä. Alustan 
omistajan pitäisi erikseen näyttää toteen tilanteet, joissa 
näin ei ole.



Reilumpi työelämä
ALIPALKKAUS KURIIN

Alipalkkaus merkitsee sitä, että työntekijä saa selvästi pienemmän 
korvauksen tekemästään työstä kuin muut samoja töitä tekevät. 
Vastaavasti työnantaja pitää nämä työntekijälle kuuluvat rahat itsellään 
tai pystyy myymään tämän vuoksi palveluitaan tai tuotteitaan muita 
yrityksiä halvemmalla.
Siihen, että työntekijä hyväksyy alipalkkauksen, liittyy usein 
tietämättömyys vallitsevasta palkkatasosta, työehtosopimusten 
olemassaolosta tai muista oikeuksista työntekijöinä.
Käytännössä työehtosopimuksen alittavien palkkojen oikaisu on 
mahdollista vain yksityisoikeudellisena asiana. Rikoslain työsyrjintä ja 
kiskonnan tapainen syrjintä yltävät vain törkeimpiin 
alipalkkaustapauksiin.



Reilumpi työelämä
ALIPALKKAUS KURIIN

Siivousala on esimerkki siitä, että asiat eivät yrityksissä ole aina 
kunnossa. Tarvitaan lisää keinoja ja resursseja puuttua alipalkkaukseen 
sekä työturvallisuuteen.



Reilumpi työelämä
ALIPALKKAUS KURIIN

PAM esittää:

Rikoslakiin otetaan uusi alipalkkausrikos. Se koskisi 
yleissitovan työehtosopimuksen määrittelemän minimitason 
alittavan palkan maksua. Näin vakavimmat tapaukset 
tulisivat rikoslain piiriin.



2. Inhimillisempi arki
ELÄMISEEN RIITTÄVÄ TYÖAIKA

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Palvelualoilla on paljon vastentahtoista osa-aikaisuutta – sitä että osa-aikainen työntekijä haluaisi lisätunteja taatakseen toimeentulonsa, mutta ei saa työnantajalta lisätunteja. Tätä toimeentulon vajetta täydennetään erilaisilla tulonsiirroilla, kuten toimeentulotuella ja asumistuella. Esimerkiksi pelkästään kaupan alalla tulonsiirtoja vastentahtoisesti osa-aikaisille maksetaan vuosittain noin 30 miljoonaa euroa, joka on laskettavissa epäsuoraksi yritystueksi. 



Inhimillisempi arki
ELÄMISEEN RIITTÄVÄ TYÖAIKA



Inhimillisempi arki
ELÄMISEEN RIITTÄVÄ TYÖAIKA

PAM esittää
• Lainsäädäntöön on saatava työajan vakiintumispykälä. Jos työntekijä 

tekee lisätunteja pitkäkestoisesti yli työsopimuksen mukaisen 
työajan, näiden tuntien tulee vakiintua uudeksi työajaksi 
työsopimukseen.

• Lainsäädäntöön tulee vaatimus, että työsuhteen osa-aikaisuudelle on 
peruste

• Lainsäädäntöön on lisättävä lisätuntien tarjoamisjärjestys, jolloin niitä 
olisi tarjottava ensimmäisenä pisimpään yrityksessä työsuhteessa 
olleille osa-aikaisille

• Lisätuntien tekeminen perustuu tapauskohtaiseen työntekijän 
suostumukseen
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ELÄMISEEN RIITTÄVÄ TYÖAIKA
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Inhimillisempi arki
SOSIAALITURVA JA SOSIAALIPALVELUT NOSTAMAAN IHMISTÄ

PAM esittää, että

• Perusturvaetuusjärjestelmää kehitetään tavoitteena yksinkertainen ja 
työntekoon kannustava järjestelmä 

• Perusturva integroidaan tiiviiksi osaksi sote- ja työllisyyspalveluita

• Perusturvaa ja työtuloja pystytään sovittamaan yhteen nykyistä paremmin

• Tehdään perhevapaauudistus

• Palautetaan subjektiivinen päivähoito-oikeus

• Turvataan lastenhoitopalvelut myös epäsäännöllistä työaikaa tekeville

• Kohtuuhintainen asuminen on mahdollista

• Julkista liikennettä kehitetään palvelemaan paremmin eri vuorokauden 
aikoina työssäkäyviä





3. Kaikkien vahvuudet käyttöön
MATKAILUN HIOMATON TIMANTTI KIRKKAAKSI

• Luodaan kansallinen palvelualojen edistämisohjelma

• Matkailuun kohdistettava valtion yleisavustus nostetaan vähintään 
samalle tasolle muiden pohjoismaiden kanssa

• Kesäsesonkeja tasataan kesälomien siirrolla ja jaksottamisella heinä-
elokuulle muun Euroopan loma-aikojen mukaisesti

• Suomi kehittää raideliikennettään pitäen mielessä myös matkailun 
tarpeita ja tukee hankkeita, jotka parantavat nopeita junayhteyksiä 
Suomesta Keski-Eurooppaan

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Matkailu kasvaa Suomessa vuositasolla 3-4% ja luo työpaikkoja palvelualoille. Myös maailmanlaajuisesti matkailu on kasvava trendi ja Pohjoismaat ovat kiinnostavia kohteena. Meidän tulisi saada ohjattua sitä nykyistä paremmin Suomeen.



47,4 miljoonaa yöpymistä 2017
– Suomella kovin kasvuluku
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Kaikkien vahvuudet käyttöön
LISÄÄ TYÖNTEKIJÖIDEN OSALLISUUTTA TYÖPAIKOILLE

Aidolla paikallisella sopimisella voidaan edistää yritysten tuottavuutta, 
tarkoituksenmukaisia työjärjestelyjä ja työhyvinvointia. Epäluottamus, 
puutteellinen osaaminen sekä epätasapaino neuvotteluosapuolten 
kesken estävät paikallista yhteistoimintaa.
PAM esittää
• Työehtosopimuksen nojalla tehtyjen paikallisten sopimusten osalta 

tulkintaetuoikeus siirretään työntekijäpuolelle
• YT-lain irtisanomispykälät siirretään työsopimuslakiin ja lakia 

kehitetään nimenomaan työpaikan yhteistoimintalaiksi
• Yhteistoimintamenettelyssä käsiteltävien asioiden joukkoa 

laajennetaan mm. palkkauksen ja työajan järjestämisen periaatteisiin 
ja työntekijöiden myötämääräämisoikeutta vahvennetaan 
työturvallisuudessa ja työhyvinvoinnissa
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Osaamista kaikille
TYÖNANTAJALLE VASTUUTA OSAAMISEN KEHITTÄMISESTÄ

• Työnantajalle nykyistä laajempi koulutusvelvollisuus, kun 
tuotannollis-taloudellisista syistä irtisanomisuhan alla olevalle 
työntekijälle etsitään uusia tehtäviä.

• Koulutusvelvollisuus koskemaan myös takaisinottovelvoitteen 
kattamaa aikaa.

• Näyttötaakka koulutusvelvollisuuden täyttämisestä siirretään 
työnantajalle.

• Säädetään irtisanomisjärjestyksestä, joka motivoisi työnantajan 
pitämään huolta ikääntyvien työntekijöiden osaamisesta.
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Osaamista kaikille
PERUSTAIDOT KUNTOON KAIKILLE

• Valtio kehittää digitaalisen alustan osaamistarpeiden mittaamiseen ja 
koulutuksen kohdentamisen arviointiin.

• Digitaalisella alustalla jokaisella työntekijällä olisi mahdollisuus tehdä 
kerran vuodessa omia osaamistavoitteitaan kartoittava testi, jonka 
perusteella pystyttäisiin arvioimaan, millaista koulutusta hän 
tarvitsee osaamisensa kehittämiseksi, ja ohjaamaan hänet 
tarvittavien palveluiden pariin.

• Valtio luo perustaitotakuu-ohjelman. Kohdennetaan julkisen sektorin 
kustantamana koulutusta henkilöille, joilla on todettu olennaisia 
puutteita perustaidoissa (lukeminen, kirjoitus, matematiikka, 
ICT-taidot). Tämä tekee ammatillisen kehittymisen muissa vaiheissa 
mahdolliseksi.



Osaamista kaikille
AMMATILLINEN KOULUTUS KUNTOON

• Ammatillisen koulutuksen kokonaisrahoitusta kasvatetaan.
• Opettajaresursseja ja kontaktiopetuksen määrää lisätään.
• Työpaikoilla tapahtuvaa opiskelua ja oppimista tuettaan riittävällä 

ohjauksella ja pedagogisella tuella. Työpaikoilla pitää olla riittävän 
monta työpaikkaohjaajan koulutuksen saanutta henkilöä. Lisäksi on 
turvattava se, että opettajilla riittää resursseja viedä pedagoginen 
osaaminen työpaikoilla.

• Valtio luo digitaalisen alustan opintojen henkilökohtaistamiseen 
työpaikalla. Yhteisellä alustalla, jolla voidaan seurata opiskelijan 
opintoja, taataan, että seuranta ei riipu koulutuksen järjestäjän 
resursseista ja vältytään eri toimijoiden päällekkäisiltä hankkeilta 
vastaavien alustojen laadinnassa.





5. Säännöt tehdä niin kuin on oikein
SUITSITAAN HARMAATA TALOUTTA JA VEROVÄLTTELYÄ

• Otetaan käyttöön alihankintaan liittyvä ketju- ja palkkavastuu

• Laajennetaan veronumerojärjestelmä työvoimavaltaisille ja runsaasti 
ulkomaista työvoimaa käyttäville aloille

• Otetaan palvelualoilla käyttöön online-kassajärjestelmät, jotka 
vähentävät mahdollista ohimyyntiä ja veronkiertoa

• Uudistetaan yhteisöverojärjestelmä

• Siirrytään EU:ssa yhteiseen ja yhdistettyyn yhteisöveropohjaan sekä 
yhteiseen yhteisöveron minimiverokantaan



Säännöt tehdä niin kuin on oikein
LAATU JA VASTUULLISUUS JULKISEN KILPAILUTUKSEN YTIMEEN

• Uudistetaan hankintalakia niin, että tarjous tulee valita aina parhaan 
hinta-laatusuhteen perusteella

• Sisällytetään hankintalakiin EU:n hankintadirektiiviin (artikla 18:2) 
sisältyvä sosiaalinen lauseke

• Hankintasopimuksen erityisehdoksi asianomaisen 
työehtosopimuksen noudattaminen

• Laaditaan julkisten hankintojen sosiaalisen vastuullisuuden 
kohentamiseksi kansallinen strategia, indikaattorit ja seuranta



Säännöt tehdä niin kuin on oikein
EDISTETÄÄN IHMISOIKEUKSIA, YRITYSVASTUUTA JA KANSALAISYHTEISKUNTAA

• Säädetään sitova laki yritysten 
ihmisoikeusvastuusta

• Yritysvastuuta edistävien 
kansalaisjärjestöjen valtion rahoitus 
nostetaan Ruotsin tasolle

• Nykyistä suurempi osuus valtion 
kehitysyhteistyövaroista kanavoidaan 
järjestöjen kautta

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
PAM on mukana Finnwatchin koordinoimassa kampanjakoalitiossa, joka vaatii Suomeen yritysvastuulakia, joka sitouttaisi yritysten alihankintaketjun sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen. Koalitiossa on ammattiliittojen lisäksi laaja rintama kansalaisjärjestöjä, puolueita ja yrityksiä.



6. Suomi Euroopan ytimeen

• Seuraava hallitus asemoi Suomen nykyistä selvemmin EU:n ytimeen, 
vahvan ja vaikutusvaltaisen unionin sekä työelämän kehittäjäksi
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