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Aika:   13.11.2019 klo 9.30 – 17.10 
  14.11.2019 klo 9.00 – 12.15 
 

Paikka: Petäys Resort, Tyrväntö 
 
Läsnä:   Sirpa Laakso  valtuuston puheenjohtaja 

Sami Viitasaari  valtuuston 1. varapuheenjohtaja 
Mira-Veera Auer valtuuston 2. varapuheenjohtaja 

 
49 valtuuston varsinaista jäsentä  
1 henkilökohtaista varajäsentä 
10 yleisvarajäsentä 
15 hallituksen jäsentä 
4 työttömyyskassan hallituksen jäsentä  
PAMin henkilökuntaa 
Jyrki Konola  sihteeri 
Anu Valve  sihteeri 

 
1. Kokouksen avaus 

 
Valtuuston puheenjohtaja Sirpa Laakson avasi valtuuston sääntömääräisen 
syyskokouksen 13.11. klo 9.30.  
 
Avauspuheessaan Laakso arvioi tulevan neuvottelukierroksen vaikeaksi. Hän 
ihmetteli mitä valtakunnansovittelija on tarkoittanut ilmoittaessaan 
ennakkoon, etteivät naisvaltaiset alat tule saamaan häneltä toisenlaisia 
ratkaisuja kuin muutkaan alat. Haluaako valtakunnansovittelija betonoida 
liittokohtaisten neuvottelujen palkankorotukset ennen kuin neuvottelut ovat 
edes kunnolla alkaneet? Laakso piti tärkeänä, että myös matalapalkkaisilla 
palvelualoilla on aito ja luottamuksellinen mahdollisuus sopia 
työehtosopimuksista ilman että valtakunnansovittelija vaikeuttaa ennakkoon 
neuvotteluja. Työehtosopimusneuvottelujen haasteista Laakso nosti esille 
palvelualoilla yleisen osa-aikaisuuden, yksintyöskentelyn ja kasvavat työn 
vaatimukset. Laakso kannusti tehtävässään aloittavaa uutta valtuustoa 
aktiivisuuteen, ahkeruuteen ja ottamaan asioita rohkeasti puheeksi, jotta 
palvelualat kehittyvät ja alojen työntekijät saavat äänensä kuuluviin. 

 
2. Läsnäolijoiden toteaminen 

 
Todetaan liittokokouksen jälkeen valtuuston kokoonpanossa tapahtuneet 
muutokset: 
 
Itä-Suomen alueelta valtuuston varsinainen jäsen Toni Kinnunen on 
ilmoittanut eroavansa valtuuston jäsenyydestä 20.10.2019 perusteena liiton 
vaihto. Todettiin, että Kinnuselle on myönnetty ero valtuuston jäsenyydestä ja 
hänen tilalle varsinaiseksi jäseneksi nousi 1. henkilökohtainen varajäsen Eija 
Lapveteläinen.  
 
Pohjois-Suomen alueelta valtuuston varsinainen jäsen Johanna Järvenpää on 
ilmoittanut eroavansa valtuuston jäsenyydestä 30.9.2019 perusteena liiton 
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vaihto. Todettiin, että Järvenpäälle on myönnetty ero valtuuston jäsenyydestä 
ja hänen tilalle varsinaiseksi jäseneksi nousi 1. henkilökohtainen varajäsen 
Reeta Isola.  

 
Todettiin kokouksen avaushetkellä läsnä olleet henkilöt. Osallistujalista on 
pöytäkirjan liitteenä.  

 
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Todettiin, että kokous on laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen. 
  

4.  Kokousvirkailijoiden valinta 
 
4.1. Sihteerit (2) 
 
Valittiin kokouksen sihteereiksi Jyrki Konola ja Anu Valve.  

 
  4.2. Ääntenlaskijat (5) 
 
  Valittiin viisi ääntenlaskijaa alueiden esitysten perusteella: 
 

1. Jani Tikkanen (Häme-Kaakkois-Suomi) 
2. Toni Heino (Helsinki-Uusimaa) 
3. Minna Ropponen-Korhonen (Itä-Suomi) 
4. Minna Holtlund (Lounais-Suomi) 
5. Sonja Harmaala (Pirkanmaa) 

 
Ääntenlaskijoiden puheenjohtajana toimi Jani Tikkanen. 

 
  4.3. Pöytäkirjantarkastajat (2) 
 
  Valittiin kaksi pöytäkirjantarkastajaa alueiden esitysten perusteella: 
 

1.  Sari Pihlajaniemi (Lounais-Suomi) 
2.  Juha-Matti Tervo (Pohjois-Suomi) 

   
   
  4.4. Päätöslausumavaliokunnan jäsenet (7+1+1) 
 
  Valittiin päätöslausumavaliokunnan jäsenet alueiden esitysten perusteella: 
 

1. Päivi Toroila (Helsinki-Uusimaa) 
2. Virpi Torniainen (Häme-Kaakkois-Suomi) 
3. Ulla Leskinen (Itä-Suomi) 
4. Sasu Haapanen (Lounais-Suomi) 
5. Päivi Vuorinen-Vilen (Pirkanmaa) 
6. Niina Kortelainen (Pohjanmaa-Keski-Suomi) 
6. Jouni Korva (Pohjois-Suomi) 

, 
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Hallitus valitsi kokouksessaan edustajakseen päätöslausumavaliokuntaan Timo 
Tiikkajan. Sihteerinä toimi yhteiskuntasuhteiden vastaava Eveliina Reponen. 

 
4.5. Menettelytapavaliokunta 
 

Valittiin menettelytapavaliokunta, jonka muodostivat liiton johtoryhmä ja 
valtuuston puheenjohtajisto Sirpa Laakso, Sami Viitasaari, Mira-Veera Auer 
sekä kokouksen sihteeri Anu Valve. 

 
5. Kokoussääntöjen hyväksyminen 
 

Hyväksyttiin kokoukselle kokoussäännöt.  
 

6.  Kokouksen esityslistan hyväksyminen  
 
 Hyväksyttiin kokoukselle laadittu esityslista, joka on pöytäkirjan liitteenä.  
 
 Puheenjohtajaksi vaihtui Sami Viitasaari. 

 
7.  Puheenjohtajan ajankohtaiskatsaus ja yleiskeskustelu 
 
 Kuultiin liiton puheenjohtaja Annika Rönni-Sällisen ajankohtaiskatsaus. Rönni-

Sällisen puhe on pöytäkirjan liitteenä. 
 
 Seuraavaksi siirryttiin yleiskeskusteluun. 

 
Merja Lehto (Helsinki-Uusimaa): Lehto toi terveisiä eurooppalaisen 
edunvalvontajärjestön Effatin kokouksesta, joka on vaikuttanut yli sadan EWC-
sopimuksen syntyyn eurooppalaisissa kansainvälisissä yrityksissä. 
Maailmanlaajuisen murroksen ajassa koko ay-liikkeen olemassaolo on 
uhattuna ja sitä pitää puolustaa kaikin keinoin. Globalisaatio, digitalisaatio, 
hallitsematon muuttoliike, maahanmuutto, pakolaisongelma ja ilmaston 
lämpeneminen ovat tulevaisuuden haasteita. Meidän on jatkossa pystyttävä 
suojelemaan työntekijöiden oikeuksia ja turvaamaan työpaikat ja 
taloudellinen asema turvallisuudesta ja terveydestä tinkimättä, Lehto sanoi. 
Perusasiat ovat saavutettavissa joukkovoimalla ja korkea järjestäytymisen 
avulla. Liittojen laskeva jäsenmäärä on saatava nousuun. Meillä on union 
power, käytetään sitä! Meidän on järjestäydyttävä, taisteltava ja voitettava! 
Haemme minimipalkaksi 15e/tunti, Lehto vaati. 
 
Virpi Torniainen (Häme-Kaakkois-Suomi): Torniainen muistutti 
solidaarisuudesta. Postilaisten taistellessa työehdoistaan ja oikeuksistaan, on 
meidän osoitettava tukemme heille. Torniainen toivoi, ettei lakon aikana 
käytettäsi korvaavia toimintamuotoja tai haikailtaisi viivästyneiden lähetysten 
perään. Hän toivoi täyttä tukea postilaisille. Todennäköisesti tulemme myös 
itse tarvitsemaan tukea tulevalla neuvottelukierroksella, Torniainen muistutti. 
Lisäksi Torniainen korosti tiedottamisen tärkeydestä. Jokaisen tulisi jakaa 
tietoa miksi ay-liikkeessä toimitaan näin. 
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Sasu Haapanen (Lounais-Suomi): Haapanen puhui ammattiliittojen välisestä 
solidaarisuudesta. Työmarkkinaneuvottelut ovat jo käynnistyneet ja ovat 
osoittaneet jo nyt alkuvaiheessa, että liitojen tuki on tärkeää. Haapanen arveli, 
että tältä kierrokselta jää mieleen räikeä työehtoshoppailu, jota Posti ja Arkea 
ovat tehneet.  Moni liitto on onneksi osoittanut tukensa näissä tapauksissa.  
Haapanen toivoi PAMilta jämäkämpiä tukitoimia ja ulostuloja 
työmarkkinakierroksella. ”Meidän on osoitettava tukemme julkisesti ja 
määrätietoisesti. Kaikki tuki Postille, Arkealle ja yhteiselle 
ammattiyhdistysliikkeelle!” 
 
Mikko Ruokonen (Helsinki-Uusimaa): Ruokonen vaati PAMilta ennakkoon 
ilmoitettuja lakkoavustuksia hallituksen päättämissä työtaistelutoimissa. 
Teollisuusliitto ja Sähköliitto ovat ilmoittaneet maksavansa lakkoavustuksena 
200e/päivä tällä neuvottelukierroksella. Sama linjaus pitäisi koskea PAMin 
lakkoavustuksia, Ruokonen vaati. Näin saisimme lisää jäseniä ja myös 
sitoutuneita lakkovahteja. Liiton tulisi myös koordinoida eri aloja yhtenäisiin 
työtaistelutoimiin.  
 
Suvi Röntynen (Pohjois-Suomi): Röntynen totesi liiton olevan 
yhteistyökykyinen ja toista osapuolta arvostava neuvottelukumppani. Hän 
toivoi liiton tes-neuvottelijoille menetystä neuvotteluihin kentän antaen 
täyden tuen. Liian kiltti ei saa olla, tarvitaan työntekijöitä arvostavien 
uudistusten lisäksi myös euroja. Lakko on viimeinen keino tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Jokaisen tulisikin tehdä osuutensa järjestöllisen valmiuden 
nostamiseksi 100%: iin. Hankitaan jäseniä ja nostetaan keskustelua 
neuvottelukierroksesta, Röntynen kehotti.  
 
Anne Nyman (Pirkanmaa): Nyman paheksui Postin toimia sen huonontaessa 
työntekijöiden työehtoja ja alentaessa palkkoja. Nyman tiedusteli, onko PAU 
pyytänyt tukea PAMilta ja onko PAMilla toimenpiteitä suunnitteilla? Nyman 
totesi, että esimerkiksi Citymarketeissa on Postin toimipisteitä ja on väärin, 
että pamilaiset tekevät Postin töitä. Nyman haluaisi ehdottomasti olla 
tukemassa lakkolaisia.  
 
Marika Ruusunen (Itä-Suomi): Ruusunen puhui hiusalan tilanteesta. Alalla ei 
ole tällä hetkellä voimassa olevaa työehtosopimusta ja työnantajat ovatkin 
alkaneet heikentää työntekijöiden ehtoja ja vaatia allekirjoittamaan heikompia 
työsopimuksia. Yleissitovan työehtosopimuksen menettäminen kertoo 
työnantajien yksipuolesta vallasta. Tämä tulee vaikuttamaan kaikilla 
palvelualoilla tulevissa tes-neuvotteluissa, Ruusunen arvioi. 
 
Anne Nyman (Pirkanmaa): Nyman muistutti hallituksen tasa-arvo-ohjelmasta, 
johon työnantajaliitot ovat sitoutuneet. Pamilaiset alat ovat palkkakuopassa, 
eikä prosenttikorotukset pysty nostamaan palkkoja riittävästi. Nyman vaati 
euromääräisiä korotuksia. Lisäksi Nyman puhui vastentahtoisesta osa-
aikaisuudesta, joka tulisi olla vapaaehtoista. Kirjaus tulisi saada 
työehtosopimukseen. 
 
Ulla Leskinen (Itä-Suomi): Leskinen kertoi omia kokemuksia 
yhteisösovittelusta. Leskinen valmistui viime toukokuussa 
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työyhteisösovittelijaksi. Tämän jälkeen hän on ollut 10:ssä sovittelussa. 
Sovitteluiden seurauksena toimipisteissä työilmapiiri ja esimiestyö ovat 
parantuneet huomattavasti. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet. Yhteistyö 
työnantajan kanssa on parantunut, eikä häntä enää koeta vastapuoleksi. 
Leskinen suositteli kaikille työyhteisösovittelukoulutusta. 
 
Marika Ruusunen (Itä-Suomi): Ruususen mukaan työsopimuksiin tulee kirjata 
päätoiminen työskentelypiste, jolloin työnantaja ei voi kiertää 
kilometrikorvausten maksua työntekijälle kirjaamalla työskentelyalueeksi 
kaikkia toimipisteitä ketjuliikkeissä. Monissa maakunnissa toimipisteiden 
välimatkat voivat olla satoja kilometrejä. Kustannuksia ei voi sysätä 
työntekijän maksettavaksi. Sen sijaan työnantajan tulisi olla kiitollinen 
työntekijän joustavuudesta työskennellä eri toimipisteissä.  
 
Sami Kymäläinen (Helsinki-Uusimaa/Valtakunnalliset): Kymäläinen toivoi 
PAMin huomioivan kannoissaan, että työssäkäynnin kustannukset ja 
työmatkoihin käytettävä aika eivät saa muodostua esteeksi työnteolle. 
Yksityisautoilun kasvavia kustannuksia ja ilmastonmuutoksen estämiseksi 
tehtäviä toimia ei saa maksattaa pienituloisilla pamilaisilla. Oma auto on 
usealle työssäkäyvälle välttämätön julkisen liikenteen puutteen tai 
epäinhimillisten aikataulujen takia. 
 
Liisa Tamminen (Helsinki-Uusimaa): Tamminen puhui yksinhuoltajan työn ja 
perhe-elämän yhteensovittamisen hankaluudesta, kun työnantaja ei suostu 
joustamaan lapsiperheen tarpeissa. Yksi vaihtoehto voisi olla kirjaus 
työehtosopimukseen, joka takaisi työntekijälle esimerkiksi pelkkää 
aamuvuoroa, Tamminen ehdotti. 
 
Minna Ropponen-Korhonen (Itä-Suomi): Ropponen-Korhonen puhui 
työnantajan viestinnästä, viestintävälineistä ja viestinnän ulottumisesta vapaa-
ajalle.  Tulevissa tes-neuvotteluissa olisi huomioitava voiko työnantaja 
määrittää vapaa-aikaamme tulevaisuudessa ja onko työntekijän oltava myös 
vapaalla viestinnän ulottuvissa. 
 
Minna Holtlund (Lounais-Suomi): Holtlund toivoi parannuksia ja 
modernisointia ammattiosastojen käytössä olevaan sähköpostijärjestelmään. 
Olisi tärkeää, että osastoilla olisi toimiva järjestelmä mm. jäsentapahtumien 
tiedottamiseen.  
 
Tuuli Laine (Lounais-Suomi): Laine ehdotti helppokäyttöistä ja maksutonta 
PAM-sovellusta itsemaksavien jäsenmaksujen perintään, jäsenhankintaan ja 
tiedottamiseen. Sovelluksen avulla saisi tietoa liitosta, työehtosopimuksista, 
järjestäytymisen ja liittoon kuulumisen tärkeydestä. Itsemaksavat jäsenet 
voisivat maksaa jäsenmaksut sovelluksella. Tämä voisi olla yksi keino vähentää 
maksamattomien jäsenmaksujen takia liitosta erotettujen määrää. Sovellusta 
voisi myös hyödyntää esim. jäsendemokratiaa lisäävien neuvoa-antavien 
jäsenkyselyjen ja äänestysten tekemisessä. 
 
Päivi Toroila (Helsinki-Uusimaa): Toroila kantoi huolta ikääntyvistä 
työntekijöistä työelämässä. Ikääntyvien työssä kiinni pitäminen on tärkeä 
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keino ehkäistä työttömyyttä. Työvuorosuunnitteluun ja työssä jaksamisen 
edistämiseksi on monia keinoja, mutta usein niiden käytäntöön pano on 
kuitenkin kiinni työnantajan tahtotilasta. Ikärasismi on syrjinnän muodoista 
yleisin. Kokeneilla työntekijöillä on paljon osaamista ja hiljaista tietoa. Toroila 
toivoi PAMilta keinoja edistää ikääntyvien pitämistä kiinni työelämässä.  
Kokemus on otettava huomioon myös palkkataulukoissa.  
 
Mikko Ruokonen (Helsinki-Uusimaa): Ruokonen tiedusteli, onko 
liittokokouksen pöytäkirja valmistunut. 
 
Laura Hyppölä (Helsinki-Uusimaa): Hyppölä puhui työvuorojen 
sirpaloitumisesta ja lepoajoista. Työntekijät ovat väsyneitä, kun lepoajat 
toteutuvat minimin mukaan. Työaikalaki uudistuu, miten se otetaan 
huomioon tulevalla tes-kierroksella?  
 
Maria Juntunen (Helsinki-Uusimaa): Juntunen puhui luottamusmiesten 
eriarvoisuudesta riippuen työpaikkojen koosta ja edustettavien työntekijöiden 
määrästä. Työstä osittain vapautetut luottamusmiehet tarvitsevat enemmän 
tukea ja koulutusta. Heiltä puuttuu myös organisaation sisäinen 
luottamusmiesten tuki. Luottamusmiessopimusten päivittäminen on 
aloitettava tasapuolisuuden takaamiseksi.  
 
Ulla Leskinen (Itä-Suomi): Leskinen oli huolissaan palkansaajajärjestöjen 
jatkuvasta jäsenmäärien laskusta. Kentän viesti on se, että PAMin jäsenmaksu 
on liian kallis ja maksua verrataan YTK:n jäsenmaksuun. Keskusjärjestöjen olisi 
yhdessä kaadettava YTK-hegemonia.  Leskinen ehdotti SAK:n, STTK:n ja 
AKAVA:n yhteistä työttömyyskassaa. Lisäksi hän ehdotti liiton 
houkuttelevuudeksi erilaisia vaihtoehtoja: Jäsenmaksu koostuisi pelkästä 
peruspalkasta, jäsenmaksuihin olisi määritelty jäsenmaksukatto, liitto myisi 
myös pelkkää kassan jäsenyyttä, liiton asiakaspalvelua laadukkaammaksi ja 
nopeammaksi sekä pieniin yrityksiin liiton taholta edunvalvonta. 
 
Sonja Harmaala (Pirkanmaa): Harmaala puhui Suomen 
hiilineutraalisuustavoitteesta. Yksityisautoilun vähentämiseksi 
joukkoliikennettä olisi kehitettävä ja niin, että se olisi myös vuorotyöläisen 
hyödynnettävissä. Yömaksulisä olisi poistettava työmatkaliikenteestä. 
Työnantaja voisi tarjota työntekijöiden käyttöön joukkoliikenteen 
matkakortteja tai sähköpyöriä. Ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi tarvitaan 
tekoja! 
 
Petri Järvinen (Helsinki-Uusimaa): Järvinen ihmetteli miksei 
vasemmistojohtoinen maan hallitus puutu millään tavalla valtionomisteisen 
Postin työehtosopimusshoppailuun. Poliitikkoja on painostettava toimimaan. 
 
Anni Hasunen (Lounais-Suomi): Hasunen puhui työelämätiedottamisesta 
oppilaitoksissa ja siitä, miten se saataisiin liitossa toimivaksi ja nuoria 
puhuttelevaksi. Koulutiedottajan on oltava nuori henkilö ja liiton tulee ulottaa 
työelämätiedottaminen myös koulumaailman ulkopuolelle, esimerkiksi 
messuille. Hasunen ehdotti, että valtuuston jäsenet auttaisivat liittoa 
koulutiedottamisessa yhdessä ammattiosastojen kanssa. 
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Aleksi Pakarinen (Helsinki-Uusimaa): Pakarinen kertoi kokemuksiaan 
työpaikaltaan ulkopuolisen työvoiman käytöstä ja alihankinnasta, joiden avulla 
työnantaja pyrkii aktiivisesti kiertämään paikallisia sopimuksia. Kaupan alalla 
käytäntö on nyt todellisuutta, jatkossa varmasti muillakin pamilaisilla aloilla. 
Työehtosopimuksiin olisi saatava kirjauksia ulkopuolisen työvoiman käytöstä. 
Pakarinen kehotti kaupan sopimusalatoimikuntien jäseniltä reagointia 
valtuustoaloitteeseen nro 12. ”Ulkopuolisen työvoiman työehtojen reiluuden 
takaamiseksi palvelualoilla”.  
 
Arto Halonen (Helsinki-Uusimaa/Valtakunnalliset): Halonen toi terveiset 
valtionomisteisesta yhtiöstä, joka irtisanoi 400 työntekijää viime kesänä.  
Harmillista on se, että poliitikot kommentoivat yritystä koskevia asioita 
julkisesti tuntematta sisältöjä. Halonen totesi, että suora vaikuttaminen 
poliitikoihin on tärkeää.  
 
Mikko Ruokonen (Helsinki-Uusimaa): Ruokonen toivoi, että PAM osoittaisi 
tukitoimia Postin työntekijöille. PAMin pitäisi linjata konkreettisia toimia lakon 
tukemiseksi, etteivät teot jäisi vain kauniiksi puheiksi. Moni muu liitto on jo 
osoittanut tukensa, Ruokonen totesi.  
 
Toiminnanjohtaja Jyrki Konola kommentoi Holtlundille ammattiosastojen 
käytössä olevaa sähköpostijärjestelmää. Mainitut epäkohdat otetaan liitossa 
tarkasteluun ja katsotaan mitä niille voidaan tehdä. Jäsentietojärjestelmä ja 
sen ylläpito on merkittävä osa liitossa tehtävää työtä.  
 
Konola pahoitteli liittokokouksen pöytäkirjan valmistumisen viivästymistä ja 
vastasi Ruokoselle, että pöytäkirja on tällä hetkellä pöytäkirjan tarkastajilla ja 
puheenjohtajilla tarkastettavana. Liittokokouksessa tehdyt päätökset ovat 
voimassa.  
 
Konola kiitti Lainetta ehdottamastaan PAM-sovelluksesta ja siihen liittyvistä 
ideoista mm. jäsenkiinnittyvyyden parantamiseksi. Konola totesi, että liitossa 
on käynnissä sähköisten palveluiden kehittämisprojekti ja tässä työssä tullaan 
huomioimaan saanut ideat.  
 
Liiton puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen kiitti valtuustoa hyvistä 
puheenvuoroista ja evästyksistä hallituksen ja liiton henkilökunnan 
työskentelyyn. Rönni-Sällinen kommentoi PAU:n lakoon liittyviä tiedusteluja. 
PAU:lta on tullut SAKlaisille liitoille yhteinen tukipyyntö, mutta ei siis erikseen 
PAMille osoitettua pyyntöä. Liiton hallitus pitää ylimääräisen kokouksen 
huomenna aamulla pohtien mahdollisia tukitoimia.  
 
Rönni-Sällinen esitti vielä erityiskiitokset kaikista ilmastonmuutoksen 
torjuntaan liittyvistä puheista. Liitossa on syksyn aikana pohdittu ay-liikkeen ja 
PAMin roolia asiaan.  Tämä työ jatkuu edelleen. 
 
Merkittiin kuulluksi puheenjohtaja Annika Rönni-Sällisen ajankohtaiskatsaus ja 
yleiskeskustelu, jotka toimivat päätöslausumavaliokunnan työn pohjana.  
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Puheenjohtajaksi vaihtui Mira-Veera Auer. 
 

8.  Valtuustoaloitteista päättäminen 
 
Todettiin, että valtuustolle on saapunut 29 aloitetta, joihin hallitus on laatinut 
lausunnot.  

 
  Siirryttiin aloitteisiin. 

 
Aloite 1: Luottamushenkilöiden tukeminen  
 

Palvelualojen työpaikoilla on halukkuutta valita luottamushenkilöitä. Kun uusi 
luottamusmies aloittaa tehtävässään tulee meidän järjestönä varmistaa uusille 
valituille luottamushenkilöille tukea tehtävässä menestyäkseen. Olen nyt 
useissa liittomme järjestämissä koulutuksissa ja tapahtumissa kuullut varsinkin 
”virkaiältään” nuorten luottamushenkilöiden kertovan, kuinka kokevat 
epätietoisuutta keneltä kysyisivät neuvoa luottamustehtävään liittyvässä 
asiassa.  
 
Teen aloitteen, jossa esitän seuraavaa: 
 
1. 
Aloittaville luottamusmiehille nimetään heidän alueensa aluetoimistosta ko. 
luottamusmiehen TES - alaan perehtynyt ratkaisutoimitsija, joka toimii 
luottamusmiehen ”kummitoimitsijana” ja tukena tehtävässä. Tämä on 
ensiarvoisen tärkeää erityisesti aloittaville luottamushenkilöille päästäkseen 
tutuksi PAMin toimintaan, sekä avuksi tehtävän hoidossa. Näin myös 
toimitsijalle tulee tutuksi luottamusmiehen edustama yritys tavoiltaan ja 
kulttuuriltaan, jolloin luottamusmies ei jokaisen selvitettävän asian kohdalla 
joudu kertomaan minkälaisesta yrityksestä on nyt yhteydessä. 
 
2. 
Sopimukset ja neuvottelujärjestelmät hallitseville luottamusmiehille nimetään 
heidän alueeltaan Järjestävätoimitsija työnohjaukseen ja työpaikkojen 
järjestämiseen tueksi. Liittokokouksemmekin tahtotila on, että työpaikoilla 
jatketaan ja edelleen kehitetään tapoja tehdä yrityksissä Järjestämistyötä. 
 
Kummitoimitsija - toimintaa on liitossamme aiemminkin ollut, joten se on 
meille ”tuttu juttu”, mutta nyt pelkään asian jääneen taka-alalle, joten on 
huolehdittava asiaan järjestelmällistä aloitteellisuutta liittomme taholta, jotta 
asiaan saadaan riittävä kattavuus ja varmuus tarvittavan tuen ”perille 
pääsystä”. 
 
 
Janne Kankaantähti 
Valtuuston jäsen 

 
Hallituksen lausunto:     
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Aloitteessa kiinnitetään huomiota erittäin tärkeään asiaan. Liiton 
organisaation on kehitettävä jatkuvasti toimintatapojaan, jotta työpaikoilla 
toimivat luottamusmiehet kokevat saavansa monipuolisesti tukea ja tietoa 
luottamustehtävänsä hoitamiseen. Keskeistä tässä on liiton koulutusyksikön 
järjestämät luottamushenkilöiden koulutukset, joita toteutetaan yhteistyössä 
aluetoimistojen kanssa. Näissä koulutuksissa saadaan perusvalmiudet 
luottamustehtävän hoitamiseen ja luodaan verkostoja muihin 
luottamusmiehiin sekä aluetoimiston henkilökuntaan.  Aluetoimistot myös 
säännöllisesti järjestävät alueilla luottamushenkilöiden tapaamisia ja 
syventävää koulutusta on tarjolla TSL:n, KSL:n ja SAK:n järjestämänä.  
 
PAMilla on ollut ennen käytössä ns. kummitoimitsijajärjestelmä, jossa 
nimettiin jokaisen luottamusmiehen tueksi oma kummitoimitsija. Vaikka 
virallisesta kummitoimitsijajärjestelmästä on luovuttu, niin edelleen 
suurimmalla osalla luottamusmiehistä on aluetoimistolla joku ”luottohenkilö”, 
jonka kanssa yhteistyö on säännöllistä ja tiivistä.  Aloitteessa esitetty tapa 
nimetä kaksi eri toimitsijaa (järjestö – ja työsuhdetoimitsija) luottamusmiehen 
tueksi on looginen, mutta käytännössä hieman raskas olemassa oleviin 
resursseihin peilaten. Pääkaupunkiseudun ulkopuolisissa aluetoimistoissa on 
yleensä vain yksi järjestötoimitsija ja yksi työsuhdetoimitsija, joten aloitteessa 
esitetyn mallin mukaan he tulisivat molemmat nimetyksi jokaisen 
aluetoimiston alueen luottamusmiehen kummitoimitsijoiksi.  
 
Luottamusmiehen tukea kehitettäessä on tärkeää luoda toimintatapa, joka on 
mahdollista toteuttaa ilman lisäresursseja, sillä liiton henkilöstösuunnitelma ei 
ole lisäämässä henkilökuntaa aluetoimistoihin. Jatkossa on tärkeää, että 
jokaisella luottamusmiehellä on on yhdyshenkilö aluetoimistolla, liiton 
puhelinpalvelussa voidaan huomioida luottamusmiehet nykyistä paremmin, 
oman alan verkostot toimivat aktiivisesti (esim. oman yrityksen 
luottamushenkilöverkostot), liitto kykenee tuottamaan viestinnällisesti 
aineistoa ja jakomateriaalia, josta luottamusmiehet löytävät vastauksia 
yleisimpiin työpaikoilla esitettyihin kysymyksiin.   
 
Vuoden 2020 aikana kehitetään aktiivisesti luottamusmiesten 
tukikokonaisuutta ja tehdyistä ratkaisuista raportoidaan liiton hallitukselle.  

 
Päätösesitys: 

Valtuusto toteaa, että luottamushenkilöiden tuen kehittäminen on erittäin 
tärkeää ja hallituksen tulee varmistaa, että luottamushenkilöiden tukemiseksi 
kehitetään tehokkaat toimintamallit. 
 
Janne Kankaantähti (Häme-Kaakkois-Suomi): Kankaantähti esitti 
kannatettuna muutosesityksenä päätösesitykseksi: 
 
”Valtuusto toteaa, että luottamushenkilöiden tuen kehittäminen on erittäin 
tärkeää ja hallituksen tulee varmistaa, että luottamushenkilöiden tukemiseksi 
kehitetään tehokkaat toimintamallit, joissa erityisesti huomioidaan aloittavien 
luottamusmiesten tuen tarve. Valtuustolle informoidaan uudet toimintatavat 
yksilöidysti”. 
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Virpi Torniainen (Häme-Kaakkois-Suomi): Torniainen tiedusteli, miksi 
hallituksen lausunnossa mainitaan, että toimenpiteistä tiedotetaan vain 
hallitusta. Asia olisi tärkeä tuoda tiedoksi myös valtuuston jäsenille.  
 
Mikko Ruokonen (Helsinki-Uusimaa): Ruokonen totesi, että hallituksen 
lausunnossa viitataan liiton resurssipulaan ja toivoi, että liiton budjettiin 
varattaisiin riittävästi resursseja luottamusmiesten tukemiseen. Hyvä 
edunvalvonta on parasta markkinointia ja jäsenhankintaa. 
 
(Menettelytapavaliokunnan vastaukset on kirjattu sivulle 46) 
 

Päätös:  Valtuusto totesi, että luottamushenkilöiden tuen kehittäminen on erittäin 
tärkeää ja hallituksen tulee varmistaa, että luottamushenkilöiden tukemiseksi 
kehitetään tehokkaat toimintamallit, joissa erityisesti huomioidaan aloittavien 
luottamusmiesten tuen tarve. Valtuustolle informoidaan uudet toimintatavat 
yksilöidysti. 

   
Aloite 2:  Luottamusmiessopimusten parantaminen  
 

Palvelualojen ammattiliiton on neuvoteltava ja huolehdittava, että kaikissa 
sen luottamusmiessopimuksissa liiton jäsenyyden omaavilla työntekijöillä on 
mahdollisuus valita keskuudestaan toimipaikkakohtaiset luottamusmiehet. 
 
Taustaa ja perustelut: 
 
Tällä hetkellä Palvelualojen ammattiliiton luottamusmiessopimukset saattavat 
mahdollistaa yksittäisen ihmisen edustavan maanlaajuista satojen 
työpaikkojen ja tuhansien jäsenten verkostoa ja usein se ei mahdollista 
tarpeeksi aikaa luottamusmiehelleen tärkeiden tehtäviensä suorittamiseen. 
Luottamusmiesten ja liiton läsnäolo työpaikoilla mahdollistaa työnantajan ja 
työntekijöiden yhteistoiminnan ja työntekijöiden vahvan edunvalvonnan. 
Luottamusmies jo itsessään voi ennaltaehkäistä monia ongelmia työpaikoilla ja 
liitto onkin paljon lähempänä työpaikoilla, kun heillä on suora yhteyshenkilö 
liittoon. Toimipaikkakohtaisten luottamusmiesten etu on lisäksi se, että he 
voivat työskennellä arjessa kaikkien työpaikan haasteiden keskellä, jolloin 
heille syntyy ajantasainen kuva siitä, millaista edunvalvontaa työntekijät voivat 
tarvita. 
 
PAM Helsingin Kauppatyöntekijät ry esittää, että PAM ryhtyy toimenpiteisiin, 
että Luottamusmiessopimukseen kyseinen parannus saadaan neuvoteltua.  
 
PAM-Helsingin varastotyöntekijät ry 036 tukee tehtyä aloitetta.  
PAM 007-Keskolaisten ammattiosasto Ry tukee tehtyä aloitetta. 
 
PAM-Helsingin Kauppatyöntekijät ry  

 
Aloite 3:  Toimipaikkakohtaisten luottamusmiesten valintaan muutos  
 

Taustaa ja perustelut: 
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Kaupan työehtosopimuksen luottamusmiessopimuksessa 3§ kohta 5. 
työpaikan luottamusmiesten valinnat: Työnantajan ja pääluottamusmiehen 
sopiessa yrityksen toimipaikan ja alueluottamusmiehen valitsemisesta… 
Tämä sopiessa ei toimi. Työnantaja vetoaa, että pääluottamusmiehen valinta 
riittää ja on haluton sopimaan muihin yksiköihin työpaikkakohtaisia 
luottamusmiehiä. 
Esim. matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskevassa 
työehtosopimuksessa voi valita luottamusmiehen kaikkiin paikkoihin, joissa on 
väh. 20 työntekijää. (MaRa liitesopimus 3§) 
 
Ammattiosastomme esittää: 
 
Kaupan alan luottamusmiessopimukseen tehdään muutos. 
Ehdotetaan kaupan puolelle samaa kuin matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan 
palveluita koskevassa työehtosopimuksessa. Voidaan valita 
työpaikkakohtainen luottamusmies kaikkiin työpaikkoihin, joissa on väh. 20 
työntekijää. 

 
PAM-liikealan Kuopion seudun osasto ry 

  
Hallituksen lausunto aloitteisin 2 ja 3:  
 

Hallitus pitää aloitteen esiin nostamaa asiaa erittäin tärkeänä. 
Luottamusmiessopimuksia on pyritty jokaisissa työehtosopimusneuvotteluissa 
kehittämään paremmin vastaamaan alan tarpeita ja jäsenistön toiveita, mutta 
parannettavaa edelleen löytyy. Aloitteessa kuvattu ongelma vaivaa etenkin 
kaupan alalla, jossa viimeksi työehtosopimusneuvottelujen yhteydessä 
sovittiin työryhmästä, jonka tehtävänä on ollut käydä läpi kaupan 
luottamusmiessopimusta ja etsiä ratkaisuja mm. aloitteessa mainittuun 
ongelmaan. Työryhmän työ on vielä kesken, mutta työntekijä- ja 
työnantajapuolen näkemykset ovat tähän asti eronneet siinä määrin 
toisistaan, että ratkaisun löytäminen työryhmätyöskentelyn kautta ei näytä 
todennäköiseltä. 
 
Työehtosopimusten luottamusmiessopimuksilla on myös annettu 
mahdollisuus sopia yrityksen sisällä sinne paremmin sopivista 
luottamusmiesjärjestelmistä, joissa sovitaan niin luottamusmiesten määrästä, 
sijoittumisesta kuin vapautusajoista ja korvauksista. Monissa yrityksissä näin 
on jo tehtykin, mutta yhä useammassa tämä mahdollisuus jätetään 
käyttämättä tai järjestelmä, josta sovitaan ei ratkaise edellä esitettyä 
ongelmaa kuin osittain. Yrityskohtaiset järjestelmät luovat yrityksen sisälle 
parhaimmillaan toimivan ja kattavan edunvalvontaorganisaation, joka 
huomioi kattavasti yrityksen toimipaikka- ja työntekijärakenteen. 
 
Viime vuosina on ollut myös havaittavissa, että kaikkia työpaikan 
luottamustehtäviä ei saada täytettyä. Osin syynä ovat ylisuuret alueet, joiden 
hoidosta yhden henkilön on epärealistista selviytyä, osin syynä on ollut 
tehtävän hankaluus kyseisessä yrityksessä sekä perinne, jossa luottamusmies 
toimii yksinäisenä viestinviejänä ja neuvottelijana. Jälkimmäistä syytä ei 
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kuitenkaan pystytä kuin pieneltä osin ratkaisemaan 
luottamusmiessopimuksilla. Palvelualojen työpaikkojen yhteinen 
edunvalvonta kaipaa jatkossa yhä laajempia harteita ja suurempaa 
aktiivijoukkoa, joka yhdessä luottamushenkilöiden kanssa muodostaa 
yrityksen sisään toimivan edunvalvontaverkoston. 
 
Aloitteen kuvaamaa tilannetta voidaan siis parantaa sekä 
luottamussopimuksiin tehtävillä korjauksilla, että yrityskohtaisia 
luottamusmiesjärjestelmiä sopimalla. Näitä tukemaan tarvitaan myös 
yrityksen sisäisiä aktiiviverkostoja, jotka ovat tärkeä tuki luottamustehtävissä 
toimiville. 
 

Päätösesitys aloitteisiin 2 ja 3: 
 

Valtuusto päättää siirtää aloitteen sopimusalatoimikuntien käsittelyyn. 
  

Päätös aloitteisiin 2 ja 3:  
 

Valtuusto päätti siirtää aloitteen sopimusalatoimikuntien käsittelyyn. 
 
Aloite 4:  LM ja TSV taulukot tiedonsaanti ja tplm  
 

1. Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen euromääräisten korvausten 
taulukkojen jatkaminen. 
2. Luottamusmiehille annettavan tiedon yksilöinnin laajentaminen 
työpaikkakohtaiseksi. 
3. Luottamusmiesten työpaikkojen välisiin matkoihin käytetty aika on 
palkallista työaikaa. 
4. Isojen työpaikkojen eri yksiköihin saatava valita työpaikkakohtaiset 
luottamusmiehet. 
 
Taustaa ja perustelut: 
 
1. Kaupan alan luottamusmiessopimuksessa euromääräinen korvaus yli 800 
työntekijän yrityksissä on paikallisesti sovittavissa. On tullut esille, että näissä 
yrityksissä on ollut vaikeaa sopia korvausta. 
2. Kaupan alan luottamusmiessopimuksen 4§ Luottamusmiehelle annettavat 
tiedot. Tässä kohdassa esim. alueemme suuri työnantaja Osuuskauppa 
PeeÄssä antaa tiedot esim. jäsenmaksuperinnästä koko Osuuskaupan osalta. 
Luottamusmiehen kannalta olisi tärkeää, että tiedot saataisiin toimipaikka / 
kauppa kohtaisesti. Näin luottamusmies säästää aikaa ja vaivaa omassa 
työskentelyssään, koska ei tarvitse tehdä erittelyä. 
3. Kaupan alan luottamusmiessopimuksen 6§ mukaan luottamusmiesten 
työpaikkojen väliseen matkaan käytettyä aikaa EI lueta vapautusaikaan. 
Muutos: … matkaan käytetty aika on palkallista työaikaa. 
4. Työpaikkakohtaiset luottamusmiesten valinnat isojen työpaikkojen 
yksiköihin mahdolliseksi. He olisivat yhteistyö ”rukkasia” 
pääluottamusmiehelle. Yhtenäistetään verrattuna työsuojeluvaltuutetun 
sopimukseen. (Työsuojelun yhteistoimintasopimus kohta 2.8) 
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Ammattiosastomme esittää: 
1. Esitämme TES:ssä mainitun korvaustaulukon jatkamista. 
2. Luottamusmiehille annettaviin tietoihin lisätään toimipaikka / 
kauppakohtainen erittely pyydettäessä huomioiden tietosuoja-asetukset. 
3. Muutos kaupan alan luottamusmiessopimukseen 6§: luottamusmiesten 
työpaikkojen väliseen matkaan käytetty aika on palkallista työaikaa. 
4. Kaupan alan luottamusmiessopimukseen tehdään vastaava lauseke 
työpaikkakohtaisista luottamusmiehistä niin kuin Työsuojelu 
yhteistyösopimuksessa kohdassa 2.8. työsuojeluasiamiehistä. 
 
PAM-liikealan Kuopion seudun osasto ry 
 

Hallituksen lausunto:  
 

Hallitus pitää aloitteessa esitettyjä asioita tärkeinä ja varsin laaja-alaisina. 
 

Edellisissä työehtosopimusneuvotteluissa sovittiin kaupan, maravan ja 
kiinteistöpalvelujen luottamusmiessopimuksen uudistamiseen työryhmät. 
Kaupan työryhmässä on käsitelty laajasti koko luottamusmiessopimusta, 
maravan ja kiinteistöpalvelujen osalta on tarkasteltu vapautusaikoja ja 
korvauksia. Luottamusmiehen työn helpottamiseksi olisi hyödyllistä, mikäli 
toimipaikkakohtaiset listat voisi saada pyydettäessä tai erityisestä tarpeesta. 
Työryhmien työ on edelleen kesken ja aihe tulee varmasti olemaan esillä 
jälleen tulevissa neuvotteluissa. 
 
Tämän hetken tilanne antaa mahdollisuuden suurimpien yritysten 
luottamusmiehille sopia korvauksesta paikallisesti. Mikäli korvaus on kirjattu 
euromääräisesti, se lukitsee korvaussumman automaattisesti tietylle tasolle. 
Nykyisellä kirjauksella on pyritty huomioimaan isojen yritysten 
henkilöstömäärien vaatima työmäärä. Kuten edellä on mainittu, aihe tulee 
olemaan esillä tulevissa neuvotteluissa.  
 
Luottamusmiehen matka-ajan kuuluminen työaikaan on monimutkainen 
kysymys. Nykyisellään työaikalaki ei määritä matkustusaikaa työajaksi. 2020 
voimaan tuleva työaikalaki kuitenkin tulee rajaamaan työ- ja vapaa-ajan rajaa 
tarkemmin. Muutokset tullaan huomioimaan tarkasti tulevalla 
neuvottelukierroksella, ja hyödynnetään sen tuomien mahdollisuuksien 
mukaan. Toisaalta luottamusmiesten toiminta-alueet voivat vaihdella todella 
paljon maantieteelliseltä laajuudeltaan, jolloin tarkkojen määräysten 
tekeminen voi auttaa toista, mutta haitata toisen työskentelyä. 
 
Aloitteen kohdan 4 osalta kyse on samasta aiheesta kuin aloitteissa 2 ja 4, 
joihin on vastattu erikseen. 

 
Päätösesitys: 

Valtuusto päättää siirtää aloitteen sopimusalatoimikuntien käsittelyyn. 
 

Päätös:  Valtuusto päätti siirtää aloitteen sopimusalatoimikuntien käsittelyyn. 
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Aloite 5:  Jäsenhuollon järjestäminen 

 
Ammattiosastot järjestävät jäsenilleen tapahtumia. Nämä ovat 
pääsääntöisesti päivän tai kaksi kestäviä nähtävyyskohteisiin, teatteriesityksiin 
yms. suuntautuvia retkiä tai vastaavasti yhteisiä jäseniltoja jonkin teeman 
puitteissa. 
 
Nyt on huomattu, että jäsenistön mielessä on monia erilaisia heitä 
ajankohtaisesti askarruttavia asioita, jotka nousevat esille 
jäsentapahtumissamme lähinnä jäsenyyteen tai jäsenetuisuuksiin liittyvinä 
kysymyksinä. Tyypillisesti esimerkiksi päivärahan hakemiseen  
tai eläkejäsenyyteen liittyviä tai ihan vain "miten tilaan jäsenkortin itselleni". 
 
Kun tämän tyyppiset asiat nousevat esille, olisi hyvä matkassamme ja 
seurassamme olla henkilö, joka pystyisi vastaamaan tai jopa ottamaan haltuun 
jäsenen asian. Usein nämä jäsenyyden hoitoon liittyvät asiat ovat 
osoittautuneet osastolle hankalaksi, koska tarkkoja ohjeita ei ole antaa ja näin 
koemme jäsenhuoltomme puutteelliseksi ja osastolle noloksi  
tilanteeksi. 
 
Osastomme tekeekin aloitteen "JÄSENHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ". 
 
Tämä edellyttää aluetoimiston jäsen- tai järjestöneuvojan osallistumisen 
”jäsenhuoltajana” osastojen järjestämiin tapahtumiin aina kun jäsenhuolto on 
luontevasti järjestettävissä, kuten esim. päiväretkillä. Näin tämä toimii samalla 
ammattiosastoille mahdollisuutena markkinoida ja tuoda osastoa lähemmäs 
jäsentä ja edesauttaa jäsenistöä hakeutumaan  
osastojen paikalliseen toimintaan ja tapahtumiin. 
 
Huom. Tällä aloitteella ei ole missään nimessä tarkoitus muuttaa tai poistaa 
sääntömääräisten kokousten yhteydessä olevasta toimitsijan tuesta. 
 
PAM - Riihimäen palvelualojen ammattilaiset ry 138 

 
Hallituksen lausunto:  
 

Hallitus toteaa, että jäsenhuolto on yksi keskeisimmistä jäsenkiinnittymisen 
elementeistä ja siihen on siksi kiinnitettävä huomiota. Tämän vuoksi vuonna 
2020 on myös oma kurssinsa nimenomaan siitä miten luottamushenkilöt ja 
aktiivit voivat tukea jäsenten jäsenhuoltoa.  
 
Ammattiosastot voivat tarpeen mukaan pyytää omiin jäsentilaisuuksiinsa 
aluetoimistoista liiton henkilökuntaa. Aluetoimistot päättävät 
tilannekohtaisesti osallistumisesta omien resurssiensa puitteissa. 
Perusjäsenhuollon kysymyksiin pyrkivät vastaamaan kaikki liitossa 
työskentelevät. 
 

Päätösesitys: Valtuusto merkitsee aloitteen tiedoksi. 
 
Päätös:  Valtuusto merkitsi aloitteen tiedoksi. 
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Aloite 6:  Liikunta- ja kulttuurisetelin tuominen jäsenetuudeksi  
 

Jäsenistölle tarjotaan erilaisia etuisuuksia, sekä liiton toimesta, että 
ammattiosastojen kustantamana. PAMin valtakunnalliset koko jäsenistölleen 
tarjoamat etuisuudet löytyvät www – sivustolta ja osastojen tarjoamat 
etuisuudet tiedotetaan kunkin osaston jäsenistölle  
erikseen. Etuisuuksia on kappalemääräisesti siis paljon. Onko tutkittu mitkä 
etuudet ovat jäsenistölle oikeasti lisäarvoa tuottavia, eli kiinnostavia ja mitkä 
vain ”lepäävät” etuisuuksien joukossa, jotka eivät mainittavaa lisäetua 
jäsenelle tuota tai ole kiinnostavia. 
 
Yhdistyksemme jäsenistöltä on tullut useammankin kerran ehdotus tästä 
aiheesta. Heidän keskuudessaan pidettäisiin erityisen kiinnostavana jos PAM 
yhdessä osastojen kanssa tarjoaisi liikunta/kulttuuriseteleitä jäsenistölleen. 
Tämä olisi jäsenistölle lisäarvoa tuottava ja  
hyvinvointiakin lisäävä etuus, jota voisi halutessaan ”omaan tahtiin” käyttää. 
Tämän tyyppiset etuisuudet tuntuvat nyt olevan huudossa. 
 
Osastomme tekee aloitteen LIIKUNTA- JA KULTTUURISETELIN TUOMISESTA  
JÄSENETUUDEKSI. 
 
Koska selvää on tämän etuisuuden hinta, tulee selvittää mitkä edut voisi 
pienen käytön vuoksi poistaa ja mitkä ovat kiinnostavia. Osastot voisivat siis 
jatkossa osallistua omalla suhteellisella osuudellaan setelin tuomiin 
kustannuksiin. Voisi olla tehokasta, että liitolla ja  
osastoilla on ”yhdet” etuudet jäsenille. 
 
PAM - Riihimäen palvelualojen ammattilaiset ry 138 

 
Hallituksen lausunto: 
 

Aloitteen esitys hyvinvointia lisäävästä jäsenedusta on hyvä. Valitettavasti 
kulttuuri- ja liikuntaetuus katsotaan veronalaiseksi tuloksi ja toimii lähinnä 
työnantajien maksamana työsuhde-etuna. Jotkut pienemmät yhdistykset ovat 
tarjonneet kulttuuri- ja liikeuntaseteliä jäsenetuna, johon verottaja ei ole 
tietojemme mukaan osannut puuttua. Suomen suurimpana ammattiliittona 
PAM ei voi olla huomioimatta etuun liittyvää verotusta.  
 
Liitossa kartoitetaan jatkuvasti merkittävämpien yhteisten etujen 
mahdollisuuksia, mutta samalla on huomioitava myös niistä aiheutuvat 
kustannukset. Esimerkiksi suositut Cityshoppari-kortti ja Holiday Clubin 
lomaosakkeet ovat liitolle maksullisia. 
 
Jäsenet voisivat hyödyntää liiton ja ammattiosastojen jäsenetuja nykyistä 
laajemmin. Vaikka liiton jäseneduista kerrotaan säännöllisesti eri kanavissa ja 
ammattiosastot viestivät eduista omassa jäsenviestinnässään niin silti jäsenten 
tietämys edusta voi olla puutteellista ja vielä puutteellisempaa, kun puhutaan 
potentiaalisista jäsenistä. Jäsenetuja onkin hyödynnettävä entistä paremmin 
sekä jäsenten kiinnittymisessä liittoon että jäsenhankinnassa. 
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Hallitus pitää tärkeänä, että jäsenetuja kehitetään jatkuvasta ja haetaan myös 
uusia etuja. Laajamittaista jäsenetujen kartoitustyötä sekä liiton että 
ammattisosastojen osalta ei ole PAMin aikana tehty. Aloitteen tekijöiden 
esitys kartoituksesta onkin kannatettava ja kartoitustyö aloitetaan vuoden 
2020 aikana. 
 
Kartoituksessa arvioidaan liiton nykyisten jäsenetujen toimivuus, selvitetään 
uusi jäsenetuja, kerätään tiedot ammattiosastojen jäsenedusta, selvitetään 
ammattiosastojen tarpeita jäsenetujen kehittämisessä ja etsitään teknisiä 
ratkaisuja jäsenetujen hallinnointiin ja markkinointiin. 

 
Päätösesitys: Valtuusto merkitsee tiedoksi, että hallituksen toimesta käynnistetään 

jäsenetujen kartoitustyö vuoden 2020 aikana. 
 
Päätös: Valtuusto merkitsi tiedoksi, että hallituksen toimesta käynnistetään 

jäsenetujen kartoitustyö vuoden 2020 aikana. 
 
Aloite 7:  Muutetaan liittokokouksen käytäntöjä ja sääntöjä  
 

Nykyisin liittokokousedustajista liittokokouksessa valitaan valtuuston ja 
hallituksen jäsenet. Olisi toivottavaa, että valta valtuustossa ja hallituksessa 
muuttuisi tietyn ajanjakson jälkeen. Nykyisellä käytännöllä valitut ovat usein 
pitkään valtuutettuna tai hallituksessa istuneita. 
Nuorten lisääminen ja uusien ihmisten ja ajatusten tuominen valtuustoon sekä 
hallitukseen olisi erittäin toivottavaa. Pitää olla kokemustakin, mutta nuorten 
tuoreet ajatukset saattaisivat muuttaa ja uudistaa käytäntöjä sekä sääntöjä. 
 
Esitämmekin, että palvelualojen ammattiliiton valtuusto laittaisi 
valmisteltavaksi seuraavan menettelyn: 
 
Valtuustossa voisi istua enintään kaksi neljän vuoden kautta kerrallaan. 
Kahden kauden jälkeen valtuutettu jäisi tauolle tai vaihtoehtoisesti, saisi 
mahdollisuuden päästä hallitukseen, jos kannatusta riittää. Tämä tietenkin 
edellyttää sitä, että hallitukseen valittava on liittokokoukseen valittu edustaja. 
Näillä toimenpiteillä, valta ja päättäjät vaihtuisivat ja nuorilla olisi suurempi 
mahdollisuus vaikuttaa ammattiliiton asioihin. Kaksi kautta valtuustossa 
mahdollistaa päätöksenteossa jo paljon. Ensimmäiset vuodet menevät 
tietenkin tutustuessa toimintaan, mutta pian sen jälkeen pääsee jo varmasti 
sisään asioihin. 
Erityisesti toivomme, että nuorten mahdollisuuksia vaikuttamiseen lisätään. 
 
Hämeenlinnan hotelli, ravintola -ja kiinteistöpalveluiden ammattilaiset ry 723 
 

Aloite 8: Palvelualojen ammattiliiton edustajien valinnat keskusjärjestön 
edustajistoon  

 
PAMin valtuusto valitsee keskusjärjestön edustajiston jäsenet. 

 
Perustelut:  
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Tällä hetkellä juuri kukaan PAMilainen aktiivi, saati jäsen tietää miten Suomen 
suurimman palkansaajien edunvalvontajärjestön hallinto valitaan. 
Työväenluokka kokonaisuudessaan on alennustilassa ja meidän tulee avata 
rakenteita ja tehtävä kaikille selväksi, millä tavalla he voivat osallistua ja 
vaikuttaa asioihin, jotka heitä kaikista eniten koskettavat. Voimme saada 
toiminnan läpinäkyvyydellä ja demokraattisuuden korostamisella aikaan 
kasvavaa luottamusta järjestelmäämme ja tällä tavalla nostaa 
järjestäytymisastetta sekä kasvattaa voimaamme oikeistohegemonian 
murtamiseksi. 
 
PAM keskolaisten ammattiosasto 007 ry 
 

Hallituksen lausunto aloitteisiin 7 ja 8:  
 
Osastojen aloitteissa esitetään muutosta nykyisiin sekä PAMin että 
keskusjärjestön hallintojen valintoihin. Liiton säännöt määrittävät sen, kuinka 
liiton hallinnon jäsenet valitaan sekä sen, miten valtuuston ja hallituksen 
tehtävät määrittyvät. 
 
PAMin hallitus on kummankin aloitteen osalta samaa mieltä, että 
henkilövalinnat hallinnon tehtäviin on tapahduttava mahdollisimman 
avoimesti ja valintojen perusteet sekä vallintoihin johtaneet toimintatavat 
ovat kaikkien tietoisuudessa ja yleisesti hyväksyttyjä. 
 
Hämeenlinnan hotelli, ravintola -ja kiinteistöpalveluiden ammattilaiset esittää 
valtuuston ja hallituksen jäsenten toimikausien rajaamista. Liittokokous pyrki 
hallinnon valinnoissa huomioimaan mahdollisuuksien mukaisesti liiton 
jäsenten moninaisuuden. Kaikilta osin viimeisin liittokokous ei tässä 
tavoitteessaan onnistunut. Osaston esittämä malli saattaisi olla yksi 
vaihtoehto, joka vaikuttaisi tilanteeseen. Sääntöjä muuttamalla toimikausien 
rajaaminen on mahdollista, mutta samalla on huomioitava, että muutos 
kaventaisi liittokokouksen päätösvaltaa. 
 
PAM keskolaisten ammattiosasto haluaa keskusjärjestön edustajiston jäsenten 
valinnan valtuuston tehtäväksi. PAMilla on keskusjärjestön, eli SAK:n 
edustajistossa 26 paikkaa, joiden täyttämisestä päättää PAMin hallitus. Ennen 
päätöksentekoa ammattiosastoilta pyydetään esityksiä, jonka pohjalta 
kootaan lista, joka vastaa mahdollisimman hyvin PAMin jäsenistön jakaumaa 
huomioiden ikä-, ala-, sukupuoli- ja aluejakauman. Keskusjärjestön hallinnossa 
liittojen edustajat edustavat aina liittoaan ja toimivat liittonsa edustajina 
suhteessa kyseessä olevaan organisaatioon. Tästä syystä edustajien valinnan 
tekee hallitus, joka johtaa sääntöjen mukaan liiton toimintaa. Jos valtuuston ja 
hallituksen välistä tehtävänjakoa halutaan kuittenkin tarkastella tältä osin 
uudelleen, on sääntöjä muutettava niin, että valinta kirjataan valtuuston 
tehtäväksi. 
 
Liiton hallitus tulee nimeämään sääntötyöryhmän valmistelemaan mahdollisia 
sääntömuutoksia valtuuston päätettäväksi. Sääntötyöryhmä tulee työssään 
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huomioimaan nämä osastojen aloitteet. Sääntötyöryhmä nimetään vuoden 
2020 aikana. 

 
Päätösesitys aloitteisiin 7 ja 8: 
 

Aloitteet huomioidaan liiton hallituksen myöhemmin nimeämän 
sääntötyöryhmän työskentelyssä. 
 
Mikko Ruokonen (Helsinki-Uusimaa): Ruokonen tiedusteli keitä valitaan 
sääntötyöryhmään ja millä kriteereillä? Hän toivoi, että valinnoista 
tiedotetaan avoimesti valtuustoa. 
 

Päätös aloitteisiin 7 ja 8: 
 

Aloitteet huomioidaan liiton hallituksen myöhemmin nimeämän 
sääntötyöryhmän työskentelyssä. 

  
Aloite 9:  PAMin antama oikeusapu  

 
Esitämme, että oikeutta PAMin antamaan oikeusapuun, joka on tällä hetkellä 
6 kuukautta ammattiliittoon kuuluminen ennen riitatapausta, muutetaan. 
 
Taustaa ja perustelut: 
 
Tällä hetkellä edellytyksenä ammattiliiton oikeusapuun on se, että jäsen on 
ollut jäsenenä SAK:ssa ammattiliitossa 6 kuukautta ennen erimielisyyttä tai 
että oikeusyksikkö tekee erillispäätöksen oikeusavun myöntämisestä. 
Tullessaan nuorena, uutena työntekijänä työelämään työntekijällä ei 
välttämättä ole tietoutta työelämään määrittelevistä säännöistä (lait sekä 
työehtosopimus). Tällöin riski, että hän kokee väärinkäyttöä 
työnantajapuolelta, on suuri eikä hän edes välttämättä tiedosta kokemaansa 
vääryyttä. 
 
Kaupan työehtosopimuksen koeaika on tällä hetkellä maksimissaan 4 
kuukautta. Oikeusavun piirin tulisi päästä tämän ajan jälkeen. Koeaikaan 
liittyvissä erimielisyystilanteissa vaadittaisin edelleenkin oikeusyksikön 
erillinen oikeusapu päätös. 
 
Nuorilla työntekijöillä työsuhteen ovat yleensä lyhyitä maksimissaan n. 4 
kuukauden kesätyöjaksoja.  
 
Oikeusapuoikeudessa voisi mielestämme soveltaa samaa periaatetta kuin 
työssäoloehdon kertymisjaksossa työttömyysturvan osalta. Oltuaan jäsenenä 
4 kuukautta SAK:ssa ammattiliitossa, aika voi kertyä useamman työsuhteen 
aikana, hänellä olisi oikeus oikeusapuun liitosta. Tällöin nuoret työntekijät 
pääsisivät helpommalla oikeusavun piiriin. 
 
PAM Helsingin Kauppatyöntekijät ry esittää, että PAM ryhtyy toimenpiteisiin 
asian muuttamiseksi. Liikealan Turun seudun osasto ry 069 tukee tehtyä 
aloitetta. 
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PAM-Helsingin Kauppatyöntekijät ry  

 
Hallituksen lausunto:  

 
Palvelualojen ammattiliiton myöntämä oikeusapu on merkittävä jäsenetu, 
koska se kattaa oikeudenkäynnistä aiheutuvat kustannukset 
kokonaisuudessaan ilman minkäänlaista omavastuuosuutta. Oikeudenkäynnin 
kustannukset puolestaan ovat huomattavat.  
 
Ammattiliiton oikeusapu edellyttää tällä hetkellä, että henkilö on ollut 
jäsenenä SAK:n ammattiliitossa vähintään 6 kuukautta ennen syntynyttä 
erimielisyyttä. Lopullisen päätöksen oikeusavun myöntämisestä tekee 
oikeudellisen arvioinnin perusteella liiton oikeusaputyöryhmä. Harkittaessa 
oikeusavun myöntämistä liitossa on jo tähän saakka otettu huomioon 
henkilön heikko asema työmarkkinoilla, erityisesti nuoren työntekijän tai 
mahdollisesti maahanmuuttajan heikko asema ensimmäisessä työpaikassaan.   
 
Aloitteessa esitetty huoli nuorten työntekijöiden asemasta työmarkkinoilla on 
perusteltu. Tälläkään hetkellä jäsenenä oleva nuori työntekijä, jonka 
jäsenyysaika ei riitä liiton oikeusapuun, ei jää vaille apua. Liiton toimitsijat 
pyrkivät auttamaan syntyneessä tilanteessa käytettävissä olevin keinoin. 
Ainoastaan oikeudenkäynnin aloittamismahdollisuus rajautuu pääsääntöisesti 
annettavan avun ulkopuolella. Joissakin tapauksissa nuoren työntekijän 
erityinen asema on jo nyt otettu huomioon oikeusapua harkittaessa.   
 
 
Liiton oikeusapusääntöä ollaan uudistamassa, joten aloite on oikea-aikainen 
huomioitavaksi tässä valmistelussa. Samassa yhteydessä on myös huomioitava 
muiden erityisen heikossa työmarkkina-asemassa olevien asema ja toisaalta 
myös tasapuolisuus jäsenten välillä. 
 

Päätösesitys: Oikeusapusääntöä uudistettaessa huomioidaan nuorten erityinen asema 
työmarkkinoilla. 

 
Päätös: Oikeusapusääntöä uudistettaessa huomioidaan nuorten erityinen asema 

työmarkkinoilla. 
 

Aloite 10: Jäsenmaksut  
 

Jäsenmaksut saatava työnantajan perittäväksi. Meillä EI maksaneita jäseniä 
yhden kuukauden aikana poistettu 97 kpl. Pamin itse tehtävä asialle jotakin, 
eronneita enemmän kuin saamme uusia tilalle, pitäisikö vanhoistakin pitää 
kiinni? Ellei jäsenmaksuja saada työnantajan perittäväksi, haluamme kk-könttä 
summan sellaisille jäsenille, joiden työnantaja ei peri jäsenmaksua, vaikka se 
olisi pienempi mitä muut maksavat, saisimme jäseniä pysymään liitossa. 

 
PAM-Lahden seudun osasto 062 ry 

 
Hallituksen lausunto:  
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Aloitteessa esitetty huoli on aiheellinen ja havaittu myös liiton 
palveluyksikössä. Maksavista jäsenistä kaksi kolmasosaa jäsenistämme on 
työnantajaperinnän piirissä. 
Monien työehtosopimusten liitteenä on sopimus jäsenmaksujen perinnästä ja 
sen mukaan työntekijä, joka haluaa valtuuttaa työnantajansa perimään ay-
jäsenmaksun palkastaan, tekee työnantajan kanssa sopimuksen perinnästä 
perintäsopimuslomakkeella. Pienissä mikroyrityksissä tämä ei toimi ja yksi syy 
on kustannukset yrittäjälle. Monet näistä lukuisista yrityksistä eivät myöskään 
ole työnantajaliittojen jäseniä, joten painostus esimerkiksi valvontakirjeellä ei 
ole mahdollista.   
 
Palvelualojen ammattiliiton sääntöjen mukainen jäsenmaksu on 1,5% ja se, 
että joku/jotkut maksaisivat pienempää jäsenmaksua vaatisi liiton sääntöjen 
muutosta. 
Kun työntekijä on yhteydessä liittoon jäsenmaksuasioissa, hänelle suositellaan 
työnantajan perintään siirtymistä, mutta osa jäsenistä haluaa silti maksaa 
jäsenmaksun itse viitteillä tai e-laskulla. 
 
Jäsenmaksurästitys tehdään kahdesti vuodessa ja sen yhteydessä jäseniä 
muistutetaan maksamattomista jäsenmaksuista heille lähetettävällä kirjeellä. 
Keväällä 2019 jäsenpysyvyyttä on pyritty parantamaan myös soittamalla osalle 
niistä jäsenistä, joilla on ollut jäsenmaksurästejä.  Keväällä toteutettu 
rästiläisten soittokampanja oli tuloksekas ja tulevaisuudessa tavoitteena on 
tihentää rästitystä ja olla henkilökohtaisessa kontaktissa erottamisuhan alla 
olevaan jäseneen. 
 

Päätösesitys:   
Valtuusto päättää, että aloite otetaan huomioon jäsenpalveluja kehitettäessä, 
jolloin tavoitteena on tiheämpi rästitys ja henkilökohtaisten kontaktien 
ottaminen erottamisuhan alla oleviin jäseniin.  
 

Päätös:   Valtuusto päätti, että aloite otetaan huomioon jäsenpalveluja kehitettäessä, 
jolloin tavoitteena on tiheämpi rästitys ja henkilökohtaisten kontaktien 
ottaminen erottamisuhan alla oleviin jäseniin.  
 

Aloite 11:  Reaaliansioiden kasvattaminen  
 

PAMin on huolehdittava tulevissa palkkaneuvotteluissaan edustamiensa 
alojen reaaliansioiden kasvusta. Kasvun tulee olla euromääräisesti 
keskimääräistä suomalaista ansiokehitystä nopeampaa.  
 
Konkreettisten palkankorotusten lisäksi, reaaliansioiden keskimääräistä 
nopeampaan kasvuun, on vaikutettava vastentahtoisten työsuhde- ja 
työaikamuotojen kitkemisellä, vähentämällä oleellisesti määräaikaisia, osa-
aika- ja nollatyösuhteita. Työehtoneuvotteluiden on muiden korotusten lisäksi 
katettava kilpailukykysopimuksen palkaton työajanpidennys, eikä mitään 
työehtosopimuksia tule hyväksyä ennen kuin kaikista sopimuksista on 
työajanpidennys poistettu tai kompensoitu. 
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Tavoitteen saavuttamiseksi Palvelualojen ammattiliiton tulee olla valmis 
käyttämään kaikki ammattiliiton käytettävissä olevat työtaistelukeinot. PAMin 
tulee huolehtia (toimillaan), että työnantajat noudattavat tehtyjä sopimuksia, 
annettuja oikeuden päätöksiä ja Suomen lakeja. 
 
Perustelut: 
 
Yksityiset palvelualat tunnetaan tyypillisesti matalapalkka-aloina. Jotta 
palkkaeroja saadaan kavennettua, PAM ei voi hyväksyä muita kuin 
euromääräisiä korotuksia, riippumatta siitä, sovitaanko palkankorotuksista 
liittokierroksella tai kolmikantaisella yhteiskunnallisella sopimuksella.  
 
Toimeentulon takaava palkka kasvattaa kulutusta ja lisää tämän kautta 
kansallisen talouden ja sisämarkkinoiden vakautta sekä työllisyyttä. 
Palvelualojen nykyisellä tulokehityksellä ostovoima ja toimeentulo ovat 
vaarantuneet. Palvelualoilla on kasvava työssäkäyvien köyhien ryhmä. Tilanne 
on yhteiskunnallisesti kestämätön, eikä sitä voida pitää millään tavoin 
oikeutettuna suomalaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa. 
 
Työsuhteen määräaikaisuus, osa-aikaisuus tai muunlainen epätyypillisyys tulee 
olla ihmisen yksilöllinen oikeus. Ne eivät saa olla työnantajien ja markkinoiden 
keino heikentää ihmisten mahdollisuutta hankkia työllä toimeentuloa, eikä 
niillä saa heikentää yksilön mahdollisuutta puolustaa omia oikeuksiaan. 
 
Kilpailukykysopimuksella tuotiin runsaasti heikennyksiä työntekijöiden 
toimeentuloon ja asemaan. Sosiaalimaksuja kaadettiin työntekijöiden 
maksettavaksi ja työaikaa pidennettiin. Myös viimeisten hallitusten 
aikaansaamat lakimuutokset ovat vaikuttaneet oleellisesti palvelualojen 
työntekijöiden toimeentuloon. Jotta alojemme työntekijöillä on 
mahdollisuudet selviytyä pienemmillä opintotuilla, asumistuilla ja muilla 
korvauksilla, tulee palkan osuuden kasvaa merkittävästi. 
 
PAM keskolaisten ammattiosasto 007 ry 
 

Hallituksen lausunto:  
 

Kuten aloitteessa todetaan, pamilaisten alojen työntekijöiden toimeentuloa 
määrittää voimakkaasti työtuntien riittävyys. Osa-aikatyö on lisääntynyt 90-
luvulta lähtien. Määrällisesti eniten osa-aikatyötä teetetään kaupan alalla ja 
suhteellisesti eniten majoitus- ja ravitsemisalalla. Erityisesti vastentahtoinen 
osa-aikatyö lisääntyi talouden taantumassa, eikä sen osuus ole laskenut 
odotusten mukaisesti myöskään noususuhdanteen aikana. Selvästi eniten 
vastentahtoista osa-aikatyötä tehdään kaupan alalla. PAMin teettämien 
selvitysten mukaan tuntien vähäisyydestä johtuvaa palkan riittämättömyyttä 
joudutaan kompensoimaan vuosittain sadoilla miljoonilla euroilla. Esimerkiksi 
Palvelualojen työttömyyskassan ansiopäivärahan saajista jo jopa 40 % saa 
soviteltua päivärahaa. 
 
Alkaneen neuvottelukierroksen yksi keskeinen pamilainen tavoite onkin 
vahvistaa osa-aikatyöntekijöiden oikeutta lisätunteihin ja sen myötä 
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mahdollisuutta tulla työllään toimeen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi lisätyön 
tarjoamisjärjestystä, toteutuneen työajan päivittämisvelvoitetta, osa-aikaisten 
työntekijöiden työaikajoustojen uudelleentarkastelua sekä työnantajan 
neuvotteluvelvollisuutta uutta työvoimaa palkattaessa. 
 
Asetelmia neuvottelukierrokseen lähdettäessä voi muutoin pitää jopa paikoin 
haastavampina kuin vuoden 2017-2018 kierroksella. Talouskasvu on 
heikkenemässä. Esimerkiksi Palkansaajien tutkimuslaitos ennusti syyskuussa 
talouden ”jäähtyvän” ja korjasi BKT:n kasvuennustettaan alaspäin niin, että 
kuluvana vuonna kasvu on 1,3 prosenttia ja vuonna 2020 1,1 prosenttia. 
 
Toisaalta työn tuottavuus ei ole vieläkään ylittänyt finanssikriisiä edeltänyttä 
tasoa. Palkankorotusten normina pidetään koko kansantalouden tasolla työn 
tuottavuuden kasvun ja inflaation summaa. PAMin suurilla toimialoilla työn 
tuottavuus on kasvanut kaikkien toimialojen keskiarvoa nopeammin 
ainoastaan vähittäiskaupassa sekä vartiointialalla. 
 
Työnantajien ja sovitteluinstituution yhteisrintama kavensi viime 
neuvottelukierroksella alakohtaisen liikkumavaran olemattomiin. Vuoden 
2017-2018 kierroksella työnantajapuoli sopi yhteisestä koordinaatiosta, jonka 
mukaan mikään toimiala ei saa ylittää päänavaajan sopimaa kustannustasoa. 
Valtakunnansovittelija asettui osaltaan valvomaan tätä kustannuskattoa.  
 
Teknologiateollisuus on perinteisesti toiminut sopimuskierroksen 
päänavaajana. Nykyinen valtakunnansovittelija on kertonut, että alkavan 
neuvottelukierroksen päänavaus muodostaa hänen toimiensa näkökulmasta 
jälleen katon myös muiden sopimusten kustannusvaikutuksille. Kärjistäen voi 
sanoa, että lakolla voi saada sen, minkä muutkin saavat. Myös työnantajien 
yhteinen koordinaatio näyttää saavan jatkoa: palkankorotuskaton lisäksi 
työnantajat ovat ilmaisseet pyrkivänsä säilyttämään kiky-sopimuksen 
mukaiset työajan pidennykset. 
 
Alkavalla kierroksellakin näyttää siis siltä, että työnantajilla yhteisen 
koordinaation periaate ohittaa arjen tarkoituksenmukaisuuden niissäkin 
tilanteissa, joissa palkkojen voimakkaampi kehittäminen olisi esimerkiksi 
työvoiman kohtaanto-ongelman ratkaisemiseksi välttämätöntä. 
Tilanne, jossa kaksi osapuolta koordinoi samansuuntaisesti, ei voi jatkua kovin 
pitkään ilman, että se johtaa merkittäviin häiriöihin 
työmarkkinajärjestelmässä. Tästä syystä viimeistään neuvottelukierroksen 
päätyttyä SAK:laisen palkansaajaliikkeen on pystyttävä sopimaan nykyistä 
syvemmästä keskinäisestä tuesta ja koordinaatiosta. Lähtökohtana tulee olla 
jaettu näkemys siitä, että palvelualojen palkansaajat tarvitsevat teollisuuden 
palkansaajia yhtä lailla kuin teollisuus palveluja. Vain tämän periaatteen 
varaan rakentamalla palkansaajaliikkeellä on mahdollisuus siirtää aloite 
takaisin omiin käsiinsä ja tehdä sopimusratkaisuja, jotka ovat aloitteessa 
mainituin tavoin kestäviä sekä talouden että ihmisten kannalta. 
 
PAMin hallitus asettaa viralliset palkankorotustavoitteet vasta lähempänä 
kevään neuvotteluja. Usealla sopimusalalla on käynnissä työryhmätöitä 
esimerkiksi palkkausjärjestelmien, työaikajärjestelmien ja 
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vuosilomamääräysten kehittämiseksi. Hallitus haluaa yhtäältä antaa 
työrauhan työryhmille ja toisaalta pystyä arvioimaan niiden tuloksia osana sitä 
kokonaisuutta, jolla tavoitteet palkankorotusten tasosta ja kohdentamisesta 
määrittyvät. Myös talouden ja käynnistyneen työmarkkinakierroksen kuva on 
sitä selkeämpi mitä lähempänä sopimusten päättymisajankohtaa 
korotustavoitteista päätetään. 
 
Työtuntien ja sopimuskorotusten lisäksi palkkatasoon ja erityisesti 
ansiokehitykseen vaikuttavat monet muut tekijät, ja pamilaisten alojen 
edunvalvonnassa onkin kiinnitettävä nykyistä kokonaisvaltaisemmin huomiota 
palkkojen tasoon ja ansiokehitykseen vaikuttaviin tekijöihin. 
 
Pamilaisten alojen ansiokehitystä on ollut omiaan heikentämään mm. 
vähäisemmät palkkojen liukumat. Aloillamme on käytössä monia muita aloja 
vähemmän täydentäviä palkkausmuotoja, ja silloinkin kun niitä käytetään, ne 
tuovat työntekijöille lisäpalkkaa vähemmän kuin vastaavat järjestelmät muille. 
 
Lisäksi alojen palkkausjärjestelmät tunnistavat huonosti eroja tehtävien 
vaativuuksissa, minkä myötä erityisesti vaativimpien tehtävien 
vähimmäispalkkojen taso on jäänyt alhaisemmaksi muiden alojen vastaaviin 
tehtäviin verrattuna.  
  

Päätösesitys: Aloite otetaan huomioon hallituksen asettaessa alkaneen ja tulevien 
neuvottelukierrosten tavoitteita. 

 
 Mikko Ruokonen (Helsinki-Uusimaa): Ruokonen halusi evästää hallitusta 

neuvottelukierrokselle. Palkkakuopasta pois pääsemiseksi on saatava 
euromääräiset palkankorotukset. Prosenttikorotukset eivät riitä. Myös kiky 
pitää neuvotella pois.  

 
Päätös: Aloite otetaan huomioon hallituksen asettaessa alkaneen ja tulevien 

neuvottelukierrosten tavoitteita. 
 
Aloite 12: Aloite ulkopuolisen työvoiman työehtojen reiluuden takaamiseksi 

palvelualoilla  
 
Aloitteen tarkoituksena on lisätä Palvelualojen ammattiliiton edustamilla 
aloilla rajoitteita ulkopuolisen työvoiman käyttöön, sekä työsopimusten 
sisältöihin. Aloillamme kasvava ongelma on erilaiset alihankintaketjut ja 
pahimmillaan törmätään järjestelyyn, jossa näitä ketjutuksia rakennettaan 
paikallisten sopimusten kiertämiseksi, sekä perusteettomien määräaikaisten 
työsopimusten ketjuttamiseksi. Näiden ketjutusten tarkoituksena on myös 
heikentää työntekijäpuolen neuvotteluasemaa ja pyrkiä heikentämään 
järjestäytymisastetta.   
 
Esitetään lisättäväksi työehtosopimusten osiksi seuraavat lisäykset, niiltä osin 
joilta aloilla ei niitä ole jo sovittu: 
 
Ulkopuolisen työvoiman käyttö 
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1. Alihankkija tai työvoimaa vuokraava yritys sitoutuu noudattamaan 

tilaajayrityksen yleistä työehtosopimusta sekä työ- ja 
sosiaalilainsäädäntöä, sekä tilaajayrityksen paikallisia sopimuksia. 
 

2. Yritysten on rajoitettava vuokratyövoiman käyttö vain työhuippujen 
tasaamiseen 
tai muutoin sellaisiin ajallisesti taikka laadullisesti rajoitettuihin 
tehtäviin, joita työn kiireellisyyden, rajoitetun kestoajan, 
ammattitaitovaatimusten, 
erikoisvälineiden tai muiden vastaavien syiden vuoksi ei voida teettää 
omilla työntekijöillä. Yritysten on myös kartoitettava ennen 
vuokratyövoiman käyttöä mahdollisuudet teettää työt omalla 
henkilöstöllä ylityönä tai tarjoamalla osa-aikaisille työntekijöille 
lisätunteja. Ulkopuolisen työvoiman käyttö ei saa vähentää työtä 
yrityksen omilta palkollisilta. Vuokratyövoimaa käyttävien yritysten 
tulee pyydettäessä selvittää luottamusmiehelle tällaisten 
työntekijöiden työskentelyyn liittyvät kysymykset. 
 

3. Jos alihankinnan vuoksi yrityksen työvoimaa poikkeuksellisesti 
joudutaan vähentämään, on yrityksen pyrittävä sijoittamaan ko. 
työntekijät yrityksen muihin tehtäviin ja ellei se ole mahdollista, tulee 
alihankkijan, jos tämä tarvitsee työvoimaa, ottaa vapautuneet 
alihankintatyöhön sopivat työntekijät työhönsä entisin työehdoin ja 
palkkaeduin. Alihankintaa teetettäessä samoissa tai samankaltaisissa 
työtehtävissä, kuin missä tilaajayrityksen työntekijät työskentelevät, 
on työ teetettävä samoin ehdoin kuin tilaajayrityksenkin 
työntekijöiden vastaavissa tehtävissä työskentelevien. 
 

4. Työsopimukselle ei saa antaa sellaista muotoa, jonka mukaan 
kysymyksessä 
olisi itsenäisten yrittäjien välinen urakkasopimus silloin kun kyseessä 
itse asiassa on työsopimus. 
 

5. Alihankinta ja vuokratyössä on tilaajayrityksen luottamusmiehellä 
oikeus saada pyydettäessä selvitys ulkopuolista työvoimaa tarjoavalta 
yritykseltä tiedot tilaajayrityksessä työskentelevien työsuhteiden 
määrästä, sekä kestosta ja keskeisistä työehdoista.  

 
6. Työnantaja ei saa lomauttaa tai irtisanoa omia työntekijöitään 

vuokratyövoiman käytön vuoksi. Työn vähentyessä on ensin 
luovuttava vuokratyöntekijöiden käytöstä ja vasta sen jälkeen 
lomautetaan tai irtisanotaan työnantajan omassa palveluksessa 
 
Helsingin varastotyöntekijät ry 036 
Keskolaisten ammattiosasto ry 007 
Helsingin kauppatyöntekijät ry 001 

 
Hallituksen lausunto:  
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Aloitteessa mainittua ulkopuolisen työvoiman käyttöä koskeva sopimus on 
yleisempää teollisuudesta kuin palvelualoilla ja ko. sopimukset pohjautuvatkin 
pitkälti TT – SAK:n välillä aikoinaan solmittuun ulkopuolisen työvoiman käyttöä 
koskevaan sopimukseen.  
 
Tällä hetkellä lainsäädännössämme on jo määräyksiä koskien ulkopuolisen 
työvoiman käyttöä kuten esimerkiksi yhteistoimintalain (YT-laki) mukaan 
käyttäjäyrityksessä on mm. käsiteltävä vuokratyövoiman käytön periaatteet, 
tilaajavastuulaissa on omat selvitysvelvollisuudet sekä määräykset tietojen 
antamisesta henkilöstön edustajille. Työsopimuslain 2 luvun 9 §:ssä on taas 
määräykset noudatettavista työehdoista. 
 
Aloitteen tekijät ovat kuitenkin kiinnittäneet huomioita tärkeään asiaan ja 
hallitus katsoo, että asiaa tulisi edistää ja sen takia aloite tulee käsitellä 
kaikissa PAMin sopimusalatoimikunnissa. 
 

Päätösesitys:  
Valtuusto päättää siirtää aloitteen kaikkien sopimusalatoimikuntien 
käsiteltäväksi. 
 
Aleksi Pakarinen (Helsinki-Uusimaa): Pakarinen totesi aloitteen olevan tärkeä 
ja kertoi, että Inex Partners, jossa hän työskentelee, on saamassa uuden 
toimitusjohtajan ja arveli sen myötä paikallisen sopimisen ajan olevan ohi.  
 

Päätös:  Valtuusto päätti siirtää aloitteen kaikkien sopimusalatoimikuntien 
käsiteltäväksi. 

 
Aloite 13:  Parempaa edunvalvonta mikroyrityksissä  
 

Työpaikoilla, joissa on toimiva luottamusmiesjärjestelmä saavat Pamin jäsenet 
apua etujensa valvontaan etukäteen tietona, opastuksena, valvontana ja 
heidän elämäänsä jollakin tavalla helpottavina paikallisina sopimuksina.  
Jälkikäteen luottamusmies on neuvottelemassa työnantajan kanssa jäsenen 
puolesta hänen asioistaan. Mikäli asiassa ei päästä sopimukseen 
neuvottelemalla, niin juttu etenee tarvittaessa vaikka oikeuteen asti, jotta 
asiaan saadaan ratkaisu. 
 
Iso osa PAMin jäsenistä työskentelevät kuitenkin pienissä mikroyrityksissä. 
Enintään kahdeksan henkilöä työllistäviä yrityksiä on lukumäärällisesti suurin 
osa kaupan ja palvelualojen yrityksistä. Tällaisissa yrityksissä on harvoin 
luottamusmiestä ja edunvalvontaa ei käytännössä ole lainkaan.  Pienissä 
yrityksissä on suhteellisesti eniten työehtosopimuksiin ja lakeihin liittyviä 
riitoja, jotka yleensä johtuvat yrittäjän osaamattomuudesta. Yrittäjät eivät 
yksinkertaisesti osaa soveltaa työehtosopimusta riittävän hyvin ja 
puhumattakaan työtä, työaikaa ja vuosilomia säätelevistä laista. Yrittäjäksi 
päätyvät monesti sellaiset ihmiset, jotka osaavat oman työnsä niin hyvin, että 
heiltä halutaan ostaa tuotteita tai palveluita niin paljon, ettei työtaakasta enää 
yksin selviä vaan on palkattava työntekijä. Missään välissä ei ole ehditty 
syvemmin tutustua yllä mainittuihin työnantajaa ohjaaviin lakeihin, 
työehtosopimuksiin ja hyväksi havaittuihin toimintatapoihin. 
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Meidän on PAMissa tutkittava ja kehitettävä uusi toimintatapa, jolla nämäkin 
toimipaikat saadaan kunnollisen edunvalvonnan piiriin. Pamin ja Kaupanliiton 
tulisi tehdä yhteistyötä, jotta edunvalvonta ja neuvonta paranisi ja sitä kautta 
riidat mikroyrityksissä vähenisivät tai ne pystytään kokonaan estämään. Näille 
mikroyrittäjille pitäisi olla Pamissa tai Kaupan liitossa omat nimetyt 
toimitsijansa, jotka neuvonnalla ja koulutuksella ennaltaehkäisisivät riitojen 
syntymistä ja asioiden kärjistymistä arvovalta kiistoiksi, koska sitähän riidat 
usein pitkälti ovat.   
 
Yritysten henkilökunnan edunvalvontaa on myös parannettava, heidät on nyt 
käytännössä jätetty yksin ongelmiensa kanssa. Jäsenen on yksin uskallettava 
ajaa omaa asiaansa ja useasti silmätikuksi jääminen tai pelko kostosta estää 
omien etujensa ajamisen. Yksi mahdollisuus olisi aluetoimistossa olevat 
toimitsijat, jotka kiertäisivät ja tutustuisivat yrityksiin ja siellä työskenteleviin 
ihmisiin. Heidän yhteystietonsa olisivat yrityksen ilmoitustaululla samoin kuin 
meidän luottamusmiestenkin edustamissamme toimipaikoissa. Yhteydenpito 
ja yhteystiedot ovat tärkeitä asioita, koska jotta voi pyytää apua on ensin 
tiedettävä joku, joka voisi tietää tai auttaa. Toiseksi ihmisen on oltava jollakin 
tasolla tuttu, jotta uskaltaa kertoa itselle vaikeista asioista. Useasti kuulee 
ihmisten pelkäävän, että edunvalvonta voisi entisestään pahentaa vaikeaa 
tilannetta. Pitäisi luoda tilanne, jossa kynnys yhteydenottoon olisi niin matala, 
ettei edes tarvitsisi miettiä uskallanko ottaa yhteyttä vai en. Siellä olisi 
vastaamassa viestiin tai puheluun se tuttu kummitoimitsija. 
 
Kaikki tutkimukset tukevat näkemystä siitä, että hyvin voiva ja sitoutunut 
henkilöstön on yrityksen suurin voimavara, mikä saavutetaan hyvällä 
tasapuolisella ja oikeudenmukaisella johtamisella.  
 
PAM Liikealan Mikkelin osasto 008 
 

Hallituksen lausunto:  
 

Luottamusmiehet toimivat työehtojen valvojina sekä auttavat ja neuvovat 
työpaikalla jäseniä erilaisissa erimielisyystilanteissa. Hyvin suuri osa yrityksistä 
on aloitteessa mainitun mukaisesti pieniä, joissa ei kuitenkaan ole 
luottamusmiestä. 

 
PAMin työsuhdeneuvonta toteutetaan pääosin valtakunnallisen 
neuvontapuhelimen kautta, johon suurin osa (noin 80 %) yhteydenotoista 
tulee. Toiseksi suurin osa (noin 15 %) muodostaa kirjalliset kysymykset 
www.pam.fi –nettisivujen ”Kysy Työsuhteesta” –lomakkeen kautta, johon 
jäsenelle vastataan puhelimitse tai sähköpostitse. Jos asia vaatii lisäselvitystä 
(tai meidän neuvottelu- tai oikeusapua) ja toki muutenkin tarvittaessa on aina 
mahdollista myös henkilökohtainen käynti jossain aluetoimistossamme. Tämä 
asiointi muodostaa loput eli noin 5 % yhteydenotoista. 

 
Yhteydenottoja PAMin työsuhdeneuvontaan tulee vuosittain yli 50 000 ja 
ylivoimaisesti suurin osa juuri työpaikoista, joissa ei ole valittuna 
luottamusmiestä. Mikäli työpaikalla on luottamusmies, niin jäsentä 

http://www.pam.fi/
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kehotetaan aina ensin ottamaan häneen yhteyttä.  Neuvontaa ja apua 
PAMista saa jäsen varsin matalalla kynnyksellä. Jäsenten yhteydenotot 
ammattiliittoon ovat luottamuksellisia eikä työnantajaan koskaan oteta 
yhteyttä ilman jäsenen pyyntöä ja erillistä valtuutusta.  

 
Neuvontaa annetaan vain jäsenille. PAM saa rahoituksensa jäsenmaksujen 
kautta ja toisaalta näin takaamme, että maksavat jäsenet saavat 
mahdollisimman nopeasti vastaukset ja muun avun. Työnantajia kehotetaan 
ensisijaisesti järjestäytymään omaan työnantajaliittoonsa sekä ottamaan 
yhteyttä sinne. Esimerkiksi yksittäinen palkkatieto tai lisien määrä voidaan 
kuitenkin kertoa tilanteesta riippuen. Myös tilitoimistoille ja palkanlaskijoille 
voidaan lyhyesti kertoa yksittäiset palkkatiedot ja lisien määrä sekä vuosilomat 
tms. Tarvittaessa myydään ko. alan työehtosopimus työnantajalle tai 
tilitoimistolle.  

 
Jäsenneuvonnassa tulee aina muistuttaa luottamusmiehen valintaoikeudesta 
ja siihen että annetaan apua neuvoin ja tarvittaessa ottamalla yritys 
järjestämiskohteeksi. Luottamusmies voidaan valita pieneen 
mikroyritykseenkin, vaikka usein jäsenet eivät tätä tiedä. Tärkeää 
neuvonnassa on aina myös saada työpaikka järjestäytymään ja jäsenten 
yhdessä valvomaan etujaan.   

 
Päätösesitys: Aloite otetaan huomioon PAMin neuvontapalveluja ja edunvalvontaa 

kehitettäessä. 
 
Päätös: Aloite otetaan huomioon PAMin neuvontapalveluja ja edunvalvontaa 

kehitettäessä. 
 
Aloite 14:  Työnantajan koulutusvelvoite digitalisaatioon ja robotisaatioon  
 

Erityisesti työnantajan on huolehdittava työntekijän kouluttamisesta ja 
osaamisen ylläpidosta työsuhteen muotoon tai työntekijän ikään katsomatta 
koko sen ajan, mitä työntekijä on työsuhteessa työnantajaan. Työnantajan on 
huolehdittava, että työntekijän osaamistaso ja koulutus vastaavat työnantajan 
vaatimaa tasoa liittyen digitalisaatioon ja robotisaatioon, unohtamatta muuta 
osaamistason ylläpitoa ja koulutusta, mikä liittyy työntekijän työtehtäviin. 
 
Miksi: Työelämän ja työnteon mentäessä kokoajan alustapohjaisemmaksi, on 
työntekijöiden osattava hallita useita eri koneita ja ohjelmistoja, jotta he 
työskennellä tulevaisuudessa. Työnantajat puhuvat siitä, kuinka digitalisaatio 
ja robotisaatio tulevat muokkaamaan työelämää tulevaisuudessa ja 
työnantajien ottaessa käyttöön näitä eri alustapohjia ja koneita, on silloin 
heidän myös huolehdittava kouluttamisesta ja sen ylläpidosta. Koulutuksesta 
ja sen ylläpito on koskettava yrityksen koko henkilökuntaa riippumatta 
työsuhteen muodosta tai työntekijän iästä. 
 
PAM - Helsingin kauppatyöntekijät ry osasto 001 
PAM – Osuustoiminnan ammattilaiset ry osasto 002  

 
Hallituksen lausunto:  
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Aloitteessa käsitellään robotisoituvaa ja digitalisoituvaa työelämää ja 
muutoksen asettamia työnantajan koulutusvelvoitteita. 
 
Robotisaatio ja digitalisaatio ovat työelämän läpileikkaavia ilmiöitä. 
Tutkimusten mukaan digitaidot ovat tulevaisuudessa yksi merkittävimmistä 
työelämän kaipaamista taidoista. Kilpailukykynsä varmistaakseen työnantajien 
on syytä valmistautua tähän huolehtimalla työntekijöidensä digitaidoista, mikä 
koskee koko henkilöstöä.   
 
Digitalisaation, robotisaation sekä tekoälyn hyödyntäminen edesauttaa 
yritysten toimintaa. On tärkeää, että työnantajat ja työntekijät yhdessä 
selvittävät työntekijöiden osaamisen ja osaamistarpeen. 
 
Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma tulisi tehdä kaikissa työpaikoissa 
vähintään yhteistoimintalain mukaisesti, mutta tulevaisuuteen aidosti 
investoiva työnantaja ei tyydy tähän, vaan pyrkii hyödyntämään koko 
henkilöstön täyden osaamisen ja potentiaalin tekemällä lain velvoitteita 
kattavammat osaamiskartoitukset.  
 
Fokus ei saa olla vain tässä päivässä, vaan ennen kaikkea siinä, mitä 
osaamistarpeita digitalisaation ja robotisaation kaltaiset ilmiöt asettavat 
yrityksille ja työelämälle tulevaisuudessa. Työnantajan velvollisuus on 
koulutuksen kautta mahdollistaa työntekijöille sujuva siirtymä uusien 
osaamisvaatimusten raamittamaan työelämään. Työntekijän velvollisuus on 
pyrkiä hyödyntämään tarjottuja mahdollisuuksia. 

 
Päätösesitys: Valtuusto päättää siirtää aloitteen kaikkien sopimusalatoimikuntien 

käsiteltäväksi. 
 
Päätös: Valtuusto päätti siirtää aloitteen kaikkien sopimusalatoimikuntien 

käsiteltäväksi 
 

Aloite 15:  Harjoittelijoiden / työssäoppijoiden määrän suhteuttaminen vakituiseen 
henkilökuntaan  

 
Harjoittelijoiden ja etenkin työssäoppijoiden (opiskelijat) määrä työpaikoilla 
on lisääntynyt ammatillisen koulutusreformin myötä. Opiskelija voi hankkia 
käytännön osaamista joko kokonaan koulutus- tai oppisopimukseen perustuen 
tai yhdistellä näitä joustavasti opintojensa aikana. Työpaikalla järjestettävä 
koulutus suunnitellaan yhteistyössä opiskelijan, koulun ja työpaikan kesken. 
Varsinkin koulutussopimus aiheuttaa päänvaivaa. Koulutussopimuksessa 
opiskelija ei ole työsuhteessa, eikä hänelle makseta palkkaa eikä muuta 
vastiketta. Työpaikalla on tarkoitus suorittaa tutkinnon osa tai sitä pienempi 
kokonaisuus kerrallaan. Noin 60% opiskelusta tapahtuu työpaikalla. Tämä on 
johtanut siihen, että opiskelijaa käytetään täytenä työvoimana, vaikka hän on 
oppimassa omaa ammattiaan. Uusia opiskelijoita otetaan työpaikalle 
korvaamaan vakituista henkilökuntaa. 
 
Ammattiosastomme esittää, että harjoittelijoiden / työssäoppijoiden määrän 
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suhteutettaisiin vakituiseen henkilökuntaan. Vakituisen henkilökunnan, 
luottamusmiehen ja työnantajan kanssa käytäisiin keskustelua voimavarojen 
käytöstä. Työpaikkaohjaajan rooli ja jaksaminen on otettava asialistalle. Missä 
muodossa asia olisi TESissä tai laissa, emme osaa sanoa? 
 
Haluamme PAMin liittona tekevän yhteistyötä koulujen ja muiden tahojen 
kanssa. Tästä hyvä esimerkki on Ammattitaitoa yhdessä -hanke, jossa PAM on 
jo mukana. Toimivat pelisäännöt on saatava työpaikoille työssäoppijoiden 
osalta. 

 
PAM-liikealan Kuopion seudun osasto ry 
 

Hallituksen lausunto:  
 
Aloite käsittelee ajankohtaista asiaa. Työpaikalla tapahtuvan ammatillisen 
oppimisen on tarkoitus kasvaa, mutta työpaikat eivät ole osaamisen tai 
resurssien osalta tilanteen vaatimalla tasalla. 
 
Koulutussopimukseen perustuvassa työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa 
tutkinnon perusteet ja opintojen henkilökohtaistaminen muodostavat raamin 
sille, mitä oppija voi työpaikalla tehdä. Jos näistä raameista poiketaan, eli 
oppija tekee työpaikalla opintoihinsa kuulumatonta tuottavaa työtä, on kyse 
työsuhteesta, josta kuuluu maksaa korvaus. Jos näin ei tapahdu, työnantaja 
toimii väärin. 
 
Koska työpaikat ovat hyvin erilaisia ja toimivat erilaisina oppimisympäristöinä, 
kategorinen opiskelijoiden määrän rajaaminen suhteessa työntekijöiden 
määrään ei välttämättä ole toimivin tapa korvata järjestelmän valuvikoja. 
Opiskelijat tarvitsevat työpaikoilla ammattitaitoista ohjausta. Tästä syystä 
koulutettujen työpaikkaohjaajien määrä suhteessa opiskelijoiden määrään voi 
olla tehokkaampi indikaattori laadukkaasta työpaikan oppimisympäristöstä. 
 
PAM yhdessä muun ay-liikkeen kanssa vaikuttaa sekä koulutusten 
kehittämiseen, että siihen liittyvään sääntelyyn. Haluamme vaikuttamistyöllä 
varmistaa, että työpaikat toimivat opiskelijoille laadukkaina ammatillisina 
oppimisympäristöinä ja heidän työpanoksensa ei korvaa vakituisen 
henkilökunnan tarvetta.   
 

Päätösesitys: Valtuusto päättää siirtää aloitteen sopimusalatoimikuntien käsiteltäväksi. 
 
Päätös: Valtuusto päätti siirtää aloitteen sopimusalatoimikuntien käsiteltäväksi. 
 
Aloite 16: Etutulkintaoikeus työntekijäpuolelle paikallisissa sopimuksissa  
 

Esitämme että Kaupan työehtosopimuksen 8. Sopiminen työpaikalla 23 § 
Työpaikkakohtainen sopiminen määräysten mukaisissa, luottamusmiehen 
sopimissa paikallisissa sopimuksissa muutetaan siten että etutulkintaoikeus on 
työntekijäpuolella. 
 
Taustaa ja perustelut: 
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Työelämää määrittelevät lait, työehtosopimus sekä paikalliset sopimukset. 
Työnantajan tulkintaetuoikeus koskee tällä hetkellä työehtosopimuksen lisäksi 
lainsäädäntöä, työsopimusta sekä paikallista sopimusta.  
 
Sopimusoikeuden toiminnan luonnollinen pääsääntö on sopimusten sitovuus. 
Ei siis voida tulkita, että sopimuksen toisella osapuolella (työnantaja) olisi 
yksipuolinen oikeus tulkita sopimusta ja sen sitovuutta. 
 
Laadittaessa paikallista sopimusta on myöskin voimassa päätäntävapaus. 
Päätäntävapaus antaa osapuolille (työnantaja, työntekijöitä edustava 
luottamusmies) mahdollisuuden valita itse, ilman painostusta, solmiiko 
sopimuksen vai ei. 
 
Paikallinen sopimus tulisi olla yhteisymmärryksessä laadittu, tasapuolisten 
neuvottelujen jälkeen laadittu, vapaaehtoinen sopimus, jota kummatkin 
osapuolet ovat sitoutuneet noudattamaan. Paikallista sopimusta laadittaessa 
sopimusten osapuolten tulisi olla tasa-arvoisia neuvottelukumppaneita.  
 
Tällä hetkellä esiintyy voimakkaasti paineita paikallisen sopimisen lisäämiseksi. 
Paikallisten sopimusten sitovuuden sekä päätäntävapauden takaamiseksi 
katsomme, että etutulkintaoikeus paikallisissa sopimuksissa työntekijäpuolella 
on ehdoton edellytys paikallisen sopimisen lisäämiseksi. 
 
PAM Helsingin Kauppatyöntekijät ry esittää, että PAM ryhtyy toimenpiteisiin, 
että Kaupan työehtosopimuksen kyseinen määräys saadaan neuvoteltua. 
 
PAM-Helsingin Kauppatyöntekijät ry  
 

Hallituksen lausunto:  
 

Työnantajan tulkintaetuoikeus juontuu työnantajan oikeudesta johtaa ja jakaa 
työtä. Tulkintaetuoikeus tarkoittaa sitä, että mahdollisissa 
erimielisyystapauksissa työntekijän on noudatettava työnantajan näkemystä 
erimielisyyden kohteena olevan työehtosopimuksen, lainsäädännön tai 
työsopimuksen sisällöstä siihen saakka, kunnes erimielisyys on ratkaistu 
asianmukaisella tavalla. 
 
Hyvän paikallisen sopimisen peruspilareita ovat mm. hyvät ja 
luottamukselliset neuvottelusuhteet sekä toimiva vuoropuhelu paikallisten 
osapuolten kesken. Keskeinen merkitys on myös johtamisella: sillä, miten 
henkilöstö otetaan mukaan oman työnsä ja työpaikkansa kehittämiseen ja 
sillä, miten koko yrityksen kulttuuria kehitetään yhteistoimintaa edistävään 
suuntaan. Paikallisen sopimisen tulee onnistuakseen lisäksi hyödyttää 
molempia osapuolia. 
 
Myös rakenteilla on merkityksensä. Kuten aloitteessa todetaan, paikallisen 
sopimisen onnistumisen keskeisenä edellytyksenä on kokemus 
neuvotteluosapuolten tasavertaisuudesta. Tasavertaisuutta on pyritty 
edistämään tyypillisesti edellyttämällä sopimista luottamusmiehen kanssa, 
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sillä luottamusmiehellä on mm. korostettu työsuhdeturva, laaja 
tiedonsaantioikeus ja mahdollisuus käyttää työaikaa tehtäviensä hoitamiseen 
sekä oikeus tehtävään tukevaan koulutukseen.  
 
Yksi keino neuvotteluosapuolten tasavertaisuuden lisäämiseksi on aloitteessa 
esitetty tulkintaetuoikeuden siirtäminen työntekijäpuolelle. Erityisen tarpeen 
tämä keino olisi silloin, kun paikallisen sopimisen tavoitteena on lisätä 
työnantajan tarpeista lähteviä ja työntekijöiden työhyvinvointiin mahdollisesti 
negatiivisesti vaikuttavia joustoja. Tulkintaetuoikeuden siirtäminen kannustaisi 
paikallisia osapuolia käymään nykyistä laajempaa ja syvempää vuoropuhelua 
sopimuksen tavoitteista, vaikutuksista ja sisällöistä. Lisäksi 
tulkintaetuoikeuden siirtäminen voisi yhtäältä madaltaa paikallisten 
osapuolten kynnystä paikalliseen sopimiseen ja toisaalta mahdollistaa nykyistä 
laajemmat oikeudet poiketa tes-määräyksistä paikallisesti sopien.  

 
Päätösesitys: Valtuusto päättää siirtää aloitteen kaikkien sopimusalatoimikuntien 

käsiteltäväksi. 
 
Päätös: Valtuusto päätti siirtää aloitteen kaikkien sopimusalatoimikuntien 

käsiteltäväksi. 
 
Aloite 17:  Muokatun/kevennetyn työn teettäminen  
 

Muokatun/kevennetyn työn teettäminen edellyttää työntekijän suostumusta 
samoin kuin korvaavan työn teettämisessä. TSV:lla ja LM:llä oikeus saada 
pyytämättä tiedot kevennetyn ja muokatun sekä korvaavan työn käytöstä 
yrityksessä. Nyt TA "kiertää" korvaavan työn muokatulla, kevennetyllä työllä, 
tällöin TT:n suostumusta ei tarvita. Työterveyshuollolla ei tarpeeksi tietoa 
kaikista työtehtävistä ja tavoista työpaikoilla. Paras työntuntija on työpaikan 
työntekijät (ei välttämättä esimies). 
 
PAM liikealan Vaasan seudun osasto ry 005 
 

Hallituksen lausunto:  
 

Kaupan alan työehtosopimukseen on 2018 neuvoteltu 16 §:n alle kirjaus 
”Työskentely osittaisella työkyvyllä”.  Kirjauksessa eritellään sellainen työ, 
jossa työnantajalla on työnjohtovalta, (oma tavanomainen työ), sellaisesta 
työstä, josta työntekijän on mahdollista kieltäytyä, koska se poikkeaa 
työntekijän työsopimuksen mukaisesta työstä (korvaava työ). Jos lääkäri arvioi 
työkykyä olevan jäljellä edes osaan omasta tavanomaisesta työstä, voi 
työnantaja vaatia tätä työpanosta. Työskentely, tai sen sijaan koulutukseen 
osallistuminen, sairauspoissaolon sijasta, tulee kuitenkin aina perustua 
lääkärin arvioon, ettei siitä aiheudu haittaa paranemiselle. 
 
Moni yritys käyttää omia termejä sellaiseen työn muokkaamiseen, jolla 
mahdollistetaan työnteko siitä huolimatta, että työkyky ei ole ihan täydellinen. 
Näitä kevennys-, muokkaus- ja mukautusprosesseja käytetään niin lyhyissä 
terveyden alenemistilanteissa, kuin myös pitkiltä sairauspoissaoloilta 
palatessa hiljalleen työhön.   
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Syyskuussa 2019 julkaistiin kaikkien lääkäreiden toimintaa ohjaava käypähoito 
-ohje sairauspoissaolojen tarpeen arvioinnista. Ohje johdattaa lääkäreitä 
arvioimaan työntekijän toimintakykyä suhteessa työn vaatimaan työkykyyn. 
Jos työnteon voidaan lääketieteellisesti arvioiden katsoa tukevan työntekijän 
terveyttä ja työkykyä, tulisi lääkärin ohjeen mukaan suositella työssä 
pysymistä tai työhön paluuta. Odotettavissa on siis, yhä enemmän 
lääkärintodistuksia, joissa totaalisen poissaolon sijaan, todetaan toipumisen 
mahdolliseksi työssä, tietyin rajoituksin. 
 
Kaupan työehtosopimuksen kirjaus sisältää ehdottoman vaatimuksen, että 
ennen kuin työpaikalla otetaan käyttöön sairauden aikaiseen työskentelyyn 
liittyviä käytäntöjä, on asiaa käsiteltävä työpaikalla yhteistoiminnassa. Tällöin 
on kartoitettava myös ennalta, millaisia ja miten töitä on mahdollista keventää 
tai muokata, ja mitkä voisivat olla korvaavia tehtäviä eri terveysrajoitteilla 
tehtäväksi. Lisäksi on luotava yhteisymmärrys siitä, mitkä sairaudet eivät 
ainakaan mahdollista työskentelyä (tyypillisesti esim. kuume, flunssa, tai 
vastataudit). 
 
Kirjauksessa on sovittu myös, että työsuojeluvaltuutetulla on oikeus 
pyynnöstä saada tiedot kevennetyn ja korvaavan työn käytöstä yrityksessä. 
Olemme samaa mieltä, että parhaat työntuntijat ovat työntekijät, ja erityisesti 
heidän edustajat, Siksi on myös sovittu, että suunniteltaessa kevennetyn tai 
korvaavan työn tekemistä, työntekijällä on myös mahdollisuus käyttää 
avustajanaan työsuojeluvaltuutettua tai luottamusmiestä.  

 
Luottamushenkilöiden ohjeistusta sovitun kirjauksen tulkinnasta ja tunnetuksi 
tekemisestä on syytä jatkaa. Aiheesta on myös syytä viestiä laajemminkin 
jäsenkunnalle.  
 

Päätösesitys: Valtuusto päättää merkitä aloitteen tiedoksi. 
 
Päätös: Valtuusto päätti merkitä aloitteen tiedoksi. 

 
Aloite 18: Vuokratyövoiman käyttö  
 

Vuokratyövoimaa käytettäessä on sovellettava työpaikan käyttämään TESSiä. 
Nyt vuokratyövoimalle käytetään eri TESSiä, jossa pienemmät palkat Kaupan 
TES/Mara TES. Ei voi eriarvoistaa samasta työstä eri palkkaa. 

 
PAM liikealan Vaasan seudun osasto ry 005 
 

Hallituksen lausunto:  
 

Työsopimuslain 2 luvun 9 §:n mukaan vuokratyöntekijän vähimmäisehdot 
määräytyvät ensisijaisesti oman työnantajan työehtosopimuksen mukaan. Jos 
työnantaja ei ole sidottu mihinkään työehtosopimukseen, työsuhteen 
vähimmäisehdot määräytyvät käyttäjäyrityksen työehtosopimuksen mukaan. 
Jos työnantaja ei ole sidottu omaan eikä käyttäjäyrityksen 
työehtosopimukseen, työsuhteen ehdot (palkka, työaika, vuosiloma) 
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määräytyvät käyttäjäyrityksen ja siellä yleisesti sovellettavien sopimusten tai 
käytäntöjen mukaisesti. 

 
Viime kädessä vuokrayritys vastaa työnantajana vähimmäisehtojen 
noudattamisesta.  
 

Päätösesitys:  Valtuusto päättää merkitä aloitteen tiedoksi. 
 
Päätös:  Valtuusto päätti merkitä aloitteen tiedoksi. 
 
Aloite 19: TES 17§ tilapäinen poissaolo Vihkiminen ja merkkipäivä  
   

Tausta ja perustelut:  
 

Työehtosopimuksen tekstin mukaan 50- ja 60- vuotispäivä on palkallinen sen 
ollessa työpäivä. 

 
Haluaisimme teksti muutoksen niin, että merkkipäivät olisivat aina 
automaattisesti palkallisia vapaapäiviä riippumatta sen sijoitumisesta 
työvuorolistassa. 

 
Perusteenamme on se, että työnantajalla työnteettämisen tarve on 
seitsemänä päivänä viikossa ja usein työnantaja tarkoituksen mukaisesti sen 
sijoittaa jo listaa tehdessä vapaapäiväksi, ettei tarvitse päivältä maksaa 
palkkaa.   

 
PAM-liikealan Porin osasto Ry 067 

 
Hallituksen lausunto:  
 

Työehtosopimusmääräyksen alkuperäisenä tarkoituksena on ollut varmistaa, 
että työntekijällä on merkkipäivänään oikeus pitää vapaapäivä. Nykyinen 
työehtosopimuskirjaus ei estä sitä, että työnantaja sijoittaa merkkipäivän 
työvuoroluetteloon työntekijän vapaapäiväksi. Tämä ei tietenkään ole 
suositeltavaa ja jos työpäivä on jo työvuorolistaan merkitty vapaapäiväksi, ei 
sitä saa erikseen enää muuttaa.  

 
Jos merkkipäivä halutaan sellaiseksi päiväksi, jota ei saa sijoittaa 
vapaapäivälle, tulee se ottaa neuvottelutavoitteeksi 
työehtosopimusneuvotteluissa. Kyse on päivästä, joka ei kaikissa työsuhteissa 
aktualisoidu ollenkaan. 

 
Päätösesitys:  Valtuusto päättää siirtää aloitteen sopimusalatoimikuntien käsiteltäväksi. 
 
Päätös:  Valtuusto päätti siirtää aloitteen sopimusalatoimikuntien käsiteltäväksi. 

 
Aloite 20:  Kaupan TES 17§ Tilapäinen poissaolo Kuolema ja hautajaiset    
 

Tausta ja perustelut:  
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Työehtosopimuksen mukaan lähiomainen on puoliso, vanhemmat, iso- ja 
appivanhemmat, lapsi, sisar ja veli. 

 
Haluaisimme tarkempaa merkintää sanalle puoliso. Eli mainittaisiin erikseen 
avopuoliso/asuinkumppani jolloin tulkinnanvaraa ei jäisi mitä puolisolla 
tarkoitetaan   

 
PAM-liikealan Porin osasto ry 067 

 
Hallituksen lausunto:  
 

Puolisolla tarkoitetaan Työehtosopimuksessa sekä avio- että avopuolisoa. 
Seurustelusuhteen ja parisuhteen tapaan ”avoliitto” saatetaan määritellä 
monella eri tavoin. Viime kädessä itse kukin voi vapaasti katsoa, onko hän 
seurustelusuhteessa, vakinaisessa parisuhteessa vai avoliitossa. Toisin on 
avioliiton osalta, sillä voimassa oleva laki määrittää täsmällisesti ihmisen 
siviilisäädyn eli sen, onko hän naimisissa, naimaton, eronnut vai 
leski.  (Väestöliitto) 

Juridisesti ottaen mainittu jako on sikäli merkityksellinen, että työntekijän 
oikeudet ja velvollisuudet ovat sidoksissa hänen siviilisäätyynsä.  

Avioliiton keskenään solmineilla voi olla sama sukunimi, keskinäinen 
elatusvelvollisuus, avio-oikeus toisensa varallisuuteen ja tästä aiheutuva 
omaisuuden tasajako, oikeus perhe-eläkkeeseen sekä perintöoikeus toisen 
kuoltua. Avoliitossa näin ei asianlaita ole. Avoliitto on tosiasiallisesti 
avioliittoon rinnastuva asuinliitto. 

”Asuinkumppani” voi kuitenkin olla myös alivuokralainen, ystävä jonka kanssa 
jakaa saman talouden tai vastaava henkilö joka kuuluu samaan 
”ruokakuntaan” joka ei kuitenkaan täytä parisuhteen käsitettä/merkitystä.  

Nykylainsäädäntö tunnistaa myös samaa sukupuolta olevien avo- (rekisteröity 
parisuhde) ja avioliiton, joten se omalta osaltaan selkeytti työehtosopimuksen 
kirjausta osallistumisoikeudesta hautajaisiin ja siunaustilaisuuteen.  

Jos kirjauksen kuitenkin katsotaan olevan tulkinnanvarainen, voidaan tulkintaa 
tarkentaa seuraavissa neuvotteluissa tai asettaa tavoitteeksi tekstin 
muuttaminen nykytilannetta paremmin kuvaavaksi. 

Päätösesitys:  Valtuusto päättää siirtää aloitteen kaupan sopimusalatoimikuntien 
käsiteltäväksi. 

 
Päätös:  Valtuusto päätti siirtää aloitteen kaupan sopimusalatoimikuntien 

käsiteltäväksi. 
 
Aloite 21: Yötyön (yövuorojen) jälkeiset vapaapäivät täyspäiväisiksi  
 

Kaupan TESissä määritellään 3. Työaika 6§ kohta 11: vähintään 5 peräkkäisen 
yövuoron jälkeen tulee olla 2 vapaata. Tämä toteutuu vajavaisesti, koska 
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yövuoron päättyessä esim. klo 04:00 lasketaan tämä alkava vuorokausi 
katsotaan jo vapaaksi. Ammattiosastomme esittää, että TESin kirjausta 
muutetaan niin, että 5 peräkkäisen yövuoron jälkeen työvuoro lasketaan 
työpäiväksi, jota seuraa 2 vapaapäivää. 
 
PAM-liikealan Kuopion seudun osasto ry 

 
Hallituksen lausunto:  
 

Kaupan työehtosopimuksessa kohdassa ”Yötyö” määritellään seuraavasti: 
 
11. Yötyöstä on sovittava työntekijän kanssa 23§ mukaisesti. Mikäli työnantaja 
ei muutoin saa vuoroa täytettyä, työnantajalla on oikeus työvuoron 
määräämiseen 
 
TES 3. TYÖAIKA kohta 11: 
”Vähintään 5 peräkkäisen yövuoron jälkeen tulee olla 2 vapaata. Yksittäisiä 
yövuoroja tulee pyrkiä välttämään” 
 
Mikäli yötyötä teetetään jatkuvasti osana työnantajan tavanomaista 
toimintaa, yötyön teettämisen periaatteet ja käytännöt on käsiteltävä osana 
työsuojelun yhteistoimintaa. Tässä yhteydessä on huomioitava erityisesti 
toimintatavat, joilla voidaan tukea terveyttä, työhyvinvointia ja työssä 
jaksamista.  
Yövuoro ei saa alkaa eikä päättyä klo 01-05 välillä, ellei yrityksen 
tavanomaiseen toimintaan liittyvä painava syy tätä edellytä. ” 
 
Yövuorot käytännössä sijoittuvat usein klo 22-06 välille, joten todellinen 
työpäivä tehdään työvuoron aloittamista seuraavana päivänä. Yövuoron 
vaikutukset terveydelle ovat kiistattomat (työterveyshuoltolaki) ja vaikutukset 
perhe- ja vapaa-ajan yhdistämiseen usein haitalliset. 
 
Syyskuussa toteutuu selvitys yötyön käytännöistä ja samassa toteutetaan 
seuranta selvitys Oona Kllokoqi-Bublakun aiemmasta (2017) selvityksestä 
perhe-elämän ja työnyhteensovittamisesta. Tätä tullaan hyödyntämään 
työehtosopimustavoitteita asetettaessa.  
 
Palautumispäivä on erittäin tärkeä työssä jaksamiselle ja työhyvinvoinnille. 
Työvuorosuunnittelu ja kestävä työvuoroergonomia ovat avainasemassa 
työvuorojen välisen palautumisajan riittävyyden varmistamisessa.  
 
On kuitenkin huomioitava, että koska kyseessä on yksi työvuoro, joka sijoittuu 
kahdelle vuorokaudelle, on sovittu, että työpäiväksi lasketaan se päivä, jonka 
puolella työvuoro alkaa.  

 
Päätösesitys: Valtuusto päättää siirtää aloitteen kaupan sopimusalatoimikuntien 

käsiteltäväksi. 
 
Päätös: Valtuusto päätti siirtää aloitteen kaupan sopimusalatoimikuntien 

käsiteltäväksi. 
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Aloite 22:  Vaadimme kaupan alalle neljää uutta vuosivapaa-päivää tai minimissään 
kahta  

 
Vaadimme kaupan alalle neljää uutta vuosivapaa-päivää tai minimissään 
kahta. Vuosivapaapäivät korvasivat arkipyhäjärjestelmän ja vv-päiviä 
ansaitaan tehtyjen työtuntien mukaan. Tämä juontaa kiky-sopimuksessa 
sovittuun työajan lisäämiseen ilmaiseksi. Koska meillä kiky on sidottu 
työehtosopimukseen ja se on sieltä hankala irtisanoa, niin lisä vv-päivät 
toisivat työntekijöille takaisin heille kuuluvaa vapaa-aikaa, koska työnantaja on 
nyt saanut talkootyönsä ja työntekijät hävisivät. Missään ei ole todisteita siitä, 
että tämä 24-tunnin talkootyö olisi vaikuttanut esim. Suomen vientiin millään 
lailla, saatikka uusien työpaikkojen syntyyn. Puretaan kiky-sopimusta tätä 
kautta. Vv-päivät itsessään ovat toimiva järjestelmä, koska kauppojen 
aukiolojen laajennuttua ovat pyhät menettäneet merkitystään ja vv-päivät 
vaikuttavat suurelta osin myös työtyytyväisyyteen ja jaksamiseen. 
 
PAM - Liikealan Turun seudun osasto ry 069 

 
Hallituksen lausunto:  
 

Vuosivapaajärjestelmässä on huomioitu kilpailukykysopimukseen sidotut 
vuosityöajan pidennykset. Jokainen uusi palkallinen vapaa aiheuttaa 
kustannusvaikutusta, joka vaikuttaa osaltaan myös palkankorotustasoon. 
Tämä keskustelu on osa laajempaa kokonaisuutta. 
 
Vuosivapaajärjestelmän palkallisten päivien enimmäismäärä saatiin nostettua 
nykyisessä työehtosopimuksessa seitsemään päivään. Aiemmin se on ollut 6,5 
päivää. 
 
Tavoite 2-4 vuosivapaa päivästä tulee punnita neuvottelukierroksen edetessä 
sekä suhteessa muihin ammattialoihin sekä tavoitteisiin. Huomioitavaa on 
myös, että vuosivapaajärjestelmää voidaan kehittää myös muilla tavoilla. 
(esim. 6 kk karenssin lyhentämisellä tai poistamisella). 

 
Päätösesitys: Valtuusto päättää siirtää aloitteen kaupan sopimusalatoimikuntien 

käsiteltäväksi. 
 
Päätös: Valtuusto päätti siirtää aloitteen kaupan sopimusalatoimikuntien 

käsiteltäväksi. 
 
Aloite 23:  Kaupan alan palkkausjärjestelmän muuttaminen huomioimaan työn 

vaativuuden kasvu ja tehtävien monipuolistuminen sekä työaikalisien 
harmonisoiminen  

 
Kaupan alalla työantajat ovat jatkuvasti laajentaneet työntekijöiden työnkuvaa 
tuomalla lisäpalveluita ja vaativampia työtehtäviä jopa toisilta 
työehtosopimusalalta. Työpaine ja osaamisvaatimukset ovat alati kasvaneet. 
Kaupan tessin kioskipöytäkirjassa oleva sadan neliömetrin raja on vanhaa 
aikaa; myyntiartikkelien ja palvelutason osalta raja kioskien ja muiden 
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kauppojen välillä on ajan myötä hälvennyt. Osaamisvaatimukset ja -vastuut 
ihan perustyöntekijöillä ovat nousseet huomattavasti erilaisten lisäpalvelujen 
(Veikkaus, Posti, tapahtuma- ja matkalipunmyynti, passinluovutus, heti 
syötäväruoka jne) myötä. Kioskien työaikalisät ovat kohtuuttomia pieniä muun 
kaupan alan lisiin nähden. 
 
PAM003 RY vaatii, että kaupan alan palkkausjärjestelmä tulee viimeinkin 
saattaa vastaamaan kaikkien työntekijäryhmien laajentuneita toimenkuvia ja 
sitä myötä kasvaneita vastuita ja osaamisvaatimuksia. Esimiestason 
työtehtäviä on valutettu työntekijöille huomioimatta tätä palkassa. 
Kioskipöytäkirja vanhentuneine neliömetrirajoineen tulee poistaa ja 
työaikalisät tulee harmonisoida. 
 
PAM -palvelualan Pirkanmaan ammattiosasto Pamina 003 ry 
 
 

Hallituksen lausunto:  
 

Kaupan työehtosopimuksen palkkausjärjestelmän uudistamista on jatkettu 
kuluvalla sopimuskaudella PAMin ja Kaupan liiton välisessä työryhmässä. 
Nykyisellään työehtosopimuksen vähimmäispalkat määräytyvät pääasiassa 
tehtävänimikkeen ja kokemusvuosien perusteella. Nimikkeet huomioivat 
kuitenkin heikosti erot samannimisten tehtävien kesken ja toisaalta reagoivat 
huonosti aloitteessa kuvattuihin tehtävien sisältöjen muutoksiin. 
 
Uudistamistyön keskeisin osa onkin ollut alan tehtävien porrastaminen 
nimikkeen sijasta työn vaativuuden mukaan, minkä myötä huomioiduksi 
tulevat mm. eri tehtävien edellyttämät tiedot ja taidot sekä tehtävään 
sisältyvä vastuu. Työryhmässä laadittu vaativuusluokittelu on tällä hetkellä 
pilotoitavana alan yrityksissä, ja pilotoinnin perusteella luokittelu on tarkoitus 
viimeistellä kuluvan syksyn aikana. 
 
Osana palkkausjärjestelmän uudistamistyötä on sovittu tarkasteltavan myös 
työehtosopimuksen tarkoittamien lisien merkitystä alan yrityksille ja 
työntekijöille. Tämän tarkastelun yhteydessä tulee arvioitavaksi yhtäältä 
molempien osapuolten tarpeet ja toisaalta mahdollisuudet harmonisoida 
muun muassa työaikalisiä. 
 

Päätösesitys: Valtuusto päättää siirtää aloitteen kaupan sopimusalatoimikuntaan 
huomioitavaksi palkkausjärjestelmän uudistamistyössä. 

 
Päätös: Valtuusto päätti siirtää aloitteen kaupan sopimusalatoimikuntaan 

huomioitavaksi palkkausjärjestelmän uudistamistyössä. 
 
Aloite 24:  Kaupan työehtosopimuksen Luottamusmiessopimuksen 4§ 

Luottamusmiehelle annettavat tiedot kohtaan lisätään määräys  
 

Esitämme että Kaupan työehtosopimuksen Luottamusmiessopimuksen 4§ 
Luottamusmiehelle annettavat tiedot kohtaan lisätään seuraava määräys:  
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Varoitus: Jos työntekijälle on annettu varoitus, siitä tulee ilmoittaa 
luottamusmiehelle välittömästi, jos tämä ei ollut läsnä varoitusta annettaessa. 
 
Taustaa ja perustelut: 
 
Työsopimuslain perusteella työnantajan antaessa työntekijälle varoituksen, on 
työntekijällä oikeus häntä kuultaessa käyttää avustajaa eli luottamusmiestä. 
Kyseistä lainkohtaa rikotaan usein annettaessa työntekijälle varoitusta. 
Kaupan luottamusmiehet voivat edustaa useita toimipisteitä tai jopa 
valtakunnallista yritystä. Tällöin luottamusmiehen tiedonsaantioikeuteen 
tulee kuulua ilmoitus työntekijälle annetusta varoituksesta. Varoitus saattaa 
tulla työntekijälle yllätyksenä, jolloin hän ei välttämättä tajua, että hänellä on 
oikeus saada luottamies paikalle varoituksen antamistilaisuuteen. Varoituksen 
antamiseen liittyvät käytännöt sekä periaatteet tulisi käydä 
yhteistoimintamenettelyssä työnantajan kanssa, hyvä käytäntö olisi, että 
työnantaja mainitsisi työntekijälle hänen oikeudestaan käyttää avustajaa, 
mutta työehtosopimuksen määräys varmistaisi, että luottamusmies saisi 
tiedon työntekijän saamasta varoituksesta. Varoituksen antaminen saattaa 
herättää myöskin pelkoa työntekijässä ja tällöin hän ei uskalla ilmoittaa asiasta 
luottamusmiehelle. Kyseinen määräys parantaisi täten työntekijän 
oikeusturvaa. 
 
PAM Helsingin Kauppatyöntekijät ry esittää, että PAM ryhtyy toimenpiteisiin, 
että Kaupan työehtosopimuksen Luottamusmiessopimukseen kyseinen 
määräys saadaan neuvoteltua. 
 
Liikealan Turun seudun osasto ry 069 tukee tehtyä aloitetta. 
 
PAM-Helsingin Kauppatyöntekijät ry  

 
Hallituksen lausunto:  
 

Aloitteessa mainittu työntekijän oikeus käyttää avustajaa (yleensä kyseessä on 
luottamusmies) on laissa kirjattu tilanteisiin, joissa työntekijän työsuhdetta 
ollaan päättämässä henkilöön liittyvin irtisanomisperustein. Näissä henkilöön 
liittyvissä irtisanomistilanteissa on useasti varoituskäytäntö alla. Varsinaisesti 
laki ei erikseen tunne pykäliä varoituskäytännöistä. Varoituksen antaminen 
kuuluu työnantajan työnjohto-oikeuteen ja varoituskäytännöt työpaikoilla 
ovat moninaisia.  
 
Aloite on siltä osin perusteltu, että työntekijät eivät usein tiedä oikeuksiaan 
varoitustilanteissa ja tässä luottamusmiehen tuki ja tietotaito auttavat. On 
kuitenkin otettava huomioon työntekijöiden yksityisyyden suoja ja se että 
avustajan mukana olo on nimenomaan työntekijän pyynnöstä. Katsomme että 
luottamusmiessopimus ei ole oikea paikka kirjaukselle, vaan asia tulisi nostaa 
tarvittaessa esiin alakohtaisiin työehtosopimuksiin. Vartiointialan 
työehtosopimuksessa tällainen kirjaus on (6§). 
 

Päätösesitys: Valtuusto päättää siirtää aloitteen kaikkien sopimusalatoimikuntien 
käsiteltäväksi. 
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Päätös: Valtuusto päätti siirtää aloitteen kaikkien sopimusalatoimikuntien 

käsiteltäväksi. 
 
Aloite 25:  TES 3. TYÖAIKA, kohta 9  
 

Työntekijälle on annettava jokaisen työvuoron alkamista seuraavan 24 tunnin 
aikana vähintään 11 tunnin keskeytymätön lepoaika. Työnantaja ja työntekijä 
voivat sopia vuorokausilevosta toisin (23§:n mukaisesti). 
 
Taustaa ja perustelut: 
Työmarkkinaosapuolet sekä terveydenhuollon eri organisaatiot ovat omien 
tutkimuksiensa kautta päätyneet toteamaan, että yksi keskeisistä tämän 
hetkisistä työelämään liittyvistä ongelmista on työssäjaksamiseen liittyvät 
asiat. Työssäjaksamiseen liittyviä tutkimuksia viime vuosina on tehty useita, 
jotka vahvistavat ongelman olemassa olon. Työmarkkina osapuolet eivät ole 
tätä kiistäneet. Monissa yrityksissä on valveutuneesti seurattu tilanteen 
kehittymistä ja lähdetty rakentamaan erilaisia työkyvynhallinta järjestelmiä. 
Pääsääntöisesti järjestelmät ovat rakentuneet keskisuuriin ja suuriin yrityksiin. 
Moni alamme työntekijöistä eivät tästä johtuen välttämättä pääse osalliseksi 
työssäjaksamista tukeviin toimenpiteisiin. 
Näin keskeisen ja tunnistetun ongelman olemassaolon vuoksi on 
merkityksellistä saada neuvotteluteitse merkittävä muutos 
työehtosopimukseen, joka ainakin osittain ja konkreettisella tasolla 
mahdollistaa työntekijälle suojan riittävään lepoon ja palautumiseen 
työvuorojen välissä. 
 
Enää ei ole uskottavana perusteluna yrityksillä nostattaa esiin 7 tunnin 
lepoajan käyttöä työaikajärjestelyissä tarvittavana työaikajoustona. 
Työsuhteenmuodoista jo osa-aikaisten työsuhteiden käyttö on työaikajoustoa, 
jota tukee kehittyneet sähköiset työvuorojärjestelmät, jotka omalta osaltaan 
optimoivat työajan tehokasta sijoittelua. 
Haasteena on tietysti myös se, että osa alamme työntekijöistä on valmis 
työskentelemään lyhemmällä lepoajalla. Tosin tähän tietoon täytyy suhtautua 
varauksella, ajatuksella kuinka todellista ja realistista tämän kuitenkaan olisi, 
jos todellinen tieto olisi käytettävissä. Keskustelut työntekijöiden keskuudessa 
vahvistavat käsitystä siitä, että pääsääntöisesti 7 tunnin lepoaika 
suostumuksesta huolimatta on riittämätön. 
 
Asian yhteydessä on huomioitava varsinkin voimakkaasti pääkaupunkiseudulla 
lisääntyvä kauppojen alati laajenevat aukioloajat. Aukioloaikojen 
laajentumisen yhteydessä osa kaupan yksiköistä siirtyy 24/7 aukioloon. 
Valitettava tosiasia on myös se, että ihmisen hakeutuessa työsuhteeseen, 
joutuu työsopimuksen allekirjoittamisen ohessa allekirjoittamaan 
vuorokausilepoa koskevan sopimuksen. Eli monesti työnantaja ehdollistaa 
työsuhteen saamisen allekirjoitettavalla tai vaatimalla muutoin suostumuksen 
7 tunnin vuorokausilevon käyttöön. 
 
PAM Helsingin Kauppatyöntekijät ry esittää, että neuvoteltavaksi alkavalla 
neuvottelukierroksella, niin että paikallisen sopimisen mahdollisuus 
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poistetaan ja voimaan jää tuo lain määrittelemä 11 tunnin keskeytymätön 
lepoaika, tai toissijaisena vaihtoehtona pyrittävä rajaamaan paikallisen 
sopimisen mahdollisuus vähintään 9 tunnin kestoiseen keskeytymättömään 
lepoaikaan. 
 
PAM 007-Keskolaisten ammattiosasto Ry tukee tehtyä aloitetta. 
 
PAM-Helsingin Kauppatyöntekijät ry 
 

Hallituksen lausunto:  
 

Vuorokautinen lepoaika on tarkoitettu työntekijän lepoon, virkistäytymiseen 
ja sosiaaliseen elämään. Lepoaika tulisi antaa mieluiten niin, että se osuu ilta- 
ja yöaikaan. Tutkimusten mukaan yölepo turvaa parhaiten työntekijöiden 
terveyttä. 7 tunnin vuorokausilevon käyttäminen on voimassa olevassa laissa 
rajattu tilanteisiin, jolloin työn tarkoituksenmukainen järjestely edellyttää 
tilapäisestä poikkeamista 11 tunnin vuorokausilevosta. Laki sallii myös 
vuorokausilevosta toisin sopimisen valtakunnallisella työehtosopimuksella. 
 
Voimassa olevan Kaupan työehtosopimuksen mukaan työntekijälle on 
annettava jokaisen työvuoron alkamista seuraavan 24 tunnin aikana vähintään 
11 tunnin keskeytymätön lepoaika. Työnantaja ja työntekijä voivat sopia 
vuorokausilevosta toisin (23 §:n mukaisesti). Sen tulee kuitenkin olla 
vähintään 7 tuntia.  
 
Vuorokausilevosta toisin sopiminen on siis rajattu työnantajan ja työntekijän 
itsensä tehtäväksi työehtosopimuksen 23§:n määräyksiä noudattaen. 
Työehtosopimus ei rajoita vuorokautisen lepoajan lyhentämisen käyttämistä 
millään muulla tavalla. 
 
23§:n mukainen sopimus on tehtävä seuraavien määräysten mukaisesti: 
Työpaikkakohtainen sopimus on tehtävä kirjallisesti ja se voidaan tehdä 
toistaiseksi tai määräajaksi.  
 
Toistaiseksi voimassa oleva sopimus voidaan irtisanoa 3 kuukauden 
irtisanomisajalla ja yli 9 kuukautta kestänyt määräaikainen sopimus voidaan 
irtisanoa 3 kuukauden irtisanomisajalla sopimuksen päätyttyä noudatetaan 
työehtosopimuksen määräyksiä. 
Sovitun järjestelyn ollessa sidottu tiettyyn ajanjaksoon se jatkuu 
irtisanomisesta  
huolimatta jakson loppuun.  
 
Työpaikkakohtainen sopimus tehdään erillisenä asiakirjana, ei osana 
työsopimusta.  
Työpaikkakohtaisen sopimuksen irtisanominen ei johda työsopimuksen  
irtisanomiseen, vaan se on irtisanottavissa itsenäisenä sopimuksena. 

 
Kaupan työehtosopimuksen määräykset sinänsä antavat työntekijälle 
mahdollisuuden itse päättää sen, suostuuko hän tekemään työtä lyhyemmällä 
vuorokausilevolla, ja millä ehdoilla siihen suostuu. Sopimus ei TES-määräyksen 
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mukaan voi myöskään olla työsopimuksen ehto, vaan on itsenäisenä 
sopimuksena irtisanottavissa irtisanomisaikoja noudattaen. 
Uudessa työaikalaissa, joka astuu voimaan 1.1.2020, vuorokausilevon 
lyhentämisestä 7 tuntiin on määräys, jonka mukaan työnantaja ja 
työntekijöiden luottamusmies tai, jos sellaista ei ole valittu, 
työsuojeluvaltuutettu tai luottamusvaltuutettu taikka muu työntekijöiden 
edustaja, saavat sopia tilapäisestä vuorokausilevon lyhentämisestä työntekijän 
siihen suostuessa seitsemään tuntiin, jos työn tarkoituksenmukainen järjestely 
sitä edellyttää. Laissa on kuitenkin annettu mahdollisuus sopia 
työehtosopimuksilla toisin siitä, mitä vuorokausilevosta on säädetty lukuun 
ottamatta korvaavan lepoajan antamista, joka lain mukaan on annettava 
seuraavan vuorokausilevon yhteydessä tai jos se ei ole työn järjestelyistä 
johtuvista painavista syistä mahdollista, niin pian kuin se on mahdollista, 
kuitenkin 14 vuorokauden kuluessa. Korvaava lepoaika on annettava 
yhdenjaksoisena, eikä sitä saa sijoittaa varallaoloajalle. 
 
Uuden lain mukainen määräys vuorokautisen lepoajan antamisesta säilyy siis 
samanlaisena kuin voimassa olevassa laissa eli paikallisesti voidaan edelleen 
sopia vuorokautisen työajan lyhentämisestä ilman asiallisia tai määrällisiä 
rajoituksia. Ainoa poikkeus on se, että korvaavien lepoaikojen antamisesta ei 
enää voi sopia toisin vaan siltä osin määräys on pakottavaa oikeutta. 
 

Päätösesitys: Valtuusto päättää siirtää aloitteen sopimusalatoimikuntien käsiteltäväksi. 
 
Päätös: Valtuusto päätti siirtää aloitteen sopimusalatoimikuntien käsiteltäväksi. 
 
Aloite 26: Määräaikaisten työsopimusten ”ketjuttamiselle” raja-arvot  
 

Kaupan TESissä määritellään 2. Työsuhde 4§: määräaikaisen työsopimuksen 
tekeminen määräytyy työsopimuslain 1:3§:n mukaan, jossa mainitaan mm. 
”toistuvien määräaikaisten työsopimusten käyttö ei ole sallittua silloin, kun 
määräaikaisten työsopimusten lukumäärä tai niiden yhteenlaskettu kesto 
taikka niistä muodostuva kokonaisuus osoittaa työnantajan työvoimatarpeen 
pysyväksi.” 
Kyseisten työsopimusten tekemisen valvonta on melkeinpä mahdotonta ja sitä 
käytetään ”härskisti” hyväksi. 
 
Ammattiosastomme esittää, että TESin kirjausta muutetaan niin, että 
määräaikaisten työsopimusten ”ketjuttamiselle” laitetaan raja-arvot. 
Osastomme mielestä esim. viiden (5) peräkkäisen sopimuksen jälkeen asiasta 
keskustelu työnantajan kanssa ja luottamusmiehen avustuksella. 

 
PAM-liikealan Kuopion seudun osasto ry 
 

Hallituksen lausunto:  
 

Vajaa viidennes kaikista työsopimuksista on määräaikaisia, ja palvelualoilla 
niitä suositaan etenkin kaupan alalla. Määräaikainen työsopimus tarkoittaa, 
että työsuhde kestää sovitun ajan tai tietyn työn valmistumiseen asti. 
Työnantaja ei saa ilman perusteita käyttää määräaikaisia työsopimuksia, koska 
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sen katsotaan heikentävän muun muassa työntekijän irtisanomissuojaa. 
Määräaikaisia työsopimuksia solmitaan, jos on kyse esimerkiksi 
kausiluonteisesta työstä, sijaisuudesta, harjoittelujaksosta tai tietystä tilatusta 
työstä, jota henkilö palkataan suorittamaan. Työsopimuksessa on mainittava 
määräaikaisuuden syy.  

 
Määräaikaisten työsopimusten ketjuttamisesta puhutaan, kun niitä on tehty 
vähintään kolme peräkkäin. Ketjutetut sopimukset rinnastetaan useimmiten 
toistaiseksi voimassa oleviin työsopimuksiin, etenkin jos henkilö hoitaa 
määräaikaisella työsopimuksella samaa tehtävää kuukaudesta ja vuodesta 
toiseen.  

 
Määräaikainen työsopimus ei periaatteessa saisi olla sen huonompi kuin 
toistaiseksi voimassa olevakaan. Työnantajaa velvoittaa syrjintäkielto tässäkin 
asiassa. Määräaikaiseen työntekijään ei saa ilman asiallisia perusteita soveltaa 
heikompia työehtoja kuin muihin työntekijöihin. Todellisuudessa lyhyet 
työsuhteet vaikeuttavat elämänhallintaa ja -suunnittelua, jos työn 
jatkuvuudesta ei ole takeita. Asunnon ja perheen hankkiminen saattaa 
lykkääntyä. Se voi olla myös urakehityksen jarruna, jossa ylennykset, 
palkankorotukset ja bonukset menevät sivu suun.  

 
Päätösesitys: Valtuusto päättää siirtää aloitteen kaupan sopimusalatoimikuntien 

käsiteltäväksi. 
 
Päätös: Valtuusto päätti siirtää aloitteen kaupan sopimusalatoimikuntien 

käsiteltäväksi. 
 
Aloite 27:  Työsopimustuntien tarkastelu ei toteudu  
 

Tarkastelut tehdään mutta sopimustunteja ei ajantasaisteta siltikään, vaikka 
tuntikorotuksiin on aihetta. Vedotaan käsipareihin, raskaaseen 
työtuntirakenteeseen. 
 
PAM liikealan Vaasan seudun osasto ry 005 
 

Hallituksen lausunto: 

PAMin yksi tärkeimpiä teemoja on ollut vastentahtoisen osa-aikatyön 
kitkeminen. Työajan tarkastelulla on haluttu tehdä näkyväksi toteutuneet 
työtunnit ja sitä kautta vakiinnuttaa ne työntekijän sopimustunneiksi. Asiasta 
on määräyksiä mm. kaupan, marava-alan, vartioinnin ja Alkon 
työehtosopimuksissa. 

Työnantajan tulee määräajoin verrata toteutuneita työtunteja ja 
työsopimukseen sovittuja tunteja keskenään yhdessä työntekijän kanssa. Tällä 
halutaan niin parantaa työnantajan ja työntekijän välistä vuoropuhelua, 
vakiinnuttaa työtunnit työsopimuksiin, kannustaa työntekijää olemaan 
aktiivinen omien työtuntiensa seurannassa kuin vähentää mahdollisia 
lisätyöriitoja. 
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Kaupan työehtosopimukseen tehtiin viime neuvottelukierroksella monia 
selkeyttäviä kirjauksia lisätyön tarjoamisesta ja työajantarkastelusta. 
”Työajantarkastelu tulee tehdä puolivuosittain, tästä pidemmästä mutta 
enintään vuoden mittaisesta tarkasteluvälistä on sovittava 23§:n mukaisesti. 
Jos työpaikalla on luottamusmies, asiasta sovitaan hänen kanssaan.” 

11.2.-3.3.2019 välisenä aikana tehtiin kaupan luottamusmiehille kysely, jossa 
selvitettiin, miten työajantarkastelukirjausta on voitu hyödyntää työpaikoilla.  

Suuri osa (80%) kyselyyn vastanneista alan luottamusmiehistä koki, 
että tarkastelukirjauksesta on ollut hyötyä. 67% vastaajista ilmoitti 
työsopimusten tuntimäärien nousseen tarkastelun myötä. Lisäksi enemmistö 
(75%) vastaajista ilmoitti, että kirjaus tunnetaan ja sitä pyritään 
hyödyntämään työpaikoilla. 

Kyselyssä nousi kuitenkin esille erilaisia ongelmakohtia, Näistä keskeisimpiä 
ovat työnantajan tekemät yksipuoliset tulkinnat esim. tuntien korotuksiin 
oikeuttavista prosentuaalisista tuntimääristä, mitkä tunnit tulee ottaa 
huomioon, epätietoisuus tuntimäärästä joka oikeuttaa muutoksiin 
työsopimuksessa sekä myös ”käsipariongelma”. 

PAMilla ja Kaupan liitolla on yhteinen näkemys siitä, mitkä tunnit tulee ottaa 
huomioon työajantarkastelussa. Epäselvyyksien tullessa ilmi PAM on ollut 
yhteydessä Kaupan liittoon, joka on tämän jälkeen ohjeistanut 
jäsenyrityksiään.  

Jos työnantaja ei tee muutosta sopimustuntien määrään, vaikka 
tuntitarkastelun lopputuloksena näin tulisi tehdä, niin työntekijän tulee itse 
olla aktiivinen ja pyytää sopimustuntien nostamista, tämän jälkeen olla 
yhteydessä työpaikkansa luottamusmieheen tai jos sellaista ei ole valittu niin 
suoraan PAMin työsuhdeneuvontaan.  

Toteutuneen työajan päivittäminen työsopimukseen on tärkeää. 
Työsopimukseen merkitetyt tunnit lisäävät varmuutta toimeentulosta. 

Päätösesitys: Valtuusto päättää siirtää aloitteen kaupan sopimusalatoimikuntien 
käsiteltäväksi. 

 
Päätös: Valtuusto päätti siirtää aloitteen kaupan sopimusalatoimikuntien 

käsiteltäväksi. 
 
Aloite 28:  Työkenkien hankinta TA:n korvattavaksi  
 

Nyt useassa työpaikassa TT joutuu itse hankkimaan ja korvaamaan 
työkenkänsä, vahinkoja sattuu varastotyössä, rullakoiden siirtämisissä yms. 
Oikeanlaiset työkengät ehkäisee mahdollisia työtapaturmia. 

 
PAM liikealan Vaasan seudun osasto ry 005 
 

Hallituksen lausunto:  

https://www.pam.fi/wiki/tyoajan-tarkastelu-osa-aikainen-tyontekija.html#vo1
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Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on kustannuksellaan hankittava 
tapaturman tai sairauden vaaran estämiseksi käytettävät suojaimet ja välineet 
kaikille niille työntekijöille, joille ne ovat työnkuvan ja työpaikalla tehdyn 
vaarojen arvioinnin perusteella tarpeellisia. Tarpeelliseksi katsottavat 
turvalliset työkengät tulee työnantajan tällöin kustantaa ehdoitta. Tapaturman 
riskiä ei vähennä se, että työtä tehdään vain lyhytkestoisesti tai satunnaisesti 
ja siksi turvavälineet tulee olla kaikilla jotka edes joskus tekevät riskialttiiksi 
katsottavia työtehtäviä. 
 
Tämän lisäksi työnantaja voi olla halukas tukemaan työntekijöiden työkykyä ja 
turvallisuutta kustantamalla kokonaan tai osittain sellaisten laadukkaiden 
varusteiden, kuten työjalkineiden hankintaa, silloinkin kun ne eivät ole 
varsinaisesti lain perusteella työnantajan vastuulla.   
 
Työnantajien kiinnostus tarjota työhyvinvointia ja työkykyä tukevia sekä 
sairauspoissaoloja vähentäviä palveluita ja etuja on kasvanut viime vuosina, 
kun ymmärrys työhyvinvoinnin ja tuottavuuden yhteydestä on kasvanut. 
Työhyvinvoinnin tukemiseen tähtääviä keinoja on syytä tuoda 
neuvottelupöytiin niin liittojen välisissä, kuin myös työpaikalla tapahtuvissa 
paikallisissa neuvotteluissa. Myös työterveyshuollon näkemys hyvien 
työjalkineiden hyödyistä, on syytä työpaikalla selvittää. 

 
Päätösesitys:  Valtuusto päättää siirtää aloitteen sopimusalatoimikuntien käsiteltäväksi. 
 
Päätös:  Valtuusto päätti siirtää aloitteen sopimusalatoimikuntien käsiteltäväksi. 
 
Aloite 29:  Yksintyöskentelyyn enimmäistuntiraja  
 

Nyt tt joutuu työskentelemään tauoitta jopa 8 tuntia (ei wc-ei kahvi, ei lounas 
taukoa) 

 
PAM liikealan Vaasan seudun osasto ry 005 
 

Hallituksen lausunto:  

Työaikalaissa ja työehtosopimuksissa on sitovat määräykset työntekijälle 
työvuoron aikana annettavista tauoista. Lisäksi Työturvallisuuslaissa on 
määräys, jonka mukaan, jos työ on yhtäjaksoista paikallaoloa vaativaa tai 
yhtäjaksoisesti kuormittavaa, työn lomaan on järjestettävä mahdollisuus 
tarvittaessa sellaisiin taukoihin, jotka sallivat lyhytaikaisen poistumisen 
työpisteestä.  

Työnantajan velvollisuus on järjestää työt ja sijaisuudet niin, että kaikki 
työntekijät pääsevät tauolle myös käytännössä, ei vain teoriassa. Työnantajan 
tulee antaa ohjeet siitä, miten tauot työpaikalla järjestetään, varsinkin, miten 
toimitaan, kun on jatkuvaa asiakasruuhkaa. Mikäli työskennellään yksin, liike 
on voitava tyhjentää ja sulkea tauon ajaksi. 

Oikeudet taukojen pitämiseen ovat siis määräystasolla kunnossa.  Käytännössä 
ongelmia kuitenkin on aina ollut. Siihen ongelmaan, että työnantajat eivät 
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järjestä yksintyöskentelijöille määräysten mukaisten taukojen pitämiseen 
mahdollisuutta, yksintyöskentelyn enimmäisrajan asettaminen ei välttämättä 
ole oikea lääke, vaan työnantajien toimintaan pitäisi vaikuttaa 
tehokkaammalla valvonnalla. Enimmäisrajan asettaminen todennäköisesti 
aiheuttaisi työtuntien vähenemistä, ja lisäisi silpputyötä, joka sinänsä on 
PAMin pitkäaikaisten tavoitteiden vastaista.  
 

Päätösesitys: Valtuusto päättää, että aloite lähetetään tiedoksi kaikille 
sopimusalatoimikunnille. 
 

Päätös:  Valtuusto päätti, että aloite lähetetään tiedoksi kaikille 
sopimusalatoimikunnille.  

 
 Kokous keskeytettiin menettelytapavaliokunnan kokouksen ajaksi.  
 

Liito puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen totesi menettelytapavaliokunnan 
puolesta, että aloite yksi (1) on todella tärkeä ja strategisesti merkittävä asia 
liitossa. Menettelytapavaliokunta totesi, että jatkossa valtuuston 
työskentelytapoihin otetaan valtuustoaloitteiden seuranta, joten 
Kankaantähden esittämä muutosesitys valtuustolle raportoinnista tulee 
vakiintuneeksi toimintatavaksi. Menettelytapavaliokunta siis hyväksyi esitetyn 
muutosesityksen. 
 
Rönni-Sällinen vastasi Ruokoselle, että liiton hallitus nimeää sääntötyöryhmän. 
Viimeksi sääntötyöryhmään kuului valtuuston puheenjohtajat ja kaksi 
hallituksen jäsentä. Hallituksessa ei ole vielä käyty keskusteluja tulevan 
sääntötyöryhmän kokoonpanosta. 
 

 Seuraavaksi toiminnanjohtaja Jyrki Konola jatkoi Rönni-Sällisen aloittamasta 
aloitteiden toimenpiteiden seurantaraportista. Raportit ovat aina annettu 
tiedoksi valtuustolle ilman erillistä käsittelyä. Valtuuston puheenjohtajien 
toiveesta jatkossa seurantaraportti käydään läpi valtuuston kokouksessa.  

 
 Puheenjohtaja totesi, että käsitellyt aloitteet lähetetään eteenpäin 

valmisteluun valtuuston päätösten mukaisesti. 
 

Puheenjohtajaksi vaihtui Sirpa Laakso.  
 
9.  Jäsenmaksun suuruus vuodelle 2020 

 
Hallitus esitti valtuustolle, että jäsenmaksu vuonna 2020 on 1,00 % (0,95 %) 
jäsenen veronalaisesta tulosta, mikäli työttömyyskassan jäsenmaksu vuodelle 
2020 on 0,50 % (0,55 %). Kokonaisjäsenmaksu on 1,5 % (1,5 %).  
 
Päätettiin jäsenmaksun suuruudesta hallituksen esityksen mukaisesti. 

    
10.  Osastopalautteen suuruus vuodelle 2020 
 

Hallitus esitti valtuustolle, että osastopalautteen suuruus vuonna 2020 on  
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11 % liiton jäsenmaksuosuudesta. Tästä perusosan suuruus on 6 % ja 
kannusteosan suuruus 5 %. 

 
Päätettiin osastopalautteen suuruudesta hallituksen esitysten mukaisesti. 
 

11. Osastojen jäsenmaksupalautteen kannusteosan perusteet vuodelle 2020 
 

Hallitus esitti valtuustolle, että osastojen jäsenmaksupalautteen 
kannusteosaan oikeuttavat toimet vuoden 2020 aikana ovat: 
 

• Uuden jäsenen vastaanottaminen jollain konkreettisella, 
henkilökohtaisella tavalla (kirje, puhelu, tapaaminen jne.) 

• Vähintään yksi tilaisuus osaston jäsenille 
• Vähintään yksi tilaisuus osaston jäsenille, jotka toimivat 

luottamusmiehinä/työsuojeluvaltuutettuina 
• Yhteydenotto uuteen luottamusmieheen/ työsuojeluvaltuutettuun 

kun tieto valinnasta on osastolle tullut 
 
Päätettiin jäsenmaksupalautteen kannusteosan perusteista esityksen 
mukaisesti. 
 

12.  Tilintarkastajien palkkioiden perusteet  
 

Hallitus esitti valtuustolle, että tilintarkastajille maksetaan palkkiot 
kohtuullisen laskun mukaan. 

 
  Päätettiin palkkioiden perusteista esityksen mukaisesti.  
 

15. Vuoden 2020 toimintasuunnitelma 
 

Kuultiin toiminnanjohtaja Jyrki Konolan alustus vuoden 2020 
toimintasuunnitelmasta. 
 
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2020. 

  
16. Vuoden 2020 talousarvio 
 

Kuultiin aluksi kassanjohtaja Ilkka Nissilän esittely työttömyyskassan 
tilanteesta.  
 
Ansiopäivärahan saajien määrä on ollut laskusuunnassa ja tällä hetkellä 
Palvelualojen työttömyyskassan jäsenistä ansiopäivärahan saajia on 7,9 %. 
Työttömyyden ei ennusteta lähtevän nousuun.  
 
Kassan talous on vakaalla pohjalla. Vuoden 2019 talousennuste on 1,68Me 
ylijäämäinen. Vuoden 2020 kassan budjetti on arvioitu -500 000e 
alijäämäiseksi. Lain edellyttämä tasoitusrahastoaste tulee olla 100 %. Ensi 
vuonna kassan tasoitusrahastoaste tulee olemaan noin 266 %.  
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Työttömyyskassan taloudellisen tilanteen kohentumisen sekä jäsen 
työttömyystilanteen helpottumisen johdosta jäsenmaksuosuuksia muutettiin 
0,05 % -yksikköä liiton eduksi niin, että kassan jäsenmaksuprosentti tulee 
valtuuston päätöksen mukaan vuonna 2020 olemaan 0,50 %, liiton 
kokonaisjäsenmaksun pysyessä 1,5 %:ssa. 
 
Seuraavaksi kuultiin talousjohtaja Jukka Mattilan alustus vuoden 2020 
talousarviosta. 
 
Talousarvioesitys perustuu keskustoimiston osastojen ja toimistoalueiden 
alustaviin toimintasuunnitelmiin ja budjettiesityksiin. Vuoden 2020 liiton 
erityisinä painopistealueina ovat neuvottelukierros, jäsenhankinta ja 
jäsenkiinnittyminen ja PAMin 20-vuotis juhlavuosi. 
 
Maksavien jäsenten määrä on edelleen laskusuunnassa ja jäsenten 
kokonaispalkkakertymän arvioidaan hieman laskevan. Liiton taloudenhoidon 
perusperiaatteena on ollut, että jäsenmaksutuloilla tulee kattaa toiminnan 
kulut. Vuoden 2020 osalta tähän tavoitteeseen ei tulla pääsemään, vaan 
kulujen kattamiseen joudutaan käyttämään osa arvioiduista sijoitustoiminnan 
tuotoista. Sijoitusympäristö on vaikea ja tuottojen saaminen vaatii enemmän 
riskinottoa.  
 
Kokonaiskulujen arvioidaan olevan 27,47 miljoonaa euroa, joka on noin 6 % 
kuluvaa vuotta vähemmän. Kulujäämäksi arvioidaan -2,37 miljoonaa euroa, 
joka on puolet pienempi kuin kuluvana vuonna 2019.  
 
Liiton hallituksen tekemän päätöksen mukaisesti tavoitteena on, että 
henkilöstökulut saavat olla enintään 45 % jäsenmaksutulosta. Oletetulla 
jäsenmaksutulokertymällä henkilöstökulut tulevat ylittämään tavoitteeksi 
asetetun ylärajan, budjettiarvion ollessa noin 51 %.  

 
Vuoden 2020 talousarviossa tuloksen arvioidaan olevan 2,02 miljoonaa euroa. 

 
Mikko Ruokonen (Helsinki-Uusimaa): Ruokosen mielestä hallituksen 
määrittelemän henkilöstökulujen määrän jäsenmaksutuotosta voisi nostaa 60 
%: iin. Näin voidaan taata riittävät resurssit aluetoimistoille. Varoja tähän voisi 
ottaa liiton 20 vuotisjuhlaan varatuista rahoista. Ruokosen mukaan voisi juhlia 
pienemmällä budjetilla. Sen sijaan liitolla ei ole varaa huonoon 
jäsenpalveluun.  
 
Tuuli Laine (Lounais-Suomi): Laine esitti kannatettuna muutosesityksenä: 
Vuoden 2020 budjettiin varataan esitettyjä enemmän varoja aluetoimistojen 
resurssien lisäämiseksi, laadun parantamiseksi ja varmistamiseksi. 
 
Sirpa Laakso (Häme-Kaakkois-Suomi): Laakso tiedusteli kuinka paljon 3 % 
jäsenmaksutuoton alenema on rahassa ja jäsenmäärässä.  
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Talousjohtaja Jukka Mattila vastasi Sirpa Laaksolle, että 3 %:n lasku 
jäsenmaksutuotossa vastaa rahassa noin 500 000 - 600 000 euroa, joka vastaa 
noin 3000 jäsenen jäsenmaksua. 
 
Menettelytapavaliokunta kokoontui keskiviikkona varsinaisen kokouksen 
päätyttyä klo 17.00. 
 
Kokouksen jatkuttua järjestöjohtaja Risto Kalliorinne esitteli 
menettelytapavaliokunnan vastauksen Laineen esittämään muutosesitykseen 
todeten, että tämä hetki ei ole oikea tehdä muutoksia henkilöstöresursseihin. 
Meneillään olevassa liiton strategiatyössä määritellään liittokokouskauden 
painopisteet ja kun strategia on hyväksytty, määritellään resurssit ja 
osaaminen. Lisäksi menettelytapavaliokunta totesi, että käynnissä olevan 
sähköisen asioinnin kehittämisen myötä voi vapautua henkilöresursseja. 
Liitossa meneillään oleva toimitsijoiden tehtävänkuvien kehittämistyöllä 
pyritään parantamaan palvelun laatua ja työntekijöiden jaksamista. 
Seuraavassa talousarviossa voidaan arvioida mahdolliset muutos- tai 
lisäystarpeet. 
 
Tuuli Laine hyväksyi menettelytapavaliokunnan vastauksen. 
 
Päätettiin talousarviosta vuodelle 2020. 
 

13. SAK:n strategiatyön esittely 
 

Kuultiin SAK:n puheenjohtaja Jarkko Elorannan ja kehittämispäällikkö Juha 
Antilan esittely SAK:n strategiatyöstä.  
 
SAK:n nelivuotinen edustajistokausi päättyy ensi kesänä. Strategiatyössä on 
arvioitu mennyttä kautta ja keskusjärjestön tulevaa suuntaa. Strategiatyö on 
aloitettu tämän syksyn aikana. Työhön on osallistunut SAK:n henkilökunta, 
SAK:n hallitus, SAK:laisten liittojen puheenjohtajat sekä PAU:n ja 
Merimiesunionin hallinnot. Nyt on vuorossa PAMin hallinto ja seuraavaksi 
muut SAK:laisten liittojen hallinnot. Lopullinen strategia hyväksytään SAK:n 
järjestäytymiskokouksessa 1.-3.6.2020. 
 
Strategian pohjana on vuonna 2007 tehty laaja tulevaisuushanke ja vuonna 
2011 tehty skenaariotyö. Näiden perusteella SAK:n arvioitiin olevan vanha, 
voimakas ja tarpeellinen, mutta samanaikaisesti SAK nähtiin jäykkänä, 
uudistuskyvyttömänä, kaukana palkansaajan arjesta olevana, 
vanhanaikaisena, keskinäisesti epäsolidaarisena, poliittisesti värittyneenä, ja 
sen rooli oli epäselvä.  
 
Skenaariona nähtiin ns. ”hitaan näivettymisen tie”, joka koski koko SAK:laista 
ay-liikettä. Jäsenmäärät liitoissa supistuvat ja ay-liikkeen vetovoima hiipuu, 
jäsenistön keski-ikä nousee eikä uudistumista tapahdu. Jäsenistö on 
passiivinen, jäsenmaksua vastaan odotetaan palvelua. 
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Tupoja vaaditaan takaisin, liitot solmiessa tessit paikallinen sopimisen 
nähdään lisääntyvän. Ay-liikkeellä on muodollinen asema kolmikantapöydissä, 
tosiasialliset vaikutusmahdollisuudet vähenevät. Mistään vanhasta ei luovuta, 
mitään uutta ei uskalleta ottaa käyttöön. 
 
Strategiatyön edetessä skenaario tiivistettiin kahteen vaihtoehtoon. SAK olisi 
suuri ja vaikutusvaltainen yhteiskunnallinen instituutio (suuri määrä liittojen 
jäseniä tekee sen mahdolliseksi) tai näkyvä, ärhäkkä ja energinen toimija 
(nykyistä noin puolta pienempi jäsenmäärä).  
 
Liittojen puheenjohtajien haastattelujen jälkeen yhteenvetona on päädytty 
siihen, että SAK on suuri ja vaikutusvaltainen, turvallinen ja pitkäjänteinen. Se 
edellyttää ammattiyhdistysliikkeen uudistumista ja suurta liittojen 
jäsenmäärää. Suurimmalla osalla jäsenistä jäsenkiinnittyminen perustuu 
”kustannus-hyöty-tottumus” yhtälöön. Sopimuspolitiikan merkitys on suuri ja 
sen tärkeimmät asiat ovat työolot, työsuojelu ja palkat.  
 
SAK:n strategisiksi tavoitteiksi on määritelty: 
 
1. kesällä 2024 SAK-laisessa ammattiyhdistysliikkeessä on vähintään sama 

määrä työssäkäyviä jäseniä kuin kesällä 2020.  
2. Työehtoihin liittyvät sopimukset ja muu sääntely on ajassa kiinni olevaa, 

toimivaa ja solidaarista.  
3. SAK:n liittojen jäsenille on tarjolla nykyistä enemmän hyvälaatuisia 

työpaikkoja.  
4. Eriarvoisuus yhteiskunnassa vähenee. 
 
Avattiin keskustelu. 
 
Sami Kymäläinen (Helsinki-Uusimaa): Kymäläinen kiitti hyvästä esityksestä ja 
keskusteluavauksesta. Hänen mukaan ay-liike ottaa nykyään liikaa kantaa 
asioihin mihin ei pitäisi. Jos halutaan saada mahdollisimman laaja kannatus, 
keskitytään enemmän työelämäasioihin.  
 
Mira-Veera Auer (Helsinki-Uusimaa): Auer nosti esiin nuorten jäsenten 
epävarmat työsuhteet, vastentahtoisen osa-aikaisuuden ja vuokratyön sekä 
palkkaköyhyyden. Auer toivoi SAK:n huomioivan strategiassaan ja omissa 
neuvotteluissaan, miten nämä pamilaiset saadaan palkkaköyhyydestä 
kunnollisen toimeentulon piiriin.  
 
Järjestöjohtaja Risto Kalliorinne: Kalliorinne pohti ammatti-identiteetin 
merkitystä suhteessa jäsenmäärien laskuun SAK:laisissa liitoissa todeten, että 
esimerkiksi OAJ:ssa, Tehyssä ja Superissa, joiden jäsenillä on vahva ammatti-
identiteetti, ei jäsenmäärän lasku ole niin huolestuttava kuin  monialaisissa 
liitoissa PAMissa ja JHL:ssä. Tämä tulisi huomioida SAK:n ja liittojen 
strategiatyössä.  
 
Lisäksi Kalliorinne pohti miksi liittojen jäsenmäärät ovat laskeneet etenkin tällä 
vuosikymmenellä. Epävarmoina aikoina ihmiset eivät olekaan enää 
turvautuneet ammattiliittoihin. Ihmisten usko pitäisi herättää siihen, että 
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ammattiliitot auttavat. Kalliorinne totesi, että PAMin vahvuus on se, ettei 
pamilaiset alat ole katoavia ja niitä tarvitaan jatkossakin.  
 
Liiton puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen: Rönni-Sällinen arvioi SAK:n 
strategiatyön haastavaksi, koska se on koko SAK:laisen ay-liikkeen yhteinen 
työ, se vaatii tekemistä ja mukaan tulemista kaikilta liitoilta. Järjestäytymisen 
edistämisessä PAMilla on iso vastuu, koska PAM on usein ensimmäinen liitto 
työuran alussa ja on tärkeää saada pidettyä työntekijä koko työuran ajan ay-
liikkeessä.   
 
Rönni-Sällinen kommentoi Kymäläiselle, että liiton on erityisen tärkeä olla 
mukana ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvässä keskustelussa ja tuoda 
rohkeasti esille asioita, jotka vaikuttavat työelämään. Pienipalkkaiset eivät saa 
olla maksamassa kustannuksia ilmastonmuutoksen torjumiseksi. 
 
Kokous keskeytettiin klo 17.00. 
 
Torstai 14.11.2019  
 
Kokousta jatkettiin 14.11. klo 10.00 esityslistan kohdasta 14, puheenjohtajana 
Sirpa Laakso. 

 
14. Lähetekeskustelu PAMin tulevasta strategiasta 
 

Kuultiin PAMin strategiaprosessissa mukana oleva Juha Heikkala esittely liiton 
strategiatyöstä ja strategialuonnoksesta.  
 
Heikkala kertoi, että lähtökohtana strategiatyölle on ollut olemassa oleva 
strategia sekä liittokokouksessa hyväksytty tavoiteohjelma. Näistä asiakirjoista 
kiteytetään olennaisia tavoitteita, niin että PAMin tulevaisuus olisi 
mahdollisimman hyvä. Liiton johtoryhmän ja koko henkilökunta on aloittanut 
strategiatyön syksyn aikana. Valtuustokäsittelyn jälkeen johtoryhmä jatkaa 
työskentelyä kirkastaen tavoitteita ja viimeistellen strategialuonnosta. Liiton 
hallitus hyväksyy strategian 16.1.2020 kokouksessaan. 
 
Seuraavaksi valtuuston jäsenet pääsivät kommentoimaan tehtyä 
strategialuonnosta digitaalisen alustan avulla.  
 
Merkittiin tiedoksi Heikkalan esittely ja käyty työskentely. 

  
Seuraavaksi Annika Rönni-Sällinen kertoi tänään pidetyn ylimääräisen 
hallituksen kokouksen tekemistä päätöksistä. Hallitus päätti käsittelykiellosta, 
joka koskee Postin jakeluverkossa kulkevien postipakettien ja arvopostin 
käsittelyä vähittäiskaupan ja liikenneasemien toimipaikoissa 
(asiamiesposteissa). Lakko alkaa 25.11. klo 00.00 ja päättyy 8.12. klo 24.00. 
Työnseisaus ei koske hätätyötä eikä tehtäviä, joissa se vaarantaisi 
yhteiskunnalle elintärkeitä toimintoja tai aiheuttaisi yleiselle edulle 
huomattavaa vahinkoa.  
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Todettiin, että asia on julkinen vasta ensi maanantaina liiton tiedotettua 
asiasta. 
 

17.  Kokouksen päätöslausuma 
 

Kuultiin päätöslausumavaliokunnan puheenjohtaja Sasu Haapasen esittely 
valiokunnan esityksestä kokouksen päätöslausumaksi.  
 
Anne Nyman (Pirkanmaa): Nyman halusi terävöittää ja jämäköittää tekstin 
sävyä. Hän ehdotti, että lauseesta ”Halutessaan yhdellä työllä on tultava 
toimeen ja voitava rakentaa tulevaisuuttaan.”, voisi ottaa sanan ”halutessaan” 
pois. 
 
Merja Lehto (Helsinki-Uusimaa): Lehdon mielestä tekstissä on liikaa turhia 
täytesanoja ja tekstiä pitää tiivistää. Hän ehdotti, että lauseesta ”Huolissa 
korostuu kasvava epätietoisuus ja pelko niin omasta arjesta, toimeentulosta, 
ympäristöstä kuin koko sopimusyhteiskuntamme tulevaisuudesta”, voisi ottaa 
pois sanat ”huolissa korostuu”. Lausetta on saatava selkeämmäksi ja 
jämäkämmäksi. 
 
Päätöslausumavaliokunnan puheenjohtaja Haapanen vastasi, että ehdotetut 
tekstimuutokset voidaan tehdä. 
 
Hyväksyttiin päätöslausuma esitetyin muutoksin. Todettiin, että 
päätöslausuma laitetaan pöytäkirjan liitteeksi.  

 
18.  Kokouksen päättäminen 
 

Valtuuston 1. varapuheenjohtaja Sami Viitasaari päätti liittokokouskauden 
kauden ensimmäisen valtuuston kokouksen päätöspuheeseen. Viitasaari nosti 
esiin rohkeuden, joka on näkynyt liitossa hallinnon uudistamisessa ja 
nuorentamisessa ja myös siinä, että liitto päätti tässä kokouksessa olla 
mukana tukemassa Postin lakkoa. Hän kiitti valtuuston jäseniä hyvähenkisestä 
kokouksesta ja hyvistä puheenvuoroista. Puheita pidettiin paljon ja etenkin 
uudet valtuuston jäsenet rohkaistuivat pitämään puheita enemmän kuin 
konkarit.  
 
Päätettiin kokous klo 12.15. 
 
 

 
VAKUUDEKSI 
 
 
  Sirpa Laakso   Sami Viitasaari 
  puheenjohtaja  1. varapuheenjohtaja 
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Mira-Veera Auer 
  2. varapuheenjohtaja 
 
 
 
 
 
  Jyrki Konola   Anu Valve 
  sihteeri   sihteeri 
 
 
 
   
   
  Sari Pihlajaniemi  Juha-Matti Tervo 
  pöytäkirjan tarkastaja  pöytäkirjan tarkastaja 
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Osallistujaluettelo 
 

 Valtuuston puheenjohtajat      
LAAKSO SIRPA valtuuston puheenjohtaja  
VIITASAARI SAMI valtuuston 1. varapuheenjohtaja  
AUER MIRA-VEERA valtuuston 2. varapuheenjohtaja    

 
 Helsinki-Uusimaa     

1 FOGELHOLM MIKAEL varsinainen jäsen 
2 HALLIKAS EEMIL varsinainen jäsen 
3 HALONEN ARTO varsinainen jäsen 
4 HEINO TONI varsinainen jäsen 
5 HYPPÖLÄ LAURA varsinainen jäsen 
6 JUNTUNEN MARIA varsinainen jäsen 
7 KAUNISMÄKI TARJA varsinainen jäsen 
8 KELARANTA JOUNI varsinainen jäsen 
9 KUSMIN JOHANNA varsinainen jäsen 

10 KUUSNIEMI PIIA varsinainen jäsen 
11 LEHTO MERJA varsinainen jäsen 
12 LINDGREN TONI varsinainen jäsen 
13 PAKARINEN ALEKSI varsinainen jäsen 
14 SIPOLA MINNA varsinainen jäsen 
15 TAMMINEN LIISA varsinainen jäsen 
16 TOROILA PÄIVI varsinainen jäsen    

  
Häme-Kaakkois-Suomi     

17 IKONEN LEA varsinainen jäsen 
18 ITKONEN TIMI varsinainen jäsen 
19 KANKAANTÄHTI JANNE varsinainen jäsen 
20 MAJANDER TEIJA varsinainen jäsen 
21 TORNIAINEN VIRPI varsinainen jäsen    

  
Itä-Suomi     

22 LAPVETELÄINEN EIJA varsinainen jäsen 
23 LESKINEN ULLA varsinainen jäsen 
24 MÄNNISTÖ VENLA varsinainen jäsen 
25 PUHAKKA HANNA varsinainen jäsen 
26 ROPPONEN-KORHONEN MINNA varsinainen jäsen    

  
Keski-Suomi-Pohjanmaa     

27 ERIKSSON MATS varsinainen jäsen 
28 KOKKO HEIDI varsinainen jäsen 
29 PARJANEN TIINA varsinainen jäsen 
30 SAUKKO PÄIVIKKI varsinainen jäsen 
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31 TULISALO MARKKU varsinainen jäsen 
32 VAKKURI ARJA varsinainen jäsen    

  
Lounais-Suomi     

33 HAAPANEN SASU varsinainen jäsen 
34 HASUNEN ANNI varsinainen jäsen 
35 HOLTLUND MINNA varsinainen jäsen 
36 LAINE TUULI varsinainen jäsen 
37 PIHLAJANIEMI SARI varsinainen jäsen 
38 ÖSTRÖM NINA varsinainen jäsen    

  
Pirkanmaa     

39 HARMAALA SONJA varsinainen jäsen 
40 KUUSISTO TIINA varsinainen jäsen 
41 NYMAN ANNE varsinainen jäsen 
42 NYTORP MAIJA varsinainen jäsen 
43 VUORINEN-VILEN PÄIVI varsinainen jäsen    

  
Pohjois-Suomi     

44 BUSKA JOHANNA varsinainen jäsen 
45 HANNIKAINEN EMMA varsinainen jäsen 
46 HIETALA TUIJA varsinainen jäsen 
47 HAMARI TUULA henk. koht. varajäsen (R. Isola) 
48 KORHONEN PANU varsinainen jäsen 
49 RÖNTYNEN SUVI varsinainen jäsen 
50 TERVO JUHA-MATTI varsinainen jäsen    

  
Yleisvarajäsenet (nousevat äänivaltaisiksi ao. järjestyksessä) 

1 ISO-LÄHTEENMÄKI LAURI PIRKANMAA 
2 KORTELAINEN NIINA KESKI-SUOMI-POHJANMAA 
3 KORVA JOUNI POHJOIS-SUOMI 
4 KYMÄLÄINEN SAMI HELSINKI-UUSIMAA 
5 KÄRKI TIINA HELSINKI-UUSIMAA 
6 LAIHONEN LEENA LOUNAIS-SUOMI 
7 PESU EETU HÄME-KAAKKOIS-SUOMI 
8 RUOKONEN MIKKO HELSINKI-UUSIMAA 
9 RUUSUNEN MARIKA ITÄ-SUOMI 

10 TIKKANEN JANI HÄME-KAAKKOIS-SUOMI 
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ESITYSLISTA  
 
 

1.  Kokouksen avaus 
 

2.  Läsnäolijoiden toteaminen 
 

3.  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

4.  Kokousvirkailijoiden valinta 
 
  4.1. Sihteerit (2) 
  4.2. Ääntenlaskijat (5) 
  4.3. Pöytäkirjantarkastajat (2) 
  4.4. Päätöslausumavaliokunnan jäsenet (7+1+1)  
  4.5. Menettelytapavaliokunta 
 

5.  Kokoussääntöjen hyväksyminen 
 
6.  Kokouksen esityslistan hyväksyminen  

 
7.  Puheenjohtajan ajankohtaiskatsaus ja yleiskeskustelu 
 
8. Valtuustoaloitteista päättäminen 
 
9. Jäsenmaksun suuruus vuodelle 2020 
 
10. Osastopalautteen suuruus vuodelle 2020 

 
11. Osastojen jäsenmaksupalautteen kannusteosan perusteet vuodelle 2020 
 
12. Tilintarkastajien palkkioiden perusteet 
 
13.  SAK:n strategiatyön esittely 
 
14. Lähetekeskustelu PAMin tulevasta strategiasta 
 
15. Vuoden 2020 toimintasuunnitelma  
 
16. Vuoden 2020 talousarvio 
 
17.  Kokouksen päätöslausuma 
 
18. Kokouksen päättäminen 
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Valtuustopuhe / puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen 

Valtuuston syyskokous, 13.11.2019 

 
Hyvät valtuuston jäsenet, 
 
Tervetuloa ensimmäiseen PAMin tämän valtuustokauden kokoukseen.  
 
Minä, PAMin hallituksen muut jäsenet ja te, 
me kaikki olemme täällä paikalla viime kesän liittokokouksen antamalla valtuutuksella ja sen asettamilla 
tavoitteilla.  
Eilinen päivä kului koulutuksen merkeissä, ja nyt on aika tarttua toimeen.  
 
Kesällä liittokokouksessa hyväksyttiin pitkään valmisteltu ja kunnianhimoinen tavoiteohjelma. Sen rinnalle 
PAMin hallitus on parasta aikaa valmistelemassa strategiaa. 
Helposti voi mieleen tulla ajatus, että strategiatyö pyyhkii pöydältä tavoiteohjelman. Näin ei ole. 
Liittokokouksen hyväksymä tavoiteohjelma loi koko PAMille kuvan siitä, minne maailma on menossa. Sen 
pohjalta määriteltiin tavoitteita sille, minne päin koko organisaatio haluaa asioiden kehittyvän. Teille 
valtuustolle tullaan raportoimaan toimintakertomuksen osana siitä, miten tavoiteohjelman asettamissa 
tavoitteissa edistytään. 
Nyt valmistelussa oleva strategia linjaa erityisesti sitä, mihin liitto-organisaatio keskittyy, miten se 
resurssejaan käyttää. Mitä painotetaan toimitsijoiden työssä, mihin asioihin keskitytään viestinnässä. 
Strategiaprosessin aluksi meille oli koottuna eri asiakirjoista niissä olevat tavoitteemme. Prosessissa on 
apunamme järjestöjen strategiatöihin erikoistunut Juha Heikkala. Hän totesi, että ainakaan tavoitteista ei 
PAMilla tule pulaa. Jotta työmme olisi tuloksekasta, on kuitenkin syytä priorisoida ne keskeisimmät. Hallitus 
päättänee strategiasta tammikuussa. Huomenna kuulette strategiaprosessista tarkemmin, kun Juha 
Heikkala tulee käymään sitä läpi. 
Valtuustolla on oma roolinsa strategian toteuttamisessa. Esimerkiksi toimintasuunnitelmia ja toiminnan 
suuntaviivoja käsitellessänne te olette osa strategian toteuttamista.  
 
Se, millainen valtuustokaudesta muodostuu ei ole kiinni vain meistä itsestämme. Kun edellinen valtuusto oli 
neljä vuotta sitten tässä samassa vaiheessa ensimmäisessä kokouksessaan, takana oli jo Rautatientorin 
mielenosoitus Sipilän hallituksen pakkolakeja vastaan. Oikeastaan koko kautta leimasi käden vääntö Sipilän 
hallituksen kanssa. 
 
Helsingin Sanomat julkaisi viime viikolla presidentti Tarja Halosen ja työministeri Timo Harakan yhteisen 
vieraskynän. He korostivat kansainvälisen työjärjestö ILOn merkitystä. 100-vuotisjuhliaan viettävä järjestö 
toimii kolmikantaisesti, ja se on itse asiassa koko kolmikannan alkujuuri. Sen tehtävä on edistää sosiaalista 
oikeudenmukaisuutta ja sen avulla maailmanrauhaa. 
 
Kirjoituksessa Harakka ja Halonen totesivat, että globaaleista haasteista selviävät parhaiten maat, joissa 
kyetään sujuvaan ja ennakoivaan yhteistyöhön hallitusten, yritysten ja työntekijöiden kesken. 
Ilmastohaasteeseen on vastattava yhdessä, osaamispula ratkaistaan tuomalla työnantajat ja tekijät yhteen, 
ja uutta teknologiaa voidaan hyödyntää tehokkaimmin, kun suunnasta on yhteinen näkemys. 
Työnantajien ja työntekijöiden korkea järjestäytyminen on heidänkin mielestään Suomen etu. 
Se, mitä mieltä tästä asiasta ollaan, on yhteiskunnassa erittäin keskeistä jatkossakin.  
 
Viime hallituskautta leimasi vastakkainasettelujen lisääntyminen yhteiskunnassa ja yksi osa sitä oli 
ammattiliittovastaisuus. Ammattiliitoille suuri syy lähteä mukaan kilpailukykysopimukseen oli pakkolakien 
torjuminen ja sopimisen mahdollisuuden turvaaminen jatkossakin. 
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PAMin liittokokouskaudet kulkevat nykyään samaa tahtia eduskuntavaalikausien kanssa. Nyt hallitusvalta 
on vaihtunut, mutta vastakkain asettelujen hakeminen ja ammattiyhdistysvastaisuus ei ole poistunut 
keskuudestamme. Meidän on uskottava ja puolustettava sopimusyhteiskuntaa jatkossakin ja silloinkin, kun 
tuntuu, että pärjäisimme ilmankin.  
On myös sanottava, että Se päivä ei ole tänään, jolloin pärjäisimme ilman sopimusyhteiskuntaa.   
 
Hyvät ystävät! 
Ammattiyhdistysliikkeen tavoitteena on aina ollut jäsentensä elinolosuhteiden parantaminen, turvallisempi 
ja oikeudenmukaisempi työelämä. Toiminnan ytimessä ovat jäsenet ja heidän työsuhteidensa ehdot.  
Useimpien meidän silmiimme rakentuvassa kuvastossa ammattiyhdistysliikkeen symboli on Hakaniemen 
tori ja Metallitalo. Työehtosopimusneuvottelut kuvitetaan usein valtakunnansovittelijan toimistosta 
otetulla kuvalla. Vastakkain ovat ay-johtajat ja työnantajajohtajat, jotka mittelevät voimiaan kuin taistelevat 
metsot. Ne, joiden asioista on kyse eli työntekijät jäävät julkisuudessa piiloon.  
 
Tämä on yksi tapa, jolla ammattiyhdistysvastaisuutta oikeutetaan. Meidän ihmisten on helppo vastustaa 
organisaatioiden tarpeita ja halveksua vallankäyttäjien keskinäisiä taisteluja. Tilanne on aivan toinen, kun 
näemme, että kysymys on ihmisten asioista. 
 
Se, että puhumme pätkätöistä ja osa-aikaisista työsuhteista vain työehtosopimuksen tai tilastolukujen 
tasolla piilottaa ihmisten arjen. Sen, mitä silppuinen työelämä ihmisen elämässä käytännössä tarkoittaa. 
 Turun yliopistossa on käynnissä Nefer-niminen tutkimushanke. Siinä tutkitaan syntyvyyden romahtamista 
ja sen yhteyksiä sosiaaliseen epätasa-arvoon sellaisena kuin se Suomessa ja muissa Pohjoismaissa ilmenee. 
2010-luvulla kaikissa lastensaanti-iässä olevissa ikäryhmissä syntyvyys on laskenut. Eniten se on laskenut 
25-30-vuotiailla, joille lapsia on syntynyt eniten.  
Nelikymppisisistä miehistä jo kolmannes on lapsettomia, ja naisistakin yli viidennes. Muissa Pohjoismaissa 
lapsettomien naisten osuus on jäänyt 12–14 prosenttiin. 
Yleinen käsitys on, että korkeastikoulutettu nainen on lapseton ja hän epäröi lapsenhankintaa työuran 
vuoksi. Nefer-hankkeen tutkimusten mukaan näin ei kuitenkaan enää ole, tilanne on muuttunut. Nyt 
lapsettomaksi jäävät useimmin vähän koulutetut miehet ja naiset. Heidän asemansa myös työmarkkinoilla 
on heikoin. 
 
Hankkeen blogissa todetaan, että perheellistymiseen vaikuttavaa yhteiskuntapolitiikkaa on katsottava 
paljon laajemmin kuin mihin on totuttu.  Pohjoismaissa perheenmuodostus ei kompastukaan urahaaveisiin 
ja työkiireisiin, mutta sitäkin useammin sirpaleisiin tai puuttuviin parisuhteisiin ja työuriin, 
tutkimushankkeen vetäjä, tutkija Marika Jalovaara kirjoittaa hankkeen blogissa.  
 
Nämä tiedot korostavat työelämän merkitystä ihmisen koko elämänhallinnassa. Päivähoito ja 
perhevapaajärjestelyt ja niiden toimivuus ovat tärkeitä, jotta perheellinen elämä on mahdollista. Sitäkin 
ennen ihmisellä pitää olla jonkinlainen luottamus tulevaan, jotta hän uskaltaa perheellistyä.  Pätkittynyt 
työura tuottaa sitku- elämää, jossa ollaan pysyvästi odotushuoneessa odottamassa oikean elämän 
alkamista. Jos yhä useampi nuori työllistyy kutsu-, osa-aika- tai vuokratyöntekijänä tai alustatalouden 
yksinyrittäjänä, voidaan olla varmoja, ettei syntyvyyskään juuri kohene. Siihen ei rohkaise tilanne, jossa 
toimeentulo on koko ajan epävarmaa eikä ihminen pysty suunnittelemaan tulevaisuuttaan. 
  
PAMilaisilla aloilla on Suomen nuorin työvoima. Se merkitsee sitä, että meidän yhteiskunnallinen 
velvollisuutemmekin on vaatia ihmisille kokonaisia elämiseen riittävän toimeentulon tarjoavia työsuhteita. 
Alan yrityksillä taas on yhteiskunnallinen velvollisuus pyrkiä tarjoamaan niitä. 
 
Teistäkin moni on ollut viime viikkoina mukana tekemässä työpaikkakierroksia ja kyselemässä jäseniltä, 
mitä he odottavat työehtosopimusneuvotteluista. Tämän tehostetun kierroksen tuotoksena vastauksia on 
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tällä hetkellä huikea määrä ja niiden läpikäynti on vielä kesken. Määrä kertoo sen, että jäsenillä on 
odotuksia ammattiliitolle, että PAM on neuvottelemassa heidän asioistaan.   
 
Viime työehtosopimusneuvottelukierroksella puhuttiin siitä, miten tiukasti EK koordinoi omiaan. Kierros oli 
keskitetympi ja mahdollisten alakohtaisten tarpeiden ratkominen vaikeampaa kuin konsanaan keskitetyssä 
sopimisessa. 
Tämä kierros ei näytä yhtään helpommalta. Talousnäkymät ovat heikentyneet, vaikkei palvelualoilla 
ainakaan vielä näyttäisi olevan suurempia ongelmia. EK on varoitellut liian korkeista 
palkankorotustavoitteista ja vaatinut, että kikyn työajanpidennykset olisi säilytettävä. 
Teollisuusliitto ja Paperiliitto käyvät parasta aikaa neuvotteluja. Teollisuusliitto on saanut päänavaajan 
aseman. Valtakunnansovittelija on lehtihaastattelujen mukaan ottanut tehtäväkseen vartioida, ettei 
päänavaajan tasoa ylitetä.  
Postilaisilla on meneillään lakko ja Teollisuusliitolla ylityökielto. On itsestään selvää, että tuemme heitä ja 
kehotamme jäseniämme olemaan solidaarisia toisten työtaistelulle. Työtaistelun alaisia töitä ei pidä tehdä. 
 
Ystävät, 
Olen tänä syksynä syventänyt osaamistani ja tietämystäni PAMista ja pamilaisista tekemällä aluevierailuja 
ympäri Suomen. Kierros on vielä kesken, mutta jo nyt ymmärrykseni on lisääntynyt ja olen päässyt 
kohtaamaan upeita pamilaisia ja myös värväämään uusia. Lahdessa Sibeliustalolla minulle esiteltiin 
viimeisen päälle huippuun viritettyjä palveluja, joita pamilaiset työntekijät toteuttavat erilaisten 
tapahtumien osallistujille.  Reilua kuukautta myöhemmin olin aamuseitsemältä turvakengät jalassa ja 
kypärä päässä Harjavallan suurteollisuuspuiston porteilla. Siellä pamilaiset ovat osana huippuunviritettyä 
prosessiteollisuutta. Meistä on todella moneksi. 
  
Me tiedämme, että palvelualojen merkitys kansantaloudessa on suuri. Palvelujen osuus arvonlisäyksestä on 
noin 70 prosenttia ja kokonaisviennistäkin noin 30 prosenttia. Ihmisistä noin 75 prosenttia työllistyy 
yksityisissä ja julkisissa palveluissa. 
 
Aloillamme on puhuttu paljon työvoimapulasta ja rekrytointivaikeuksista. Markkinatalouteen kuuluu, että 
jos jostain on pulaa markkinoilla – vaikka sitten työmarkkinoilla – kysyntä kasvaa ja sen mukaan hintakin 
nousee. Näin ei ole nyt tapahtunut. Sen sijaan työnantajaliitotkin ovat olleet kovin halukkaita puhumaan 
kanssamme alojen vetovoimatekijöistä. 
 
Tosiasia on, että alojen vetovoima kasvaisi heti, kun ansiotasoa saataisiin hilattua ylöspäin. Yleensä vastaus 
on, ettei yrityksillä ole siihen varaa. Minusta yrityksillä pitäisi olla rohkeutta siirtää kustannusten kasvua 
hintoihinkin. Palvelusta ei muuten ikinä opita maksamaan. Pitäisi olla uskoa kehittää palveluja sellaisiksi, 
että yhteiskunta ja kuluttajat ovat valmiita maksamaan niistä.  
PAMin hallitus päättää työehtosopimusneuvottelujen laatutavoitteista pääosin marraskuussa, muutaman 
viikon kuluttua. Palkankorotustavoitteista päätetään tammikuussa. Nyt käynnissä ovat jo neuvottelut 
hiihtokeskusalalla ja ohjelmapalvelualalla. Pohjoisen lumesta ja pakkasesta huolimatta työnantajilla ei 
tunnu vielä olevan kovaa kiirettä ratkaisuihin, mutta kriisitilanteessa ei siellä kuitenkaan ainakaan vielä olla. 
 
On selvää, että pamilaisille työntekijöille keskeinen asia on ansiotaso. Alojamme leimaava piirre on, ettei 
meillä juurikaan ole palkkaliukumia. Pitäisi siis saada selkeitä palkankorotuksia. Yksittäisten 
palkankorotusten lisäksi monella alalla tarvittaisiin pitkäaikaisempia ansionkehitysohjelmia. Niillä alan 
palkkatasoa saataisiin pidemmällä tähtäyksellä korjattua. Työnantajaliitot ovat kuitenkin olleet perin 
nihkeitä tällaisille ratkaisuille.  Monilla aloilla on menossa myös palkkausjärjestelmän uudistamistyö. 
Palkkausjärjestelmäuudistuksiakaan ei saada kaikilla aloilla valmiiksi, sillä tuntuu siltä, ettei koskaan ei ole 
oikea aika toteuttaa niitä. 
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Kun jo lähdössä aloillamme on kuitenkin matalahko palkkataso, niin varsinainen loukku sen päälle ovat osa-
aikatyöt. Ansiotasoon liittyvien ongelmien korjaaminen on pitkä ja hidas tie. Siksi parannukset osa-
aikatyöntekijöiden asemaan ovat askelia eteenpäin ansiotason nostamisessa. Palvelualojen töissä pitäisi 
jatkossakin olla mahdollista tehdä työuransa ja elättää itsensä. Sen vuoksi on etsittävä ratkaisuja, joilla 
alalle sitoutuneiden työntekijöiden työtunteja saadaan kasvatettua ja jossain vaiheessa työsuhteet 
kokoaikaistettua.  Työntekijöille pitää antaa nykyistä enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa työvuorojensa 
sijoittumiseen.  
 
Jo nyt on näyttänyt siltä, että työnantajaliitot tarjoilevat hieman erilaisia kattauksia heikennyksistä eri 
liitoille, vaikka samat heikennysesitykset ovat yllättäen moniin pöytiin tupsahtaneetkin. Tällainen 
työnantajien koordinoima kova Hajota ja hallitse –taktiikka voi olla tuhoisa, koska jos joku liitoista hyväksyy 
katkeran tarjoomuksen, voidaan olla varmoja, että samaa herkkua tarjotaan muille myöhemmin. Siksi 
pidänkin erittäin tärkeänä, että palkansaajajärjestöt eivät ryhdy taistelemaan keskenään. Siinä voittajana 
ovat vain työnantajat. Työntekijäliittojen väliselle yhteistyölle ja koordinaatiolle on nyt entistä suurempi 
tarve työnantajien koventaessa otteitaan.  
 
Hyvä toverit,  
Oudoin tilanne kaikista PAMin aloista on jo vuoden päivät ollut hiusalalla. Vuosi sitten neuvotteluissa 
Suomen hiusyrittäjien kanssa piti sopia vain palkankorotuksista, työehtosopimus oli muuten voimassa. 
Hiusyrittäjät irtisanoivat koko sopimuksen. PAM vei asian työtuomioistuimeen ja kesällä tuli päätös: 
irtisanominen oli mahdollista eikä työehtosopimus enää ollut myöskään yleissitova. Alan suurimmat 
yritykset ovat järjestäytyneet Paltaan ja me aloitimme tunnustelut, josko sen kanssa voitaisiin solmia 
työehtosopimus. Nekään eivät ole johtaneet tulokseen, mutta neuvottelut eivät ole tyystin 
katkenneetkaan.  
 
Viimeisen viikon aikana, tämän viikon loppuun mennessä on järjestetty 14 tilaisuutta eri puolilla Suomea. 
Niihin on kutsuttu kaikkia alan työntekijöitä. Tilaisuudet ovat olleet tarpeen, mutta enemmänkin osallistujia 
olisi saanut olla. Työtä työehtosopimuksen saamiseksi alalle jatketaan, mutta joutunemme siirtymään 
vahvempaan keinovalikoimaan asiassa. On myös muistettava, että vahva järjestäytyminen on kaiken 
perusta. Ellei porukka ole mukana ja neuvottelijoiden tukena, on tilanne vaikea. Käytännössä alalla on nyt 
siis oltu vuosi ilman voimassa olevaa työehtosopimusta.  
 
Valtuutetut, 
Olemme maailmanlaajuisen kriisin partaalla. Ihmisten toiminnan seurauksena ilmasto on lämmennyt liian 
nopeasti ja nykyisellä menolla ilmasto lämpenee kolme astetta tai enemmän, jolla olisi järkyttävät 
seuraukset ympäristöllemme. Me emme ole tämän uhkaavan muutoksen ulkopuolella, vaan seuraukset 
vaikuttavat meihin kaikkiin, jollemme pikaisesti löydä toimenpiteitä ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi.  
 
Maan hallituksen toimesta Työ- ja elinkeinoministeriössä on käynnistynyt toimialakohtaisten 
vähähiilitiekarttojen valmistelu. Tämän työn tavoitteena on laatia suunnitelmat päästöjen vähentämiseksi 
niin, että Suomi olisi hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. 
Toimialakohtaisten tiekarttojen toimeenpano voi vaikuttaa merkittävästikin yritysten toimintaan ja sitä 
kautta myös työntekijöiden työtehtäviin ja osaamisvaatimuksiin. Meille onkin tärkeää olla vaikuttamassa 
näiden tiekarttojen valmistamiseen, jotta palkansaajien näkökulma on mukana päätöksenteossa ja 
siirtymästä saadaan työntekijöille reilu ja oikeudenmukainen. Useat ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen 
liittyvät toimenpiteet tapahtuvat yrityksissä ja työpaikoilla. Tästä syystä luottamushenkilöt joutuvat entistä 
enemmän paneutumaan näihin asioihin.  
 
Alojemme työntekijöiden työllä on myös aidosti merkitystä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Esimerkiksi 
kiinteistöpalvelujen osaamista tarvitsee koko yhteiskunta, kun tähdätään hiilineutraaliin, 
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energiatehokkaaseen Suomeen. Siinä esimerkiksi kiinteistöjen lämmityksen ja ilmanvaihdon säätö- ja 
ohjausjärjestelmien tuntemus on avainosaamista. Tämä tarkoittaa sitä, että alojemme työntekijöiden 
osaamisen kehittäminen on tärkeää.  
 
Jotta voimme vaatia muilta tekoja, on meidän itsemme toimittava esimerkillisesti. Meidän onkin PAMissa 
tarkasteltava kriittisesti myös omaa toimintaamme ilmastonmuutoksen torjunnan näkökulmasta. Tähänkin 
asiaan tulemme vielä palaamaan tämän valtuustokauden aikana. 
 
Ystävät, 
Olin maakuntakierroksellani myös Oulussa PAMin toimistolla Arinan työntekijöiden 
palkitsemistilaisuudessa. Luottamushenkilöiden ideoimassa ja järjestämässä kilpailussa etsitään parhaita 
työkavereita. Työntekijät tekevät ehdotuksia ja perustelevat miksi palkinto kuuluisi juuri tälle työkaverille. 
Luottamushenkilöt ottivat ehdotukset vastaan ja valitsivat palkittavat.  
Paikalla oli työntekijöitä, osuuskauppa Arinan johtoa ja luottamushenkilöt. Työntekijät eivät tienneet, miksi 
heidät oli patistettu PAMin toimistolle. Seisoskelimme toimistolla ja minä aloin puhua. Tehtäväni oli lukea 
ääneen ihmisten nimet ja kertoa, miksi he saavat palkinnon. Silmät laajenivat, kun ihmiset ymmärsivät 
mistä on kysymys. Luin kiitoksia hyvästä yhteistyötä ja itsensä peliin panemisesta. Luin siitä, miten ihmiset 
kiittivät ja kehuivat toinen toisiaan. Kyyneleet nousivat useamman palkitun silmiin. 
Diplomin, ruusun ja lahjan jakamisen jälkeen nostettiin maljat parhaille työkavereille ja juotiin kakkukahvit.  
 
Tilaisuus oli minusta osoitus siitä, miten tärkeätä meille kaikille on kokea arvostusta ja saada lähipiiriltä 
kiitosta. Miten tärkeää on rakentaa yhteisöjä. 
Arinan luottamushenkilöille, jotka palkitsemisen ovat ideoineet ja toteuttaneet, on osoitettava suuri kiitos. 
He kustantavat myös lahjat omasta pussistaan. 
 
Minusta on muistettava se, miten tärkeää ja usein vaikeaa työtä meidän luottamusmiehemme ja 
työsuojeluvaltuutettumme tekevät. Jokainen heistä panee myös itsensä alttiiksi. On mietittävä, miten 
kykenemme tukemaan heitä paremmin. 
 
Yksi meidän suurimmista huolistamme on tällä hetkellä jäsenmäärä. Pamilaiset alat voivat hyvin, mutta 
PAMin jäsenmäärä ei kehity samassa suhteessa. Alan työntekijätkään eivät enää entisellä innolla liity oman 
alansa ammattiliittoon. Aivan viime aikoina jäsenkehitys on ollut parempaa, mutta meillä on pitkä matka 
kirittävänä, jotta pääsemme esimerkiksi 4 vuoden takaiseen tilanteeseen. Käänne luo kuitenkin uskon 
tulevaan: jäsenmäärän lasku ei ole mikään luonnonlaki, vaan yhdessä tekemällä me saamme 
järjestäytymisasteen ja jäsenmäärän taas nousuun!  
 
On tärkeä puhua siitä, mistä ammattiyhdistysliikkeessä on kysymys ja tärkeä saada mahdollisimman moni 
liittymään liittoon. On tärkeää, että myös palvelumme ovat sellaisia, että jäsen kokee hyötyvänsä niistä. 
Tämä asettaa haasteita niin meille liiton asioista päättäville kuin ammattiosastojen toiminnasta vastaaville. 
Myöhemmin täällä puhutaan erimerkiksi urapalveluista, joista toivomme olevan apua, kun jäsen suunnistaa 
työelämän eri vaiheissa.  
 
Ystävät! On tärkeää toimia niin, että jokainen meistä tuntee olevansa arvostettu ja tärkeä. Jokainen meistä 
nimittäin on tärkeä. Me olemme sopimisen liike ja oikeudenmukaisuuden liike. Me tarvitsemme toisiamme 
ja yhdessä me olemme vahvempia. 
 
Tehdään tästä hyvä kokous ja hyvä valtuustokausi! 
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PAMin valtuuston päätöslausuma 13.–14.11.2019 
 
Mukana elämän kaikissa vaiheissa 
 
PAMin valtuusto tukee Postin työntekijöitä taistelussaan työehtojen heikennyksiä vastaan. 
Ammattiliitto on elintärkeä turva niin työelämään tulevalle kuin työelämän kokeneelle konkarillekin. 
Ammattiliitto on mukana työelämän kaikissa vaiheissa. Suomalainen työelämä tarvitsee edelleen 
ammattiyhdistysliikettä. Ilman sopimusyhteiskuntaa me emme pärjää. 
 
Epävarmuus on monella tavalla läsnä palvelualoilla työskentelevien elämässä. Kasvava epätietoisuus ja 
pelko niin omasta arjesta, toimeentulosta, ympäristöstä kuin koko sopimusyhteiskuntamme 
tulevaisuudesta korostuu suurena huolena. Arjen epävarmuus muuttaa myös muotoaan työntekijän iän 
myötä ja tuo mukanaan kokonaan uusia ilmiöitä. Nämä haasteet lisäävät väliaikaisia ratkaisuja ja pysyvämpi 
arki odotuttaa itseään.  
 
Työllä on tultava toimeen ja voitava rakentaa tulevaisuutta. Töihin on päästävä tavalla, joka ei kuormita 
ympäristöä eivätkä työmatkakulut saa olla kohtuuttomat. Tämän on toimittava koko Suomessa: niin 
kaupungeissa kuin haja-asutusalueilla. 
 
Yritysten tulee kantaa yhteiskunnallinen vastuunsa ja huolehdittava osuutensa myös henkilöstönsä 
jaksamisesta. Palkka on nähtävä merkittävänä alan vetovoimatekijänä ja osana alan arvostusta. Tämän 
vuoksi alojen palkkakehitys on ratkaisevassa asemassa tulevalla työehtosopimuskierroksella. 
Palkkakuopasta on päästävä pois, jotta alat voivat aidosti kehittyä.  
 
Ammattiliiton jäsenyys on jokaisen oikeus ja tämä vaatii myös työelämätietoisuuden lisäämistä. Käsitys 
ammattiliittojen merkityksestä vaatii toteutuakseen aktiivista ihmisten kohtaamista kaikilta liiton 
toimijoilta. On muistettava, että ammattiyhdistysliikkeenä olemme sopimisen ja oikeudenmukaisuuden 
liike, joka toteutuakseen vaatii vahvan järjestäytymisen. Vain liiton jäsenenä voi aidosti vaikuttaa ja kehittää 
omaa alaansa. 
 
PAMin valtuusto haluaa muistuttaa kaikkia ammattiliittoja, että työehtoihin ja työntekijöihin kohdistuvat 
heikennykset ja hyökkäykset eivät ole vain yhden liiton huoli, vaan kärsimme niistä aina yhdessä.  
Negatiiviset mielikuvat ja vääristelevät kuvaukset ammattiyhdistysliikkeestä elävät vahvoina ja näistä on 
vihdoin päästävä eroon. On koko ammattiyhdistysliikkeen tehtävä toimia solidaarisesti ja laaja-alaisesti 
yhdessä. Tämän vuoksi PAMin valtuusto tukee vahvasti Postin työntekijöitä taistelussaan työehtojen 
heikennyksiä vastaan. Ammattiliittojen on yhdessä estettävä ja puututtava kaikkien alojen työelämän 
epäkohtiin. Meidän on oltava aloitteellisia, otettava yhteiskunnallinen rooli ja vaadittava poliitikoilta 
luvattua muutosta sekä toimia myös itse muutoksen tekijänä. 
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