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Aika:

1.6.2015 klo 14.10 – 19.24
2.6.2015 klo 9.05 – 16.19
3.6.2015 klo 10.00 – 15.12

Paikka:

Messukeskus, Helsinki
Läsnä kokouksen ensimmäisen päivän alussa:
388 liittokokousedustajaa
2 tilintarkastajaa
hallituksen jäseniä
kutsuvieraita
henkilökuntaa

Avajaiset 1.6.2015 klo 11.00 – 12.00
I kokouspäivä 1.6.2015 klo 14.10 –

1.

Kokouksen avaus
Liittokokouksen avauspuheessaan Palvelualojen ammattiliiton puheenjohtaja Ann Selin
korosti mahdollisuuksia, niin työpaikkojen toimijoina kuin aktiivisina kansalaisina, muuttaa
suuntaa kohti oikeudenmukaisempaa ja yhdenvertaisempaa yhteiskuntaa. Hän sanoi
kyseessä olevan laajemmat asiat kuin senttikorotukset, jäsenpalvelu, lobbaaminen ja
tiedotteet. Selinin mukaan kyse oli osallisuudesta, demokratian vahvistamisesta ja
voimaantumisesta.
Selin pohti työelämän kiristymistä ja työntekijöiden aseman heikentymistä ja peräsi
tasapainoa eri osapuolten toimimiselle valta-asetelmien horjuttamisen sijaan.
Selin muistutti Suomen olevan Euroopan unionin jäsenenä osaa maailman suurinta
talousaluetta. Pääoman vapaa liikkuvuus on luonut vahvan kilpailukyvyn niin koko
sisämarkkina-alueelle kuin yksittäisille jäsenvaltiollekin mutta maailmanlaajuisissa
vaikeuksissa vastuussa eivät olekaan pääoman haltijat, vaan tavalliset kansalaiset, totesi
Selin puheessaan. Sosiaalinen ulottuvuus, on jäänyt jo aikaa sitten oikeistovaltaisten
hallitusten arkistoihin, sanoi Selin ja kaipasi moniuloitteisuutta jäsenvaltioiden
päätöstentekoon, niin että se veisi tilannetta parempaan suuntaan myös edunvalvonnan
osalta. Selinin mukaan globalisaatio on ihollamme päivittäin, siksi verkostomme tulee
vahvistua. Demokratia ei ole hallinnollinen taakka tai huonoa sääntelyä, hän totesi.
Keskustelut siitä, että ay-liikkeellä olisi liikaa valtaa, Selin kuittasi sillä, että
ammattiyhdistysliikkeen neuvottelumandaatti, valta, kumpuaa edelleen siitä, että 75 %
suomalaisista palkansaajista kuuluu johonkin ammattijärjestöön. Kolme neljästä
palkansaajasta haluaa omalla jäsenyydellään vahvistaa työelämän edunvalvontaa,
työttömyys- ja eläketurvan puolesta puhumista ja yhteistä palkkapolitiikkaa, totesi Selin. Hän
oli kuitenkin huolissaan siitä, että ihmisten usko siihen, että kaikilla on merkitystä ja kaikilla
on arvonsa, horjuu ja viittasi kevään eduskuntavaalien alhaiseen äänestysprosenttiin.
Selin totesi puheessaan, pohjoismaisen hyvinvointivaltion olevan ihme, joka talousteorioiden
mukaan on mahdoton. Käytännössä malli on kuitenkin luonut yhden maailman
kilpailukykyisimmistä ja turvallisimmista maista. Selin pohti, että tasapaino kilpailukyvyn ja
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ihmisten kunnioittamisen ja oikeudenmukaisuuden välillä on ehkä horjunut ja siksi tasapaino
tulisi palauttaa.
”Meidän on puolustettava heikompia. Meidän on puolustettava toisiamme. Meidän on
muistutettava päättäjiä, että on olemassa erilaisia todellisuuksia. Ja ennen kaikkea meidän
on pidettävä kiinni arvoistamme. Yhteisöllisyys, tasa-arvoisuus ja rohkeus toimikoot
tämänkin kokouksen innoittajina!”, kehotti Selin avauspuheensa lopuksi.
Puheenjohtaja totesi Palvelualojen ammattiliiton liittokokouksen avatuksi klo 14.29.

2.

Läsnäolijoiden toteaminen
Puheenjohtaja totesi, että sääntöjen mukaan liittokokousedustajat valitaan
liittoäänestyksellä kuhunkin vaalipiiriin kuuluvien jäsenosastojen henkilöjäsenten kesken
toimeenpantavilla salaisilla suhteellisilla vaaleilla yhdistyslain 29 § 3. momentin 2 kohdan
tarkoittamalla tavalla. Liittokokousedustajat valitaan siten, että kustakin vaalipiiristä valitaan
siihen kuuluvien osastojen yhteisen jäsenmäärän perusteella yksi (1) edustaja kutakin
alkavaa kuuttasataa (600) jäsentä kohti.
Kustakin vaalipiiristä varsinaisiksi liittokokousedustajiksi valitsematta jääneet ehdokkaat ovat
varalla äänimääriensä mukaisessa järjestyksessä omalta ehdokaslistaltaan tai omasta
vaaliliitostaan. Varsinaisten jäsenten esteilmoitukset on huomioitu 1.6. saakka ja heidän
tilalleen on kutsuttu varajäsen. Kokoukseen oli ilmoittautunut 388 liittokokousedustajaa.
Kokouksessa paikalla oli myös vaalit toimeenpanneen ja liittokokouksen koolle kutsuneen
hallituksen jäseniä, liiton tilintarkastajat, ulkomaisia ja kotimaisia kutsuvieraita sekä liiton
henkilökuntaa.
Todettiin kokouksen läsnäolijat ja kokous päätti, että osanottajaluettelo liitetään
pöytäkirjaan.
Esiteltiin kansainväliset vieraat: Irene Hope (Farmasiforbundet/Parat, Norja), Bjørn Mietinen
(Handel og Kontor, Norja), Tore Skjelstadaune (Fellesforbundet, Norja), Ingeborg Sætre
(Postkom, Norja), Kristjan Bragason (Nordisk Union, Tanska), Pim van Dorpel (Hotell- och
restaurangfacket, Ruotsi), Torben Vangsgaard (Serviceforbundet, Tanska), Peter Johansen
(Serviceforbundet, Tanska), Jari Visshed (Fastighetsanställdas Förbund, Ruotsi), Therese
Guovelin (EFFAT), Carina Jansson (UNIONEN, Farmaci & Hälsa, Ruotsi), Elle Pütsepp (ETKA,
Viro), Massimo Frattini (IUF), Philip Jennings (UNI), Owen Jones (kolumnisti-kirjailija, IsoBritannia), Mirah Sumirat (ASPEK, Indonesia), Sabda Djati (ASPEK, Indonesia), Luz Marina
Díaz (UNION, Kolumbia), Luis Muchuango Macuacua (SINTIHOTS, Mosambik)
Ennen esityslistan kohtaa 3, kolumnisti-kirjailija Owen Jones piti puheenvuoron liberaalin
talouspolitiikan ja työnantajahegemonian haasteista ay-liikkeelle. Hänen puheenvuoronsa
toimi taustana PAMin tavoiteohjelman käsittelylle.

3.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja selvitti kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden ehdot.
Laillisuus
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Palvelualojen ammattiliitto sääntöjen 5 §:n 1. kohdan mukaan ”Varsinainen liittokokous
pidetään joka neljäs vuosi kesäkuun loppuun mennessä.”
Palvelualojen ammattiliiton hallitus vahvisti liittokokousvaalin tuloksen 21.4.2015.
Kokouskutsu
Sääntöjen 5 §:n 2. kohdan mukaan ”Liittokokouksesta on lähetettävä osastoille ja
yhteisöjäsenille kirjallinen ennakkoilmoitus viimeistään yhdeksänkymmentä (90) päivää
ennen kokousta. Lopullinen kokouskutsu liittokokoukseen on lähetettävä kirjallisena
kokousedustajille ja tiedoksi ammattiosastoille ja yhteisöjäsenille, viimeistään
kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kokousta”.
Vaalivuonna liittokokous käsittelee valtuuston kevätkokoukselle sääntömääräisesti kuuluvat
asiat (sääntöjen 6 §:n 15. kohta).
Ennakkoilmoitus kokouksesta lähetettiin ammattiosastoille 24.2.2015 päivätyllä kirjeellä.
Lopullinen kokouskutsu lähetettiin liittokokousedustajille ja tiedoksi ammattiosastoille ja
yhteisöjäsenille 21.4.2015 päivätyllä kirjeellä.
Päätösvaltaisuus
Ilmoittautumistietojen mukaan kokouksessa oli läsnä 388 vaaleilla valittua kokousedustajaa.
Muita ehtoja ei kokouksen laillisuudelle eikä päätösvaltaisuudelle ollut, joten kokous totesi
PAMin liittokokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Puheenjohtaja tiedotti, että paikalla oli 388 liittokokousedustajaa.

4.

Kokousvirkailijoiden valinta
Puheenjohtaja esitteli hallituksen ja vaalipiirikohtaisten ryhmien esitykset liittokokouksen
kokousvirkailijoiksi.
4.1.

Puheenjohtajat

Hallituksen esitys oli, että liittokokoukselle valitaan neljä (4) puheenjohtajaa. Kokous päätti
hyväksyä esityksen puheenjohtajien määrästä.
Hallituksen esityksenä kokouksen puheenjohtajiksi olivat: Lilli Kilpinen (Häme-Pirkanmaa),
Pirjo Nuolikoski (Pohjanmaa), Eveliina Reponen (Itä-Suomi) ja Sauli Isokoski (Pohjanmaa).
Kokous päätti hyväksyä hallituksen esityksen puheenjohtajista.
4.2.

Sihteerit

Hallituksen esityksenä oli, että liittokokoukselle valitaan neljä (4) sihteeriä.
Kokous päätti hyväksyä hallituksen esityksen sihteereiden määrästä.
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Hallituksen esityksenä kokouksen sihteereiksi olivat: Jyrki Konola, Helena Ruohonen, Elisa
Penders ja Jarkko Viitanen.
Kokous päätti hyväksyä hallituksen esityksen sihteereistä.
4.3.

Ääntenlaskijat

Hallituksen esityksenä oli, että valitaan yksitoista (11) ääntenlaskijaa. Koska Ahvenanmaan
vaalipiiristä ei saapunut kokoukseen edustajaa, esitettiin, että kokoukselle valittaisiin vain
kymmenen (10) ääntenlaskijaa.
Kokous päätti hyväksyä hallituksen muutetun esityksen ääntenlaskijoiden määrästä.
Vaalipiirikohtaisten ryhmien esitykset kokouksen ääntenlaskijoiksi olivat:
Kati Puhakka (Helsinki-Uusimaa), Kim Stenberg (Lounais-Suomi), Päivi Sinkko (Pohjanmaa),
Jani Tikkanen (Häme-Pirkanmaa), Pentti Kanniainen (Oulu), Taneli Kumpula (Lappi), Teija
Saastamoinen (Itä-Suomi), Kaisu Ahola (Kaakkois-Suomi), Jonne Vatka (Keski-Suomi) ja
Maarit Holopainen (valtakunnalliset).
Kokous päätti hyväksyä vaalipiirikohtaisten ryhmien esitykset ääntenlaskijoista.
4.4.

Pöytäkirjantarkastajat

Hallituksen esityksenä oli, että valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa.
Kokous päätti hyväksyä hallituksen esityksen pöytäkirjantarkastajien määrästä.
Vaalipiirikohtaisten ryhmien esitykset kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi olivat: Veera Jussila
(Helsinki-Uusimaa) ja Päivi Hoffrén (Oulu).
Kokous päätti hyväksyä vaalipiirikohtaisten ryhmien esitykset pöytäkirjantarkastajista.
Valitut kokouksen puheenjohtajat ja sihteerit aloittivat liittokokouksen kokousvirkailijoina ja
kokousta jatkettiin esityslistan kohdasta 5.
Puheenjohtajana toimi Lilli Kilpinen.
5.

Esityslistan hyväksyminen
Puheenjohtaja totesi, että hallituksen esitys kokouksen esityslistaksi on toimitettu
liittokokouksen työryhmätilaan. Työtilaan oli tallennettu myös laajempi versio helpottamaan
kokoustyöskentelyä.
Mira-Veera Auer esitti, että esityslistaan lisätään yleiskeskustelu uutena kohtana kohta 8, eli
tavoiteohjelmakäsittelyn jälkeen. Samalla hän esitti, että tässä uudessa esityslistan kohdassa
puheenvuorojen määrää ei ole rajattu. Esitystä oli kannatettu.
Merja Lehto kannatti Mira-Veera Auerin muutosesitystä ja hän oli huolissaan edustajien
puheoikeuden rajaamisesta.
Niko Ravattinen kannatti Mira-Veera Auerin muutosesitystä ja totesi puheessaan
yleiskeskustelun vahvistavan demokratiaa ja ay-liikkeen jäsentenvaikutusmahdollisuuksia
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liiton linjauksiin. Ravattinen totesi, että edustajat eivät halua toimia kumileimasimena, vaan
he pyrkivät vaikuttamaan aktiivisesti oman ammattiliittonsa asioihin.
Joonas Tuomivaara kannatti esitystä yleiskeskustelun lisäämiseksi esityslistalle ja kokouksen
käsiteltäväksi omaksi asiakokonaisuudekseen. Perusteluissaan hän korosti demokratiaa ja
ilmaisuvapautta.
Repliikkipuheenvuorossaan liiton puheenjohtaja Ann Selin tarkensi, että
puheenvuoromahdollisuus on kutakin asiakohtaa kohden, ei ainoastaan tavoiteohjelman
käsittelyn yhteydessä. Selin kertoi, että valmistellessaan esitystä kokoussäännöistä, liiton
hallitus rajasi puheenvuorojen määrää edustajaa kohden, koska halusi turvata
mahdollisimman monelle kokousedustajalle mahdollisuuden käyttää liittokokouksessa
puheenvuoroja.
Puheenjohtaja totesi, että hallituksen esitykseen kokouksen esityslistaksi on tullut
kannatettu muutosesitys, jonka mukaan esityslistaan uutena kohtana kohdan 7 jälkeen
lisätään yleiskeskustelu kohdaksi 8. Pohjaesityksenä oli hallituksen esitys kokouksen
esityslistaksi ja vastaesityksenä kannatettu muutosesitys.
Puheenjohtaja antoi äänestysohjeet ja äänestys tapahtui sähköisiä äänestyskapuloita
käyttäen.
Puheenjohtaja totesi äänestystuloksen:
Hallituksen esitys: 137
Vastaesitys: 144
Äänestystuloksen perusteella muutosesitys, koskien yleiskeskustelua lisättäväksi
liittokokouksen esityslistaan, voitti äänestyksen.
Puheenjohtaja totesi, että muutosesitys koskien puheenvuorojen määrän rajoittamista
raukesi, koska esitys oli tehty esityslistan väärään kohtaan 5, Esityslistan hyväksyminen.
Jatkettiin esityslistan kohdan 5 käsittelyä.
Heidi Lehtikangas esitti, että esityslistan kohta 11 Hallituksen valinta siirretään kohdaksi 10,
eli ennen valtuuston valintaa, ja esityslistan kohta 11.4. Hallituksen puheenjohtajan
henkilökohtaisen varajäsenen valinta siirretään kohdaksi 11.2.
Perusteluna esitykselleen Lehtikangas esitti, että toimihenkilöt valitaan arvojärjestyksessä ns.
ylhäältä alaspäin.
Kokouksen puheenjohtajisto totesi, että valinnat suoritetaan esityslistan numeroinnista
riippumatta seuraavasti: ensin liiton hallituksen puheenjohtaja, toisena hallituksen
puheenjohtajan henkilökohtainen varajäsen, kolmantena valtuuston puheenjohtaja, 1.
varapuheenjohtaja ja 2. varapuheenjohtaja, neljäntenä hallituksen jäsenet ja
yleisvarajäsenet, viidentenä kohtana valtuuston jäsenet ja yleisvarajäsenet, ja kohtana kuusi
valtuuston henkilökohtaiset varajäsenet.
Todettiin, ettei esityslistaa tarvitse näiltä osin muuttaa.
Kokous päätti hyväksyä kokouksen esityslistan muutoksella, että esityslistaan uutena
kohtana kohdan 7 jälkeen lisätään äänestystuloksen perusteella Yleiskeskustelu kohdaksi 8.
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6.

Kokoussääntöjen hyväksyminen
Kokouksen puheenjohtaja totesi, että hallituksen esitys liittokokouksen kokoussäännöiksi oli
toimitettu kokousedustajille liittokokouksen työtilaan. Puheenjohtaja antoi vielä käytännön
ohjeita sähköisestä sovelluksesta. Puheenjohtaja kävi hallituksen esityksen kohta kohdalta
läpi ja kokous päätti hyväksyä hallituksen esityksen kokoussäännöistä kokouksen
menettelytavoiksi.

7.

Valiokuntien asettaminen
7.1.

Menettelytapavaliokunta

Puheenjohtaja totesi hallituksen esityksen menettelytapavaliokunnan kokoonpanosta: 11
jäsentä ja että menettelytapavaliokunnan muodostavat liiton ja kokouksen puheenjohtajisto
sekä kokouksen sihteerit.
Kokous päätti hyväksyä hallituksen esityksen menettelytapavaliokunnan kokoonpanosta.
Menettelytapavaliokunnan jäseniksi esitettiin Ann Selin, Jaana Ylitalo, Kaarlo Julkunen, Lilli
Kilpinen, Pirjo Nuolikoski, Eveliina Reponen, Sauli Isokoski, Jyrki Konola, Elisa Penders, Helena
Ruohonen ja Jarkko Viitanen.
Kokous päätti hyväksyä hallituksen esityksen menettelytapavaliokunnan jäsenistä.
7.3.

Vaalivaliokunta

Puheenjohtaja totesi hallituksen esityksen vaalivaliokunnan kokoonpanosta: kymmenen (10)
liittokokousedustajaa ja kaksi (2) sihteeriä.
Kokous päätti hyväksyä vaalivaliokunnan kokoonpanon.
Vaalipiirikohtaiset ryhmät esittivät valiokunnan jäseniksi: Harry Vainio (Helsinki-Uusimaa),
Sirpa Kukkamäki (Pohjanmaa), Marko Lähdesniemi (valtakunnalliset), Matti Koski (Itä-Suomi),
Virpi Torniainen (Kaakkois-Suomi), Irmeli Huuskonen (Keski-Suomi), Olli Halminen (HämePirkanmaa), Ville Fabritius (Lounais-Suomi), Paula Talvensaari (Lappi) ja Rauno Hekkala
(Oulu).
Kokous päätti hyväksyä vaalipiirikohtaisten ryhmien esitykset vaalivaliokunnan jäsenistä.
Vaalivaliokunnan sihteereiksi valittiin Timo Piiroinen ja Sirpa Leppäkangas hallituksen
esityksen mukaisesti.
Esityslistan kohta 7 Valiokuntien asettaminen, jäi kesken, kun kokous keskeytettiin klo 15.46
poliittisten ryhmien kokoontumisten ajaksi.
Kokous jatkui klo 17.10 asialistan kohdasta 7 Valiokuntien asettaminen,
Tavoiteohjelmavaliokunnat 7.2. Puheenjohtajana toimi Sauli Isokoski.
7.2.

Tavoiteohjelmavaliokunnat
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Puheenjohtaja totesi hallituksen esityksen tavoiteohjelmavaliokuntien määristä ja
kokoonpanoista: Perustetaan kuusi (6) tavoiteohjelmavaliokuntaa ja jokaiseen niistä valitaan
kymmenen (10) liittokokousedustajaa ja kaksi (2) sihteeriä.
Kokous päätti hyväksyä tavoiteohjelmavaliokuntien määrät ja kokoonpanot.
7.2.1. Sosiaalisesti kestävä talouspolitiikka
Vaalipiirikohtaiset ryhmät esittivät jäseniksi: Matleena Huusko (Pohjanmaa), Tarja
Kantola (valtakunnalliset), Heidi Kokko (Keski-Suomi), Jari Cossu Koskinen (HelsinkiUusimaa), Sirpa Viitanen (Lounais-Suomi), Jari Juntunen (Oulu), Satu Honkonen
(Lappi), Ari Isosalo (Häme-Pirkanmaa), Pirjo Kinnunen (Itä-Suomi) ja Miia Harkko
(Kaakkois-Suomi).
Kokous päätti hyväksyä vaalipiirikohtaisten ryhmien esitykset
tavoiteohjelmavaliokunnan jäsenistä.
Valiokunnan sihteereiksi valittiin Juha Ojala ja Katja Noro hallituksen esityksen
mukaisesti.
7.2.2. Toimeentulon riittävyys
Vaalipiirikohtaiset ryhmät esittivät jäseniksi: Päivi Sinkko (Pohjanmaa), Maarit
Holopainen (valtakunnalliset), Taina Kainulainen (Keski-Suomi), Marko Päivinen
(Helsinki-Uusimaa), Tarja Puotsaari (Lounais-Suomi), Suvi Heikkilä (Oulu), Antti Aalto
(Lappi), Tuija Hanhisalo (Häme-Pirkanmaa), Kati Miina (Itä-Suomi) ja Heli Tuuliainen
(Kaakkois-Suomi).
Kokous päätti hyväksyä vaalipiirikohtaisten ryhmien esitykset
tavoiteohjelmavaliokunnan jäsenistä.
Valiokunnan sihteereiksi valittiin Hanna Kuntsi ja Aino Kalmbach, hallituksen
esityksen mukaisesti.
7.2.3. Palvelualojen rakennemuutos ja työn monimuotoistuminen
Vaalipiirikohtaiset ryhmät esittivät jäseniksi: Mats Eriksson (Pohjanmaa), Kalle
Kyröhonka (valtakunnalliset), Tuula Pölkki (Keski-Suomi), Niina Ruutinen (HelsinkiUusimaa), Kaisa Mäenpää (Lounais-Suomi), Marjo Korhonen (Oulu), Lea Törmänen
(Lappi), Risto Malmisaari (Häme-Pirkanmaa), Juhani Haikka (Itä-Suomi) ja Olli Sääski
(Kaakkois-Suomi).
Kokous päätti hyväksyä vaalipiirikohtaisten ryhmien esitykset
tavoiteohjelmavaliokunnan jäsenistä.
Valiokunnan sihteereiksi valittiin Mikko Hietaranta ja Airi Palosaari hallituksen
esityksen mukaisesti.
7.2.4. Yritys- ja työpaikkakohtainen sopiminen
Vaalipiirikohtaiset ryhmät esittivät jäseniksi: Päivi Saukko (Pohjanmaa), Toni Lindgren
(valtakunnalliset), Päivi Vehmas (Keski-Suomi), Isto Yrjönen (Helsinki-Uusimaa), Kim
Stenberg (Lounais-Suomi), Kimmo Alatalo (Oulu), Jouni Korva (Lappi), Tiina Kuusisto
(Häme-Pirkanmaa), Ulla Leskinen (Itä-Suomi) ja Kirsi Salmela (Kaakkois-Suomi).
Kokous päätti hyväksyä vaalipiirikohtaisten ryhmien esitykset
tavoiteohjelmavaliokunnan jäsenistä.

PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO PAM ry

SELOSTUSPÖYTÄKIRJA

9 (85)

PAMin liittokokous 1. - 3.6.2015
Messukeskus, Helsinki

Valiokunnan sihteereiksi valittiin Heidi Lehikoinen ja Jyrki Sinkkonen hallituksen
esityksen mukaisesti.
7.2.5. Työmarkkinoiden tasa-arvo
Vaalipiirikohtaiset ryhmät esittivät jäseniksi: Francis Gabienu (Pohjanmaa), Marjut
Pihonen-Randla (valtakunnalliset), Jari Rajala (Keski-Suomi), Niko Ravattinen
(Helsinki-Uusimaa), Ahmadi Berhan (Lounais-Suomi), Juri Heikkinen (Oulu), Hannu
Oikarinen (Lappi), Iida Viljanen (Häme-Pirkanmaa), Kristiina Heiskanen (Itä-Suomi) ja
Inkeri Hanki (Kaakkois-Suomi).
Kokous päätti hyväksyä vaalipiirikohtaisten ryhmien esitykset
tavoiteohjelmavaliokunnan jäsenistä.
Valiokunnan sihteereiksi valittiin Mikko Laakkonen ja Arja Pohjola hallituksen
esityksen mukaisesti.
7.2.6. Työhyvinvointi ja työssäjaksaminen
Vaalipiirikohtaiset ryhmät esittivät jäseniksi: Päivi Pulli (Pohjanmaa), Sini Heikkinen
(valtakunnalliset), Jaana Saarinen (Keski-Suomi), Mikko Ruokonen (HelsinkiUusimaa), Anni Hasunen (Lounais-Suomi), Veera Väisänen (Oulu), Leena-Maarit
Ryhänen (Lappi), Eija Nevala (Häme-Pirkanmaa), Riitta Seppänen (Itä-Suomi) ja Kai
Vauhkala (Kaakkois-Suomi).
Kokous päätti hyväksyä vaalipiirikohtaisten ryhmien esitykset
tavoiteohjelmavaliokunnan jäsenistä.
Valiokunnan sihteereiksi valittiin Erja Uosukainen ja Seija Virta hallituksen esityksen
mukaisesti.
Puheenjohtaja antoi käytännön ohjeita ja aikatauluja valiokuntatyöskentelylle ja totesi
esityslistan kohdan 7 loppuun käsitellyksi.
Kuultiin tavoiteohjelman alustukseksi kolumbialaisen Union-ammattiliiton puheenjohtajan
Luz Marina Diazin puheenvuoro jäsenten aktivoinnista, järjestämisestä ja ay-liikkeen
toiminnan haasteista Kolumbiasta.
Kokous keskeytettiin klo 17.34 vaalipiiriryhmien kokoontumisten ajaksi.
Kokous jatkui klo 18.30 esityslistan kohdasta 9, puheenjohtajana toimi Pirjo Nuolikoski.

9.

Lähetekeskustelu vaalivaliokuntaan menevistä asioista
Puheenjohtaja totesi, että esityslistan tässä kohdassa käydään lähetekeskustelu esityslistan
kohtien 11 ja 12 henkilövalintoja varten. Todettiin hallinnon paikat, joihin esityksiä voi tehdä:


hallitus:
o hallituksen (= liiton) puheenjohtaja
o hallituksen varsinaiset jäsenet (15)
o hallituksen yleisvarajäsenet (3)
o hallituksen puheenjohtajan henkilökohtainen varajäsen
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valtuusto:
o valtuuston puheenjohtaja, 1. varapuheenjohtaja ja 2. varapuheenjohtaja
o valtuuston varsinaiset jäsenet (50) ja näille kullekin 3 henkilökohtaista
varajäsentä
o valtuuston 10 yleisvarajäsentä.

Vaalivaliokunnan puheenjohtaja Matti Koski kävi läpi henkilövalintojen periaatteet.
• Vaalivaliokunnan tehtävänä on noudattaa valinnoissa liiton sääntöjä (6 § ja 7 §) ja
yhdistyslakia (18 § ja 35 §)
– Liiton säännöt 6 § kohta 4: Valtuustossa on oltava edustus jokaisesta vaalipiiristä.
Valtuustoa valittaessa on lisäksi huomioitava ammattiryhmittäinen tasapuolisuus.
Valtuuston on myös kuvastettava jäsenkunnan rakennetta.
– Liiton säännöt 7 § kohta 2: … Hallituksen varsinaiset jäsenet ja yleisvarajäsenet
tulee mahdollisuuksien mukaan valita eri ammattiryhmistä ja alueittain
tasapuolisesti.
• Vaalivaliokunnan esityksessä on huomioitu mahdollisimman tasapuolisesti PAMin
– alueellinen jakauma
– ammattijakaumaa
– sukupuolijakauma ja
– ikäjakauma
• Valinnoissa on huomioitu edustajiston jäsenten poliittinen jakauma
Matti Koski totesi, että johtotehtäviin valitaan kaikkiaan 239 ihmistä. Dioista näkyi paikkajako
alueille, alakohtainen jakautuminen, ikäjakauma ja miehet/naiset.

Aluekohtainen jakauma:











Helsinki-Uusimaa
Lounais-Suomi
Häme-Pirkanmaa
Keski-Suomi
Kaakkois-Suomi
Itä-Suomi
Pohjanmaa
Oulu
Lappi
valtakunnalliset

63
28
29
12
24
24
16
20
11
13

Alakohtainen jakauma:






kauppa
marava
kiinteistö
turvallisuus
erityisalat

124
53
35
7
21
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Ikäjakauma:






< 30
31 – 40
41 – 50
51 – 60
61 <

76
60
46
43
15

Vaalivaliokunnassa oli todettu haasteeksi löytää 76 alle 30-vuotiasta.



naiset
miehet

178
62

Käytiin lähetekeskustelu esityslistan kohtien 11 ja 12 henkilövalintoja varten:
Päivi Vehmas esitti Ann Seliniä liiton puheenjohtajaksi.
”Ann on osaava, lujatahtoinen, asioita eteenpäin vievä ja reilu ihminen. Hän on osoittanut
kykynsä meillekin täällä tänään. Hän pärjää myös kansainvälisillä tantereilla, joissa
työntekijöiden etuja riittää valvottavaksi. Mutta myös me Palvelualojen Ammattiliitossa
tarvitsemme häntä tulevina vuosina, ja varsinkin nyt, kun edessä on vaikeita, haastavia aikoja
ja hankaliakin päätöksiä on tehtävänämme.
Lopuksi toivoisin, että me täällä salissa kunnioittaisimme ryhmissä tehtyjä päätöksiä.”
Tarja Puotsaari esitti Niina Koivuniemen valitsemista hallituksen puheenjohtajan
henkilökohtaiseksi varajäseneksi.
”Niina on rohkea nainen kyseiseen tehtävään. Hänellä on vankka kokemus ay-työstä ja
hänellä on tarvittavat esimiestaidot 15 vuoden ajalta. Niina ottaa vahvasti kantaa asioihin ja
puuttuu niihin todellisella tarmolla. Näinä aikoina me tarvitsemme vahvat puheenjohtajat.
Me emme voi enää hymistellä tämän hallituksen uhkailujen varjossa, vaan meidän on
otettava todella aktiivinen rooli taistelussamme pienen palkansaajan puolesta. Niina
Koivuniemi on paras vaihtoehto tämän tulevan taistelun johtohahmoksi.
Tätä ehdotusta kannattavat kaikki Lounais-Suomen ammattiosastot.”
Niko Ravattinen vaati, että valittavien henkilöiden tulee kyetä edustamaan työväenluokkaa
ja työväenluokan etuja meitä rakenteellisella väkivallalla taistelevaa eliittiä vastaan. Hän
vaati, että valta ei saa keskittyä, vaan sitä on hajautettava. Ravattinen toivoi PAMista
radikaalia ammattiliittoa.
Sirpa Kukkamäki kannatti Niina Koivuniemen valitsemista hallituksen puheenjohtajan
henkilökohtaiseksi varajäseneksi. Kukkamäki totesi Koivuniemen olevan suorasanainen ja
innostava joukkojen vetäjä.
Marko Päivinen vaati luopumista ns. poliittisista, ammattialakohtaisista ja alueellisista
mandaattipaikoista ja henkilöiden valitsemista ammattitaidon ja osaamisen perusteella.
Tuija Hanhisalo kannatti Niina Koivuniemen valitsemista hallituksen puheenjohtajan
henkilökohtaiseksi varajäseneksi. Hanhisalo totesi Koivuniemen tekevän työtä sydämellään ja
puolustavan vimmatusti väärin kohdeltuja työntekijöitä.
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Sirpa Laakso kannatti Niina Koivuniemen valitsemista hallituksen puheenjohtajan
henkilökohtaiseksi varajäseneksi. Laakso totesi Koivuniemen viihtyvän jäsenten parissa ja
jäsenmäärän lisääntyneen Häme-Pirkanmaan alueella Niinan aluepäällikkönä olo aikana.
Koivuniemi oli Laakson mielestä paras ehdokas Ann Selinin rinnalle.
Markku Saarinen kannatti Niina Koivuniemen valitsemista hallituksen puheenjohtajan
henkilökohtaiseksi varajäseneksi. Saarinen totesi, että” Ani kuin Niinakin pystyvät erittäin
hyvin tekemään työtä meidän jäsenten etujen puolesta.”
Arto Dahlman esitti Markku Sojakkaa hallitukseen.
Dahlman vaati puheessaan, että liiton toiminnan on oltava jäsenlähtöistä ja läpinäkyvää ja
että toiminnan on jalkauduttava kentälle ja jäseniä on kuultava heidän omassa
työympäristössään.
Katja Hänninen esitti Sauli Isokosken valintaa valtuuston varapuheenjohtajaksi ja muihin
mahdollisiin hallinnollisiin tehtäviin.
Hänninen totesi Isokosken hoitaneen hyvin viime kaudella edustajiston varapuheenjohtajan
tehtäviä ja muutenkin Isokoski on toiminut aktiivisesti palvelualojen työntekijöiden hyväksi.
Hännisen mielestä Isokoski on aina valmis laittamaan itsensä likoon taistelussa
työntekijöiden oikeuksien puolesta.
Katja Hänninen kannatti Niina Koivuniemen valitsemista hallituksen puheenjohtajan
henkilökohtaiseksi varajäseneksi.
Hänninen sanoi Niinalla olevan rohkeutta puolustaa heikommassa asemassa olevia
työntekijöitä.
Marjo Pihonen-Randla toivoi, että hallitus ja valtuusto tulevat olemaan yhtä monimuotoinen
kuin ammattiliittomme on nyt.
Pihonen-Randla oli huolissaan nuorten työelämän haasteista Suomen hallituksen
säästöohjelman toteutuessa. Hän oli myös huolissaan, jos nuoret jäisivät aliedustetuiksi
PAMissa, hän totesi, että turvallisuusalalla vähemmistönä ovat nuoret naiset.
Arto Halonen esitti toiveen, että vaalivaliokunta – ja myös liittokokous – ottaa huomioon,
että myös pienehköiltä erityisaloilta on edustus kaikissa liiton toimielimissä – sekä
valtuustossa että hallituksessa.
Halonen totesi suoran ja suhteellisen vaalitavan olevan haasteellinen. Halosen mukaan
erityisalojen suhteellisen runsaasta ehdokasmäärästä huolimatta vain harva ehdokas tuli
valituksi liittokokousedustajaksi. Edunvalvonta ja sopimukset ovat yksittäiselle työntekijälle
yhtä tärkeitä millä tahansa alalla työskentelevälle työntekijälle. Tämä tulisi Halosen mukaan
ottaa huomioon liiton päätöksenteossa ja myös hallinnon eri portailla. Erityisen tärkeää
erityisaloille on sopimusalatoimikuntien toiminta.
Tarja Seilonen kannatti Niina Koivuniemen valitsemista hallituksen puheenjohtajan
henkilökohtaiseksi varajäseneksi.
Seilonen korosti Niinan esimieskokemusta ja naisenemmistön säilymistä liiton johdossa.
Ari Isosalo kannatti Sirpa Laaksoa valtuuston puheenjohtajaksi.
Seppo Hukkila painotti, että liiton hallinnollisille paikoille pitäisi saada nuoria ja uusia
edustajia, mutta liitto tarvitsee myös kokemusta. Hukkila toivoi tähän järkevää ratkaisua.
Seppo Hukkila kannatti Sirpa Laaksoa valtuuston puheenjohtajaksi
Hukkilan mukaan Laakso tekee kaiken työn loppuun asti ja ajaa aina jäsenistön etua.
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Seija Jaatinen toi julki Itä-Suomen alueen ryhmän esityksen, jossa esitettiin Ann Seliniä liiton
puheenjohtajaksi ja Niina Koivuniemeä hallituksen puheenjohtajan henkilökohtaiseksi
varajäseneksi sekä Eveliina Reposta puheenjohtajistoon.
Mira-Veera Auer piti kannatuspuheenvuoron oman ammattiosastonsa ihmisille: Veera
Jussilalle, Marko Päiviselle, Mila Kangasniemelle, Harry Vainiolle ja Kati Puhakalle.
Auer korosti, että ammattiosastotason pitäisi olla liiton ensisijainen työareena. Hänen
mukaansa tällä hetkellä työntekijät kentällä niin heitteillä, että tarvitaan rohkeita ja
radikaaleja valintoja kaikkiin paikkoihin. Erityisesti hän korosti valtuustopaikkojen valintaa,
koska se on liittokokouksen jälkeen ylin päättävin elin.
Jane Toming esitti Merja Lehtoa valtuustoon.
Toming sanoi, Merjan olevan erittäin suoraselkäinen, pamilainen nainen.
Merja Lehto peräänkuulutti hallintoon päteviä tekijöitä, jotka eivät pientä myrskyä kavahda,
vaan aidosti ajavat meidän kaikkien asioita ja pitävät heikompien puolta. Lehdon mukaan
maan uusi hallitus vikisee EK:n talutusnuorassa ja lupaa palkansaajille vain kurjuuden
maksimointia. Palkansaajille on luvassa jäätävää kyytiä. Siksi on tärkeää tehdä oikeita
valintoja, korosti Lehto.
Sini Heikkinen toivoi liiton hallintoon mahdollisimman kattavasti erilaisia pamilaisia
sopimusaloja, koska maan hallitus hänen mukaansa vaatii vastavoimakseen vahvan ja
monimuotoisen liiton joka poimii signaalit nopeasti ja on proaktiivinen reagoinnin sijaan.
Sari Pihlajaniemi suositteli Kari Peltovirran kokemusta ja taitoa käyttöön liiton hallitukseen.
Veera Jussila esitti Mira-Veera Aueria hallituksen jäseneksi.
Jussilan mukaan Auerilla on vahva tieto edunvalvonnasta ja hän pystyy laaja-alaisesti
edustamaan koko palvelualojen jäsenistöä.
Mikko Ruokonen esitti Joonas Tuomivaaraa hallituksen puheenjohtajan henkilökohtaiseksi
varajäseneksi.
Ruokonen pahoitteli, että hallituksen puheenjohtajan henkilökohtaisen varajäsenen
valinnasta tehdään poliittisia päätöksiä kabineteissa eikä demokraattisesti liittokokouksessa.
Ruokosen mukaan Joonas Tuomivaaraa toisi solidaarisuutta, avoimuutta ja demokratiaa
liittoon.
Aki Kivari pyysi ottamaan huomioon, että myös nuoret ja pienemmiltä aloilta pääsevät
edustamaan PAMin hallinnossa.
Petri Järvinen kannatti Joonas Tuomivaaraa hallituksen puheenjohtajan henkilökohtaiseksi
varajäseneksi.
Järvinen totesi, että Tuomivaara on pystyvä, ajaa jäsenten etuja kaikin keinoin, osaa hoitaa
ulkomaan asioita ja järjestelee sellaisia asioita, joita PAMissa ei ole ennen tehty.
Puheenjohtaja totesi, että kuultujen esitysten lisäksi vaalivaliokunnalle on tehty kirjallisia
esityksiä liittokokouksen työtilan esityslomakkeella ja että vaalivaliokunta voi tarvittaessa
täydentää kaikkia edellä mainittuja esityksiä.
Puheenjohtaja totesi, että kohta 9 oli loppuun käsitelty.
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Kokous keskeytettiin 1.6. klo 19.24.
II kokouspäivä 2.6.2015
Kokous jatkui 2.6. klo 9.05 Puheenjohtajana toimi Sauli Isokoski.
Kuultiin Etlan tutkimusjohtajan ja Jyväskylän yliopiston professorin Mika Malirannan,
alustuspuheenvuoro tavoiteohjelman taustaksi. Puheenvuoron aiheena oli analyysi
kotimaisesta työn tuottavuudesta ja pohdintaa luovasta tuhosta.
Puheenjohtaja totesi kokoukseen ilmoittautuneen 2.6. klo 9.00 mennessä 386
liittokokousedustajaa. Lisäksi paikalla oli 125 seuraajaa.

10.

Tavoiteohjelma 2016 – 2019
Yhteiskuntapoliittisen yksikön päällikkö Antti Veirto esitteli tavoiteohjelmaluonnoksen
runkoa ja taustaa. Luonnos pohjautui tulevaisuustyöryhmän työskentelyyn missä ryhmän
tehtävänä oli pohtia toimintaympäristön muutoksia, arvioida toiminnan tarpeita sekä miettiä
näiden muutosten ja tarpeiden vaikutuksia liiton toiminnan sisältöön ja rakenteisiin. Veirto
totesi, että vuonna 2013 tulevaisuustyön käynnistymisen jälkeen yhteiskunnassa on nähty jo
isoja muutoksia.
Veirton mukaan tietoja oli koottu eri toimijoilta, sidosryhmiltä, jäsenistöltä ja muilta
asiantuntijoilta. Veirto korosti, että nyt kannattaa tuoda esille niitä asioita, jotka
mahdollisesti tavoiteohjelmalta puuttuvat tai joita siellä ei ole riittävästi huomioitu.
Veirto nosti esille muutamia teemoja ja ilmiöitä, joita keskusteluissakin oli jo sivuttu, kuten
tuloerojen kasvu, työttömyys, nollasopimukset, digitalisaatio ja robotisaatio, jotka
vaikuttavat osaamisvaatimuksiin.
Veirto esitteli tavoiteohjelma luonnoksen päämääriä todeten, että niillä lähdetään
kirkastamaan ay-liikkeen perimmäisiä tehtäviä ja ohjaamaan työntekijöiden tulevaisuutta
kantavalle pohjalle.
Aloitettiin lähetekeskustelu valiokuntatyöskentelyä varten:
Tiina Rantala esitti, että työehtosopimuksissa kaikille jatkuvassa työsuhteessa oleville pitäisi
taata vähimmäistyöaika, jollei itse halua pienempää sopimusta. Liiton tulisi valvoa, etteivät
työnantajat voi tehdä pienempiä tuntisopimuksia kuin työehtosopimuksessa on määritelty.
Rantalan mukaan ostovoiman lisääminen ei ole mahdollista, jos nytkään ei tule palkalla
toimeen.
Lisäksi Tiina Rantala esitti, että liikenneasemille tehtäisiin oma työehtosopimus, jossa
otetaan huomioon kaupan lisät.
Jari Koskinen esitti, että liiton jäsenyyttä pitäisi myydä ja markkinoida paremmin. Liiton
jäsenyys on hyvä tuote, mutta miksi jäseniä on vain 200 000 eikä 500 000?
Koskinen otti puheessaan kantaa verotukseen: tasavero vai progressiivinen verotus?
Progressiivinen verotus on ollut hyvinvointiyhteiskuntamme perusta. Meillä on tässä maassa
yksi progressiivinen verotus: tulovero. Kaikki muu on tasaveroa ja ne suosivat aina rikkaita.
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Koskinen otti puheessaan esille myös yleissitovuuden, liittokokouksen äänestysprosentin,
hyvinvointiyhteiskunnan pelastamisen.
Pasi Räikkönen esitti, että työmatkakulujen rajaa tulisi nostaa 7500 eurosta 8000–9000
euroon, perusteluina oli että Pohjois-Suomessa ja Pohjois-Karjalassa julkinen liikenne ei toimi
vaan oman auton käyttö on välttämätöntä.
Lisäksi Räikkönen esitti, että työurien pidentämiseksi työnantajille tulisi antaa verotus- tms.
etuja heidän palkatessaan yli 50-vuotiaita työntekijöitä.
Maarit Ryhänen esitti, että työhyvinvointiin on panostettava, koska useimmat työnantajat
unohtavat työntekijän hyvinvoinnin. Työhyvinvoinnilla on mittava vaikutus yrityksen
tulokseen. Hyvinvoiva henkilöstö voi paremmin ja se näkyy sairauspoissaoloissa. Hyvällä
esimiestyöllä, joustavilla työajoilla ja tiedottamisella on tärkeä rooli työhyvinvoinnissa.
Ryhänen peräänkuulutti, että vapaa-ajan ja työn on oltava tasapainossa. Työnantajien tulee
kannustaa työntekijöitään liikkumaan ja pitämään terveydestään huolta ja kaikkien
työnantajien on panostettava työterveyshuoltoon ja siihen on oltava oikeus kaikilla. Työssä
jaksamisen perustana on oikein ajoitettu kuntoutus. Luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu
ovat keskeisiä työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen kannalta. Kehityskeskusteluihin on
panostettava, vaati Ryhänen.
Juri Heikinen esitti maahanmuuttajatoimikunnan perustamista.
Heikinen totesi, että usean vuoden ajan Suomi on ollut maahanmuuttovoittomaa.
Ulkomainen työvoima palvelualoilla on jatkuvasti lisääntynyt ja sama trendi jatkuu myös
tulevaisuudessa. Tilastokeskuksen mukaan tällä hetkellä kielikoodilla määriteltyjä
maahanmuuttajataustaisia jäseniä on noin 11 000. Kasvu on noin 1000 jäsentä vuodessa.
PAM:ssa on noin 230 000 jäsentä, joista 5 % on maahanmuuttajataustaisia.
Haasteina Heikinen totesi olevan kieli- ja kulttuurierot, joiden vuoksi työhön
perehdyttäminen kestää kauemmin. Liiton tärkeä tehtävä on opastaa ja auttaa heitä
ymmärtämään, mikä ammattiliitto on, miksi jäsenyys kannattaa ja miksi olla itse aktiivinen.
Keskeytettiin kohdan 10 tavoiteohjelman käsittely ja siirryttiin esityslistan kohtaan 12.

12.

Hallituksen valinta
12.1.

Puheenjohtaja

Kuultiin vaalivaliokunnan puheenjohtajan Matti Kosken esittelemänä vaalivaliokunnan esitys
liiton ja hallituksen puheenjohtajaksi. Vaalivaliokunta esitti liiton ja hallituksen
puheenjohtajaksi Ann Seliniä.
Kokous päätti, että vaalivaliokunnan yksimielisen esityksen mukaisesti liiton ja hallituksen
puheenjohtajaksi valitaan Ann Selin.
Ann Selin kiitti luottamuksesta saada johtaa PAMia seuraavinakin vuosina.
12.4.

Hallituksen puheenjohtajan henkilökohtainen varajäsen
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Kuultiin vaalivaliokunnan puheenjohtajan Matti Kosken esittelemänä vaalivaliokunnan
esitys, jonka mukaan hallituksen puheenjohtajan henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittaisiin
Niina Koivuniemi.
Petri Järvinen esitti Joonas Tuomivaaraa hallituksen puheenjohtajan henkilökohtaiseksi
varajäseneksi. Järvinen totesi, että esitystä on kannatettu ja pyysi ehdokkaita esittelemään
itsensä.
Kuultiin Niina Koivuniemen ja Joonas Tuomivaaran esittäytymispuheenvuorot, missä he
kertoivat omia näkemyksiään mm. johtajuudesta ja joukkovoimasta.
Esittelypuheenvuorojen jälkeen puheenjohtaja totesi, että hallituksen puheenjohtajan
henkilökohtaiseksi varajäseneksi on tullut kaksi esitystä. Vaalivaliokunnan esitys oli Niina
Koivuniemi ja vastaesityksenä Joonas Tuomivaara.
Puheenjohtaja esitteli vaalin toimittamistavan ja vaalitavan. Suoritettiin vaali.
Keskeytettiin esityslistan kohta 12.4. ääntenlaskun ajaksi.
Jatkettiin esityslistan kohtaa 10 ääntenlaskun ajan.

10.

Tavoiteohjelma 2016 – 2019
Puheenjohtaja totesi ennen keskustelun jatkamista, että valiokunnat käsittelevät myös
esittelypisteessä jätetyt näkemykset kokouksissaan.
Mila Kangasniemi esitti, että liiton on panostettava nuoriin ja oltava aktiivisesti mukana
vaikuttamassa ajankohtaisiin asioihin. Hän vaati, että koulutiedottamista tulee jatkaa entistä
aktiivisemmin ja laajemmin. Liiton on otettava näkyvämmin kantaa ajankohtaisiin
yhteiskunnallisiin asioihin, oltava mukana vaikuttamisessa ja seistävä työväenluokan
puolestapuhujina, koska hänen mukaansa nuorten kiinnostus politiikkaa ja yhteiskuntaa
kohtaan lisääntyy, esimerkkinä ”Operaatio Vakiduuni”. Kangasniemen mielestä kasvokkain
kohtaaminen on hyödyllisempää kuin panostaminen mainontaan. Jäsenhankinnan lisäksi
pitää kiinnittää uusien aktiivien löytämiseen – heitä tulisi löytää varsinkin nuorista.
Yrjö Hakanen oli huolissaan mm. tukien heikentämisestä, eläkeiän nostamisesta, kuntien
palvelujen vähentämisestä ja työttömyyden kasvusta. Hakasen mukaan Suomen hallitus
yrittää Yhteiskuntasopimuksella saada ay-liikkeen sopimaan työaikojen pidentämisestä ja
suostuvan palkkojen alentamiseen. Hakanen viittasi puheessaan myös yritysten voittojen
kasvun valuvan keinotteluun eikä ohjautuvan reaaliseen talouteen, missä työ luo
hyvinvointia ja myös uutta jaettavaa.
Hakasen mukaan Suomessa myös tarvitaan aloitteita, joukkotoimintaa ja liittoja, jotka tuovat
politiikkaan takaisin poliittiset vaihtoehdot. Hakanen viitasi Brysselissä järjestettyyn ayliikkeen suureen mielenosoitukseen ja Pariisin tapahtumiin, missä vasemmistolainen ayliikkeen ja kansalaisjärjestöjen foorumi vastusti leikkauspolitiikkaa.
Hakanen totesi, että työelämään ja yhteiskuntaan pyritään tuomaan pääomalle entistä
edullisemmat pelisäännöt ja viittasi tällä EU:n ja Yhdysvaltojen välillä käytäviin
neuvotteluihin TTIP-sopimuksesta. Hakasen mukaan kyse ei ole vain kaupan esteiden
poistamisesta, vaan erityisesti Yhdysvallat ajaa sopimukseen sellaista riitojen
ratkaisumenetelmää, joka antaisi suuryhtiöille mahdollisuuden kiristää valtioita
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heikentämään lainsäädäntöä. Hakanen totesi TTIP-neuvotteluihin liittyvän vakavia uhkia
työntekijöiden oikeuksille ja demokratialle. Näitä ongelmia myös PAMin ja JHL:n edustajat
nostivat esille keväällä SAK:n valtuuston kokouksessa.
Hakanen esitti, että asiaan otetaan kantaa liittokokouksen asiakirjassa Toiminnan ja talouden
suuntaviivat. Hakasen lisäesitys asiakirjan kohdan 4, Kansainvälisen yhteistyön merkitys
kasvaa, loppuun:
”EU:n ja Yhdysvaltojen välillä neuvotellaan vapaakauppa- ja investointisopimuksesta (TTIP).
Kaupan esteiden purkaminen luo mahdollisuuksia talouskasvulle ja viennille, mutta
neuvotteluihin liittyy vakavia riskejä työntekijöiden oikeuksien, kuluttajasuojan ja
demokratian kannalta. On pidettävä huolta siitä, että sopimus ei heikennä palkansaajien
asemaa ja lainsäädäntöä, vaan täyttää korkeat standardit mm. työelämän osalta.
Sopimukseen ei pidä sisällyttää sellaista yritysten ja valtioiden riitojen ratkaisumekanismia
(ISDS), joka antaisi sijoittajille mahdollisuuden painostaa lainsäätäjiä asettamaan yritysten
edut kansalaisten etujen edelle. Lisäksi on varmistettava, että julkiset palvelut turvataan
rajaamalla ne TTIP-sopimuksen ulkopuolelle.”
Niko Ravattisen mielestä liittokokouksessa ja tavoiteohjelmavaliokunnissa päätettävät asiat
ovat tärkeitä, mutta hänen mukaansa jokaisen dynaamisen, demokraattisen järjestön tulee
kyetä reagoimaan nopeasti vaihtuviin poliittisiin tilanteisiin. Ravattinen piti
oikeistohallituksen kiristyspolitiikkaa ay-liikkeen suuntaan poikkeuksellisen törkeänä ja hän
oli huolissaan kaikkein heikoimmassa olevien hyvinvoinnista jos leikkauspäätökset
toteutuvat. Ravattisen mukaan ay-liikkeen tulisi vastata Sipilän kiristysyrityksiin yleislakolla
joko 15.6. palkkaratkaisun tai 21.8. yhteiskuntasopimukseen pakottamisen yhteydessä.
Ravattisen mukaan ay-liikkeen radikalisoituminen palauttaisi työväenliikkeen valta-aseman
yhteiskunnassa. Ravattinen muistutti tavoiteohjelmavaliokuntia, että kokouksessa ei ajeta
rikkaiden, oikeistohallituksen tai työnantajien etuja vaan työväenluokan etuja ja että
tavoiteohjelmassa tämä tulee näkyä.”Ei tulospakkauksille, ei paikalliselle sopimiselle, ei
leikkauksille - kyllä yleislakolle, luokkasodalle ja vahvalle ay-liikkeelle sekä tietysti radikaalille
ja taistelevalle PAMille”, vaati Ravattinen.
Mikko Ruokonen esitti, että PAM ajaa ikääntyville kompensaatiota ja työnkuvan
muokkaamista, se edesauttaisi eläkeiän saavuttamista. Ruokonen kuvaili kerrossiivoojien ja
varastotyöntekijöiden fyysisesti raskasta työpäivää, pakkotahtisuutta, toistotyötä ja liiallista
kuormittumista. Nämä johtavat Ruokosen työkyvyttömyyteen ja sairauspoissaoloihin eikä
työvuoroista palauduta enää riittävässä ajassa. Ruokonen myös vaati, että työnantajien
laittomuuksiin, kuten alipalkkaukseen, työpaikkakiusaamiseen, painostukseen, uhkailuun ja
laittomiin irtisanomisiin on puututtava tehokkaammin ja että liiton tulee näkyä ja vaikuttaa
vahvemmin työpaikoilla.
Esityslistan kohdan 10 käsittely keskeytettiin kello 11.30.
Jatkettiin esityslistan kohdasta 12.4.

12.4.

Hallituksen puheenjohtajan henkilökohtainen varajäsen

Ääntenlaskijoiden puheenjohtaja Jani Tikkanen esitteli hallituksen puheenjohtajan
henkilökohtaisen varajäsenen vaalien tuloksen.
Vaalissa annettiin ääniä seuraavasti:
Ääniä annettiin yhteensä 391
Niina Koivuniemi 269 ääntä
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Joonas Tuomivaara 116 ääntä
Hylättyjä ääniä 6
Kokous päätti vaalituloksen perusteella valita Niina Koivuniemen hallituksen puheenjohtajan
henkilökohtaiseksi varajäseneksi.
Jatkettiin esityslistan kohdan 10 käsittelyä.

10.

Tavoiteohjelma 2016 – 2019
Satu Leinosen mukaan ay-liike on monien haasteiden edessä ja hän toivoi uuden
palkansaajien keskusjärjestön olevan hyvä vastavoima työnantajapuolelle. Hänen mukaan
SAK:n aluetoimikunnat tulee säilyttää koottuna eri ammattialojen ay-aktiiveista. Leinosen
mukaan työnantajapuoli haluaa paikallista sopimista lisää ja siksi luottamusmiehen pitää olla
tasavertainen neuvottelija työnantajan kanssa. Leinonen oli huolissaan, että mitä tapahtuu
jos työpaikalla ei ole lainkaan luottamusmiestä, kuka silloin neuvottelee työntekijöiden
puolesta? Leinonen totesi myös, että uusi kolmen ässän porvarihallitus ei lupaa hyvää ayliikkeelle.
Jani Tikkanen esitti, että toteutetaan YTK:n vastainen kampanja tulevalla nelivuotiskaudella,
perustetaan hankeryhmä ja varataan budjettiin rahaa. Tikkanen piti YTK:n tv-kampanjaa
harhaanjohtavana. Hän myös esitti, että jäsenmaksun laskemisen mahdollisuutta on
tutkittava ja myös toteutettava, jos se on mahdollista.
Marjut Pihonen-Randla esitti tavoiteohjelmaan lisättäväksi toimintasuunnitelman jatkuvien
kohteiden kilpailutuksien tuomiin haasteisiin. Pihonen-Randlan mukaan työelämä on
epävakaata, kun kohde on kilpailutuksessa 3-4 vuoden sykleissä eikä uusi toimija voi palkata
kaikkia työntekijöitä kohteeseen, vaan työntekijän joutuu hakemaan omaa työpaikkaansa
uutena työntekijänä. Hän oli huolissaan myös etuuksien ”nollaantumisista” kilpailutusten
yhteydessä.
Keskeytettiin asianlistan kohdan 10 käsittely.
Kokous keskeytettiin klo 11.57 lounaan ajaksi ja kokousta jatkettiin kello 13.05.
Puheenjohtajana toimi Eveliina Reponen.
Jatkettiin esityslistan kohdista 11 ja 12.

11.
12.

Valtuuston valinta
Hallituksen valinta
Kokous päätti käsitellä esityslistan kohdat 12.2., 12.3., 11.1., 11.2., 11.3., 11.4., 11.5. ja 11.6.
yhdessä.
Vaalivaliokunnan puheenjohtaja Matti Koski esitteli vaalivaliokunnan esityksen hallituksen
varsinaisiksi jäseniksi ja yleisvarajäseniksi sekä valtuuston puheenjohtajiksi, valtuuston
varsinaisiksi jäseniksi, näiden henkilökohtaisiksi varajäseniksi sekä valtuuston
yleisvarajäseniksi.
Kokonaisuuden vuoksi vaalivaliokunnan puheenjohtaja Matti Koski esitteli myös
vaalivaliokunnan esityksen työttömyyskassan hallituksen puheenjohtajaksi, varsinaisiksi
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jäseniksi ja yleisvarajäseniksi, todeten, että tästä asiasta päätetään työttömyyskassan
kokouksessa 3.6.2015.
Puheenjohtaja totesi, että lähetekeskustelu vaalivaliokuntaan menevistä asioista oli käsitelty
edellisenä päivänä, joten enää ei voinut esittää uusia nimiä.
Keskusteltiin esityslistan kohdista 11.1., 11.2. ja 11.3. eli valtuuston puheenjohtaja, 1.
varapuheenjohtaja ja 2. varapuheenjohtaja.
Mira-Veera Auer esitti Joonas Tuomivaaraa valtuuston puheenjohtajaksi.
Esityslistan kohtien 11 ja 12 käsittely keskeytettiin ja kokous keskeytettiin poliittisten
ryhmien kokousten ajaksi klo 13.20.
Kokous jatkui klo 13.54 esityslistan kohdista 11 ja 12.
Vaalivaliokunnan puheenjohtaja Matti Koski esitteli vaalivaliokunnan esityksen valtuuston
varsinaisiksi jäseniksi ja yleisvarajäseniksi.
Puheenjohtaja totesi, että vaalivaliokunnan esitykseen valtuuston puheenjohtajan
henkilökohtaiseksi varajäseneksi oli tehty yksi vastaesitys. Vaalivaliokunnan esitys valtuuston
puheenjohtajaksi oli Sirpa Laakso ja tehty vastaesitys oli Joonas Tuomivaara.
Puheenjohtaja esitteli vaalin toimittamistavan ja vaalitavan. Suoritettiin vaali.
Keskeytettiin esityslistan kohtien 11 ja 12 käsittely ääntenlaskun ajaksi.
Ääntenlaskun aikana kuultiin ASPEKin puheenjohtajan Mirah Sumiratin tervehdys
Indonesiasta.
Jatkettiin esityslistan kohdan 11 ja 12 käsittelyä.
11.

Valtuuston valinta
11.1.

Puheenjohtaja

Ääntenlaskijoiden puheenjohtaja Jani Tikkanen esitteli valtuuston puheenjohtajan vaalien
tuloksen.
Vaalissa annettiin ääniä seuraavasti:
Ääniä annettiin yhteensä 387
Vaalivaliokunnan esitys Sirpa Laakso 279 ääntä
Vastaesitys Joonas Tuomivaara 103 ääntä
Tyhjiä 5
Kokous päätti valita liiton valtuuston puheenjohtajaksi vaalituloksen perusteella Sirpa
Laakson.
11.2.

1. Varapuheenjohtaja

Kokous päätti valita vaalivaliokunnan esityksen perusteella liiton valtuuston 1.
varapuheenjohtajaksi Berhan Ahmadin.
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11.3.

2.varapuheenjohtaja

Kokous päätti valita vaalivaliokunnan esityksen perusteella liiton valtuuston 2.
varapuheenjohtajaksi Sauli Isokosken.
12.2.

Varsinaiset jäsenet (15)

Kokous päätti valita hallituksen varsinaisiksi jäseniksi vaalivaliokunnan esityksen perusteella
Petri Järvinen (Helsinki-Uusimaa), Ruut Kosonen (Helsinki-Uusimaa), Satu Leinonen (HelsinkiUusimaa), Esa Hoppendorff (Lounais-Suomi), Tarja Puotsaari (Lounais-Suomi), Lilli Kilpinen
(Häme-Pirkanmaa), Päivi Vehmas (Keski-Suomi), Arja Lehtonen (Kaakkois-Suomi), Seija
Jaatinen (Itä-Suomi), Pirjo Nuolikoski (Pohjanmaa), Tiia Tuomela (Oulu), Hannu Oikarinen
(Lappi), Sini Heikkinen (valtakunnalliset/Alko), Tarja Seilonen (valtakunnalliset/apteekki) ja
Markku Sojakka (valtakunnalliset/vartiointi).
12.3.

Yleisvarajäsenet (3)

Kokous päätti valita vaalivaliokunnan esityksen perusteella hallituksen yleisvarajäseniksi
Lauri Iso-Lähteenmäki (Häme-Pirkanmaa), Outi Missi (Kaakkois-Suomi) ja Kati Romo (ItäSuomi).
Käytiin keskustelu esityslistan kohdista 11.4. ja 11.5.valtuuston varsinaiset jäsenet ja
yleisvarajäsenet.
Nasu Kuuvalo esitti, että vaalipiiriryhmässä tehty alkuperäinen esitys pidetään voimassa,
vaikka vaalivaliokunta oli esittänyt Nasu Kuuvalon paikalle valtuuston varsinaiseksi jäseneksi
Mira-Veera Aueria.
Tapani Id esitti, että Markku Saarisen 1. henkilökohtainen varajäsen olisi Marko Hallikas.
Esityslistan kohtien 11 ja 12 käsittely keskeytettiin ja vaalivaliokunta kokoontui. Kokousta
jatkettiin esityslistan kohdasta 10.

10.

Tavoiteohjelma 2016 – 2019
Mia Heinonen esitti, että on vastustettava nollasopimuksia sekä on tuotava julki, että osaaikaisten syrjiminen työnantajien puolelta on lopetettava välittömästi. Hän vetosi
palvelualoilla työskentelevien palkkojen pienuuteen, työnteon kannattavuuteen ja työn ja
vapaa-ajan yhteensovittamiseen. Heinosen mukaan kokoaikatyöstä voitaisiin poiketa vain
työntekijän halusta ja toiveesta, ei työnantajan mielivaltaisella päätöksellä. Heinonen totesi,
että erityisesti nuorille on suositeltava ja ehdotettava liittoon liittymistä, jotta he tulevat
tietoisiksi omista eduistaan ja oikeuksistaan.
Kari Peltovirta esitti kannatettuna päätösesityksenä, että PAM järjestää yhdessä muiden
ammattiliittojen kanssa ja keskusjärjestöjen tuella mielenilmaustilaisuuden EK:n ja maan
hallituksen harjoittamaa ay-liikkeen syyllistämistä, aidon kolmikantaneuvottelun periaatteen
rikkomista ja vinoutuneella yhteiskuntasopimuksella kiristämistä vastaan 15.6.2015.
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Peltovirran mukaan nyt on kyse siitä, että EK-leiri yhdessä sen poliittisen siiven eli PersKeKohallituksen kanssa härskisti kiristää tavallisia ihmisiä ja työssäkäyviä. Peltovirta peräänkuulutti
hyvinvointiyhteiskuntaa, missä isoista asioista on neuvoteltu ja sovittu kolmikantaisesti.
Peltovirran mukaan työnantajapuoli on jo pitkään syyllistänyt palkansaajia yhteiskunnan
talousahdingosta, mutta missä ovat hallituksen toimet yritysten veronkierron ja harmaan
talouden torjumiseksi, missä EK-leirin näytöt työllisyyden parantamisesta, kun saivat
pyytämänsä lähes miljardin hyödyn KELA-maksun poiston ja satojen miljoonien hyödyn
yhteisöveron alennuksesta, entä työnantajien ja yritysten omistajien vastaantulo työllisyys- ja
kasvusopimuksen äärimaltilliseen palkankorotukseen, mikä on maksukykyisten isojen
pääomatulojen saajien osuus kestävyysvajetalkoista ja miten heidät vastuutetaan
yhteiskuntasopimukseen mukaan? Sipilän vetoomus ei Peltovirran mukaan riitä.
Airi Koski kertoi työskentelystä kaupassa, missä yksi henkilö on töissä ja vastuulla on
veikkaus, Matkahuolto ja vielä posti eri kassalla. Lisätunteja ei ole, palkkausta ei ole nostettu,
liikevaihto ei kasva kun kukaan ei tule kauppaan postin jonojen vuoksi. Koski vaati erillistä
korvausta postin töistä ja oli huolissaan moniosaamisen vaatimuksista.
Heidi Lehtikangas vaati, että jokaisen jäsenen tulee tunnistaa olevansa osa liittoa ja tuntea
työelämän perusoikeudet. Liiton tulee panostaa jäsenten koulutukseen ja työpaikoilla
näkymiseen jatkuvasti, ei vain viikolla viisi. Lehtikankaan mukaan edunvalvontaverkoston
vahvistaminen on määrätietoista järjestämistyötä, lisäksi tarvitaan liiton työntekijöiden
sitoutumista ja vahvaa tukea.
Lehtikankaan mukaan työn ja työilmapiirin henkiseen kuormittavuuteen tulee puuttua ajoissa
ja siksi työsuojeluvaltuutettujen koulutukseen on panostettava ja jäsenten
työsuojelutietoutta on lisättävä. Myös yhteistyötä työterveyshuollon kanssa sekä työntekijäja työnantajapuolen välistä aitoa vuoropuhelua on tehostettava. Lehtikangas oli huolissaan
jaksamisesta kun kokonaan unohdetaan työn tai työpaikan henkinen kuormittavuus.
Aki Kivari kertoi kokemuksistaan koulukiusattuna ja halusi muistuttaa työpaikkakiusaamisen
vakavuudesta. Kivari totesi, että psyykkinen väkivalta johtaa pahimmillaan eläköitymiseen tai
jopa vielä pahempiin vaihtoehtoihin. Kivari vetosi, että työsuojeluvaltuutettujen ja liiton
aktiivien on pidettävä huolta, ettei työntekijöitä kiusata esimiehen tai kenenkään kollegan
puolesta. Kivari päätti puheensa John Lennonin sanoihin, jotka oli suunnattu hallitukselle ja
Kivarin kiusaajille: "They hate you if you´re clever and they despise a fool".
Anne Nyman vaati puheessaan nais- ja matalapalkkaerää ja että sunnuntailisät on
säilytettävä. Nymanin mukaan edellinen Suomen hallitus ja ammattijärjestöt olivat
sitoutuneet samapalkkaisuusohjelmaan, mutta ei se sitten toteutunut. Miksihän ei, ihmetteli
Nyman.
Keskeytettiin esityslistan kohdan 10 käsittely ja jatkettiin asialistan kohdista 11 ja 12.
Vaalivaliokunnan puheenjohtaja Matti Koski esitteli vaalivaliokunnan esityksen, että se pysyy
alkuperäisessä esityksessään, minkä mukaan valittaisiin valtuuston varsinaiseksi jäseneksi
Mira-Veera Auer.
Koski totesi, että Tapani Idin tilalle on esitetty Marko Hallikasta (1. varajäsen) ja että
vaalivaliokunta tulkitsee, että Id vetää ehdokkuutensa pois ja ensimmäiseksi varajäseneksi
esityksenä on Anita Kivirinta, toiseksi Anna Arpomaa, kolmanneksi Marko Hallikas.
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Koski totesi lisäksi, että Kim Stenbergin tilalle valtuuston varsinaiseksi jäseneksi on esitetty
Riikka Salmista. Koski kertoi, vaalivaliokunnan pysyvän esityksessään esittäessään Kim
Stenbergiä valtuuston varsinaiseksi jäseneksi.
Puheenjohtaja avasi keskustelun valinnoista.
Nasu Kuuvalo sanoi, ettei edelleenkään hyväksy valiokunnan esitystä. Hän totesi, että
ihminen joka ei pääse hallitukseen, vie häneltä valtuustopaikan. Kuuvalo totesi, että
edustajistossa olleena hän mielellään jatkaisi työtä uudessa valtuustossa.
Airi Niskanen vaati noudatettavaksi vaalipiiriryhmän esitystä, Nasu Kuuvalo valtuuston
varsinaiseksi jäseneksi ja samoin vaati Tiina Näätänen.
Tarja Puotsaari sanoi paikan kuuluvan Nasu Kuuvalolle.
Puheenjohtaja totesi tulleen kaksi esitystä valtuuston varsinaiseksi jäseneksi.
Vaalivaliokunnan esitys oli Mira-Veera Auer ja vastaesitys Nasu Kuuvalo.
Puheenjohtaja esitteli vaalin toimittamistavan ja vaalitavan. Suoritettiin vaali.
Ääntenlaskun aikana jatkettiin esityslistan kohdasta 10.
10.

Tavoiteohjelma 2016 – 2019
Suvi Heikkilä ehdotti, että työehtosopimuksessa olisi oltava tarkat kriteerit siitä, miten lisätyövuorot tulisi täyttää. Saman päivän työvuorot voisi täyttää heti, mutta seuraaville päiville
tulevat työvuorot tulisi täyttää vasta tietyn ajan kuluttua. Heikkilän mukaan voisi käyttää
esimerkiksi seuraavalle päivälle 4 tunnin aikaa ja sitä seuraaville 24 tunnin aikaa, myös
tasapuolisuus tulee ottaa huomioon. Kun lisätunnit tarjottaisiin jo työvuorolistoissa,
saataisiin myyjien taloustilanne nousuun, työmotivaatiota parannettua ja sitoutuneita
työntekijöitä. Heikkilä peräsi myös luottamusmiesten kouluttamista.
Heikkilä oli huolissaan myös ostovoiman heikkenemisestä, osa-aikaisuuden lisääntymisestä ja
hallituksen leikkauksista. Heikkilän mukaan myös tasoitusjärjestelmiä tulee kehittää, jotta
ansiot pysyisivät tasaisina.
Veera Jussila vaati PAMia olemaan lähempänä jäsentensä arkea ja näkyä työpaikoilla.
Jussilan mukaan PAMin täytyy huolehtia jäsentensä tehokkaasta ja toimivasta
edunvalvonnasta, sen tulee näkyä ja kuulua myös niiden jäsenten työpaikoilla, jossa ei ole
luottamusmiestä. Jussila totesi, että on paljon työpaikkoja missä ei noudateta mm.
työehtosopimuksen mukaista palkkausta eikä työvuorosuunnittelu aina takaa tasa-arvoista
kohtelua kollegoiden välillä. Harva työntekijä uskaltaa lähteä vastustamaan työnantajan
puolelta tulevaa kyykyttämistä potkujen pelossa, siksi PAMin pitää olla vahva, vaati Jussila.
Juhani Latvala esitti, että kaikkiin PAMin työehtosopimusten luottamusmiessopimuksiin
lisätään pykälä, jossa työnantaja velvoitetaan informoimaan luottamusmiestä hyvissä ajoin
etukäteen varoituksen antamisen ajankohdasta. Latvalan mukaan kaikki varoitukset eivät ole
aiheellisia, vaan asiasta voisi selvitä esim. huomautuksella. Tämä käytäntö lisäisi myös
työtyytyväisyyttä ja parantaisi työn tuottavuutta, sekä lisäisi luottamusmiehen
tiedonsaantioikeutta.
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Kalle Kyröhonka esitti, että tavoiteohjelmassa on selkeästi mainittava PAMin kielteinen
kanta eri työehtosopimusten mukaisten töiden yhdistämiseen ja
työehtosopimusshoppailuun. Kyröhonka vaati, että kun yritys yhdistää perinteisiä TES:in
ammatteja yhdeksi toimenkuvaksi niin pelisäännöt pitää olla selvät. Kyröhongan mukaan
tilanne on kestämätön, jos esim. vartijan ja myyjän tahi siivoojan toimenkuvat yhdistetään
eikä ole sovittuna mitä työehtosopimusta tuollaisessa toimenkuvassa noudatetaan ja kuka
sitä valvoo.
Kyröhonka ihmetteli, miksi tämä työtehtävien yhdistäminen koskee ainoastaan
matalapalkka-aloja? Emmekö ole ylpeitä oman alamme ammattilaisia? Lisätöiden
tarjoamisvelvollisuus on laissa ilman tulkinnanvaraa. Kyröhonka pohti, että miten valvomme
lisätöiden tarjoamisvelvollisuutta tilanteessa missä ammattinimike on vartija/myyjä,
siivooja/vartija ym.? Kyröhonka peräänkuulutti myös perehdytystä, osaamista ja
työturvallisuutta työtehtävien yhdistämisissä.
Keskeytettiin esityslistan kohdan 10 käsittely ja kokousta jatkettiin esityslistan kohdista 11 ja
12.
11.4.

Valtuuston jäsenten valinta (50)

Ääntenlaskijoiden puheenjohtaja Jani Tikkanen esitteli valtuuston varsinaisen jäsenen vaalin
tuloksen.
Vaalissa annettiin ääniä seuraavasti:
Ääniä annettiin yhteensä 385
Vaalivaliokunnan esitys Mira-Veera Auer 66 ääntä
Vastaesitys Nasu Kuuvalo 287 ääntä
Hylättyjä 5 ääntä
Tyhjiä 27
Kokous päätti valita valtuuston varsinaiseksi jäseneksi vaalin tuloksen perusteella Nasu
Kuuvalon.
Kokous päätti hyväksyä muut valtuuston jäsenet vaalivaliokunnan esityksen mukaisesti.
11.6.

Valtuuston yleisvarajäsenten valinta (10)

Vaalivaliokunnan puheenjohtaja Matti Koski esitteli vaalivaliokunnan esityksen valtuuston
yleisvarajäseniksi.
Kokous päätti hyväksyä vaalivaliokunnan esityksen valtuuston yleisvarajäseniksi.
11.5.

Valtuuston jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten valinta

Vaalivaliokunnan puheenjohtaja Matti Koski esitteli vaalivaliokunnan esityksen valtuuston
jäsenten henkilökohtaisiksi varajäseniksi.
Tapani Id esitti, että hänen tilalleen Markku Saarisen 2. henkilökohtainen varajäseneksi
valitaan Marko Hallikas.
Tuomo Leppänen esitti, että hänen tilalleen Taina Kainulaisen 2. henkilökohtaiseksi
varajäseneksi valitaan Tuula Pölkki.
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Merja Lehto esitti, että valtuuston varajäseniksi valitaan Jane Toming ja Kimmo Vanhala, Piia
Kuusniemi jää listalle.
Keskeytettiin kohdan 11.5. käsittely.
Kokous keskeytettiin kello 16.19.
III Kokouspäivä
Kokous jatkui 3.6. kello 10.20. Puheenjohtajana toimi Pirjo Nuolikoski.
Kokousta jatkettiin esityslistan kohdasta 11.5.
Vaalivaliokunnan puheenjohtaja Matti Koski esitteli vaalivaliokunnan esityksen valtuuston
jäsenten henkilökohtaisiksi varajäseniksi valittavista henkilöistä. Kokous päätti hyväksyä
vaalivaliokunnan esityksen.
Vaalivaliokunta oli laatinut ponnen koskien liittokokouskauden 2015–2019 aikana tehtäviä
liiton hallituksen ja valtuuston jäsenten valintoja.
Ponsi: Liittokokous toteaa, että liiton hallituksen varsinaisten jäsenten ja yleisvarajäsenten
sekä valtuuston puheenjohtajien valinnoissa on huomioitu ammattiryhmittäinen sekä
alueellinen tasapuolisuus sekä mahdollisimman monipuolisesti jäsenkunnan rakenne ja
pamilaisten toimialojen yritysrakenne. Liittokokous pitää perusteltuna, että valtuusto
kunnioittaa liittokokouksen näkemystä tasapuolisuudesta, mikäli joutuu toimikautensa
kuluessa suorittamaan liiton sääntöjen määräämällä tavalla uudelleenvalintoja.
Keskeytettiin esityslistan kohtien 11 ja 12 käsittely.
Kuultiin pääsihteeri Luis Macuacuan tervehdys Mosambikista.
Jatkettiin esityslistan kohdan 10 käsittelyä.
10.

Tavoiteohjelma 2016 – 2019
Harri Hirvonen esitti huolensa hallituksen aikomuksista heikentää jo ennestään heikossa
asemassa olevien asemaa. Hän kritisoi myös yhteiskuntasopimusta saneluna, ei sopimisena.
Hirvonen vaati perusteluja kaavaillulle työajan pidentämiselle ja vuorotteluvapaajärjestelmän
poistamiselle. Hirvosen mukaan työväenpuolueet epäonnistuivat eivätkä tavoittaneet
äänestäjiä. Hirvonen totesi huomanneensa, että kokouksessa kaikki päätökset eivät ole
demokraattisia, vaan niitä on päätetty kabineteissa etukäteen, hän ehdotti pientä hiljaista
hetkeä demokratian muistolle.
Puheenjohtaja totesi, että paikalla oli 370 edustajaa.
Kim Stenberg esitti, että asetetaan työryhmä minkä tarkoituksena on kartoittaa eri
sopimusyksiköiden tila ja puuttumaan mahdollisiin uhkiin ja varsinkin asiantuntemuksen
häviämiseen sopimusyksiköistä. Akuutein tilanne, Stenbergin mukaan, on tällä hetkellä
KiTuEr-yksikössä, missä sopimusyksikön päälliköllä on täysi työ hoitaa oma postinsa
neuvottelupäällikkönä. Stenberg vaati asiantuntemusta ja alan kokemusta jäsenten
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edunvalvonnan hoitoon niin alueilla kuin keskustoimistossakin. Hän myös vaati että PAM
pitää huolta luottamusmiesten osaamisesta jatkuvalla kouluttamisella ja järjestämällä heille
tilaisuuksia vaihtaa kokemuksia ja kertoa tavoistaan hoitaa asioita jäseniä palvelevalla
menestyksellisellä tavalla.
Johanna Buska esitti lisäkorvausta kaivoksessa työskenteleville mara-tessiin.
Kaivostyöntekijöille lisiä maksetaan ja kuitenkin vaarat ovat samat ja työntekijöiltä vaaditaan
turva- ja ajokoulutukset.
Ulla Leskinen esitti, että luottamusmiehille tulisi järjestää parempaa koulutusta
neuvotteluihin ja paikalliseen sopimiseen. Koulutuksen tulisi olla riittävän laajaa ja se voisi
olla esim. monimuoto-opiskelua ja lopuksi jonkinlainen testi tai loppukoe. Leskinen vaati
myös aluetoimistoihin lisää henkilökuntaa, jotta jäsenistö saisi hyvää palvelua ja hyvää
edunvalvontaa. Leskisen mukaan SAK:n sivustolla on otettu kantaa siihen, että
lainsäädäntöön on saatava säännökset joissa sovitaan paikallisen sopimisen muodot,
osapuolet, menettelyt, vaikutukset sekä keinot taata oikeusturva. Leskinen esitti myös, että
PAMin sivuilla voisi olla sopimusluonnoksia asioista, joista yleensä tehdään paikallisia
sopimuksia. Leskisen mukaan paikallinen sopiminen on hyvä ja kannatettava asia kunhan
sopijapuolet ovat oikeasti tasaväkisiä ja syntyneet sopimukset ovat joko win-win-tilanne tai
kompromissi, jossa on käyty vaihtokauppaa ja lopputulos on aidosti kaikkien etu.
Lopuksi Leskinen kuvaili neuvottelutilanteiden reaalimaailmaa.
Jouni Suomalainen esitti, että kokous tekee linjapäätöksen työehtosopimusten päättymiseksi
samaan aikaan vuosien 2016 - 2019 aikana. Suomalainen esitti, että uusia sopimuksia ei
allekirjoiteta ennen kuin kaikilla aloilla on asialliset työehtosopimukset.
Anni Hasunen esitti, että tavoiteohjelman kohtaan toimeentulon riittävyys lisätään tavoite,
että kuukausipalkkaisen kokoaikatyön palkka ei saa olla niin pieni, että sen lisäksi joudutaan
hakemaan muita sosiaalitukia, esim. asumislisää, palkkansa tueksi.
Isto Yrjönen esitti, että PAMin liittokokous ilmaisee tukensa teollisuusalojen ammattiliitto
TEAMille ja astuu yhteisrintamaan ja irtisanoutuu yhteiskuntasopimuksesta.
Lauri Isolähteenmäki esitti, että luottamusmiesten koulutuksessa tulisi ottaa riittävästi esiin
ammattiosastojen rooli ja kertoa ammattiosastojen toiminnasta. Hänen mielestään
luottamusmiehet tulisi sitouttaa tehtäväänsä paremmin, tässä on rooli nimenomaan
ammattiosastoilla. Isolähteenmäen mukaan luottamusmiesten toiminnassa ja
verkostoitumisessa vielä paljon kehitettävää, etenkin jos halutaan kehittää paikallista
sopimista. Hän esitti, että luottamusmiessopimuksia tulee uudistaa koulutuspäivien osalta ja
kiinnittää erityishuomiota myös maahanmuuttajien kohtaamiseen.
Merja Stenman-Björn piti tärkeänä monikulttuurisuutta, todeten että kaikenvärisillä ihmisillä
on samanväriset eurot. Häntä huolestutti ihmisten jaksaminen kun osa-aikasopimukset ovat
myös nollasopimuksia. Työntekijät kysyvät millä he elävät, auta minua, Stenman-Björn kertoi.
Palkka voi sahata jopa satoja euroja alaspäin, kun vaihtaa toimipaikasta toiseen. Lisäksi hän
toivoi Cityshopparia muutenkin kuin vain mobiiliversiona.
Pia Noronen esitti, että liiton on rekryttävä vuokratyöntekijöitä aktiivisemmin liiton jäseniksi.
Aktiivista rekrytointia on harjoitettava kaikissa ammattiosastoissa.
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Niina Ruutinen esitti, että työnantajien olisi pystyttävä osoittamaan luottamushenkilöille
faktaa siitä, että he todella tarjoavat lisätyötä. Hän toivoi, että kirjaus saataisiin
tavoiteohjelmaan ja sopimusalatoimikunnan kautta tes-neuvotteluihin saakka. Ruutisen
mukaan työnantajat oikovat ja ottavat vuokratyövoimaa ohi omien osa-aikaisten
työntekijöiden. Vuokratyötä tulisi käyttää vain ruuhkahuippujen tasaamiseen.
Sirpa Viitanen muistutti kokousväkeä, että emme ole vain ihmisiä vaan olemme
ammattitaitoista ammattiväkeä. Ay-liike ei ole poliittinen oppositio ja jos meitä uhkaavat
hallituksen heikennykset, emme nöyristele, vaan taistelemme oikeuksiemme puolesta,
kehotti Viitanen. Hyvinvointimme takaavat keskeiset lait, säädökset ja sopimukset niin
Suomessa, EU-tasolla kuin globaalistikin on säilytettävä, vaati Viitanen
Viitasen mukaan keskusjärjestöhanke etenee ja PAM on ollut siinä veturina ja tiennäyttäjänä
muille liitoille ja siksi Viitanen uskoo PAMin tulevaisuuteen yhtenä uuden keskusjärjestön
liittona. Hän myös kehotti antamaan upeille nuorille vastuuta.
Tuija Nummi esitti, että tasoittumisjakson maksimipituus lyhennetään 8 viikkoon. Kaupan
alalla pisimmillään tasoittumisjakso on puoli vuotta ja siitä Nummen mukaan ongelmia tulee
niille, jotka tekevät muutaman tunnin viikossa. Eli silloin kun tulee hiljaisempi aika vuodesta,
tulee tunteja vähemmän kuin sopimuksessa on, koska on tehty enemmän tunteja ja
plussatunteja on varastossa. Miten silloin maksetaan laskut, ihmetteli Nummi.
Tuula Valkama esitti englannin kielen koulutuksen lisäämistä ja työpaikoille tietoa erilaisista
kulttuureista ja uskonnoista. Avoin toiminta ja mukaan ottaminen kaventaa ennakkoluuloja
Valkaman mukaan erityisesti Kipa -alalla luottamusmiehellä on haasteellista tavata
työntekijöitä, koska toimivat asiakkaan tiloissa.
Valkama totesi, myös että hyvä ja oikeudenmukainen esimiestyöskentely on äärimmäisen
tärkeää. Maahanmuuttajat tekevät usein töitä joita kantasuomalaiset eivät suostu tekemään.
Luomalla hyvä edellytykset sopeutua suomalaiseen yhteiskuntaan ja työkulttuuriin luomme
kiinnostavan työyhteisön, sanoi Valkama.
Merja Lehto esitti, että tavoiteohjelma 2016 - 2019 siirretään kokonaan hallituksen
jatkokäsittelyyn ja sieltä valtuuston vuoden 2015 syyskokouksen käsittelyyn. Esitetyt
muutokset toimikoot evästyksenä hallitukselle ja valtuustolle.
Lehdon mukaan tavoiteohjelmassa ei ole riittävästi huomioitu ammattiosastojen sekä
kokousedustajien tekemiä muutosesityksiä.
Nurer Shaman esitti, että kaikille kiinteistöpalvelualan työntekijöille maksetaan samaa
palkkaa.
Merja Lehdon esitykseen repliikkipuheenvuoro Ann Selin: ”Ehdotan, että annetaan
valiokunnille ohjeeksi, että tänään yritetään löytää suuret linjat ja tehdään niistä päätökset.
Valtuustolle ja hallitukselle annetaan ohjeeksi työstää niitä eteenpäin ja luoda konkretiaa. ”
Kokous päätti hyväksyä Ann Selinin ehdotuksen.
Ida Viljanen kiitti PAMia hienosta nuorisotyöstä ja esitti ohjelmaan lisättävän, että
oppilaitostiedottamiseen pitää panostaa entistä enemmän. Oppilaitostiedottamisen
valmiuksia on lisättävä, resursseja on lisättävä ja siihen on kannustettava.
Keskustelu tavoiteohjelmasta päättyi ja keskeytettiin esityslistan kohdan 10 käsittely.
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Jatkettiin esityslistan kohdista 11 ja 12 ja käsiteltiin vaalivaliokunnan ponsi.
Puheenjohtaja esitteli liittokokouskauden 2015 - 2019 aikana tehtäviä liiton hallituksen ja
valtuuston jäsenten valintoja koskevan vaalivaliokunnan ponnen.
Liittokokous toteaa, että liiton hallituksen varsinaisten jäsenten ja yleisvarajäsenten sekä
valtuuston puheenjohtajien valinnoissa on huomioitu ammattiryhmittäin sekä alueellinen
tasapuolisuus sekä mahdollisimman monipuolisesti jäsenkunnan rakenne ja pamilaisten
toimialojen yritysrakenne. Liittokokous pitää perusteltuna, että valtuusto kunnioittaa
liittokokouksen näkemystä tasapuolisuudesta, mikäli joutuu toimikautensa kuluessa
suorittamaan liiton sääntöjen määräämällä tavalla uudelleenvalintoja.
Kokous päätti hyväksyä vaalivaliokunnan esittämän ponnen ja esityslistan kohdat 11 ja 12
todettiin loppuun käsitellyiksi.

13.

Tilintarkastajien valinta
13.1.

Varsinaiset tilintarkastajat

Kokous päätti valita esityksen perusteella PAMin varsinaiseksi tilintarkastajaksi
Tilintarkastusyhteisö Tilintarkastusrengas Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Lotta
Kauppila, HTM.
13.2.

Varatilintarkastajat

Kokous päätti valita esityksen perusteella PAMin varatilintarkistajaksi Tilintarkastusyhteisö
Tilintarkastusrengas Oy:n Martti Haapakosken, HTM.
Puheenjohtajana toimi Sauli Isokoski.

14.

Päätetään ammattiosastojen aloitteista
Puheenjohtaja totesi liittokokoukselle saapuneet aloitteet, joita oli 26 kpl sekä hallituksen
niihin laatimat lausunnot. Aloitteet ja hallituksen lausunnot sekä päätösesitykset oli
toimitettu liittokokousedustajien työtilaan muiden kokousmateriaalien kanssa.
Käytiin keskustelu aloitteista ja päätettiin aloitevastauksista aloite kerrallaan. Kannatetut
muutosesitykset käsiteltiin menettelytapavaliokunnassa.

Aloite 1:

Työsuhteen purku koeaikana
Lisäys kaupan tes 3§: työsopimus ja koeaika.
Työnantajan purkaessa työsuhteen koeaikana on työntekijälle ilmoitettava purkamisen
todellinen peruste. (vrt. hiusalan tes 8§)
PAM Liikealan Kuopion seudun osasto ry

Hallituksen lausunto:
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Koeaikana työsuhde voidaan purkaa puolin ja toisin irtisanomisaikaa noudattamatta.
Työnantajan purkuperusteen pitää olla sellainen työntekijän henkilöön ja hänen
työsuoritukseensa liittyvä syy, josta työnantajalle syntyy peruste katsoa, ettei tehty
työsopimus vastaa sille asetettuja vaatimuksia. Muutoin peruste voi olla epäasiallinen, jolloin
työsuhdetta ei koeaikapurkuna saa päättää.
Ongelmana muodostaa ns. käännetty todistustaakka eli koeaikapurussa työntekijän tulee
voida osoittaa, että peruste on epäasiallinen. Arvioinnin helpottamista auttaa jos
työsuhdetta päätettäessä koeaikapurun perusteet tulee yksityiskohtaisesti esittää.

Aloite 2:

Vihkimispäivä tai parisuhteen rekisteröimispäivä palkalliseksi vapaapäiväksi sen ollessa
työpäivä
Muutos Puhelinpalveluja - ja yhteyskeskuksia koskevaan työehtosopimukseen kohtaan:
Tilapäinen poissaolo (14§ kohta 3) Merkkipäivä. Muutetaan otsikko Vihkiminen ja
merkkipäivä. Lisätään: Työntekijän vihkimispäivä tai parisuhteen rekisteröimispäivä on
palkallinen vapaapäivä sen ollessa työpäivä.
PAM Liikealan Kuopion seudun osasto ry

Hallituksen lausunto:
Vastaavanlainen muutos on tehty useaan PAMin työehtosopimukseen, muttei vielä
aloitteessa mainittuun työehtosopimukseen.

Aloite 3:

Vihkiminen ja merkkipäivä
TES sivu 56, Kohta 3 ja 4 molemmista pois lause ”on palkallinen vapaapäivä sen ollessa
työpäivä”. Nykyään kierretään antamalla viikkovapaa ko. päivälle.
PAM Liikealan Lappeenrannan osasto

Hallituksen lausunto:
Työehtosopimuksen sanamuoto mahdollistaa aloitteessa mainitun kiertämisen. Muutoksella
varmistetaan määräyksen tarkoituksen toteutuminen eli ylimääräisen vapaapäivän
antaminen kaikille työntekijöille merkkipäivän johdosta.

Aloite 4:

Kuolema ja hautajaiset
TES sivu 56, lisäys: Uurnan laskua varten.
PAM Liikealan Lappeenrannan osasto

Hallituksen lausunto:
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Kaupan työehtosopimuksen 17 § 5. kohdan mukaan työntekijälle pyritään järjestämään
mahdollisuus lyhyeen poissaoloon lähiomaisen kuoleman ja hautajaisten johdosta. Oikeus
poissaoloon kattaa erikseen sekä kuoleman että hautajaisten vuoksi tarvittavan poissaolon.
Kaupan liiton kanssa yhteisenä tulkintana on, että hautajaisista aiheutuvalla poissaololla
tarkoitetaan hautajaispäivää ja mahdollista uurnanlaskutilaisuutta. Muutos olisi siten
lähinnä määräystä selkeyttävä.

Aloite 5:

Arkipyhälyhennykset saatava samanarvoisiksi
Työehtosopimuksen sivulla 31 oleva, työajan lyhentämistä koskeva, teksti "Työaikaa
lyhentävät myös maanantaista perjantaihin sijoittuvat:…" tulee pikaisesti poistaa.
Teksti on selkeästi vanhentunut, sillä nykyisin kaupat ovat avoinna 7 päivää viikossa. Tästä
syystä työaikaa tulee em. pyhinä lyhentää riippumatta siitä, minä viikonpäivinä ne ovat.
Arkipyhälyhennysten samanarvoisiksi saattaminen lisää työntekijöiden jaksamista eikä
kustannuksena olisi kovinkaan merkittävä.
PAM Liikealan Turun seudun osasto 069

Aloite 6:

Arkipyhäviikkojen työajan lyhennys
TES sivu 31, kohta 5 pois lause ”työaikaa lyhentävät myös maanantaista
perjantaihin sijoittuvat”.
PAM Liikealan Lappeenrannan osasto

Hallituksen lausunto aloitteisiin 5 ja 6:
Kaupan työehtosopimuksessa lyhentävät työaikaa maanantaista perjantaihin
sijoittuvat arkipyhät (6 kpl) sekä lisäksi tietyt kiinteinä viikonpäivinä olevat arkipyhät (4 kpl).
Viimeksi mainitut lyhentävät aina työaikaa ja muut niiden sijoittumispäivän perusteella.
Kaupan aukiolojen laajennuttua on aloitteessa esitetty tavoite sinänsä hyvin perusteltu.
Muutos johtaa työaikaa lyhentävien arkipyhien määrän kasvuun lähivuosina 2 – 3 arkipyhän
verran, jonka kustannusvaikutuksen (0,4 % /arkipyhä) työantajaliitto ottaa huomioon
ratkaisun kokonaisvaikutuksessa.

Aloite 7:

Ilta- ja lauantailisät puhelinpalveluja - ja yhteyskeskuksia koskevaan työehtosopimukseen
Puhelinpalveluja - ja yhteyskeskuksia koskevaan työehtosopimukseen 12§:ään lisätään ilta- ja
lauantailisät.
Iltalisän suuruudeksi 2,00€ tunnilta maanantai – perjantai klo 18-24, sunnuntaina klo 18-24
aukiolosta riippumatta ja yksinkertaisena. Lisää ei makseta lauantai-iltana tehdystä työstä.
(vrt. kaupan TES 12§)
Lauantailisä 2,50€ tunnilta klo 13-24 aukiolosta riippumatta.
PAM Liikealan Kuopion seudun osasto ry

PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO PAM ry

SELOSTUSPÖYTÄKIRJA

30 (85)

PAMin liittokokous 1. - 3.6.2015
Messukeskus, Helsinki

Hallituksen lausunto:
Puhelinpalveluja ja yhteyskeskuksia koskeva työehtosopimus on solmittu ensimmäisen kerran
1.4.2002. Tuolloin valtaosa sen soveltamisalalla tehtävästä työstä tehtiin juuri iltaisin, jolloin
sitä ei katsottu erillisen iltalisän sopimista tarpeelliseksi.
Sittemmin soveltamisalalla työtä teetetään kaikkina vuorokauden aikoina, jolloin
epämukavan työajan lisänä myös iltalisä on perusteltua.

Aloite 8:

Poikkeuslupa sunnuntaiden ja pyhien vapaaehtoisuus
Poikkeuslupa sunnuntait ja juhlapyhät pitää perustua vapaaehtoisuuteen
ja niistä saatava erillinen suostumus työntekijältä. Lisäksi korvaus oltava
niiltä 200 %.
PAM Liikealan Lappeenrannan osasto

Hallituksen lausunto:
Sopimuskauden aikana on neuvoteltu poikkeusluvan perusteella auki pidettävien päivien
erillisestä vapaaehtoisuudesta sekä niiden korvaamisesta erillisellä lisällä tai niiden
vaikutuksesta esim. viikonloppuvapaiden määrään.
Työntekijän sitoutuessa työsopimuksessa sunnuntaityöhön on hän mieltänyt niiden
tarkoittavan päiviä, jolloin kaupat ylipäätänsä saavat lain mukaan olla auki. Siksi on
perusteltua edellyttää erillisen suostumuksen pyytämistä päiviin, jolloin kauppaa voidaan
pitää auki vain siihen annetulla poikkeusluvalla.

Aloite 9:

Viikonloppuvapaat
TES sivu 29, seuraava lause pois:
”Vuosilomalle sijoittuvat viikonloppuvapaat lasketaan saaduiksi viikonloppuvapaiksi”.
PAM Liikealan Lappeenrannan osasto

Hallituksen lausunto:
Aukiololainsäädännön muutoksen tultua voimaan vuonna 2009 sovittiin mm.
viikonloppuvapaiden määrän nostamisesta 12 vapaasta 17 vapaaseen, mutta määräystä
muutettiin siten, että vuosilomalle sijoittuvat laskettiin saaduiksi vapaiksi.
Vapaiden määrä kasvoi aikaisempaan verraten vain lyhyissä työsuhteissa, joissa ei ole
ansaittu täyttä vuosilomaa. Muutoksen tarkoitus oli myös yhdenmukaistaa ne
sunnuntaivapaiden laskentaan, jossa lasketaan vuosiloman alle jäävät sunnuntait saaduiksi
vapaiksi.
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Viikonloppuvapaiden määrää voidaan kasvattaa ja määräystä kehittää myös ilman
laskentatavan muuttamista.

Aloite 10:

Aattovapaat
TES sivu 30, seuraava lause pois:
”Vuosilomalle sijoittuvat aattovapaat lasketaan saaduiksi aattovapaiksi”.
PAM Liikealan Lappeenrannan osasto

Hallituksen lausunto:
Aloitteessa esitetty aattovapaiden laskentasäännön muuttaminen lisäisi käytännössä niiden
määrää. Aattovapaiden määrää voidaan kasvattaa ja määräystä kehittää myös ilman
laskentatavan muutosta.

Aloite 11:

Kielilisä
Tarkemmat perusteet TESsiin tai kokonaan poistettava ko. lisä.
Nykyään kirjava käytäntö miten näytetään toteen kielen käytön välttämättömyys ja taso.
PAM Liikealan Lappeenrannan osasto
Hallituksen lausunto:
Kielilisää koskeva määräys on vuosikymmeniä vanha ja sen merkitys on muuttunut
maahanmuuttajien, matkailijoiden ja muiden eri kieltä puhuvien asiakkaiden määrän
kasvettua.
Kielilisän edellytykset ovat täsmentyneet Työtuomioistuimesta saatujen tuomioiden kautta ja
edelleen vireillä ovat tapaukset niitä täsmentävät, mutta lisä aika ajoin aiheuttaa
tulkintaongelmia.
Meneillään olevassa Kaupan palkkausjärjestelmäuudistuksessa otetaan aikanaan kantaa
huomioidaanko kielitaito tehtävän vaativuudessa tai henkilökohtaisessa pätevyydessä.

Aloite 12:

Kaupan TES: yhdeksän päivän työputki
Vapaiden välissä saattaa olla 9 peräkkäistä työpäivää. Tämä on käytännössä liikaa,
työputkesta saattaa tulla toisinaan hurjan pitkä.
PAM Palvelualan Pirkanmaan ammattiosasto Pamina 003 ry

Hallituksen lausunto:
Kaupan työehtosopimuksessa ei aikaisemmin ollut lainkaan määräystä peräkkäisten
työpäivien määrästä. Tätä rajoitti ainoastaan Työaikalain määräys viikkolevosta
(viikkovapaapäivästä), joka mahdollisti 12 peräkkäisen työpäivän teettämisen. 20.4.2010
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alkaen työehtosopimuksessa on ollut määräys, jonka mukaan vapaapäivien välissä voi olla
enintään 9 työpäivää.

Aloite 13:

Kaupan TES: Samanarvoisesta työstä sama palkka
Samanarvoisesta työstä tulisi maksaa samaa palkkaa: Tämän tulisi ulottua koskemaan myös
esim. kioski- ja huoltamotyöntekijöiden ilta- ja lauantailisiä.
PAM Palvelualan Pirkanmaan ammattiosasto Pamina 003 ry

Hallituksen lausunto:
Eri ammattiryhmien työehdoista on sovittu aikaisemmin eri työehtosopimuksissa ja ne ovat
myös perustuneet erilaisiin aukioloihin. Lisien eroavaisuuksille ei enää ole perusteita ja tämä
tulee huomioida viimeistään kaupan palkkausjärjestelmän käyttöönotosta neuvoteltaessa.
Aloite 14:

Kaupan TES: Irtisanomisajat työnantajan irtisanoessa

Vaikka irtisanomisajat tulevatkin suoraan lainsäädännöstä, voisi TES tarjota tässä kohtaa
parempaa etua työntekijälle. Esim. työsuhde on kestänyt 7 vuotta (valtavan pitkä työsuhde
nykyään!) ja irtisanomisaika on vain 2 kk. Tuossa ajassa ei ehdi paljoa tulevaa suunnitella.
PAM Palvelualan Pirkanmaan ammattiosasto Pamina 003 ry
Hallituksen lausunto:
Työsopimuslain mukaisista irtisanomisajoista on mahdollista sopia toisin. Työsuhteet
saattavat käytännössä olla lyhyempiä kuin aikaisemmin, ja irtisanomisaikamääräyksen
kehittäminen siten on perusteltua.

Aloite 15:

Kaupan TES: Luottamusmiessopimuksen uudistaminen
3§ Luottamusmiehen valinta kohta 5:
Alueluottamusmiehen valinta: "yritykseen, jolla on valtakunnallisesti laaja alueorganisaatio,
tulee luottamusmiessopimuksen osapuolien yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi valita
alueluottamusmiehiä. Organisaatiosta sovitaan kirjallisesti ennen vaalijärjestelyjä."
4§ Luottamusmiehelle annettavat tiedot:
Kaksi kertaa vuodessa:
- suku- ja etunimet sekä syntymäaika (henkilön yksilöivänä tietona)
- tehtävänimike ja vakituinen työpiste
- työsuhteen alkamispäivä ja työsuhteen aiottu kesto
- työsopimuksen viikkotyöaika
- määräaikaisen työsopimuksen kesto ja peruste sekä mahdollinen tilapäinen sovittu
viikkotyöaika
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täydennys: Edellä mainitut tiedot on pyydettäessä kaksi kertaa vuodessa annettava myös
alueluottamusmiehelle tai toimipaikan luottamusmiehelle edustamiensa työntekijöiden
osalta.
5§ työstävapautusaika ja työskentelypuitteet kohta 2:
"Yrityksen luottamusmiehelle annetaan työstävapautusaikaa… seuraavasti."
Täydennys: Mikäli yrityksen kokonaistyöntekijämäärä ylittää taulukon ylärajan, tulee
yritykseen neuvotella ja sopia luottamusmiesorganisaatio-organisaatio siten, että
taulukon työntekijämäärät huomioidaan luottamusmiesten määrässä ja vapautusajoissa
luottamusmiessopimuksen osapuolien yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
8§ työsuhdeturva
Pykälä tulee laajentaa koskemaan myös varaluottamusmiestä.
PAM Palvelualan Pirkanmaan ammattiosasto Pamina 003 ry
Hallituksen lausunto:
Aloitteessa mainitut toimipaikkakohtaisten ja alueellisten luottamusmiesten sekä
varaluottamusmiehen oikeuksien kasvattaminen ovat olleet neuvotteluesityksinä
työehtosopimusneuvotteluissa ja ne ovat edelleen perusteltuja varsinkin jos paikallista
sopimista halutaan kasvattaa ja edesauttaa.

Aloite 16:

Kaupan TES: Lisätyön tarjoaminen – pöytäkirja, osa-aikatyöntekijän työsopimustuntien
tarkastelujakson pituus
Kaupan työehtosopimuksessa Lisätyön tarjoaminen -pöytäkirjassa velvoitetaan vuosittain
tarkastelemaan työsopimuksessa sovitun keskimääräisen vähimmäistyöajan toteutumista.
Toteutuneen viikkotyöajan ollessa ilman perusteltua syystä työsopimuksessa sovittua
työaikaa pidempi, työaika sovitaan välittömästi tarkastelun jälkeen todellista työaikaa
vastaavaksi.
Tarkastelujakson pituutta ei kohdassa ole määritelty mitenkään. Esitämme kohtaan
lisättäväksi "Tarkastelujakso on edellinen kalenterivuosi. Toteutunutta työaikaa
tarkasteltaessa ei huomioida kesä-elokuun toteutunutta työaikaa."
PAM Palvelualan Pirkanmaan ammattiosasto Pamina 003 ry

Hallituksen lausunto:
Kaupan työehtosopimuksen ”Lisätyön tarjoaminen” pöytäkirjassa (tes. s. 102) on esitetty
paikallisesti sovittaviksi malleja työaikatarkasteluun. Yhtenä mallina on työajan tarkastelu
vuosittain. Tämän perusteella tehtyjä paikallisia sopimuksia ja niiden toimivuutta tulee
tarkastella, jonka pohjalta voidaan laatia esitykset työehtosopimusmääräyksiksi.
Päätösesitys aloitteisiin 1-16:
Liittokokous päättää, että hallitus huomioi aloitteet 1-16 asettaessaan tavoitteita
työehtosopimusten uudistamiseksi siten kuin työehtosopimus- ja muun sopimustoiminnan
osalta on Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n säännöissä määrätty.
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Aloite 17:

Kesken vuotta YTK:sta PAMiin siirtyvän jäsenen jäsenmaksun joko osittain tai kokonaan
hyvittäminen
Ihmisten henkilökohtaisen ostovoiman pienetessä monet PAMin jäsenetkin ovat liittyneet
YTKhon jäsenmaksujen pienentämisen toivossa. Moni YTKhon liittynyt on myös todennut
tehneensä virheen, kun yksityinen kassa ei autakaan esim. työsuhteen ongelmatilanteissa.
YTK:n jäsenmaksu maksetaan kertaluonteisena vuosimaksuna ja tästä syystä useat
yksityiseen kassaan liittymistään katuva jäsen miettii, ettei halua liittyä takaisin PAMiin, kun
YTK maksu on maksettu jo koko vuodelta. Em. tilanteen ratkaisemiseksi ja kädenojennuksena
takaisin siirtyville ehdotamme, että PAM liittona hyvittäisi kesken vuotta YTKsta meille
siirtyvän jäsenen jäsenmaksun joko osittain tai kokonaan PAMin jäsenmaksuista. Juridisesti
saattaa olla mahdollista myös periä YTK:lta takasin ”ylimääräisenä” maksettuja maksuja.
Kädenojennus voitaisiin myös toteuttaa esim. kampanjan muodossa, jolloin etu ei olisi
käytössä vakituisesti.
PAM Liikealan Turun seudun osasto 069

Aloite 18:

Liittyminen PAMiin YTK:sta kesken kalenterivuoden
AKT on alkanut hyvittämään YTK:sta siirtyvien jäsenmaksun, jos nämä liittyvät kesken
kalenterivuotta AKT-liittoon. Voisiko PAM ottaa saman käytännön omassa
jäsenhankinnassaan?
PAM Hotelli- ja ravintola-alan Oulun osasto 710

Hallituksen lausunto aloitteisiin 17 ja 18:
Hallitus on päättänyt kokouksessaan 21.4., että PAM korvaa PAMiin kesken vuotta 2015
liittyville YTK:n jäsenille heidän maksaman YTK:n jäsenmaksun loppuosan.
Päätösesitys aloitteisiin 17 ja 18:
Liittokokous merkitsee hallituksen päätöksen tiedoksi.

Aloite 19:

Tarvetta ay-sanastolle / ay-kielikurssille
Kentältä kuuluu, että tarvetta tällaiselle kielikurssille olisi. Kurssi olisi pääsääntöisesti
luottamus/työsuojelumiehille. Kurssi voitaisiin suorittaa verkkokurssina (joka olisi aina
käytössä verkossa ja sisältäisi ay-sanastoa). Kurssi sisältäisi tapaamisia (joka sisältäisi
käytännön harjoittelua 1-2 krt/kk), pääkielenä olisi englanti.
PAM-Tamara ry (839)

Hallituksen lausunto:
Englanninkielen kielikoulutusta on tarjolla aktiiveille. ETUI tarjoaa opetusta ay-englantiin
verkkokurssin muodossa. Haku kurssille on keväisin ja syksyisin ja opiskelu tapahtuu
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kokonaan englanniksi kahdessa eri lähtötasossa. Kiljavan opiston yleisestä kurssitarjonnasta
löytyy ay-englannin kurssi, johon PAMin luottamushenkilöt voivat hakeutua. Tämän lisäksi
hyvää ammattiyhdistys- ja kokoussanastoa on kerätty Murikka-opiston sivuille.
Päätösesitys:
Liittokokous päättää, että viestintää olemassa olevan ay-englannin kielikoulutuksen
opiskelumahdollisuuksista PAMilaisille luottamushenkilöille tehostetaan.

Aloite 20:

Ammattiosastoille ns. vuokra-avustusta
Monella paikkakunnalla annettiin liiton tiloja ammattiosastojen käyttöön Pamia
perustettaessa. Nyt ne on realisoitu ja osastot ajettu ostamaan tai vuokraamaan itselleen
tilat. Nyt esim. tilojen vuokra syö ison osan vuosittaisesta budjetista.
PAM Liikealan Lappeenrannan osasto

Hallituksen lausunto:
Liitto on omistanut kiinteistötiloja ympäri Suomen (yhteensä 13), joita on aikanaan annettu
ammattiosastojen käyttöön. Liitto on vastannut pääosin näiden kiinteistöjen kuluista
(vastikkeet, sähkö, vesi ja osassa siivous) ja vain osa osastoista on voinut tätä etua
hyödyntää. Kiinteistökantaa on tarkasteltu ja useat näistä kiinteistöistä vaatisivat
lähivuosina merkittäviä remonttipanostuksia. Näistä tiloista on kolme myyty tai kauppa
tekeillä, kuusi on vuokrattu pääosin osastoillemme ja loput neljä odottavat tyhjillään
myyntiä.
Ammattiosastot voivat käyttää omiin kokouksiinsa PAMin aluetoimistojen kokoustiloja,
niiden ollessa vapaana. Ammattiosastot voivat myös tehdä yhteistyötä muiden SAK:laisten
liittojen ammattiosastojen kanssa kokoustilojen kustannusten jakamiseksi. Johtokunnan
työskentelyn apuna on myös mahdollista käyttää sähköisiä ratkaisuja. Ammattiosastojen
kustannusrakenteen tulisi tukea jäsenistölle suunnattua toimintaa. Ammattiosastojen
taloudenhoito-ohjeistuksen mukaan hallinnon kulut mukaan lukien kokoustilat tulisi
muodostaa korkeintaan 25 % varojen käytöstä.
Päätösesitys:
Liittokokous toteaa, että liitto tarjoaa jo nykyisellään ammattiosastoille taloudellista tukea
toimintaan ja, että pienet osastot voivat hakea liitolta tukea toimintaansa, joka liittyy
esimerkiksi jäsenhankintaan tai edunvalvontaan. Liittokokous merkitsee asian tiedoksi.

Aloite 21:

Yhteisiä valtakunnallisia virkistäytymispäiviä
Johtokunnan jäsenille tai vaikka vain puheenjohtajille, sihteereille ja taloudenhoitajille, voisi
järjestää yhteiset valtakunnalliset koulutus- ja virkistäytymispäivät.
PAM Hotelli- ja ravintola-alan Oulun osasto 710

Hallituksen lausunto:
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Ammattiosastojen puheenjohtajille on järjestetty joka toinen vuosi valtakunnalliset
puheenjohtajapäivät. Liittokokouksen vuoksi päiviä ei kuitenkaan järjestetä vuonna 2015.
Ammattiosastot järjestävät vuosittain omia kesäpäiviään, jotka ovat toimineet hyvänä
osastoyhteistyön esimerkkinä. Ammattiosastojen puheenjohtajille, sihteereille ja
taloudenhoitajille järjestetään koulutusta Kiljava-opistolla, johon liitto maksaa kurssimaksun,
matkakustannukset sekä kurssipäivärahaa. Valtakunnallisia koulutus- ja virkistymispäiviä ei
järjestetä säännöllisesti, mutta niitä arvioidaan liiton vuosisuunnitelmia tehtäessä.
Päätösesitys:
Liittokokous toteaa, että valtakunnallisia koulutus- ja virkistymispäiviä ei järjestetä
säännöllisesti, mutta niiden järjestäminen arvioidaan vuosittain liiton toiminnan
suunnittelussa.

Aloite 22:

Ei nollatuntisopimuksia
Miksi pitäisi joutua roikkumaan työnantajan palveluksessa odottamassa niitä töitä, jos ei ole
selvää tuntimäärää sopimuksessa? Milloin töitä tarjotaan ja onko mahdollisuus ottaa vastaan
lyhyellä varoitusajalla -> mahdollinen karenssi.
Työsuhteen päättämisessä ongelmia. Jos ei tunteja tarjota ja työsuhde jatkuu, jos itse
irtisanot työsuhteen -> mahdollinen karenssi.
PAM Liikealan Lappeenrannan osasto

Hallituksen lausunto:
Tilastokeskuksen mukaan nollatuntisopimuksilla työskentelee n. 83 000 palkansaajaa. Yli
puolet nollatuntisopimuksilla työskentelevistä pitää työskentelyä pääasiallisena
toimintanaan. Lukumääräisesti eniten nollatuntisopimuksella työskenteleviä on tukku- ja
vähittäiskaupassa (55 000 työntekijää). Toimialan palkansaajamäärään suhteutettuna
nollatuntisopimus on yleisin majoitus- ja ravitsemistoiminnassa (10 000 työntekijää, 13 %
toimialan palkansaajista).
Tilastokeskuksen selvityksessä nollatuntisopimuksella työskenteleväksi tilastoitiin työntekijä,
jolla oman kertomansa mukaan työsopimuksessa sovittu työtuntien määrä on minimissään
nolla tuntia. Käytännössä nollatuntisopimusten muoto vaihtelee merkittävästi.
Tarvittaessa työhön kutsuttavan sopimuksella työskentelevän työntekijän kohdalla jokainen
työrupeama muodostaa määräaikaisen työsuhteen, jonka perusteiden tulee olla
työsopimuslain mukaiset. Ns. keikka- tai puitesopimuksissa on määritelty tyypillisesti
yksittäisten, erillisten määräaikaisten työrupeamien tarjoamisen menettelytavoista.
Muita tyypillisiä nollatuntisopimusten muotoja ovat ns. vaihtelevan työajan sopimukset
(työaika esimerkiksi 0-40 tuntia viikossa) tai ”vakituisten ekstraajien” sopimukset, joissa
vähimmäistyöaikaa ei ole sovittu lainkaan. Tällaiset sopimukset on kielletty usealla
pamilaisella sopimusalalla edellyttämällä vähimmäistyöajan kirjaamista sekä
työsopimustuntien päivittämistä vastaamaan toteutunutta työaikaa.
Lainsäädäntö ei edellytä vähimmäistyöajasta sopimista. Kyseenalaista kuitenkin on,
voidaanko tällaista sopimusta ylipäänsä pitää työsopimuslain tarkoittamana
työsopimuksena.
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Mahdollisuutta sopia tarvittaessa työhön kutsuttavan sopimuksia ei myöskään ole kielletty.
Työsuhdeturvan kannalta nämä sopimukset eivät kuitenkaan ole muita
nollatuntisopimusmuotoja parempia, vaan myös niille tyypillistä on toimeentulon
ennakoimattomuus, työn ja muun elämän yhteensovittamisen hankaluus, riski tarjottavan
työn loppumisesta ilman perusteluita sekä ongelmat työttömyysturvan suhteen.
Työnantajakeskusjärjestöt ovat kategorisesti vastustaneet nollatuntisopimusten käytön
rajoittamista. Perusteena on käytetty erityisesti palvelukysynnän vaihtelujen edellyttämiä
joustoja. Voidaan kuitenkin pitää tarkoitushakuisena yleistyksenä, että joustavia
työsuhdemuotoja tarvittaisiin tässä mittakaavassa, semminkin kun pamilaisilla aloilla
työehtosopimuksissa on sovittu mittavista työajan järjestämismahdollisuuksista.
Päätösesitys:
Liittokokous päättää, että PAM toimii nollatuntisopimusten käytön rajoittamiseksi
edellyttämällä muun muassa, että lainsäädännössä velvoitetaan sopimaan
vähimmäistyöajasta ja että tästä velvoitteesta voidaan poiketa ainoastaan työntekijän
pyynnöstä.

Aloite 23:

Osa-aikatyö vapaaehtoiseksi
Työstä saatavalla palkalla pystyttävä elämään. Pienet tuntimäärät sopimuksessa aiheuttavat
ihmisillä sen, että on turvauduttava sosiaaliturvaan.
Työnantajat siirtävät vastuutaan yhteiskunnalle. Lisätuntien tarjoamista on vaikea valvoa.
Palkataan koko ajan lisää osa-aikaisia vaikka olisi mahdollista muuttaa sopimuksia
kokoaikaisiksi. Jos joku haluaa tehdä vapaaehtoisesti osa-aikatyötä, se on ok.
PAM Liikealan Lappeenrannan osasto

Hallituksen lausunto:
Osa-aikaisena työskentelee tällä hetkellä noin 304 000 työntekijää eli noin 14 % kaikista
palkansaajista. Määrällisesti eniten osa-aikatyöntekijöitä on kaupan alalla, missä myös
heidän osuutensa alan kaikista palkansaajista on suurin (n. 39 %). Majoitus- ja
ravitsemisalalla osa-aikaisia on noin 31 %. Voimakkaimmin osa-aikaisten työntekijöiden
osuus on kasvanut turvallisuusalalla. Kaikista osa-aikaisista työntekijöistä lähes 70 % on
naisia.
Osa-aikatyö on työntekijälle parhaimmillaan mahdollisuus yhdistää työtä ja muuta elämää.
Monelle nuorelle osa-aikatyö tarjoaa väylän työelämään. Pamilaisilla toimialoilla
2palvelukysynnän voimakas vaihtelu myös edellyttää työvoiman joustavaa käyttöä jossakin
määrin. Työnantajalähtöinen osa-aikatyö on kuitenkin Suomessa selvästi yleisempää kuin
esimerkiksi Ruotsissa. Monessa pamilaisen työpaikan asiakaspalvelutyöntekijöistä jopa 80 %
on osa-aikaisia.
Onkin ilmeistä, että osa-aikatyöstä on tullut keino siirtää yritystoiminnan riskejä
työntekijöiden harteille. Noin 40 000 pamilaiselle osa-aikaisuus ei ole oma valinta. Osaaikaisuus on myös yhä useammin pysyvä työsuhteen muoto, eikä se siten toimi väylänä
kokoaikaisiin työsuhteisiin.
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Pamilaisten alojen osa-aikatyöntekijöiden keskiansio on noin 1300–1500 euroa kuukaudessa.
Yhä kattavamme joukolle työssäkäyvistä on siten myötä työsuhteen laadusta johtuva
kohonnut köyhyysriski. Toimeentuloa joudutaan paikkaamaan sosiaaliturvalla. Pieni palkka
vaikuttaa myös ansiosidonnaisten sosiaalietuuksien tasoon ja siten työntekijän
toimeentuloon sairastuessa, vanhempainvapaalla ja työttömyyden aikana. Esimerkiksi
eläkeläisnaisten köyhyysriski on Suomessa eurooppalaisittain korkea.
Vastentahtoisella osa-aikatyöllä on merkitystä myös työn laatuun: esimerkiksi
mahdollisuudet kehittyä omassa työssä ovat heikot ja mahdollisuus vaikuttaa työn sisältöihin
niukat. Osa-aikatyö myös haastaa sosiaaliturvajärjestelmän kestävyyden, ja kuluttavien
luokkien riittämätön ostovoima voi muodostua talouskasvun rajoitteeksi.
Lainsäädännössä osa-aikatyön käyttöä rajoittaa ainoastaan lisätyön tarjoamisvelvoitetta
koskeva määräys. Työehtosopimuksin on sovittu mm. velvoitteesta päivittää
työsopimustunnit vastaamaan todellisuutta tilanteessa, jossa osa-aikatyöntekijä
työskentelee sovittua tuntimäärää enemmän.
Työnantajakeskusjärjestöt ovat kategorisesti vastustaneet lainsäädäntömuutoksia, joilla
parannettaisiin osa-aikatyöntekijöiden asemaa. Perusteena on käytetty erityisesti
palvelukysynnän vaihtelujen edellyttämiä joustoja. Voidaan kuitenkin pitää
tarkoitushakuisena yleistyksenä, että joustavia työsuhdemuotoja tarvittaisiin tässä
mittakaavassa, semminkin kun pamilaisilla aloilla työehtosopimuksissa on sovittu mittavista
työajan järjestämismahdollisuuksista.
Päätösesitys:
Liittokokous päättää, että PAM toimii osa-aikatyöntekijöiden aseman parantamiseksi
edellyttämällä muun muassa, että lainsäädännöllä
 rajoitetaan oikeus solmia osa-aikainen työsopimus ainoastaan työntekijän omasta
pyynnöstä tai työn järjestelyyn liittyvästä perustellusta syystä
 määritellään pidempikestoisen lisätyön tarjoamisen osalta ns. etusijajärjestys
 velvoitetaan päivittämään työsopimuksen tarkoittama työaika vastaamaan todellisuutta
tilanteessa, jossa työtä on tehty sovittua vähimmäistyöaikaa enemmän
 kielletään mahdollisuus sopia kertakaikkisesta lisätyösuostumuksesta
 vahvistetaan työntekijän oikeutta lyhentää säännöllistä työaikaansa esimerkiksi
sosiaalisista ja terveydellisistä syistä

Aloite 24:

PAM-lehden ilmestymisaikataulu entiselleen
PAM-lehden ilmestymisaikataulu tulisi muuttaa entiselleen, eli lehti ilmestyy kahden viikon
välein. Perustelut: Ammattiosastoiden ja liiton järjestämiin tapahtumiin hankala
ilmoittautua, kun ei ole esim. omat työvuorot vielä tiedossa ja osastoilla lehti-ilmoitusten
laatiminen ja painoon lähettäminen hankalaa harvan ilmestymisajan vuoksi.
PAM Hotelli- ja ravintola-alan Oulun osasto 710

Hallituksen lausunto:
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Perustamisestaan vuodesta 2000 lähtien Pam-lehti ilmestyi 20 krt/vuosi vuoteen 2014 asti,
jolloin numerot vähennettiin 15/vuosi. Taustalla muutoksessa ovat ihmisten muuttuneet
mediankäyttötavat. Erityisesti nuoret, joita PAMin jäsenistä on noin kolmannes, seuraavat ja
käyttävät mediaa pääasiassa verkossa usein sosiaalisen median kanavien avulla. Yleinen
printtimedian kriisi on aiheuttanut myös jakelukustannusten jatkuvan kasvun.
Näihin muutoksiin on vastattu parantamalla verkkopalvelua. Lehden henkilöstömäärää ei ole
lisätty, vaan ilmestymiskertoja harventamalla on siirretty resursseja ajankohtaiseen
verkkouutisointiin. Lehden sivumäärä ja toimituksellinen sisältö on vuositasolla kuitenkin
pidetty samana, vaikka lehti on ilmestynyt harvemmin. Näin on syntynyt jopa säästöjä
jakelukustannuksissa.
Ilmestymiskertojen harvenemisen kääntöpuoli on, että se varmastikin lisää haasteita
ammattiosastojen tapahtumailmoittelussa. Lehden ilmestymis- ja ilmoitusaikataulu on
kuitenkin käytettävissä koko seuraavalle vuodelle viimeistään marraskuussa, jotta ilmoittelun
voisi suunnitella hyvissä ajoin. Lehden aikataulu ei myöskään estä asettamasta
ilmoittautumisaikoja niin lähelle tapahtumia, että työvuorot ovat selvillä.
Päätösesitys:
Liittokokous päättää, että median käyttötapojen kehitystä seurataan ja sen mukaan
arvioidaan, miten PAM käyttää eri medioita viestinnässään. Ammattiosastojen ilmoitusten
jättäminen PAM-lehteen tehdään mahdollisimman helpoksi ja selkeäksi. Sen lisäksi
ammattiosastoja kannustetaan ja tuetaan käyttämään erilaisia kanavia omassa
jäsenviestinnässään.
Keskustelu:
Nina Ylisirniö piti PAM-lehteä tärkeänä informaatiolähteenä ja oli huolissaan siitä, että
lehden ilmestymiskertojen vähentäminen on etäännyttänyt jäseniä liitosta. Ylisirniö toivoi
että lehti ilmestyisi edelleen 2 viikon välein.

Jätettiin aloite 24 auki ja toimitettiin menettelytapavaliokunnalle käsiteltäväksi.
Aloite 25:

Palvelualojen kilpailutustilanteilla on usein merkittäviä negatiivisia vaikutuksia
henkilöstöön
Palvelusopimusten sisältö pitää kuulua luottamusmiehen tiedonsaantioikeuden piiriin.
Sopimuksen sisältö pitää antaa tiedoksi viimeistään kuukauden kuluessa sopimuksen
voimaantulosta, samoin perustein kuin tieto uusista työntekijöistä.
Liikkeenluovuttamiseen liittyvät ehdot ja kriteerit on nostettava esiin.
Liikkeenluovutustilanteet on otettava tarkkailuun ja haettava oikeuden päätöksiä heti kun se
on mahdollista.
Perustelut: Kilpailutus on ollut yleinen ongelma jo pitkään usealla palvelualalla. Kilpailutukset
voivat toistua muutaman (2-5) vuoden välein samoissa kohteissa.
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Työntekijöitä ei yleensä palkata vanhoina työntekijöinä, eli kyseessä ei ole liikkeen luovutus,
vaan henkilöt irtisanotaan tai sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan muualle.
Yritysten sopimukset ovat usein ”huippusalaisia”. Harvoin edes työntekijän lähin esimies on
tietoinen niiden sisällöstä. Luottamushenkilöille näiden sopimusten sisällön tunteminen on
ensiarvoisen tärkeää edunvalvonnan kannalta.
Niiltä osin, kun sillä on vaikutusta henkilöstöön, pitää sopimusten sisältö kuulua
luottamusmiehen tiedonsaantioikeuden piiriin, samoin perustein kuin tieto uusista
työntekijöistä. Viimeistään kuukauden kuluessa uuden sopimuksen alkamisesta on
luottamusmiehelle annettava tiedot sopimuksesta ja sen sisällöstä.
Kilpailutukset harvoin päättyvät liikkeenluovutuksiin. Kriteerit liikkeenluovutustilanteeseen
ovat häilyvät, jos tähän ei ole puututtu riittävän aktiivisesti ja ajoissa.
Valitettavan usein henkilökuntaa irtisanotaan. Kun sopimukset ovat vain muutaman vuoden
mittaisia, on työntekijöiden tulevaisuus lähes koko ajan ”katkolla”, vaikka he ovatkin
vakituisessa ja usein kokoaikaisessa työsuhteessa.
Liikkeenluovutuksen kriteerit on määriteltävä pikaisesti uudestaan. Tarvittaessa ratkaisuja on
haettava oikeusteitse kaikilla kilpailutuksien kanssa taistelevilla aloilla. Yhteistyötä,
kilpailevien yritysten luottamusmiesten välillä, on voimistettava siten, etteivät mahdolliset
liikkeenluovutukset jää käsittelemättä.
PAM Hotelli- ja ravintola-alan pääkaupunkiseudun osasto ry ammattiosasto 716
Hallituksen lausunto:
Suomen yritystoiminnassa on jo pidempään ollut tapana karsia yrityksestä kaikki toiminnot
jotka eivät ole yrityksen ydintoimintaa. Tällaiset palvelut ostetaan yrityksiltä jotka ovat
puolestaan keskittyneet tuottamaan kyseisiä palveluja. Tyypillisiä ostopalveluja ovat siivous,
kiinteistönhoito, catering, vartiointi, aulapalvelut sekä järjestyksen valvonta.
Palvelusopimukset tehdään yleensä muutamaksi vuodeksi kerrallaan, jonka jälkeen toimet
kilpailutetaan uudelleen ja useimmiten valitaan halvin tarjoaja.
Tilanteissa esiintyy juuri niitä ongelmia, jotka aloitteen tekijä tuo aloitteessaan esiin.
Työntekijöiden työsuhde on katkolla aina palvelusopimuksen umpeutuessa ja
palvelutuottajan vaihtuessa pidetään huoli, ettei työsopimuslain mukainen liikkeen luovutus
toteutuisi. Halvimman tarjouksen valinta johtaa usein myös työntekijämäärän tai työtuntien
vähenemiseen.
Työlainsäädännössä eikä työehto- tai luottamusmiessopimuksissa ole tällä hetkellä
määräyksiä joidenka perusteella työntekijät, tai heidän edustajansa, voisivat päästä
puuttumaan tilanteeseen.
PAM on ollut asiasta huolissaan jo vuosia. Asiasta on tehty aloitteita SAK:n valtuustolle,
eduskuntaryhmiä on informoitu ongelmasta ja asiasta on tehty esityksiä monissa
työehtoneuvotteluissa. Viimeaikoina asiaa on pidetty esillä kun eduskunta on käsitellyt uutta
hankintalakia. Työehtosopimuksiin on esitetty mm. kilpailun voittaneelle yrityksille
velvollisuutta tarvitessaan uutta työvoimaa, tarjota työtä ensisijaisesti kilpailutuksen vuoksi
työnsä menettäneille. Olemme myös esittäneet, että ulkoistettaessa toimintoja tai
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alihankkijan vaihtuessa katsotaan kyseessä aina olevan liikkeen luovutus ja että työsuhteet
jatkuvat keskeytyksettä näissä työtehtävissä työskennelleillä työntekijöillä.
Kilpailutukseen liittyvät tiedot työnantajat määrittelevät yrityssalaisuuden piiriin kuuluviksi,
eikä niitä siksi esitellä yrityksen luottamusmiehille. Tiedon saannin lisäksi olisi saatava
määräyksiä siitä, miten työntekijäpuoli voisi vaikuttaa asiaan.
Tämän salaisuusmuurin murtaminen on nykyisessä yhteiskunnallisessa tilanteessa todella
haastavaa. Siitä huolimatta toimia kilpailutuksen piirissä olevien työntekijöiden aseman
turvaamiseksi on jatkettava.
Päätösesitys:
Liittokokous päättää, että
 toimia lainsäädännön kehittämiseksi jatketaan yhdessä SAK:n kanssa
 työehtosopimuksia ja luottamusmiessopimuksia kehitetään siten, että työntekijöiden
asemaa turvataan kilpailutustilanteissa
 PAM ajaa oikeusistuimissa kilpailutukseen ja liikkeen luovutukseen liittyviä
tapauksia.

Aloite 26:

PAMilaisilla luottamushenkilöillä tulisi olla jonkinlainen yhtenäinen ”vaatetus”, näiden
toimiessa luottamustehtävissä työpaikoilla
Perustelut: Valtakunnallinen näkyvyys PAMilaisilla työpaikoilla on erittäin tärkeää
edunvalvonnan kannalta.
Etenkin nyt kun lähes jokaisella työpaikalla käydään YT-neuvotteluja, on näytettävä
työnantajille, että PAM on koko ajan läsnä, niin luottamusmiesten kuin jäsenten tukena.
Lisäksi se luo jäsenistölle turvallisuuden-, ja luottamushenkilöille yhteenkuuluvuuden
tunnetta.
PAM Hotelli- ja ravintola-alan pääkaupunkiseudun osasto ry ammattiosasto 716

Hallituksen lausunto:
Hallitus pitää ajatusta kannatettavana ja edellyttää selvittämään, miten PAM-puodin
tarjotaan voidaan lisätä luottamushenkilöille tarkoitettuja vaatetekstiilejä, joihin on
mahdollista painattaa myös luottamushenkilön nimi ja tehtävätiedot.
Luottamushenkilöt voivat myös tiedustella työnantajan halukkuutta painattaa tällaisia
erityistyövaatteita. Joissain yrityksissä tämä on jo käytössä.
Päätösesitys:
Liittokokous edellyttää selvitettäväksi, voidaanko PAM-puodin tarjontaan lisätä
luottamushenkilöille tarkoitettuja vaatetekstiilejä, joihin on mahdollista painattaa myös
luottamushenkilön nimi ja tehtävätiedot.
Keskeytettiin esityslistan kohdan 14 käsittely ja jatkettiin esityslistan kohdasta 15.
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15.

Päätetään hallintoelinten kokous- ja kuukausipalkkiot sekä kustannusten korvaukset
Puheenjohtaja kertoi, että hallituksen esitys hallintoelinten kokous- ja kuukausipalkkioiksi
sekä kustannusten korvauksiksi on toimitettu ennakkoon kokousmateriaalien joukossa
liittokokouksen työtilaan. Alkuperäisen dokumentin lisäksi työtilaan on tallennettu korjattu
versio. Sääntöjen mukaan palkkioista ja kustannusten korvauksista on päätettävä koko
nelivuotiskaudelle.
Puheenjohtaja esitti, että olemassa olevaa esitystä muutetaan siten, että päätös tehdään
koko nelivuotiskaudelle.
Tästä syystä korjattuun versioon on lisäksi päivitetty kirjaus oman auton käytöstä. Uusi
esitys on, että kohdassa ei puhuta tarkoista euromääristä, sillä se sitoisi summat koko ajalle.
Uuden kirjauksen periaate on sama kuin alkuperäisen.
Todetaan kokous- ja kuukausipalkkiot ja kustannusten korvaukset korjatun esityksen
mukaisesti:

1.
Kokous- ja kuukausipalkkiot
Valtuuston kokous

130 € / kokous (oma kone)
80 € / kokous ja tabletti (liitto)

Valtuuston kokoukset toteutetaan sähköisesti ja se edellyttää joko oman tai liiton hankkiman
laitteen käyttöä.
Luottamustoimiset hallituksen
jäsenet, yleisvarajäsenet ja
valtuuston puheenjohtajisto

160 € / kk ja 130 €/ kokous

2.
Menetetyn työansion korvaus
Menetetyn työansion korvaus maksetaan todellisen
työansionmenetyksen mukaisena (työnantajan todistuksen perusteella).
3.
Kustannusten korvaukset (matkat, päiväraha, majoitus)
Valtuuston ja hallituksen sekä mahdollisten valiokuntien - ja sopimusalatoimikuntien jäsenille
korvataan kokousmatkalta matkakulut, päiväraha, majoituskulut sekä mahdollinen
ansionmenetyskorvaus.
Oman auton käytöstä korvataan puolet valtion matkustussäännön mukaisesta
enimmäismäärästä senttiä kilometriltä. Oman auton kilometrikorvaus maksetaan
enimmäismääräisenä, mikäli kuljettajan mukana matkustaa yksi tai useampi henkilö
kokouspaikalle/kokouspaikalta.
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Ensisijaisesti käytetään julkisia kulkuneuvoja. Julkisen liikenteen puuttuessa korvataan matka
oman auton käyttökorvauksen mukaisena.
Valtuuston jäsenille korvataan alueellisiin valtuuston järjestäytymiskokouksiin osallistumisesta matkakulut, ruokailut ja majoittumiskulut.
Hallituksen jäsenille korvataan osallistumisesta alueellisiin valtuuston
järjestäytymiskokouksiin ja alueellisiin tilaisuuksiin, joissa puheenvuoro tai muu liiton
edustus, matkakulut, ruokailut ja majoittumiskulut.
Kokous päätti hyväksyä esityksen hallintoelinten kokous- ja kuukausipalkkioista sekä
kustannusten korvauksista liittokokouskauden ajaksi.
Puheenjohtaja totesi esityslistan kohdan 15 loppuun käsitellyksi.

16.

Päätetään tilintarkastajien palkkioiden perusteista
Puheenjohtaja totesi hallituksen esityksen, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun
mukaan.
Kokous päätti hyväksyä hallituksen esityksen tilintarkastajien palkkioiden perusteista niin,
että tilintarkastajille maksetaan palkkiot laskun mukaan.
Puheenjohtaja totesi esityslistan kohdan 16 loppuun käsitellyksi.
Kokous keskeytettiin lounastauon ajaksi.
Kokous jatkui esityslistan kohdasta 14 klo 13.00.

14.

Päätetään ammattiosastojen aloitteista
Viestintäjohtaja Timo Piiroinen esitti menettelytapavaliokunnan vastauksen aloitetta 24
koskevaan muutosesitykseen.
Piiroinen totesi printtilehden tekemisen olevan kallista erityisesti jakelukustannusten vuoksi,
koska Posti perii jakelusta joka vuosi 3–11 % enemmän. Piiroisen mukaan on otettava
huomioon kokonaisuus niin taloudellisissa kuin henkilöresursseissa. Piiroinen ei pitänyt
järkevänä, että verkkoviestintää vähennettäisiin ja printtilehden julkaisutiheyttä lisättäisiin,
koska verkkopalvelut ovat lisääntyvässä käytössä. Piiroinen ymmärsi ammattiosastojen
huolen viestinnästä ja jäsenten tavoittamisesta. Hän lupasi PAMin etsivän malleja siihen
miten erityisesti verkkomaailmassa pystyttäisiin palvelemaan paremmin ammattiosastoja ja
niiden jäseniä ja luomaan kanavia, joissa ammattiosastojen ilmoitukset ja viestit tulisivat
paremmin esille.
Piiroinen totesi, että menettelytapavaliokunta pidättäytyy alkuperäisessä päätösesityksessä.
Kokous päätti hyväksyä menettelytapavaliokunnan vastauksen aloitteeseen 24.
Puheenjohtaja totesi hallituksen esitykset vastauksiksi ammattiosastojen aloitteisiin
hyväksytyiksi ja totesi esityslistan kohdan 14 loppuun käsitellyksi.
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17.

Päätetään hallituksen vuoden 2014 tili- ja toimintakertomuksesta sekä tilintarkastajien
lausunnosta vuodelta 2014
Talousjohtaja Jukka Mattila esitteli liiton taloudellisen tuloksen vuodelta 2014.
PAMin tulopuolen perustana on jäsenmaksu ja vuonna 2014 liiton osuus
kokonaisjäsenmaksusta oli 1,05 % ja työttömyyskassan 0,45 % eli kokonaisjäsenmaksu oli 1,5
%. Mattila totesi, että työttömyys on kasvanut rajusti ja se on luonut painetta ennen kaikkea
työttömyyskassan taloudelle ja sitä kautta se heijastuu myös liiton talouteen.
Liiton kulujen osalta budjetti 2014 toteutui oikein hyvin, päästiin alle budjetoidun. Kulujen
kasvu edelliseen vuoteen nähden yli kuitenkin 6 %. Merkittävin syy Mattilan mukaan oli
ulkopuolisen tahon arviot keskustoimiston, Helsingin aluetoimiston ja liiton omistamien
tilojen, Siltasaarenkatu 6 ja 8-10 kiinteistöissä ja Mannerheimintie 3 kiinteistöissä, arvoista.
Mattila totesi jäsenmaksutulon jääneen hieman budjetista, mutta ylitti edellisen vuoden
toteuman lähes kahdella prosentilla. Sijoitustoiminta tuotti lähes 1,5 miljoonaa euroa, joten
lopputulema oli 1,67 miljoonaa euroa positiivinen.
Mattila esitteli hallituksen esityksen, että tulos siirretään kokonaisuudessaan
työtaistelurahastoon. Tällöin työtaistelurahaston osuus on vuoden 2014 jälkeen noin 41
miljoonaa euroa. Mattila totesi käyttörahastossa olevan rahastoituna 49 miljoonaa euroa.
Puheenjohtaja totesi hallituksen esityksen, siitä että liittokokous vahvistaa hallituksen vuoden
2014 tili- ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastajien lausunnon vuodelta 2014.
Kokous päätti hyväksyä hallituksen esityksen vuoden 2014 tili- ja toimintakertomuksesta ja
vahvisti tilintarkastajien lausunnon vuodelta 2014.
Puheenjohtaja totesi esityslistan kohdan 17 loppuun käsitellyksi.

18.

Tilinpäätöksen (31.12.2014) vahvistaminen
Puheenjohtaja totesi hallituksen esittävän, että liittokokous vahvistaa vuoden 2014
tilinpäätöksen esityksen mukaisesti.
Joonas Tuomivaara esitti kannatettuna esityksenä, että vuoden 2014 tilinpäätöksen
mukainen ylijäämä käytettäisiin liiton toimintaan, eikä sitä rahastoitaisi lakkorahastoon.
Perusteluissaan Tuomivaara esitti, että kassarahastossa on runsaasti rahaa ja sen sijaan
ylijäämällä voitaisiin antaa työttömille mahdollisuus aitoon toimintaan, luoda esimerkiksi
alueellisia kahviloita. Tuomivaaran mukaan nämä henkilöt voisivat toimia yleislakon
todellisina puuhahenkilöinä, kun tarvitaan ihmisiä tärkeisiin organisointitehtäviin.
Perusteluina Tuomivaara esitti myös, että ylijäämällä voidaan turvata kohtuullisella tasolla
pidettävä jäsenmaksu ja pitää riittävä määrä henkilöstöä PAMin organisaatiossa
tärkeissä tehtävissä. Hän korosti myös, että vaikeina aikoina jäsenille tarjottavilla
mahdollisuuksilla ja palveluilla turvataan suotuisa taloudellinen kehitys tulevaisuudessa.
Niko Ravattinen esitti kannatuspuheenvuoron päätösesitykseen, että ylijäämä käytetään
liiton kuluvan vuoden ja tulevaisuuden toimintaan.
Hän vaati toimintamallin luomista, millä varaudutaan tulevaisuuden haasteisiin esimerkiksi
yleislakon tai yleislakkojen toteutuessa. Ravattinen esitti, että ylijäämästä voisi korvamerkitä
rahaa esimerkiksi kansankeittiön perustamiseen, joka ottaisi tehtäväkseen mahdollisesti
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ruokahuollon lisäksi muita perustoimeentuloa tukevia toimia. Ravattisen mielestä ei pidä
luottaa valtion tarjoavan ikuisesti kattavia sosiaali- ja terveyspalveluja, varsinkaan nyt
oikeistohallituksen aikana. Ravattinen peräsi uskallusta ja taistelutahtoa uudistaa koko
yhteiskuntaa.
Menettelytapavaliokunta kokoontui ja kokous keskeytettiin viideksi minuutiksi.
Menettelytapavaliokunnan vastauksen Tuomivaaran kannatettuun päätösesitykseen esitti
tilintarkastaja Lotta Kauppila. Hän totesi, että kyseessä on kirjanpitotekninen asia, että
ylijäämä on pakko siirtää tilikauden tuloksesta ja taseesta rahastoon kirjanpitoteknisesti.
Varsinaisesti rahojen käytöstä päätetään budjetin laadinnan yhteydessä syksyllä.
Kokous päätti vahvistaa vuoden 2014 tilinpäätöksen hallituksen esityksen mukaisesti.
Puheenjohtaja totesi esityslistan kohdan 18 loppuun käsitellyksi.

19.

Hallituksen tili- ja vastuuvapaudesta vuodelta 2014 päättäminen
Kokous päätti myöntää tili- ja vastuuvapauden hallitukselle vuodelta 2014.
Puheenjohtaja totesi esityslistan kohdan 19 loppuun käsitellyksi.
Puheenjohtajana toimi Lilli Kilpinen.

10.

Tavoiteohjelma 2016 – 2019
Kuultiin tavoiteohjelmavaliokuntien puheenjohtajien esittelyt valiokuntien muutosesityksistä
PAMin tavoiteohjelmaan 2016 – 2019.
Sosiaalisesti kestävä talouspolitiikka
Sirpa Viitanen esitti valiokunnan muutosesitykset.
Ei muutoksia ensimmäiseen eikä toiseen kappaleeseen. Kolmanteen kappaleeseen lisäys
”Olemme aktiivisia… yhteistyössä yli liittorajojen kutsuen mukaan myös muita järjestöjä”.
Kappaleeseen 4 lisäykset ”Olemme aktiivisia… vaarantamatta jäsenliittojen
itsemääräämisoikeutta”. Kappaleen loppupuolelle: ”Sen jäsenliitot ovat…, ja niillä on pysyvä
oikeus neuvotella omat työehtosopimukset, sekä itsenäisesti päättää alueellisista tai
alakohtaisista työtaistelutoimista.”
Kohtaan 5: ”PAM säilyttää asemansa Suomen suurimpana ammattiliittona kasvattamalla
järjestäytymisastetta ja laadukkaalla jäsenpalvelulla.”
Uusi kappale 6 ”PAM on vahva ammattiliitto, joka neuvottelee omat työehtosopimukset,
kykenee reagoimaan nopeasti alueellisiin ja alakohtaisiin ongelmiin tarvittaessa
työtaistelutoimin (siihen lisäyksenä tietenkin, että laillisin lakoin), sekä toimii aktiivisesti
jäsentensä työpaikoilla ja jäsentensä lähellä yhdessä ammattiosastojen kanssa.” . Valiokunta
esitti, että viimeinen kohta lisätään päämäärän keskeisiin tavoitteisiin, kohtaan kolme
”Työnantajahegemonian murtaminen”.
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Perusteluina muutoksiin ja lisäyksiin valiokunta esitti, vahvuuden, joukkovoiman ja
jäsenlähtöisyyden lisäämisen.
Toimeentulon riittävyys
Marko Päivinen kiitti valiokuntaa tehokkaasta työstä ja esitti valiokunnan muutosesitykset.
Kolmanteen kappaleeseen lisäys ”Vuokratyön teettäminen tulee rajoittaa vain normaalista
poikkeavaan tarpeeseen, joka tulee pyynnöstä todentaa kirjallisesti. Vuokratyövoima ei saa
olla työnantajalle halvempaa kuin vakituinen työvoima”.
Neljänteen kappaleeseen lisäys ”Työn ja työajan järjestämisestä… ja toimeentulon
jakautuminen tasaisesti kuukausikohtaisesti”. Kappaleen loppuun lisäys ”PAM suhtautuu
kielteisesti eri työehtosopimusten mukaisten töiden yhdistämiseen ja
työehtosopimusshoppailuun.”
Viimeisestä kappaleesta poistettiin kohta ”kuten tulos- ja voittopalkkioilla, bonuksilla ja
kertapalkkioilla”. Perusteluina valiokunta esitti: Palkkausjärjestelmän lisäämisellä nostetaan
työntekijöiden ansiotasoa ilman, että mitenkään määritellään sitä mikä se palkkio tai muu
on, koska tämä on herättänyt niin paljon keskustelua niin työntekijä- kuin työnantajapuolella
ja meillä ei ole vielä minkäännäköisiä kriteerejä siihen, ei pysty tekemään yhteisiä kriteerejä
niille.
Päämäärän keskeisimmät tavoitteet –kohtaan 3 muutos ” yhtäläiset oikeudenmukaiset
mahdollisuudet tulospalkkioihin täydentäviin palkkausjärjestelmiin”.
B-kohta, neljäs kappale muutosesitys, julkisen liikenteen edullisuudesta ja työmatkaliikenteen
saatavuudesta ei voi tinkiä.
Palvelualojen rakennemuutos ja työn monimuotoistuminen
Mats Eriksson kertoi, että valiokuntatyö oli tiivistä ja tehokasta. Hän esitti valiokunnan
muutosesitykset. Ensimmäiseen kappaleeseen lisäys ”Kehittäminen ja menestyminen ei saa
tapahtua työntekijöiden hyvinvoinnin kustannuksella.” Perusteluina, että työn tuottavuuden
parantaminen ei saa lähteä työntekijöiden selkänahasta.
Lisäys B kohtaan kappaleeseen 5, lauseeseen koulutusoikeuden ja koulutussuunnitelmien
toteutuminen. Valiokunta täsmensi sitä, että koulutus ei toteudu koulutussuunnitelmien
mukaisesti ja lisäsi lauseen ”ja koulutusten toteutumisesta ”.
Kohta C , valiokunta halusi nostaa enemmän esille asioita kuin mitä alkuperäisessä tekstissä
oli. Lisäys toiseen kappaleeseen ”Paikallinen sopiminen ja työn monimuotoistuminen eivät
saa uhata työehtosopimusten yleissitovuutta.”
Edelleen kohta C, muutoksia toiseen kappaleeseen ”Työehtosopimuksia tehtäessä on myös
tarkasteltava määriteltävä… myöhempänä.
Muutokset kappaleeseen kolme ”PAMin työntekijöiden pitää olla aiempaa enemmän
luottamusmiesten työntekijöiden tukena koko Suomessa…” ja ”Luottamusmiesten ja liiton
henkilökunnan valmiutta…” paikalliseen sopimiseen on parannettava.
Edelleen kappale kolme ”sopimisen periaatteet sekä selkeämmät roolijaot”… ja paikallisesta
sopimisesta valiokunta halusi täsmentää, että ”työehtosopimusten mahdollistamista ja
rajaamista asioista.”
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Kohdan C, 5. kappale valiokunta esitti kirjattavaksi uuden lauseen ”PAM suhtautuu kriittisesti
eri työehtosopimusten mukaisten töiden yhdistämiseen ja tähän liittyvään tes-shoppailuun
kielteisesti.”
Muutos kappaleen 5 loppuun ”Liiton ja luottamushenkilöiden välisen vuoropuhelun aiempaa
enemmän oltava aktiivista ja informatiivista. PAM varmistaa eri sopimusalojen
asiantuntemuksen ja hiljaisen tiedon säilymisen henkilö- ja organisaatiomuutoksista
huolimatta.”
Lisäys kappaleen 5 loppuun ”Toisiaan tukevien alojen työehtosopimusten
päättymisajanjaksoja tulisi strategisesti yhtenäistää.” Tarkennuksena valiokunta esitti, että
ei niin, että niitä voisi suoraan niputtaa samaan päivämäärään päättymään, mutta että
voidaan strategisesti miettiä mikä on milloinkin järkevää ja mitkä on hyvin sovittavissa.
Yritys- ja työpaikkakohtainen sopiminen
Kim Stenberg esitti valiokunnan muutosesitykset.
Kohdan otsikko ”Yritys- ja työpaikkakohtainen sopiminen” poistetaan ja muutetaan
kuuluvaksi
”Järjestäminen”
A-kohta ”Yritys- ja työpaikkakohtaisen sopimusvalmiutta kasvatetaan järjestämällä”
poistetaan ja sen tilalle l” Järjestämisideologian vieminen työpaikoille”
Perusteluina valiokunta esitti, että järjestämisen lähtökohtana ovat jäsenten kokemukset ja
muutostarpeet, se ei tarkoita vain liittoon liittymistä, vaan aktiivista toimintaa yhteisten
asioiden puolesta työntekijöiden aloitteesta ja työntekijöiden omasta tahdosta lähtien.
Lisäykset kappaleeseen 2 ”Toimijoina ovat järjestäytyneet työntekijät luottamusmiesten
johdolla…
lause loppuun: ”PAM huolehtii tarvittavista resursseista tavoitteen toteuttamiseksi.”
Muutoksia kappaleeseen kolme, ”Luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut ovat
työpaikkojensa johtajia korvataan sanalla ”avainhenkilöitä”.
”Liittotiimi”-termi korvataan sanalla ”jäsentiimi”. Perusteluina valiokunta esitti, että
jäsentiimin toiminta lähtee sieltä työpaikalta ja käsittelee työyhteisön asioita.
Kappaleeseen kolme muutos ”työntekijöiden yhteinen valmius mahdollistaa
työntekijälähtöisen sopimisen.”
Lisäys ”Tavoiteohjelmakaudella kartoitetaan ja kontaktoidaan kaikki yli 50 työntekijän
työpaikat pamilaisen järjestäjän toimesta.”.
Neljänteen kappaleeseen ei muutoksia ja viidenteen kappaleeseen lisäys
”Luottamusmiesjärjestelmiä kehitetään työntekijöiden lähtökohdista” yhdessä
työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja työnantajien kanssa…”
Työmarkkinoiden tasa-arvo
Berhan Ahmadi esitti valiokunnan muutosesitykset
Lisäys kohtaan A ”Työvoimahallinnon tarjoamien työpaikkojen tulisi ensisijaisesti olla
vakituisia ja kokoaikaisia. Työttömällä tulisi olla oikeus kieltäytyä nollasopimuksista ja muista
epätyypillisistä työsuhteista ilman pelkoa sanktioista.”
Perusteluiksi valiokunta esitti, että epätyypillisillä tarkoitetaan työsopimuksia tai työkohteita,
jotka ovat sijainniltaan kaukana. Pahimmassa tapauksessa työntekijä jää työsuhteessa tai
työpaikasta tappiolle, jos työntekijä on osa-aikainen tai muuten matkakustannukset ovat
isoja. Valiokunta halusi korostaa muutoksella toimintasuunnitelmissa laadullisia työsuhteita
ja kokoaikaisia ja vakituisia työsuhteita ja nollasopimuksia tai sopimuksia, joista on
työntekijälle enemmän haittaa kuin hyötyä.
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Lisäys: ”Vaihtoehtoista perustulomallia tulee kehittää ja tarvittaessa järjestää kokeilu, jonka
pohjalta sosiaaliturvajärjestelmää voidaan myös muokata.”
Kappaleen kolme lopusta poistetaan” niin kauan kuin Suomessa on korkea työttömyysaste”
ja lisätään ”Liiton maahanmuuttopoliittisen ohjelman 2015–2019 mukaisesti pyrimme
kehittämään alueellisia sekä valtakunnallisia verkostoja, joiden kautta
maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden kynnys osallistua liiton toimintaan on
mahdollisimman alhainen.”
Perusteluina valiokunta esitti, että se ei halua korostaa korkeaa työttömyysastetta
tarveharkinnassa. Maahanmuuttajat ja työlupaiset ovat kuitenkin heikommassa asemassa ja
heitä on helpompi käyttää hyödyksi epätyypillisillä työsuhteilla ja työehdoilla.
Ahmadi muistutti, että hallitus on jo hyväksynyt maahanmuuttopoliittisen ohjelman 2015–
2019, joka vastaa moniin esitettyihin huoliin maahanmuuttajien integroitumiseen tai
auttamisesta omalla kielellään.
Päämärän keskeisempiä tavoitteita muutetaan ja täsmennetään niin, että ”Heikommassa
työmarkkina-asemassa olevilla ”tarkoitetaan nuoria, vanhoja, maahanmuuttajia ja muita
työperäisiä erityisryhmiä.
Varmistetaan, että tavoite kaksi on yhdenmukainen toimintasuunnitelman tekstin kanssa,
poistetaan korkean työttömyyden aikana Kolmas päämäärä, siinä halutaan korostaa
tehokkuuden yli laadukkaalla työvoimapolitiikalla, joka painottaa laadukkaita työsuhteita ja
järkeviä ratkaisuja. Eli tehokkaalla pois ja korvattiin ”laadukkaalla.”
Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen
Anni Hasunen esitteli valiokunnan muutosesitykset.
Ensimmäiseen kappaleeseen lisäys ”Tehokkuutta ei saa lisätä työturvallisuuden
kustannuksella.” Toisesta kappaleesta otettiin pois sana edellytämme ja tilalle ”vaadimme”.
Lisäys toiseen lauseeseen: ”Työsuojeluhenkilöstö ja luottamushenkilöt ovat keskeiset toimijat
työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen edistämisessä. Työnantajat tulee voida saattaa
velvollisuuksien laiminlyönnistä vastuuseen nykyistä ankarammin.” Lisäys
”Yksintyöskentelyssä turvallisuus on aina taattava. Palvelualojen työ on useimmiten sekä
fyysisesti että henkisesti raskasta…” pois sana” useimmiten”, lisättiin ”henkisesti” raskasta.
Kappaleen viimeinen lause muutettiin kuuluvaksi ”Myös työmäärä on voitu mitoittaa
työaikaan nähden niin suureksi että työkuormitus muuttuu kohtuuttomaksi.”
Kolmanteen kappaleeseen lisäys ”Liiton kaiken sopimustoiminnan…” ja kappaleen loppuun
työterveyshuollosta ”sairaanhoidon sisältävä työterveyshuolto, joka on käytettävissä
kaikkina viikonpäivinä.”
Muutoksia kappaleeseen neljä ”Säännölliset kehityskeskustelut, joiden tuloksia seurataan…”
lisätään.
Seuraavaan lauseeseen muutos ”Työntekijöiden tasapuolinen kohtelu työvuorosuunnittelussa
ja työntekijöiden mahdollisuus vaikuttaa työvuoroihinsa ovat..”. Loppuun lisäys ”Työpaikoille
on laadittava kattavat ikäohjelmat, jotka sisältävät mm. toimenpiteitä ikääntyvien
työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi. Työntekijöiden kuntoutusetuuksista ja muista
työuraa tukevista toimenpiteistä, kuten vuorotteluvapaasta ei saa leikata.”
Viimeinen kappale sanan ”edellytämme” tilalle ”vaadimme”.
Päämäärän keskeisimmät tavoitteet, muutettiin kuuluviksi
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1. Työnantajien on panostettava työhyvinvoinnin kehittämiseen ”ja työssäjaksamisen
kehittämiseen sekä ennaltaehkäisevään, kaikille samantasoiseen työterveyshuoltoon. ”
2. Työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen osa liiton edunvalvontaa
3. Laadukas esimiestyö ”ja sen kehittäminen on ”saatava työhyvinvoinnin tueksi.
Kokous päätti hyväksyä PAMin tavoiteohjelman vuosille 2016–2019
tavoiteohjelmavaliokuntien puheenjohtajien esitysten pohjalta. Teksti stilisoidaan yhteiseen
muotoon.
Liiton puheenjohtaja Ann Selin esitti linjapuheensa.
Puheensa aluksi Selin totesi, että maan hallitus aikoo tehdä esityksen yhteiskuntasopimuksen
sisällöstä. Se tulee sisältämään tavoitteen yksikkötyökustannusten alentamisesta 5
prosentilla ja siinä on myös esitys muutosturvan ja siihen liittyvän koulutusmallin
kehittämistä. Vastaus yhteiskuntasopimukseen sitoutumisesta tulee antaa 21.8. mennessä.
Selin totesi, että osa-aikaisille palkkaleikkaus iskisi pahimmin. Hän oli huolissaan, että mistä
on oikeasti varaa enää tinkiä, kun nyt jo on erittäin vaikeaa tulla toimeen? Hallituksen
kaavailujen mukaan työkustannusten alentaminen voidaan tehdä alentamalla palkkoja tai
työnantajamaksuja tai pidentämällä vuosityöaikaa ilman korvausta.
Selinin mukaan työmarkkinajärjestöjen sopimuksissa yksikkötyökustannuksiin voidaan
vaikuttaa lähinnä palkkoja ja sosiaalivakuutusmaksuja sekä työaikaa koskevin ratkaisuin.
Paikallisesti sovittavin, työn organisointia yms. tekijöitä koskevin, sopimuksin voidaan lisäksi
vaikuttaa työn tuottavuuteen.
Selin, totesi, että koska hallitusohjelmaan on kirjattu ”yksikkötyökustannusten alentaminen”
YKS-luonnoksessa käytetyn ”hintakilpailukyvyn parantaminen” sijaan, voidaan kirjaus tulkita
siten, että pelkkä palkkamaltti suhteessa kilpailijamaihin ei riitä hallituksen tavoitteen
täyttämiseen. Palkkojen jäädytykselläkin kilpailukyky paranisi näillä näkymin, koska Saksassa
ja Ruotsissa talous ja palkkataso kasvavat lähivuosina huomattavasti.
Selin totesi, että yhteiskuntasopimukseen on kytketty hyvin kireät toimenpiteet ja aiheet.
Hallitus on myös ohjelmansa mukaan leikkaamassa työttömyysturvasta sekä uudistamassa
työlainsäädäntöä ilman kolmikantavalmistelua.
Selinin mukaan työlainsäädännön uudistamishankkeet johtaisivat työmarkkinoiden
pelisääntöjen oleelliseen muutokseen: yleissitovuuden murenemiseen, työsuhdeturvan
heikkenemiseen ja pätkätöiden lisääntymiseen.
Selin painotti, että sopimusta ei synny, jos ehtolista, jonka olemassa olosta ei ole varmuutta,
toteutuu ja joka sisältää jäsenmaksun verovähennysoikeuden poistamisen, KELAan
perustettavan työttömyyskassan ja lakkosakkojen korotukset.
Selin vaati luottamusta ja että hallituksen tulee sitoutua aitoon kolmikantavalmisteluun
muun muassa työlainsäädännössä ja työttömyysturvan uudistamisessa, jotta neuvotteluihin
voidaan ryhtyä.
Selin totesi edessä olevan todella vaikea nelivuotiskausi. Tavoiteohjelmasta käydyn
keskustelun perusteella Selin totesi ykkösjutun jatkossakin olevan se että palvelualojen
työntekijät tulevat työllään toimeen, työn arvostus näkyy palkkanauhassa ja työelämän
epävarmuuden vähentämiseksi tarvitaan lisää toimia.
Olemmehan valmiina? Olemmehan yhtenäisiä? kysyi Selin. Olisiko viestimme EK:lle ja maan
hallitukselle, Phillipiä mukaillen:
Enough is enough, olemme saaneet tarpeeksemme!
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Selin kritisoi, että pienipalkkaisilta työntekijöiltä, opiskelijoilta, työttömiltä ja eläkkeensaajilta
leikkaaminen on väärin ja että se on poliittinen valinta, eikä välttämättömyys. Hän sanoi, että
täytyy tarjota vaihtoehtoja, neuvotella ja että tarvittaessa tulee käyttää laillista oikeuttamme
mielenilmauksiin ja lakkoihin.
Selin kertoi lähettäneensä viestin median kautta Häkämiehelle, missä hän sanoi että
Häkämies ei tiedä mistä puhuu, kun sanoo työntekijöiden olevan valmiita tekemään töitä
sunnuntaisin lisistä riippumatta.
”Toverit, kuten maanantaina sanoin, meidän on annettava kasvot tämän päivän työelämälle.
Otetaan haltuumme työyhteisöt, sosiaalinen media, poliittiset päättäjät ja kerrotaan omat
tarinamme, kokemuksemme ja muutetaan kehityksen suunta!” päätti Ann Selin
linjapuheensa ja kiitti kaikkia kokoukseen osallistuneita.
Puheenjohtaja totesi esityslistan kohdan 10 loppuun käsitellyksi.

8.

Yleiskeskustelu
Merja Lehto kertoi ammattiosasto 716 täyttävän 10.6.2015 75 vuotta ja kertoi osaston
alkutaipaleen tunnelmista, jolloin luokkaerot tarjoilijoiden ja keittiöväen kesken olivat
valtavia, tarjoilijoilla oli säännöllisiä vapaapäiviä, mutta keittiöapulaisilta ne olivat kiellettyjä.
Järjestäytyminen oli heikkoa tai olematonta. Lehto totesi, että työnantajilla on ollut aina
sama virsi. 30 vuotta mara-alalla kokkina työskennelleenä hän on huomannut, että
milloinkaan ei ole ollut tilannetta, että alan yrityksillä olisi palkanmaksuvaraa.
Lehto oli huolissaan harmaasta taloudesta ja yrityksistä, jotka vähät veisaavat yhteisistä
pelisäännöistä. Lehdon mukaan työntekijöitä syyllistetään, että heidän palkat ja etenkin
sunnuntaikorvaukset ajavat yrittäjiä jopa konkurssiin. Sunnuntaikorvaukset on ja pysyy!,
vaati Lehto.
Anita Reunamo luki ammattiosastonsa puheenjohtajan viestin: Hyvä kokousväki, kaikki
tiedämme minkälaisia uhkauksia maan vasta valittu hallitus on esittänyt kaikkein
pienituloisimpia kohtaan. Kuristamisen kohteena ovat erityisesti työttömät, lapsiperheet,
opiskelijat ja vanhukset. Palkansaajajärjestöjä on uhkailtu: ota tai jätä. Niin tai näin, olot
pienituloisilla kurjistuvat, on hallituksen viesti ollut tähän asti. Kokouksemme hengen
mukaisesti: ei käy! Tätä sanelupolitiikkaa vastaan tullaan taistelemaan neuvottelupöydissä,
jotka ovat aina olleet suomalaisen sopimuskulttuurin perusta. Tähän kuvioon ei sovi
yksipuolinen sanelupolitiikka eikä uhkailu. Liittokokouksemme päättyy tänään Narinkkatorilla
järjestettävään kahvitilaisuuteen. Tämän tilaisuuden jälkeen lähtee mielenosoitusmarssi
kohti valtioneuvostoa, jossa hallitus työskentelee. Marssikaamme siis sinne! Kerrotaan maan
hallitukselle, että tällainen uhkailu ei käy! Solidaarisuus käy. Heikommassa asemassa olevien
puolustaminen käy. Joukkovoima käy. Kurjistaminen ei käy. Pakottaminen ei käy.
Marssikaamme – PAM - käy! Rakennusliitosta olemme ainakin saamassa tukea, sinne on
tulossa muidenkin liittojen ihmisiä. Facebookissa on tapahtuma. Pyytäkää ihmisiä vielä
mukaan!
Liisa Teeri vetosi miten jokainen voi parantaa oman työpaikan työilmapiiriä antamalla
myönteistä palautetta työkaverille ja jopa esimiehellekin. Hän piti tärkeänä hyvinvointiasioita
ja muistutti, että ei voi olettaa, että kaiken hoitaa liittomme ja työnantajamme,

PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO PAM ry

SELOSTUSPÖYTÄKIRJA

51 (85)

PAMin liittokokous 1. - 3.6.2015
Messukeskus, Helsinki

työhyvinvointiin liittyy myös oma asenteemme. Lopuksi hän kehui liittokokousta, missä hän
kuuli hienoja puheenvuoroja ja tapasi ihania ihmisiä.
Tarja Puotsaari oli huolissaan uusista yt-neuvotteluista, jotka ovat kulminoituneet
ainoastaan irtisanomisiin, osa-aikaistamisiin ja lomauttamisiin. Puotsaaren mukaan
palkkaratkaisuja tehdään käytännössä nollalinjalla, koeaikaa halutaan jatkaa jopa yhteen
vuoteen, ansiosidonnaista päivärahaa halutaan leikata, eläkeikää pitäisi nostaa, vaikka
nuorille ei ole tarjota töitä nytkään. Työttömille ja työntekijöille tarjotaan leikkureita ja
yritysjohtajat nostavat palkkojaan ja eläkkeitään. Puotsaaren mielestä syynä on myös valtava
ahneus, siksi henkilökuntaa sanotaan irti, vaikka tulos on hyvä.
Puotsaari nosti esille myös vastentahtoisen osa-aikatyön. Hänen mukaansa työnantaja voi
siirtää omaa yrittäjän riskiään suoraan työntekijän harteille työllistämällä mahdollisimman
pienellä tuntimäärällä työntekijän töihin. Hän oli huolissaan siitä että ostovoimaa on
laskettu tietoisesti koko ajan, mikä on johtanut siihen, että palveluja karsitaan ja ihmisiä
irtisanotaan ja ostovoima laskee entisestään. Puotsaari vaati, että kun ihmisille maksettaisiin
kunnon palkkaa, niin se nostaisi ostovoimaa ja lisäisi verotuloja.
Mira-Vera Auer totesi olevansa iloinen, ettei PAM hyväksy yhteiskuntasopimusta ja hän kiitti
Ann Seliniä ryhdikkäästä linjauksesta. Auerin mielestä PAMin tehtävä ja rooli Suomen
yhteiskunnassa on parantaa työläisten asemaa, siksi ei pidä hyväksyä myöskään nollalinjaa.
Auer oli huolissaan, että etenkin Helsinki-Uusimaalla on paljon työpaikkoja, joissa ei ole
luottamushenkilöitä. Hän toivoi ryhtiä liittoon ja esitti tavoitteeksi saada luottamusmies
jokaikiseen työpaikkaan.
Auer totesi hallitusohjelman olevan puhtaasti omistavan luokan hyökkäys työntekijöiden
oikeuksia vastaan. Auerin mukaan linjaus tulee horjuttamaan yhteiskuntarauhaa, koska
Suomen hallituksen linja on ajanut työntekijäpuolen täysin ulos neuvottelupöydistä.
Työnantajapuolen uhkailu ja suoranainen sekoilu tulee johtamaan yleislakkoon, totesi Auer.
Auerin mukaan lakkoase on voimakkain ase ja sitä tulee käyttää tulevissa kamppailuissa,
pitää puolustaa duunareiden oikeuksia ja on oltava kriittisiä ja varmistettava ay-väen voitto
tulevan hallituksen hyökkäyslinjan suhteen.
Auer muistutti, että ay-liike on rakentanut työelämän sääntöjä siedettäviksi ja duunarit ovat
tehneet valtavia uhrauksia palkan ja vapautensa kustannuksella, kansainvälisesti myös
henkensä kustannuksella. Ay-liike ja sen aktiivit ansaitsevat sellaisia ammattiliittoja, jotka
eivät käännä heille selkäänsä ja jotka seisovat yhtenä rintamana kapitalistien hyökkäyksiä
vastaan, vaati Auer.
Jouni Korva ihmetteli hallituksen ja työnantajien joustovaatimuksia ja kertoi, että kaupan
alalla joustamme hyvinkin paljon saamatta siitä korvausta. Hänen mukaansa työntekijät
joutuvat tulemaan töihin ennen vuoronsa alkamista, avaavat myymälän ovet, portit, hallit,
laskemaan jopa kassan. Jokaisena työpäivänä tulee herkästi noin 10 minuuttia ns. pimeää
työaikaa, josta ei makseta palkkaa. Miten työnantaja ja hallituksemme joustaa työntekijöitä
kohtaan, kysyi Korva.
Ida Viljanen kertoi ”Operaatio vakiduunin” tilasta (3.6.2015 mennessä mahtavat 55 587
nimeä) ja esitti vetoomuksen allekirjoitusten lisäämiseksi, että nyt on paikka pyytää nimiä
työpaikoilla, jokaiselta työkaverilta. Perhe ja ystävät pitää muistaa, käyttäkää laajoja
tukiverkostojanne, järjestäkää keräystempauksia, vetosi Viljanen. Uusi keräystavoite
heinäkuun puoleen väliin mennessä on 83 000 nimeä, yksi nimi jokaista nollatuntisopimusta
kohden. Viljasen mukaan reilumpi työelämä vaatii aktiivista tekemistä, asiat eivät tapahdu
itsestään. Viljanen esitti toiveen, kuinka hän neljän vuoden kuluttua haluaa nähdä kuinka
työväki nousee kuin Fenix-lintu tuhkasta.
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Kari Peltovirta ehdotti, että mielenilmaus 15.6. siirrettäisiin myöhäisemmäksi, jotta saadaan
muita ammattiliittoja mukaan.
Aki Kivari totesi, hänen työpaikan ihmisistä vain 35 % kuuluu PAMiin , mutta että nyt on
helpompi saada ihmiset uskomaan siihen, että kannattaa liittyä PAMiin. Hän asetti itselleen
tavoitteen, että saisi viisi jäsentä tämän vuoden aikana. Kivari piti tärkeänä että puhelinalan
ääni tuli kuuluviin. Tänään ei jännitä enää yhtään, sanoi Kivari.
Heidi Lehtikangas puhui myös ”Operaation Vakiduunin ”puolesta ja vetosi allekirjoituksiin.
Hän muistutti, että jokaiselle on jaettu kansalaisaloitteen kannatusilmoitus ja Operaatio
Vakiduunin tukijailmoitus ja että työpaikkakeräys tuo samalla mahdollisuuden keskustella
asioista ja saada uusia jäseniä PAMiin.
Virpi Torniainen kritisoi, että liittokokouskoulutukseen eivät päässeet kaikki halukkaat vaikka
niin oli edustajistossa luvattu. Torniainen totesi, että koulutus oli kyllä netissä, myös
aluetilaisuuksia hän kaipasi, jotta olisi voinut tutustua oman alueen edustajiin paremmin.
Torniainen oli huolissaan uuden keskusjärjestön tiukasta aikataulusta ja pohti
miten tulee käymään alueelliselle toiminnalle ja edunvalvonnalle.
Puheenjohtaja totesi yleiskeskustelun päättyneen ja totesi esityslistan kohdan 8 loppuun
käsitellyksi.

20.

Uutta kohti! Toiminnan ja talouden suuntaviivat 2016
Kuultiin toiminnanjohtaja Jyrki Konolan esittely Toiminnan ja talouden suuntaviivoista 2016.
Aluksi Konola esitteli itsensä, kertoi taustoistaan ja toiminnanjohtajan tehtävistä.
Konola totesi Toiminnan ja talouden suuntaviivat 2016 -dokumenttiluonnoksen olevan
kuvaus toimintaympäristöstä juuri nyt ja että muutos ympärillämme on todella nopeaa ja
rajua.
Toiminnan suuntaviivoissa on otettu esille PAMille ja pamilaisille tärkeitä asioita, kuten
verotus, ostovoima, palvelualojen työn kysyntä ja työllisyys, esitteli Konola. Myös
kansainvälinen yhteistyö on siinä nostettu esille, hän totesi.
Konola kertoi luonnoksessa olevan esillä myös uuden keskusjärjestön valmistelutyö ja PAMin
tuleva organisaatiouudistus.
Yrjö Hakanen esitti, että toiminnan ja talouden suuntaviivoihin tehdään USA:n ja EU:n
kauppa- ja investointisopimusta koskeva lisäys kohtaan 4, sivulle 4:
”EU:n ja Yhdysvaltojen välillä neuvotellaan vapaakauppa- ja investointisopimuksesta TTIP.
Kaupan esteiden purkaminen luo mahdollisuuksia talouskasvulle ja viennille, mutta
neuvotteluihin liittyy vakavia riskejä työntekijöiden oikeuksien, kuluttajansuojan ja
demokratian kannalta. On pidettävä huolta siitä, että sopimus ei heikennä palkansaajien
asemaa ja lainsäädäntöä, vaan täyttää korkeat standardit mm. työelämän osalta.
Sopimukseen ei pidä sisällyttää sellaista sijoittajien ja valtioiden välistä ristiriitojen
ratkaisumekanismia (ISDS), joka antaisi sijoittajille mahdollisuuden painostaa lainsäätäjiä
asettamaan yritysten edut kansalaisten etujen edelle. Lisäksi on varmistettava, että julkiset
palvelut turvataan rajaamalla ne TTIP-sopimuksen ulkopuolelle.”
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Kokous päätti hyväksyä esityksen Toiminnan ja talouden suuntaviivoista huomioiden
muutosesityksenä tulleen lisäyksen.

21.

Kokouksen päättäminen ja yhteislaulu
Kokouksen päätteeksi laulettiin yhteislauluna Liiton tyttö.
Puheenjohtaja Sauli Isokoski päätti kokouksen kello 15.12.
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este ilmoitettu

Huhtamäki Janne
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Kulmala Anssi
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Vainio Harry

este ilmoitettu

Koponen Ari
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Säkkinen
Sääski
Talvensaari
Talvisilta
Taskinen
Teeri
Thomasson
Tikkanen
Toivanen
Toming
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Tuomainen
Tuomela
Tuominen
Tuomivaara
Tuuliainen
Törmälä
Törmänen
Utriainen
Uus-Leponiemi
Vaahtera
Vakkuri
Valkama
Vanha-Aho-Ayaz
Vanhala
Vatka
Vauhkala
Vehmas
Vekkeli

Markku
Katja
Kim
Merja
Nina
Jouni
Satu
Paula
Johanna
Janne
Marko
Olli
Paula
Anniina
Sami
Liisa
Minna
Jani
Johanna
Jane
Virpi
Liisa
Emmanouil
Markku
Anne
Tiia
Tommi
Joonas
Heli
Miia
Lea
Simo
Sari
Sara
Arja
Tuula
Heli
Kimmo
Jonne
Kai
Päivi
Jaana

este ilmoitettu

Heikkilä Eija

este ilmoitettu

Heimlander Meerit
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374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392

Venäläinen
West
Vienonen
Viherkanto
Viinamäki
Viinikainen
Viiru
Viitanen
Villgrén
Virta
Voittomäki
Vuorenmaa
Vuorinen-Vilen
Vuorma
Väisänen
Väyrynen
Ylisirniö
Ylönen
Yrjönen

Tarja
Sari
Tuija
Jenni
Tuire
Oiva
Armi
Sirpa
Katja
Jarkko
Mika
Pirjo
Päivi
Johanna
Veera
Ann-Marie
Niina
Juhani
Isto

este ilmoitettu
este ilmoitettu

Oksanen Jussi

este ilmoitettu

Viljanen Iida

este ilmoitettu

Sihto Birgitta
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Puheenjohtaja Ann Selin
Avajaispuhe 1.6.

Hyvät liittotoverit, kutsuvieraat, median edustajat, Dear International Guests

Jotain uutta, jotain vanhaa, jotain punaista ja jotain… Eikun paljon valtaa. VALTAvUUTTA!
Mitä ensimmäiseksi näemme, ei usein olekaan koko kuva. Se mitä koemme saavuttavamme, ei välttämättä
olekaan voitto. Meillä on kuitenkin kaikki mahdollisuudet niin työpaikkojen toimijoina kuin aktiivisina
kansalaisina muuttaa suuntaa kohti oikeudenmukaisempaa ja yhdenvertaisempaa yhteiskuntaa. Kun siis
tulevan kolmen päivän aikana puhumme PAMin vaikuttamisesta ja toiminnasta, puhumme paljon
laajemmasta asiasta kuin senttikorotuksista, jäsenpalvelusta, lobbaamisesta tai tiedotteista. Puhumme
isossa kuvassa osallisuudesta, demokratian vahvistamisesta ja voimaantumisesta. Jokaisen on osaltaan
voitava ja uskallettava toimia, jotta yhdessä saavutamme päämäärämme.
Miksi työelämä tuntuu koko ajan kiristyvän ja heikentyvän ja miten me voimme vaikuttaa kehityksen
suuntaan?

Kaikilla tasoilla on olennaista ymmärtää, etteivät yksittäiset instituutiot tai mekanismit riitä – aina pitää
löytää eri osapuolet huomioiva tasapaino. Tasapainon horjuttaminen työmarkkinoilla on käytännössä
pyrkimystä horjuttaa valta-asetelmaa. Perustuslaillisilla oikeuksilla ja kansainvälisillä oikeuksilla turvattu
tasapaino on koko neuvottelukulttuurimme perusta. Suomessa ratkaiseva oli jo 1940-luku, eli tammikuun
kihlaus, jolloin työnantajat tunnustivat työntekijäjärjestöt tasaveroiseksi neuvotteluosapuoleksi. Miksi
sitten vuosikymmeniä hyvinvointia lisännyt järjestelmä on alkanut natisemaan liitoksistaan, vai tuntuuko
vain siltä?

Euroopan unionin jäsenenä Suomi on osa maailman suurinta talousaluetta. Maastrichtin sopimus takaa
neljä perusvapautta: Ihmisten, palveluiden, tavaroiden ja pääoman vapaa liikkuvuus. Neljän vapauden
tasapainon lisäksi Jaques Delorsin johdolla luotiin ajatusmalli kolmesta pilarista, jonka varassa unioni
kehittyy jättämättä ketään jalkoihin, mutta lisäten sisämarkkina-alueen talouskasvua ja kilpailukykyä
erityisesti suhteessa Yhdysvaltoihin ja Aasiaan.

Pilareista kuitenkin kolmas, sosiaalinen ulottuvuus, on jäänyt jo aikaa sitten oikeistovaltaisten hallitusten
arkistoihin.
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Laajentunut ja pitkittynyt talouskriisiksi on osaltaan kuitenkin osoittanut, mitä vain yhteen vapauteen ja
yhteen tavoitteeseen nojannut politiikka on luonut. Pääoman vapaa liikkuvuus on luonut vahvan
kilpailukyvyn niin koko sisämarkkina-alueelle kuin yksittäisille jäsenvaltiollekin mutta maailmanlaajuisissa
vaikeuksissa vastuussa eivät olekaan pääoman haltijat, vaan tavalliset kansalaiset. Yksi instrumentti, edes
loistavasti onnistuessaan, ei riitä, vaan tarvitaan moniulotteisuutta, eikä sitä voi jättää ainoastaan
kansallisen päätöksenteon varaan. Ihan johtuen siitä, ettei jäsenvaltioilla yksinkertaisesti enää ole
mahdollisuutta tarpeen mukaan muokata lainsäädäntöään vain kansallisista intresseistä siten, että se veisi
tilannetta parempaan eikä pahempaan suuntaan.

Halvimman työvoiman perässä muuttaminen, koko tuotannon siirtäminen toiseen maanosaan, raakaaineiden hankinta, myynti-/ostohintojen vertailtavuus, jatkuva hankintojen ja palveluiden kilpailuttaminen,
työperäinen ihmiskauppa ja moni muu työelämän negatiivinen ilmiö oli meillä aika lailla tuntematonta
ennen 90-lukua, johtuen lähinnä vahvasta kahdenvälisestä kaupasta Venäjän ja Ruotsin kanssa.
Globaalisaatio on nykyään ihollamme päivittäin, kun työskentelemme tai asioimme monikansallisten
yritysten kanssa. Toimintatavat liikkuvat maasta ja maanosasta toiseen sähköimpulssin nopeudella. Toisin
taitaa olla yhteisen edunvalvontamme laita? Verkostomme tulee vahvistua, ei käpertyä. Demokratia ei ole
hallinnollinen taakka tai huonoa sääntelyä.

Hyvät liittokokousedustajat
Sopimusyhteiskunta ei ole vain sana, vaan se sisältää ajatuksen siitä, että päätöksissä ovat edustettuina
kaikki ne, joita päätökset koskevat. Ay-liikkeellä on liikaa valtaa, hoetaan. Ja häivytetään keskustelusta se
tosiasia, että ammattiyhdistysliikkeen neuvottelumandaatti, valta, kumpuaa edelleen siitä, että 75 %
suomalaisista palkansaajista kuuluu johonkin ammattijärjestöön. Kolme neljästä palkansaajasta haluaa
omalla jäsenyydellään vahvistaa työelämän edunvalvontaa, työttömyys- ja eläketurvan puolesta puhumista
ja yhteistä palkkapolitiikkaa. Sen sijaan, että vähätellään sitä, kenen äänellä ammattiliitot puhuvat,
pitäisikin kysyä, miksi kevään eduskuntavaaleissa äänestysprosentti laski 70 %:iin. Ihmisten usko siihen, että
kaikilla on merkitystä ja kaikilla on arvonsa, horjuu.

Yli 70 vuotta olemme siis yhdessä rakentaneet menestystarinaa, sopien. Ihmisillä on ollut monia kanavia,
joita pitkin on voinut vaikuttaa itselleen merkityksellisiin asioihin. Pohjoismainen hyvinvointivaltio on ihme,
joka talousteorioiden mukaan on mahdoton. Käytännössä olemme kuitenkin nähneet, kuinka malli on
luonut yhden maailman kilpailukykyisimmistä ja turvallisimmista maista.
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Ehkä onkin niin, ettei järjestelmämme – korkeasta iästään huolimatta - olekaan rikki, vaan me itse olemme
nielaisseet vain yhden vapauden korostamisen koukkuineen päivineen. OIemme ajatelleet, että on
vanhanaikaista puhua ihmisten kunnioittamisesta ja oikeudenmukaisuudesta, kun pitäisi puhua
kilpailukyvystä ja ketteryydestä. Olemme ehkä liiaksi istuneet kaikki samalla puolella keinulautaa ja
hukanneet tasapainon.

Ystävät
Meidän on palautettava tasapaino. Meidän on puolustettava heikompia. Meidän on puolustettava
toisiamme. Meidän on muistutettava päättäjiä, että on olemassa erilaisia todellisuuksia. Ja ennen kaikkea
meidän on pidettävä kiinni arvoistamme. Yhteisöllisyys, tasa-arvoisuus ja rohkeus toimikoon tämänkin
kokouksen innoittajina!

Kiitos.
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Puheenjohtaja Ann Selin
Kokouksen avauspuhe 1.6.

Hyvä liittokokousväki

Vielä aika lailla ristiriitaisissa tunnelmissa tässä katselen teitä, jotka tulette näiden kokouspäivien aikana
linjaamaan, miten parannamme omalta osaltamme palvelualoilla työskentelevien ihmisten arkea.
Ristiriitaisissa siksi, että viime keskiviikkona julkistettu hallitusohjelma ja siihen sisältyvä kiristyspaketti
yhteiskuntasopimuksen kyljessä, oli aikamoinen märkä rätti suoraan päin naamaa.
Isot leikkaukset koskettavat kyllä kaikkia tavalla tai toisella, mutta unohdettiin sanoa, että toisia ne
koskettavat huomattavasti enemmän ja juuri ”niitä toisia” istuu nyt tässä salissa. Tiedän monien teistä
allekirjoittavan viljelemäni ajatuksen, että onnistumisen vastakohta ei ole epäonnistuminen – vaan
lannistuminen. Tiedän, että tämä jengi ei lamaannu, vaan sisuuntuu toimimaan entistä lujemmin oikeina
pitämiensä asioiden puolesta.

Meidän pitää olla työelämän muutosvoima ja aloitteentekijä. Meidän on toimittava rohkeasti ja annettava
kasvot tämän päivän työelämälle. Työntekijöiden oikeudet ja ihmisten kunnioittaminen eivät todellakaan
ole turhaa sääntelyä tai hallinnollista taakkaa.

Talouskriisi tai valtion talouden kestävyysvaje ei ole palkansaajien aiheuttamaa. Tiedän, että ymmärrätte
myös tämän ja me voimme pystypäin keskittyä siihen, miten kohtaamme tulevat työelämän muutokset,
uudet ja vanhat työkaverimme ja yhteiskunnalliset uudistukset.

Itse uskon, että vain rakentavalla yhteistyöllä voimme parantaa työllisyyttä, työhyvinvointia ja Suomen
kilpailukykyä. Siksi olenkin hyvin pettynyt uuden hallituksen tapaan käynnistää vuoropuhelu palkansaajien
kanssa. Kiristäminen ei varmasti lisää luottamusta, eikä paranna onnistumisen mahdollisuuksia, se lisää vain
taktikointia. Kiristämiseltähän tämä nyt vahvasti maistuu. Ei sorruta siihen itse, vaan käytetään aikamme
rakentavasti.

Meillä on nyt loistava tilaisuus näin suurella joukolla puhua ja pohtia tavoiteohjelmamme käsittelyn
yhteydessä minkälaisen tulevaisuuden pamilaiset haluavat, miten uudistamme niin järjestöämme kuin
työelämää, mitä tavoitteita asetamme itsellemme tuleviin neuvotteluihin – ovat ne sitten kaksi- tai
kolmikantaisia.

PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO PAM ry

SELOSTUSPÖYTÄKIRJA

68 (85)

PAMin liittokokous 1. - 3.6.2015
Messukeskus, Helsinki

Työmarkkinamallien ja elinkeinopolitiikan menestystekijöiden kopioiminen maasta toiseen on mahdotonta.
Erilaisten kansallisten ympäristöjen merkitys näkyy siten, että samat instituutiot ja pelisäännöt voivat
aikaansaada erilaisissa toimintaympäristöissä erilaisia tai jopa aivan vastakkaisia vaikutuksia.
Näin ollen merkityksellistä ei olekaan se, millaisia työmarkkinoiden instituutiot ovat, vaan niiden
aikaansaamat toiminnot ja tulokset. Juuri tällainen prosessi on parhaillaan meneillään, kun pohdimme
yhdessä kymmenien muiden liittojen kanssa uuden keskusjärjestön perustamista.

Samoin, kun pohdimme esimerkiksi pamilaisten ammattiosastojen ja luottamushenkilöjärjestelmien
tulevaisuutta, on tarkastelukulmaksi mielestäni otettava se, miten rakenteet edistävät tai rajoittavat
erilaisia yhteisen toiminnan muotoja ja toisekseen on huomioitava niiden aikaansaamat muutokset
osapuolten välisissä valtasuhteissa. Kolmanneksi olennaista on se, minkälaisten tieto- ja arvopohjaisten
järjestelmien kautta työelämän muutoksia tulkitaan ja miten niistä seuraavia toimia perustellaan ja
oikeutetaan.

Viimeisen vuosikymmenen aikana niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa on ihannoitu pragmaattista
politiikantekoa, jossa asioita oikeutetaan ja päätetään yksilön kautta peilaten, sitoen ratkaisut juuri
meneillään olevaan hetkeen. ”On parempi joustaa palkassa alaspäin, kuin olla kokonaan ilma työtä”. Moni
allekirjoittaa tämän, mutta isossa kuvassa nimenomaan Saksa näyttää esimerkkiä, mitä laajapohjaiselle
hyvinvoinnille on pragmatismin seurauksena käynyt. Kansasta jo kolmannes on prekaareissa työsuhteissa ja
16 % elää suhteellisen köyhyysrajan alapuolella. Saksan työmarkkinat ovat voimakkaasti jakaantuneet
matalapalkkaisiin palvelualoihin ja korkeaan osaamiseen nojaavaan vientiteollisuuteen. Eikä kyse ole
ainoastaan Saksasta, vaan varallisuus kasaantuu koko maailmassa yhä pienemmälle joukolle. Maailman
rikkain prosentti omistaa jo melkein 50 % kaikesta varallisuudesta. Suomessa tuloerot ovat vielä globaalissa
mittakaavassa siedettävät, mutta sama suuntaus on joka tapauksessa havaittavissa.

Palkansaajan kannalta tie on kestämätön, laskeva ansiotaso heikentää hyvinvointia monessa suhteessa.
Toisin sanoen kasvupolitiikka on hyödyttänyt jo ennestään vahvoja toimijoita ja hyödyttää jatkossakin, sillä
ostovoiman keskittyminen sekä tulo- ja varallisuuserojen kasvu lisää pahoinvoinnin kierrettä. Tämän
tunnustavat jo monet taloustieteilijät ja jopa oikeistopoliitikoitakin on liittynyt valaistuneiden joukkoon.
Osa-aikatyön, määräaikaisuuksien, itsensätyöllistävien ja erilaisten harjoittelujaksojen lisääntyminen
näyttää uhkaavasti siltä, että Saksan tie olisi myös meidän polkumme. Tarpeen vaatiessa voidaan ikään kuin
sisäisesti devalvoida, kun työmarkkinat koostuvat isosta joukosta ihmisiä, jotka työsuhteidensa
epävarmuuden ja palkkojensa mataluuden vuoksi toimivat joustavana puskurina. He eivät myöskään tohdi
usein omia etujaan ajaa, vaan elävät jonkinasteista kauhun tasapainon tilaa.
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Suomalainen ay-liike pystyy vielä leipälajissaan, eli palkkapolitiikassa, mobilisoimaan ihmisiä tiukan paikan
tullen, mutta muuta hyvinvointia koskettavat asiat eivät tunnu riittävästi liikauttavan. Vain kuinka me tätä
arvioisimme?

PAMinkin tavoittelema jäsenten parempi elämänlaatu kuitenkin muodostuu useasta eri osa-alueesta eli
muun muassa sosiaaliturvan, palkan, eläkkeiden, asumiskulujen, liikkumisen ja palveluiden saatavuuden
sekä hinnan täytyy muodostaa tasapainoinen kokonaisuus. Voimme käydä torjuntataistelua laki lailta,
mutta tuore hallitusohjelma osoittaa mikä suuntamme on. Yksittäinen voitto lisätyön tarjoamisen osalta tai
edustajan saaminen pätkätyöntekijöiden aseman parantamista pohtivaan työryhmään ministeriöön ei
pitkään lämmitä, jos trendinomaisesti koko työmarkkinoiden rakennetta ollaan hajauttamassa. Onko meillä
jatkossa määrällisesti ja laadullisesti riittävä luottamusmiesjoukkomme juoksemaan juttujen perässä?
On vain muutamasta poliittisesta päätöksestä kiinni ovatko työttömyyskassat osa liiton jäsenyyttä ja mikä
on työehtosopimusten kattavuus. Onko jäsenistömme sitoutumisaste liittoon riittävä, jotta kestäisimme
muutokset? Työpaikalla 100% voi kuulua liittoon, mutta vain 1% on valmis toimimaan tärkeinä pitämiensä
asioiden puolesta. Pelkkä jäsenhankinta ei siis riitä, vaan järjestäytyminen vaatii enemmän.

Yksi kuluneen liittokokouskautemme strateginen päämäärä oli edunvalvonnan painopisteen siirtäminen
yritystasolle ja valmius yritystasoiseen yhteistoimintaan. Kriittisiä menestystekijöitä olivat:
Luottamushenkilöorganisaation iskukyky (osaaminen), luottamusmieshankintaan riittävä henkilökunnan
panostus, päätoimisten luottamushenkilöiden yhteistyön ja tuen parantaminen, liiton henkilökunnan
resurssien uudelleensuuntaaminen ennakoivaksi edunvalvojaksi työpaikkatasolla, palvelut paikallisen
sopimisen kehittämiseen ja liiton tuki luottamushenkilöiden osaamisen parantamiseen. Hyvä ja kattava
lista. Kuinka perinpohjaisesti olemme kyenneet toimintatapaamme viimeisinä vuosina tännepäin viemään
on varmasti myös tarpeen kriittisesti tarkastella.

Pitkästä listasta puuttui kuitenkin ehkä olennaisin, eli jäsenten tuki omassa työyhteisössä/omassa
yrityksessä omille luottamushenkilöille. Jäsenmäärän kasvu ei automaattisesti tarkoita järjestäytymisasteen
parantumista (palkansaajien määrä palvelualoilla kasvaa koko ajan), eikä se myöskään automaattisesti
tarkoita vaikutusvallan kasvua. Yritystasoisessa sopimisessa totta kai luottamusmiehen osaaminen on
avainasemassa, mutta selkänojaksi ei riitä liiton toimitsija, vaan tarvitaan ne työkaverit, joiden asioita
hoidetaan.

Suurin uhkamme taitaakin piillä siinä, että palvelualojen kasvava työntekijämäärä, työsuhteiden
silppuuntuminen ja heikentyvä turvallisuuden tunne työelämässä lisää kyllä jäsenmääräämme ja
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hoidettavien juttujen määrää, mutta saattaa silti isossa kuvassa passivoida. Edunvalvonnan painopisteen
siirtämistä yritystasolle tulisikin ehkä pohtia vahvasti toisesta ns. järjestämisideologian näkökulmasta.
Miten vaikuttaminen ja työolojen parantaminen tulee lähemmäs ihmistä, vaikutus- ja
osallistumismahdollisuudet kasvavat ja aktiivisemmat työyhteisöt lisäävät yritysdemokratiaa. Tämä
osaltaan voi parhaimmillaan tukea liittoa parempiin neuvottelutuloksiin myös työehtosopimusten suhteen.

Pikavoittoja ei taida taaskaan olla luvassa, mutta kyllä meillä kestävyyttä on. Toivon, että kokousväki
osallistuu aktiivisesti työskentelyyn näinä kolmena liittokokouspäivänä. Erityisesti tavoiteohjelman kautta
kokous kertoo sen valittavalle liiton johdolle ja hallinnolle mihin suuntaan haluatte tätä liittoanne
seuraavan neljän vuoden aikana viedä.

Toivon, että uudella tavalla koostettu kokous antaa teille myös tunnetason elämyksiä, niin
asiakeskusteluista, uusista ja entisistä tuttavuuksista ja muistakin kokouksen yhteydessä olevista
tapahtumista.

Kokous on avattu!
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PAMIN TAVOITEOHJELMA 2016 - 2019
Tavoiteohjelman tausta
Tavoiteohjelman valmistelu käynnistyi, kun PAMin hallitus päätti perustaa liitolle tulevaisuustyöryhmän,
joka aloitti työskentelyn vuoden 2013 alussa. Hallitus asetti työryhmälle tehtäväksi tarkistaa liiton
strategiatyön yhteydessä tehdyn toimintaympäristöanalyysin tarkennus- tai muutostarpeet, arvioida liiton
toiminnan tulevia tarpeita sekä niiden vaikutuksia liiton toimintaan ja rakenteeseen ja tehdä näiden
pohjalta tarvittavat johtopäätökset. Ryhmän tehtävänä oli myös valmistella mahdolliset päätösesitykset
liiton hallinnolle, tarvittaessa myös sääntömuutoksiksi.
Tulevaisuustyöstä alkoi uudistumisprosessi, joka johti liiton sääntöjen ja hallinnon uudistamiseen, uuteen
strategiaan ja tavoiteohjelmaan sekä valmisteilla olevaan organisaatiouudistukseen. Uudistumisen avulla
pyritään löytämään tehokkaampia ja vaikuttavampia toimintatapoja, joiden avulla voimme vastata ajan
haasteisiin ja kehittyä yhä vahvemmaksi palvelualojen työntekijöiden edunvalvojaksi.

Tavoiteohjelman syntyprosessi on ollut osallistava
Tavoiteohjelma on kirjoitettu PAMin uuden strategian pohjalta. Strategiaa ja tavoiteohjelmaa on
valmisteltu ja valmistellaan vielä liittokokouksen jälkeen rinta rinnan. Liittokokouksen päätökset lähetetään
PAMin uuden hallituksen käsiteltäviksi, jotta se voi huomioida kokouksen näkemykset strategiassa.
Varsinaisen strategiaprosessi käynnistyi syksyllä 2014 tulevaisuustyön jatkona. Sekä tulevaisuustyön että
strategian valmistelutyötä on tehty osallistavasti. Liiton johtoryhmän lisäksi työssä on ollut tiiviisti mukana
liiton hallitus ja palkattu henkilökunta. Myös PAMin edustajistoa, ammattiosastoja, jäseniä ja sidosryhmiä
on kuultu valmistelussa.
Vuoden 2015 alussa liiton hallitus hyväksyi liiton perustehtävän, arvot, vision ja strategiset valinnat.
Strategiset päämäärät ja niiden määritelmät käsiteltiin luonnoksena ja ne lähetettiin ammattiosastojen ja
liiton palkatun henkilöstön käsiteltäviksi. Saadun palautteen pohjalta strategisten päämäärien määrää
vähennettiin ja tavoiteohjelman tekstiä muokattiin nykyiseen muotoon.

Liittokokous päättää liiton tavoitteista vuoden 2019 loppuun
Tavoiteohjelman avulla liittokokous päättää liiton suunnan seuraaville neljälle vuodelle. Päätöksen
tehdessään liittokokous määrittää suuntaviivat liiton valtuustolle ja hallitukselle seuraavien vuosien ajaksi.
Myös liiton organisaatiota kehitetään näiden suuntaviivojen määrittämällä tavalla.
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1. SOSIAALISESTI KESTÄVÄ TALOUSPOLITIIKKA
A. Työntekijäjärjestöjen merkitystä on vahvistettava meillä ja muualla
Työnantajat ja työnantajia lähellä olevat poliittiset toimijat haastavat ammattiyhdistysliikettä
näkemyksillään ja aloitteillaan. Viestit ovat samansisältöisiä niin kansallisella kuin globaalilla tasolla.
Työnantajahegemonia on vahva. Palkansaajaliikkeen merkityksen vahvistaminen nykyisestä on
perusedellytys sille, että meillä ja tekemällämme työllä on painoarvoa myös tulevaisuudessa. Vaikka
pohjoismainen hyvinvointivaltion malli on ollut menestystarina, globalisaation vaikutuksen myötä sen
merkitystä haastetaan eikä kehitystä pystytä pysäyttämään tai hidastamaan toimimalla vain kotimaassa.
Ammattiyhdistysliikkeen merkitystä on vahvistettava myös globaalisti, sillä vain riittävän vahvana ja
merkittävänä kansainvälisenä toimijana ay-liike voi muuttaa talous- ja hyvinvointipolitiikan suunnan.
Solidaarisuutta tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan.

Työnantajien yksipuolinen näkemys talous- ja työllisyyspolitiikasta on hallinnut julkista keskustelua ja
päätöksentekoa viimeisten vuosien ajan niin meillä kuin muualla. Meidän on omalla työllämme
vaikutettava tähän ja saatava aikaan muutos, jotta työntekijöiden näkökulma ymmärretään ja sitä
arvostetaan. Suunnan muuttaminen edellyttää aloitteellisuutta, rohkeutta ja uusia keskustelunavauksia.
Talous- ja työllisyyspolitiikan sisällöt määrittyvät yhä enenevässä määrin niin eurooppalaisella kuin
globaalilla tasolla. Vaikuttaminen yksin kotimaassa ei riitä.

Palkansaajien on oltava tulevaisuudessa aktiivisia yhteiskunnan kehittäjiä ja toimia sen rakentavana
voimana. Tämän vuoksi haemme aktiivisesti uusia innovaatioita ja toimintatapoja niin yhteistyössä
työnantajien kanssa kuin tarvittaessa heidän näkemystensä vastaisestikin. Teemme kaikkemme ay-liikkeen
merkityksen vahvistamiseksi yhteistyössä yli liittorajojen kutsuen mukaan myös muita järjestöjä.

Olemme aktiivisia uuden keskusjärjestön perustamisessa ja vaikutamme siihen, että sen rakenne
mahdollistaa

aloitteellisuuden

ja

eteenpäin

suuntautumisen

vaarantamatta

jäsenliittojen

itsemääräämisoikeutta. Palkansaajien on kyettävä vastaamaan ulkopuoliseen paineeseen aiempaa
ennakoivammin. Uuden keskusjärjestön toiminnassa pääpainon on oltava lainsäädäntö-, neuvottelu- ja
vaikuttamistyössä valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla. Sen jäsenliitot ovat aktiivisia alueellisia
toimijoita, ja niillä on pysyvä oikeus neuvotella omat työehtosopimukset, sekä itsenäisesti päättää
alueellisista tai alakohtaisista työtaistelutoimista.

PAM säilyttää asemansa Suomen suurimpana ammattiliittona kasvattamalla järjestäytymisastetta ja
laadukkaalla jäsenpalvelulla. Toimintamme siirtyy yhä enemmän työpaikkatasolle ja haemme sen tueksi
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jatkuvasti uusia toimintatapoja. Tavoitteemme on edesauttaa liiton jäseniä hoitamaan asioitaan omilla
työpaikoillaan menestyksekkäästi. Vahva työpaikkatason edunvalvonta on kantava perusta ja sitä kautta
mahdollistamme oman painoarvomme ja merkityksen kasvun.
PAM on vahva ammattiliitto, joka neuvottelee omat työehtosopimukset, kykenee reagoimaan nopeasti
alueellisiin ja alakohtaisiin ongelmiin tarvittaessa työtaistelutoimin, sekä toimii aktiivisesti jäsentensä
työpaikoilla ja jäsentensä lähellä yhdessä ammattiosastojen kanssa.

PÄÄMÄÄRÄN KESKEISIMMÄT TAVOITTEET:
1. Uusi ja vahva keskusjärjestö, joka keskittyy lainsäädäntö-, neuvottelu-, tutkimus- ja vaikuttamistyöhön
valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla.
2. Ay-liikkeen kansainvälisen yhteistyön vahvistaminen ja heikompien tukeminen
3. Työnantajahegemonian murtaminen

2. TOIMEENTULON RIITTÄVYYS
A. Ansiotasoa on nostettava PAMin sopimusaloilla
Palvelualoilla työskentelevien ansiotaso on matala. Kuukausipalkkaisten työntekijöiden keskiansiot ovat
tyypillisesti vain reilut 60 % yksityisen sektorin vastaavista keskiansioista. Lisäksi palvelualoilla työsuhteen
laadulla on suuri vaikutus palkan tasoon: esimerkiksi osa-aikaisen myyjän keskiansio on vain noin 1 450
euroa. Osa-aikaisuus on myös merkittävä tekijä samapalkkaisuuden näkökulmasta, sillä noin 70 % kaikista
osa-aikaisista työntekijöistä on naisia.

Osa-aikaisten ja nollatyösopimusten sekä vuokratyön yleistyminen kyseenalaistaa työehtosopimusten
vähimmäispalkkoihin pohjautuvan sääntelyn merkityksen. Työ ei myöskään takaa toimeentuloa, vaan
palkan pienuutta on paikattava sosiaaliturvalla tai tekemällä useampaa työtä.

Edellytämme, että työntekijä tulee toimeen työstä saatavalla palkalla ja yhdellä työsuhteella kerrallaan.
Pääsääntönä tulee siksi olla kokoaikatyö, mistä voidaan poiketa ainoastaan lainsäädännössä määritellystä
perustellusta

syystä.

Lainsäädännön

tulee

velvoittaa

sopimaan

vähimmäistyöajasta

sekä

työsopimustuntien lisäksi tehdyn työn vakiintumisesta. Osa-aikatyöntekijän asemaa parannetaan lisäksi
vahvistamalla lainsäädännössä työntekijöiden oikeutta lisätyöhön sekä kieltämällä mahdollisuus sopia
kertakaikkisesta lisätyösuostumuksesta. Työntekijällä tulee kuitenkin säilyä omasta pyynnöstään
mahdollisuus työskennellä osa-aikaisesti tai tarvittaessa työhön kutsuttavana. Vuokratyön teettäminen
tulee rajoittaa vain normaalista poikkeavaan tarpeeseen, joka tulee pyynnöstä todentaa kirjallisesti.
Vuokratyövoima ei saa olla työnantajalle halvempaa kuin vakituinen työvoima.
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Osa-aikaisten työsuhteiden käyttämistä hillitään lisäksi liiton tukemalla vahvalla työpaikkatason toiminnalla.
Toimeentulon takaava työsuhde ei tarkoita kuitenkaan tehokkuudesta tinkimistä. Työn ja työajan
järjestämisestä voidaan sopia lähellä työn teettämistä ja palvelun tarjoamista siten, että palvelukysynnän
vaihtelut ja työntekijöiden tarpeet tulevat huomioiduksi ja toimeentulon jakautuminen tasaisesti
kuukausikohtaisesti. Paikallisesti sopien kokoaikainen työ voidaan koostaa myös yhtä useammasta
työtehtävästä saman työnantajan palveluksessa kuitenkin niin, että tällä ei heikennetä työehtosopimusten
mukaisia etuja ja oikeuksia. PAM suhtautuu kielteisesti eri työehtosopimusten mukaisten töiden
yhdistämiseen ja työehtosopimusshoppailuun.

Ansiotason nostamisessa työehtosopimusten palkkausjärjestelmillä ja sopimusosapuolten sopimilla
palkankorotuksilla on edelleen keskeinen merkitys. Työehtosopimusten peruspalkkausjärjestelmissä
huomioidaan alan työtehtävien erilaisuus ja tehtävien edellyttämän osaamisen monimuotoisuus. Tehtävän
vaativuuteen ja työntekijän osaamiseen ja suoriutumiseen pohjautuvilla palkkausjärjestelmillä tehdään
näkyväksi omaan ammattiin liittyvät mahdollisuudet. Tällä kannustetaan työntekijää kehittämään itseään
sekä hakeutumaan vaativampiin tehtäviin, minkä puolestaan tulee selkeästi parantaa työntekijän
ansiotasoa.

Alan sisällä yhtenäisellä tavalla huomioitavat tehtävän vaativuus ja työntekijän pätevyys toteuttavat myös
samapalkkaisuuden periaatetta, jonka mukaan samasta ja samanarvoisesta työstä ja yhtäläisestä
osaamisesta ja suoriutumisesta maksetaan samaa palkkaa. Palkkausjärjestelmiä kehitettäessä kiinnitetään
siksi huomiota myös muiden palkanerien suhteeseen peruspalkkoihin. Esimerkiksi työaikalisillä
kompensoidaan työskentelyä epämukavina työaikoina, mutta pääasiallisen ansion tulee muodostua
peruspalkasta.

Palkankorotuksista sovittaessa huomiota kiinnitetään erityisesti siihen, että palkkausjärjestelmissä sovitut
tehtävien suhteelliset vaativuuserot säilyvät. Korotuksilla ei pidä myöskään aiheuttaa palkkaliukumia, vaan
tarvittaessa korotuksia voidaan täydentää esimerkiksi tuottavuuden mukaan määräytyvillä alakohtaisilla,
paikallisilla tai yrityskohtaisilla erillä. Työehtosopimusten alimpien palkkojen tulee riittää elämiseen.
Palvelualoilla on pyrittävä siihen, että peruspalkkausta täydentävien palkkausjärjestelmien lisäämisellä
nostetaan työntekijöiden ansiotasoa. Järjestelmistä on sovittava yhdessä henkilöstön kanssa niin, että
asetetut tavoitteet tukevat palveluprosessien ja toimintatapojen kehittämistä, ja että järjestelmien
käyttöönotto on siksi taloudellisesti kannattavaa myös yrityksille. Huomiota kiinnitetään erityisesti siihen,
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että kaikilla henkilöstöryhmillä on yhtäläiset mahdollisuudet tulospalkkioihin. Täydentävät palkkausmuodot
ja esimerkiksi urakka- ja palkkiopalkat eivät myöskään saa heikentää työntekijöiden työhyvinvointia.

PÄÄMÄÄRÄN KESKEISIMMÄT TAVOITTEET:
1. Lainsäädäntö saatava velvoittavaksi vähimmäistyöajasta
2. Pääsääntönä on oltava kokoaikatyö, josta voidaan poiketa ainoastaan perustellusta syystä
3. Kaikille henkilöstöryhmille saatava oikeudenmukaiset mahdollisuudet täydentäviin palkkausjärjestelmiin

B. Ostovoimaa on parannettava sosiaalisesti oikeudenmukaisesti
Arvonlisäveroa kehitettäessä pitää ottaa huomioon veron vaikutus hintojen ja kysynnän kautta
työllisyyteen palvelualoilla. Alennetut arvonlisäkannat ovat palveluelinkeinoille suotuisia ja siksi
kannattavia. Arvonlisäverokantojen yhtenäistämisen tarkkojen vaikutusten selvittämiseksi tulee kuitenkin
tehdä laaja selvitys, jonka pohjalta veron kehittämistä tulee arvioida.

Erilaisten asiakasmaksujen myötä pienituloiset maksavat suhteellisesti enemmän julkisista palveluista. Kun
varat julkisten palveluiden tuottamiseen kerätään verotuksella eikä asiakasmaksuilla, jokainen osallistuu
niiden tuottamiseen oman tulo-osuutensa verran. Tällöin kustannukset eivät kasva pienituloisille liian
suuriksi. Reaaliansioiden kehittymisen on oltava ensisijainen lähde toimeentulon riittävyyden takaamisessa
sekä ostovoiman parantamisessa. Palkkojen kehityksen on oltava nousujohteista, jotta ehkäistään
ostovoiman heikkenemisen negatiiviset vaikutukset palvelualojen kysyntään ja työllisyyteen.
Veronkevennyksillä voidaan vaikuttaa ostovoimaan, mutta niillä ei voi korvata palkankorotusten roolia.
Kokonaisveroratkaisujen on tuettava palveluiden kysyntää.

Pieni- ja keskituloiset taloudet kuluttavat suuremman osan tuloistaan ja siksi näiden tuloluokkien
toimeentulon riittävyys on kokonaiskulutuksen kannalta keskiössä. Alempien tuloluokkien verotaakkaa ei
pidä lisätä, vaan verotusta on kehitettävä heitä suosivaan suuntaan tuloverotusta keventämällä.
Kohtuuhintaisen asumisen saatavuutta on edistettävä valtion ja kuntien toimesta. Yleishyödyllistä
asumisrakentamista on lisättävä, sillä asumiskuluilla on merkittävä vaikutus pienituloisten ostovoimaan.
Samasta syystä työmatkaliikenteen edullisuudesta ja julkisen liikenteen saatavuudesta ei voi tinkiä.
Työnteon tulee olla ensisijainen tulonlähde, ja sen vuoksi ansioturvan pitää säilyä syyperusteisena.
Suomalainen sosiaaliturva rakentuu ansioturvan varaan.

PÄÄMÄÄRÄN KESKEISIMMÄT TAVOITTEET:
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1. Ostovoimaa parannetaan ensisijaisesti palkankorotuksilla
2. Alimpien tuloluokkien verotaakkaa ei lisätä
3. Kohtuuhintaisen asumisen saattavuutta parannetaan ostovoiman turvaamiseksi

3. PALVELUALOJEN RAKENNEMUUTOS JA TYÖN MONIMUOTOISTUMINEN
A. Toimialojen menestyminen turvataan
Tavoitteenamme on edistää edustamiemme toimialojen menestymistä ja siten olla mukana luomassa
palvelualojen työntekijöille niin uusia työpaikkoja kuin parempia työehtoja ja –oloja. Palvelualojen
kehittäminen ja menestyminen edellyttää työn tuottavuuden parantamista hyödyntämällä työntekijöiden
osaamista ja kehittämishalukkuutta. Kehittäminen ja menestyminen ei saa tapahtua työntekijöiden
hyvinvoinnin kustannuksella. Työhyvinvoinnin parantaminen on palvelualoilla erityisen tärkeää, sillä iso osa
tuotetusta arvonlisäyksestä on ihmistyön tulosta. Työssään henkisesti ja fyysisesti hyvin voivat työntekijät
ovat tutkitusti merkittävässä asemassa tuottavuuskasvua tavoiteltaessa. Alasta riippuen, kolme neljästä
palvelualojen työntekijästä olisi valmis tekemään aloitteita töidensä kehittämiseksi tai muuttamiseksi,
mutta alle kymmenellä prosentilla työpaikoista kannustetaan työntekijöitä miettimään, miten työt voisi
tehdä paremmin.

Laajemman talous- ja työllisyyskasvun saavuttamiseksi on välttämätöntä, että työntekijöiden
tuottavuuspotentiaali otetaan työpaikoilla käyttöön ja, että valtion tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotukia
kohdennetaan enemmän myös työhyvinvointia ja osallisuutta parantaviin hankkeisiin. Työn tuottavuuden
kasvulla on keskeinen vaikutus talouskasvuun.

Työsuhteiden

pirstaloituminen

hankaloittaa

työntekijöiden

hyödyntämistä

palvelutoiminnan

kehittämisessä. Kun työntekijät voivat sitoutua työhönsä täysipainoisesti, voivat he myös antaa parhaan
panoksensa toiminnan kehittämiselle ja siten tehokkuus ja palvelutaso paranevat. Osaamisen ja
koulutuksen kehittäminen ovat entistä suuremassa roolissa digitaalisen murroksen jatkuessa ja
palvelutarjonnan yksilöllistyessä. Lisäkoulutuksesta on huolehdittava digi- ja kielitaitovaatimusten
laajentuessa.

Elinkeinojen toimintaympäristön on oltava ennustettava. Avainasemassa on yksityisen kulutuskysynnän
turvaaminen ja parantaminen. Työllisyyden edistämiseen on kiinnitettävä huomiota myös verotuksesta
päätettäessä, esimerkiksi sähkö- ja energiaverot, arvonlisäverotus, erilaiset valmisteverot sekä
veroluontoiset lupamaksut vaikuttavat palvelualojen työllisyyskehitykseen merkittävästi. Niin kunnallisessa
kuin valtakunnallisessa päätöksenteossa on varmistettava, ettei toimialoja keskenään, tai toimijoita saman

PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO PAM ry

SELOSTUSPÖYTÄKIRJA

77 (85)

PAMin liittokokous 1. - 3.6.2015
Messukeskus, Helsinki

toimialan sisällä, aseteta eriarvoiseen asemaan heistä riippumattomista syistä. Kaavoitukseen ja
maankäyttöön liittyviä prosesseja on nopeutettava ja yksinkertaistettava, jotta investointihankkeet saadaan
oikea-aikaisesti käyntiin. Kotimarkkinoiden strateginen kehittäminen vaatii tuekseen hallintorajat ylittävän
palvelualojen työllisyys- ja kasvuohjelman. Ohjelman valmistamisesta ja tausta-aineistojen keräämisestä
vastuu on työ- ja elinkeinoministeriöllä, mutta työssä on oltava mukana laajasti eri ministeriöiden,
järjestöjen, tutkimuslaitosten, kuntien sekä yritysten edustajia.

Harmaan talouden lainsäädännöllisiä torjuntatoimenpiteitä on parannettava ja taattava yrityksille terveet
markkinat. Tilaajavastuulain tiukentaminen alihankintaketjujen osalta ja alipalkkauksen kriminalisointi ei
maksa rehellisille yrityksille mitään, vaan takaa liiketoiminnalle ja työntekijöiden hyvinvoinnista
huolehtimiselle samat pelisäännöt. Käteisvaltaisilla harmaan talouden riskialoilla on otettava käyttöön
tyyppihyväksytyt

kassarekisterijärjestelmät.

Rakennusalalla

jo

käytössä

oleva

työntekijöiden

veronumerotunniste tulee ottaa käyttöön myös majoitus- ja ravintola-alalla sekä kiinteistöpalveluissa,
henkilökunnan turvallisuus huomioon ottaen. Harmaan talouden valvonnan kehittämistä on jatkettava
edelleen riskiperusteisuuden suuntaan. Tarkastuskäynnit tulee ensisijaisesti kohdentaa yrityksiin, joissa
voidaan tietokantayhteenvetojen perusteella epäillä veronkiertoa tai muita väärinkäytöksiä.

Palvelualojen vetovoimaisuutta on lisättävä helpottamalla työn ja perheen yhteensovittamista muun
muassa vanhempainvapaiden ja varhaiskasvatuspalveluiden joustavuutta lisäämällä. Työntekijälähtöistä
osa-aikatyötä voidaan lisätä kehittämällä vanhempainvapaajärjestelmää kohti Ruotsin mallia, jossa
perheille on hyvin joustavat mahdollisuudet valita omaan arkeensa parhaiten sopivat järjestelyt. Malli tukisi
myös parhaiten tavoitetta hoitovastuun tasaisemmasta jakautumisesta. Ruotsissa vanhempainvapaapäivien
määrä on pienempi kuin Suomen vanhempainvapaan ja kotihoidontuen yhteenlaskettu ajanjakso, mutta
oikeutta voi käyttää joustavasti aina lapsen 8 ikävuoteen saakka, jolloin myös pienten lasten vanhemmilla
on paremmat mahdollisuudet tehdä osa-aikatyötä tulotason romahtamatta.

PÄÄMÄÄRÄN KESKEISIMMÄT TAVOITTEET:
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1. Työn tuottavuutta palvelualoilla parannetaan lisäämällä työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia ja
investoimalla työhyvinvointiin
2. Yritysten toimintaympäristön on oltava ennustettava ja harmaan talouden torjuntaa on suunnitelmallisesti
jatkettava
3. Alojen vetovoimaisuutta lisätään helpottamalla työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista, karsimalla
silpputyötä ja tarjoamalla riittävästi lisäkoulutusmahdollisuuksia

B. Työllisyyttä on parannettava ammatillista osaamista kehittämällä
Ammatillista koulutusta on kehitettävä suuntaan, joka vastaa entistä paremmin työelämän alati muuttuvia
tarpeita. Koulutussisältöjen on ennakoitava työelämän muutoksia ja tarjottava osaamista, jolle on kysyntää
työmarkkinoilla. Koulutuksen määrällisen resursoinnin suuntaamisessa perusteena on oltava kansallinen
koulutuksen ennakointityö.

Osallistumme aktiivisesti sekä nuorisoasteen että aikuisten ammatillisen koulutuksen laadulliseen
kehittämiseen ja työelämän osaamistarpeiden ennakointiin yhteistyössä opetushallinnon, oppilaitosten ja
työmarkkinajärjestöjen kanssa.

Oppisopimus on opiskelumuotona toistaiseksi lähinnä aikuisväestön suosiossa, mutta sitä on kehitettävä
myös nuorten opiskelumuotona esimerkiksi ns. 2+1-mallin avulla, jossa nuoren kaksi ensimmäistä
opiskeluvuotta tapahtuvat oppilaitosmuotoisesti ja kolmas oppisopimuspohjaisesti työpaikalla.

Työssäoppijoiden, työharjoittelijoiden ja oppisopimuskoulutettavien tehtävä työpaikalla on oppia, ei
korvata vakituista työvoimaa. Laadukas työssäoppiminen onnistuu, kun opiskelija, työnantaja ja oppilaitos
tietävät oman roolinsa ja työpaikalla opiskelijaa ohjaa koulutettu ja motivoitunut alansa ammattilainen.

Suomalaisen koulutusjärjestelmän on oltava sellainen, että jokaisella tutkinnon suorittaneella on
mahdollisuus jatkaa opintojaan korkeammalla asteella. Koulutusväylien on oltava monipuolisia ja kaikille
avoimia.

Elinikäinen oppiminen antaa välineitä selviytyä menestyksellisesti työelämän murrosvaiheista, jonka vuoksi
työnantajien on huolehdittava, että yrityksissä panostetaan henkilöstön kehittämiseen. Jokaisella
työntekijällä on halutessaan oikeus osallistua työnantajan tarjoamaan koulutukseen. Yhteistoimintalain
mukaisten henkilöstö- ja koulutussuunnitelmien teosta ja koulutusten toteutumisesta on pidettävä

PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO PAM ry

SELOSTUSPÖYTÄKIRJA

79 (85)

PAMin liittokokous 1. - 3.6.2015
Messukeskus, Helsinki

työpaikoilla kiinni. Korkeaa työllisyysastetta tavoitellessaan suomalaisella yhteiskunnalla on korostunut
velvollisuus osallistua elinikäisen oppimisen mahdollistamiseen.

Työttömäksi jäävien uudelleen sijoittumista työelämään parannetaan merkittävästi työelämän tarpeista
lähtevällä täydennyskoulutuksella, jossa uutta osaamista rakennetaan vanhan päälle. Työntekijälle on
tarjottava

koulutusta,

joka

sisältää

uskottavan

mahdollisuuden

työllistymismahdollisuuksien

parantamiseen. Työvoimapoliittisten toimenpiteiden sisältö ja tarve pitää arvioida yksilöllisesti työttömän
tilanne huomioiden.

Työttömän ensisijainen tehtävä on hakeutua töihin, mitä yhteiskunta voi tukea aktiivisen työvoimapolitiikan
keinoin. Työttömäksi jäävän on saatava tukea työllistymisen helpottamiseksi heti työttömyyden
alkuvaiheessa, sillä mitä pidempään työttömyys jatkuu, sitä vaikeampaa työllistyminen on. Työnantajien on
kannettava vastuuta irtisanotuista työntekijöistään, esimerkiksi tarjoamalla heille muutoskoulutusta
yhteistoiminnassa työvoimahallinnon kanssa.

Yhteiskunnan on huolehdittava kaikkien ikäluokkien mahdollisuudesta tarjota työpanostaan työmarkkinoilla
ja kiinnittää erityisesti huomioita ikääntyneiden työnhakijoiden muita huonompaan asemaan.

PÄÄMÄÄRÄN KESKEISIMMÄT TAVOITTEET:
1. Nuorisoasteen ja aikuisten ammatillisen koulutuksen laadullinen kehittäminen
2. Oppisopimuksen kehittäminen nuorten opiskelumuotona
3. Työnantajan vastuun nostaminen elinikäisessä oppimisessa

C. Työehtosopimuksia uudistettava vastaamaan elinkeinojen ja ammattien muutoksia
Työelämä ja palveluelinkeinot muuttuvat jatkuvasti, jonka vuoksi palvelualojen työehtosopimuksia on
uudistettava. Eri elinkeinot ja alat limittyvät ja yhdistyvät toistensa kanssa. Ammatit monimuotoistuvat, kun
vanhoja ammatteja katoaa ja uusia syntyy. Palveluita halutaan sekä kuluttaa että tarjota
ympärivuorokautisesti.
Muutoksiin on kyettävä vastaamaan työntekijöiden asemaa heikentämättä. Yleissitovat työehtosopimukset
asetettavat edelleen minimitasot, joita ei voida alittaa. Paikallinen sopiminen ja työn monimuotoistuminen
eivät saa uhata työehtosopimusten yleissitovuutta. Jos paikallisella toisin sopimisella voidaan saavuttaa
työehtosopimuksen mahdollistamista asioista sekä työntekijöiden että työnantajan kannalta hyvä
lopputulos, on paikallinen sopiminen perusteltua. Keskeistä on, että lopputulos on kaikkien osapuolten
hyväksymä, eikä työnantajan sanelulla syntynyt. Työehtosopimuksia tehtäessä on myös määriteltävä, mitkä
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asiat ylipäänsä ovat sellaisia, joista voidaan sopia paikallisesti toisin. Työehtosopimusten yleissitovuuden
säilyttämisestä pitää huolehtia.

Paikallisesti sovittavat asiat ovat ajoittain sellaisia, että niistä voidaan sopia alueellisesti laajaakin
työntekijäjoukkoa koskien, esimerkiksi pääluottamusmiehen kanssa, mutta usein sellaisia, jotka sovitaan
työpaikkatasolla. PAMin työntekijöiden pitää olla aiempaa enemmän luottamusmiesten tukena koko
Suomessa ja neuvonantajana sopimusneuvotteluissa. Luottamusmiesten ja liiton henkilökunnan valmiutta
paikalliseen sopimiseen on lisättävä ja PAM on tarvittaessa heidän tukenaan paikallisessa sopimisessa.
Edellytämme, että työmarkkinaosapuolet rakentavat yhteistyössä paikallisen sopimisen periaatteet sekä
selkeämmät roolijaot, jotka mahdollistavat turvallisen ja menestyksellisen paikallisen sopimisen
työehtosopimuksen mahdollistamista ja rajaamista asioista. Tällä hetkellä paikallisesta sopimisesta on yhtä
monta tulkintaa kuin on tulkitsijoita.

Toimialarakenteiden muuttuessa ja työehtosopimusten soveltamisalojen hämärtyessä on kyettävä
rakentamaan

liittovetoisesti

myös

yrityskohtaisia

kokonaisuuksia

työntekijöiden

edunvalvonnan

turvaamiseksi. Yrityskohtaisen edunvalvonnan perustana ovat hyvät neuvotteluyhteydet alojen suurimpiin
toimijoihin ja heidän toimintansa tuntemus.

Tarvitaan parempaa muutosten ennakointia, sillä muutosvauhdin voi olettaa kiihtyvän. Palvelualoille syntyy
esimerkiksi digitalisaation myötä uusia ammatteja ja robotisaatio muuttaa olemassa olevia. Kun
työntekijöille tarjotaan riittävästi koulutusta, pystyvät he vastaanottamaan muutoksen nykyistä paremmin
ja siirtymään uusin tehtäviin. Työehtosopimusten uudistamisessa huomioitava elinkeinojen sisällä ja välillä
tapahtuneet ja tapahtuvat muutokset.

Meidän on kyettävä vastaamaan työehtosopimusten turvin

ammattien muutoksiin muun muassa tilanteessa, jossa yritys yhdistää perinteisiä eri TES:ien ammatteja
yhdeksi toimenkuvaksi. PAM suhtautuu kriittisesti eri työehtosopimusten mukaisten töiden yhdistämiseen
ja tähän liittyvään tes-shoppailuun kielteisesti. Ennakoinnin onnistuminen vaatii, että tiedonsaantia
työpaikoilta ja yrityksistä parannetaan. Liiton ja luottamushenkilöiden välisen vuoropuhelun on aiempaa
enemmän oltava aktiivista ja informatiivista. PAM varmistaa eri sopimusalojen asiantuntemuksen ja
hiljaisen tiedon säilymisen henkilö- ja organisaatiomuutoksista huolimatta.

Lisäksi palkkaus- ja työaikajärjestelmiä on kehitettävä elinkeinojen ja ammattien muuttuessa. Samoin kuin
työehtosopimusten sisältöä pitää selkeyttää vastaamaan paremmin muuttuvia tarpeita. Toisiaan tukevien
alojen työehtosopimusten päättymisajanjaksoja tulisi strategisesti yhtenäistää.
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PÄÄMÄÄRÄN KESKEISIMMÄT TAVOITTEET:
1. Luottamusmiesten valmiutta paikalliseen sopimiseen lisätään
2. Työmarkkinaosapuolet rakentavat yhteistyössä paikallisen sopimisen periaatteet
3. Työehtosopimusten kykyä muutosten ennakointiin terävöitetään

4. JÄRJESTÄMINEN
A. Järjestämisideologian vieminen työpaikoille
Vahvuutemme perustuu vahvoihin työpaikkoihin, jotka ovat järjestäytyneiden työntekijöiden muodostamia
liiton perusyksiköitä. Työntekijöiden yhteinen voima mahdollistaa paremman työelämän rakentamisen aina
työpaikkatasolta työehtosopimuksiin ja lainsäädäntöön asti, jonka vuoksi työpaikkoja on vahvistettava
järjestämisideologian mukaisesti. Järjestämisellä tarkoitetaan järjestäytyneiden työpaikkojen luomista
työntekijöiden oman voiman kasvattamisen kautta.

Liiton voima perustuu jäseniin, jotka ovat halukkaita ja kykeneviä vaikuttamaan omaan sekä yhteiseen
tulevaisuuteen. Yhteisen toiminnan kautta vaikutetaan juuri niihin asioihin, jotka kullakin työpaikalla ovat
tärkeitä. Toimijoina ovat järjestäytyneet työntekijät luottamusmiesten johdolla, joiden tukena on liiton
henkilökuntaan tai vapaaehtoisiin kuuluva järjestäjä. Järjestäminen ei keskity vain järjestäytymisasteen
nostamiseen, vaan kokonaisuutena työntekijöiden voiman kasvattamiseen. Keskiössä ovat työpaikan
huolenaiheiden löytäminen ja niihin vaikuttaminen yhteisen toiminnan kautta. Toiminta on aina
suunnitelmallista, aikataulutettua ja tavoitteellista. Pam huolehtii tarvittavista resursseista tavoitteen
toteuttamiseksi.

Luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut ovat työpaikkojensa avainhenkilöitä, joiden tukena ovat
järjestäytyneet työntekijät. Tätä tuetaan myös järjestämiskoulutuksella, jota tarjotaan niin työpaikkojen
luottamushenkilöille kuin ammattiosastojen aktiiveille ja muille vapaaehtoisille. Tavoitteena on, että
jokaisella pamilaisella työpaikalla on tulevaisuudessa luottamushenkilöorganisaatio sekä työntekijöiden
muodostama jäsentiimi, joka käsittelee työyhteisön asioita. Järjestäytyneellä työpaikalla enemmistö
työntekijöistä on järjestäytynyt,
työntekijöistä

merkittävä

osa

luottamushenkilöorganisaatio
on

aktiivisia

ja

toimii, jäsentiimi on perustettu,

työntekijöiden

yhteinen

valmius

mahdollistaa

työntekijälähtöisen sopimisen. Tavoiteohjelmakaudella kartoitetaan ja kontaktoidaan kaikki yli 50
työntekijän työpaikat pamilaisen järjestäjän toimesta.
Ammattiosastojen vahva rooli määrittyy myös työpaikkojen ja niiden tukemisen kautta. Järjestäminen on
alueellisen, paikallisen ja työpaikkakohtaisen toiminnan ydin. Sillä mahdollistetaan tasa-arvoinen
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paikallinen ja yrityskohtainen sopiminen, jossa työntekijät ovat joukkona sopimassa työelämän
parannuksista omista lähtökohdistaan.

Luottamusmiesjärjestelmiä

kehitetään

työntekijöiden

lähtökohdista

yhdessä

työntekijöiden,

luottamushenkilöiden ja työnantajien kanssa niin, että yhä useammalla luottamusmiehellä on
tulevaisuudessa aito mahdollisuus olla osa työntekijöiden arkea. Suurien, jopa maakuntarajat ylittävien
luottamusmiesalueiden sijaan, suositaan pienempiä luottamusmiesalueita. Suurempia kokonaisuuksia
varten

käytetään

toimintaedellytyksiä

mahdollisuuksien
sekä

asemaa

mukaan
parannetaan

pääluottamusmiesjärjestelmiä.
työpaikkakohtaisilla

Luottamusmiesten

jäsentiimeillä

ja

korkealla

järjestäytymisasteella.

PÄÄMÄÄRÄN KESKEISIMMÄT TAVOITTEET:
1. Järjestäytyneiden työpaikkojen määrä lisääntyy
2. Yritys- ja työpaikkatasolla tapahtuvan työntekijälähtöistä sopimisvalmiutta parannetaan
3. Luottamusmiesten asemaa vahvistetaan

5. TYÖMARKKINOIDEN TASA-ARVO
A. Heikossa työmarkkina-asemassa olevien tilannetta on parannettava
Palvelualat toimivat työmarkkinoiden sisääntuloväylänä isolle osalle nuorista ja maahanmuuttaneista
työntekijöistä. Samat työntekijäryhmät ovat puutteellisten työelämätietojen tai - valmiuksien vuoksi alttiita
erilaisille työ- ja palkkaehtojen rikkomisille. Tasa-arvoinen kohtelu ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen ovat
jokaisen jakamattomia perusoikeuksia, riippumatta muusta yhteiskunnallisesta statuksesta tai kyvystä itse
hoitaa omaa etuaan. Alipalkkaus on kriminalisoitava, vähintään lakisääteisen työterveyshuollon
toteutuminen on varmistettava ja prosesseja on nopeutettava työvoimahallinnossa ja koulutusta
tarjoavissa tahoissa, jotta heikossa työmarkkina-asemassa olevien työelämävalmiuksia saadaan
parannettua. Työvoimahallinnon tarjoamien työpaikkojen tulisi ensisijaisesti olla vakituisia ja kokoaikaisia.
Työttömällä tulisi olla oikeus kieltäytyä nollasopimuksista ja muista epätyypillisistä työsuhteista ilman
pelkoa sanktioista.

Osa- tai kokoaikaisen työttömyyden aikana sosiaaliturva perustuu tarveharkintaan ja sen tulee kohdentua
oikeudenmukaisesti. Perustasoa olevien tukien tulee painottua pienituloisiin ja ansiosidonnaisten etuuksien
taso tulee säilyttää. Palkkatulojen, tulonsiirtojen ja palvelumaksujen yhteensovittamista on jatkettava, jotta
myös pienipalkkaisen työn vastaanottaminen on kannattavaa. Vaihtoehtoista perustulomallia tulee kehittää
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ja tarvittaessa järjestää kokeilu, jonka pohjalta sosiaaliturvajärjestelmää voidaan myös muokata.
Lähtökohta on aina oltava, että omalla työllään voi tulla toimeen.

Aktiivisella työvoimapolitiikalla työttömyysaikaa voidaan tehokkaasti lyhentää. Uranvaihtopalveluita on
oltava riittävästi tarjolla ja ammatillisen lisäkoulutuksen sekä työvoimapoliittisen koulutuksen on
tähdättävä uudelleentyöllistymiseen. Yhteistyötä yritysten kanssa on paikallisesti lisättävä, jotta tiedossa on
mahdollisimman tarkasti, mitä odotuksia haettavalle työvoimalle asetetaan. Työvoiman saatavuuden
tarveharkinnan poistamiselle ei ole perusteita. Liiton maahanmuuttopoliittisen ohjelman 2015-2019
mukaisesti

pyrimme

kehittämään

alueellisia

sekä

valtakunnallisia

verkostoja,

joiden

kautta

maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden kynnys osallistua liiton toimintaan on mahdollisimman
alhainen.

PÄÄMÄÄRÄN KESKEISIMMÄT TAVOITTEET:
1. Heikommassa työmarkkina-asemassa olevien työelämävalmiuksia ja -tietoja parannetaan
2. Työvoiman saatavuuden tarveharkinta säilyy
3. Työttömyyden kestoa lyhennetään laadukkaalla työvoimapolitiikalla

6. TYÖHYVINVOINTI JA TYÖSSÄJAKSAMINEN
A. Työntekijöiden työarkea on parannettava sekä lähiesimiestyötä ja johtamiskäytäntöjä on kehitettävä
Palvelualojen työntekijöillä on oikeus tehdä työtään turvallisessa ja terveellisessä työympäristössä ja
kannustavassa työyhteisössä oikeudenmukaisesti johdettuna ja tasapuolisesti kohdeltuna. Tehokkuutta ei
saa lisätä työturvallisuuden kustannuksella. Työhyvinvointi ja työntekijöiden jaksaminen rakentuvat
monista

tekijöistä,

kuten

johtamisesta

ja

esimiestyöstä,

työterveyshuollon

toimenpiteistä,

työturvallisuusmääräyksien noudattamisesta, työpaikan työilmapiiristä ja työntekijöiden jaksamisesta sekä
lakien ja työehtosopimusten noudattamisesta sekä työntekijöiden mahdollisuuksista vaikuttaa omaan
työhönsä ja työyhteisöönsä. Työnantajien on mitattava työhyvinvoinnin määrää ja huomioitava sen
positiivinen taloudellinen vaikutus.

Me vaadimme, että työpaikalla noudatetaan työturvallisuusmääräyksiä ja alaa koskevia työehtosopimuksia
ja, että työpaikoille on valittu luottamushenkilöt. Työsuojeluhenkilöstö ja luottamushenkilöt ovat keskeiset
toimijat työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen edistämisessä. Työnantajat tulee voida saattaa
velvollisuuksien laiminlyönneistä vastuuseen nykyistä ankarammin. Kustannussäästöjä haettaessa ei saa
ohittaa lakeja tai olemassa olevia sopimuksia. Yksintyöskentelyssä turvallisuus on aina taattava.
Palvelualojen työ on sekä fyysisesti että henkisesti raskasta ja sitä tehdään kaikkina vuorokaudenaikoina ja
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usein vuorotyönä. Erityisen ongelmallisia työntekijöiden työsuojelun kannalta ovatkin työaikaan,
työvuorojen välisiin lepoaikoihin ja työn tauotukseen liittyvät kysymykset. Myös työmäärä on voitu
mitoittaa työaikaan nähden niin suureksi että työkuormitus muuttuu kohtuuttomaksi.

Työhyvinvointia edistetään erityisesti työpaikka- ja yritystasolla ja se on nähtävä osana työntekijöiden
edunvalvontaa. Palvelualojen esimiestoiminnan kehittämisen tulokset näkyvät jäsentemme työpaikoilla
työhyvinvoinnin kohentumisena ja antavat mahdollisuuden myös yhteistyöhankkeiden ja yrityskohtaisten
kehittämishankkeiden toteuttamiseen. Liiton kaiken sopimustoiminnan lähtökohtana tulee olla
työntekijöiden ansiotason ja etujen turvaaminen niin, että työntekijöiden turvallisuus ja terveys eivät
vaarannu. Palvelualoilla on oltava laadukas, ennaltaehkäisevä ja kaikille samantasoinen työsuhteen
laadusta ja kestosta riippumaton sairaanhoidon sisältävä työterveyshuolto, joka on käytettävissä kaikkina
viikonpäivinä. Työterveyshuollon on seurattava työntekijöiden työkykyä ja vaikutettava siihen, että
työntekijät voivat työskennellä eläköitymiseen saakka mahdollisimman terveinä.

Lähiesimiesten toimintatavoilla on suuri merkitys hyvän työilmapiirin ja työhyvinvoinnin kehittymisessä ja
työsuojeluongelmien ratkaisussa. Työntekijät tarvitsevat työhönsä hyvän perehdytyksen, jatkuvaa
koulutusta ja sekä mahdollisuuden työnsä kehittämiseen. Osaava ja työhönsä motivoitunut työntekijä tekee
työnsä tehokkaasti ja tuloksellisesti. Säännölliset kehityskeskustelut, joiden tuloksia seurataan, ohjaava
palaute

ja

oikeudenmukaiset,

palkitsemisjärjestelmät.
mahdollisuus

vaikuttaa

henkilökohtaiseen

työsuorituksen

arviointiin

perustuvat

Työntelijöiden tasapuolinen kohtelu työvuorosuunnittelussa ja työntekijöiden
työvuoroihinsa

ovat

hyvän

johtamisen

ja

esimiestyön

välineitä.

Kehityskeskusteluissa on huomioitava työntekijän ikääntyminen ja yleinen terveys sekä niiden mahdolliset
vaikutukset työtehtävän sisältöihin. Työpaikoille on laadittava kattavat ikäohjelmat, jotka sisältävät mm.
toimenpiteitä ikääntyvien työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi. Työntekijöiden kuntoutusetuuksista ja
muista työuraa tukevista toimenpiteistä, kuten vuorotteluvapaasta ei saa leikata.

Vaadimme, että yksityisten palvelualojen esimiestyötä kehitetään ja olemme kumppanina mukana
kehittämistyössä niin työnantajien kuin muiden esimiesliittojen kanssa. Työyhteisökehittämisen ja
työnohjauksen avulla parannetaan työntekijöiden työhyvinvointia, kehitetään johtamiskäytäntöjä ja
tuetaan lähiesimiestyötä.

PÄÄMÄÄRÄN KESKEISIMMÄT TAVOITTEET:
1. Työnantajien on panostettava työhyvinvoinnin kehittämiseen ja työssäjaksamisen tukemiseen sekä
ennaltaehkäisevään, kaikille samantasoiseen työterveyshuoltoon
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2. Työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen osa liiton edunvalvontaa.
3. Laadukas esimiestyö ja sen kehittäminen on saatava työhyvinvoinnin tueksi
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PAMin hallitus 2015-2019
HALLITUS
SUKUNIMI
ETUNIMI Ikä AMMATTI
Puheenjohtaja
1 SELIN
ANN
54
Varsinaiset jäsenet
1 JÄRVINEN
PETRI
49 Varastotyöntekijä
2 KOSONEN
RUUT
28 Elokuvateatterityöntekijä
3 LEINONEN
SATU
41 Myyjä
4 HOPPENDORFF
ESA
52 Maalari
5 PUOTSAARI
TARJA
55 Myyjä
6 KILPINEN
LILLI
52 Vastaanottovirkailija
7 VEHMAS
PÄIVI
46 Tarjoilija
8 LEHTONEN
ARJA
56 Kokki
9 JAATINEN
SEIJA
55 Myyjä
10 NUOLIKOSKI
PIRJO
50 Siivooja
11 TUOMELA
TIIA
27 Myyjä
12 OIKARINEN
HANNU
50 Hiihtokeskustyöntekijä
13 HEIKKINEN
SINI
40 Myyjä
14 SEILONEN
TARJA
34 Lääketyöntekijä
15 SOJAKKA
MARKKU
52 Vartija
Yleisvarajäsenet
1 ISO-LÄHTEENMÄKI
LAURI
45 Varastotyöntekijä
2 MISSI
OUTI
48 Siivooja
3 ROMO
KATI
34 Myyjä, vuoropäällikkö
Hallituksen puheenjohtajan henkilökohtainen varajäsen
1 KOIVUNIEMI
NIINA
43

TYOPAIKAN_NIMI

VAALIPIIRI

Sopimusalaryhmä

SUKUPUOLI
KOTIKUNTA

Keslog Oy
01 Helsinki-Uusimaa
Finnkino Oy
01 Helsinki-Uusimaa
Osuuskauppa Varuboden-Osla
01 Handelslag
Helsinki-Uusimaa
ISS Palvelut Oy
02 Lounais-Suomi
K-Citymarket Oy
02 Lounais-Suomi
Restel Oy
03 Häme-Pirkanmaa
Osuuskauppa Keskimaa
04 Keski-Suomi
Fazer Food Services Oy
05 Kaakkois-Suomi
Pohjois-Karjalan Osuuskauppa
06 Itä-Suomi
ISS Palvelut Oy
07 Pohjanmaa
Stockmann Oyj Abp
08 Oulu
Pyhätunturi Oy
09 Lappi
Alko Oy
11 Valtakunnalliset osastot
Kuhmon Apteekki
11 Valtakunnalliset osastot
Turvatiimi Oyj
11 Valtakunnalliset osastot

KAUPPA
ERITYISALA
KAUPPA
KIINTPALV
KAUPPA
MARA
MARA
MARA
KAUPPA
KIINTPALV
KAUPPA
HIIHTOKESK
ALKONMYYM
APTEEKKI
VARTIJA

M
N
N
M
N
N
N
N
N
N
N
M
N
N
M

Vantaa
Helsinki
Porvoo
Turku
Aura
Tampere
Jyväskylä
Kotka
Joensuu
Hyllykallio
Oulu
Pelkosenniemi
Vantaa
Kuhmo
Helsinki

Also Finland Oy
RTK-Palvelu Oy
Lidl Suomi Ky

KAUPPA
KIINTPALV
KAUPPA

M
N
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Tampere
Nastola
Pieksämäki

03 Häme-Pirkanmaa
05 Kaakkois-Suomi
06 Itä-Suomi

PAMin valtuusto 2015-2019
VALTUUSTO
Puheenjohtaja
LAAKSO
SIRPA
03 Häme-Pirkanmaa
KAUPPA
1. varapuheenjohtaja
AHMADI
BERHAN 02 Lounais-Suomi
MARA
2. varapuheenjohtaja
ISOKOSKI
SAULI
07 PohjanmaaKAUPPA
Varsinainen jäsen
1. henkilökohtainen varajäsen
2. henkilökohtainen varajäsen
3. henkilökohtainen varajäsen
1 OJANEN
TAPIO
01 Helsinki-Uusimaa
MARA
NEUVONEN
TIMO
01 Helsinki-Uusimaa
MARA
TOMING
JANE
01 Helsinki-Uusimaa
MARA
PASANEN
PETRI
01 Helsinki-Uusimaa
MARA
2 RUUTINEN
NIINA
01 Helsinki-Uusimaa
MARA
KUUSNIEMI
PIIA
01 Helsinki-Uusimaa
MARA
SUOMALAINEN JOUNI
01 Helsinki-Uusimaa
MARA
VANHALA
KIMMO 01 Helsinki-Uusimaa
AVECRAJUNA
3 LEHTO
MERJA 01 Helsinki-Uusimaa
MARA
ALY
SIRPA
01 Helsinki-Uusimaa
MARA
KUOSMANEN
SATU
01 Helsinki-Uusimaa
MARA
MALINEN
TARJA
01 Helsinki-Uusimaa
MARA
4 HIRVONEN
HARRI
01 Helsinki-Uusimaa
KAUPPA
SAVOLAINEN
KIM
01 Helsinki-Uusimaa
KAUPPA
HYVÄRINEN
KARI
01 Helsinki-Uusimaa
KAUPPA
SALMINEN
HENRI
01 Helsinki-Uusimaa
KAUPPA
5 KUUVALO
NASU
01 Helsinki-Uusimaa
KAUPPA
KROGELL
MARCUS 01 Helsinki-Uusimaa
KAUPPA
LOIKKANEN
RITVA
01 Helsinki-Uusimaa
KAUPPA
SALMI-RITVOS
ESSI
01 Helsinki-Uusimaa
ESIMVÄHITK
6 YRJÖNEN
ISTO
01 Helsinki-Uusimaa
KAUPPA
PUHAKKA
KATI
01 Helsinki-Uusimaa
KAUPPA
KOSKINEN
JARI COSSU
01 Helsinki-Uusimaa
KAUPPA
LAASIO
MARI
01 Helsinki-Uusimaa
KAUPPA
7 SAARI
KIRSI
01 Helsinki-Uusimaa
KAUPPA
KILPELÄINEN
PÄIVI
01 Helsinki-Uusimaa
KAUPPA
MONTONEN
TEUVO 01 Helsinki-Uusimaa
KAUPPA
AHONEN
LINDA
01 Helsinki-Uusimaa
KAUPPA
8 RAVATTINEN
NIKO
01 Helsinki-Uusimaa
KAUPPA
AUER
MIRA-VEERA
01 Helsinki-Uusimaa
KAUPPA
PUUSTINEN
NICO
01 Helsinki-Uusimaa
KAUPPA
LAAKKONEN
JOHANNA 01 Helsinki-Uusimaa
RAUTAKIRJA
9 LAAKKONEN
HEIKKI 01 Helsinki-Uusimaa
KAUPPA
LEHTIKANGAS
HEIDI
01 Helsinki-Uusimaa
KAUPPA
YLÖNEN
JUHANI 01 Helsinki-Uusimaa
KAUPPA
JUSSILA
VEERA 01 Helsinki-Uusimaa
KAUPPA
10 LESKELÄ
PETRI
01 Helsinki-Uusimaa
ESIMVARKULLÖWENHILD
RITA
01 Helsinki-Uusimaa
KAUPPA
LAAKSONEN
ANU
01 Helsinki-Uusimaa
KAUPPA
PALONEN
CIA
01 Helsinki-Uusimaa
KAUPPA
11 MAUNULA-SAIRANEN
KATJA
01 Helsinki-Uusimaa
PARTKAMP KAUNISMÄKI
TARJA
01 Helsinki-Uusimaa
ERITYISALA KANGASNIEMI MILA
01 Helsinki-Uusimaa
EI SOPIMUS KELARANTA
JOUNI
01 Helsinki-Uusimaa
ERITYISALA
12 MECHELIN
KATJA
01 Helsinki-Uusimaa
KIINTPALV NARUSK
ÜLLE
01 Helsinki-Uusimaa
KIINTPALV HINT
LUULE
01 Helsinki-Uusimaa
KIINTPALV HALONEN
TEEMU 01 Helsinki-Uusimaa
KIINTPALV
13 UTRIAINEN
SIMO
01 Helsinki-Uusimaa
KIINTPALV BHUIYAN
NURER ZAMAN
01 Helsinki-Uusimaa
KIINTPALV SAVOLAINEN
SAANA 01 Helsinki-Uusimaa
KIINTPALV JUNTUNEN
MARIA
01 Helsinki-Uusimaa
KIINTPALV
14 SAARINEN
MARKKU 01 Helsinki-Uusimaa
KIINTPALV KIVIRINTA
ANITTA 01 Helsinki-Uusimaa
KIINTPALV ARPOMAA
HANNA 01 Helsinki-Uusimaa
KIINTPALV HALLIKAS
MARKO 01 Helsinki-Uusimaa
KIINTPALV
15 PELTOVIRTA
KARI
03 Häme-Pirkanmaa
ESIMTRADEK
ISOSALO
ARI
03 Häme-Pirkanmaa
KAUPPA
HARJUNNIEMI MAIJA
03 Häme-Pirkanmaa
RAUTAKIRJAARHENIUS
PÄIVI
03 Häme-Pirkanmaa
KAUPPA
16 VILJANEN
IIDA
03 Häme-Pirkanmaa
KAUPPA
PALANDER
KIRSI-MARIA
03 Häme-Pirkanmaa
KAUPPA
HUOVINEN
ULLA
03 Häme-Pirkanmaa
KAUPPA
SALO
JOHANNA 03 Häme-Pirkanmaa
KAUPPA
17 NYMAN
ANNE
03 Häme-Pirkanmaa
KAUPPA
HANHISALO
TUIJA
03 Häme-Pirkanmaa
KAUPPA
ISOTALO
PETTERI 03 Häme-Pirkanmaa
KAUPPA
REINIKAINEN
SANNA 03 Häme-Pirkanmaa
KAUPPA
18 KUUSISTO
TIINA
03 Häme-Pirkanmaa
MARA
SÄILY
JOHANNA 03 Häme-Pirkanmaa
ESIMMARA LAULAJAINEN
JERE
03 Häme-Pirkanmaa
MARA
ARO
NIKO
03 Häme-Pirkanmaa
MARA
19 SALMINEN
SOILE
03 Häme-Pirkanmaa
MARA
NIKKANEN
SALLA-MARI
03 Häme-Pirkanmaa
MARA
IMMONEN
RAINE
03 Häme-Pirkanmaa
MARA
HEINONEN
MIA
03 Häme-Pirkanmaa
MARA
20 VUORINEN-VILEN PÄIVI
03 Häme-Pirkanmaa
KIINTPALV LATVALA
JUHANI 03 Häme-Pirkanmaa
KIINTPALV VALKAMA
TUULA 03 Häme-Pirkanmaa
KIINTPALV NEVALA
EIJA
03 Häme-Pirkanmaa
PARTKAMP
21 VIITANEN
SIRPA
02 Lounais-Suomi
KAUPPA
TÖRMÄLÄ
MIIA
02 Lounais-Suomi
KAUPPA
MARKU-VIRTANENKATRI
02 Lounais-Suomi
KAUPPA
MÄENPÄÄ
KAISA
02 Lounais-Suomi
KAUPPA
22 SAARINEN
KATI
02 Lounais-Suomi
KAUPPA
SALMINEN
RIIKKA 02 Lounais-Suomi
KAUPPA
HIETANEN
MAARIT 02 Lounais-Suomi
KAUPPA
NUMMI
TUIJA
02 Lounais-Suomi
KAUPPA
23 PIHLAJANIEMI
SARI
02 Lounais-Suomi
KAUPPA
JUHALA
BIRGITTA 02 Lounais-Suomi
KAUPPA
SILLANPÄÄ
SAMI
02 Lounais-Suomi
MARA
RANTALA
TIINA
02 Lounais-Suomi
KAUPPA
24 KIVARI
AKI
02 Lounais-Suomi
ERITYISALA LAHTINEN
KIRSI
02 Lounais-Suomi
MARA
FORSS
LASSE
02 Lounais-Suomi
KIINTPALV SAARI
TIINA
02 Lounais-Suomi
KAUPPA
25 LAAKSONEN
JYRKI
02 Lounais-Suomi
ESIMMARA NORONEN
PIIA
02 Lounais-Suomi
MARA
HASUNEN
ANNI
02 Lounais-Suomi
MARA
MÄKELÄ
VUOKKO 02 Lounais-Suomi
MARA
26 STENBERG
KIM
02 Lounais-Suomi
KIINTPALV SNELLMAN
SAMI
02 Lounais-Suomi
KIINTPALV MÄKINEN
SAMI
02 Lounais-Suomi
KIINTPALV PLIT
TOMI
02 Lounais-Suomi
KIINTPALV
27 KAINULAINEN
TAINA
04 Keski-Suomi
KAUPPA
KOKKO
HEIDI
04 Keski-Suomi
KAUPPA
KONKI
NOORA 04 Keski-Suomi
MARA
PÖLKKI
TUULA 04 Keski-Suomi
KAUPPA
28 RAJALA
JARI
04 Keski-Suomi
KIINTPALV UUS-LEPONIEMI SARI
04 Keski-Suomi
MARA
TASKINEN
SAMI
04 Keski-Suomi
KIINTPALV KAULIO
ILPO
04 Keski-Suomi
KIINTPALV
29 SAIROMAA
TOMI
05 Kaakkois-Suomi
ERITYISALA HOTANEN
HARRI
11 Valtakunnalliset
ERITYISALA
osastot KYKKÄNEN
HANNELE 01 Helsinki-Uusimaa
EI SOPIMUS HOTAKAINEN
JENNI
07 PohjanmaaERITYISALA
30 TORNIAINEN
VIRPI
05 Kaakkois-Suomi
MARA
TUULIAINEN
HELI
05 Kaakkois-Suomi
ESIMMARA PYY
MARKO 05 Kaakkois-Suomi
MARA
SÄÄSKI
OLLI
05 Kaakkois-Suomi
MARA
31 KINNUNEN
PÄIVI
05 Kaakkois-Suomi
KAUPPA
HANKI
INKERI 05 Kaakkois-Suomi
KIINTPALV AHOLA
KAISU
05 Kaakkois-Suomi
KAUPPA
SALMINEN
SEIJA
05 Kaakkois-Suomi
KIINTPALV
32 KYRÖ
PIIA
05 Kaakkois-Suomi
KAUPPA
HARKKO
MIA
05 Kaakkois-Suomi
KAUPPA
SIDOROV
DENIS
05 Kaakkois-Suomi
KAUPPA
HEINONEN
SARI
05 Kaakkois-Suomi
KAUPPA
33 SALMELA
KIRSI
05 Kaakkois-Suomi
ESIMTRADEK
KOIKKALAINEN JUTTA
05 Kaakkois-Suomi
ESIMVÄHITKVENÄLÄINEN
TARJA
05 Kaakkois-Suomi
KAUPPA
KOKKOLA
JAANA
05 Kaakkois-Suomi
KAUPPA
34 LESKINEN
ULLA
06 Itä-Suomi KAUPPA
PULKKA
SIRPA
06 Itä-Suomi KAUPPA
SOUTOLAHTI
KATJA
06 Itä-Suomi KAUPPA
POHTINEN
MARKKU 06 Itä-Suomi KAUPPA
35 HEISKANEN
KRISTIINA 06 Itä-Suomi KAUPPA MIINA
KATI
06 Itä-Suomi KAUPPA
PETELIUS
MERVI
06 Itä-Suomi KAUPPA
KIISKINEN
ARJA
06 Itä-Suomi KAUPPA
36 KOSKI
MATTI
06 Itä-Suomi MARA
MIKKONEN
PETRI
06 Itä-Suomi MARA
PÄYKKÖNEN-VENÄLÄINEN
SATU
06 Itä-Suomi MARA
HAIKKA
JUHANI 06 Itä-Suomi MARA
37 ROPPONEN
MINNA
06 Itä-Suomi ESIMVÄHITKPARTANEN
REIJO
06 Itä-Suomi ESIMVÄHITKKOKKI
ANITA
06 Itä-Suomi KAUPPA
SAARELAINEN
KAIJA
06 Itä-Suomi ERITYISALA
38 KINNUNEN
PIRJO
06 Itä-Suomi KIINTPALV SEPPÄNEN
RIITTA
06 Itä-Suomi KAUPPA
PUHAKKA
HANNA 06 Itä-Suomi MARA
HAVERINEN
JAANA
06 Itä-Suomi KAUPPA
39 SAUKKO
PÄIVIKKI 07 PohjanmaaKAUPPA SAARELA
TARJA
07 PohjanmaaKAUPPA
WEST
SARI
07 PohjanmaaKAUPPA
KULMALA
HELENA 07 PohjanmaaKAUPPA
40 PULLI
PÄIVI
07 PohjanmaaMARA
TULISALO
MARKKU 07 PohjanmaaMARA
ERIKSSON
MATS
07 PohjanmaaMARA
PULKKINEN
MARIA
07 PohjanmaaMARA
41 LUTTINEN
EIJA-SINIKKA
08 Oulu
KIINTPALV PAASO
ATTE
08 Oulu
KIINTPALV RANTAESKOLA PÄIVI
08 Oulu
KAUPPA
RONKAINEN
KAARINA 08 Oulu
KAUPPA
42 ALATALO
KIMMO 08 Oulu
KAUPPA
KANNIAINEN
PENTTI 08 Oulu
KAUPPA
ARFFMAN
SANNA 08 Oulu
KAUPPA
KARJALAINEN
HELI
08 Oulu
KAUPPA
43 KORHONEN
MARJO 08 Oulu
KAUPPA
VÄISÄNEN
VEERA 08 Oulu
KAUPPA
HOFFRÉN
PÄIVI
08 Oulu
KAUPPA
JUNTUNEN
JARI
08 Oulu
KAUPPA
44 KURTTI
HEIDI
08 Oulu
MARA
JÄNTTI
KAIJA
08 Oulu
MARA
DJUPSJÖBACKA JOHANNES08 Oulu
MARA
TUOMINEN
TOMMI 08 Oulu
MARA
45 PAKSUNIEMI
JARI
09 Lappi
KIINTPALV KORVA
JOUNI
09 Lappi
KAUPPA
HONKONEN
SATU
09 Lappi
KAUPPA
RYHÄNEN
LEENA-MAARIT
09 Lappi
KAUPPA
46 KORHONEN
PANU
09 Lappi
MARA
RÄIKKÖNEN
PASI
09 Lappi
MARA
BUSKA
JOHANNA 09 Lappi
MARA
REPONIEMI
SUSANNA 09 Lappi
MARA
47 HEIKFOLK
ING-MARI 10 Ahvenanmaa
KAUPPA
HENRIKSSON
KICKI
10 Ahvenanmaa
KAUPPA
LUNDELL
JONNY 10 Ahvenanmaa
KAUPPA
BLIXT
MATHILDA10 Ahvenanmaa
KAUPPA
48 LINDGREN
TONI
11 Valtakunnalliset
VARTIJA
osastot PIHONEN-RANDLAMARJUT 11 Valtakunnalliset
VARTIJA
osastot KYRÖHONKA
KALLE
11 Valtakunnalliset
VARTIJA
osastot LEHTINEN
SAMI
11 Valtakunnalliset
VARTIJA
osastot
49 KUSMIN
JOHANNA 11 Valtakunnalliset
ALKONMYYM
osastot VAETOJA
SAKARI 11 Valtakunnalliset
ALKONMYYM
osastot SÄKKINEN
MARKO 11 Valtakunnalliset
ALKONMYYM
osastot NYYSSÖNEN
KIRSI
11 Valtakunnalliset
ALKONMYYM
osastot
50 FAGERSTRÖM
ULLA
11 Valtakunnalliset
APTEEKKI
osastot TRUHPONEN
LIISA
11 Valtakunnalliset
APTEEKKI
osastot HOLOPAINEN
MAARIT 11 Valtakunnalliset
APTEEKKI
osastot KOKKONEN
RIIKKA 11 Valtakunnalliset
APTEEKKI
osastot
Yleisvarajäsen
1 VAINIO
HARRY 01 Helsinki-Uusimaa
KAUPPA
2 FABRITIUS
VILLE
02 Lounais-Suomi
MARA
3 KETO-TOKOI
OUTI
03 Häme-Pirkanmaa
KAUPPA
4 VATKA
JONNE 04 Keski-Suomi
KAUPPA
5 VAUHKALA
KAI
05 Kaakkois-Suomi
KAUPPA
6 MYLLYS
KATI
06 Itä-Suomi KAUPPA
7 KUKKAMÄKI
SIRPA
07 PohjanmaaKAUPPA
8 HEKKALA
RAUNO 08 Oulu
AVECRAJUNA
9 PIMPERI
JORMA 09 Lappi
KAUPPA
10 LÄHDESNIEMI
MARKO 11 Valtakunnalliset
VARTIJA
osastot

Työttömyyskassan hallitus 2015-2019
TYÖTTÖMYYSKASSAN HALLITUS
SUKUNIMI
ETUNIMI Ikä
Puheenjohtaja
1 YLITALO
JAANA
45
Varsinaiset jäsenet
1 SAVOLAINEN
TARJA
51
2 VAKKURI
ARJA
48
3 HALONEN
ARTO
49
Yleisvarajäsenet
1 VANHA-AHO-AYAZ
HELI
34
2 HEIKINEN
JURI
44
3 PURMONEN
PAULI
60

AMMATTI

TYOPAIKAN_NIMI

VAALIPIIRI

Sopimusalaryhmä

Myynnin- ja palvelunohjaaja
Varastotyöntekijä
Pelinhoitaja

HOK-Elanto Liiketoiminta Oy01 Helsinki-Uusimaa
KAUPPA
Kokkolan Halpa-Halli keskusvarasto
07 Pohjanmaa
KAUPPA
Raha-automaattiyhdistys 11 Valtakunnalliset osastot ERITYISALA

N
N
M

Helsinki
Kokkola
Akaa

Myymäläpäällikkö
Raahen hovi
Myyjä

Suomen Lähikauppa Oy
01 Helsinki-Uusimaa
Raahen hovi
08 Oulu
HOK-Elanto Liiketoiminta Oy01 Helsinki-Uusimaa

N
M
M

Vantaa
Raahe
Vantaa

ESIMTRADEK
MARA
KAUPPA

SUKUPUOLI
KOTIKUNTA

LIITTOKOKOUS
1.–3.6.2015
PÖYTÄKIRJA

