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Aika:

13.5.2014 klo 12.00 – 18.45
14.5.2013 klo 9.58 - 14.02

Paikka:

Hotelli Petäys Resort, Tyrväntö
Läsnä kokouksen ensimmäisen päivän alussa:
Joonas Tuomivaara
Arja Savolainen
Sauli Isokoski

edustajiston puheenjohtaja
edustajiston 1. varapuheenjohtaja
edustajiston 2. varapuheenjohtaja

83 edustajiston varsinaista jäsentä
22 edustajiston varajäsentä
2 tilintarkastajaa
20 hallituksen jäsentä
henkilökuntaa
Miia Järvi
sihteeri
Nora Lehtimäki
sihteeri

1.

Kokouksen avaus
Kuultiin edustajiston puheenjohtajan Joonas Tuomivaaran avauspuheenvuoro.
Joonas Tuomivaara puhui eläkejärjestelmän uudistamisesta ja pohdiskeli, miten koko
järjestelmän rahoitusta ja tasa-arvoa voitaisiin edistää. Tuomivaara kysyi, voisimmeko
yksinkertaisesti todeta, että PAM on eläkeiän nostoa vastaan? Ehdoton ei on hänen
mukaansa sanottava myös osallistavalle sosiaaliturvalle, jonka voi nähdä väyläksi
pakkotyölle. Tuomivaara kritisoi sitä, että SAK oli hyväksynyt USA:n ja EU:n
vapaakauppasopimuksen. Hänen mukaansa tulevaisuudessa on tehtävä sosiaalisesti
kestävämpää talouspolitiikkaa, jota ennen kaikkea ay-liikkeen on ajettava.
Avattiin kokous ja todettiin edellisen kokouksen jälkeen edustajiston kokoonpanossa
tapahtuneet muutokset.

2.

Läsnäolijoiden toteaminen
Kokouksen puheenjohtajaksi vaihtui Arja Savolainen.
Todettiin läsnäolijat ja heidän lukumääränsä.

3.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sääntöjen perusteella.

4.

Kokousvirkailijoiden valinta
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4.1.

Sihteerit
Valittiin kokouksen sihteereiksi hallintopäällikkö Miia Järvi ja hallintoassistentti Nora
Lehtimäki.

4.2.

Ääntenlaskijat
Valittiin viisi ääntenlaskijaa alueiden esitysten perusteella.
Ääntenlaskijat:
Matti Koski, Itä-Suomi (pj)
Kim Stenberg, Lounais-Suomi
Erja Palviainen, Helsinki-Uusimaa
Pia Lampen, Kaakkois-Suomi
Anna-Liisa Silvola, Oulu

4.3.

Pöytäkirjantarkastajat
Valittiin kaksi pöytäkirjantarkastajaa alueiden esitysten perusteella.
Pöytäkirjan tarkastajat:
Kati Puhakka, Helsinki-Uusimaa
Hannu Heikkilä, Kaakkois-Suomi

4.4.

Päätöslausumavaliokunnan jäsenet
Valittiin päätöslausumavaliokunnan jäsenet alueiden esitysten perusteella.
Päätöslausumavaliokunnan jäsenet:
Seija Jaatinen, Itä-Suomi
Tuomo Leppänen, Keski-Suomi
Riikka Salminen, Lounais-Suomi
Arja Vakkuri, Pohjanmaa
Harry Vainio, Helsinki-Uusimaa
Arja Lehtonen, Kaakkois-Suomi
Ulla Huovinen, Häme-Pirkanmaa
Katja Hänninen, Oulu
Jouni Korva, Lappi
Hallitus valitsi kokouksessaan edustajakseen päätöslausumavaliokuntaan Sirpa Alyn.
Sihteerinä toimi liiton yhteiskuntasuhteiden vastaava Hanna Kuntsi.

4.5.

Menettelytapavaliokunta
Valittiin menettelytapavaliokunta, jonka muodostavat liiton ja kokouksen
puheenjohtajisto sekä kokouksen sihteerit.
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Todettiin, että valiokunnan kokoonpano on Ann Selin, Jaana Ylitalo, Kaarlo Julkunen, Joonas
Tuomivaara, Arja Savolainen, Sauli Isokoski, Miia Järvi ja Nora Lehtimäki.
5.

Kokoussääntöjen hyväksyminen
Hyväksyttiin kokoukselle kokoussäännöt.

6.

Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin kokoukselle esityslista.

7.

Puheenjohtajan ajankohtaiskatsaus ja yleiskeskustelu
Kuultiin Ann Selinin ajankohtaiskatsaus, joka on pöytäkirjan liitteenä.
Avattiin yleiskeskustelu.
Merja Lehto (Helsinki-Uusimaa) hämmästeli, miksi niin harva jäsen tai osasto osallistui
keskusteluun sääntömuutoksista, vaikka nyt olisi ollut vaikuttamisen paikka. Lehto totesi
myös, että uudistukseen liittyy monenlaisia pelkoja.
Ari Isosalo (Häme-Pirkanmaa) nosti esiin ammattiosaston roolin merkityksen ja tärkeyden
jäsenten etujen puolustajana. Hän kertoi, että varaston lakkotoimet antoivat positiivista
julkisuutta alan työntekijöiden ja potentiaalisten jäsenten keskuudessa.
Merja Lehto (Helsinki-Uusimaa) katsoi, että uudessa eläkejärjestelmässä pitäisi määrittää
eläkekatto 5000 euroon. Lisäksi hän kaipasi myös muita toimia edistämään
eläkejärjestelmän oikeudenmukaisuutta, joka huomioisi myös työuran todellisen pituuden.
Harry Vainio (Helsinki-Uusimaa) puhui eläkeuudistuksesta ja erityisesti työhyvinvoinnin
merkityksestä työurien pidentämisessä. Vainio peräänkuulutti työnantajilta panostuksia
työhyvinvointijohtamiseen. Hän toivoi, että eläkeneuvotteluissa huomioidaan uudistuksen
erilaiset vaikutukset eri ikäpolviin ja erilaisissa työtehtävissä työskenteleville.
Ritva Lackman (Valtakunnalliset) puhui työurien pidentämisen vaikutuksista niin
työeläkejärjestelmään kuin työntekijöihinkin. Hän katsoi, että työuria on pidennettävä, jotta
järjestelmä ylipäänsä kyetään ylläpitämään. Jotta työurat pitenisivät, tarvitsemme työkykyä
ylläpitäviä toimia ja parempaa työllisyyttä.
Keskeytettiin kohta 7. ja siirryttiin kohtaan 8.
Tähän kohtaan palattiin 14.5. klo 9.58. Kohdan puheenjohtajana toimi Arja Savolainen.
Avattiin yleiskeskustelu.
Merja Lehto (Helsinki-Uusimaa) teki kannatetun päätösesityksen, että liiton tulee lisätä
näkyvyyttä jäsenistön suuntaan. Merja ehdotti kannatettuna, että PAMin edustajiston
kokoukset videoidaan.
”Syksystä 2014 kaikista hallinnon kokouksista lähetetään suoraa videokuvaa ja laitetaan
ajan tasalla olevia päivityksiä mm. Facebookiin ja Twitteriin. Myös PAM-lehteen pitää
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jatkossa varata useampia sivuja edustajiston- ja muiden liiton päättävien elinten
kuulumisille.”
Kati Puhakka (Helsinki-Uusimaa) puhui työurien pidentämisestä ja toivoi, että
eläkeneuvotteluihin saataisiin uudenlaisia näkemyksiä. Hän ehdotti myös, että olisi tärkeä
harkita ay-liikkeen oman eläkekassan perustamista.
Virpi Torniainen (Kaakkois-Suomi) puhui kauppojen aukioloista ja niille myönnetyistä
poikkeusluvista. Yhtenäisten käytäntöjen puute on ajanut aukiolojen kirjavuuteen ja
kuluttajien epätietoisuuteen.
Tarja Saarela (Pohjanmaa) nosti esiin yt-neuvotteluiden määrän ja ennen kaikkea
verkkokaupan kasvun vaikutuksen asiassa. Saarela kysyi, miten PAM suhtautuu asiaan ja
millaisia avauksia asiasta aiotaan tehdä? Hän pitää äärimmäisen haastavana sitä, miten
järjestäytyminen turvataan verkkokauppojen työntekijöiden kohdalla.
Katja Hänninen (Oulu) korosti, että PAMin tulee isona liittona asettaa tiukat reunaehdot
eläkeuudistukseen. Ennen kaikkea mekaaninen eläkeiän nosto pitäisi estää ja keskittyä
työhyvinvoinnin parantamiseen työelämässä. Lisäksi hän nosti esiin kotihoidontuen
riittämättömyyden. Samoin hän toivoi, että PAM ottaisi selkeämmän kannan pienituloisten
toimeentulon turvaamisessa ja nostaisi esiin kehysriihessä tehdyt huonot päätökset.
Anita Reunamo (Lounais-Suomi) avasi edustajistolle nykyistä Palkansaajien hyvinvointi ja
terveys ry:n taustoja ja toi esille sen ongelman, etteivät ihmiset tunne yhdistystä. Hakijoiden
pieni määrä on johtanut siihen, että tuettuihin lomiin varattua rahaa on pienennetty 50 %.
Hän kehotti edustajiston jäseniä tutustumaan PHT:n toimintaan ja viemään tietoa kentälle.
Jos palveluita ei käytetä, toiminta uhkaa loppua.
Päivi Vuorinen-Vilén (Häme-Pirkanmaa) nosti esiin luottamushenkilövalintaan liittyvän
ongelmatilanteen, jossa aluetoimistot vahvistavat henkilövalinnan osaston ohi. Hän katsoi,
että ammattiosaston on itse saatava hoitaa asia.
Hän teki kannatetun päätösesityksen:
”Ammattiosastoon tultava kaikki pöytäkirjat, joista selviää sääntöjen mukainen kulku, että
luottamusmiesvaalit oikein hoidettu, kun ammattiosasto ei ole antanut valtuuksia
aluetoimistolle ja liitosta selkeät ohjeet keskustoimistolle. Haluamme osastona 503 kirjallisen
vastauksen liitolta, että jatkossa luottamusvaaleissa toimitetaan kaikki pöytäkirjat
ammattiosastoon.”
Anne Ylivirta (Oulu) puhui yhteisöllisyyden tärkeydestä. Liiton aktiivien on puhallettava
yhteen hiileen.
Kim Stenberg (Lounais-Suomi) nosti esiin harmaan talouden ongelmat ja
vuokratyöntekijöiden osuuden kokonaisuudessa. Vuokratyöntekijöiden kohtelu on hänen
mukaansa huonoa. Monet haluaisivat järjestäytyä, mutta he eivät oikeastaan tiedä, mihin
liittoon liittyisivät töiden vaihdellessa. PAM ei saa unohtaa harmaan talouden torjunnan
tärkeyttä ja sitä tulee pitää vahvasti esillä myös SAK:n toiminnassa.
Riikka Salminen (Lounais-Suomi) kertoi, ettei hänen työnantajansa tunne liittoa. Käymässään
keskustelussa hän oli kertonut esimiehelleen murehtivansa luottamushenkilöiden ja
työsuojeluvaltuutetun asemaa, henkilökunnan turvallisuutta, nuorten asemaa työelämässä
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ja työpaikkojen tulevaisuutta. Esimies puolestaan oli kertonut, ettei ole koskaan välittänyt
PAMista tai pamilaisista, mutta nämä Salmisen mainitsemat huolet koskettivat ja saivat
myös esimiehen muuttamaan ajatuksiaan. Salminen korosti uudistumisen tärkeyttä ja sitä,
että liiton on oltava kiinni nykyhetkessä.
Lilli Kilpinen (Häme-Pirkanmaa) esitteli ammattiosaston eläkeläisten kirjoittaman kirjan
”Hitaasta palvelusta huolimatta”.
Harry Vainio (Helsinki-Uusimaa) haastoi sopimusalatoimikunnan jäsenet pohtimaan sitä
mahdollisuutta, että meidänkin TES:n lähdettäisiin hakemaan laajennettua muutosturvaa.
Katja Mechelin (Helsinki-Uusimaa) antoi tukensa Päivi Vuorinen-Vilénin esitykselle. Lisäksi
hän puhui eläkkeistä ja korvaavan työn määrittelemisen vaikeudesta.
Johanna Blomqvist (Helsinki-Uusimaa) piti puheenvuoron työnhaun ongelmista ja siitä, että
jo etukäteen työnantajat ovat päättäneet kenet valitsevat. Hän mietti, miten tällainen
saataisiin muutettua.
Liiton varapuheenjohtaja Jaana Ylitalo kertoi osa-aikatyökampanjasta, jonka PAM toteutti
keväällä. Lisäksi Ylitalo kertoi, että PAM on vaatinut lainsäädäntöön muutosta, jotta
tulevaisuudessa myös osa-aikatyön osalta perusteet olisi kirjattava samalla tavoin kuin
määräaikaisissa työsuhteissa. Lisäksi PAM on vaatinut työajan vakiintumisen käyttöönottoa
sekä lisätyösuostumuksen ei pitäisi automaattisesti olla työsopimuksen osana. Valitettavasti
näyttää siltä, ettei tilanne tule edistymään tällä hallituskaudella toivotulla tavalla.
Liiton varapuheenjohtaja Kaarlo Julkunen vastasi, että jos ammattiosasto antaa valtakirjan
liiton toimistolle vaaliasioiden hoitamiseksi, toimisto hoitaa ne. Ammattiosasto voi myös
valita, että hoitaa kokonaisuuden itse. Liitto tulee antamaan asiasta kirjallisen vastauksen
osastoille. Julkunen kertoi myös, että luottamusmiessäännöt ja -ohjeet uudistetaan
kokonaisuudessaan.
Kaarlo Julkunen kertoi, että vuokratyöntekijät liittyvät siihen liittoon, jonka työtä
pääsääntöisesti tekevät. Hän totesi myös, että verkkokauppojen työntekijöiden
jäsenhankinta on huomattavasti hankalampaa kuin tavallisten liikkeiden. Julkunen kannusti
jokaista aktiiviseen jäsenhankintaan.
Merkittiin tiedoksi liiton puheenjohtajan ajankohtaiskatsaus sekä yleiskeskustelussa käytetyt
puheenvuorot. Yleiskeskustelu toimii pohjana päätöslausumavaliokunnan työlle. Kannatetut
esitykset menevät hallituksen valmisteluun.
Siirryttiin esityslistan kohtaan 12. Kokouksen puheenjohtajaksi vaihtui Sauli Isokoski.
8.

Liiton sääntöjen uudistaminen
Kokouksen puheenjohtajaksi vaihtui Joonas Tuomivaara.
Kuultiin liiton viestintäjohtaja Timo Piiroisen alustus liiton sääntöjen, vaalijärjestyksen ja
osaston mallisääntöjen uudistamiseksi. Lisäksi kuultiin kassanjohtaja Markku Virtasen lyhyt
katsaus kassan sääntömuutoksiin.
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Avattiin keskustelu kokonaisuudessaan kohdasta 8.
Merja Lehto (Helsinki-Uusimaa) pohti mahdollisten sääntöuudistusten vaikutuksia
tulevaisuuteen. Lehto korosti, että on tehtävä jäsenten edunmukaisia päätöksiä. Hän
peräänkuulutti oikeutta vaaliliittojen solmimiseen. Lisäksi hän toivoi, että
päätöksentekijöiksi valikoituu henkilöitä, jotka ovat aidosti halukkaita ajamaan jäsenten
asiaa.
Jari Paksuniemi (Lappi) korosti, ettei hän halua olla muutosten esteenä, mutta hän korosti,
että päätökset täytyy tehdä yksittäisen jäsenen näkökulmasta käsin. Hän ilmaisi huolensa
siitä, että tulevaisuudessa päätöksenteko keskittyy liian pienelle joukolle.
Kati Puhakka (Helsinki-Uusimaa) vaati koulutusta kaikille liittokokousvaaleihin ehdokkaiksi
lähteville. Tietopaketti tulisi olla valmiina jo ennen kuin ehdokasasettelu alkaa.
Virpi Torniainen (Kaakkois-Suomi) puhui siitä, että perustelut uudistukselle ovat selkeät,
mutta hän ilmaisi skeptisyytensä uudistukselle. Hänen mielestään uusi malli on raskas.
Piia Iiliäinen (Häme-Pirkanmaa) harmitteli, että osastoille annettu kolmen viikon vastausaika
oli liian lyhyt. Hänen mielestään liitto tarvitsee jatkossakin kolme puheenjohtajaa. Iiliäinen
teki kannatetun päätösesityksen liiton hallintomalliksi.
”Esitämme liiton hallintomalliksi: liittokokous (n. 400 jäsentä), valtuusto (50 jäsentä ja
kullekin kolme henkilökohtaista varajäsentä ja hallitus (15 jäsentä ja kolme yleisvarajäsentä).
Esitämme, että hallitukselle valitaan liittokokouksessa puheenjohtaja, ensimmäinen ja toinen
varapuheenjohtaja, jotka toimivat samalla liiton puheenjohtajina. Erilliselle
toiminnanjohtajalle emme näe tarvetta. Johtoryhmään kuuluvat puheenjohtajat ja
linja/toimialajohtajat (kuten viestintä-, talous- ja kehittämisjohtaja sekä sihteeri).”
Ulla Huovinen (Häme-Pirkanmaa) harmitteli osastoille annettua kolmen viikon vastausaikaa.
Hän piti huonona muutoksena osastojen mallisääntöihin sitä, jos osaston sihteerin pitää olla
johtokunnan jäsen. Hän teki kannatetun muutosesityksen.
”Esitämme poistettavaksi 7§:n (osaston kokoukset) kohdasta 8b maininta ”sihteeri” ja
lisättäväksi ´8§ johtokunta´ kohtaan 5 johtokunnan tehtävät ”valitsee itselleen sihteerin, joka
voi olla johtokunnan ulkopuolelta.”
Simo Marjamäki (Lounais-Suomi) esitti huolensa siitä, jos valtuuston jäsen siirtyy pois liiton
järjestämisalalta, hänen täytyy erota valtuustosta. Marjamäki esitti, että kohtaan kirjattaisiin
vuoden määräaika. Hän teki asiasta kannatetun muutosesityksen.
”6 § tai siirtyy pois liiton järjestämisalalta yli vuodeksi.”
Katja Hänninen (Oulu) ilmaisi osaston puolesta huolen siitä, miten muutokset tulevat
vaikuttamaan käytännössä. Huolta aiheuttivat osastossa myös valtuuston koko, hallituksen
jäsenten valinta sekä kustannukset. Lisäksi Hänninen toivoi, että edustajiston jäsenille
annettaisiin aikaa keskustella muutosten vaikutuksista.
Päivi Pulli (Lounais-Suomi) toi osaston terveiset ja puheenvuoro oli kokonaisuudessaan
kannatettu muutosesitys.
”Meidän kantamme on, että 3 puheenjohtajaa on riittävä, jotta organisaatio toimii.
Sääntömuutosesityksen mukaan liitolla on 1 puheenjohtaja, jolla on henkilökohtainen
varajäsen sekä toiminnanjohtaja. Yhden puheenjohtajan on priorisoitava tehtävänsä liitossa
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ja edustustehtävät muualla - liiton puheenjohtajan tehtävä täytyy olla se tärkein. Mikäli
puheenjohtaja, henkilökohtainen varajäsen ja toiminnanjohtaja jakavat tehtävät, kuten nyt 3
puheenjohtajaa, malli saattaa toimia. Liiton sääntöihin pitäisi lisätä puheenjohtajan
henkilökohtaisen varahenkilön tehtävät.
PAMin hallitukseen 15 henkilön joukkoon on valittava vähintään 1 henkilö joka alueelta alueita on Ahvenanmaa ja valtakunnalliset mukaan lukien yhteensä 11 eli joku saa jopa
kaksikin hallituspaikkaa. Sama koskee sääntömuutosten läpi mennessä myös tulevan
valtuuston kokoonpanoa. Vaalipiirien saaman paikkamäärän täytyy olla useampi kuin yksi,
koska muuten Etelä-Suomi saa kaikki loput. Siis hallitus- ja valtuustopaikkojen alueellinen
kattavuus ja päätäntävalta täytyy tulla kirjatuksi pöytäkirjaan, jotta se myös toteutuu.”
Petri Leskelä koki, että rakenteen muutokset ovat tarpeellisia, jotta liitto pystyy
uudistumaan. Hän halusi kuulla, miten käytännössä liittokokous valitsee keskuudestaan
hallituksen ja valtuuston.
Sini Heikkinen (Lounais-Suomi) peräänkuulutti yhteistyötä ja korosti, että uusi malli
selkiyttää liiton rakennetta, henkilökunnan työnjakoa ja liiton toimintaa. Hänen mielestään
ennen kaikkea jäsenistö ja edunvalvonta hyötyvät uudistuksesta.
Jari Paksuniemi esitti hallituksen pohjaesityksen hylkäämistä kokonaisuudessaan tai pöydälle
jättämistä. Hänen esityksensä oli kannatettu.
”Hylätään hallituksen pohjaesitys tai jätetään pöydälle.”
Timo Piiroinen käytti puheenvuoron vastatakseen keskustelussa esiin nousseisiin
kysymyksiin. Hän kertoi, että ehdokaskoulutusta pohditaan jo nyt. Lisäksi hän korosti, että
neljän vuoden mittainen ajanjakso on tarpeen suurten linjojen visioimiseksi. Varajäsenten
osallistumismahdollisuuksia tai -tiheyttä ei voi ennakolta tietää, koska kaikki riippuu
varsinaisen edustajan osallistumisesta kokouksiin, mutta tiedonkulkua varsinaisten ja
varajäsenten välillä on pohdittava. Piiroinen totesi, että henkilövalintojen kohdalla pyritään
uudessa mallissa lisäämään vuoropuhelua kaikkien kokousedustajien kesken. Hallinnolliset
kustannukset on laskettu ja kokonaisuus on hyvin samansuuntainen kuin nykyisessä mallissa.
Ratkaisuja ei kuitenkaan ole tehty talousnäkökulmasta vaan liiton toimivuuden
näkökulmasta. Lisäksi Piiroinen totesi, että neuvottelutoiminta ei tule uudessa mallissa
kärsimään.
Kannatetut muutosesitykset lähetettiin menettelytapavaliokunnan käsiteltäväksi. Kokous
keskeytettiin.
Kohta 8., keskustelu avattiin uudelleen.
Jari Paksuniemi (Lappi) veti puheenvuorossaan pois aiemman esityksensä
kokonaisuudessaan ja teki uuden kannatetun muutosesityksen.
”Esitän valtuuston kokoonpanoksi 80 jäsentä ja hallitukseen 20 jäsentä. Valtuuston jäsenille
2 henkilökohtaista varajäsentä ja hallitukseen 3 yleisvarajäsentä.”
Ritva Lackman (Valtakunnalliset) esitti kannatettuna, että valtuuston kokoa kasvatetaan
suunnitellusta.
”Valtuuston varsinaisten jäsenten lukumäärä 60.”
Tarja Poutsaari (Lounais-Suomi) esitti kannatettuna, että valtuustoon tulisi 100 paikkaa.
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”100 paikkaa valtuustoon.”
Kannatetut muutosesitykset lähetettiin menettelytapavaliokunnan käsiteltäväksi. Kokous
keskeytettiin.
Kokous jatkui ja Timo Piiroinen esitteli kokoukselle menettelytapavaliokunnan esitykset
kohtiin, joihin oli tehty kannatettuja muutosesityksiä.
Simo Marjamäen kannatettuun muutosesitykseen (6 § Valtuusto momentti 6.)
menettelytapavaliokunta esitti:
”Jos valtuuston jäsen siirtyy vanhuuseläkkeelle tai kokonaan työkyvyttömyyseläkkeelle,
muuttaa edustamaltaan alueelta tai siirtyy muutoin kuin tilapäisesti pois liiton
järjestämisalalta, eroaa osastosta liittymättä toiseen liiton osastoon taikka erotetaan
osastosta taikka ilman hyväksyttävää syytä jättää saapumatta kahteen peräkkäiseen
kokoukseen, tulee hänen erota valtuustosta.”
Päivi Pullin kannatettuun esitykseen hallituksen jäsenten valitsemisesta aluekiintiöiden
pohjalta Timo Piiroinen totesi, että yhdistyslain mukaan hallituspaikkoja ei voi kiintiöidä.
Jari Paksuniemen, Ritva Lackmanin ja Tarja Poutsaaren esityksiin (6 § Valtuusto, 3.
momentti) valtuuston koosta menettelytapavaliokunta teki esityksen:
”Valtuustoon kuuluu puheenjohtaja, 1. varapuheenjohtaja ja 2. varapuheenjohtaja sekä
heidän lisäkseen viisikymmentä (50) varsinaista jäsentä. Kullakin varsinaisella jäsenellä on
kolme (3) henkilökohtaista varajäsentä. Varajäseninä on lisäksi kymmenen (10)
yleisvarajäsentä, jotka ovat läsnä valtuuston kokouksissa. Yleisvarajäsen astuu varsinaisen
jäsenen sijaan, jos varsinainen jäsen ja kukin hänen henkilökohtaisista varajäsenistään on
estynyt osallistumasta kokoukseen.”
Päivi Pullin ja Piia Iiliäisen esityksiin (7 § hallitus ja 9 § toiminnanjohtaja) puheenjohtajien
määrästä ja toiminnanjohtajan valitsemisesta menettelytapavaliokunta esitti pitäytyvänsä
hallituksen esityksessä.
Jari Paksuniemen esitykseen (7 § Hallitus) menettelytapavaliokunta esitti pitäytyvänsä
hallituksen esityksessä:
”Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan liiton puheenjohtajaksi. Puheenjohtaja
on päätoiminen. Puheenjohtajan lisäksi hallitukseen kuuluu viisitoista (15) muuta varsinaista
jäsentä sekä varajäseninä kolme (3) yleisvarajäsentä ja hallituksen puheenjohtajan
henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen varsinaiset jäsenet ja yleisvarajäsenet tulee
mahdollisuuksien mukaan valita eri ammattiryhmistä ja alueittain tasapuolisesti. ”
Siirryttiin päättämään liiton säännöistä (kohta 8.1.).
Jari Paksuniemi (Lappi) pitäytyi aiemmassa kannatetussa muutosesityksessään (6 § ja 7 §).
”Esitän valtuuston kokoonpanoksi 80 jäsentä ja hallitukseen 20 jäsentä. Valtuuston jäsenille
2 henkilökohtaista varajäsentä ja hallitukseen 3 yleisvarajäsentä.”
Kokous keskeytettiin menettelytapavaliokunnan kokouksen ajaksi.
Kokous avattiin uudelleen.

PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO PAM ry

PÖYTÄKIRJA

10 (57)

Edustajiston kevätkokous 13. – 14.5.2014
Petäys Resort, Tyrväntö

Liiton puheenjohtaja Ann Selin esitteli menettelytapavaliokunnan esityksen, joka oli
aiemman mukainen:
”Valtuustoon kuuluu puheenjohtaja, 1. varapuheenjohtaja ja 2. varapuheenjohtaja sekä
heidän lisäkseen viisikymmentä (50) varsinaista jäsentä. Kullakin varsinaisella jäsenellä on
kolme (3) henkilökohtaista varajäsentä. Varajäseninä on lisäksi kymmenen (10)
yleisvarajäsentä, jotka ovat läsnä valtuuston kokouksissa. Yleisvarajäsen astuu varsinaisen
jäsenen sijaan, jos varsinainen jäsen ja kukin hänen henkilökohtaisista varajäsenistään on
estynyt osallistumasta kokoukseen.”
Siirryttiin päättämään liiton säännöistä (kohta 8.1.).
Koska edustajisto ei hyväksynyt menettelytapavaliokunnan esitystä, siirryttiin äänestämään
hallituksen koosta Jari Paksuniemen esityksen pohjalta.
Todettiin kokousedustajien määräksi 104 äänioikeutettuja kokousedustajaa (83 edustajiston
jäsentä ja 21 varajäsentä).
6 § Hallituksen koko
Vaalissa annettiin ääniä yhteensä 102
Menettelytapavaliokunnan pohjaesitys hallituksen koosta (15+3)
Jari Paksuniemen vastaesitys hallituksen koosta (20+3)
Tyhjiä

57 ääntä
45 ääntä
2 ääntä

Todettiin, että menettelytapavaliokunnan esitys hallituksen koosta sai enemmän ääniä.
Siirryttiin äänestämään valtuuston koosta (7 §).
7 § Valtuuston koko
Vaalissa annettiin yhteensä 100 ääntä.
Menettelytapavaliokunnan pohjaesitys (50+3 varajäsentä + 10 yleisvara) 53 ääntä
Jari Paksuniemen vastaesitys (80+2 henkilökohtaista varajäsentä)
47 ääntä
Tyhjiä
4 ääntä
Todettiin, että menettelytapavaliokunnan pohjaesitys valtuuston koosta sai enemmän ääniä.
8.1. Liiton säännöt hyväksyttiin menettelytapavaliokunnan esityksen mukaisesti (liite).
8.2. Vaalijärjestys hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti (liite).
Siirryttiin kohtaan 8.3. osaston mallisäännöt.
Viestintäjohtaja Timo Piiroinen esitteli menettelytapavaliokunnan esityksen.
Ulla Huovisen tekemään esitykseen siitä, että sihteeri voisi olla myös johtokunnan
ulkopuolinen henkilö, menettelytapavaliokunta esitti pitäytyvänsä hallituksen esityksessä:
”valitaan johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan osaston puheenjohtajaksi sekä
varapuheenjohtaja ja sihteeri.”
8.3. Osaston mallisäännöt hyväksyttiin menettelytapavaliokunnan esityksen mukaisesti
(liite).
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Todettiin sääntöjen 18 §:n (Voimaanastuminen) osalta lisäksi, että siihen saakka, kun
liittokokousedustajat ovat tulleet valituiksi ja ensimmäinen näiden sääntöjen mukainen
varsinainen liittokokous kokoontuu, noudatetaan sääntöinä 26.11.2009 hyväksyttyjä
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n sääntöjä.
Kokous keskeytettiin.
Kokous jatkui seuraavana päivänä klo 9.58 kohdasta 7.
9.

Edustajiston jäsenten ja osastojen aloitteista päättäminen
Todettiin edustajistolle saapuneeksi 42 aloitetta ja hallituksen niihin laatimat lausunnot.
Käsiteltiin aloitteet yksi kerrallaan ja käytiin niiden yhteydessä aiheesta keskustelu.

Aloite 1:

Koulutiedottajille oikeudenmukainen korvaus mahdollisista ansionmenetyksistä
PAMille on hyvin tärkeää, että nuoret, vasta alalle tulossa olevat, saavat asiallista tietoa
ammattiliiton toiminnasta. Koulutiedottaminen on yksi hyväksi havaittu työkalu oikean
tiedon viemiseen kohderyhmälle. Kouluihin kuitenkin on mentävä aikaan, joka monelle on
työaikaa. Useat muut ammattiliitot ovat jo päättäneet korvata mahdollisen
ansionmenetyksen koulutiedottajille.
Mielestämme myös PAMin tulisi määritellä ja suorittaa koulutiedottajille oikeudenmukainen
korvaus mahdollisista ansionmenetyksistä.
PAM-liikealan Turun seudun osasto 069

Hallituksen lausunto:
Vapaaehtoisille työelämätiedottajille maksetaan tällä hetkellä 17 euroa/tiedotuskerta (kesto
noin 45min.), matkakorvaukset (ensisijaisesti käytetään julkista liikennettä, oman auton
käyttö sovittavissa järkisyistä aluepäällikön kanssa) sekä ansionmenetys todellisten
ansionmenetysten mukaan työnantajan todistuksella. Työelämätiedotus perustuu
vapaaehtoisuuteen ja PAMin maksamat korvaukset peittävät tiedotuksesta aiheutuneet
kulut ja 17 euron palkkio kattaa esim. päivän ateriakulun.
Vapaaehtoinen työelämätiedottaja saa lisäksi lisätä jäsennumeronsa liittymislomakkeen
jäsenyyttä suositteli kohtaan ja on siten oikeutettu myös siitä maksettaviin palkkioihin.
(Opiskelijajäsenyyksistä ei palkita, normaalijäsenyyksistä palkitaan).
Muista liitoista JHL:ssä on käytössä pistejärjestelmä, jossa pisteitä kerrytetään hankituista
jäsenistä ja niitä voi käyttää verkkokaupassa haluamiinsa tuotteisiin. Työelämätiedottajat
saavat tätä kautta palkkionsa. Rakennusliitossa ja TEAM:ssa ei ole käytössä palkkioita
koulutiedottajille.
Päätösesitys:
Edustajisto toteaa, että koulutiedottajille maksetaan jo tällä hetkellä korvausta mahdollisista
ansionmenetyksistä.
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Päätös:
Edustajisto toteaa, että koulutiedottajille maksetaan jo tällä hetkellä korvausta mahdollisista
ansionmenetyksistä.
Aloite 2:

Työelämän koulutusneuvojan tehtävien lisäys työehtosopimuksiin
Työelämän koulutusneuvojien tarpeellisuus on korostunut, koska esim. TE-keskusten
toimipaikkoja on vähennetty ja palvelua on suunnattu nettiin. Näin ollen kasvokkain (face to
face) neuvominen on vähentynyt. Henkilökohtaisen avun antaminen koulutusasioissa on
erittäin tärkeää; varsinkin ennakointi muutostilanteisiin työpaikoilla joissa koulutusneuvojien
tuki on tärkeää.
Työehtosopimuksiin olisi saatava kohta esim. rinnastaen luottamusmies- sopimukseen, jossa
annetaan ”tunnustus” ja toimintavaltuudet toimia työyhteisössä. Tämä vakiinnuttaisi
koulutusneuvojatoiminnan ja saisi työnantajien tunnustuksen.
Saatava koulutussopimuksen ja työnantajan tuen piiriin. (Koulutustyöryhmän hyväksytä ja
osallistumisoikeus).
PAM-liikealan Kuopion seudun osasto ry

Hallituksen lausunto:
Työelämän koulutusneuvojat ovat työntekijän vertaistuki osaamisen kehittämisen tarpeissa.
He toimivat työpaikoilla, jossa tiedottavat työntekijöille aikuiskoulutusväylistä ja eri
mahdollisuuksista, kannustavat hakeutumaan ammatilliseen ja muuhun ammattitaitoa
edistävään koulutukseen.
Työelämän koulutusneuvojia valmistaman Opinverkko-hankkeen (www.opinverkko.fi) hyvien
käytäntöjen vakiinnuttamissuunnitelmasta linjataan tavoitteeksi, että koulutusneuvojat
saisivat työnantajan tunnustuksen toiminnalleen. Tavoitteeseen ovat sitoutuneet sekä SAK
että hankkeessa mukana olevat liitot
Työntekijöiden osaamisen kehittäminen parantaa koko valmiuksia vastaamaan työn
muuttuvia vaatimuksia, josta hyötyy myös työnantajat.
Tätä edesauttaa osaamisen kehittämiseen liittyviä määräyksien saaminen
työehtosopimuksiin ja koulutussopimuksiin.
Päätösesitys:
Edustajisto päättää, että aloite siirretään sopimusalatoimikuntien käsiteltäväksi.
Päätös:
Edustajisto päättää, että aloite siirretään sopimusalatoimikuntien käsiteltäväksi.
Aloite 3:

Joulunpyhät
Joulupäivä tulee saattaa työaikaa lyhentävän arkipyhäkorvauksen piiriin.
Nykyisin kauppojen aukiolojen suuntaus on menossa yhä enenevässä määrin kaikkien pyhien
aukioloon. Joulupäivä on yksi vuoden suurimmista perhejuhlapäivistämme. Se on saatava
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tasavertaiseksi muiden juhlapyhien kanssa arkipyhäkorvauksissa. Jos joutuu tekemään
jouluna töitä, on siitä saatava arkipyhäkorvaus sunnuntaipalkan lisäksi.
Pam Liikealan Turun seudun ammattiosasto 069 ry
Aloite 4:

Joulupäivä (25.12.) työaikaa lyhentävän arkipyhäkorvauksen piiriin (7§.5)
Joulupäivä on vuoden tärkeä perhejuhlapäivä. Se on saatava tasavertaiseksi muiden
juhlapyhien kanssa arkipyhäkorvauksissa. Lisäksi vielä 100 % korotettu palkka kyseiseltä
päivältä sunnuntaityöpalkan päälle. Nykyisin kaupat auki yhä enemmän ja vaatii myyjiltä
sopeutumista. Naisvaltaisella alalla varsinkin perheen kanssa vietetty aika on arvokasta tai
ainakin saada menetetystä yhteisolosta kunnon palkka.
PAM-liikealan Kuopion seudun osasto ry

Hallituksen lausunto aloitteisiin 3 ja 4:
Kaupan työehtosopimuksen arkipyhäkorvausmääräys (arkipyhien työaikaa lyhentävä
vaikutus) ei edellytä ko. juhlapyhänä työskentelyä. Työaikaa on lyhennettävä kyseisen
päivän sijoittuessa tälle viikolle.
Nykyinen arkipyhämääräys edellyttää jouluaaton ja tapaninpäivän sijoittumista maanantain
ja perjantain väliselle ajalle. Tämän vuoksi on ollut perusteltua, että arkipyhäluettelossa ei
ole jommankumman pyhän (jouluaaton tai tapaninpäivän) sijaan joulupäivä. Näin ei koskaan
synny tilannetta, jossa joulun ajan juhlapyhät eivät lyhentäisi lainkaan työaikaa.
Joulupäivä on kiistatta yksi tärkeimmistä pyhistä, joka vuoksi aloite on hyvin perusteltu.
Joulupäivän saaminen yhdeksi uudeksi arkipyhäksi ja lisäksi siten, että siitä maksettaisiin
kaksinkertaisen palkan lisäksi palkka 100 % korotettuna, on otettava tavoitetta asetettaessa
huomioon vähintään 0,4 % kustannusvaikutuksellaan.
Päätösesitys aloitteisiin 3 ja 4:
Edustajisto päättää, että aloite siirretään kaupan sopimusalatoimikunnan käsiteltäväksi.
Puheenvuoro Riikka Salminen (Lounais-Suomi)
Salminen vaati, että joulupäivä tulee saattaa työaikaa lyhentävien arkipyhien piiriin. Lisäksi
hän vaati, että pyhä- ja viikonlopputöistä on saatava kunnon korvaus.
Päätös aloitteisiin 3 ja 4:
Edustajisto päättää, että aloite siirretään kaupan sopimusalatoimikunnan käsiteltäväksi.
Aloite 5:

Jouluaatto ja juhannusaatto
Jouluaattona ja juhannusaattona tehdystä työstä 100 % korvaus koko päivästä kaikilla aloilla.
Luoteis-Pirkanmaan palveluammattilaiset 794
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Hallituksen lausunto:
Aloitteessa mainittujen juhlapyhien aatot ovat kalentereissa arkipäiviä, elleivät ne osu
sunnuntaille, mutta eri työehtosopimuksissa aattoina työskentelystä on sovittu erilaisia
korvauksia.
Kaupan työehtosopimuksen mukaan juhlapyhän aattona tulee klo 18.00 jälkeen maksaa
lauantailisän suuruinen aattoiltalisä. Lisäksi kaupan työehtosopimuksessa on aattopäiviä
koskeva vapaamääräys, jonka mukaan osa aatoista tulee olla vapaa. Jos vapaata ei anneta,
on se korvattava maksamalla tehdystä työstä 100 %:lla korotettu palkka.
Matkailu- ravintola- ja vapaa-ajan palveluiden työehtosopimuksissa ja hiihtokeskusalan
työehtosopimuksessa joulu- ja juhannusaatolta maksetaan 50 %:lla korotettua palkkaa klo
15 jälkeen tehdystä työstä. Muissa matkailualan työehtosopimuksissa (golf-ala, huvi-, teema,
- ja elämyspuistot sekä ohjelmapalveluala) ei ole määräyksiä korotetun palkan maksamisesta
aatoilta.
Työehtosopimuksilla ja niiden määräyksillä on erilaiset syntyhistoriat. Maksettavien lisien
määrään on vaikuttanut olennaisesti se, onko alalla tehty työtä aattoina ja onko toiminta
ollut lainsäädännössä säädeltyä. Nykypäivänä erot toimialojen välillä ovat kuitenkin
vähentyneet, kun entistä useammalla alalla työtä tehdään kaikkina viikonpäivinä ja myös
aattoina.
Vaikka kirkollisten juhlapyhien aatot ovat arkipäiviä, ne mielletään varsinaisten juhlapäivien
veroisiksi. Aatoista maksettavien korvausten korottaminen ja yhdenmukaistaminen eri
työehtosopimuksissa olisi siten perusteltua.
On kuitenkin huomioitava se, että lisien korottaminen vaikuttaa aina myös siihen, millainen
määrä palkankorotuksiin on muuten käytettävissä (ns. palkankorotusvara). Siten
sopimusratkaisuissa on aina arvioitava, nostetaanko mieluummin peruspalkkoja kaikkien
työntekijöiden osalta vai suunnataanko korotuksia tiettyihin lisiin.
Päätösesitys:
Edustajisto päättää, että aloite siirretään sopimusalatoimikuntien käsiteltäväksi.
Päätös:
Edustajisto päättää, että aloite siirretään sopimusalatoimikuntien käsiteltäväksi.
Aloite 6:

Lauantai- ja sunnuntaityö mara-alalla
Mara-alalla kun työsuhteet on useimmiten osa-aikaisia, niin lauantai- ja sunnuntaipäivänä
maksettaisiin 50 % korotettua palkkaa ja yölisä alkaisi klo 22.00.
Luoteis-Pirkanmaan palveluammattilaiset 794

Hallituksen lausunto:
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Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskevassa työehtosopimuksissa
sunnuntaityöstä maksetaan 100 %:lla korotettua palkkaa ja yötyölisää maksetaan kello 24
jälkeen tehdystä työstä kello 06:een asti. Lauantailta ei makseta erikseen peruspalkkaan
liittyvää korotusta.
Matkailu- ja ravintola-alalla lauantai on vilkas päivä ja alalla on aina tehty työtä lauantaisin.
Siten erityisen lisän kohdistaminen lauantaille vaikuttaisi merkittävästi alan
palkkakustannuksiin ja vaikuttaisi palkankorotuksista sovittaessa siten myös muuta
käytettävissä olevaa palkankorotusvaraa vähentävästi. Aloitteessa on esitetty
sunnuntaityökorotuksen pienentämistä samalla 50 %:iin. Tämä vastaavasti vähentäisi
työnantajan kustannuksia ja voisi edesauttaa vaatimuksia lauantailisän maksamisesta.
Sunnuntailta maksettava kaksikertainen palkka perustuu työaikalakiin. Nykyisin siitä on
mahdollista sopia valtakunnallisilla työehtosopimuksilla toisin, mutta mikään merkittävä ala
ei ole sitä tehnyt. Nykymuotoisesta sunnuntaityökorvauksesta luopumisella saattaisi olla
vaikutuksia myös muiden alojen neuvotteluihin, mikä on otettava huomioon aloitetta
käsiteltäessä.
Päätösesitys:
Edustajisto päättää siirtää aloitteen matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluiden
sopimusalatoimikuntien käsiteltäväksi.
Puheenvuoro Soile Salminen (Häme-Pirkanmaa):
Aloitteeseen pitäisi lisätä mukaan myös perjantai.
Päätös:
Edustajisto päättää siirtää aloitteen matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluiden
sopimusalatoimikuntien käsiteltäväksi.
Aloite 7:

Lauantait pois vuosilomista
Lomapäiviksi ei lasketa enää lauantaipäiviä (lisäys kaupan tes kohtaa 20§.3). Monilla aloilla
(mm. hoitoalalla) lauantaita ei ole laskettu lomapäiviksi pitkään aikaan.
PAM-liikealan Kuopion seudun osasto ry

Aloite 8:

Lomapäivät laskettava samalla lailla kuin normaali työviikko
-

Saisimme yhden viikon lisää lomaa
PAM-liikealan Lahden seudun osasto ry 062

Hallituksen lausunto aloitteisiin 7 ja 8:
Vuosilomia on pidennetty eri aloilla työ- ja virkaehtosopimuksilla muun muassa poistamalla
lauantait lomapäivien joukosta. Tekninen siirtyminen kuusipäiväisestä lomaviikosta
viisipäiväiseen ei kuitenkaan aina ole tarkoittanut loman pidentymistä, sillä samalla on voitu
muuttaa loman kertymisen perusteita.
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Vuosiloman pidentäminen viikolla kaikille alan työntekijöille laskentatapaa muuttamalla on
kustannusvaikutukseltaan hyvin suuri.
Pitempi vuosiloma liittyy yleensä pitkään työsuhteeseen. Vaatimus pitemmästä vuosilomasta
ikääntyville ja samassa työsuhteessa pitkään olleille työntekijöille on lisäksi tullut esiin
työehtosopimustavoitteita kerättäessä.
Päätösesitys:
Edustajisto päättää, että aloite siirretään sopimusalatoimikuntien käsiteltäväksi.
Päätös:
Edustajisto päättää, että aloite siirretään sopimusalatoimikuntien käsiteltäväksi.
Aloite 9:

Liikenneasemien ilta-lauantailisien yhtenäistäminen
-

Koska nyt on kolme erilaista taulukkoa, yhdenmukaistettaisiin taulukkojen lisät
Yksintyöskentely
PAM-liikealan Lahden seudun osasto ry 062

Hallituksen lausunto:
Huolto- ja liikenneasemien palkka- ja työehdoista on sovittu sekä Kaupan
työehtosopimuksessa että Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalveluita koskevassa
työehtosopimuksessa.
Työaikalisät ovat työehtosopimuksissa erilaisia sekä erilaisten päivittäistavarakaupan
sisältäville liikenneasemille on erisuuruiset lisät, jonka vuoksi yhdenmukaistamiselle ja
selkeyttämiselle on tarvetta.
SOK:n työnantajayhdistyksen kanssa on aloitettu neuvotteluja tavoitteena saada ABCliikenneasemia koskeva työehtosopimus. Siinä huomioidaan palkka- ja työaikamääräysten
lisäksi esim. yksintyöskentelyyn liittyviä seikkoja. Tätä työtä voidaan käyttää hyödyksi kaikkia
liikenneasemia koskevien työehtojen kehittämiseen.
Päätösesitys:
Edustajisto päättää, että aloite siirretään matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelujen sekä
kaupan sopimusalatoimikuntien käsiteltäväksi.
Päätös:
Edustajisto päättää, että aloite siirretään matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelujen sekä
kaupan sopimusalatoimikuntien käsiteltäväksi.
Aloite 10:

Lauantailisä myös kiinteistöpalvelualalle
Kiinteistöpalvelualalla ei ole lauantailisää kuten esim. kaupan ja vartiointialalla. Tämä tulisi
huomioida seuraavissa TES neuvotteluissa.
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Pam pääkaupunkiseudun Siivous ja Toimitilapalvelut os 555

Hallituksen lausunto:
Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskevan työehtosopimuksen palkkausjärjestelmän
uudistamisesta käytiin pitkähköt neuvottelut 2006 – 2009. Tuolloin lähtökohdaksi asetettiin,
että peruspalkat muodostaisivat valtaosan työntekijän ansioista.
Eri alojen työehtosopimuksilla ja palkkausjärjestelmillä sekä -rakenteilla on jokaisella oma
historiansa, joista pääosin johtuvat erot sopimusten välillä. Kiinteistöpalvelualalla ei
perinteisesti ole työskennelty kovin paljon lauantaisin, toisin kuin kaupassa ja vartioinnissa.
Työnantajapuoli laskee lisätkin kustannusvaikutuksiksi jolloin lisien muodostamiseen pitäisi
lohkaista osa alan yleiskorotuksesta. Kun lisästä hyötyvien määrä jää hyvin vähäiseksi, pitää
miettiä onko järkevää siirtää osa yleiskorotuksesta kyseiseen tarkoitukseen.
Päätösesitys:
Edustajisto päättää siirtää aloitteen kiinteistöpalvelualan sopimusalatoimikunnan
käsiteltäväksi.
Puheenvuoro Kim Stenberg (Lounais-Suomi):
Stenberg esitti, että ensisijaisesti tulee korottaa varsinaista palkkaa eikä lisiä.
Päätös:
Edustajisto päättää siirtää aloitteen kiinteistöpalvelualan sopimusalatoimikunnan
käsiteltäväksi.
Aloite 11:

Iltalisä sunnuntaisin sekä juhlapyhinä maksettava kaksinkertaisena ympäri vuoden
Iltalisät maksetaan TES:n mukaan sunnuntaisin sekä kirkollisilta juhlapäiviltä, vapulta ja
itsenäisyyspäivältä vain yksinkertaisena. Lisäksi lisää ei makseta em. päivinä 0.00-06.00
väliseltä ajalta lainkaan. Marras- joulukuussa iltalisä kuitenkin maksetaan sunnuntaisin
pidennetyn aukiolon mukaan kaksinkertaisena. Sunnuntai on kuitenkin hyvin
merkityksellinen vapaa – erityisesti esimerkiksi lapsiperheissä. Lisäksi kaupanalalla on
nykyisin tullut erikoisluvalla saatuja aukioloaikoja, jotka entisestään vähentävät perheiden
mahdollisuuksia viettää aikaa yhdessä eikä tätä ole korvattu työntekijöille millään tavalla.
Meidän mielestämme on erikoista ajatella, että sunnuntai-iltaisin tehty työ olisi
vähempiarvoista tammi-lokakuussa kuin marras-joulukuussa.
Em. syistä mielestämme iltalisä tulisi maksaa sunnuntaisin sekä juhlapyhinä kaksinkertaisena
ympäri vuoden.
PAM-liikealan Turun seudun osasto 069

Hallituksen lausunto:
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Määräys kaksinkertaisesta iltalisästä marras- joulukuussa sunnuntaina klo 18 – 24 tuli
voimaan samaan aikaan kun uusi aukiololainsäädäntö mahdollisti aukiolon tuona aikana
kaikissa päivittäistavaramyymälöissä.
Sittemmin poikkeuslupakäytäntö on johtanut siihen, että aukiolo on mahdollistettu myös
muina päivinä ja aikoina kuin laissa alun perin on tarkoitettu. Sunnuntaina maksettavien
lisien maksaminen samansuuruisena kaikkina sunnuntaina on hyvin perusteluta. Muutoin
palkkausjärjestelmää kehitettäessä tulee arvioida myös lisien ja peruspalkan suhdetta
palkanmuodostuksessa.
Päätösesitys:
Edustajisto päättää, että aloite siirretään kaupan sopimusalatoimikunnan käsiteltäväksi.
Päätös:
Edustajisto päättää, että aloite siirretään kaupan sopimusalatoimikunnan käsiteltäväksi.
Aloite 12:

Visualistien iltalisät
TES s 37, 12§ kohta 3 Iltalisä:
”Lisä maksetaan myös muulle työntekijälle (esim. varasto- ja konttorityöntekijä):
- hänen työskennellessä säännöllisesti myymälässä tai sen välittömässä läheisyydessä ja
- töiden liittyessä aukiolon johdosta tehtävään myyntityöhön”
Visualisti joutuu satunnaisesti työskentelemään myös ilta-aikaan. Normaalisti heidän
työaikansa ovat esim. 7-15 mutta erityisten kampanjoiden vuoksi he saattavat toisinaan
joutua olemaan töissä esim. klo 15 - 23 tms. Tällöin he tekevät työtään luonnollisesti myös
myymälässä, mutta eräs iso työnantaja ei ole suostunut maksamaan tuolta ajalta iltalisää.
Työnantaja vetoaa nimenomaan siihen, että visualistit eivät tekisi työnsä ohella myyntityötä,
vaan ainoastaan somistusta.
Tämä on varsin epäreilu väittämä, sillä visualistien työskennellessä myymälässä, he auttavat
yhtälailla asiakkaita kuin kuka tahansa muukin työntekijä, osallistuvat tarvittaessa
kassajonojen purkuun ym.
Esitämme ao. työehtosopimuskohtaa täydennettäväksi siten, että siinä huomioidaan myös
visualistien kaupan aukioloajan ulkopuolella tekemä työ iltalisän piiriin.
PAM – palvelualan Pirkanmaan ammattiosasto Pamina 003 ry

Hallituksen lausunto:
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Palvelualojen ammattiliiton kanta on, että aloitteessa mainitun työehtosopimuskohdan
mukaista iltalisää tulee maksaa myös visualistille (työehtosopimuksessa ”somistaja”), joka
osallistuu asiakaspalveluun.
Tämän lisääminen olisi tekstin selkeyttämistä, mutta sen ulottaminen aukiolon ulkopuolelle
olisi varsinainen työehtosopimusmuutos.
Päätösesitys:
Edustajisto päättää, että aloite siirretään kaupan sopimusalatoimikunnan käsiteltäväksi.

Päätös:
Edustajisto päättää, että aloite siirretään kaupan sopimusalatoimikunnan käsiteltäväksi.
Aloite 13:

Ryhmäkanteen nosto-oikeuden laajentamisen tukeminen
Työelämä tuntuu raaistuvan vuosi vuodelta. Työnantajat rikkovat voimassa olevia lakeja ja
sopimuksia monin paikoin tietoisesti ja tarkoituksella. Nykyisellään työnantajien saattaa olla
jopa kannattavampaa rikkoa lakia ja työehtosopimusta, koska kaikki työntekijät eivät
välttämättä tiedä oikeuksistaan tai eivät uskalla niitä ajaa. Työsuhteet esimerkiksi ovat
taloudellisen tilanteen vuoksi niin epävarmoja, ettei yksittäiseltä työntekijältä voi
kohtuudella edes edellyttää epäkohtiin puuttumista. Kukapa haluaisi itselleen hankalan
työntekijän maineen.
Tällä hetkellä voimassa olevan lainsäädännön mukaan ammattiliiton on saatava jokaiselta
työntekijältä valtakirja, ennen kuin se voi viedä tapausta oikeuteen. Menettely on hidas ja
vaivalloinen. Työntekijöiltä vaaditaan myös rohkeutta esiintyä oikeudessa omissa nimissään.
Uskomme, että jos PAMilla olisi ryhmäkanteen nosto-oikeus, meillä olisi käytettävissämme
yksi todella tehokas työkalu työnantajien piittaamattomuutta ja tahallisia rikkomuksia
vastaan. Tästä syystä mielestämme PAMin tulisi liittona ottaa aktiivisesti yhteyttä
lainsäätäjiin ja tuoda mm. mediassa esiin tätä toivetta, jotta lainsäätäjillä olisi selkeä kuva
työkalun todellisesta tarpeesta ja saisimme aikaan ryhmäkannelakiin muutoksen, jossa
ammattiliitolla olisi ryhmäkanteen nosto-oikeus.
PAM-liikealan Turun seudun osasto 069

Hallituksen lausunto:
Työsuhteessa syntyneen riidan hoitaminen edellyttää työntekijän antamaa valtuutusta.
Työehtosopimuksen tulkinnasta tai sen rikkomisesta syntyneen riidan ammattiliitto voi
kuitenkin viedä työtuomioistuimen käsiteltäväksi ilman jäsenten antamaa valtuutusta.
Muuten liitolla ei ole itsenäistä kanneoikeutta. Työntekijäjärjestöt, myös Palvelualojen
ammattiliitto, ovat eri yhteyksissä esittäneet järjestöjen kanneoikeuden saamista lakiin.
PAM on aiempienkin edustajistoaloitteiden yhteydessä luvannut toimia kanneoikeuden
puolesta. Erityistä merkitystä kanneoikeudella on nähty olevan ulkomaalaisen työvoiman ja
muuten työmarkkinoilla tavallista heikommassa asemassa olevien asioiden hoitamisessa.
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Päätösesitys:
Edustajisto päättää, että Palvelualojen ammattiliitto toimii yhdessä muiden
ammattijärjestöjen kanssa järjestöjen kanneoikeuden toteuttamisen puolesta.
Päätös:
Edustajisto päättää, että Palvelualojen ammattiliitto toimii yhdessä muiden
ammattijärjestöjen kanssa järjestöjen kanneoikeuden toteuttamisen puolesta.
Aloite 14:

Kielilisä
Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelualan työehtosopimuksen tulisi sisältää vähintäänkin
samat kielilisät kuin kaupan työehtosopimuksessa. Kaupan työehtosopimuksen mukaan
kielilisää maksetaan tavanomaisessa asiakaspalvelutyössä hänen joutuessaan käyttämään
lähes päivittäin useampaa kuin 1 kieltä tai muussa työtehtävässä työnantajan edellyttäessä
hänen käyttävän lähes päivittäin useampaa kuin 1 kieltä.
Kielilisä on 5 % taulukkopalkasta/kieli. Työnantajan edellyttäessä tavanomaista parempaa
kielitaitoa maksetaan 5 % suurempaa lisää. Käyttäessään kielitaitoa vain osan vuotta (esim.
turistiaika) maksetaan kielilisää vain tältä ajalta.
Olisi kohtuullista, että matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelualan työehtosopimuksessa
lisä laskettaisi suoraan henkilökohtaisesta palkasta, taulukkopalkan sijaan. Henkilökohtaisia
palkkoja käytetään paljon sesonkityössä, jolloin kielilisällä olisi suurempi vaikutus.
PAM – Porvoon seudun osasto ry.– PAM – Borgånejdens avdelning rf 188
PAM – Hotelli- ja ravintola-alan pääkaupunkiseudun osasto ry

Hallituksen lausunto:
Erillistä kielilisää ei ole aikanaan sovittu alan palkkausjärjestelmään, mitä on perusteltu sillä,
että kielitaitovaatimus kuuluu alan työtehtäviin ja on alan ammattilaisten perusosaamista.
Alan yritykset, työtehtävät ja niiden ammattitaitovaatimukset ovat kuitenkin eriytyneet alan
kasvaessa ja monipuolistuessa ja myös kielilisän maksamista tulisikin tarkastella
nykyhetkessä tulevaisuutta silmällä pitäen. Kielilisästä on keskusteltu matkailu-, ravintola- ja
vapaa-ajanpalveluiden sopimusalatoimikunnissa eri vuosina muun muassa
työehtosopimustavoitteiden valmistelun yhteydessä. Lopullisten työehtosopimustavoitteiden
joukkoon se ei ole kuitenkaan viime vuosina noussut, mikä johtuu osittain siitä, että
vaatimuksia palkkauksessa huomioitaviksi tekijöiksi on monia muitakin ja koko
palkkausjärjestelmää tulisi tarkastella kokonaisuutena.
Alalla onkin sovittu palkkausjärjestelmän uudistamisesta. Työryhmä selvittää kaikkien eri
palkanosien käyttöä ja vaikutuksia. Työryhmän tulee huomioida eri tehtävien edellyttämien
ammatillisten tietojen ja taitojen eroavaisuudet osana palkan muodostusta ja selvittää
mahdollisuuksia kehittää erityisesti ammattityön ansiotasoa. Työryhmän työ tulee saattaa
valmiiksi sopimuskauden mennessä.
Päätösesitys:
Edustajisto päättää siirtää aloitteen matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalveluiden
sopimusalatoimikuntien käsiteltäväksi.
Puheenvuoro Petri Leskelä (Helsinki-Uusimaa):
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Leskelä piti aloitetta tärkeänä. Hänen haastoi liittoa pohtimaan, tulisiko kielilisää maksaa
myös luottamushenkilöille, tukitoimiin ja muilla aloilla, joissa kielten käyttö on yleistä.
Puheenvuoro Merja Lehto (Helsinki-Uusimaa):
Lehto korosti, että seuraavissa mara-alan neuvotteluissa olosuhdelisät ovat kielilisiä
tärkeämpiä. Kun kielilisistä neuvottelu tulee ajankohtaiseksi, on varmistettava, että lisä
koskee kokonaisuudessaan palvelualaa. Kielilisä on kaikilla palvelualoilla tärkeä osa
palkkausta.

Päätös:
Edustajisto päättää siirtää aloitteen matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalveluiden
sopimusalatoimikuntien käsiteltäväksi.
Aloite 15:

Hammashoidosta
Suun terveys heijastuu koko ihmisen terveydentilaan. Koko väestöllä on mahdollisuus saada
hammashoitoa yhteiskunnan tukemana. Hoitoon pääsy määräytyy terveysperusteisesti,
perustuen hammaslääketieteelliseen hoidon tarpeeseen. Hoitojärjestys perustuu hoidon
kiireellisyyteen. Kiireetöntä hoitoa joutuu jonottamaan eikä kenelläkään ei ole ns.
subjektiivista oikeutta hoitoon.
Kun kiireetöntä hoitoa voi joutua jonottamaan jopa vuoden, on mielestämme kohtuutonta,
että pitkän odotuksen jälkeen sattumalta saatu aika osuessa työaikaan, vähentää
säännöllistä työaikaa. Tästä syystä ehdotamme TES:n 18§ b kohtaan muutosta, joka antaisi
mahdollisuuden ottaa vastaan pitkän odotuksen jälkeen saatu hoitoaika pelkäämättä
ansionmenetystä, vaikka kyseessä olisi ns. kiireetön hoito.
PAM-liikealan Turun seudun osasto 069

Hallituksen lausunto:
Hammashoitoon on syntynyt koko 2000-luvun ajan pahenevia jonoja kaikissa kunnissa.
Kiireettömäksi luetaan oirehtiva, mutta ei vielä akuutti hammashoidon tarve.
Hoitamattomien hammasoireiden todennäköinen seuraus on oireiden pahentuminen
akuutiksi. Tulehtuneen, akuutin ja kivuliaan hammassairauden hoitoa seuraa yleensä
työkyvyttömyysjakso.
Kunnallisen hoidon ruuhkautumisen vuoksi tieto kiireettömän hoidon vastaanottoajasta tulee
usein niin myöhään, että kyseiselle ajalle on jo laadittu työvuorolistat. Ajan osuminen
työvuoron päälle aiheuttaa kohtuuttoman tilanteen työntekijälle, jolle ajan peruuttaminen
saattaa aiheuttaa joutumisen jälleen hoitojonon hännille.
Kaupan työehtosopimuksen määräys hammassairauden hoidon palkallisuudesta edellyttää
äkillisyyttä. Lisäksi lääkärin on todistettava hoidon kiireellisyyden tarve. Hammashoidossa
korostuu erityisesti oikea-aikaiseen hoitoon pääsyn merkitys sairauslomien välttämiseksi.
Tästä syystä kiireetönkin hammashoito tulisi rinnastaa muihin terveydenhoidon kannalta
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tarpeellisiin tarkastuksiin ja tutkimuksiin, joiden perusteella säännöllisen työajan palkkaa ei
vähennetä edellyttäen että ne on järjestetty tarpeetonta työajan menetystä välttäen.
Päätösesitys:
Edustajisto päättää, että aloite siirretään sopimusalatoimikuntien käsiteltäväksi.
Päätös:
Edustajisto päättää, että aloite siirretään sopimusalatoimikuntien käsiteltäväksi.
Aloite 16:

Opiskelujen ohessa töissä olevalle opiskelijajäsenelle pienempi jäsenmaksu
Opiskelujen ohessa töissä oleva opiskelijajäsen maksaa vain PAMin työttömyyskassan
jäsenmaksuosuuden liittyessään PAMin maksavaksi jäseneksi.

Perustelu

PAMin opiskelijajäsenille pienempi jäsenmaksu olisi iso jäsenetu liittyä nopeammin
maksavaksi jäseneksi työssäoloaikanaan. Monet opiskelijajäsenet vetoavat, ettei heillä ole
varaa maksaa PAMin jäsenmaksua vähäisistä työtuloistaan opiskeluaikana. Tällä saataisiin
suurempi joukko opiskelijajäseniä liittymään maksavaksi jäseneksi ja opiskelujen jälkeen
maksamaan PAMin täysi jäsenmaksu.
Esim. Rakennusliitolla on tällainen käytäntö opiskelijajäsenilleen. Kopioitu teksti
Rakennusliiton nettisivuilta: Opiskelijajäsenet on vapautettu jäsenmaksuista
opiskeluaikana. Kesätöissä ollessaan opiskelijajäsenet maksavat pelkästään
työttömyyskassan jäsenmaksua, joka vuonna 2013 on 0,68 %. Kesätyöajalta jäsenmaksun
maksaneet kartuttavat omaa työssäoloehtoaan kassalle. Kesätyön alkaessa ole yhteydessä
jäsenrekisteriin tai omaan Rakennusliiton aluetoimistoosi, jotta liittymisesi kassaan
saadaan rekisteröidyksi.
Myös Tehyllä on vastaava jäsenetu, mutta Tehy maksaa opiskelijajäsentensä
työttömyyskassan jäsenmaksun. Kopioitu teksti Tehyn nettisivuilta: Opiskelijajäsenyys on
päätoimiselle sosiaali- ja terveysalan tutkintoa opiskelevalle täysin maksuton. Tehy maksaa
jäsentensä työttömyyskassan jäsenmaksun. Kun liityt Tehyyn, hae työttömyyskassan
jäsenyyttä samalla lomakkeella. Työttömyyskassan jäsenyys mahdollistaa sinulle
perusturvaa paremman ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan mahdollisen
työttömyyden varalle ja jo opiskeluaikana tehdyt työt kerryttävät ansiosidonnaisen
päivärahan työssäoloehtoa Kassan jäsenyys aktivoituu työnteon aloittamishetkestä: Jos
teet opintojen ohella palkkatyötä (mikä tahansa palkkatyö) ilmoita seuraavan mahdollisen
työpäivän päivämäärä työttömyyskassan jäsenhakemukseen. Kassan jäsenyys aktivoituu
ilmoittamastasi päivämäärästä. Kertailmoitus työskentelyn aloittamisesta riittää, se aktivoi
kassan jäsenyyden. Tämän jälkeen säästä itsellesi työsopimukset ja palkkakuitit
mahdollista työssäoloehdon laskemista varten.
PAM – Etelä-Pohjanmaan osasto 031 ry

Hallituksen lausunto:
Taustamateriaalia vaihtoehtoisista jäsenmaksurakenteista on valmisteltu seuraavan
edustajistokauden päätöksiä varten. Laskelmissa on huomioitu erilaisten vaihtoehtoisten
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mallien mahdolliset vaikutukset jäsenmäärään, jäsentyytyväisyyteen, jäsenmaksukertymään
ja sisäisiin prosesseihin.
Näissä vaihtoehdoissa ei ole ollut mukana aloitteessa esitettyä mallia työssäkäyville
opiskelijajäsenille. Tämä vaihtoehto lisätään taustamateriaaliin.
Päätösesitys:
Aloite huomioidaan seuraavan edustajistokauden linjauksia tehtäessä.
Päätös:
Aloite huomioidaan seuraavan edustajistokauden linjauksia tehtäessä.
Aloite 17:

Osastojen sähköpostiosoitteet yhtenäisiksi
Osastoilla saisivat sähköpostiosoitteet olla muotoa osaston nimi@pam.fi.

Perustelu

Nykyään osastojen sähköpostiosoitteet ovat jos minkälaisia.
Yhtenäinen osoite loisi yhtenäisyyttä käytäntöön ja osoitteet olisi helpompi löytää.
Sähköposti on nykyään tärkeä viestintäkanava ja nuorten suosiossa.
PAM hotelli-ja ravintola-alan Lappeenrannan osasto 722

Hallituksen lausunto:
Ammattiosastot päättävät itsenäisesti sähköisistä palveluistaan, myös verkkotunnuksistaan.
Selkeyden ja yhdenmukaisuuden vuoksi esitys ammattiosastojen yhtenäisestä
verkkotunnuksesta on hyvä. Parhaillaan on käynnissä liiton tietohallintojärjestelmien
uudistaminen, jonka yhteydessä kartoitetaan osastojen yhtenäisen verkkotunnuksen
toteutus ja hallinnointi. Verkkotunnus pam.fi on kuitenkin syytä säilyttää vain liiton käytössä,
jotta postin vastaanottajalla tietää postin lähettäjän ja vältytään sekaannuksilta.
Päätösesitys:
Hallituksen lausunto merkitään tiedoksi.
Päätös:
Hallituksen lausunto merkitään tiedoksi.
Aloite 18:

Lapsen äkillinen sairastumisen (17§.2) hoitamisoikeus
Lapsen äkillisesti sairastuessa hoitamisoikeus: ikärajan nostaminen 10 -vuotiaasta 12 vuotiaaseen. Katsomme, että 10 -vuotiasta ei voi jättää kotiin yksin sairastamaan. Lisäksi
onko tarpeellista jakaa 1-3 vrk hoidon järjestämistä tai hoitamista puolisoiden ym. kesken.
Osa-aikaisuuden ja pätkätöiden lisääntyminen hankaloittaa hoitojärjestelyjä.
PAM-liikealan Kuopion seudun osasto ry

Hallituksen lausunto:
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Kansainväliset lastensuojelujärjestöt ovat suositelleet, ettei alle 12-vuotiasta jätettäisi yksin
edes terveenä ollessaan. 10-vuotias voi kokea sairaana yksinolon hyvinkin pelottavana.
Tämän perusteella on työsopimuslaissa olevaa ikärajaa pyritty nostamaan lakialoitteellakin.
Työsopimuslain tulkinta lähtee siitä, ettei molemmilla vanhemmilla ole oikeutta olla
tilapäisellä hoitovapaalla yhtä aikaa. Sama tulkinta on omaksuttu myös työehtosopimuksiin
sovittuihin määräyksiin. Paljon osa-aikaisia työntekijöitä käyttävillä aloilla on vapaan
pilkkominen eri työnantajien palveluksessa olevien vanhempien työvuorojen perusteella
kuitenkin tarpeetonta ja sekavaa. Tavoiteltu hyöty jää saavuttamatta. Työurien
pidentämistavoitteita ei palvele varsinkaan lapsiperheiden vanhempien kuormituksen
lisääminen.
Työehtosopimuksissa tilapäiseen hoitovapaaseen on oikeus, kun se on välttämätöntä lapsen
hoitamiseksi tai hoidon järjestämiseksi. Työnantajat ovat esittäneet arjelle vieraita ja
työehtosopimukseen perustumattomia tapoja ilmoittaa toisen puolison esteestä hoitaa lasta.
Tällaisia on pyritty ulottamaan puolisoon tai jopa koskemaan toista työnantajaa. Näistä on
syntynyt lukuisia erimielisyyksiä, joista osa on edennyt Työtuomioistuimen ratkaistavaksi.
Äkillisesti sairastuneen lapsen hoitovapaan ikärajan nostamista on esitetty kaupan alan
työehtosopimusneuvotteluissa ilman menestystä. Aloite tarvitsee todennäköisesti
lainmuutosta tuekseen. Riippuen Työtuomioistuimen ratkaisuista saattaa lisäksi olla tarvetta
selkeyttää ja täsmentää säännöksiä toisen puolison esteen ilmoittamisesta. Asia pidetään
edelleen neuvottelutavoitteena, mutta samanaikaisesti tämä muutostarve tulee tuoda esiin
perhevapaiden uudistusten valmistelussa.
Päätösesitys:
Edustajisto päättää, että aloite siirretään niiden alojen sopimusalatoimikuntiin, joissa
tavoitetta ei ole saavutettu.
Päätös:
Edustajisto päättää, että aloite siirretään niiden alojen sopimusalatoimikuntiin, joissa
tavoitetta ei ole saavutettu.
Aloite 19:

Työpaikkakohtaisen luottamusmies rinnastettava pääluottamusmieheen
Luottamusmiessopimukseen muutos, jossa työpaikkakohtainen (työpaikan) luottamusmies
rinnastettaisiin pääluottamusmieheen. Yrityksissä on toimipaikkoja, joissa yli 30 työntekijää
ja näin ollen pääluottamusmiehen apuna olevat työpaikkakohtaiset luottamusmiehet
toimivat melko lailla itsenäisesti.
PAM-liikealan Kuopion seudun osasto ry

Hallituksen lausunto:
Kaupan alan luottamusmiessopimuksen mukaan yritykseen voidaan valita luottamusmies
(yrityksen luottamusmies), joka vähintään 30 työntekijän yrityksessä on
luottamusmiessopimuksen tarkoittama pääluottamusmies. Toimipaikan luottamusmies
voidaan valita, jos asiasta sovitaan kirjallisesti ennen vaalijärjestelyjä. Mikäli yrityksellä on
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valtakunnallisesti laaja alueorganisaatio, voidaan samoin edellytyksin valita
alueluottamusmiehiä.
Luottamusmiessopimuksen luottamusmieskorvaus- ja työstävapautusmääräykset eivät
suoraan koske toimipaikkakohtaista tai alueluottamusmiestä. Myös muutoin on eroja
pääluottamusmiehen ja em. luottamusmiesten oikeuksissa.
Joissain yrityskohtaisissa sopimuksissa on sovittu muillakin luottamusmiehillä olevan samat
oikeudet ja velvoitteet kuin pääluottamusmiehellä.
Oikeuksien laajentaminen myös muille kuin pääluottamusmiehille on perusteltua ja on olut
aikaisemminkin esillä työehtosopimusneuvotteluissa.
Päätösesitys:
Edustajisto päättää, että aloite siirretään kaupan sopimusalatoimikunnan käsiteltäväksi.
Päätös:
Edustajisto päättää, että aloite siirretään kaupan sopimusalatoimikunnan käsiteltäväksi.
Aloite 20:

Liiton annettava koulutusta
Liiton on annettava liittokokoukseen / valtuustoon / edustajistoon / hallitukseen valituille
edustajille riittävä koulutus kokouksessa toimimisesta, edustajan tehtävistä, liiton
päätöksenteosta sekä liiton hallinnon rakenteista. Koulutus tulee antaa kokousedustajille
ennen järjestäytymiskokousta.

Perustelu

Jotta liiton päätöksenteossa toteutuu parhaalla mahdollisella tavalla demokratia, tulee eri
hallintoelinten edustajilla olla yhteneväinen ymmärrys liiton toiminnasta, sen päätöksenteon
tavoista sekä hallinnosta ja sen valitsemisesta.
Tällä tavoin liiton hallinnon toiminnassa taataan paremmin jäsenen äänen kuuluvuus ja
koulutuksella osin varmistetaan, ettei päätöksenteko ja hallinnon vuorovaikutus ole
riippuvainen liiton rakenteista.
PAM keskolaisten ammattiosasto 007 ry
PAM pääkaupunkiseudun Siivous ja Toimitilapalvelut os 555

Aloite 21:

Liiton annettava koulutusta vastuista ja velvollisuuksista
PAMin pitää antaa riittävästi ja tarkennettua koulutusta kaikille liittokokoukseen,
valtuustoon, edustajistoon, hallitukseen tms. tehtävään valituille heidän vastuistaan ja
velvollisuuksistaan. Koulutuksen pitää sisältää kokoustekniikkaa ja
päätöksenteonrakenteita, jotta valitut voivat toimia vastuullisesti tehtävien edellyttämällä
tavalla.
Koulutusta pitää antaa ennen luottamustehtävien alkamista.

Perustelu

Ehdokasasettelumateriaalissa tulee korostaa ehdokkuutta harkitseville mitä vastuita ja
velvollisuuksia mahdollinen valinta tuo tulessaan! Tarvitsemme tulevaisuutta rakentamaan
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päteviä ja aidosti kaikkien palvelualojen jäsenten etua ajavia henkilöitä. Tehtäviin valittujen
tulee tietää mitä ja mistä he päättävät ja mitkä ovat niiden päätösten seuraukset.
Koulutuksen myötä säästyy aikaa ja resursseja ja työskentelystä tulee tehokkaampaa.
Koulutusta tarvitaan, jotta kaikki valitut ”pelaavat samoilla säännöillä”.
PAM Hotelli- ja ravintola-alan pääkaupunkiseudun osasto ry ammattiosasto 716
Hallituksen lausunto aloitteisiin 20 ja 21:
On tärkeää, että liiton hallintoelimien edustajat hallitsevat perusasiat, kuten kokous- ja
päätöksentekokäytännöt ja tuntevat liiton hallintorakenteet. Uutta edustajisto- tai
valtuustokautta silmällä pitäen liitto tekee suunnitelman uusien edustajien kouluttamisesta
järjestäytymiskokouksessa sekä alueellisesti.
Päätösesitys:
Edustajisto päättää, että liitto valmistelee uusien hallinnon edustajien koulutussuunnitelman.
Puheenvuoro Katja Mechelin (Helsinki-Uusimaa):
Mechelin ehdotti, että edustajiston kokoukset ja koulutukset järjestetään jatkossa
Petäyksessä toiminnan tukemiseksi.
Päätös:
Edustajisto päättää, että liitto valmistelee uusien hallinnon edustajien koulutussuunnitelman.
Aloite 22:

Riita- ja erimielisyysasioiden käsittelystä laadittava ohjeistus
Riita- ja erimielisyysasioiden vastaanottoon, käsittelyyn ja tiedonantovelvollisuuteen tulee
laatia ohjeistus. Asioita käsittelevät liiton työntekijät pitää velvoittaa antamaan tietoa asian
etenemisestä asianomaisille. Päätöksestä pitää aina ilmoittaa heti sen vahvistuttua.

Perustelu

Tällä hetkellä asianomaisille ei kuitata erimielisyysmuistiota vastaanotetuksi, käsitellyksi,
eikä päätetyksi. Prosessin aikana ei asian etenemisestä infota muistion tehnyttä
luottamushenkilöä, eikä jäsentä. Kuka asiaa hoitaa, miten se etenee, kauanko kestää, mikä
on päätös?
Pahimmassa tapauksessa asia on päätetty jo kuukausia sitten, eikä luottamusmies ole saanut
sitä tiedoksi.
PAM Hotelli- ja ravintola-alan pääkaupunkiseudun osasto ry ammattiosasto 716

Hallituksen lausunto:
Liittoon tulleen riita-asian hoitamiseen kuuluu riidassa asianosaisena olevan jäsenen
pitäminen ajan tasalla siitä, mikä on riidan hoidon tilanne. Tiedossa on, että tietoa haluavat
usein myös luottamusmiehet, varsinkin, jos he ovat olleet aktiivisesti mukana riidan
alkuvaiheessa. Voimavarojen puitteissa heille on yritetty keskeisimmistä asian vaiheista
kertoa. Joissakin tapauksissa neuvotteluvaiheista kertominen ei ole mahdollista
asianajosalaisuuden liittyvien esteiden vuoksi. Lopputuloksesta ilmoittaminen
luottamusmiehelle on tietenkin aina asianmukaista, ellei asiassa tehtyyn sopimukseen liity
nykyisin varsin yleistä salassapitoehtoa. Liitossa uusitaan vuoden 2014 aikana riitojen
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hallintaan käytettävä sähköinen rekisteri. Tarkoitus on, että jäsen voisi nykyistä helpommin
seurata asiansa etenemistä. Samalla uusitaan riidan hoitamiseen liittyvää oheistusta.
Päätösesitys:
Edustajisto päättää, että riitojen hoitoon liittyvää ohjeistusta uusittaessa otetaan huomioon
jäsenen ja luottamusmiehen oikeus saada ajantasainen tieto riidan hoidon eri vaiheista.
Päätös:
Edustajisto päättää, että riitojen hoitoon liittyvää ohjeistusta uusittaessa otetaan huomioon
jäsenen ja luottamusmiehen oikeus saada ajantasainen tieto riidan hoidon eri vaiheista.
Aloite 23:

Pöytäkirjat laadittava mahdollisimman pian
Liittokokousten, valtuuston, edustajiston, hallituksen tms. pöytäkirjat tulee laatia
mahdollisimman pian edustajiston kokouksen jälkeen. Liittokokouksen pöytäkirjat pitää olla
käytettävissä ja nähtävillä PAM- netissä viimeistään kahden kuukauden kuluttua
kokouksesta. Valtuuston, edustajiston, hallituksen tms. pöytäkirjat pitää olla käytettävissä ja
nähtävillä viimeistään kahden viikon kuluessa kokouksesta. Käytäntö pitää ottaa käyttöön
kaikissa tulevissa kokouksissa.

Perustelu

Pöytäkirjojen valmistuminen kestää tällä hetkellä aivan liian kauan. Pöytäkirjat pitää olla
käytettävissä mahdollisimman pian kokouksesta, jotta niiden oikeellisuus voidaan tarkistaa
vielä kun käsitellyt asiat ovat tuoreessa muistissa. Seuraavan kokouksen valmistelu ja
aloitteiden teko helpottuu, kun edellisen kokouksen pöytäkirjat ovat käytettävissä riittävän
ajoissa ennen seuraavaa kokousta. Myös jäsenillä on oikeus nähdä pöytäkirjat kohtuullisen
ajan kuluttua kokouksista. Kevään 2012 edustajistolle tekemääni aloitteeseen hallituksen
vastaus oli: ”Käytäntöä jatketaan tulevassa kokouksessa”. Näin ei toimittu seuraavan, eikä
sitä seuraavien kokouspöytäkirjojen osalta.
Merja Lehto, edustajiston jäsen

Hallituksen lausunto:
Pöytäkirjat kirjoitetaan mahdollisimman pian kokousten jälkeen ja pääsääntöisesti ne ovat jo
nyt olleet jäsenistön luettavissa kahden kuukauden sisällä kokouksista. On hyvä muistaa, että
pöytäkirjojen puhtaaksi kirjoittamisesta niiden julkaisemiseen nettisivuilla mahtuu monta
työvaihetta ja joskus julkaisussa voi tulla viivettä inhimillisistä syistä johtuen.
Päätösesitys:
Edustajisto päättää, että jatkossa pöytäkirjat tai niistä tehdyt tiedotteet ovat jäsenten
luettavissa viimeistään kaksi kuukautta kokouksen jälkeen.
Päätös:
Edustajisto päättää, että jatkossa pöytäkirjat tai niistä tehdyt tiedotteet ovat jäsenten
luettavissa viimeistään kaksi kuukautta kokouksen jälkeen.
Aloite 24:

Liiton järjestettävä 1-2 vuoden välein alakohtaiset ammattiosastopäivät
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Perustelu

Tiedonvaihto ja tiedon saanti oman alan muiden toimijoiden tavoitteista, erityispiirteistä ja
haasteista, eri puolelta maata, lisääntyisi. Mara-alaa uhkaa kaivosteollisuuden kasvu
pohjoisessa, terassien päivänvarjojen värin sääntely etelässä. Kaupan alan työpaikkoja syövä
”mörkö” löytyy verkkokaupasta. Kipan haasteena ovat maahanmuuttajat. Vartijoilla riittää
työtä lisääntyvien omaisuusrikosten parissa jne.
Tulevaisuudessa saman alan eri ammattiosastojen on tehtävä entistä enemmän yhteistyötä,
mm. palvelualojen arvostuksen nostamiseksi. Ammattiosastojen rooli päätöksenteossa ja
palvelualojen työpaikkojen puolustajina tulee kasvamaan merkittävästi. Ihmiset pitää tuntea
henkilökohtaisesti. Verkostoituminen vain sähköisesti ei luo yhteenkuuluvuutta, eikä lisää
luottamusta. Alakohtaisilla ammattiosastopäivillä mukaan pääsisivät myös ne aktiivit
ammattiosastojen jäsenet, jotka eivät ole muissa liiton luottamustehtävissä.
PAM Hotelli- ja ravintola-alan pääkaupunkiseudun osasto ry ammattiosasto 716

Hallituksen lausunto:
Liitto on järjestänyt vuosina 2011 ja 2013 ammattiosastojen puheenjohtajapäivät, joihin on
kutsuttu liiton kaikkien ammattiosastojen puheenjohtajat/varapuheenjohtajat. Päivien
tarkoituksena on ollut saattaa yhteen eri alojen ammattiosastojen toimijat. Alueellisesti
järjestetään vuosittain erilaisia ammattiosastotapaamisia kulloisenkin tarpeen mukaisesti.
Marava- ja kiinteistöpalvelualan ammattiosastoilla on ollut perinteenä järjestää vuosittain
kiertävällä järjestämisvastuulla alan kesäpäivät. Päivät ovat olleet suosittuja ja
ammattiosastot ovat halunneet ne itse järjestää.
Hallitus näkee positiivisena aktiivisuutena aloittaiset, ammattiosastojen järjestämät
kesäpäivät. Päivät muotoutuvat suoraan aktiivien kokemusten ja tarpeiden mukaisesti,
lähellä jäsenistöä. Nämä kesäpäivät myös sitouttavat ammattiosastojen jäseniä yhteiseen
tekemiseen ja antavat toimintamahdollisuuksia myös niille jäsenille, jotka eivät muuten ole
aktiivitoiminnassa mukana. Hallitus pitää tätä erittäin arvokkaana ja vaalittavana asiana.
Myös näissä tilaisuuksissa toimitaan yhteistyössä liiton toimistojen kanssa.
Päätösesitys:
Hallituksen lausunto merkitään tiedoksi.
Päätös:
Hallituksen lausunto merkitään tiedoksi.
Aloite 25:

Liiton tulee vaikuttaa vakuutuslainsäädännön muutokseen
Liiton tulee vaikuttaa vakuutuslainsäädännön muutokseen, koskien työssä tai työmatkalla
sattunutta liikenneonnettomuutta. Vakuutetun ollessa asianomistajana ja - tai syyttäjän
todistajana, voi joutua turvautumaan asianajajaan. Työnantajan vakuutusten pitää korvata
työssä tai työmatkalla sattuneesta liikenneonnettomuudesta johtuvat kaikki mahdolliset
asianajopalkkio-, ja oikeudenkäyntikulut.

Perustelu

Vakuutuslainsäädännössä on, liikenneonnettomuuden ollessa kyseessä, vakuutusyhtiöiden
mentävä aukko. Omalla autolla ajettaessa, työssä tai työmatkalla sattuneessa
liikenneonnettomuudessa syytön osapuoli joutuu maksamaan kaikki mahdolliset asianajo-,
ja oikeudenkäyntikulut itse. Työnantajan, eikä syyttömän vakuutetun oma
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oikeusturvavakuutus korvaa asianajo-, eikä oikeudenkäyntikuluja liikenneonnettomuudesta
aiheutuneesta riita-asiasta. Korvauksia lääkärikulujen, kuntoutuksen jne. ja asianajo-, ja
oikeudenkäyntikulujen osalta pitää hakea ensisijaisesti vakuutetun omasta
liikennevakuutuksesta. Vastapuolen vakuutusyhtiöltä tarvitaan kieltotodistus, ennen
mahdollisen oikeusavun saamista.
Tulevista lääkärikuluista, kuntoutuksista, muista korvauksista tai oikeusavusta, ei voi hakea
korvauksia etukäteen, joten näiden osalta ei myöskään kieltotodistusta voi saada.
Vakuutusyhtiö ei näin ollen myönnä vakuutetulle oikeusapua. Apu on kuitenkin usein
tarpeen jo ensimmäisessä käsittelyssä. Vakuutetun ja syyttömän osapuolen voittaessa,
kuitenkin kaikki kulut, jotka voivat olla useita tuhansia euroja, jäävät itselle maksettavaksi.
Oikeusturvasta voi saada maksusitoumuksen asianajo-, ja oikeudenkäyntikuluihin vasta, jos
on tyytymätön päätökseen tai mahdollisesti vuosien päästä tuleviin korvauksiin.
Tilanne on kohtuuton.
PAM Hotelli- ja ravintola-alan pääkaupunkiseudun osasto ry ammattiosasto 716
Hallituksen lausunto:
Suomalaisen kolmikantaperiaatteen mukaisesti työmarkkinakeskusjärjestöt ja joskus myös
alakohtaiset työntekijä- ja työnantajaliitot kutsutaan mukaan lainsäädännön valmisteluun
silloin, kun on kysymys työsuhteeseen liittyvästä sosiaalivakuutuksesta ja toimeentulon
turvaamisesta (mm. eläkkeet, sairastuminen, työ- ja työmatkatapaturmat). Sen sijaan
muuhun vakuuttamiseen (liikenne, koti, omaisuus, henki jne.) liittyvässä
lainsäädäntövalmistelussa työmarkkinajärjestöt eivät ole olleet mukana.
Uusi tapaturma- ja ammattitautilaki on ollut valmisteilla useita vuosia ja myös SAK:n
edustajat ovat olleet jäseninä lakia valmistelevassa työryhmässä. PAMin edustajat ovat
osallistuneet SAK:n taustaryhmän työhön. Työnantajapuolen yhtenä tavoitteena on ollut,
että työmatkatapaturmat jäisivät työnantajan pakollisen tapaturmavakuutuksen
ulkopuolelle, mutta asia onnistuttiin työntekijäpuolen toimesta estämään.
Työmatkalla tapahtuneet liikenneonnettomuudet kuuluvat myös tapaturmavakuutuksen
piiriin. Liikennevakuutuksesta korvataan vain se, mikä ei tule korvattavaksi
tapaturmavakuutuksesta.
PAMissa jäsentä neuvotaan ja avustetaan valitusten tekemisessä, silloin kun valitus liittyy
eläkkeisiin, työkyvyttömyyteen, työttömyysturvaan ja työ- ja työmatkatapaturmiin. Myös
oikeusavun saaminen em. syiden perusteella on mahdollista.
Päätösesitys:
Liitto osallistuu edelleen työ- ja sosiaalilainlainsäädännön valmistelutyöhön joko suoraan
lakia valmistelevissa työryhmissä tai SAK:n taustaryhmissä.
Koska aloitteessa kuvatun kaltaiset valitettavat tapaukset voivat jatkossakin ovat
mahdollisia, PAMissa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että jäsenistölle tiedotetaan
mahdollisuudesta saada neuvontaa ja apua valitusten tekemisessä. Oikeusapu myönnetään
aina tapauskohtaisesti liiton käytännön mukaisesti.
Päätös:
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Liitto osallistuu edelleen työ- ja sosiaalilainlainsäädännön valmistelutyöhön joko suoraan
lakia valmistelevissa työryhmissä tai SAK:n taustaryhmissä.
Koska aloitteessa kuvatun kaltaiset valitettavat tapaukset voivat jatkossakin olla
mahdollisia, PAMissa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että jäsenistölle tiedotetaan
mahdollisuudesta saada neuvontaa ja apua valitusten tekemisessä. Oikeusapu myönnetään
aina tapauskohtaisesti liiton käytännön mukaisesti.
Aloite 26:

Harjoitteluajan palkka
Harjoittelijan palkka on 85 % palkkaryhmä B1:n 1. vuoden palkasta yhden vuoden ajan. Tämä
on täysin kohtuutonta kaupan pienillä tunneilla muutenkin toimeentulonsa kanssa
kamppaileville työntekijöille. Harjoittelijan palkka pitäisi sitoa koeaikaan (4 kk). Em. ajassa on
varmasti jo oppinut esim. suurten markettien kassalinjalla vaaditut työt.
Pam-liikealan Turun seudun osasto 069

Hallituksen lausunto:
Kaupan työehtosopimuksessa harjoittelijan palkkaa voidaan maksaa henkilön työtehtävien
itsenäisyydestä riippumatta yhden vuoden ajan. Se on siis käytännössä alalle tulopalkka
kaikille työntekijöille, jolla ei ole kaupan alalta työkokemusta tai työtehtävään liittyvää
ammatillista tutkintoa. Työtehtävän hallitsemiseen tai varsinaiseen harjoitteluun se ei liity.
Aloitteessa esitetty koeaikaan sidottu harjoittelijan palkka on perusteltu nopeamman
palkkakehityksen saavuttamiseksi.
Päätösesitys:
Edustajisto päättää, että aloite siirretään kaupan sopimusalatoimikunnan käsiteltäväksi.
Päätös:
Edustajisto päättää, että aloite siirretään kaupan sopimusalatoimikunnan käsiteltäväksi.
Aloite 27:

Turvakengät ja silmälasit työnantajan maksettaviksi
Työnantajan vaatimat turvakengät sekä työn tekemiseen tarvittavat silmälasit kokonaan
työnantajan korvattaviksi
-

Tällä hetkellä työntekijä maksaa niistä osan
Näyttöpäätetyö
PAM-liikealan Lahden seudun osasto ry 062

Hallituksen lausunto:
Tapaturman tai sairauden vaaran estämiseksi käytettävä suojavaatetus katsotaan
henkilösuojaimeksi. Lain mukaan työnantajan on kustannuksellaan hankittava työssä tai
työpaikalla vaarojen arvioinnin perusteella tarpeelliset henkilösuojaimet kaikille niille
työntekijöille joiden turvallisuus ja terveyden säilyminen työssä sitä edellyttävät.
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Kustannusten jaosta voi sopia työpaikkakohtaisesti silloin, kun tietyn tyyppisiä
henkilösuojaimia, kuten turvakenkiä tai näyttöpäätelaseja on mahdollista ja sallittua käyttää
työpaikan ulkopuolella ja hankitut suojaimet jäävät työntekijän omaisuudeksi työsuhteen
mahdollisen päättymisen jälkeen. Kustannusvastuun edes osittainen siirtäminen työntekijälle
ei kuitenkaan ole mahdollista, mikäli suojavälineet tulevat ainoastaan työpaikalla
käytettäväksi.
Vaaran arvioinnin perusteella välttämättömiksi katsottujen tarvikkeiden lisäksi saattaa
työnantaja olla halukas osallistumaan työkyvyn tukemistarkoituksessa turvallisten ja
laadukkaiden varusteiden osittaiseen kustantamiseen. Edun vastaanottaminen ja
osallistuminen omalta osaltaan kustannukseen on silloin työntekijän harkinnan varassa.
Työnantajien kiinnostus tarjota työhyvinvointia ja työkykyä tukevia ja sairauspoissaoloja
vähentäviä palveluita ja etuja on kasvanut huimasti viime vuosina kun näiden tuottavuutta
lisäävän merkityksen ymmärtäminen on kasvanut. Aihetta on syytä tuoda neuvottelupöytään
niin liittojen välisissä, kuin myös työpaikalla tapahtuvissa, paikallisissa neuvotteluissa.
Päätösesitys:
Edustajisto päättää, että aloite siirretään sopimusalatoimikuntien käsiteltäväksi.
Päätös:
Edustajisto päättää, että aloite siirretään sopimusalatoimikuntien käsiteltäväksi.
Aloite 28:

Työehtosopimusten taittamisesta
Tes tulee taittaa niin että pykälä on yhdellä sivulla kokonaisuudessaan.
Esim. 24 sivun sunnuntai vapaa ei koske liikenneasematyöntekijää.
PAM-liikealan Lahden seudun osasto ry 062

Hallituksen lausunto:
Pitkissä TESseissä on mahdotonta tekstimäärän takia jakaa kaikkia pykäliä omille sivuillensa,
muta tähän pyritään aina, kun se on mahdollista. Jatkossa parannamme taitossa myös
pykälien ja kappaleiden otsikoiden kontrastia suhteessa leipätekstiin, jolloin silmä havaitsee
paremmin, missä pykälä tai kappale päättyy. Tämä helpottaa kohdan loppuun lukemista.
Päätösesitys:
Hallituksen lausunto merkitään tiedoksi.
Päätös:
Hallituksen lausunto merkitään tiedoksi.
Aloite 29:

Kiinteistöpalvelualan työehtosopimukseen tarkennus tilapäinen poissaolo -kohtaan
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”12 § Tilapäinen poissaolo
2. Muut tilapäiset poissaolot
Palkalliset poissaolot
Seuraavat työpäiviksi sattuvat päivät ovat palkallisia vapaapäiviä:
työntekijän 50- ja 60-vuotispäivät
työntekijän vihkiäispäivä
- työntekijän puolison, oman tai puolison lapsen, sisarusten tai omien tai puolison
- vanhempien hautajaispäivä”
TESin (Kiinteistöala) tekstiä tulisi tarkentaa siten että mm. yllä olevassa kohdassa puolisolla
tarkoitetaan myös rekisteröityneessä parisuhteessa elävää henkilöä. Tältä osin myös tasaarvo näkökulma tulisi selkeästi esille ja vältyttäisiin yritysten tulkinnoista ko. kohtaan.
Pam pääkaupunkiseudun Siivous ja Toimitilapalvelut os 555
Hallituksen lausunto:
Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskevan työehtosopimuksen 12 § kohdassa 2 Muut
tilapäiset poissaolot on luettelo päivistä, jotka työpäiviksi osuessaan ovat palkallisia
vapaapäiviä.
Kyseistä työehtosopimuksen kohtaa on useissa työehtosopimusneuvotteluissa käsitelty ja
vaadittu palkallista vapaapäiväluetteloa laajennettavaksi. Työnantaja osapuoli on kuitenkin
torjunut parannusesityksemme järjestelmällisesti vedoten lisääntyviin kustannustekijöihin.
Puolison tai rekisteröityneessä parisuhteessa asuvan puolison voi mielestämme aivan hyvin
rinnastaa toisiinsa ja näin lisättäisiin tasa-arvoa, niin kuin aloitteessa todetaan.
Lisäksi lisäyksellä selvennettäisiin työehtosopimuksen määräystä, joka vähentäisi erilaisia
tulkintamahdollisuuksia.
Päätösesitys:
Edustajisto päättää siirtää aloitteen kiinteistöpalvelualan sopimusalatoimikunnan
käsiteltäväksi.
Päätös:
Edustajisto päättää siirtää aloitteen kiinteistöpalvelualan sopimusalatoimikunnan
käsiteltäväksi.
Aloite 30:

Rautakauppojen palkoista
Rautakauppojen palkkaus on jäljessä.
- Vaatimustaso korkeampi
- Pitää tuntea lait ja asetukset rakentamisesta
PAM-liikealan Lahden seudun osasto ry 062

Hallituksen lausunto:
Kaupan työehtosopimuksessa on kaksi myyjien palkkaryhmää.
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Korkeampaan eli Myyjä II:n mukaiseen palkkaan on oikeutettu työn ollessa erityisen vaativaa
ja edellyttäessä erityistä koulutusta tai pitkäaikaisella kokemuksella hankittua vaativaa
ammattitaitoa. Lisäksi edellytetään myyntiartikkeleiden tavanomaista parempaa
erikoistuntemusta ja taitoa antaa asiakasohjausta ja -neuvontaa tuotteiden
toimintaperiaatteista.
Palkkamääräyksissä on elementtejä, jotka jo nyt ottavat huomioon työn vaativuuden, mutta
niiden nykyaikaistaminen ja kehittäminen on osa sopimuskauden kestävää
palkkausjärjestelmän kehittämistyötä.
Päätösesitys:
Edustajisto päättää, että aloite siirretään kaupan sopimusalatoimikunnan käsiteltäväksi.
Päätös:
Edustajisto päättää, että aloite siirretään kaupan sopimusalatoimikunnan käsiteltäväksi.
Aloite 31:

Osa-aikaisuudesta
Työnantajalle pitäisi saada joku sanktio, kun työnantaja palkkaa uusia työntekijöitä eikä
tarjoa tunteja vakituisille osa- aikaisille työntekijöille.
PAM-liikealan Lahden seudun osasto ry 062

Hallituksen lausunto:
Kyseinen velvoite lisätuntein antamiseen ennen uuden palkkaamista perustuu
työsopimuslakiin ja ainoa sanktio siitä on vahingonkorvausvelvoite työntekijälle, joka
lisätunteja ei ole saanut.
Asian selvittely ja riitautus on työläs ja aikaa vievä prosessi, jonka lisäksi tällöin vain
yksittäiseen asiaan saadaan ratkaisu ja korvaus jälkikäteen. Tällaisten käsittely vain
erimielisyysasioina ei ole työnantajankaan etu.
Sanktion lisäksi tulee kehittää keinoja, jolla uusien jo palveluksessaan olevat osa-aikaiset
saavat heille kuuluvat työtunnit kuten työsopimuslaki edellyttää. Lisätuntien saamiseen ja
kokoaikaisten työsuhteiden kasvattamiseen eri keinon on ryhdytty hakemaan ratkaisuja
Kaupan liiton kanssa huhtikuussa 2014.
Päätösesitys:
Edustajisto päättää, että aloite siirretään sopimusalatoimikuntien käsiteltäväksi.
Päätös:
Edustajisto päättää, että aloite siirretään sopimusalatoimikuntien käsiteltäväksi.
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Aloite 32:

Kaupan yleiset turvallisuusohjeet työn alle
-

Mitä saa tehdä esim. varkaustapauksissa?
Kaikkien alan toimijoiden tulisi sopia yhteisistä pelisäännöistä.

PAM-liikealan Lahden seudun osasto ry 062
Hallituksen lausunto:
Asiakaspalvelussa häiriötilanteet kuten varkauksien ja näpistelijöiden estämiset ja kiinniotot,
ovat aina potentiaalisia väkivallan uhkatilanteita. Työntekijän turvallisuuteen vaikuttaa
suuresti miten hyvin tilanteisiin on varauduttu ennalta, mikä on työntekijän osaaminen ja
kuinka osuvia toimintaohjeita työpaikalle on laadittu.
Kaupan työehtosopimukseen on 2009 neuvoteltu väkivalta -pöytäkirja joka ohjeistaa
työnantajaa arvioimaan ja huomioimaan mm. häiriötilanteista johtuvaa turvallisuusuhkaa.
Työpaikkakohtaisten ohjeistusten tulee perustua kunkin työpaikan arvioituun täsmennettyyn
riskiin, eikä siksi päteviä, tarkkoja ohjeistuksia voida tehdä kaikkia työpaikkoja koskeviksi.
Lisäksi työnantajalla on työturvallisuuslain perusteella vastuu perehdyttää kukin työntekijä
oman työnsä turvalliseen suorittamiseen.
PAMin internet-sivustolle on koottu työntekijöiden käyttöön yleisohjeita liittyen väkivallan
uhkaan varautumiseen työpaikalla. Myös kiteytetyistä ”nyrkkisäännöistä” on painettu
jaettava lehtinen.
Yhteisymmärryksessä työnantajaliittojen kanssa on tuotettu Työturvallisuuskeskuksen
palvelualojen toimialaryhmässä opas ”Väkivalta pois palvelutyöstä”. Lisäksi Kaupan liiton ja
kaupan alan suurimpien yritysten kanssa on tehty ”Uhkaava asiakas”- verkko-opiskelu
moduuli joka on vapaasti käytössä sekä PAMin että Kaupan liiton internet -sivuilla. PAM
jatkaa yhteistyötä Kaupan liiton ja kaupan toimijoiden kanssa. Uusiin ilmiöihin ja
ratkaisumalleihin pyritään tutustumaan jatkuvasti.
Päätösesitys:
Edustajisto päättää, että aloite siirretään työsuojelu-, tasa-arvo ja sosiaalivaliokunnan
käsiteltäväksi.
Päätös:
Edustajisto päättää, että aloite siirretään työsuojelu-, tasa-arvo ja sosiaalivaliokunnan
käsiteltäväksi.
Aloite 33:

MARA-alalle kaksi uutta palkkaluokkaa
Koemme epäreiluksi sen, että palkkaluokat loppuvat jo 10 v. jälkeen, lisättäväksi tulisi 1015 v. ja yli 15v.
PAM-Hotelli- ja Ravintola-alan Oulun osasto 710

Hallituksen lausunto:
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Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalveluita koskevissa työehtosopimusneuvotteluissa on
sovittu alan palkkausjärjestelmän uudistamisesta ja asia on liittojen välisessä työryhmässä
valmisteltavana. Kyseessä on tärkeä ja laajakantoinen uudistus, jota täytyy valmistella
huolellisesti. Erilaiset ammattitaitovaatimukset eri työtehtävissä ja työn muun vaativuuden
huomioon ottaminen nykyistä paremmin ovat lähtökohtaisesti uudistuksessa sekä työntekijäettä työnantajapuolen tavoitteena. Ammattitaidon ja työn vaativuuden huomioiminen on
olennaista, jotta alan palkkausjärjestelmä olisi kannustava ja oikeudenmukainen.
Ammattitaidon arvostaminen ja ammattitaitoisen työvoiman ansiotason turvaaminen ovat
avaintekijöitä myös siinä, että alalle saadaan jatkossakin ammattitaitoista työvoimaa.
Pitkään saman työnantajan palveluksessa työskennelleitä on mahdollista huomioida myös
muilla tavoin, tästä on esimerkkejä erilaisissa yrityskohtaisissa ikäohjelmissa, joissa tietyssä
iässä saa esimerkiksi lisää vapaapäiviä. Toukokuun 1. päivänä voimaan tulleessa matkailu-,
ravintola- ja vapaa-ajanpalveluita koskevassa työehtosopimuksessa on uusi työhyvinvointia
koskeva määräys. Määräyksessä suositellaan yrityksiä tekemään erilaisia
työhyvinvointiohjelmia, joissa otettaisiin huomioon työuran eri vaiheet ja vaikutus
työntekijöiden jaksamiseen ja työhyvinvointiin.
Päätösesitys:
Edustajisto päättää siirtää aloitteen matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluiden
sopimusalatoimikuntien käsiteltäväksi.
Päätös:
Edustajisto päättää siirtää aloitteen matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluiden
sopimusalatoimikuntien käsiteltäväksi.
Aloite 34:

JP-päivien ansainta
JP-päivät ansaitsee vaikka olisi ollut sairaana ko. viikolla. Nythän sen menettää, jos ei ole
sairauden vuoksi kykenevä töihin.
PAM-Hotelli- ja Ravintola-alan Oulun osasto 710

Hallituksen lausunto:
Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskevan työehtosopimuksen mukaisesti
työajan lyhennykseen (JP-vapaa) on oikeus työntekijällä, joka on työskennellyt vähintään
yhden kokonaisen työvuoron sellaisella viikolla, jolla on työehtosopimuksessa mainittu juhlaja pyhäpäivä. Sairautta ei tässä määräyksessä rinnasteta työskentelyyn.
Syksyn 2013 työehtosopimusneuvotteluissa sovittiin työehtosopimusosapuolten välillä (MaRa
ja PAM) työehtosopimuksen kehittämisestä työaikatyöryhmässä, jonka tarkoituksena on
selvittää sopimuskauden aikana juhla- ja pyhäpäivälyhennysjärjestelmän uudistamista. Sen
osana arvioidaan mahdollisuus pidentää kokoaikatyöntekijöiden työaikaa ja kompensoida
työajan pidentäminen kokonaisina vapaapäivinä. Sovitussa työaikatyöryhmässä tulee
pohdittavaksi myös ansaintakriteerit.
Päätösesitys:
Edustajisto päättää siirtää aloitteen matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalveluiden
sopimusalatoimikuntien käsiteltäväksi.
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Päätös:
Edustajisto päättää siirtää aloitteen matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalveluiden
sopimusalatoimikuntien käsiteltäväksi.

Aloite 35:

Työntekijöiden asema kilpailutustilanteissa
Koskee lähinnä henkilöstöravintoloita: Kun esim. Amica voittaa Sodexolta paikan, ei
työntekijöitä oteta ”vanhoina tt” töihin, vaan joutuvat hakemaan paikkaa muiden mukana.
Tapanahan on tällä alalla, että uusi yrittäjä ei vanhoja tt palkkaa. Ja sama koskee toisinpäin,
myös muitakin yrittäjiä.
PAM-Hotelli- ja Ravintola-alan Oulun osasto 710

Hallituksen lausunto:
Liiton yhteisissä työehtosopimustavoitteissa on liittokohtaisille neuvottelukierroksilla vuosina
2007 ja 2010 ollut vaatimuksena, että työnantajan vaihtuminen toimintoja ulkoistettaessa ja
muissa kilpailutustilanteissa tulisi aina tulkita liikkeen luovutukseksi. Tällöin työntekijät
siirtyisivät ns. vanhoina työntekijöinä uuden työnantajan palvelukseen. Vaatimus on ollut
neuvottelupöydissä mukana viimeiseen asti, mutta työnantajien vastustus on ollut ehdoton
ja sopimusratkaisuihin pääsemiseksi siitä on jouduttu luopumaan.
Liikkeen luovutuksesta säädetään työsopimuslaissa ja säännöksen tulkintaan vaikuttaa EYtuomioistuimen ratkaisukäytäntö liikkeenluovutusdirektiivistä. Liikkeen luovutuksen kriteerit
ovat hyvin tulkinnanvaraiset ja usein on vaikea etukäteen ottaa kantaa siihen, onko jokin
työnantajanvaihdos liikkeen luovutus vai ei. Lähtökohtaisesti kuitenkin esimerkiksi
ravintolasektorilla voidaan työnantajavaihdokset usein tulkita liikkeen luovutuksiksi. Tämä
edellyttää esimerkiksi sitä, että toiminta jatkuu entisellään samoin tuotantovälinein eikä
toiminnassa ole pitkää katkosta. Ellei työnantaja ole tällaisessa tapauksessa ottanut
työntekijöitä palvelukseensa vanhoina työntekijöinä, tulee arvioitavaksi olisiko tilanne
jälkikäteen mahdollista riitauttaa viime kädessä oikeusteitse.
Päätösesitys:
Edustajisto päättää, että liitto jatkaa työtään kilpailutustilanteisiin liittyvien epäkohtien
korjaamiseksi. Tämä huomioidaan liiton neuvottelutavoitteita asetettaessa. Tarvittaessa
työnantajien toimia ja lainsäädännön tulkintoja tulee riitauttaa myös oikeusteitse. Aloite
siirretään sopimusalatoimikuntien käsiteltäväksi.
Päätös:
Edustajisto päättää, että liitto jatkaa työtään kilpailutustilanteisiin liittyvien epäkohtien
korjaamiseksi. Tämä huomioidaan liiton neuvottelutavoitteita asetettaessa. Tarvittaessa
työnantajien toimia ja lainsäädännön tulkintoja tulee riitauttaa myös oikeusteitse. Aloite
siirretään sopimusalatoimikuntien käsiteltäväksi.
Aloite 36:

0-tuntisopimuslaiset/ tuntisopimus
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Määritelmä, mikä on 0-tuntisopimuslainen / tarvittaessa töihin kutsuttava ja mikä
tuntipalkkalainen tiukammaksi. Nythän ko. sopimuksella olevalla voi olla työvuorolistalla jo
valmiiksi merkitty kolmeksi viikoksi tunnit työvuorolistaan.
PAM-Hotelli- ja Ravintola-alan Oulun osasto 710
Hallituksen lausunto:
Nollatuntisopimuksia tai tarvittaessa työhön kutsuttavan sopimuksia ei ole lainsäädännössä
määritelty. Vuoden 2011 raamisopimuksen pohjalta perustettiin kolmikantainen työryhmä,
joka selvitti nollatuntisopimuksiin ja muihin vaihtelevan työajan sopimuksiin liittyviä
työoikeudellisia ongelmia. Työryhmän muistio on julkaistu työ- ja elinkeinoministeriön
sivuilla. Alla olevat määritelmät ovat työryhmämuistiosta.
” Nollatuntisopimus
Nollatuntisopimuksessa työajan on sovittu vaihtelevan nollan ja 40 viikkotunnin välillä.
Vaihteluvälin yläraja voi olla myös vähemmän kuin 40 viikkotuntia. Lisäksi työaika on voitu
sopia pidemmällä, esimerkiksi kolmen viikon tarkastelujaksolla. Sopimus voi olla kestoltaan
määräaikainen tai voimassa toistaiseksi.
Vaihteleva työaika
Työajan on sovittu vaihtelevan tiettyjen rajojen välissä vaihteluvälin alarajan ollessa
kuitenkin yli nolla tuntia viikon tai sovitun pidemmän tarkastelujakson aikana. Työajan on
voitu sopia vaihtelevan esimerkiksi 10 ja 30 tunnin välillä viikossa tai 50 ja 100 tunnin välillä
kolmen viikon aikana, jolloin kyse on lähtökohtaisesti osa-aikatyöstä. Joillain aloilla puhutaan
ns. takuutunneista, joilla tarkoitetaan työsopimuksen mukaista vähimmäistyöaikaa. Sopimus
voi olla kestoltaan määräaikainen tai voimassa toistaiseksi. Työajan on voitu niin ikään sopia
vaihtelevan kausivaihteluiden mukaan esimerkiksi siten, että kesäkautena työtä tehdään
kokoaikaisesti ja talvikaudella noudatetaan tarvittaessa työhön kutsuttavan työaikaa.
Tarvittaessa työhön kutsuttavan sopimus / työvoimareservi
Työsopimuksen mukaan työntekijä tulee työhön ”tarvittaessa” tai ”kutsuttaessa”.
Vähimmäis- tai enimmäistyöajasta ei ole sovittu. Sopimus voi olla kestoltaan voimassa
toistaiseksi, jolloin puhutaan usein ”vakituisista ekstroista” tai määräaikainen, jolloin kyse on
”varsinaisista ekstroista”. Tarvittaessa työhön kutsuttavia työntekijöitä on erityisesti kaupan
alalla sekä majoitus- ja ravitsemisalalla.
Keikkasopimus / puitesopimus
Tarvittaessa työhön kutsuttavan kanssa on voitu solmia ns. keikka- tai puitesopimus
työsuhteen ehdoista. Sopimuksen mukaan siinä sovittuja työsuhteen ehtoja noudatetaan
erikseen tarkemmin sovittavissa määräaikaisissa työsuhteissa eli ”keikoissa”. Sopimuksen
mukaan työnantaja voi tarjota työntekijälle yksittäisiä työvuoroja, joista jokainen muodostaa
erillisen määräaikaisen työsuhteen. Sopimuksessa voi lisäksi olla ehto, jonka mukaan
työntekijällä on oikeus kieltäytyä tarjotusta työvuorosta. Keikka- ja puitesopimuksia
käytetään muun muassa kaupan alalla.
Työehtosopimukseen perustuva järjestely
Joustavan työajan ja työnteon järjestelyt voivat perustua työehtosopimuksen määräyksiin.
Työehtosopimuksessa on voitu sopia muun muassa työsopimuksen tekemisestä, työsuhteen
ehdoista ja työehtosopimuksen soveltamisesta kyseessä olevaan järjestelyyn. Esimerkiksi
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rahankäsittelypalvelut-alalla sekä viestinvälitys- ja logistiikka-alalla on erillisellä
työehtosopimuspöytäkirjalla sovittu tarvittaessa työhön kutsuttavan tilapäistyövoiman
työsuhteen niistä ehdoista, jotka poikkeavat työehtosopimuksen määräyksistä.”
Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalveluita koskevan samoin kuin kaupan
työehtosopimuksen mukaan työsopimuksessa on sovittava keskimääräisestä
vähimmäistyöajasta. Lisäksi sovitun työajan ollessa ilman perusteltua syytä työsopimuksessa
sovittua työaikaa pidempi se sovitaan todellista työaikaa vastaavaksi. Varsinaiset
nollatuntisopimukset eivät ole kaupan tai matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalveluita
koskevan työehtosopimuksen mukaan mahdollisia, mutta tarvittaessa työhön kutsuttavan
sopimuksien tekemistä ne eivät estä.
Tällöin lähtökohtaisesti jokainen erikseen tarjottu työvuoro muodostaa määräaikaisen
työsuhteen, jolloin soveltaa tätä rajoittavaa lainsäädäntöä. Jos sen sijaan on
poikkeuksellisesti sovittu toistaiseksi voimassa olevasta työsopimuksesta, jossa työaika on
tarvittaessa työhön kutsuttava, tulee työntekijällä tällöinkin olla oikeus kieltäytyä kaikista
tarjotuista työvuoroista. Jotta tarvittaessa työhön kutsuttavalle voidaan laittaa työvuoroja
työvuorolistalle, on hänen kanssaan siten tullut sopia työvuoroista etukäteen. Jos
työntekijälle merkitään työvuorot työvuorolistaan eikä hänellä ole mahdollisuutta kieltäytyä
niistä, ei kyseessä ole tosiasiassa tarvittaessa työhön kutsuttava, vaan osa-aikainen
työntekijä, jonka kanssa on sovittava keskimääräisestä vähimmäistyöajasta.
Päätösesitys:
Hallituksen lausunto merkitään tiedoksi.
Päätös:
Hallituksen lausunto merkitään tiedoksi.
Aloite 37:

Työstä pitää päästä eläkkeelle 45 vuoden työuran jälkeen.

Perustelu

Työssäolovuodet, työuran kokonaispituus ja tehty työ pitää ottaa huomioon eläkeikää
määriteltäessä. On eri asia opiskella yli kolmekymppiseksi ja tehdä varsinaista eläkkeeseen
oikeuttavaa työtä saman verran, kuin aloittaa työt alle kaksikymppisenä ja tehdä työtä yli
neljäkymmentä vuotta. Eläkeikä on molemmille sama. Nykyinen eläkeikä, eikä kaavailtu
eläkeiän korotus kohtele kaikkia tasa-arvoisesti. Myös pitkän työuran tehneillä pitää olla
oikeus päästä terveenä ja ennen kaikkea hengissä eläkkeelle.
PAM Hotelli- ja ravintola-alan pääkaupunkiseudun osasto ry ammattiosasto 716

Hallituksen lausunto:
Osasto 716 esittää, että työstä pitäisi päästä eläkkeelle 45 vuoden työuran jälkeen. Siten
myös pitkän työuran tehneille taattaisiin mahdollisuus päästä terveenä eläkkeelle.
Eläkeuudistuksesta parhaillaan neuvotellaan työmarkkinajärjestöjen kesken.
Neuvotteluratkaisu eläkeuudistuksesta tulee olla valmis syksyllä 2014. Vuonna 2017 voimaan
tulevassa eläkeuudistuksessa tullaan ottamaan huomioon laajasti eläkejärjestelmän
kokonaisuus: etuuksien taso, eläkkeiden rahoitus ja työurien pidentäminen.
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Työmarkkinajärjestöt ovat sitoutuneet työurien pidentämistavoitteeseen siten, että
keskimääräinen eläkkeellesiirtymisiän odote vuonna 2025 on 62,4 vuotta. Viime vuonna
odote oli 60,9 vuotta.
SAK on nostanut kärkitavoitteekseen eläkejärjestelmän rahoituksen turvaamiseen niin, että
nuorille annettava eläkelupaus on lunastettavissa. SAK tavoitteena on myös, että uudistus
turvaa ikääntyvien aseman ja työelämän laadun.
PAM on toiminut aktiivisesti sen puolesta, että uudistuksessa huomioidaan
työntekijäryhmien väliset sosioekonomiset erot. Kuten osasto 716 esitti, on PAMin
edustamien alojen työntekijöille tärkeää, että uudistuksen sisällössä huomioidaan nuorena
aloitetun työuran ja toisaalta raskaan työn merkitys. Valtiovarainministeriön ylijohtaja Jukka
Pekkarisen työryhmän vuonna 2013 ilmestyneessä raportissa käsiteltiin sosioekonomisia
eroja. Työryhmän raportin jälkeen Eläketurvakeskus (ETK) on tutkinut työeläkejärjestelmän
oikeudenmukaisuutta eri työntekijäryhmien näkökulmasta.
ETK:n mukaan 50-vuotiailla työntekijöillä toteutuneen työuran keskiarvo vuonna 2007 oli
25,7 vuotta. Työllisen ajan odote 50-vuotiaalle työntekijälle oli 7,4 vuotta. Arvioitu
kokonaistyöuran pituus oli 33 vuotta. Työntekijänaisille arvioitin kokonaistyöuran pituudeksi
30,7 vuotta. ETK:n selvityksistä käy ilmi, että ansiotyöstä vanhuuseläkkeelle pääsee vain 39
prosenttia työntekijäasemassa olevista. Vuonna 2011 vanhuuseläkkeelle siirtyneiden palveluja myyntityöntekijöiden työuran keskipituus oli 37 vuotta. ETK:n vuonna 2010 julkaisemasta
selvityksestä käy ilmi, että naisilla suuren työkyvyttömyyseläköitymisen ammatteihin
kuuluivat mm. siivooja, keittiöapulainen, kokki, keittäjä, kylmäkkö ja ravintolaesimies.
Työvuosien käyttämisessä eläkkeelle pääsyn kriteerinä on merkittäviä haasteita. Pitäisi
pystyä päättämään mikä merkitys työuran varrella yhä tavallisemmiksi tulleille katkoksille,
kuten työttömyydelle tai sairastamiselle sekä opiskelulle ja vanhemmuudelle, annetaan.
Selvitysten mukaan työurat ovat lyhenemässä. Tilastokeskuksen Pekka Myrskylä
selvityksissään tuonut esille, että erityisesti miehillä työttömyysvuosien määrä on
lisääntymässä työolovuosien kustannuksella. Naisilla puolestaan työurat ovat jo valmiiksi
merkittävästi miehiä lyhyemmät. Jo nykyiselläänkin työurat jäävät merkittävästi alle 45
vuoden. Työntekijäammateista siirrytään vanhuuseläkkeelle monesti työttömyyden tai
työkyvyttömyyden kautta
Päätösesitys:
PAMin tavoitteena on eläkeuudistus, jossa huomioidaan oikeudenmukaisella tavalla työn
raskaus ja työuran pituus. PAM seuraa tiivisti eläkeneuvotteluita varmistaakseen eri
työntekijäryhmiä oikeudenmukaisesti kohtelevan eläkeuudistuksen.
Päätös:
PAMin tavoitteena on eläkeuudistus, jossa huomioidaan oikeudenmukaisella tavalla työn
raskaus ja työuran pituus. PAM seuraa tiivisti eläkeneuvotteluita varmistaakseen eri
työntekijäryhmiä oikeudenmukaisesti kohtelevan eläkeuudistuksen.
Aloite 38:

Tekstiviestijärjestelmä käyttöön
Esitämme, että PAMin ammattiosastoilla olisi käytössä tekstiviestijärjestelmä, josta olisi
kätevä lähettää ammattiosaston jäsenille viestejä. Tekstiviestiominaisuus helpottaisi tiedon
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jakamista jäsenille ja sen avulla voisi nopeastikin laittaa tietoa jäsenille. Tietenkin pitää
huomioida mitä tällainen kustantaa ammattiosastoille.
PAM-Hotelli- ja ravintola-alan Turun osasto 702 ry
PAM-Hotelli- ja ravintola-alan Tampereen osasto 705 ry
PAM Helsingin hotelli - ja ravintolapalveluiden ammattilaiset 701 ry
PAM Pääkaupunkiseudun esimiesten ammattiosasto 821 ry
PAM Kemijärven osasto 101 ry
Hallituksen lausunto:
Ammattiosastojen käyttöön on kehityksessä tekstiviestijärjestelmä, joka hyödyntää liiton
jäsenrekisteritietoja. Kehitystyö on kuitenkin edelleen kesken ohjelmatoimittajasta johtuvista
syistä.
Päätösesitys:
Todetaan, että kehitystyötä ammattiosastojen tekstiviestijärjestelmän käyttöönottamiseksi
jatketaan.
Päätös:
Todetaan, että kehitystyötä ammattiosastojen tekstiviestijärjestelmän käyttöönottamiseksi
jatketaan.
Aloite 39:

Kirjautuminen pam.fi –palveluun
Jäsenillä tulisi olla mahdollisuus kirjautua pam.fi- palveluun muulla kuin jäsennumerolla,
esim. sähköpostiosoitteella.
PAM-Hotelli- ja ravintola-alan Turun osasto 702 ry

Hallituksen lausunto:
Pam.fi-sivusto uudistetaan syksyllä 2014, jolloin myös kirjautuminen sivustolta poistuu.
Jatkossa ohjataan kirjautumaan jäsenpalveluun erikseen ja hallinnon työryhmätiloihin
erikseen. Jäsennumeroa käytetään kirjautumiseen, koska se on tunniste, joka jokaisella
jäsenellä varmasti on. Järjestelmien jatkokehityksessä huomioimme sekä sähköposti- että
esim. Facebook-kirjautumisen mahdollisuuksia.
Päätösesitys:
Hallituksen lausunto merkitään tiedoksi.
Puheenvuoro Johanna Vuorma (Häme-Pirkanmaa):
Vuorma toivoi, että nettisivuilla on oltava vain jäsenille oleva osuus, josta saa tietoa mm.
työsuhteista ja voi osallistua keskusteluun. Myös turvallisuuteen on kiinnitettävä huomiota
eikä kirjautuminen saa olla Facebook-profiilin kautta, koska sitä on helppo käyttää väärin.
Hän teki kannatetun esityksen:
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”Jatkossakin tulee käyttää jäsennumeroa kirjautumisessa jäsenille tarkoitettuun osioon.
Jäsennumero ja salasana yksilöivät kirjautujan.”
Menettelytapavaliokunta esitti, että pitäydytään hallituksen lausunnossa. Kannatettu esitys
huomioidaan kehitystyössä.
Päätös:
Hallituksen lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite 40:

Ilmoittautuminen PAMin tapahtumiin
PAMin tapahtumiin olisi kätevämpää ilmoittautua valmiin lomakkeen kautta. Esimerkiksi
SASKin solidaarisuuspäiville ilmoittauduttiin sähköpostitse ja viestiin piti liittää paljon tietoa.
Olisi helpompaa, jos tapahtuman yhteydessä olisi valmis lomake (linkki), jossa kysyttäisiin
asiat. Uskoisimme, että työntekijän olisi myös helpompi ottaa ilmoittautumiset ylös kun
käytössä olisi lomake.
PAM-Hotelli- ja ravintola-alan Turun osasto 702 ry

Hallituksen lausunto:
Liitolla on käytössä sähköinen jäsenpalvelu, jonka kautta jäsen voi ilmoittautua kursseille.
Isompien tapahtumien ilmoittautumiset hoidetaan erillisellä järjestelmällä, joka kerää kaikki
tarvittavat tiedot helposti käsiteltävään muotoon. Kyseisessä tapauksessa ei ole käytetty
kumpaakaan näistä järjestelmistä, mikä poikkeaa normaalista käytännöstä. Liiton
tapahtumiin/kursseihin ilmoittaudutaan aina sähköisen jäsenpalvelun tai erillisen sähköisen
ilmoittautumisjärjestelmän kautta.
Päätösesitys:
Hallituksen lausunto merkitään tiedoksi.
Päätös:
Hallituksen lausunto merkitään tiedoksi.
Aloite 41:

Kurssilistaus jäsenen omille sivuille takaisin
Jäsenen omilla sivuilla ei ole enää mahdollisuutta nähdä mihin PAMin koulutuksiin on
osallistunut. Olisiko mahdollista saada kurssilistausta takaisin?
PAM-Hotelli- ja ravintola-alan Turun osasto 702 ry

Hallituksen lausunto:
Käytyjen kurssien listaus on tulossa seuraavaan sähköisen jäsenpalvelun versioon.
Päätösesitys:
Hallituksen lausunto merkitään tiedoksi.
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Päätös:
Hallituksen lausunto merkitään tiedoksi.
Aloite 42:

Liiton jäsenten saatava laki- ja neuvonta-apua
Kaikissa työhön tai työmatkoihin liittyvissä oikeudellisissa riita-asioissa, pitää liiton jäsenten
saada laki-, ja neuvonta-apua myös liitosta. Apua tarvitaan etenkin ensimmäisessä
oikeudenistunnossa, jos työntekijän omasta oikeusturvasta tai työnantajan vakuutuksesta ei
oikeusapua myönnetä. Liiton tulee vaikuttaa vakuutuslainsäädännön muutokseen, koskien
työnantajan korvausvelvollisuutta työntekijälle työhön tai työmatkoihin liittyvissä
oikeudellisissa riita-asioissa.

Perustelu

Työntekijä ei voi joutua maksumieheksi työssä tai työmatkalla sattuneessa
onnettomuudessa tai muussa työhön liittyvässä riita-asiassa. Työntekijällä ei välttämättä
edes ole oikeusturvavakuutusta. Avun saantia voidaan rajoittaa, jos työntekijä on tahallaan
tai törkeällä huolimattomuudellaan aiheuttanut oikeuteen johtaneen tilanteen.
PAM Hotelli- ja ravintola-alan pääkaupunkiseudun osasto ry ammattiosasto 716

Hallituksen lausunto:
Liitto avustaa jäseniään kaikissa työtapaturmiin liittyvissä asioissa, myös
työmatkatapaturmissa. Liiton osuuden on kuitenkin katsottu rajoittuvan
työtapaturmavakuutuksen kattamaan turvaan. Työmatkaliikenteessä sattuneet tapaturmat
voivat tulla korvattaviksi myös liikennevahinkoina siltä osin kuin niitä ei korvata
tapaturmavakuutuslain mukaan. Liikennevahinkoja varten on oma vakuutuslainsäädäntönsä,
jonka korvaussäännöt osin poikkeavat tapaturmavakuutuksen mukaisista korvauksista. Liitto
on joissakin poikkeustapauksissa avustanut korvauksien hakemisessa liikennevakuutuksen
perusteella, kun vahingon ei ole katsottu tulleen tapaturmavakuutuksen perusteella
riittävästi korvatuksi. Liikennettä koskeviin vakuutuksiin liittyy yleensä oikeusturvavakuutus,
jonka perusteella riitaiset asiat voidaan selvittää. Liikennerikosasiat eivät kuulu liiton
myöntämän oikeusturvan piiriin. Työnantaja osallistuu työmatkatapaturmien korvaamiseen
kustantamansa tapaturmavakuutuksen kautta.
Päätösesitys:
Edustajisto päättää, että liitto edelleen hoitaa työmatkoilla sattuneet tapaturmat
tapaturmavakuutusasioina.
Päätös:
Edustajisto päättää, että liitto edelleen hoitaa työmatkoilla sattuneet tapaturmat
tapaturmavakuutusasioina.
Kohta 9. jätettiin auki ja aloite 39 lähetettiin menettelytapavaliokunnan käsiteltäväksi.
Kokous keskeytettiin menettelytapavaliokunnan kokouksen ajaksi.
Kokous avattiin ja liiton puheenjohtaja Ann Selin esitteli menettelytapavaliokunnan
esityksen.
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Todettiin kohta käsitellyksi ja aloitteet siirrettiin jatkovalmisteluun päätettyjen linjausten
mukaisesti.
Siirryttiin esityslistan kohtaan 15.
10.

Tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2013
Kuultiin tilintarkastajien lausunto vuodelta 2013.
Hyväksyttiin tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
Siirryttiin esityslistan kohtaan 11.

11.

Hallituksen vuoden 2013 toimintakertomuksen hyväksyminen
Kuultiin kehittämisjohtaja Saana Siekkisen alustus vuoden 2013 toimintakertomuksesta.
Päätettiin toimintakertomuksesta vuodelle 2013.
Siirryttiin esityslistan kohtaan 13.

12.

Tilinpäätöksen (31.12.2013) vahvistaminen
Kuultiin talousjohtaja Jukka Mattilan esittely tilinpäätöksestä.
Käytiin asiasta keskustelu.
Merja Lehto (Helsinki-Uusimaa) tiedusteli Petäyksen tilanteesta ja jäsenetujen karsimisen
vaikutuksesta sen talouteen.
Päivi Vuorinen-Vilén (Häme-Pirkanmaa) toivoi lisätietoja Petäyksen tilanteesta ja teki
kannatetun päätösesityksen.
”Seuraavaan edustajistoon tarkka selvitys Petäyksen tilanteesta ja suunnitelma jatkosta.”
Simo Marjamäki (Lounais-Suomi)tiedusteli, mikä on PAM-Lex Oy?
Jukka Mattila vastasi Merja Lehdolle, että Petäyksen kehittämisprosessi on meneillään,
mutta muun muassa ylläpitokulut vaihtelevat vuosittain suuresti. Jäsenetujen perusteiden
muutokset eivät ole suuresti vaikuttaneet suuntaan tai toiseen. Tulos on edellisen vuoden
kaltainen.
Mattila vastasi Marjamäelle, että PAM-Lex Oy on yhtiö, jonka kautta talon ulkopuolinen
työyhteisökoulutus on toteutettu.
Päätettiin tilinpäätöksen vahvistamisesta. Hyväksyttiin hallituksen esitys siitä, että ylijäämä
siirretään kokonaisuudessaan työtaistelurahastoon. Kannatettu päätösesitys lähetettiin
hallituksen valmisteltavaksi.
Siirryttiin esityslistan kohtaan 10.
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13.

Hallituksen tili- ja vastuuvapaudesta vuodelta 2013 päättäminen
Päätettiin hallituksen tili- ja vastuuvapaudesta vuodelta 2013.
Kokous keskeytettiin.
Kokousta jatkettiin esityslistan kohdasta 9.

14.

Toiminnan ja talouden suuntaviivat vuodelle 2015
Kuultiin kehittämisjohtaja Saana Siekkisen esittely aiheeseen.
Päätettiin suuntaviivoista vuodelle 2015 hallituksen esityksen mukaisesti.

15.

Kokouksen päätöslausuma
Kuultiin päätöslausumavaliokunnan puheenjohtaja Harry Vainion esittely valiokunnan
esityksestä kokouksen päätöslausumaksi.
Avattiin keskustelu aiheesta.
Marita Pihlajamäki (Lounais-Suomi) teki muutosesityksen tekstiin. Hän halusi lisätä tekstiin
lisää vaatimista toivomisen sijaan.
Kim Stenberg (Lounais-Suomi) kannatti Maritan esitystä ja teki itse laajemman
muutosesityksen samaan kohtaan.
Simo Marjamäki (Lounais-Suomi) kannatti päätöslausumavaliokunnan alkuperäistä esitystä.
Kohdan 15 käsittely keskeytettiin. Siirryttiin esityslistan kohtaan 14.
Avattiin kohta 15 uudelleen ja kuultiin valiokunnan puheenjohtajan Harry Vainion esitys.
Päätöslausumavaliokunta pitäytyi alkuperäisessä esityksessään.
Päätettiin kokouksen päätöslausumasta alkuperäisessä muodossaan.
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16.

Kokouksen päättäminen
Kuultiin edustajiston puheenjohtajiston päätössanat. Päätettiin kokous 14.5. klo 14.02.

VAKUUDEKSI

Joonas Tuomivaara
puheenjohtaja

Arja Savolainen
1. varapuheenjohtaja

Sauli Isokoski
2. varapuheenjohtaja

Miia Järvi
sihteeri

Nora Lehtimäki
sihteeri

Kati Puhakka
pöytäkirjantarkastaja

Hannu Heikkilä
pöytäkirjantarkastaja
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Osallistujaluettelo

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Edustajiston puheenjohtajat
Tuomivaara
Joonas
Savolainen
Arja
Isokoski
Sauli
Edustajiston varsinaiset jäsenet
Nimi
Alppi
Marja
Anttila
Sinikka
Arhenius
Päivi
Artesola
Merja
Aunela
Minna-Kaisa
Back
Anna-Maria
Daavitsainen
Jouni
Forss
Lasse
Hanhinen
Taina
Hanhisalo
Tuija
Hanki
Inkeri
Heinonen
Sari
Heiskanen
Kristiina
Hekkala
Rauno
Hoffrén
Päivi
Hänninen
Katja
Härri
Eija
Iiliäinen
Piia
Immonen
Raine
Immonen
Sanna
Isosalo
Klaus
Jaatinen
Seija
Javanainen
Kaisa
Jormanainen
Anne
Juhala
Birgitta
Juntunen
Maritta
Juntunen
Outi
Kangas
Kirsti
Kanniainen
Pentti
Kari
Eveliina
Kiiskinen
Arja
Kinnunen
Pirjo
Kivirinta
Anitta
Kokko
Sinikka
Kokkola
Jaana

este
este ilmoitettu
este ilmoitettu
este ilmoitettu
este ilmoitettu
este ilmoitettu

varajäsen
Marjamäki Simo
Blomqvist Johanna
Isosalo Ari
Koponen Ari
Marku-Virtanen Katri

este ilmoitettu
este ilmoitettu Huovinen Ulla

este ilmoitettu Kemppinen Helena

este ilmoitettu

este ilmoitettu
este ilmoitettu
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39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

Koski
Kuusela
Kuusniemi
Kuuvalo
Kyrö
Käkönen
Lackman
Laine
Laitila
Lampen
Lehto
Lehtonen
Lepistö
Leppänen
Leppänen
Leskelä
Majanoja
Malmstedt
Mattila
Maunula-Sairanen
Mechelin
Merimaa
Moilanen
Montonen
Mäenpää
Mäkelä
Mäkinen
Mäntyranta
Nevanpää
Niskanen
Nissinen
Paksuniemi
Paldanius
Palviainen
Parkkonen
Peltovirta
Petelius
Pihlaja
Pihlajamäki
Poutiainen
Puhakka
Puhakka
Pulli
Puotsaari

Matti
Soili
Piia
Nasu
Piia
Riitta
Ritva
Sirpa
Pertti
Pia
Merja
Arja
Kirsi
Sari
Tuomo
Petri
Mauri
Nina
Markku
Katja
Katja
Iiris
Lea
Teuvo
Kaisa
Vuokko
Aimo
Satu
Emmi
Heidi
Anne
Jari
Anne
Erja
Laura
Kari
Mervi
Jari
Marita
Pasi
Kati
Sirpa
Päivi
Tarja

este ilmoitettu Korva Jouni

este ilmoitettu Heikkilä Hannu

este ilmoitettu Utriainen Simo

este ilmoitettu Latvakoski Markus
este ilmoitettu Hovi-Hairisto Pirjo
este ilmoitettu Kammonen Tony

este ilmoitettu

este ilmoitettu Kuisma Marjukka
este ilmoitettu

este ilmoitettu Backman Ismo

este ilmoitettu Vikström Jens
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Purhonen
Purmonen
Rantala
Rintamäki
Ropponen
Ruuth
Saarela
Saarela
Saarinen
Saastamoinen
Salminen
Salminen
Salo
Savolainen
Seppänen
Sillanpää
Silvola
Sinkko
Soutolahti
Stenberg
Taivaloja
Tallqvist
Teesalu
Thomasson
Tompuri
Toropainen
Tuikkanen
Turunen
Vainio
Vakkuri
Vasama
Vehmaslahti
Vuorenmaa
Vuorinen-Vilen
Vuorma
Yli-Saari
Ylisirniö
Öström

Onerva
Pirjo
Terttu
Anneli
Minna
Maija
Hely
Tarja
Jaana
Pia
Riikka
Soile
Johanna
Kim
Riitta
Anne-Mari
Anna-Liisa
Päivi
Katja
Kim
Tiina
Jarmo
Krista
Minna
Tapani
Arja
Ellen
Titta
Harry
Arja
Mari
Leena
Pirjo
Päivi
Johanna
Jaana
Niina
Nina

este ilmoitettu Buska Johanna

este ilmoitettu Pakarinen Marja

este ilmoitettu
este ilmoitettu

este ilmoitettu Laulainen Mari
este ilmoitettu
este ilmoitettu
este ilmoitettu Immonen Neea

este ilmoitettu
este ilmoitettu Holopainen Senja-Maarit

este ilmoitettu
este ilmoitettu Kinnunen Paula
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Edustajistopuhe / Ann Selin
Edustajiston kevätkokous, 13.5.2014 Petäys Resort, Tyrväntö

Hyvät edustajiston jäsenet, hyvät ystävät!
Takana on kiireinen kevät niin työmarkkinapöydissä kuin politiikan rintamallakin.
Työmarkkinaosapuolet ovat neuvotelleet koko kevään ajan niin eläkeuudistuksesta kuin
neuvottelujärjestelmän uudistamisesta. Nämä molemmat ovat ay-liikkeelle todella tärkeitä hankkeita ja
työ niiden parissa jatkuu edelleen. Maan hallitus puolestaan joutui tekemään vaikeita päätöksiä
kehysriihen yhteydessä, jonka seurauksena Vasemmistoliitto valitettavasti jätti hallituksen ja siirtyi
oppositioon. Ymmärrän syyt, jotka päätökseen ajoivat, mutta samalla on toki harmillista, että vasemmiston
ääni kuuluu hallituksen päätöksissä yhä heikommin. Hallitustyöskentelyn osalta eletään mielenkiintoisia
aikoja, kun kuukauden päästä edessä ovat minihallitusneuvottelut hallituksen kahden suurimman puolueen
puheenjohtajavaihdosten vuoksi. Vaikka monet maan hallituksen kehysriihessä tekemät päätökset ovat
olleet välttämättömiä, on laajamittaisten leikkausten riskinä aina se, että ne tulevat vaikuttamaan
työllisyyteen turhan kovalla kädellä.

Kuten kaikki salissa olevat varsin kouriintuntuvasti tietävät, viime syksynä syntyneen keskitetyn
työmarkkinaratkaisun palkankorotukset ovat erittäin maltillisia ja samaan aikaan hallituksen kehyspäätös
tulee heikentämään ostovoimaa ja kotimaista kysyntää. Näiden päätösten ja huonon taloustilanteen vuoksi
palvelualoilla alkaneiden yt-neuvottelujen suuri määrä ja ihmisten irtisanomiset eivät ole tulleet
varsinaisena yllätyksenä. Jos kotimainen kysyntä heikkenee entisestään, palvelualoilla jo nyt alkaneille
laajamittaisille yt-neuvotteluille ei tule hetimiten näkymään loppua ja alojen työllisyystilanne jatkaa
heikkenemistään. Tilanne olisi tosin vielä pahempi, jos yleistä arvonlisäveroa olisi korotettu. On siis
erinomaista, ettei niin tehty. Työllisyyden turvaamiseksi myös palveluita tukevat alennetut
arvonlisäverokannat on syytä säilyttää nykyisellään, sillä alennettujen ALV-kantojen korottamisella olisi
erittäin negatiivinen vaikutus alojemme työllisyysasteeseen. Tilanne työttömyyskassassamme on heikoin
koko PAMin historian aikana. Päivärahan saajia on siis enemmän kuin koskaan. Vuodessa ansioturvan
saajien määrä on noussut vuoden 2013 huhtikuun reilusta 15000:sta tämän vuoden huhtikuussa jo yli
17000:een.

Maan talouspolitiikassa pitää olla vastuullinen ja valtiontaloutta on tasapainotettava, mutta mittavien
leikkausten ja kiristystoimien tekemisen kanssa on oltava varovainen. Pahimmassa tapauksessa ne
kääntyvät itseään vastaan ja heikentävät kansalaisten sekä Suomen tilannetta entisestään. Hyvänä
esimerkkinä tästä on alkoholiveron korotus, joka pahimmillaan ajaa yhä useammat ostamaan juomansa
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ulkomailta, jolloin verotuloja ei kerry, ja nauttimaan nämä ulkomailta hankitut juomat kotisohvalla
ravintoloiden sijasta. Tällaisessa tilanteessa kukaan ei selviydy voittajana, paitsi pahimmillaan harmaa
talous. PAM onkin pyrkinyt vaikuttamaan aktiivisesti alkoholilain kokonaisuudistuksen lopputulokseen.

Suomi nousee osaamiseen, uusiin elinkeinoihin ja palveluihin panostamalla. On uskallettava ottaa rohkeasti
askeleita kohti uutta, tulevaisuuteen katsoen. Valtion tehtävä on ylläpitää laadukkaita julkisia palveluita
sekä huolehtia, että yritysten ja palkansaajien toimintaedellytykset säilyvät hyvinä. Ei pidä unohtaa, että
työ on yhä edelleen mitä parhainta sosiaaliturvaa. Samaan aikaan, kun valtio hoitaa oman osansa, meidän
palkansaajien ja yritysten tehtävänä on luoda talouskasvua uusien tuotteiden ja työn avulla. En voi tässä
yhteydessä jättää huomioimatta Venäjän tilannetta, sillä maan taloustilanteella ja valuuttakurssien
muutoksilla on suuri merkitys myös suomalaiseen palvelusektoriin. Venäläiset matkailijat ovat tuoneet
viime vuosien aikana Suomeen paljon tuloja, mutta nyt näyttäisi siltä, että tämä tulovirta on kääntynyt
laskuun. En kuitenkaan olisi valmis heittämään kirvestä kaivoon vielä tässä vaiheessa vaan luottaisin siihen,
että innovatiiviset ja laadukkaat palvelut sekä luonnon kauneus vetävät venäläisturisteja Suomeen myös
jatkossa. Toisaalta toivon, että nämä, politiikan seurauksena tapahtuvat muutokset matkailijamäärissä
herättäisivät niin työnantajat kuin valtionkin panostamaan matkailumarkkinoinnissa yhä laajempaan
kohdeyleisöön ja parempaan yhteistyöhö. Yhden kortin varaan ei pidä jättää koko tulevaisuutta.

Hyvät ystävät,

Kaikista vaikeista päätöksistä ja synkistä näkymistä huolimatta on ollut ilo huomata, että myös positiivisia
merkkejä on näkyvissä. Työttömyyden on vihdoin viimein arvioitu ensi vuonna hieman laskevan ja
teollisuudesta on kuulunut iloisia uutisia uusien investointien osalta. Samoin kaupan alalla muun muassa
Lähikauppa toteuttaa mittavia investointeja. Lisäksi voi pitää hyvänä saavutuksena sitä, että politiikassa
saavutettiin puoluerajat ylittävä sopu sote-uudistuksessa enkä väheksyisi myöskään työmarkkinajärjestöjen
toimivaa yhteistyötä viimesyksyisen työllisyys- ja kasvusopimuksen osalta. Vaikka paljon on vielä tehtävänä
maan talouden pelastamiseksi, luovat nämä omalta osaltaan edes jonkinlaista toivoa tulevaisuuteen.

Hyvät edustajistotoverit,

Työ eläkeneuvotteluiden ja neuvottelujärjestelmän uudistamisen parissa siis jatkuu edelleen. Lisäksi PAM
on jatkanut neuvotteluja tyskan ulkopuolelle jääneiden alojen osalta. Tilanteet ovat vielä avoinna
turvallisuusalan, elokuva-alan ja ALKOn osalta.
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Palkansaajat ovat sitoutuneet mm. keskitetyn ratkaisun solmimisen yhteydessä neuvottelemaan
eläkeuudistuksesta, jonka on tarkoitus astua voimaan vuoden 2017 alussa. Eläkeuudistuksessa tärkeintä on
muistaa, että hyvä työllisyys ja työelämän laadun parantaminen ratkaisevat työurien pitenemisen.
Neuvotteluissa on pöydällä eläkeiän ja varhaiseläkkeiden lisäksi myös eläketurvan taso. Erityisesti pieni- ja
keskipalkkaisille kysymys siitä, tuleeko eläkkeellä aikanaan toimeen, on erittäin tärkeä.
Vaikka suomalaiset elävät entistä pidempään ja keskimäärin väestön terveydentila on kohentunut, on
perus- ja keskiasteen koulutuksen saaneilla työntekijöillä odotettavissa selvästi lyhyempi elinikä kuin
pitkään opiskelleilla ylemmillä toimihenkilöillä. Työntekijäammateissa riski terveyden menettämiseen on
selvästi suurempi ja työura aloitetaan vuosia aiemmin kuin akateemista koulutusta vaativissa töissä.
Nykyinen superkarttuma koituu työuraan pitempään jatkavien ja loppupäässä parhaiten tienaavine eduksi
ja edistää siten eläkkeensaajien eriarvoisuutta.

Eläkeiän joustavuus on tärkeä turvata jatkossakin, ja niille, jotka eivät jaksa työssä edes eläkeiän alarajaan
asti, on oltava mahdollisuuksia varhaisempaan eläkkeelle siirtymiseen. Myös ikääntyvien työnsä
menettäneiden toimeentulo on turvattava.

Myös eläkkeiden rahoitus on ehdottomasti turvattava. Vanhuuseläkkeisiin tarvitaan tulevina
vuosikymmeninä huomattavasti enemmän rahaa kuin parikymmentä vuotta sitten laskettiin.
Työeläkemaksut eivät vielä ole sillä tasolla, joka turvaisi myös nuorille työntekijäpolville kunnon eläkkeet.
Mielestäni myös nuorten työntekijöiden on voitava luottaa siihen, että he aikanaan saavat toimeentulon
takaavan lakiin perustuvan eläketurvan. Siksi työeläkemaksuista on sovittava sitovasti ja eläkkeet
turvaavalla tavalla. EK:n tavoite tuntuu olevan päinvastainen. Se vaatii työvoimakustannusten
alentamiseksi työeläkemaksujen jäädyttämistä ja työeläkkeitä varten kerättyjen varojen, kuten EMUpuskurin, purkamista. On selvää, että palkansaajat eivät suostu työeläkerahoituksen raunioittamiseen.
Tämä johtaisi uusiin ja ennen kaikkea nuoria kurittaviin eläketurvan leikkauksiin.

Palkansaajat, SAK:n johdolla, saivat neuvottelupöytään eläkeasioiden rinnalle työssä jaksamista ja
jatkamista parantavat asiat, sillä työelämään on saatava myös työntekijöiden tarpeiden ja
elämäntilanteiden mukaista joustavuutta. Työn on joustettava esimerkiksi terveydentilassa tapahtuvien
muutosten myötä ja työkyvyttömyysriskiä voidaan merkittävästi pienentää, mikäli työntekijöillä on oikeus
vaikuttaa työaikajärjestelyihin. Eläkeneuvotteluille ei ole enää paljoa aikaa ja tahti niissä kiihtyy koko ajan.
On tärkeää, että tarkastellaan kokonaisuutta, sillä suuretkin ratkaisut ovat erilaisten osiensa summa. Kun
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tiedämme kaikki ne osat, joista kokonaisuus olisi syntymässä, on aika arvioida sitä ja tehdä ratkaisuja
analyyttisesti perustavoitteittemme pohjalta.

Kuten jo aiemmin mainitsin, me liittojen ja keskusjärjestöjen edustajat käymme parhaillaan neuvotteluja
myös neuvottelujärjestelmän uudistamisesta. Tarkoituksena on arvioida nykyisen neuvottelujärjestelmän
toimivuutta ja kehittämistarpeita. Tarkastelun kohteena ovat erityisesti työehtosopimusten
noudattaminen, niiden rikkomisesta seuraavat sanktiot sekä erimielisyystilanteiden hoitaminen ja
sovittelujärjestelmä.

Meidän näkökulmastamme nykyinen järjestelmä on pääpiirteissään toimiva. Yleissitovuutta työsuhteen
vähimmäisehtojen turvaajana ei tule romuttaa. Myöskään työtaisteluoikeutta ei tule rajoittaa, ja
esimerkiksi turvaamistoimet, joita erityisesti kuljetusaloilla, mutta myös muualla on yhä innokkaammin
työnantajapuolelta käytetty, ovat omiaan sitä romuttamaan.

Vaikka rakennelman runko on vankka ja toimiva, järjestelmässä on myös kehitettävää. Työehtosopimusten
vaihdostilanteita tapahtuu toimintaympäristön rakennemuutoksista johtuvista syistä yhä enemmän.
Työantajien yksipuoliset työehtosopimusten vaihdostilanteet ovat johtaneet kohtuuttomiin tilanteisiin
työntekijöiden näkökulmasta ja yhtenäiset pelisäännöt näiden osalta on sovittava pikaisesti. Olenkin
ehdottanut, että jatkossa työnantajaliittojen ei tulisi hyväksyä yrityksiä jäsenekseen ennen kuin olisi käyty
neuvottelut nykyisten ja mahdollisesti uusien työnantaja- ja ammattiliittojen kesken. Jos todetaan, että
yrityksen toimiala on tosiasiallisesti muuttunut ja vaihdos on aiheellinen, niin samalla sovittaisiin, kuinka se
toteutetaan työntekijöiden asema turvaten. Tämän ei pitäisi olla vaikeaa, jos kyseessä ei ole vain
työnantajalle halvemman työehtosopimuksen metsästäminen.

Toinen kipupiste on työpaikkatason neuvottelukulttuurin puute ja kyvyttömyys hakea ratkaisua aidosti
neuvotellen. Onkin kysyttävä, miksi työnantajien on niin vaikea ymmärtää, ettei sanelupolitiikalla ja
huonolla henkilöstöjohtamisella lisätä työhyvinvointia eikä tuottavuutta, eikä saavuteta toimivia
työpaikkatason ratkaisuja.

Palkansaajien lakkoherkkyyttä kuulee usein moitittavan. Näin asia ei ole, sillä lakko on työntekijöiden
viimeinen keino puuttua työnantajien yksipuoliseen menettelyyn tilanteessa, jossa neuvottelumenettely
työpaikalla ei toimi tai ilmapiiri on jo niin huono, ettei mikään muu enää auta. Jatkuvat työvoiman
vähentämistarpeet ajavat työntekijät ahdinkoon, ja lyhyet mielenilmaisut voivat näissä tilanteissa olla
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ainoa keino, jolla työnantajat saadaan edes harkitsemaan muita vaihtoehtoja irtisanomisen sijaan. Tuore
esimerkki varaston neuvotteluista osoittaa, että näytti vaativan lakon, jotta neuvottelut saatiin maaliin.
Vaikka sopimus- ja neuvottelujärjestelmän lähtökohtana on se, että konflikteja pyritään välttämään
ennakoivilla toimenpiteillä ja ratkaisut saavuttamaan neuvotteluteitse, on lakko-oikeus aivan keskeinen osa
työntekijöiden järjestäytymis- ja neuvotteluoikeutta. Lakko-oikeudesta kinaamisen sijasta olennaisempaa
onkin koko neuvottelu- ja sopimusjärjestelmän toimivuuden kannalta pyrkiä neuvotteluosapuolten
tasavertaiseen asemaan, joka ei tällä hetkellä toteudu käytännössä riittävän usein työpaikkatasolla.

Olemme pyrkineet tämän kevään aikana nostamaan julkiseen keskusteluun osa-aikatyöntekijöiden aseman
yhä räväkämmin keinoin. Vaikka PAM on jo vuosia tehnyt töitä osa-aikaisten tilanteen korjaamiseksi, tänä
keväänä vaikuttamisen painopiste kohdistettiin erityisesti päätöksentekijöihin, kansanedustajiin ja
taustavaikuttajiin. Yhteistyössä Aula Research Oy:n kanssa toteutimme maaliskuussa kyselytutkimuksen
osa-aikatyöstä Suomessa. Tavoitteenamme oli selvittää kansanedustajien ja poliittisten taustavaikuttajien
suhtautumista osa-aikatyön käyttöön ja osa-aikatyöhön liittyvän työlainsäädännön kehittämiseen. Tämän
kyselyn perusteella lähes 60 prosenttia vastaajista on valmiita muuttamaan lakia niin, että tilanteessa,
jossa osa-aikainen työntekijä on työskennellyt säännöllisesti työsopimuksen työaikaa enemmän, pidempi
työaika vakiintuisi työsopimuksen ehdoksi työntekijän niin halutessa. Kun laki velvoittaa jo nyt kirjaamaan
määräaikaisuudelle perusteen työsopimukseen, niin samalla tavoin myös osa-aikatyön käyttö pitäisi joutua
tulevaisuudessa perustelemaan. Lakimuutosten lisäksi näen, että hyvän työvuorosuunnittelun avulla
palvelualoilla pystyttäisiin tarjoamaan kokoaikatyötä yhä suuremmalle joukolle työntekijöitä. Tämä lisäisi
työntekijöiden turvallisuudentunnetta ja sitoutuneisuutta työpaikkaan.

Arvon edustajistotoverit,
Tuon terveiseni viime viikolla kokoontuneesta Uni Europan hallituksen kokouksesta. Siellä oli esillä
runsaasti palvelualojen työntekijöiden arkeen liittyviä asioita, mm. edelleen parturi-kampaajien
työsuojelun edistäminen EU-tasolla. Taistelu tästä asiasta jatkuu myös seuraavan parlamentin, komission ja
ministerineuvoston suuntaan.

Lisäksi esillä oli joissakin joukoissa kiivaastikin erilaisia näkemyksiä aikaansaanut EU:n ja USA:n välinen
vapaakauppasopimus, lyhyesti kutsuttuna TTIP. Hallitus oli vahvasti sitä mieltä, että vapaakauppasopimus
uhkaa eurooppalaisten palvelualan työntekijöiden asemaa ja, että sopimus uhkaa myös yleisemmin
järjestäytymisvapautta ja neuvotteluoikeutta. Hallituksen kesken oli vahva näkemys siitä, että
vapaakauppasopimus on nähty joidenkin toimesta talouspolitiikan ja sääntelyn lisävapauttamisen
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välineenä ja tämä mahdollisuus on sen mukaan estettävä. Hallitus esitti lisäksi toiveen, että jatkossa EU
ottaisi ay-liikkeen mukaan vastaavia päätöksiä tehtäessä. Uni Europan hallitus korostaa, että kaikesta
huolimatta se kannattaa läheistä taloudellista yhteistyötä USA:n kanssa, mutta ehtojen on oltava
toisenlaiset.

Eri UNIn jäsenjärjestöissä, eri maissa ja niiden keskusjärjestöissä nykytilanteeseen suhtaudutaan todella
hyvinkin eritavalla. Suomalaisen palkansaajakeskusjärjestöt antoivat joitakin viikkoja sitten asiasta yhteisen
kannanoton, joka omasta mielestäni on hyvin liberaali. UNI-Europan hallitus ajatteli tästä asiasta melkoisen
paljon kriittisemmin. Oli itsellenikin lievä yllätys, että asiasta saatiin aikaan yksimielinen päätös. UNIEuropan hallitus aikoo EAY:n kautta pyrkiä vaikuttamaan siihen, että koko prosessi laitettaisiin jäihin ja
neuvottelut käytäisiin uudelleen läpinäkyvämmin ja demokratiaa paremmin kunnioittaen.
Itsekin ajattelen, että tämä vapaakauppasopimus voi olla Suomen kaltaiselle maalle myös suuri
mahdollisuus, mutta edellä mainituista syistä kannatin prosessin jäädyttämistä ja sen uudelleen käymistä.

Hyvät edustajistotoverit,
Liiton tulevaisuustyötä on siis valmisteltu vuoden 2013 alusta alkaen ja työ jatkuu aina liittokokoukseen
saakka. Viime syksyn edustajistossa teille esiteltiin ajatuksia tulevaisuustyöstä. Alkuvuonna 16
paikkakunnalla toteutettu Paluu tulevaisuuteen -kiertue oli tärkeä osa valmisteluprosessia. Näissä
tilaisuuksissa käytiin laadukasta ja vilkasta keskustelua liiton tulevaisuuden suunnasta ja siitä, mihin
tulevaisuudessa on tärkeä keskittyä ja mistä voitaisiin luopua. Vaikka tilaisuuksissa käydyissä keskusteluissa
oli myös eroja, suurista linjoista tunnuttiin olevan hyvin pitkälti samoilla linjoilla. Osallistujat tarkastelivat
avoimin mielin liiton nykytilaa ja heillä oli valmiutta tehdä merkittäviä muutoksia liiton rakenteisiin ja
toimintatapoihin.

Nämä keskustelut toimivat pohjana valmistelussa olevaan ohjelma-asiakirjaan, joka käsitellään ja
hyväksytään liittokokouksessa. Ohjelmalla määritellään liiton suunta seuraaviksi vuosiksi. Ohjelmaasiakirjaa valmisteltaessa tullaan keskustelua käymään niin sopimusalatoimikunnissa, valiokunnissa kuin
ammattiosastoissakin, joille asiakirja lähetetään kommenttikierrokselle ensi kevättalvella. Koska liiton
strategia on voimassa vain ensi vuoteen, osana tulevaisuustyötä on tarve tarkastella myös sitä ja ennen
kaikkea strategian taustalla tapahtuneita toimintaympäristön ja olosuhteiden muutoksia.
Myöhemmin tämän kokouksen aikana Timo Piiroinen tulee esittelemään teille esitykset liiton uusiksi
säännöiksi, vaalijärjestykseksi ja osastojen malliohjesäännöiksi. Tämä kokonaisuus on omalta osaltaan
johdattamassa liittoa uusiin toimintatapoihin ja nykyistä tehokkaammaksi, vaikuttavammaksi ja
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ketterämmäksi toimijaksi. Syksyn edustajisto hyväksyi kannanoton edustajistokauden jatkamiseksi ja sen
pohjalta sääntötyötä on viety eteenpäin. Myös osastot ovat päässeet kevään aikana esittämään
näkemyksiään uudistukseen ja niiden kommenttien pohjalta tänään esiteltävää kokonaisuus on syntynyt.
Tänään tehtävät päätökset ovat merkittäviä, mutta olen siitä iloinen, ettei meidän liitossamme ole pelätty
katsoa rohkeasti kohti tulevaisuutta.

Hyvät edustajiston jäsenet,
EU-vaalit lähestyvät kovaa vauhtia ja viime syksyn kokouksessa kuulimmekin palkansaajien yhteisestä
vaalikampanjasta, joka kulkee nimellä Ääniä Suomesta. Innostus yhteiseen tekemiseen pohjautuu
edellisiin, vuoden 2009 Eurovaaleihin. Niissä vaaleissa palkansaajien ääni ei kuulunut, eikä se ole tämän
seurauksena kuulunut kuluneella viisivuotiskaudella myöskään päätöksenteossa. Talouden mittavat
ongelmat ovat jättäneet varjoonsa työntekijöiden turvan kehittämisen ja uhkana on, että Euroopan
unionista kehittyy tahtomattamme pienen eliitin markkinaunioni, eikä kaikkien eurooppalaisten
hyvinvointiunioni. Yhteisellä Ääniä Suomesta -kampanjalla on haluttu tuoda palkansaajien tietoisuuteen
kaikki keskeiset työelämälait, joista parlamentti päättää, ja tietysti innostaa palkansaajia äänestämään
aiempaa aktiivisemmin. Ennen kaikkea petrattavaa on SAK:laisilla aloilla työskentelevillä palkansaajilla.

Tänään iltapäivällä saamme vaalipaneeliin vieraiksi kuusi eurovaaliehdokasta, joilta kuulemme heidän ja
heidän edustamiensa puolueiden kantoja ajankohtaisiin Eurooppa-asioihin ja eurooppalaisiin
työelämäkysymyksiin. Odotan, että kaikki salissa olijat osallistuvat myös iltapäivän paneeliin ja käyttävät
hyväkseen tilaisuuden esittää kysymyksiä ehdokkaille. Lisäksi haluan tässä yhteydessä muistuttaa
äänestämisen tärkeydestä, sillä vain annetut äänet vaikuttavat Euroopan tulevaisuuteen. Äänestäkää itse,
ja kehottakaa ystäviänne ja tuttavianne tekemään samoin!

Hyvä edustajiston väki, päätän näihin sanoihin ajankohtaiskatsaukseni ja toivotan meille kaikille
onnistunutta ja keskustelevaa edustajiston kokousta.

Kiitos!

PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO PAM ry

PÖYTÄKIRJA

57 (57)

Edustajiston kevätkokous 13. – 14.5.2014
Petäys Resort, Tyrväntö

Päätöslausuma, PAMin edustajisto 13. - 14.5.2014

Eläkeneuvotteluissa onnistuttava

Työmarkkinajärjestöt käyvät neuvotteluja työeläkeuudistuksesta tiiviisti. Neuvottelijat ovat sitoutuneet
siihen, että työuria pidentävä ratkaisu syntyy syksyllä 2014. Samaa viestitettiin myös maan hallitukselle
maaliskuun kehysriihen alla. Työuratavoitteeseen on sitouduttu jo useita vuosia sitten ja syksyyn mennessä
siihen on löydettävä uskottavat keinot.
PAMin edustajisto painottaa, että neuvotteluiden on pysyttävä aikataulussa ja ratkaisujen on löydyttävä
tiiviissä ja hyvässä kaksikantavalmistelussa. Huoli eläkevarojen riittävyydestä ei ole pelottelua.
Työeläkemaksujen tasoa on tarkistettava ja maksuista on sovittava työntekijä- ja työnantajajärjestöjen
kesken niin sitovasti, että potti oikeasti riittää säällisiin eläkkeisiin myös nyt ja tulevaisuudessa työelämään
tulevien nuorten osalta.

Työvuosia hyvinvoinnista ja paremmasta työllisyydestä

Eläkeiän mekaaninen nosto ei ole ratkaisu, vaan merkittävin kysymys on, miten puheet työurien
pidentämisestä saadaan käytännön toimenpiteiksi työpaikoilla. Työhyvinvointia on parannettava lisäämällä
ihmisten mahdollisuuksia vaikuttaa esimerkiksi omiin työaikoihinsa, työkuvan sisällöllisiin muutoksiin ja
kehittämällä työkyvyn ylläpidon johtamista.
Palvelualoille tyypillistä on työn fyysinen kuormittavuus sekä usein hyvin nuorena alkanut työura. PAMin
edustajisto vaatii, että ratkaisuja haettaessa huomioidaan eri ikäluokkien ja eri työtehtävissä
työskentelevien tarpeet ja taataan jatkossakin henkilökohtaisten joustojen mahdollisuus
eläkkeellesiirtymisessä. Toiveena on, että lopullisessa mallissa on jokin elementti, jossa huomioidaan
työuran kokonaispituus.
Juuri nyt palvelualoillakin työttömyys on kasvanut merkittävästi ja työttömyysjaksot ovat pidentyneet.
Työttömyysasteen ollessa yli 9 %, näyttäytyy keskustelu työurien pidentämisestä nurinkuriselta. Talous- ja
työllisyyskasvuun sekä kotimaisen kysynnän parantamiseen tähtäävät toimet olisivat maan hallitukselta
parasta työurapolitiikkaa pamilaisten näkökulmasta.

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry

LIITON SÄÄNNÖT
Hyväksytty 13.5.2014
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1 § Nimi ja kotipaikka
1. Liiton nimi on Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, ruotsiksi Servicefacket PAM rf. Siitä
käytetään näissä säännöissä nimitystä liitto ja ammattiosastoista nimitystä osasto.
2. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta-alue koko Suomi.
3. Liiton kielet ovat suomi ja ruotsi. Pöytäkirjakieli on suomi.

2 § Tarkoitus ja tehtävät
1. Liiton tarkoituksena on toimia palvelu- ja niitä lähellä olevilla aloilla työskentelevien
palkansaajien, ammattiin opiskelevien, pelkästään itsensä työllistävien ammatinharjoittajien
ja yrittäjien sekä työttömien taloudellisen, sosiaalisen ja oikeudellisen aseman ja
elämänlaadun parantamiseksi.
2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto
a. tukee osastoja ja niiden jäseniä heidän toimiessaan työ-, palkka- ja muiden
toimeentulonsa ehtojen sekä työympäristöasioiden kehittämiseksi ja yhteistoiminnan
toteuttamiseksi yrityksissä sekä voimassa olevan lainsäädännön noudattamiseksi ja
alueellisen vaikuttamisen parantamiseksi
b. solmii työehto- ja muita sopimuksia ja valvoo niiden noudattamista
c. ohjaa alan työntekijöiden, toimihenkilöiden, ammatinharjoittajien ja itsensä
työllistävien yrittäjien sekä opiskelijoiden liittymistä osastoihin
d. vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon sekä kansallisella että kansainvälisellä
tasolla jäsenten työ- ja elinolosuhteita sekä asemaa ja toimintaoikeuksia koskevissa
asioissa tekemällä esityksiä ja antamalla lausuntoja
e. edistää työelämän tuntemusta ja yhteiskunnallista tietoisuutta, yhteisvastuuta ja
ammatillista osaamista
f. kuuluu ammatilliseen keskusjärjestöön
g. harjoittaa yhteistoimintaa liiton tavoitteita ja toimintaperiaatteita tukevien koti- ja
ulkomaisten järjestöjen kanssa ja voi tukea niiden toimintaa taloudellisesti
h. voi kuulua jäsenenä kansainvälisiin järjestöihin ja harjoittaa kansainvälistä
yhteistyötä ja solidaarisuustoimintaa ihmisoikeuksien ja työelämän perusoikeuksien
puolustamiseksi ja laajentamiseksi
i. järjestää tiedotus-, julkaisu- ja opintotoimintaa
j. harjoittaa ja tukee jäsenten loma- ja virkistystoimintaa.
3. Liitto voi hallita ja omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä perustaa rahastoja ja
säätiöitä. Toimintansa tukemiseksi liitto voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja
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testamentteja sekä toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä. Liitto voi harjoittaa
elinkeinotoimintaa, joka välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen.
4. Liitto on puolueisiin sitoutumaton.

3 § Jäsenet
1. Liiton jäseniksi pääsevät hallituksen hyväksymät palvelu- ja niihin läheisesti liittyvillä
aloilla sekä erityisaloilla työskentelevien työntekijöiden, toimihenkilöiden ja esimiesten sekä
pelkästään itsensä työllistävien ammatinharjoittajien ja yrittäjien muodostamat rekisteröidyt
osastot sekä jäsenenä olevien osastojen muodostamat rekisteröidyt yhdistykset.
2. Jäseninä olevia osastojen muodostamia rekisteröityjä yhdistyksiä kutsutaan jäljempänä
näissä säännöissä yhteisöjäseniksi.
3. Valtuusto hyväksyy osaston mallisäännöt.

Liittyminen
4. Liittyessään osasto sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä sekä liittokokouksen, valtuuston ja
hallituksen päätöksiä.
5. Osaston perustamiseen sellaiselle paikkakunnalle, jolla jo toimii liiton osasto, tulee hankkia
ennakkoon hallituksen suostumus.
6. Osaston tai yhteisöjäsenen jäsenyys alkaa siitä päivästä, kun hallitus on hyväksynyt
jäsenyyden.

Eroaminen, erottaminen ja purkaminen
7. Jos osasto haluaa erota liitosta, siitä on ilmoitettava liitolle yhdistyslain mukaisesti.
Ilmoitukseen on liitettävä pöytäkirjat niistä kokouksista, joissa asiasta on päätetty. Osaston
jäsensuhde lakkaa kuuden (6) kuukauden kuluttua ilmoituksen tekemistä ensiksi seuraavan
kesä- tai joulukuun viimeisen päivän jälkeen.
8. Osaston eroamista koskeva asia on käsiteltävä kahdessa osaston kokouksessa, joiden
väliaika on vähintään kaksi (2) viikkoa. Ehdotus osaston eroamisesta raukeaa, ellei
vähintään 3/4 osaston läsnä olevista äänioikeutetuista jäsenistä sitä pidetyissä kokouksissa
kannata.
9. Osasto tai yhteisöjäsen voidaan erottaa liitosta, jos se
a. toimii liiton toiminnan tarkoitusta vastaan
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b. ei noudata sääntöjä ja liittokokouksen, valtuuston sekä hallituksen päätöksiä
c. ei erota jäsenyydestään sellaista jäsentä, joka toimii vastoin osaston tai liiton sääntöjä
tai liittokokouksen, valtuuston ja hallituksen päätöksiä.
10. Osaston tai yhteisöjäsenen erottamisesta päättää hallitus. Osastoa tai yhteisöjäsentä on
kuultava ennen erottamispäätöksen käsittelyä. Osasto tai yhteisöjäsen voi valittaa
päätöksestä valtuustolle. Valitus on toimitettava kirjallisesti hallitukselle kuukauden
kuluessa osaston tai yhteisöjäsenen saatua kirjallisen tiedon erottamisesta.
11. Eronnut tai erotettu osasto menettää kaikki oikeutensa liitossa. Osasto ei saa takaisin liitolle
suorittamiaan maksuja eikä sillä ole oikeutta liiton rahastoihin tai muuhun omaisuuteen.
Liitto ei vastaa eronneen tai erotetun osaston veloista, jollei toisin ole sovittu.
12. Jos osasto puretaan, sen jäljellä olevat varat siirretään purkavan kokouksen päätöksellä joko
liiton toiselle osastolle tai liitolle käytettäväksi ammattiyhdistysliikettä edistäviin
tarkoituksiin. Liitto ei vastaa niistä veloista, joita osastolla oli sen purkautuessa tai tullessa
lakkautetuksi, jollei toisin ole sovittu. Päätös osaston purkamisesta voidaan tehdä osaston
kokouksen ¾ äänten enemmistöllä.

Muita määräyksiä

13. Liiton osastoissa voivat vanhuuseläkkeelle tai kokonaan työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyvät
jäsenet jatkaa jäsenyyttään osaston eläkeläisjäseninä. Alojen oppilaitoksissa opiskelevat
voivat liittyä osaston opiskelijajäseniksi.
14. Liitto pitää yhdistyslain mukaista osastojen jäsenluetteloa. Osaston on liittoon liittyessään
annettava hallituksen pyytämät henkilötiedot kaikista jäsenistään. Osastolla on oikeus saada
käyttöönsä liiton ylläpitämässä rekisterissä olevat omia jäseniään koskevat tiedot.
15. Liiton hallituksen määräämä tarkastaja voi milloin tahansa tarkastaa osaston hallinnon ja
tilit.

4 § Jäsenmaksut
1. Osaston jäsenen on suoritettava jäsenmaksu veronalaisista palkkatuloistaan sekä
työttömyyskassan maksamista veronalaisista etuuksista.
2. Ammatinharjoittaja- ja yrittäjäjäsen suorittaa jäsenmaksun eläkevakuutusmaksun perusteena
olevasta ansiotulosta lukuun ottamatta aikaa, jona hän säilyttää Palvelualojen
työttömyyskassan jäsenyyden. Tällöin hänen jäsenmaksunsa määräytyy viimeksi saadun
ennakkopidätyksen alaisen palkkatulon perusteella.
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3. Osastojen eläkeläis- ja opiskelijajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.
4. Valtuusto päättää vuosittain jäsenmaksujen suuruudesta.
5. Valtuusto voi päättää enintään kuuden kuukauden jäsenmaksun suuruisen ylimääräisen
jäsenmaksun perimisestä osaston jäseniltä.
6. Osaston jäsen on vapautettu jäsenmaksuista
a. ollessaan vailla veronalaista palkkatuloa tai työttömyyskassan maksamaa
veronalaista etuutta
b. ollessaan ulkomailla ammattiliiton jäsenenä ja maksaessaan tälle jäsenmaksua.
Jäsenmaksuista vapautuvan jäsenen on viipymättä ilmoitettava liitolle vapautumisen syy ja
arvioitu kestoaika.
7. Liittoon tilitetyistä jäsenmaksuista ylimääräistä jäsenmaksua lukuun ottamatta palautetaan
osastolle valtuuston vuosittain päättämä prosentuaalinen perus- ja kannusteosa.
8. Osaston jäsenten jäsenmaksun perusosan palauttamiseksi osastojen on vuosittain toukokuun
loppuun mennessä toimitettava liittoon toiminta- ja tilikertomuksensa viimeksi kuluneelta
toimintavuodelta sekä ilmoituksen toimihenkilöistään.
Jäsenmaksupalautteen kannusteosan perusteista päättää valtuuston syyskokous.
9. Hallituksen on kuultava osastoa päättäessään jäsenmaksuperusteen perus- ja/tai
kannusteosan palauttamatta jättämisestä.
10. Yksityiskohtaiset ohjeet jäsenmaksun perinnästä, jäsenmaksuista vapautumisesta,
tilityksestä ja osastojen osuuden suorittamisesta antaa hallitus.

5 § Liittokokous
1. Varsinainen liittokokous pidetään joka neljäs vuosi kesäkuun loppuun mennessä.
2. Varsinaisesta liittokokouksesta on lähetettävä osastoille ja yhteisöjäsenille kirjallinen
ennakkoilmoitus viimeistään yhdeksänkymmentä (90) päivää ennen kokousta.
Lopullinen kokouskutsu varsinaiseen liittokokoukseen on lähetettävä kirjallisena kutsuna
liittokokousedustajille, osastoille ja yhteisöjäsenille viimeistään 21 (kaksikymmentäyksi)
päivää ennen kokousta.
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3. Liittokokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
a. päätetään vaalikauden käsittävästä tavoiteohjelmasta
b. valitaan valtuuston puheenjohtaja ja 1. varapuheenjohtaja ja 2. varapuheenjohtaja
c. valitaan näiden lisäksi viisikymmentä (50) valtuuston varsinaista jäsentä sekä
jokaiselle kolme (3) henkilökohtaista varajäsentä, sekä kymmenen (10)
yleisvarajäsentä
d. valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan liiton puheenjohtajaksi.
Puheenjohtaja on päätoiminen
e. valitaan lisäksi viisitoista (15) hallituksen varsinaista jäsentä, kolme (3)
yleisvarajäsentä sekä hallituksen puheenjohtajan henkilökohtainen varajäsen
f. käsitellään hallituksen ja osastojen sekä yhteisöjäsenten esittämät asiat
g. valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa, joilla kaikilla tulee
olla tilintarkastuslain edellyttämä pätevyys. Tilintarkastusta suorittamaan voidaan
valita myös tilintarkastusyhteisö, jonka tulee nimetä piiristään vastuunalainen
henkilö ja hänelle varahenkilö
h. päätetään valtuuston, hallituksen ja sen asiantuntijaelinten palkkioista
i. päätetään vaalivuonna valtuuston kevätkokoukselle sääntömääräisesti kuuluvista
asioista.
4. Liittokokousedustajille korvataan matkakulut sekä päivärahat liiton matkustusohjesäännön
mukaisesti.
5. Aloiteoikeus liittokokoukselle on liiton osastoilla, yhteisöjäsenillä ja hallituksella. Aloitteet
on toimitettava hallitukselle vähintään kaksi (2) kuukautta ennen kokousta.
6. Liittokokouksessa jokaisella edustajalla on yksi (1) ääni. Asiat ratkaistaan äänestykseen
osallistuvien yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä ole toisin
määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni. Vaalit
ratkaistaan äänestykseen osallistuvien ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee vaaleissa arpa.
7. Liittokokouksessa esitysoikeus on liittokokousedustajien lisäksi hallituksen jäsenillä ja
tilintarkastajilla. Kokoukseen kutsutuilla liiton toimihenkilöillä on kokouksessa läsnäolo- ja
puheoikeus.
8. Ylimääräinen liittokokous on pidettävä, kun liittokokous niin päättää tai hallitus tai
valtuusto katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään 1/3 liiton äänioikeutetuista jäsenistä
tai niin monta osastoa, että niiden henkilöjäsenten lukumäärä on vähintään kolme neljäsosaa
(3/4) liiton kaikkien osastojen henkilöjäsenten lukumäärästä sitä ilmoittamansa asian
käsittelyä varten hallitukselta kirjallisesti vaatii.
Kirjallinen kokouskutsu liittokokousedustajille, osastoille ja yhteisöjäsenille ylimääräisestä
liittokokouksesta on lähetettävä viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.
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9. Liittokokousedustajat valitaan liittoäänestyksellä kuhunkin vaalipiiriin kuuluvien
jäsenosastojen henkilöjäsenten kesken toimeenpantavilla salaisilla suhteellisilla vaaleilla
yhdistyslain 29 § 3. momentin 2-kohdan tarkoittamalla tavalla.
10. Vaalipiirit ovat samat kuin liiton toiminta-alueet, kuitenkin niin, että Ahvenanmaa on oma
vaalipiirinsä. Valtakunnalliset osastot muodostavat yhden yhteisen vaalipiirin.
11. 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.

Äänioikeus ja vaalikelpoisuus
12. Äänioikeutettuja eivät ole vanhuuseläkkeelle tai kokonaan työkyvyttömyyseläkkeelle
siirtyneet jäsenet eivätkä opiskelijajäsenet.
13. Vaalikelpoisia eivät ole vanhuuseläkkeelle tai kokonaan työkyvyttömyyseläkkeelle
siirtyneet jäsenet eivätkä opiskelijajäsenet eivätkä liiton tai osastojen palkkaamat
toimihenkilöt.

Vaalielimet
14. Keskusvaalilautakuntana toimii liiton hallitus.

Tarkemmat vaaliohjeet
15. Ehdokkaiden asettamista ja vaalin muuta toimittamista koskevat tarkemmat määräykset
annetaan valtuuston vahvistamassa vaalijärjestyksessä ja hallituksen ohjeissa.

Uudet vaalit
16. Mikäli sellainen määrä osastoja, joiden yhteenlaskettu henkilöjäsenmäärä on vähintään 2/3
liiton kaikkien osastojen jäsenmäärästä, sitä kirjallisesti vaatii, on toimitettava uusi
liittoäänestys liittokokousedustajien valitsemista varten.
17. Vaalit on toimeenpantava kolmen kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.
Edustusperuste määräytyy vaatimuksen esittämistä edeltävän kalenterivuosipuoliskon
jäsenmäärän perusteella.
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6 § Valtuusto
1. Valtuusto käyttää päätäntävaltaa niissä asioissa, jotka eivät kuulu näiden sääntöjen nojalla
tai lain mukaan liittokokouksen tai hallituksen päätettäväksi. Sen lisäksi, mitä näissä
säännöissä on muualla sanottu, valtuuston tehtävänä on
a. valita seuraavaan varsinaiseen liittokokoukseen saakka liiton puheenjohtaja
(hallituksen puheenjohtaja), muut hallituksen varsinaiset jäsenet ja yleisvarajäsenet
sekä hallituksen puheenjohtajan henkilökohtainen varajäsen, jos joku heistä on
eronnut tehtävästään kesken toimikauden
b. valita keskuudestaan seuraavaan varsinaiseen liittokokoukseen saakka valtuuston
puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat, jos joku heistä on eronnut tehtävästään kesken
toimikauden
c. valita seuraavaan varsinaiseen liittokokoukseen saakka tilintarkastajat ja
varatilintarkastajat, jos joku heistä on eronnut tehtävästään kesken toimikauden.
Heillä kaikilla tulee olla tilintarkastuslain edellyttämä pätevyys. Tilintarkastusta
suorittamaan voidaan valita myös tilintarkastusyhteisö, jonka tulee nimetä piiristään
vastuunalainen henkilö ja hänelle varahenkilö
d. päättää ammatillisesta keskusjärjestöstä
e. päättää sääntöjen muuttamisesta
f. vahvistaa vaalijärjestys
g. päättää valtuustolle tehdyistä aloitteista
h. päättää muista hallituksen esittämistä asioista.
2. Valtuuston toimikausi on neljä vuotta ja se päättyy, kun liittokokouksessa on valittu uusi
valtuusto.
3. Valtuustoon kuuluu puheenjohtaja, 1. varapuheenjohtaja ja 2. varapuheenjohtaja sekä heidän
lisäkseen viisikymmentä (50) varsinaista jäsentä. Kullakin varsinaisella jäsenellä on kolme
(3) henkilökohtaista varajäsentä. Varajäseninä on lisäksi kymmenen (10) yleisvarajäsentä,
jotka ovat läsnä valtuuston kokouksissa. Yleisvarajäsen astuu varsinaisen jäsenen sijaan, jos
varsinainen jäsen ja kukin hänen henkilökohtaisista varajäsenistään on estynyt
osallistumasta kokoukseen.
4. Valtuustossa on oltava edustus jokaisesta vaalipiiristä. Valtuustoa valittaessa on lisäksi
huomioitava ammattiryhmittäinen tasapuolisuus. Valtuuston on myös kuvastettava
jäsenkunnan rakennetta.
5. Valtuuston varsinaisen jäsenen ollessa estynyt osallistumasta kokoukseen hänen tilalleen
kutsutaan varajäsen.
6. Jos valtuuston jäsen siirtyy vanhuuseläkkeelle tai kokonaan työkyvyttömyyseläkkeelle,
muuttaa edustamaltaan alueelta tai siirtyy muutoin kuin tilapäisesti pois liiton
järjestämisalalta, eroaa osastosta liittymättä toiseen liiton osastoon taikka erotetaan osastosta
taikka ilman hyväksyttävää syytä jättää saapumatta kahteen peräkkäiseen kokoukseen, tulee
hänen erota valtuustosta. Eronneen varsinaisen jäsenen tilalle siirtyy hänen henkilökohtainen
varajäsenensä.
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7. Mikäli valtuuston varsinainen jäsen valitaan hallitukseen, eroaa hän valtuustosta ja hänen
tilalleen kutsutaan varajäsen.

Valtuuston kokoukset
8. Valtuusto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai joku varapuheenjohtajista ja enemmistö
jäsenistä on paikalla kokouksessa.
9. Aloiteoikeus valtuuston kokouksille on liiton osastoilla, yhteisöjäsenillä ja valtuuston
jäsenillä. Aloitteet on toimitettava hallitukselle vähintään kaksi (2) kuukautta ennen
kokousta.
10. Valtuuston kokouksessa jokaisella valtuuston jäsenellä on yksi (1) ääni. Asiat ratkaistaan
äänestykseen osallistuvien yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä ole
toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni. Vaalit
ratkaistaan äänestykseen osallistuvien ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee vaaleissa arpa.
11. Valtuuston kokouksessa esitysoikeus käsiteltäviin asioihin valtuuston jäsenten lisäksi on
hallituksen jäsenillä ja tilintarkastajilla. Kokoukseen kutsutuilla liiton toimihenkilöillä on
läsnäolo- ja puheoikeus.
12. Hallituksen päätöksellä valtuuston kokoukseen voi osallistua myös ennen kokousta tai
kokouksen aikana tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Tästä on
mainittava kokouskutsussa.

Varsinaiset kokoukset
13. Valtuusto pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Kevätkokous pidetään toukokesäkuussa ja syyskokous marras-joulukuussa.
14. Valtuuston varsinaisesta kokouksesta on lähetettävä osastoille, yhteisöjäsenille ja valtuuston
jäsenille kirjallinen ennakkoilmoitus viimeistään yhdeksänkymmentä (90) päivää ennen
kokousta. Lopullinen kokouskutsu valtuuston varsinaiseen kokoukseen on lähetettävä
kirjallisena kutsuna valtuuston jäsenille ja tiedoksi osastoille ja yhteisöjäsenille viimeistään
kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kokousta.
15. Valtuuston kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
a. käsitellään tili- ja toimintakertomus edelliseltä vuodelta ja vahvistetaan tilinpäätös
b. päätetään hallituksen tili- ja vastuuvapaudesta
c. päätetään seuraavan vuoden toiminnan ja talouden suuntaviivoista.
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16. Valtuuston syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
a. päättää jäsenmaksun suuruudesta
b. päättää osastojen jäsenmaksupalautuksen suuruudesta sekä kannusteosan perusteista
c. päätetään hallituksen esittämästä toimintasuunnitelmasta
d. päätetään hallituksen esittämästä talousarviosta
e. päätetään tilintarkastajien palkkioiden perusteista.

Ylimääräinen kokous
17. Ylimääräinen valtuuston kokous pidetään hallituksen kutsusta tai kun enemmistö valtuuston
jäsenistä sitä määrättyä asiaa varten kirjallisesti pyytää.
18. Valtuuston ylimääräisessä kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat.
19. Kirjallinen kutsu valtuuston jäsenille ja tieto osastoille ja yhteisöjäsenille valtuuston
ylimääräisestä kokouksesta on lähetettävä viimeistään viisi (5) päivää ennen kokousta.

7 § Hallitus
1. Hallitus johtaa liiton toimintaa yhdistyslain, näiden sääntöjen sekä liittokokouksen ja
valtuuston päätösten mukaisesti.
2. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan liiton puheenjohtajaksi. Puheenjohtaja on
päätoiminen. Puheenjohtajan lisäksi hallitukseen kuuluu viisitoista (15) muuta varsinaista
jäsentä sekä varajäseninä kolme (3) yleisvarajäsentä ja hallituksen puheenjohtajan
henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen varsinaiset jäsenet ja yleisvarajäsenet tulee
mahdollisuuksien mukaan valita eri ammattiryhmistä ja alueittain tasapuolisesti.
Yleisvarajäsenet ovat läsnä hallituksen kokouksissa.
Puheenjohtajan ollessa estyneenä kokouksen puheenjohtajana toimii hallituksen
puheenjohtajan henkilökohtainen varajäsen.
3. Hallituksen toimikausi on sama kuin valtuuston toimikausi ja se päättyy uuden hallituksen
tultua valituksi liittokokouksessa.
4. Jos hallituksen jäsen siirtyy vanhuuseläkkeelle tai kokonaan työkyvyttömyyseläkkeelle,
muuttaa edustamaltaan alueelta tai siirtyy pois liiton järjestämisalalta, eroaa osastosta
liittymättä toiseen liiton osastoon taikka erotetaan osastosta taikka ilman hyväksyttävää
syytä jättää saapumatta kahteen peräkkäiseen kokoukseen, tulee hänen erota hallituksesta.
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Eronneen hallituksen jäsenen tilalle valitsee valtuusto uuden jäsenen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.
5. Hallitus kokoontuu liiton puheenjohtajan tai hänen ollessa estyneenä hallituksen
puheenjohtajan henkilökohtaisen varajäsenen kutsusta tai kolmen jäsenen sitä vaatiessa.
Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai puheenjohtajan henkilökohtaisen varajäsenen
ja vähintään kahdeksan (8) muun jäsenen ollessa paikalla.
6. Valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja
puheoikeus.
7. Päätökset hallituksessa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä
tasan ratkaisee vaaleissa arpa ja muissa asioissa voittaa kokouksen puheenjohtajan kanta.
8. Hallituksen kokous voidaan pitää kaikkien hallituksen jäsenten suostumuksella myös
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

Hallituksen tehtävät
9. Hallituksen tehtävänä on
a. johtaa liiton toimintaa
b. seurata, että liiton ja osastojen toimintaa hoidetaan lakien ja näiden sääntöjen sekä
liittokokouksen, valtuuston ja hallituksen päätösten mukaisesti
c. hoitaa liiton taloutta vahvistamansa talousohjesäännön mukaisesti
d. päättää vuosittain rahastoihin siirrettävistä varoista
e. päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä
f. nimetä liiton johtoryhmä
g. valita ja erottaa liiton toiminnanjohtaja ja päättää toiminnanjohtajan työehdoista
h. ottaa ja erottaa liiton toimihenkilöt ja päättää henkilöstön työsuhteen ehtoja
koskevista sopimuksista
i. valmistella valtuuston kokoukselle käsiteltäväksi tulevat asiat ja kutsua kokoukset
koolle
j. toimeenpanna liittokokousvaalit
k. päättää liiton liittymisestä järjestöihin ja niistä eroamisesta ammatillista
keskusjärjestöä lukuun ottamatta.
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8 § Johtoryhmä
1. Hallituksen alaisen johtoryhmän tehtävänä on hoitaa toiminnallisia asioita sekä valmistella
hallituksen päätettäväksi tulevat asiat, toteuttaa hallituksen päätökset ja hoitaa muut
hallituksen sille hoidettavaksi antamat asiat.
2. Johtoryhmään kuuluu liiton puheenjohtaja, toiminnanjohtaja sekä enintään neljä (4) muuta
jäsentä, joista yksi on hallituksen puheenjohtajan henkilökohtainen varajäsen. Johtoryhmän
jäsenet ovat päätoimisia.

9 § Toiminnanjohtaja
Toiminnanjohtajan tehtävänä on
a. johtaa ja kehittää liiton työtä
b. valmistella valtuuston, hallituksen sekä johtoryhmän kokouksissa käsiteltäväksi
tulevat asiat
c. toimia liiton hallituksen sihteerinä sekä
d. toimia muissa asioissa liiton hallituksen ja hallituksen puheenjohtajan päätösten
mukaisesti.

10 § Hallitusta avustavat elimet
1. Hallitus nimeää tarvittaessa avukseen toimi-, valio- ja neuvottelukuntia sekä työryhmiä.
2. Hallitus voi nimetä eri sopimusaloille sopimusalatoimikunnat, joiden tehtävänä on
a. toimia hallituksen asiantuntijaelimenä sopimusalaltaan
b. käsitellä ja valmistella sopimusalansa edunvalvontaa, järjestötoimintaa ja
järjestöllisiä valmiuksia
c. laatia sopimusalaan liittyviä ehdotuksia liiton kannanotoiksi, lausunnoiksi yms.
d. käsitellä sopimusalaan liittyvät aloitteet ja neuvottelutulokset.

11 § Työehto- ja muu sopimustoiminta
1. Hallitus johtaa liiton työehto- ja muuta sopimustoimintaa.
2. Osastot, yhteisöjäsenet, työpaikkakokoukset ja valtuuston jäsenet voivat tehdä liiton
hallitukselle esityksiä työehto- ja muiden sopimusten muuttamiseksi.
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3. Hallitus päättää työehto- ja muiden sopimusten jatkamisesta tai irtisanomisesta. Hallitus
hyväksyy uudet sopimukset.
4. Hallitus voi järjestää neuvoa antavan jäsenäänestyksen niiden kesken, joita neuvoteltava
sopimus koskee, jos sopimusneuvotteluissa on saavutettu neuvottelutulos tai on syntymässä
työriita. Päätös työtaistelun aloittamisesta voidaan tehdä vain, jos vähintään 2/3
äänestykseen osallistuneista on ollut työtaistelutoimenpiteiden kannalla.
Neuvoa antava jäsenäänestys voidaan toimeenpanna erillisissä äänestystilaisuuksissa,
postitse ja/tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.
5. Hallituksella on oikeus lopettaa työtaistelu, jos se katsoo sen tarpeelliseksi.
6. Ainoastaan hallituksen antamat työtaistelujulistukset sitovat osastoja ja niiden jäseniä sekä
yhteisöjäseniä. Jos sopimusala tai osasto tai yhteisöjäsen toimii vastoin tämän pykälän
määräyksiä tai vastoin hallituksen antamia ohjeita, ei sillä ole oikeutta avustuksiin eikä
muuhun liiton tukeen.
7. Osallistumisesta keskusjärjestön järjestämään työtaisteluun päättää hallitus.
8. Hallitus voi alistaa työehtosopimustoimintaan liittyvien asioiden käsittelyn ja päätöksenteon
valtuustolle.

12 § Työtaisteluavustus
1. Työlakkoon tai -sulkuun joutuneelle osaston jäsenelle suoritetaan avustusta seuraavissa
tapauksissa:
a. hallituksen päättämässä työlakossa
b. työsulussa, joka on johtunut hallituksen hyväksymistä vaatimuksista, joissa osasto on
toiminut näiden sääntöjen ja hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti,
c. jos osaston jäsenet ovat joutuneet työlakkoon tai –sulkuun jonkin toisen liiton
työriidan johdosta.
2. Avustuksen suuruudesta ja perusteista päättää hallitus kussakin tapauksessa erikseen.

13 § Liiton nimen kirjoittaminen
1. Liiton nimen kirjoittavat liiton puheenjohtaja, toiminnanjohtaja ja hallituksen määräämät
toimihenkilöt, kukin yksin.
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14 § Tilintarkastajat ja tilinpäätös
Liiton tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen on oltava valmis tilintarkastajille
esitettäväksi maaliskuun loppuun mennessä. Tilintarkastajien tulee antaa
tarkastuskertomuksensa hallitukselle huhtikuun loppuun mennessä.

15 § Sääntöjen muuttaminen
Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia valtuuston varsinaisessa kokouksessa, mikäli
vähintään 2/3 annetuista äänistä kokouksessa kannattaa sääntöjen muuttamista. Sääntöjen
muuttamisesta on ilmoitettava kokouskutsussa.

16 § Liiton purkaminen
Liittokokous voi päättää liiton purkamisesta vähintään 3/4 äänten enemmistöllä. Jos liitto
lopettaa toimintansa tai puretaan, sen jäljellä olevat varat käytetään ammattiyhdistysliikettä
edistäviin tarkoituksiin siten, kuin purkava kokous päättää.

17 § Saavutetut jäsenoikeudet
Aikaisempien sääntöjen perusteella saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

18 § Voimaanastuminen
Nämä säännöt tulevat voimaan, kun ne on merkitty yhdistysrekisteriin.
Ensimmäinen näiden sääntöjen mukainen varsinainen liittokokous pidetään vuonna 2015.
Vuonna 2010 vaaleilla valitun edustajiston toimikausi jatkuu siihen saakka, kun
ensimmäinen näiden sääntöjen mukainen varsinainen liittokokous pidetään vuonna 2015.

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry

Vaalijärjestys
Hyväksytty 13.5.2014

1
Tämä vaalijärjestys on voimassa liiton sääntöjen 5 §:n mukaisissa liittokokousvaaleissa
vuonna 2015 sekä liittokokouskaudella 2015 - 2019 järjestettävissä ylimääräisissä
liittokokousvaaleissa.

1. Valintaperuste
1.1. Vaalit

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n sääntöjen 5 §:ssä mainitut liittokokousedustajat valitaan
liittoäänestyksellä kuhunkin vaalipiiriin kuuluvien jäsenosastojen henkilöjäsenten kesken
toimeenpantavilla salaisilla ja suhteellisilla vaaleilla yhdistyslain 29 § 3. momentin 2-kohdan
tarkoittamalla tavalla.
1.2. Vaalipiirit

Vaalipiirit ovat samat kuin liiton toiminta-alueet, kuitenkin niin, että Ahvenanmaa on oma
vaalipiirinsä ja valtakunnalliset osastot muodostavat yhden yhteisen vaalipiirin.
Tarkan vaalipiirijaon ja vaalipiireihin kuuluvat osastot vahvistaa keskusvaalilautakunta.
1.3. Valintaperuste

Liittokokousedustajat valitaan siten, että jokaisesta vaalipiiristä valitaan siihen kuuluvien osastojen
yhteisen jäsenmäärän perusteella yksi edustaja kutakin alkavaa 600 jäsentä kohti.
Jäsenmäärä todetaan 31.12.2014 jäsenmäärän mukaan.
1.4. Vaaliaika
Vaalit toimitetaan helmi-huhtikuussa 2015 samanaikaisesti liiton kaikissa vaalipiireissä
keskusvaalilautakunnan tarkemmin ilmoittamana ajankohtana.

2. Äänioikeus
Vaaleissa äänioikeutettu on jokainen liiton jäsenosaston henkilöjäsen, joka osoittaa suorittaneensa
jäsenmaksut 31.12.2014 saakka tai on ollut liiton sääntöjen mukaisesti jäsenmaksuista vapautettu.
Äänioikeutettuja eivät ole vanhuuseläkkeelle tai kokonaan työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet
jäsenet eivätkä opiskelijajäsenet.
Jäsen on äänioikeutettu vain osastonsa rekisteröidyn kotipaikan mukaisessa vaalipiirissä, paitsi
valtakunnallisten osastojen jäsenet, jotka ovat äänioikeutettuja vain valtakunnallisten osastojen
muodostamassa vaalipiirissä.

3. Vaalikelpoisuus
Vaalikelpoinen on jokainen liiton jäsenosaston henkilöjäsen, joka osoittaa suorittaneensa
jäsenmaksut 31.12.2014 saakka tai on ollut liiton sääntöjen mukaisesti jäsenmaksuista vapautettu.
Vaalikelpoisia eivät ole vanhuuseläkkeelle tai kokonaan työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet
jäsenet eivätkä opiskelijajäsenet eivätkä liiton tai osastojen palkkaamat toimihenkilöt.
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Jäsen on vaalikelpoinen vain osastonsa rekisteröidyn kotipaikan mukaisessa vaalipiirissä, paitsi
valtakunnallisten osastojen jäsenet, jotka ovat vaalikelpoisia vain valtakunnallisten osastojen
muodostamassa vaalipiirissä.

4. Vaalielimet
4.1. Ammattiosasto
Ammattiosaston asettamat ehdokkaat muodostavat ehdokaslistan. Ammattiosaston tehtävänä on
- järjestää ehdokasasettelukokous
- asettaa ehdokkaat
- toimittaa keskusvaalilautakunnalle luettelo asettamistaan ehdokkaista
- päättää vaaliliitosta ja ilmoittaa se keskusvaalilautakunnalle
- valita vaalien asiamies ja ilmoittaa hänen tietonsa keskusvaalilautakunnalle
- tukea ehdokkaiden vaalityötä.
4.2. Keskusvaalilautakunta
Keskusvaalilautakuntana toimii liiton hallitus. Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on
- nimetä vaalityöryhmä hoitamaan vaalien käytännön järjestelyt
- antaa tarkemmat vaaliohjeet sekä -aikataulu
- vahvistaa vaalipiirijako, vaalipiireihin kuuluvat osastot sekä vaalipiirikohtaiset edustajaperusteet
- vahvistaa ehdokaslistat ja vaaliliitot
- nimetä yritys, joka hoitaa äänten laskennan
- vahvistaa vaalitulos
- ilmoittaa vaalituloksesta valituksi tulleille liittokokousedustajille sekä jäsenosastoille.
4.3. Vaalityöryhmä
Keskusvaalilautakunnan nimeämän vaalityöryhmän tehtävänä on
- toimia keskusvaalilautakunnan avustavana valmisteluelimenä
- huolehtia vaalien käytännön järjestelyistä
- valvoa keskusvaalilautakunnan antamien ohjeiden ja aikataulun noudattamista
- valvoa keskusvaalilautakunnan nimeämän yrityksen suorittamaa äänten laskentaa
- tarkistaa vaalien tulos ja esittää vaalitulos keskusvaalilautakunnalle hyväksyttäväksi
- hoitaa vaaleihin liittyvää tiedotusta keskusvaalilautakunnan toimesta
- pitää työstään erillistä pöytäkirjaa.

5. Ehdokasasettelu
Ehdokasasettelukokoukset on järjestettävä tammi-helmikuussa 2015 keskusvaalilautakunnan
tarkemmin ilmoittamana ajankohtana.
Ehdokkaat asetetaan osaston kokouksessa ja ehdokkaaksi saa asettaa vain osaston jäseniä.
Jokainen suostumuksensa antanut jäsen on hyväksyttävä ehdokkaaksi.
Osaston on toimitettava keskusvaalilautakunnalle luettelo asettamistaan ehdokkaista
keskusvaalilautakunnan ohjeiden mukaisesti.
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6. Vaaliliitot
Kaksi tai useampi samasta vaalipiiristä olevaa ammattiosastoa voi tehdä vaaliliiton, jos
ammattiosastojen yhteenlaskettu kokonaisjäsenmäärä ei ylitä 2000 jäsentä 31.12.2014 tilanteen
perusteella. Vaaliliitosta on ilmoitettava keskusvaalilautakunnalle sen erikseen määrittämään
takarajaan mennessä. Ilmoituksessa on selvittävä vaaliliiton nimi, vaaliliittoon kuuluvat ehdokkaat
sekä vaaliliiton valtuuttaman asiamiehen tiedot.

7. Äänestysmateriaali
Jokaiselle äänioikeutetulle toimitetaan suljetussa kirjekuoressa äänestysmateriaali liiton
jäsenrekisterin mukaiseen postiosoitteeseen ennen äänestysajan alkamista tai viimeistään
ensimmäisenä äänestyspäivänä. Äänestysmateriaali sisältää äänestysohjeet, äänestyslipun,
palautuskuoren sekä vaalipiirikohtaisen ehdokaslistojen yhdistelmän.
Ellei posti tavoita vastaanottajaa, palautunut äänestysmateriaali säilytetään avaamattomana
keskusvaalilautakunnan hallussa vaalituloksen vahvistamiseen saakka.
Jäsenet, jotka pystyvät luotettavasti osoittamaan, etteivät ole saaneet äänestysmateriaalia, voivat
pyytää sitä vaalityöryhmältä riittävän ajoissa ennen äänestyksen päättymistä.

8. Äänestys
Äänestys tapahtuu keskusvaalilautakunnan määräämänä ajankohtana. Äänestys tapahtuu joko postin
välityksellä tai sähköisenä äänestyksenä vaalisalaisuutta noudattaen. Ensisijainen äänestysmuoto on
postitse tapahtuva äänestäminen.
Äänioikeutettu saa äänestää vain oman vaalipiirinsä ehdokkaita.
8.1. Äänestäminen postitse
Äänestäjä merkitsee selkeästi äänestyslipussa olevaan ympyrään sen ehdokkaan numeron, jolle hän
antaa äänensä. Äänestyslippuun ei saa tehdä muita merkintöjä.
Äänestyslipussa on koneellista ääntenlaskentaa varten tunniste äänestäjän vaalipiiristä, jolla
varmistetaan annettu ääni oikeaan vaalipiiriin. Vaalisalaisuuden säilyttämiseksi tunniste ei sisällä
tietoja äänestäjän henkilöllisyydestä.
Palautuskuoreen suljettu äänestyslippu on jätettävä postin kuljetettavaksi äänestysaikana.
Äänestysajan päättymisen jälkeen postitetut äänet hylätään
8.2. Äänestäminen sähköisesti
Sähköinen äänestäminen tapahtuu keskusvaalilautakunnan nimeämän yrityksen verkkopalveluna
niin, että äänestäjä tunnistetaan keskusvaalilautakunnan hyväksymällä tavalla ja hän voi äänestää
vain kerran.
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Äänestys tapahtuu äänestysjärjestelmän ohjeiden mukaisesti niin, että äänestäjä merkitsee
ehdokasnumerolle varattuun paikkaan sen ehdokkaan numeron, jolle hän antaa äänensä.

9. Äänten laskeminen
Välittömästi äänestysajan päätyttyä suoritetaan äänten lopullinen laskenta keskusvaalilautakunnan
määräämänä ajankohtana.
Saapuneet vaalikuoret sekä sähköisesti annetut äänet säilytetään keskusvaalilautakunnan nimeämän
yrityksen toimesta.
Äänten laskennassa
- sähköisesti ja postitse äänestäneiden listoja verrataan. Jos äänestäjä on äänestänyt sekä sähköisesti
että postitse vain postiääni lasketaan
- annettujen äänien määrää verrataan äänioikeutettujen määrään
- vaalikuoret avataan ja mahdolliset tyhjät kuoret lasketaan ja merkitään ääntenlaskentapöytäkirjaan
- äänestysliput avataan, joukosta erotetaan tarkastettaessa tyhjäksi tai hylätyksi todetut
äänestysliput, jotka lasketaan vaalipiireittäin
- hyväksytyt äänestysliput ja sähköiset äänet lasketaan koneellisesti vaalipiireittäin.
Postitse annetussa äänessä äänestyslippu on hylätty, jos
- äänestyslipussa on merkitsemällä osoitettu useampi kuin yksi ehdokas
- ehdokkaan numero on merkitty siten, että siitä ei täysin selvästi ilmene ketä ehdokasta on
tarkoitettu
- ehdokkaan numero on kirjoitettu muualle kuin sille varatulle paikalle
- äänestyslippuun on kirjoitettu äänestäjän nimi tai erityinen tuntomerkki, taikka siihen on tehty
muunlaista asiaan kuulumatonta merkintää
- äänestyskuoressa on useampi kuin yksi äänestyslippu
- äänestyslippuna on käytetty muuta kuin keskusvaalilautakunnalta saatua äänestyslippua.

10. Vaalin tuloksen määrittäminen ja tuloksen vahvistaminen
Kullekin vaalipiirille vahvistetun edustajamäärän mukaisesti liittokokousedustajat valitaan
vertailulukujen ja yksittäisten ehdokkaiden saamien äänimäärien osoittamassa järjestyksessä.
Seuraavaksi vertailulukujen tai äänimäärän perusteella sijoittuneet valitaan liittokokousedustajien
varajäseniksi. Jos vertailuluvut tai äänimäärät ehdokkaiden kesken käyvät tasan ratkaisee arpa.
Ääntenlaskennasta laaditaan pöytäkirja, jossa on mainittu sekä valitut liittokokousedustajat että
varaedustajiksi tulleet henkilöt.
Keskusvaalilautakunta vahvistaa vaalituloksen ja ilmoittaa tuloksesta valituksi tulleille
liittokokousedustajille sekä jäsenosastoille.
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11. Ylimääräiset vaalit
Mikäli sellainen määrä jäsenosastoja, joiden yhteenlaskettu henkilöjäsenmäärä on vähintään 2/3
liiton kaikkien osastojen jäsenmäärästä, sitä kirjallisesti vaatii, on toimitettava uusi liittoäänestys
liittokokousedustajien valitsemista varten.
Vaalit on toimeenpantava kolmen kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Edustusperuste,
äänioikeus ja vaalikelpoisuus määräytyvät vaatimuksen esittämistä edeltävän
kalenterivuosipuoliskon jäsenmäärän perusteella.
Keskusvaalilautakunta antaa erilliset ohjeet vaaliaikataulusta.
Muilta osin ylimääräisissä vaaleissa noudatetaan tämän vaalijärjestyksen määräyksiä.

12. Vaalituloksesta valittaminen
Vaalituloksesta voi valittaa keskusvaalilautakunnalle jäsenosastot tai äänioikeutetut jäsenosastojen
jäsenet kolmen (3) kuukauden kuluessa vaalituloksen vahvistamisesta.

13. Muut määräykset
Kaikki vaaliasiakirjat säilytetään 3 kuukautta vaalituloksen vahvistamisesta.

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry

OSASTON MALLISÄÄNNÖT
Hyväksytty 13.5.2014
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1 § Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue
1. Yhdistyksen eli ammattiosaston nimi on
ja sen kotipaikka on

ja sen toiminta-alue on

2. Ammattiosastoista käytetään näissä säännöissä nimitystä osasto ja Palvelualojen
ammattiliitto PAM ry:stä nimitystä liitto.

2 § Tarkoitus ja tehtävät
1. Osaston tarkoituksena on koota palvelu- ja niitä lähellä olevilla aloilla työskentelevät
palkansaajat, ammattiin opiskelevat, pelkästään itsensä työllistävät yrittäjät ja
ammatinharjoittajat sekä työttömät toimimaan taloudellisen, sosiaalisen ja oikeudellisen
aseman ja elämisen laadun parantamiseksi.
2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi osasto
a. toimii jäsenten työ- ja palkkaehtojen parantamiseksi
b. valvoo työehtosopimusten noudattamista
c. ohjaa alan työntekijöiden, toimihenkilöiden, pelkästään itsensä työllistävien
yrittäjien ja ammatinharjoittajien sekä opiskelijoiden liittymistä osastoihin
d. edistää ja tukee alueensa luottamushenkilöiden ja työpaikkojen organisoitumista
e. toimii liiton muiden osastojen kanssa ja harjoittaa yhteistyötä muiden rekisteröityjen
ammattijärjestöjen ja ay-liikkeen tarkoitusperiä tukevien rekisteröityjen yhdistysten
sekä työttömyyskassan kanssa ja voi tukea niiden toimintaa taloudellisesti
f. tekee esityksiä, antaa lausuntoja ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen ja alueelliseen
päätöksentekoon jäsenten ja heidän edustajiensa työ- ja elinolosuhteita sekä asemaa
ja edistää työelämän tuntemusta ja yhteiskunnallista tietoisuutta, yhteisvastuuta ja
ammatillista osaamista
g. harjoittaa tiedotustoimintaa mm. osaston ja liiton tunnetuksi tekemiseksi
h. järjestää kokouksia, kursseja, koulutus- ja vapaa-ajan tilaisuuksia sekä muuta
jäsenistön sivistys-, virkistys- ja harrastustoimintaa.
3. Osasto voi hallita ja omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta, joiden käyttö palvelee osaston
toiminnan tarkoitusta. Toimintansa tukemiseksi osasto voi vastaanottaa avustuksia,
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lahjoituksia ja testamentteja, toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä. Osasto ei voi
perustaa säätiöitä eikä säätiöidä omaisuutta ja varoja.
4. Osastojen jäsenrekisteriä ylläpitää osaston toimeksiannosta liitto.
5. Osasto kuuluu jäsenenä Palvelualojen ammattiliittoon PAM ry:een, ruotsiksi Servicefacket
PAM rf.
6. Osasto on puolueisiin sitoutumaton.
7. Niissä asioissa, joista ei näissä säännöissä ole määräyksiä, noudattaa osasto liiton sääntöjä ja
hallinnon päätöksiä ja yhdistyslakia.

3 § Jäsenet
1. Osaston jäseniksi voidaan hyväksyä palvelu- ja siihen läheisesti liittyvillä aloilla sekä eräillä
erityisaloilla työskentelevät työntekijät, ammattiin opiskelevat, toimihenkilöt ja esimiehet
sekä pelkästään itsensä työllistävät yrittäjät ja ammatinharjoittajat.
2. Jäsenyys alkaa siitä päivästä, josta alkaen jäsenmaksut on maksettu, aikaisintaan kuitenkin
siitä päivästä, jolloin jäsenhakemus on vastaanotettu.
3. Jäsenet hyväksyy osaston johtokunta. Mikäli johtokunta ei hyväksy jäsenyyttä, jäseneksi
pyrkivä voi saattaa asian osaston kokouksen ratkaistavaksi. Osaston kokouksen tulee pyytää
liiton hallituksen lausunto ennen asian ratkaisemista.
4. Liiton osastoissa voivat vanhuuseläkkeelle tai kokonaan työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyvät
jäsenet jatkaa jäsenyyttään osaston eläkeläisjäseninä.
5. Alojen oppilaitoksissa opiskelevat voivat liittyä osaston opiskelijajäseniksi. Siirryttyään
työelämään liiton järjestämisalalle opiskelijajäsen saavuttaa täydet jäsenoikeudet samoin
edellytyksin kuin uusi jäsen.
6. Kotimaisen tai ulkomaisen ammattiyhdistyksen jäsen voi kuukauden sisällä siitä, kun
jäsenyys on päättynyt edellisessä liitossa, siirtyä osaston jäseneksi jos hän työskentelee
liiton järjestämisalalla. Näin siirtynyt jäsen saa jäsenyyden katkeamatta liiton sääntöjen
mukaiset oikeudet.
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4 § Jäsenmaksut
1. Osaston jäsenen on suoritettava jäsenmaksu veronalaisista palkkatuloistaan sekä
työttömyyskassan maksamista veronalaisista etuuksista. Ammatinharjoittaja- ja yrittäjäjäsen
suorittaa jäsenmaksun eläkevakuutusmaksun perusteena olevasta ansiotulosta lukuun
ottamatta aikaa, jona hän säilyttää Palvelualojen työttömyyskassan jäsenyyden. Tällöin
hänen jäsenmaksunsa määräytyy viimeksi saadun ennakkopidätyksen alaisen palkkatulon
perusteella.
2. Liiton valtuusto päättää vuosittain jäsenmaksujen suuruudesta.
3. Osaston jäsen on vapautettu jäsenmaksusta
a. ollessaan vailla veronalaista palkkatuloa tai työttömyyskassan maksamaa
veronalaista etuutta
b. ollessaan ulkomailla ammattiliiton jäsenenä ja maksaessaan tälle jäsenmaksua.
Jäsenmaksuista vapautuvan jäsenen on viipymättä ilmoitettava liitolle vapautumisen syy ja
arvioitu kestoaika.
4. Liiton valtuusto voi päättää enintään kuuden (6) kuukauden jäsenmaksun suuruisesta
ylimääräisen jäsenmaksun perimisestä.
5. Osaston eläkeläis- ja opiskelijajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.
6. Liittoon tilitetyistä jäsenmaksuista, ylimääräistä jäsenmaksua lukuun ottamatta, palautetaan
osastolle liiton valtuuston vuosittain päättämä prosentuaalinen perus- ja kannusteosa.
7. Osaston jäsenten jäsenmaksun perusosan saamiseksi osaston on vuosittain toukokuun
loppuun mennessä toimitettava liittoon toiminta- ja tilikertomuksensa viimeksi kuluneelta
toimintavuodelta sekä ilmoituksen toimihenkilöistään.
8. Jäsenmaksupalautteen kannusteosan perusteista päättää vuosittain liiton valtuusto.
9. Yksityiskohtaiset ohjeet jäsenmaksun perinnästä, jäsenmaksuista vapautumisesta,
tilityksestä ja osastojen osuuden suorittamisesta antaa liiton hallitus.

5 § Jäsenen eroaminen osastosta
1. Jäsenen on ilmoitettava eroamisesta kirjallisesti liiton aluetoimistoon, johtokunnalle tai sen
puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä osaston kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
2. Jäsenen erotessa hän on velvollinen suorittamaan erääntyneet jäsenmaksunsa.
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3. Jäsen voidaan katsoa eronneeksi osastosta, jos hän on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta
kolmen (3) kuukauden ajalta.

6 § Jäsenen erottaminen osastosta
1. Johtokunta voi erottaa jäsenen
a. jos hän tahallisesti rikkoo liiton tai osaston sääntöjä, kieltäytyy noudattamasta lakiin
ja sääntöihin perustuvia osaston johtokunnan ja liiton hallituksen ja valtuuston ja
liittokokouksen päätöksiä tai toimii muuten liiton ja osaston etujen vastaisesti
b. jos hän jäseneksi liittyessään on antanut itsestään harhaanjohtavia tietoja
c. jos hän on toiminut muuten vahingollisella tavalla osastoa tai liittoa kohtaan.
2. Johtokunta voi erottaa jäsenen myös
a. jos hän laiminlyö vakinaisten tai ylimääräisten jäsenmaksujen suorittamisen yli
kolmen (3) kuukauden ajalta
b. jos hän siirtyy alalle, josta hän ei sääntöjen 3 §:n mukaan voi liittyä osaston
jäseneksi.
3. Jäsenellä on oikeus tulla kuulluksi ennen erottamispäätöksen tekoa. Johtokunnan on
ilmoitettava erottamispäätöksestä asianomaiselle jäsenelle kirjallisesti. Jäsenellä on oikeus
valittaa päätöksestä seuraavalle osaston varsinaiselle kokoukselle jättämällä johtokunnalle
valituskirjelmä 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan. Ennen valituksen käsittelyä
osaston on pyydettävä asiasta liiton hallituksen lausunto.

7 § Osaston kokoukset
1. Osasto kokoontuu johtokunnan kutsusta. Kokouskutsussa on mainittava tärkeimmät esille
tulevat asiat.
Osaston kokous on järjestettävä myös, jos kymmenesosa osaston äänioikeutetuista jäsenistä
sitä kirjallisesti vaatii. Vaatimuksessa on yksilöitävä käsiteltävä asia. Kokous on
järjestettävä kuukauden kuluessa siitä, kun vaatimus on esitetty johtokunnalle.
2. Jäsenellä on oikeus tehdä esityksiä osaston kokouksen käsiteltäväksi. Esitykset toimitetaan
johtokunnalle, jonka on oman lausuntonsa ohella valmisteltava ne seuraavaan kokoukseen.
Jos asia on kiireellinen, se voidaan käsitellä osaston kokouksen päätöksellä heti, ellei
yhdistyslaki toisin määrää.
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3. Päätökset kokouksessa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli näissä
säännöissä ei ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan ääni ja vaaleissa arpa.
4. Osaston omaisuuden pääosan tai edes sen merkittävän osan vastikkeetonta siirtämistä tai
luovuttamista koskevat päätökset tehdään osaston sääntömääräisessä kokouksessa ¾ äänten
enemmistöllä. Ennen tällaisen päätöksen tekoa on siihen pyydettävä liiton hallituksen lupa.
5. Liiton toimihenkilöillä ja muilla liiton nimeämillä edustajilla sekä eläkeläis- ja
opiskelijajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus osaston kokouksissa ja tilaisuuksissa.
6. Syys- ja kevätkokouksesta on ilmoitettava osaston jäsenille vähintään 14 päivää ja muista
kokouksista 5 päivää ennen kokouksen pitämistä kirjeitse, työpaikkojen ilmoitustaululla,
sähköpostitse, yhdistyksen internet-sivuilla, tekstiviesteillä tai osaston jäsenten keskuuteen
leviävässä sanoma- tai jäsenlehdessä siten, että jokaisella jäsenellä on mahdollisuus saada
tieto kokouksesta.
7. Johtokunnan päätöksellä osaston kokoukseen voi osallistua myös ennen kokousta tai
kokouksen aikana tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Tästä on
mainittava kokouskutsussa.
8. Loka- joulukuussa pidettävässä syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
a. päätetään johtokunnan toimikauden pituudesta, joka on joko yksi (1) tai kaksi (2)
kalenterivuotta
b. valitaan johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan osaston puheenjohtajaksi sekä
varapuheenjohtaja ja sihteeri
c. päätetään johtokunnan muiden varsinaisten jäsenten (3-10) ja joko heidän
henkilökohtaisten varajäsenten tai yleisvarajäsenten (vähintään 3) lukumäärästä
d. valitaan johtokunnan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet
e. päätetään johtokunnan jäsenten ja toimihenkilöiden palkkiosta ja kustannusten
korvaamisesta
f. valitaan seuraavaksi tilikaudeksi yksi (1) tai kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja
varahenkilö(t) tai lain edellyttäessä tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
g. hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintakaudelle
h. käsitellään jäsenten, johtokunnan ja liiton hallituksen esittämät asiat
i. päätetään osaston kokousten koollekutsumistavasta.
9. Tammi-huhtikuussa pidettävässä kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
a. käsitellään edellisen vuoden toiminta- ja tilikertomukset sekä tilinpäätös
b. esitetään toiminnantarkastajan/toiminnantarkastajien tai tilintarkastajan kertomus,
vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään johtokunnan tili- ja vastuuvapaudesta
c. päätetään ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän kattamisesta
d. käsitellään jäsenten, johtokunnan ja liiton hallituksen esittämät asiat.
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8 § Johtokunta
1. Osaston asioita ja omaisuutta hoitaa sen hallituksena 1 tai 2 kalenterivuodeksi kerrallaan
valittu johtokunta.
2. Johtokunnan toimikausi alkaa syyskokousta seuraavan kalenterivuoden alusta.
3. Johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan osaston puheenjohtajaksi ja
varapuheenjohtaja ja sihteeri. Näiden lisäksi johtokuntaan kuuluu vähintään kolme (3) ja
enintään kymmenen (10) varsinaista sekä yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä tai
vähintään 3 yleisvarajäsentä. Yleisvarajäsenet tulevat varsinaisen jäsenen sijaan siinä
järjestyksessä kuin heidät on merkitty syyskokouksen pöytäkirjaan.
4. Johtokunta valitsee taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt sekä mahdollisten
jaostojen jäsenet.
5. Johtokunnan tehtävänä on
a. johtaa osaston toimintaa, taloutta ja hallintoa
b. valmistella osaston kokouksessa käsiteltävät asiat ja kutsua kokous koolle
c. huolehtia osaston kokousten päätösten toteutumisesta
d. laatia osaston toiminta- ja tilikertomukset
e. laatia ehdotukset osaston toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
f. hyväksyä ja erottaa jäsenet
g. ottaa ja erottaa osaston palkalliset työntekijät.
6. Jos johtokunnan jäsen tai varajäsen siirtyy pois liiton järjestämisalalta, vanhuuseläkkeelle tai
kokonaan työkyvyttömyyseläkkeelle, eroaa tai erotetaan osastosta tai ilmoittamatta jättää
saapumatta kahteen peräkkäiseen kokoukseen, tulee hänen erota johtokunnasta.
7. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtajan
kutsusta tai kun kolme johtokunnan jäsentä sen katsoo tarpeelliseksi. Johtokunta on
päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja enemmistö johtokunnan jäsenistä
on läsnä.
8. Johtokunnan kokous voidaan pitää kaikkien johtokunnan jäsenten suostumuksella myös
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.
9. Osaston nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri sekä johtokunnan
siihen määräämät toimihenkilöt, aina kaksi yhdessä.
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9 § Äänioikeus ja vaalikelpoisuus
1. Äänioikeutettu vaaleissa ja äänestyksissä on sellainen jäsen, joka on suorittanut liiton
valtuuston vuosittain päättämän jäsenmaksun tai olleensa sääntöjen nojalla vapautettu
jäsenmaksujen suorittamisesta.
2. Vaalikelpoinen on vaaleissa ja äänestyksissä sellainen jäsen, joka on suorittanut liiton
valtuuston vuosittain päättämän jäsenmaksun tai olleensa sääntöjen nojalla vapautettu
jäsenmaksujen suorittamisesta.
3. Eläkeläis- ja opiskelijajäsenet eivät ole vaalikelpoisia vaaleissa eikä heillä ole äänioikeutta
vaaleissa ja äänestyksissä.
4. Liiton ja osastojen palkatut toimihenkilöt eivät ole vaalikelpoisia.

10 § Osaston toiminta, taloudenhoito ja tilin-/toiminnantarkastus
1. Osaston tilikausi on kalenterivuosi.
2. Osastolla on joko yksi (1) tai kaksi (2) toiminnantarkastajaa tai lain edellyttäessä
tilintarkastaja sekä näillä varahenkilö(t).
3. Toiminnantarkastajan/toiminnantarkastajien tai tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa
tilivuosittain hallinto ja tilit ja antaa johtokunnalle toiminnan- tai tilintarkastuskertomus
viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.
4. Osaston toiminnantarkastaja/toiminnantarkastajat tai tilintarkastaja tai liiton hallituksen
määräämä tarkastaja voivat milloin tahansa tarkastaa osaston hallinnon ja tilit.
5. Osaston jäsenten jäsenmaksun perusosan saamiseksi osaston on vuosittain toukokuun
loppuun mennessä toimitettava liittoon toiminta- ja tilikertomuksensa viimeksi kuluneelta
toimintavuodelta sekä ilmoituksen toimihenkilöistään.
6. Osaston jäsenten jäsenmaksun kannusteosan saamiseksi osaston on täytettävä liiton
valtuuston asettamat toiminnan edellytykset.

11 § Osaston eroaminen ja erottaminen
1. Jos osasto haluaa erota liitosta, siitä on ilmoitettava liitolle yhdistyslain mukaisesti.
Ilmoitukseen on liitettävä pöytäkirjat niistä kokouksista, joissa eroamisesta on päätetty.
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Osaston jäsensuhde lakkaa kuuden (6) kuukauden kuluttua ilmoituksen tekemistä ensiksi
seuraavan kesä- tai joulukuun viimeisen päivän jälkeen.
2. Osaston eroamista koskeva asia on käsiteltävä kahdessa osaston kokouksessa, joiden
väliaika on vähintään kaksi (2) viikkoa. Ehdotus osaston eroamisesta raukeaa, ellei
vähintään 3/4 osaston läsnä olevista äänioikeutetuista jäsenistä sitä pidetyissä kokouksissa
kannata.
3. Osasto voidaan erottaa liitosta, jos se
a. toimii liiton toiminnan tarkoitusta vastaan
b. ei noudata sääntöjä ja liittokokouksen, liiton valtuuston ja hallituksen päätöksiä
c. ei erota jäsenyydestä sellaista jäsentä, joka toimii vastoin osaston tai liiton sääntöjä
tai liittokokouksen, liiton valtuuston ja hallituksen päätöksiä.
4. Osaston erottamisesta päättää liiton hallitus. Osastoa on kuultava ennen erottamispäätöksen
käsittelyä. Osasto voi valittaa päätöksestä liiton valtuustolle. Valitus on toimitettava
kirjallisesti hallitukselle kuukauden kuluessa osaston saatua kirjallisen tiedon erottamisesta.
5. Eronnut tai erotettu osasto menettää kaikki oikeutensa liitossa. Osasto ei saa takaisin liitolle
suorittamiaan maksuja eikä sillä ole oikeutta liiton rahastoihin tai muuhun omaisuuteen.
Liitto ei vastaa eronneen tai erotetun osaston veloista, jollei toisin ole sovittu.

12 § Osaston toiminnan lopettaminen ja purkaminen
1. Jos osasto puretaan, sen jäljellä olevat varat siirretään purkavan kokouksen päätöksellä joko
liiton toiselle osastolle tai liitolle käytettäväksi ammattiyhdistysliikettä edistäviin
tarkoituksiin. Liitto ei vastaa niistä veloista, joita osastolla oli sen purkautuessa tai tullessa
lakkautetuksi, jollei toisin ole sovittu.
2. Toiminnan lopettamisesta ja purkamisesta voi päättää osaston kokous ¾ enemmistöllä
äänestyksessä annetuista äänistä.
3. Osaston toiminnan lopettamisesta ja purkamisesta on johtokunnan ilmoitettava viikon
kuluessa liiton hallitukselle oikeaksi todistetuilla pöytäkirjajäljennöksillä.

13 § Sääntöjen muuttaminen
Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia osaston sääntömääräisessä kokouksessa, jos
esitettyjä muutoksia kannattaa vähintään 2/3 äänestyksessä annetuista äänistä ja liiton
hallitus ne hyväksyy. Sääntöjen muuttamisesta on ilmoitettava kokouskutsussa.
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14 § Saavutetut jäsenoikeudet
Aikaisempien sääntöjen perusteella saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

