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PAMin edustajiston kevätkokous 27. – 28.5.2013
Scandic Rosendahl, Pyynikintie 13, Tampere
Aika:

27.05.2013 klo 12.00 - 16.10
28.05.2013 klo 9.30 – 14.27

Paikka:

Hotelli Scandic Rosendahl, Tampere

Läsnä kokouksen ensimmäisen päivän alussa:
Joonas Tuomivaara
Arja Savolainen
Sauli Isokoski

edustajiston puheenjohtaja
edustajiston 1. varapuheenjohtaja
edustajiston 2. varapuheenjohtaja

86 edustajiston varsinaista jäsentä
23 edustajiston varajäsentä
2 tilintarkastajaa
hallituksen jäseniä
henkilökuntaa
Mikko Koskinen
sihteeri
Nora Lehtimäki
sihteeri
Kokouksen toisen päivän alussa kuultiin eduskunnan puhemies Eero Heinäluoman ajankohtaiskatsaus sekä
markkinointi- ja konsulttiyhtiö TBWA Helsingin hallituksen puheenjohtajan Petteri Kilpisen katsaus PAMin
tulevaisuustyöhön.

1. Kokouksen avaus
Kuultiin edustajiston puheenjohtajan Joonas Tuomivaaran avauspuheenvuoro.
Avattiin kokous.
Edustajiston puheenjohtaja ojensi kukat 1.6.2013 eläkkeelle siirtyvälle Häme-Pirkanmaan alueen
edustajiston jäsen Anna Niemiselle.
2. Läsnäolijoiden toteaminen
Todettiin edustajiston kokoonpanossa viime kokouksen jälkeen tapahtuneet muutokset.
Häme-Pirkanmaan vaalipiiristä vaaliliitosta vaaleissa saamansa äänimäärän perusteella edustajiston
varsinaiseksi jäseneksi on kutsuttu Riitta Käkönen. Käkönen nousi edustajistoon hallitukseen nousseen
Anne Nymanin tilalle.
Helsinki-Uusimaan vaalipiiristä vaaliliitosta vaaleissa saamansa äänimäärän perusteella edustajiston
varsinaiseksi jäseneksi on kutsuttu Krista Teesalu. Hän nousi Sami Nykyrin tilalle, joka pyysi eroa
edustajistosta työkiireidensä vuoksi.
Itä-Suomen vaalipiiristä vaaleissa saamansa äänimäärän perusteella edustajiston varsinaiseksi jäseneksi on
kutsuttu Arja Kiiskinen. Anne Hintsanen on eronnut edustajistosta tultuaan valituksi PAMin aluetoimitsijaksi
Joensuuhun.
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Pohjanmaan vaalipiiristä vaaleissa saamansa äänimäärän perusteella edustajiston varsinaiseksi jäseneksi on
kutsuttu Jaana Yli-Saari. Piia Yli-Heikkuri on eronnut edustajistosta tultuaan valituksi PAMin
aluetoimitsijaksi Vaasaan.
Todettiin, että osanottajaluettelo liitetään pöytäkirjaan.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen. Paikalla oli 109 edustajiston jäsentä, joista 23 oli
varaedustajia.
4. Kokoussääntöjen hyväksyminen
Hyväksyttiin kokoussäännöt, jotka oli toimitettu edustajiston jäsenille etukäteen.
5.
5.1.

Kokousvirkailijoiden valinta
Sihteerit

Valittiin kokouksen sihteereiksi Mikko Koskinen ja Nora Lehtimäki.
5.2.

Äänten laskijat

Hallitus esitti edustajistolle valittavaksi viisi äänten laskijaa. Esitys hyväksyttiin. Valittiin ääntenlaskijoiksi
alueiden esitysten perusteella seuraavat henkilöt:
Matti Koski, Itä-Suomi
Jaakko Portti, Lappi
Jouni Daavitsainen, Oulu
Hillevi Wallin, Lounais-Suomi
Hely Saarela, Kaakkois-Suomi
5.3.

Pöytäkirjan tarkastajat

Hallitus esitti edustajistolle valittavaksi kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Esitys hyväksyttiin. Valittiin pöytäkirjan
tarkastajiksi alueiden esitysten perusteella seuraavat henkilöt:
Sirpa Viitanen, Lounais-Suomi
Arja Lehtonen, Kaakkois-Suomi
5.4.

Päätöslausumavaliokunnan jäsenet

Hallitus esitti, että päätöslausumavaliokuntaan valitaan yhdeksän edustajiston jäsentä, yksi hallituksen
jäsen sekä sihteeri. Esitys hyväksyttiin.
Hallitus nimesi kokouksessaan edustajakseen Arto Halosen.
Valiokunnan sihteerinä toimi liiton yhteiskuntasuhteiden vastaava Hanna Kuntsi.
Valittiin päätöslausumavaliokunnan jäseniksi alueiden esitysten perusteella seuraavat henkilöt:
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Ellen Tuikkanen, Keski-Suomi
Anne-Mari Sillanpää, Lappi
Pentti Kanniainen, Oulu
Markku Pohtinen, Itä-Suomi
Tarja Puotsaari, Lounais-Suomi
Sari Heinonen, Kaakkois-Suomi
Kenneth Lindström, Helsinki-Uusimaa
Piia Iiliäinen, Häme-Pirkanmaa
Sirpa Kukkamäki, Pohjanmaa
5.5.

Menettelytapavaliokunta

Menettelytapavaliokunta muodostuu liiton ja kokouksen puheenjohtajista sekä sihteereistä.
Todettiin, että valiokunnan kokoonpano on Ann Selin, Jaana Ylitalo, Kaarlo Julkunen, Joonas Tuomivaara,
Arja Savolainen, Sauli Isokoski, Mikko Koskinen ja Nora Lehtimäki.
6. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen esityslista.
7. Puheenjohtajan ajankohtaiskatsaus ja yleiskeskustelu
Kuultiin puheenjohtaja Ann Selinin ajankohtaiskatsaus. Katsaus on pöytäkirjan liitteenä.
Avattiin yleiskeskustelu.
Harry Vainio (Helsinki-Uusimaa) kertoi kokousväelle terveisiä SAK:n kevätvaltuuston kokouksesta. Vainio
toivoi yrityksiltä vastuunkantoa vaikeassa työllisyystilanteessa. Vainio torjui puheessaan myös
nollatuntisopimukset ja nuorten yhteiskuntatakuun käytön palkan alennuksiin.
Ari Isosalo (Häme-Pirkanmaa) oli huolissaan yritysten voittojen valumisesta veroparatiiseihin sekä harmaan
talouden lisääntymisestä. Isosalo kysyi, millaista työelämää haluamme lapsillemme ja voiko kukaan
suositella palvelualaa lapsilleen?
Katja Mechelin (Helsinki-Uusimaa) toivoi kaikkiin PAMin tesseihin lain mukaisia lepoaikoja, olosuhde- ja
vuorotyölisien nostamista kaupan tessin tasolle myös muilla pamilaisilla aloilla sekä ikäkorotuksia yli 52
vuotta täyttäneille. Hän vaati euromääräisiä korotuksia kaikille pamilaisille aloille sekä totaalista kieltoa
nollatuntisopimuksille.
Harry Vainio (Helsinki-Uusimaa) totesi, että PAMin pitäisi nyt näyttää, että olemme ison liiton lisäksi vahva
liitto. Sopimustoiminnan koordinointia tulisi tehdä entistä tiiviimmin pamilaisilla aloilla, mutta välttää
muiden liittojen sopimuspöytien tarkkailemista ja keskittyä omaan tekemiseen.
Katja Mechelin (Helsinki-Uusimaa) kysyi, miten saataisiin ammattiylpeät siivoojat ymmärtämään, että työtä
tehdään tuntipalkalla eikä urakkatyönä.
Kenneth Lindström (Helsinki-Uusimaa) totesi, että epävarma taloustilanne näkyy myös kaupan alalla. Hän
toivoi, että työnantajat supistaisivat kaupan aukioloaikoja, jotta irtisanomisilta ja lomautuksilta voitaisiin
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välttyä. Lindström esitti, että liitto käyttäisi miljoona euroa lakimiespalveluiden uudenaikaistamiseen siten,
että lakimiespalvelut olisivat luottamusmiesten käytettävissä.
Petri Leskelä (Helsinki-Uusimaa) totesi, että yritysten verohelpotuksia seurasivat yt-neuvottelut ja suuret
osingonjaot. Nyt on Leskelän mukaan liittokierroksen aika ja neuvotteluissa on tavoiteltava riittäviä
prosentuaalisia korotuksia.
Sami Liukkonen (Helsinki-Uusimaa) kummeksui sitä, että samanaikaisesti kun käydään yt:tä ja säästetään,
yritysten johdolle maksetaan tähtitieteellisiä bonuksia. Liukkonen teki kannatetun päätösesityksen:
Esitän, että PAM ajaa Suomeen kireämpää ”Sveitsin mallia” eli toimitusjohtajan ja ylimmän johdon palkka
ei saa olla enempää kuin 10-kertainen, sen vähiten ansaitsevan työntekijän palkasta. Tämä esitys koskee
myös PAMin johtoa.
Kenneth Lindström (Helsinki-Uusimaa) toivoi, että nuorten Tutustu työelämän ja tienaa sopimus on
uudistettava. Ennen oli mahdollista mennä alle 18-vuotiaana kesätöihin kauppaan, mutta nyt tämä ei enää
onnistu. Nuorisosopimuksilla käytännössä pyöritetään kauppoja kesäaikana.
Ritva Lackman (Valtakunnalliset) pohti, ovatko köyhä ja köyhyys vanhentuneita käsitteitä. Nykyään näihin
kategorioihin kuuluvat osa-aikaiset ja pienipalkkaiset työntekijät. Lackman totesi, että nyt olisi tilausta
euromääräiselle sopimukselle.
Kati Puhakka (Helsinki-Uusimaa) totesi, että liitto on ensi keväänä suurten päätösten edessä. PAMin on
pakko näyttää ja käyttää koko jäsenistön voimaa ja tarvittaessa on oltava valmiutta lakkoihin.
Johanna Salo (Häme-Pirkanmaa) toivotti edustajat tervetulleeksi Tampereelle. Hän totesi, että vuoden 2014
moni uusi luottamusmies ensikosketuksen todelliseen työhön ja toivoi että kaikki osallistuisivat
luottamusmiesten hankintaan.
Päivi Vuorinen-Vilen (Häme-Pirkanmaa) kysyi, mistä osasto tietää onko kaikki ehdot ammattiosaston
jäsenmaksuosuuden lisäpalautteen saamisesta täytetty. Hän teki kannatetun päätösesityksen:
Jatkossa jäsenmaksupalautteesta tultava ammattiosastolle tietoa sähköpostitse tai kirjeitse että ovatko
kaikki tiedot menneet perille ja minkä kannusteosan osasto saa.
Inkeri Hanki (Kaakkois-Suomi) sanoi, että aikamme vitsauksia ovat vuokratyö, nollatuntisopimukset ja
määräaikaiset työsuhteet. Hän totesi että työ on parasta sosiaaliturvaa silloin kun työstä maksetaan kunnon
palkka.
Raine Immonen (Häme-Pirkanmaa) esitteli aloitetta, jota ei tullut postitettua. Hän teki kannatetun
päätösesityksen:
Liitto kokoaa kätevän infopaketin, jonka osastot voivat ladata omille koneilleen. PAM Shoppiin järjestetään
myytäväksi kohtuuhintaisia muistitikkuja, joita osastot tilaavat omalla kustannuksellaan. Näille
muistitikuille osastot tallentavat liiton infopaketin ja mahdollisesti/mielellään jotain tietoa myös omasta
osastosta. Nämä tuotokset toimitetaan uusille jäsenille. Harkita voi myös PAM:n logoa ja esim.
avainrengasta muistitikkuihin, mutta saattaa nostaa hintaa liikaa.
Edut:
+ konkreettinen liittymislahja, jolla myöhempääkin käyttöä
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+ ekologinen valinta
+tukee ajatusta PAM:sta maamme nykyaikaisimpana ammattiliittona.
Virpi Torniainen (Kaakkois-Suomi) totesi, että kauppojen aukioloajoista on annettu esityksiä eduskunnalle.
Joidenkin puolueiden kansanedustajien mielestä koko aukiololaki on täysin turha. Selkeämmät pelisäännöt
aukiolojen suhteen ovat tarpeen kaikkien kannalta ajateltuna.
Markku Saarinen (Työttömyyskassan hallitus) kertoi että ammattiosastoissa on jo pitempää ollut puhetta
siitä, millä periaatteilla liittoon valitaan toimitsijoita ja mikä on eri toimialojen tasapaino. Hän teki
kannatetun päätösesityksen:
Jotta liiton palvelut pysyisivät vähintään nykyisellä tasolla ehdotankin, että edustajisto velvoittaisi
hallituksen tuomaan seuraavaan edustajiston kokoukseen selvityksen kriteereistä ja niiden painoarvoista,
joilla toimitsijat valitaan liittoon.
Pentti Kanniainen (Oulu) muisteli että kaupan poikkeusaukioloaikojen myöntämisen piti perustua erittäin
painaviin syihin. Hän kysyi, pitääkö kaupan alalla työskentelevien luopua vapaapäivistään vain sen tähden,
että matkailijat haluavat ostoksille.
Sami Liukkonen (Helsinki-Uusimaa) sanoi, että viime viikkoina esiin nousseet huippuravintoloiden
väärinkäytökset ylitöiden ja lisien korvaamisessa ovat vain jäävuoren huippu. Nyt on PAMilla näytön paikka.
Mara-väki vaatii toimenpiteitä hyssyttelyn sijaan.
Ellen Tuikkanen (Keski-Suomi) kertoi palkkansa laskeneen, kun kiinteistöpalvelualan tessistä poistettiin
kokemusvuosilisät. Tämä on suuri epäkohta kun siirryttiin palkkausjärjestelmästä toiseen.
Markku Saarinen (Työttömyyskassan hallitus) muisteli viime edustajiston kokousta, jossa vieraili silloinen
asuntoministeri Kiuru. Silloin puhuttiin kohtuuhintaisesta vuokra-asumisesta. Saarinen vetosi että kaikki
toimijat tekevät kaikkensa ettei palkasta mene puolta vuokran maksuun.
Eija Härri (Lounais-Suomi) totesi, että maailman meno on kummallista kun koulutusoikeus evättiin mutta
samanaikaisesti halutaan korkean osaamisen tekijöitä. Tehokkuus on päivän sana, mutta tehokkuutta ei
voida enää kepillä saada. Osaamista pitäisi kyetä siirtämään vanhemmilta työntekijöiltä nuoremmille.
Tarja Puotsaaren (Lounais-Suomi) mukaan kokouksessa on puhuttu paljon rahasta. Ilman pamilaisia ei
yhteiskunnassa suju oikein mikään. Suomi ei nouse ilman kunnollisia palkankorotuksia.
Riikka Salminen (Lounais-Suomi) pohti, miten saataisiin nuoret sitoutumaan PAMiin vähän
pidempiaikaisesti, vaikka pamilaiset alat ovat monelle kauttakulkuväylä muille aloille. Miten saataisiin
nuoret mukaan ay-toimintaan?
Terhi Raatesalmi-Salosen (Helsinki-Uusimaa) mielestä PAMin tulisi lähteä ajamaan sairauspoissaoloa omalla
ilmoituksellaan lyhytkestoisissa tapauksissa. Tämä voisi jopa vähentää sairauspoissaolojen määrää.
Tuija Marttila (Häme-Pirkanmaa) muistutti, ettei työttömiä saa unohtaa. Hän toivoi, että PAM olisi
aloitteellinen sen puolesta, että työtön voisi tehdä töitä kuukaudessa 300 euron edestä ilman että
menettää työttömyyskorvauksen.
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Petri Järvisen (liiton hallitus) mukaan paljon on keskusteltu keskitetystä tai liittokierroksesta. Hänen
mukaansa muodolla ei ole niinkään väliä, kunhan taso on riittävä. Journalistien 0,7 prosentin taso ei ole
riittävä eikä sellaiseen tasoon tule suostua yhdelläkään alalla.
Tapani Tompurin (Valtakunnalliset) mukaan työsuhteen päättäminen työnantajan aloitteesta on vakava
paikka. Työnantajan on kuultava työntekijää tällaisessa tilanteessa, mutta työnantaja voi unohtaa
kuulemisvelvoitteen, koska sanktiot ovat minimaaliset. Tompuri ehdotti, että PAM ottaisi käyttöön uuden
kaksivaiheisen menettelyn, jossa työntekijä ja luottamusmies saisivat mahdollisuuden antaa oman
selvityksensä irtisanomisesta. PAMin tulisi toimia ay-liikkeen etujoukkona menettelytapojen
uudistamisessa.
Katja Hänninen (Oulu) toivoi että päätöslausumassa huomioitaisiin kauppojen poikkeusaukioloajat ja
otettaisiin vahvasti kantaa siihen. Muina aiheina hän nosti esiin sovitellun päivärahan sekä kunnolliset
palkankorotukset seuraaviin sopimuksiin. Hänen mukaansa tarvitaan kunnon palkankorotukset, jotta
saadaan palvelualojen arvostus nousuun. Hän otti myös esiin sovitellun päivärahan kysymykset.
Pamilaisia tarvitaan, me olemme tärkeitä!
Kenneth Lindström (Helsinki-Uusimaa) totesi, että kokouksessa on käsittelyssä ennätysmäärä aloitteita,
jotka antavat signaaleja jäsenten arjesta. Hän toivoi, että PAM tukisi muiden alojen sopimustavoitteita.
Palkansaajien on kyettävä vähintään yhtä hyvään yhteistyöhön kuin työnantajien.
Katja Mechelinin (Helsinki-Uusimaa) mukaan kauppojen aukioloajoista on kokouksessa paljon puhuttu,
mutta onko koskaan mietitty, ovatko työntekijät todella vastentahtoisesti töissä viikonloppuisin. Monilla
muilla aloilla tämä on arkea.
Sami Liukkosen (Helsinki-Uusimaa) mukaan maan hallitus tarjosi työantajille aikaisen joululahjan
yhteisöveron laskun muodossa, mutta vastaavasti EK tarjoaa kylmää kättä työntekijöille. PAMin on
laitettava suurena liittona stoppi työnantajapuolen suosimiselle.
Tarja Saarela (Pohjanmaa) luki Pohjalaisen ja Ilkan mielipidepalstalla julkaistun Matti Jaakkolan kirjoituksen,
jossa PAMin toiminta kauppojen aukiolokysymyksissä nähtiin kansaan kohdistuvana terrorina. Vertaus
otettiin kokousväen keskuudessa hilpeydellä vastaan.
Liiton 2.varapuheenjohtaja Kaarlo Julkunen kertoi, että luottamusmiehillä ja muilla luottamushenkilöillä on
aluetoimitsijoiden suoranumerot eli toimitsija-apua on saatavissa tarvittaessa. Suurten yritysten ytneuvotteluiden yhteydessä voidaan Julkusen mukaan vielä tehdä erillisiä toimenpiteitä, joilla autetaan
luottamushenkilöitä vaikeassa tilanteessa. Julkunen kiitti Päivi Vuorinen-Vileniä esityksestä ja totesi että
PAM tulee jatkossa toimimaan niin, että ammattiosastot saisivat entistä paremmin tietoa
jäsenmaksupalautteen kannusteosan jakamisesta.
Liiton 1.varapuheenjohtaja Jaana Ylitalo sanoi, että Kenneth Lindströmin puheenvuorossa annettiin
ymmärtää että juttuja jää resurssipulan takia käsittelemättä. Näin ei ole, vaan liiton oikeudelliset resurssit
ovat kunnossa ja juttuja on jäänyt hoitamatta poikkeustilanteissa muutamia vuosittain ja vielä harvemmin
juttuja vanhenee.
Liiton puheenjohtaja Ann Selin totesi Markku Saarisen kysymykseen viitaten, että VVO:n vuokrataso on
Saton ja Kuntien vuokra-asuntojen välissä eli muihin toimijoihin nähden kohtuullinen. Mutta suuri ongelma
erityisesti suurissa kaupungeissa on se, että asumiseen menee niin paljon rahaa.
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Selin kertoi, että liiton toimitsijoita valittaessa on mahdotonta antaa yksiselitteisiä kriteereitä. Jokaista
tehtävää tarkastellaan kokonaisuutena, jossa otetaan huomioon hakijoiden ikä, sukupuoli, osaaminen jne.
On tärkeää huomata, ettei kukaan liiton toimitsija edusta jotain yksittäistä toimialaa, vaan on kaikkien liiton
alojen käytettävissä.
Selinin mukaan työttömyysturvaan on tehty sosiaalitupon yhteydessä suuria muutoksia. On keskusteltu
tarpeesta määritellä euromääräisiä rajoja vapaalle tulolle, mutta tällä hetkellä tällaista ei ole valmistelussa.
PAMin tavoitteena on ollut jo vuosia se, että lakattaisiin sovittelemasta sekä palkkaa että työaikaa ja
soviteltaisiin vain palkkaa. Tässä asiassa ammattiliitoilta puuttuu yhteinen näkemys. Jos yhteinen näkemys
löytyisi, systeemi yksinkertaistuisi.
Selin totesi kauppojen aukioloaikojen puhututtaneen edustajistoa paljon. Hänen mukaansa on varmasti
nykyään paljon sellaisia työntekijöitä, jotka haluavat tehdä sunnuntaityötä. Eikä ole ihme, miksi ihmiset
haluavat tehdä tällä palkkatasolla sunnuntaityötä. Halu tähän on tiukasti sidottu kaksinkertaiseen palkkaan
myös tehtyjen tutkimusten mukaan. Poikkeuslupiin liittyen eduskunnan oikeusasiamies on selvittämässä,
voidaanko aukioloa hakea erittäin laajalle maantieteelliselle alueelle. Työministerin näkemykset
poikkeuslupien myöntämisestä ovat olleet PAMille mieluisia. PAM on esittänyt, että poikkeuslupien
myöntäminen olisi jatkossa yhden viranomaisen käsissä. Tämä toisi ryhtiä lupien myöntämiseen.
Edustajiston puheenjohtaja Joonas Tuomivaara totesi, että puheenjohtajistolle kirjallisesti jätetyt
kannatetut päätösesitykset lähetetään hallituksen valmisteluun.
Merkittiin tiedoksi puheenjohtajan ajankohtaiskatsaus sekä yleiskeskustelussa käytetyt puheenvuorot.
8. Edustajiston jäsenten ja osastojen aloitteista päättäminen
Todettiin edustajistolle saapuneet 54 aloitetta, hallituksen niihin laatimat lausunnot sekä päätösesitykset.
Edustajiston 1. varapuheenjohtaja Arja Savolainen avasi keskustelun aloitteista.
Aloite 1:

Edustajiston kiintiöpaikoista

Aloite

Edustajistoon tulisi saada kiintiöpaikka vähäisten jäsenten osastojen edustamille aloille:
- ravintolaesimiesedustus
- erityisalat

Perustelut

Esim. meidän osastomme maksavien jäsenten lukumäärä on alle 40, osastomme sai
edustajistonvaalissa kuitenkin kahdelle jäsenelleen kannatuksen yli osastorajojen, yhteensä
120 (ja risat) ääniä ja sama tilanne on myös muilla esimiesosastoilla. Hallituksessa oli ennen
kiintiöpaikka, meille riittää edustajistopaikka. Hallitukseen voidaan valita edustajistosta, jos
niikseen.
PAM osasto 825, Niina Mäntymies
(aloite saapunut 18.10.2012 myöhässä syyskokoukseen)

Hallituksen lausunto:
Liiton sääntöjen 5§:n 3. momentin mukaan edustajiston jäsenet valitaan liittoäänestyksellä
kuhunkin vaalipiiriin kuuluvien jäsenosastojen henkilöjäsenten kesken toimeenpantavilla
salaisilla suhteellisilla vaaleilla yhdistyslain 29 § 3. momentin 2 –kohdan tarkoittamalla
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tavalla. Aloitteen toteuttaminen edellyttäisi liiton sääntöjen ja vaalijärjestyksen
muuttamista. Liiton hallitus on 22.9.2012 pitämässään kokouksessa päättänyt
tulevaisuustyöryhmän perustamisesta. Työryhmän tehtäviin kuuluu käsitellä kaikki
sääntömuutosesitykset, jotka kuluvan liittokokouskauden aikana ovat liittoon tulleet.
Päätösesitys:
Edustajisto päättää, että aloite siirretään tulevaisuustyöryhmään käsiteltäväksi.
Ei pyydettyjä puheenvuoroja.
Päätös:
Edustajisto päättää, että aloite siirretään tulevaisuustyöryhmään käsiteltäväksi.
Aloite 2:

Lisätukea pienijäsenisille esimiesosastoille

Aloite

Esimiesosastot eivät voi käyttää nuorisotoimintaan kohdistettua rahaa. Tällainen
korvamerkitty raha olisi hyvä saada osaston toimintaan, jotta saadaan jäsenyys
houkuttavaksi. Eli pienijäsenisille esimiesosastoille lisätukea. Mm. vaalitukea, ilmoitustukea
jne.
PAM osasto 825, Niina Mäntymies
(aloite saapunut 18.10.2012 myöhässä syyskokoukseen)

Hallituksen lausunto:
Liiton nuorisotoimintaan kohdistettu raha on aluetoimistojen budjeteissa. Tämä mahdollistaa
nuorten toiminnan siten, että kaikki alueen nuoret voivat osallistua tapahtumiin
ammattiosastosta riippumatta. Tämän lisäksi on ammattiosastoille mahdollisuus järjestää
omaa nuorten toimintaa.
Liitossa on myös käytössä pienten ammattiosastojen tuki, jota ammattiosastot voivat hakea
kirjallisesti järjestöyksiköstä. Tukea myönnetään jäsenhankintaan, edunvalvontaan sekä
jäsentoimintaan. Hallitus kehottaa ammattiosastoja käyttämään jo olemassa olevia
tukikeinoja sekä olemaan tarvittaessa yhteydessä omaan aluetoimistoon tai liiton
järjestöyksikköön ammattiosaston toiminnan kehittämiseksi.
Päätösesitys:
Edustajisto merkitsee aloitteen tiedoksi.
Ei pyydettyjä puheenvuoroja.
Päätös:
Edustajisto merkitsee aloitteen tiedoksi.
Aloite 3:

Työterveyslääkäripalvelut

Aloite

Vakituisessa päätoimisessa työsuhteessa olevan työntekijän, tuntimäärästä riippumatta,
pitäisi olla oikeus käyttää työnantajan järjestämää työterveyslääkäripalvelua.

Perustelut

Monesti vakituisessa työsuhteessa oleva päätoiminen osa-aikainen työntekijä saa käyttää
vain työterveyshoitajan palvelua. Se ei oikeuta palkanmaksuun.
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PAM-Liikealan Lahden seudun os. ry 062
Hallituksen lausunto:
Tasapuolisen kohtelun periaatteen mukaan (työsopimuslaki 2 luku 2 § 2 mom ) työntekijöihin
ei saa pelkästään työsopimuksen kestoajan tai työajan pituuden vuoksi soveltaa
epäedullisempia työehtoja kuin muissa työsuhteissa, ellei se ole perusteltua asiallisista syistä.
Työnantajan vapaaehtoisesti tarjoamaa sairaanhoitoa on useissa yrityksissä rajoitettu
työntekijän työajan pituuden tai työsuhteen keston mukaan. Esimerkiksi työterveyslääkärin
palveluja on saanut käyttää vasta, kun työaika on ylittänyt tietyn tuntimäärän tai työsuhde
on kestänyt tietyn ajan.
Lainsäädännössä ja osa-aikadirektiivissä on sallittu eräissä tapauksissa pro rata temporis –
periaatteen soveltaminen eli edut voivat kertyä työsuhteen keston tai työajan suhteessa. On
kuitenkin tulkinnanvaraista, miten periaate soveltuu mm. työterveyshuollon etuuksiin.
Lakisääteisen työterveyshuollon toimenpiteet tulee kohdistaa samanlaisina kaikkiin
työntekijöihin, ellei työtehtävien luonteesta muuta johdu.
Hallitus katsoo, että vapaaehtoisen sairaanhoidon tasapuolisuutta määräaikaisten ja osaaikaisten työntekijöiden osalta tulee lisätä viemällä tapauksia oikeuteen liiton toimesta. On
myös tärkeää, että luottamushenkilöt pyrkivät sopimaan työpaikoilla mahdollisimman
kattavasti määrä- ja osa-aikaisille työntekijöille samoja etuja kuin kokoaikaisille ja vakituisille
työntekijöille.
Lisäksi hallitus katsoo, että mikäli työnantaja vaatii lääkärintodistuksen sairauspoissaolosta
sairausajan palkan maksamista varten, tulisi lääkärintodistuksesta aiheutuneet kustannukset
korvata samalla tavoin kaikille työntekijöille työsuhteen kestosta ja työajan pituudesta
riippumatta.
Päätösesitys:
Edustajisto päättää, että aloite siirretään sopimusalatoimikuntien käsiteltäväksi.
Anna Nieminen (Häme-Pirkanmaa) teki kannatetun muutosesityksen aloitteeseen:
Tämä aloite oli ja on loistava.
Esitämme lisäksi että kaikki PAMin sopimusalatoimikunnat ottavat käsittelyyn AIDOSTI
neuvottelupöydissään Pamin tesseihin saatavat laajemmat työterveyspalvelusopimukset.
Iss palveluilla ainakin meillä täällä Tampereella on tällä hetkellä tilanne aloitteessa mainitulla
tavalla syrjivä.
Työntekijät, joilla on alle 20 tunnin viikkotyösopimus eivät saa käyttää työterveyspalveluja
niin kuin yli 20-tuntiset.
Jos tessiin saadaan määräyksiä paremmasta työterveyshuollosta, tuntuu se jo
työnantajankin kukkarossa, kun työntekijät hoidetaan kaikki kuntoon.
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Muutaman sentin palkankorotus jää toiseksi jos tessin määräyksillä vältetään puolen vuoden
jonotus lääkäriin. Niin kuin esimerkiksi Tampereen Hervannan terveyskeskuksessa tällä
hetkellä on.
Puoli vuotta jonottaessa minäkin, kohta eläkkeelle siirtyvän saattaisin ehtiä jo kuolla ;-)
Menettelytapavaliokunta käsitteli aloitetta ja yhtyi muutosesitykseen.
Päätös:
Edustajisto päättää, että aloite siirretään sopimusalatoimikuntien käsiteltäväksi ja
edellyttää, että muutosesitys otetaan huomioon sopimustavoitteita asetettaessa.
Aloite 4:

Automaattinen jäsenmaksuperintä

Aloite

Jäsenmaksun perintä automaattisesti kun määräaikainen työsuhde loppuu ja kun sitä
uudelleen jatketaan

Perustelut

Tilitoimisto sanoo ettei voi periä kun ei ole lupaa siihen.
PAM-Liikealan Lahden seudun os. ry 062

Hallituksen lausunto:
Jäsenen antama valtuutus työnantajaperintään on työnantaja- ja työsuhdekohtainen. Jotta
esitetty ongelma poistuu, perintävaltakirja tarvitsee muutoksen. Perintävaltakirjan alkuteksti
muutetaan sen sisältöiseksi, että valtuutuksen voimassaolo jatkuu kuitenkin automaattisesti,
jos määräaikaisen työsuhteen päätyttyä PAMin jäsenen työsuhdetta jatketaan enintään
kolmen kuukauden kuluessa samalla työnantajalla.
Päätösesitys:
Edustajisto merkitsee aloitteen ja hallituksen lausunnon tiedoksi.
Ei pyydettyjä puheenvuoroja.
Päätös:
Edustajisto merkitsee aloitteen ja hallituksen lausunnon tiedoksi.
Aloite 5:

Luottamusmiehen korvauksen nostaminen yrityksissä

Perustelut

Pienemmät ja myös suuretkin yritykset maksavat palkkiot tessin rajojen mukaan, ne tulisi
poistaa koska paikallinen sopiminen jää niin alhaiselle tasolle, joskus työsuojeluvaltuutetuille
maksetaan enemmän.
PAM-Liikealan Lahden seudun os. ry 062

Hallituksen lausunto:
Kaupan alan luottamusmiessopimuksessa, ja työsuojeluvaltuutetun korvausmääräykset
sisältävässä yhteistyösopimuksessa on korvaustaulukko 800 työntekijään asti.
Tämän jälkeen korvaus sovitaan paikallisesti. Aikaisemmin paikallisen sopimisen kirjausta
suuremmasta henkilömäärästä ei ollut. Uuden määräyksen mukaan yli 800 edustettavan
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jälkeen ei enää ole mahdollista maksaa pelkästään minimimäärän mukaan, vaikka
tarkemmin suurempaa korvausta ei olekaan sovittu.
Luottamusmieskorvaus maksetaan vain yrityksen luottamusmiehelle, ellei yrityskohtaisesti
toisin sovita. Yrityksen toimipaikan työsuojeluvaltuutetulle maksetaan kuitenkin korvaus,
jos hänen toimialueeseensa kuuluu vähintään 80 työntekijää.
Korvaustaulukot ovat tärkeät vähimmäistason takaamiseksi, vaikka yrityskohtaisesti
voidaankin paremmin sopia. Yrityskohtaisen luottamusmiehen oikeudesta korvaukseen sen
sijaan pitäisi saada määräys, jotta kummatkin henkilöstön edustajat ovat tasa-arvoisessa
asemassa.
Päätösesitys:
Edustajisto päättää, että aloite siirretään käsiteltäväksi kaupan sopimusalatoimikuntiin.
Ei pyydettyjä puheenvuoroja.
Päätös:
Edustajisto päättää, että aloite siirretään käsiteltäväksi kaupan sopimusalatoimikuntiin.
Aloite 6:

Kalenterit automaattisesti luottamushenkilöille, sopimusalatoimikunnan jäsenille

Perustelut

Kalenteri on luottamushenkilöiden tärkeä työkalu.
PAM-Liikealan Lahden seudun os. ry 062

Hallituksen lausunto:
Aloitteen tekijä on oikeassa, että kalenteri on tärkeä työkalu niin luottamushenkilöille kuin
jäsenistölle. Siksi liitto toimittaa kalenterin ilmaiseksi kaikille niille, jotka sen haluavat.
Nykyisellä tilaamiseen perustuvalla järjestelmällä varmistetaan, ettei painateta ja postiteta
kalentereja turhaan, vaan jokainen niistä menee käyttöön. Toimintamallimme on
vastuullinen sekä ympäristön että kustannusten hallinnan kannalta.
Päätösesitys:
Edustajisto päättää merkitä aloitteen tiedoksi.
Ei pyydettyjä puheenvuoroja.
Päätös:
Edustajisto päättää merkitä aloitteen tiedoksi.
Aloite 7:

Sopimusalatoimikunnan yhteydenpito ammattiosastoihin

Perustelut

Automaattisesti tiedotukset osastoille, jolloin kaikki tärkeä asia välittyy, ja osastotkin voivat
vastata jolloin hekin tietävät mitä kentällä tapahtuu.
PAM-Liikealan Lahden seudun os. ry 062

Hallituksen lausunto:
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Palvelualojen ammattiliitossa pääsääntöisesti jokaisella työehtosopimusalalla on oma
sopimusalatoimikuntansa. Sopimusalatoimikunnat ovat hallituksen valitsemia, valmistelu- ja
asiantuntijaelimiä ja vastuussa toiminnastaan hallitukselle.
Sopimusalatoimikuntien jäsenten valinnassa on otettu huomioon alan eri tehtävät sekä alan
yritysten erilaisuus. Sopimusalatoimikunnan tulee olla myös alueellisesti edustava
huomioiden myös ikä ja sukupuoli. Sopimusalatoimikunnat käsittelevät kaikki
työehtosopimuksia koskevat aloitteet sopimusneuvotteluihin valmistautuessa. Näillä toimilla
on pyritty takaamaan, että ”kentän” ääni välittyy sopimusalatoimikunnille ja niiden kautta
myös sopimusneuvottelijoille. Ammattiosastot esittävät jäseniään sopimusalatoimikuntiin, ja
on suotavaa, että sopimusalatoimikuntien jäsenet pitävät yhteyttä omiin osastoihinsa.
Sopimusalatoimikunnassa käsiteltävät asiat ovat pääasiassa keskeneräisiä, eikä niistä tällöin
voi tiedottaa. Tiedotus sopimusasioista hoidetaan edunvalvontalinjan ja viestintälinjan
yhteistyönä. Edustajiston jäsenet saavat sopimusyksiköistä vähintään kaksi kertaa vuodessa
tiedotteen ajankohtaisista asioista ja liiton toimitsijat kertovat ajankohtaisia asioita
käydessään osastojen kokouksissa. Sama tiedote voidaan myös lähettää ammattiosastoihin.
Päätösesitys:
Edustajisto päättää merkitä aloitteen tiedoksi.
Ei pyydettyjä puheenvuoroja.
Päätös:
Edustajisto päättää merkitä aloitteen tiedoksi.
Aloite 8:

Palkka vastaamaan työn määrää ja vastuuta

Aloite

Palkankorotus niille toimipisteille, jossa me työntekijät joudumme hoitamaan mm. postin
(työllistää todella paljon ainakin S-Market Sodankylän toimipisteessä), pankkiasiat, tax-freen
sekä veikkauskoneen ns. normaalin kaupankäynnin ohella.
Luostolla olevassa K-Marketissa on Veikkauksen, Matkahuollon sekä Alkon että apteekin
palvelut ns. normaalin kaupankäynnin ohella.

Perustelut

Tunnemme olevamme eriarvoisessa asemassa kun verrataan meidän työn määrää esim.
Prisman kassatyöntekijöihin tai muihin vastaaviin. Palkka on kyllä sama, mutta työn määrä ja
vastuu asioista on meillä jostain syystä suurempi.
Lisäksi sunnuntai-iltalisät pitäisi aina saada tuplana, koska meillä on ympärivuoden kauppa
auki sunnuntaisin klo 21.00 asti ja Posti ym. palvelut on silloin myös auki.
PAM Sodankylän osasto 440

Hallituksen lausunto:
Palkkausjärjestelmissä yleisesti hyväksyttynä pidetään periaatetta, jonka mukaan yksilön
palkka on sitä korkeampi, mitä vaativampaa työtä hän tekee, mitä pätevämpi hän on ja mitä
parempi on hänen työsaavutuksensa.
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Kaupan alalla palkkausjärjestelmä perustuu edelleen nimikkeisiin. Tämän järjestelmän on
nähty takaavan sen, että yksittäinen työntekijä pystyy helposti tarkastamaan palkkansa
oikeellisuuden ja sen määräytymisen perusteet.
Esimerkiksi myyjänä työskentelevien tehtäviin liittyy kuitenkin erilaisia osaamisvaatimuksia,
eriasteisia vastuita sekä erilaista kuormitusta ja erilaisia työolosuhteita. Nimikkeisiin
perustuvat palkkausjärjestelmät erottelevat puutteellisesti tällaisia ”samannimisten”
tehtävien erilaisia vaativuustekijöitä. Ne reagoivat hitaasti vaativuuden muutoksiin, kun
nimikkeiden sijoittaminen palkkaportaisiin tapahtuu tyypillisesti työehtosopimusosapuolten
välillä. Uuden nimikkeen tai tehtävän ilmaantuessa sille ei myöskään ole automaattisesti
järjestelmästä johdettavissa velvoittavaa minimipalkkamääräystä. Näistä syistä
nimikepohjaisia järjestelmiä on jouduttu jälkikäteen paikkaamaan tyypillisesti erilaisilla,
työehtosopimukseen sovituilla lisillä sekä tes-osapuolten yhteisillä tulkinnoilla.
Tehtävän vaativuuden arviointiin perustuvilla palkkausjärjestelmillä pystytään
nimikejärjestelmiä paremmin huomioimaan kunkin yksittäisen tehtävän vaativuus.
Järjestelmät mahdollistavat myös sen, että tehtävän sisällön muuttuessa ja kokonaan uusien
tehtävien ilmaantuessa välineet vaativuuden arviointiin ovat olemassa. Näissä järjestelmissä
mikään työehtosopimuksen soveltamispiiriin kuuluva tehtävä ei myöskään sellaisenaan jää
palkkausjärjestelmän ulkopuolelle.
Kaupan alalle sovittiin vuonna 2008 tehtävän vaativuuteen perustuva järjestelmä, jossa eri
vaativuustekijöiden (osaaminen, harkinta ja vastuu) arvioinnin ja palkkaryhmäkuvausten
kautta sijoitetaan palkkaryhmiin sellaiset tehtävät, joille ei löydy valmiiksi nimikettä
palkkaryhmittelystä.
Kaupan alalla on sovittu työryhmästä, jonka tehtävänä on selvittää sopimuskauden 2012 –
2014 aikana palkkausjärjestelmän uudistamista. Työryhmän tulee huomioida eri
ammattiryhmien työn vaativuus, työn kuormittavuuden sekä työn edellyttämän osaamisen
vaikutus palkan muodostukseen. Tässä työssä arvioitavaksi tulevat erilaiset
palkkausjärjestelmät, mm. niiden toimivuus ja vastaavuus toimialan muutoksiin ja
muutosalttiuteen sekä sen myötä eri tehtävien osaamis- ym. vaatimuksiin.
Päätösesitys:
Edustajisto päättää, että aloite siirretään käsiteltäväksi kaupan sopimusalatoimikuntiin.
Ei pyydettyjä puheenvuoroja.
Päätös:
Edustajisto päättää, että aloite siirretään käsiteltäväksi kaupan sopimusalatoimikuntiin.
Aloite 9:

Harjoittelijan palkka

Aloite

Harjoittelijan palkka on 85 % palkkaryhmä B1:n 1. vuoden palkasta yhden vuoden ajan. Tämä
on täysin kohtuutonta kaupan pienillä tunneilla muutenkin toimeentulon kanssa
kamppaileville työntekijöille. Harjoittelijan palkka pitäisi sitoa koeaikaan (4 kk), siinä ajassa
varmasti on oppinut esim. suurten markettien kassalinjalla vaaditut työt.
Pam Liikealan Turun seudun ammattiosasto 069 ry
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Hallituksen lausunto:
Kaupan työehtosopimuksessa harjoittelijan palkkaan voidaan maksaa henkilön työtehtävien
itsenäisyydestä riippumatta yhden vuoden ajan. Aloitteessa esitetty koeaikaan sidottu
harjoittelijan palkka on perusteltu nopeamman palkkakehityksen saavuttamiseksi.
Päätösesitys:
Edustajisto päättää, että aloite siirretään käsiteltäväksi kaupan sopimusalatoimikuntiin.
Terhi Raatesalmi-Salonen (Helsinki-Uusimaa) käytti puheenvuoron aloitteesta ja totesi asian
olevan tärkeä. Itsenäisesti työskentelevä ei voi olla harjoittelijan palkalla töissä.
Tarja Puotsaari (Lounais-Suomi) teki kannatetun muutosesityksen aloitteeseen:
Harjoittelijan palkka on yksi vuosi, mikä kaupan työ on niin vaativaa, että sitä pitäisi vuoden
ajan harjoitella? Kaupassa on kaikenlaisia moniosaajia, oikea työnantajan lempilapsi, mutta
vaikka kuinka monta kaupan hommaa hallitsisi niin kyllä siitä vain yksinkertaisen palkan
ilman osaamislisiä saa. Tällä perusteella ei mitään näistä töistä myöskään tarvitse vuotta
harjoitella. Ehdotankin että harjoittelijan palkka voitaisiin maksaa vain koeajan verran
maksimissaan neljä kuukautta.
Menettelytapavaliokunta käsitteli muutosesitystä ja totesi, että muutosesityksen sisältö on
jo huomioitu hallituksen lausunnossa ja päätösesityksessä.
Päätös:
Edustajisto päättää, että aloite siirretään käsiteltäväksi kaupan sopimusalatoimikuntiin.
Aloite 10:

Joulupäivä saatettava työaikaa lyhentävän arkipyhäkorvauksen piiriin

Aloite

Joulupäivä on yksi vuoden suurimmista perhejuhlapäivistämme. Nykyisin kauppojen
aukiolojen suuntaus on menossa yhä enenevässä määrin kaikkien pyhien aukioloon.
Se on saatava tasavertaiseksi muiden juhlapyhien kanssa arkipyhäkorvauksissa. Jos joutuu
tekemään jouluna töitä, on siitä saatava arkipyhäkorvaus sunnuntaipalkan lisäksi.
Pam Liikealan Turun seudun ammattiosasto 069 ry:n johtokunta

Hallituksen lausunto:
Kaupan työehtosopimuksen arkipyhäkorvausmääräys (arkipyhien työaikaa lyhentävä
vaikutus) ei edellytä ko. juhlapyhänä työskentelyä. Työaikaa on aina lyhennettävä kyseisen
päivän sijoittuessa tälle viikolle.
Määräys edellyttää jouluaaton ja tapaninpäivän sijoittumisen maanantain ja
perjantain väliselle ajalle Tämän vuoksi on ollut perusteltua, että luettelossa ei ole
jommankumman pyhän tilalla 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 uudeksi arkipyhäksi vielä siten, että siitä maksettaisiin nykyisten
määräysten mulkaisen 100 % korotettua palkkaa suurempi korvaus. On otettava tavoitetta
asetettaessa huomioon vähintään 0,4 % kustannusvaikutuksellaan.
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Päätösesitys:
Edustajisto päättää, että aloite siirretään käsiteltäväksi kaupan sopimusalatoimikuntiin.
Ei pyydettyjä puheenvuoroja.
Päätös:
Edustajisto päättää, että aloite siirretään käsiteltäväksi kaupan sopimusalatoimikuntiin.
Aloite 11:

Vuosilomalaskennasta lauantaipäivät pois

Aloite

Koska työviikkokin on pääsääntöisesti 5-päiväinen, niin lomaviikon pitäisi olla samoin.
Pidentäisi vuosilomaa, auttaisi jaksamiseen eikä maksaisi työnantajalle mitään.
Pam Liikealan Turun seudun ammattiosasto 069 ry

Hallituksen lausunto:
Loman pituuteen vaikuttavat sekä loman kertymistä että sen antamista koskevat säännöt.
Vuosilomalain mukainen neljän tai viiden viikon loma perustuu kahden tai kahden ja puolen
päivän lomakertymään kuukaudessa ja kuusipäiväiseen lomaviikkoon. Aloilla, joilla
lomaviikko on sovittu viisipäiväiseksi, loma ei automaattisesti ole pidentynyt viikolla, vaan
samalla on sovittu lomakertymäsäännösten muuttamisesta. Lomia on voitu muuten sopia
pidennettäviksi, ja lomien pidentäminen kuuluu Palvelualojen ammattiliiton tavoitteisiin.
Työnantajat laskevat jokaisen palkallisen lisävapaan aiheuttavan noin 0,4 %:n
kustannusvaikutuksen suhteessa tehtävään työaikaan. Tämä joudutaan yleensä ainakin
osittain ottamaan huomioon palkankorotusten määrästä sovittaessa.
Päätösesitys:
Edustajisto päättää, että liitto toimii vuosilomien pidentämisen puolesta
työehtosopimustoiminnassaan ja vaikuttamalla lainsäädäntöön. Aloite siirretään
sopimusalatoimikuntien käsiteltäväksi.
Ei pyydettyjä puheenvuoroja.
Päätös:
Edustajisto päättää, että liitto toimii vuosilomien pidentämisen puolesta
työehtosopimustoiminnassaan ja vaikuttamalla lainsäädäntöön. Aloite siirretään
sopimusalatoimikuntien käsiteltäväksi.
Aloite 12:

Lauantain poistaminen lomapäivistä

Perustelut

Marava –alalla työskennellään pääsääntöisesti seitsemänä päivänä viikossa viisipäiväisen
työviikon sijaan. Olisi kohtuullista ja ajanmukaista, että monen muun alan tapaan myös
marava –alan työehtosopimuksessa lauantaita ei laskettaisi lomapäiväksi.
PAM – Hotelli- ja ravintola-alan Mikkelin osasto 727ry

Hallituksen lausunto:
Matkailu- ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskevissa työehtosopimuksissa loman
kertyminen ja lomapäiviksi luettavien päivien määräytyminen perustuu vuosilomalakiin.
Vuosilomalain mukainen lomapäivien laskeminen on peräisin ajalta, jolloin työviikko oli
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kuusipäiväinen. Viisipäiväiseen työviikkoon siirryttäessä ei kuitenkaan muutettu vastaavasti
lomaviikkoa viisipäiväiseksi. Myös matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelualalla työviikko
on (keskimäärin) viisipäiväinen.
Joillain aloilla muun muassa kuntasektorilla on siirrytty viisipäiväiseen lomaviikkoon. Tämä
on kuitenkin toteutettu siten, että lomapäivien määrää on vastaavasti vähennetty.
Viisipäiväinen lomaviikko olisi selkeämpi, mutta siihen siirtyminen vaatisi perusteellisen
selvityksen, ettei työntekijöille tulisi menetyksiä esimerkiksi loman osuessa juhannuksen tai
pääsiäisen kanssa yhtä aikaa.
Päätösesitys:
Edustajisto päättää, että liitto toimii vuosilomien pidentämisen puolesta
työehtosopimustoiminnassaan ja vaikuttamalla lainsäädäntöön. Aloite siirretään
sopimusalatoimikuntien käsiteltäväksi.
Ei pyydettyjä puheenvuoroja.
Päätös:
Edustajisto päättää, että liitto toimii vuosilomien pidentämisen puolesta
työehtosopimustoiminnassaan ja vaikuttamalla lainsäädäntöön. Aloite siirretään
sopimusalatoimikuntien käsiteltäväksi.
Aloite 13:

Arkipyhälyhennykset samanarvoisiksi
Työehtosopimuksessa teksti sivulla 26 pois "Työaikaa lyhentävät myös maanantaista
perjantaihin sijoittuvat." Kaikki arkipyhälyhennykset samanarvoisiksi, koska teksti on
vanhentunut. Nykyisin kauppa on auki 7 päivää viikossa eli arkipyhälyhennysten
samanarvoisiksi saattaminen lisäisi työntekijöiden jaksamista eikä kustannuksena kuitenkaan
olisi kovinkaan merkittävä.
Pam Liikealan Turun seudun ammattiosasto 069

Hallituksen lausunto:
Kaupan työehtosopimuksessa lyhentävät työaikaa maanantaista perjantaihin
sijoittuvat arkipyhät (6 kpl) sekä lisäksi tietyt kiinteinä viikonpäivinä olevat arkipyhät (4 kpl).
Viimeksi mainitut lyhentävät aina työaikaa ja muut niiden sijoittuessa mainituille arkipäiville.
Siten vaikka lyhentäviä arkipyhiä on mainittu yhteensä 10, toteutuvat ne käytännössä
seuraavasti: 2013 – 8 arkipyhää, 2014 – 8 arkipyhää ja 2015 – 7 arkipyhää.
Kaupan aukiolojen laajennuttua on aloitteessa esitetty tavoite sinänsä hyvin perusteltu.
Muutos johtaa työaikaa lyhentävien arkipyhien vuosittaisen määrän kasvuun lähivuosina 2 –
3 arkipyhän verran, jonka kustannusvaikutuksen (0,4 % /arkipyhä) työnantajaliitto ottaa
huomioon ratkaisun kokonaisvaikutuksessa.
Päätösesitys:
Edustajisto päättää, että aloite siirretään käsiteltäväksi kaupan sopimusalatoimikuntiin.
Tarja Puotsaari (Lounais-Suomi) teki kannatetun esityksen aloitteeseen:
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Työnantaja hakee poikkeuslupia loppiaiseen helatorstaihin varmaan kohta joulupäiväänkin
ihan kuin TA haluaisi kaikki päivät tasaveroisesti auki. Siksi haluaisin yhtyä tähän samaan
tasa-arvoistamiseen arkilyhennysten osalta ts. näiden päivien pitäisi lyhentää työaikaa
tasaveroisesti viikon kaikkina päivinä eikä niin että osa arkipyhistä lyhentää työviikkoa vain
osuessaan maanantaista perjantaihin. Korjattava kohta löytyy kaupan tessin sivulta 26.
Päivi Vuorinen-Vilen (Häme-Pirkanmaa) teki kannatetun muutosesityksen aloitteeseen:
Arkipyhiä tai JP:tä on eri määrä eri PAMin tesseissä
Voisimmeko olla uudenaikaisia ja vaatia tulevilla neuvottelukierroksilla kaikkiin tesseihimme
11 arkipyhää, ilman mitään sääntöjä maanantaista perjantaihin sijoittuvista arkipyhistä, tai
siitä että kyseisellä viikolla täytyy olla työvuoro ym.
Arkipyhiä tulisi siis kaikissa tesseissä olla 11, jotka kaikki työntekijät ansaitsevat.
Häme-Pirkanmaan alueen edustajiston jäsenet esittävät että tämä aloite siirretään kaikkiin
sopimusalatoimikuntiin tällä esittämällämme muutoksella.
Käsitellään kiireellisenä, sopimusalatoimikunnat kokoontuvat mielellään heti ensi viikolla ;-)
Menettelytapavaliokunta käsitteli muutosesityksiä ja yhtyi niihin.
Päätös:
Edustajisto päättää, että aloite siirretään sopimusalatoimikuntien käsiteltäväksi ja edellyttää
että muutosesitykset huomioidaan sopimustavoitteita asetettaessa.
Aloite 14:

Työttömien jäsenkirjaukset

Aloite

PAMin jäsenten kirjauksessa käyttöön työttömäksi ilmoittautuneiden jäsentemme kirjaus.

Perustelut

Nyt ammattiosastot saavat vain tietää yli 500 päivää työttömänä olevien jäsentensä tiedot
eivätkä voi kohdentaa mm. erilaisia työnhakuun sekä kurssien tarjontaan liittyviä palveluja
ollenkaan koko työttömien jäsenryhmälle.
Pam Liikealan Turun seudun ammattiosasto 069 ry:n johtokunta

Hallituksen lausunto:
Liiton jäsenrekisteri käyttää kolmea erityyppistä työttömyysluokitusta:
- Maksuvapaalla oleva työtön, jolle ei vielä ole kertynyt oikeutta ansiosidonnaiseen
työttömyyspäivärahaan. Nämä jäsenet eivät ole vielä työttömyyskassan asiakkaita.
- Ansiosidonnaista päivärahaa saavat jäsenet, jotka ovat työttömyyskassan asiakkaita.
Näistä vain työttömyyskassa saa antaa tietoja.
- Ns. JL500-jäsenet eli työttömät jäsenet, joille on kertynyt 500 työttömyyspäivää täyteen.
Heitä lähestytään kirjeellä liiton puolelta nykyisin heti, kun ko. päivät täyttyvät. Kirjeessä
informoidaan jäsenyyden jatkumisesta. Lisäksi kerran vuodessa kaikille tämän jäsenlajin
kriteerin täyttäville lähetetään kirje, jossa kysytään mahdollisesta töihin palaamisesta tai
muista muutoksista.
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Työttömyys on henkilökohtainen arkaluontoiseksi luokiteltava tieto. Työttömällä tulee
itsellään olla oikeus ilmoittaa tai olla ilmoittamatta ammattiosastolle, että on työtön. Kaikki
eivät halua työttömyyteensä liittyvää kohdennettua postia.
Ammattiosastot voivat tiedottaa työttömille jäsenilleen tarkoitetuista palveluistaan koko
jäsenkunnalleen. Ne työttömät, jotka haluavat näitä palveluja, voivat halutessaan reagoida
postiin ammattiosaston suosittelemilla tavoilla.
Päätösesitys:
Edustajisto päättää merkitä aloitteen tiedoksi.
Ei pyydettyjä puheenvuoroja.
Päätös:
Edustajisto päättää merkitä aloitteen tiedoksi.
Aloite 15:

Vuosilomalisäys

Aloite

Vuosilomapäiviä lisää pitkään samalla työnantajalle palvelleille esim. 2 päivää 10 vuodesta, 3
päivää 15 vuodesta ja 5 päivää 20 vuodesta. Tämä auttaisi jaksamiseen ja mahdollisiin
työuran pidentämisiin.
Pam Liikealan Turun seudun ammattiosasto 069

Hallituksen lausunto:
Työntekijän palkitseminen pitkäaikaisesta saman työnantajan palveluksessa työskentelystä
on perusteltavissa sitouttamisella sekä ikääntyvien työntekijöiden työssä jaksamisen
tukemisella.
Tilastotietojen perusteella noin puolet kaupan alan työntekijöistä olisi palvelusvuosien
mukaan määräyksen soveltamisalan piirissä. Vaihtuvuuden vuoksi kustannusvaikutus olisi
hyvin pieni, jos vapaaseen olisi lisäksi oikeutettu vain saman työnantajan palveluksessa yli 10
vuotta palvelleet.
Päätösesitys:
Edustajisto päättää, että aloite siirretään käsiteltäväksi sopimusalatoimikuntiin.
Ei pyydettyjä puheenvuoroja.
Päätös:
Edustajisto päättää, että aloite siirretään käsiteltäväksi sopimusalatoimikuntiin.
Aloite 16:

Yöpymismahdollisuus kursseilla

Aloite

PAMin työsuojeluvaltuutettujen ja luottamusmiesten perus- ja jatkokurssit tulee järjestää
niin että kurssi- ja lähipaikkakunnilla asuvilla olisi myös yöpymismahdollisuus kursseilla.

Perustelut

Kaikilla kurssilaisilla tulee olla tasa-arvoinen yöpymismahdollisuus kurssipaikalla, koska
iltaohjelma osuus on tärkeä mm. kurssilaisten verkostoitumisen kannalta sekä iltaisin on
myös usein järjestetty muuta ohjelmaa.

PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO PAM ry

PÖYTÄKIRJA

20 (69)

PAMin edustajiston kevätkokous 27. – 28.5.2013
Scandic Rosendahl, Pyynikintie 13, Tampere

Pam Liikealan Turun seudun ammattiosasto 069 ry:n johtokunta
Hallituksen lausunto:
PAMin peruskurssit on rakennettu niin, että verkostoitumista tehdään ennen kaikkea
kurssipäivien aikana. Iltaohjelmaa PAMin osalta ei järjestetä, yhteistä päivällistä lukuun
ottamatta. Mahdolliset illanvietot ovat perustuneet täysin osallistujien vapaaehtoiseen ja
omakustanteiseen toimintaan. Kurssipaikalla saa yöpyä, jos osallistujalla ei ole
mahdollisuutta osallistua lähialueensa omaan koulutustilaisuuteen tai julkiset kulkuyhteydet
ovat hankalia.
Jatkokursseilla yöpymismahdollisuus järjestetään kaikille halukkaille, koska kurssipaikat ovat
pitkien tai hankalien kulkuyhteyksien päässä. Silloin varataan mahdollisuus myös
vapaamuotoiselle iltaohjelmalle.
Valtakunnallisten luottamusmiesten ja työsuojelukurssien osalta on myös syytä muistuttaa
niiden olevan normaaliin työaikaan rinnastettavaa aikaa osallistujille.
Kotipaikkakunnalla ja hyvien kulkuyhteyksien päässä oleville osallistujille yöpymisten
varaaminen ei olisi tarkoituksen mukaista jäsenvarojen käyttöä.
Päätösesitys:
Edustajisto päättää merkitä aloitteen tiedoksi.
Ei pyydettyjä puheenvuoroja.
Päätös:
Edustajisto päättää merkitä aloitteen tiedoksi.
Aloite 17:

Työsuojeluvaltuutettujen korvauksista

Aloite

Työsuojeluvaltuutettujen korvauksen maksaminen pakolliseksi nykyisen vapaaehtoisuuden
sijaan.
Tämä olisi tasapuolisempaa luottamusmiesten kanssa. Esimerkkinä on S-ryhmä täällä Oulun
seudulla. Kaupan puolella työsuojeluvaltuutettu saa korvauksen työstään, mutta maran
puolella korvaus perustuu työnantajan vapaaehtoisuuteen.
Asiasta on käyty neuvotteluja, tuloksetta. Jos korvauksen maksaminen olisi mara puolellakin
pakollista, olisi työsuojeluvaltuutettujen työ varmaan hiukkasen mielekkäämpää. Nykyään se
on lähinnä ”talkootyötä” ja hyvään tahtoon perustuvaa. Isoilla ketjuilla, jotka käyvät kauppaa
ja pitävät ravintoloita (lähinnä S-ryhmä), on paljon työsuojeluvaltuutettuja koko maassa. Jos
jokainen maran työsuojeluvaltuutettu tekee luottamustyötään korvauksetta, kertyy siitä iso
säästö työnantajalle.
Tarkoituksenamme ei ole heikentää kenenkään tuloksentekoa, vaan ainoastaan saada
luottamushenkilöiden korvaukset samalle tasolle, alasta ja työehtosopimuksesta
riippumatta.
PAM Hotelli-ja ravintola-alan Oulun osasto 710
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Hallituksen lausunto:
Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalveluita koskevan työehtosopimuksen liitteen (sopimus
työsuojeluyhteistoiminnasta) mukaan työsuojeluvaltuutetuilla on oikeus saada vapautusta
työsuojelutehtävien hoitamista varten sekä korvausta työajan ulkopuolella suoritettavista
tehtävistä. Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen vapautusajat ja korvaukset ovat
marava-alalla yhtä suuret ja perustuvat yrityksen marava-alalla työskentelevien
työntekijöiden määrään.
Kun samassa yrityksessä on käytössä useampia työehtosopimuksia, valitaan luottamusmiehet
ja työsuojeluvaltuutetut kullekin alalle erikseen kunkin alan yhteistoimintasopimuksen
mukaisesti. PAMin eri alojen luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvaukset ja
vapautusajat on eri sopimuksissa määritelty hieman eri lailla, mutta korvausten tasossa ja
vapautusajoissa ei ole merkittäviä eroja.
Mikäli työnantaja ei noudata työehtosopimusta luottamushenkilöiden oikeuksien osalta
eikä paikallisten neuvottelujen jälkeenkään halua niin tehdä, viedään asia
neuvottelujärjestyksen mukaisesti eteenpäin.
Päätösesitys:
Edustajisto päättää merkitä aloitteen tiedoksi.
Ei pyydettyjä puheenvuoroja.
Päätös:
Edustajisto päättää merkitä aloitteen tiedoksi.
Aloite 18:

Tasku-Tes:it kotiin postitettuna

Aloite

Ehdotuksenamme on että liiton jäsenille jaettaisiin Tasku-Tes:it jäsenetuna kotiin
postitettuna.
Tasku-tes mahtuu nimensä mukaisesti työhousujen, liivien ja esiliinojen taskuihin. Mieltä
askarruttavien kysymysten tullessa esiin on asian helppo tarkistaa omasta tasku-tessistä.
Se on nopea ja helppo tapa saada vastaus. Ei tarvitse soittaa aluetoimistoon tai
palvelunumeroon. Kaikilla työpaikoilla ei ole luottamushenkilöä jolta kysyä neuvoa, niinpä
tasku-tes on hyvä apu.
Alakohtaiset työaikamuistiot hävisivät muutama vuosi sitten. Sen jälkeen on voinut tilata
liiton kalenterin, jos sen itselleen haluaa. Työaikamuistiot tulivat aina vuoden lopussa uuden
jäsenkortin mukana. Ne olivat selkeitä taulukkomuotoisia vihkoja joihin oli hyvä merkitä
työvuoroa koskevat tiedot. Ja liiton oma työaikamuistio tuntui jotenkin ”viralliselta”
asiakirjalta, olihan se liitosta jäsenetuna saatu. Nämäkin vihkoset olivat taskukokoa. Näihin
tasku-tesseihin voisi loppuun lisätä työaikamuistion. Tai päinvastoin. Alakohtaisiin
työaikamuistioihin kunkin alan TES lyhennettynä versiona pääkohdat ja eniten kysymyksiä
herättävät asiat liitettynä mukaan. Näitä ovat esimerkiksi lisät, lomien ja vapaiden
kertyminen, työvuorolistoja koskevat asiat, tauot jne.
Tämä Tasku-Tes/työaikamuistio olisi mukava lahja jäsenistölle aina vuoden lähestyessä
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loppua. Usein kuulee jäseniltä: ”En kait mää oo ikkään saanu liitosta mittään, muuta ku
lehen.”. Nyt saisivat jotakin hyödyllistä josta on apua ja iloa.
PAM Hotelli-ja ravintola-alan Oulun osasto 710
Hallituksen lausunto:
Suurimpien sopimusalojen keskeiset työehtosopimusten määräykset löytyvät taskukokoisesta
vihkosta, eli tutummin taskutessistä. Kaikki PAMin jäsenet voivat tilata niitä helposti itselleen
ja työpaikalleen liiton verkkosivuilta tai soittamalla liittoon.
Liiton kalenteri korvasi työaikamuistion, kun kalenteri muutettiin kaikille jäsenille
maksuttomaksi. Muutoksesta ei ole juurikaan tullut negatiivista palautetta eikä kyselyjä
työaikamuistioista.
Tavoitteenamme on vähentää toiminnassamme ympäristön kuormittamista. Tämän
tavoitteen mukaista ei ole painattaa ja postittaa jäsenille materiaalia, joka suurelta osin
päättyy suoraan jätteiksi. Siksi tilaukseen perustuva toimintatapa on vastuullista sekä
ympäristön että kustannusten hallinnan kannalta.
Päätösesitys:
Edustajisto päättää merkitä aloitteen tiedoksi.
Ei pyydettyjä puheenvuoroja.
Päätös:
Edustajisto päättää merkitä aloitteen tiedoksi.
Aloite 19:

Jäsenrekisterin ylläpitäminen PAM:in aluetoimistoilla

Aloite

Vaadimme hoidettavaksi ammattiosastojen jäsenrekisterin ylläpitäminen PAM:in
aluetoimistoilla kuten tähänkin asti on toimittu uusien, lopettaneiden ja toisesta
ammattiosastosta siirtyneiden jäsenten rekisterin lähettäminen ammattiosastojen
jäsenvastaaville ilman korvauksia.
Helsingin hotelli- ja ravintolapalvelujen ammattilaiset ry osasto 701

Hallituksen lausunto:
Jäsenrekisterin ylläpitäminen tapahtuu edelleen aluetoimistojen ja jäsenrekisterin toimesta.
Ammattiosastojen käytössä olevasta sähköisestä jäsenpalvelusta saa kaikki edellä mainitut
listat. Nämä listat ovat aina ajan tasalla ajohetkellä.
Aloitteen tehnyt osasto on ilmoittanut ottaneensa palvelun käyttöön. Heille on valittu
jäsenvastaava, jolla on oikeus ko. palvelun käyttämiseen.
Jäsenvastaavat saa halutessaan jäsenrekisteristä ja aluetoimistosta opastusta sähköisen
jäsenpalvelun käyttöön. Exceliä hyödyntämällä järjestelmästä saa täyden hyödyn erilaisiin
käyttötarpeisiin. Excel-käyttökoulutusta saa mm. TSL:n alueellisen verkoston kautta.
Päätösesitys:
Edustajisto päättää merkitä aloitteen tiedoksi.
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Ei pyydettyjä puheenvuoroja.
Päätös:
Edustajisto päättää merkitä aloitteen tiedoksi.
Aloite 20:

Osa-aikaisten työsuhteiden parantaminen

Aloite:

Edellytämme, että liitto ottaa aktiivisemman kannan osa-aikaisten työsuhteiden
parantamiseksi. Kokoaikaisuutta suosivaksi ja osa-aikaisuuteen siirtymistä on vaikeutettava
jopa ”luvanvaraiseksi”.
PAM Helsingin hotelli- ja ravintolapalvelujen ammattilaiset ry osasto 701

Hallituksen lausunto:
Lainsäädännössä osa-aikatyön käyttöä rajoittaa työnantajan velvoite tarjota lisätyötä ennen
uuden työvoiman palkkaamista. Muutoin osa-aikatyön käytölle ei tarvita perusteita, ja
käytännössä osa-aikatyötä käytetään silloinkin, kun työtä voitaisiin teettää kokoaikaisena.
PAM on tuonut aktiivisesti esille tarpeen saattaa osa-aikatyö lainsäädännön tasolla
yhdenvertaiseen asemaan suhteessa muihin työn teettämisen muotoihin ja esittänyt, että
osa-aikatyötä voitaisiin käyttää ainoastaan työn järjestelyihin liittyvästä perustellusta syystä.
Mainittu tavoite on ollut esillä mm. kolmikantaisessa osa-aikatyöryhmässä, jossa PAM oli
edustettuna. PAMin ja palkansaajakeskusjärjestöjen esittämät muut kehittämisen kohteet
liittyivät mm. lisätyön tarjoamisvelvollisuuden täsmentämiseen, työajan vakiintumiseen sekä
todellisen työn teettämistarpeen tunnistaviin työsopimusmääräyksiin. Työnantajapuolen
näkökulmasta lainsäädäntö on kuitenkin ajan tasalla.
Osa-aikatyöryhmän käsittelemät asiat tulevat huomioiduksi ns. trendityöryhmän jatkotyössä,
jonka taustalla olevassa maan hallitusohjelmassa on sovittu mm. vähennettävän osaaikatyöhön liittyviä haittoja, mahdollisesti myös lainsäädäntöteitse. Vastaavat kysymykset
ovat esillä myös raamisopimuksen pohjata asetetussa työryhmässä, jossa käsitellään
erityisesti ns. 0-sopimuksiin liittyviä ongelmia ja lainsäädännön kehittämistarpeita. Myös
tässä työryhmässä PAM on mukana.
Osa-aikatyöntekijän aseman parantaminen on nostettu esille lisäksi PAMin viestinnässä,
muussa vaikuttamistyössä sekä esimerkiksi toimintaviikkojen aiheena. Osa-aikatyö on
keskeisellä sijalla myös PAMin oikeudellisessa edunvalvonnassa, mistä hyvänä esimerkkinä
on käräjäoikeudessa voitettu juttu vuokratyövoiman suhteesta lisätyön
tarjoamisvelvollisuuteen. Lisäksi osa-aikaisten työntekijöiden asemaan liittyvät kysymykset
ovat olleet mukana SAK:n yhteisten neuvottelutavoitteiden valmistelussa ja SAK:n
tutkimustoiminnassa. Vastaavat kysymykset on mahdollista nostaa myös tulevan tesneuvottelukierroksen tavoitteistoon.
Osa-aikatyöntekijöiden aseman parantamisessa keskeistä on pitkäjänteinen työ, joka
edellyttää paitsi teeman jatkuvaa esillä pitoa, myös vaikuttamista työpaikkatasolta aina
poliittisiin päättäjiin saakka. Se edellyttää myös kokonaisvaltaista edunvalvontatyötä
työpaikoilla, erimielisyysasioiden hoidossa, oikeudellisessa edunvalvonnassa ja
työehtosopimustoiminnassa.
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Päätösesitys:
Osa-aikatyöntekijöiden aseman parantamiseksi toimitaan aktiivisesti PAMin
edunvalvontatyössä, viestinnässä ja vaikuttamistoiminnassa ja osa-aikatyöntekijöiden
aseman parantaminen otetaan huomioon asetettaessa tavoitteita seuraavalle
neuvottelukierrokselle. Edustajisto päättää siirtää aloitteen sopimusalatoimikuntien
käsiteltäväksi.
Ei pyydettyjä puheenvuoroja.
Päätös:
Osa-aikatyöntekijöiden aseman parantamiseksi toimitaan aktiivisesti PAMin
edunvalvontatyössä, viestinnässä ja vaikuttamistoiminnassa ja osa-aikatyöntekijöiden
aseman parantaminen otetaan huomioon asetettaessa tavoitteita seuraavalle
neuvottelukierrokselle. Edustajisto päättää siirtää aloitteen sopimusalatoimikuntien
käsiteltäväksi.
Aloite 21:

Vuokratyövoiman käyttö yrityksissä

Aloite

Silloin kun työntekijöitä on irtisanottu tuotannollisin ja taloudellisin perustein, niin
jonkinmoinen aikaraja esim. 2-3 kk ennen kuin voitaisiin ottaa vuokrafirman kautta
työntekijöitä muihin kuin satunnaisiin työvuoroihin.
Tapahtunut:
- Työvoimaa on sanottu irti noin 8.
- Ikävuosiltaan vanhimmasta päästä –ikärasismi.
- Otettu heti uusia työntekijöitä tekemään irtisanottujen työt. Keksitty uusia työtehtäviä ja
uusia brändejä, johon myös on palkattu työntekijät vuokrafirmasta.
- Vuokrafirman kautta tulevat nuoria.
- Listat täydet ja jopa ylikin.
PAM Kuusamon matkailualan osasto 784

Hallituksen lausunto aloitteisiin 21 ja 26:
Tämänhetkinen lainsäädäntö ei edellytä perusteita vuokratyövoiman käytölle. Sen suhteesta
esimerkiksi kollektiiviperusteisiin irtisanomisiin ja lomauttamisiin on olemassa
oikeuskäytäntöä, joka on osittain ristiriitaista. Keväällä 2013 annettiin PAMin ajamassa
jutussa käräjäoikeuden päätös, jonka mukaan vuokratyövoimaa käyttämällä työnantaja
rikkoi velvoitettaan tarjota lisätyötä osa-aikatyöntekijöilleen.
SAK:n ja TT/EK:n välisessä yleissopimuksessa todetaan mm, että yritysten on rajoitettava
vuokratyövoiman käyttö vain työhuippujen tasaamiseen tai tehtäviin, joita ei voida tiettyjen
syiden vuoksi teettää omilla työntekijöillä. Lisäksi työvoiman vuokrausta pidetään
epäterveenä, jos vuokratyöntekijät työskentelevät yrityksen normaalissa työssä sen
vakinaisten työntekijöiden rinnalla ja saman työnjohdon alaisena pidemmän ajan. SAK:n ja
TT:n välinen yleissopimus on sovittu noudatettavaksi mm. vartiointialan sekä
muuttopalvelualan työehtosopimusten osana.
Vuokratyövoiman käytön rajoittaminen ja erityisesti vuokratyöntekijän rinnastaminen uuteen
työntekijään esim. kollektiiviperusteisissa irtisanomisissa ja lisätyön tarjoamisvelvoitteen
osalta on ollut mukana PAMin yhteisissä neuvottelutavoitteissa neuvottelukierroksilla 2007
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ja 2010. Tavoitteet eivät ole menestyneet, ja vuokratyödirektiivin on joissakin yhteyksissä
jopa tulkittu kieltävän tes-määräykset, joilla rajoitettaisiin vuokratyövoiman käyttöä.
Esimerkiksi Ruotsissa on kuitenkin viime vuosien neuvotteluratkaisuissa sovittu menettelyistä,
joilla pyritään vahvistamaan oman henkilöstön asemaa suhteessa oikeuteen käyttää
vuokratyövoimaa. Suomessa YT-laki velvoittaa yrityksiä käsittelemään
yhteistoimintamenettelyssä vuokratyövoiman käyttöä koskevat periaatteet. Lisäksi
työnantajan on harkitessaan sopimusta vuokratyövoiman käytöstä ilmoitettava siitä
henkilöstön edustajille, joilla puolestaan on oikeus edellyttää tietyin ehdoin sopimuksen
käsittelemistä yhteistoimintaneuvotteluissa.
Vuokratyövoiman osuus kaikilla toimialoilla oli vuonna 2011 1,3 %. Majoitus- ja ravintolaalalla osuus oli huomattavasti korkeampi (5,2 %) ja vähittäiskaupassakin 2,7 %. Useat
epätyypilliset työn teettämisen muodot kasaantuvat pamilaisille aloille, sillä myös osaaikatyötä ja vastentahtoista osa-aikatyötä teetetään näillä aloilla keskimääräistä useammin.
Tästä syystä myös vuokratyövoiman käyttöä on jatkossakin tarkasteltava osana
pätkätyöntekijöiden toimeentulon, työehtojen, -olojen ja vaikutusmahdollisuuksien
parantamista.
Päätösesitys:
Edustajisto päättää siirtää aloitteet 21 ja 26 sopimusalatoimikuntien käsiteltäväksi.
Ei pyydettyjä puheenvuoroja.
Päätös:
Edustajisto päättää siirtää aloitteet 21 ja 26 sopimusalatoimikuntien käsiteltäväksi.
Aloite 22:

Sairausloma-ajan palkka keskiansion mukaan

Perustelu

Marava -alan työehtosopimuksessa sairausloman palkka määräytyy peruspalkan mukaan.
Tämä aiheuttaa tuloihin suuren notkahduksen sairausloman aikana, koska lisät ovat suuri osa
tällä alalla työskentelevien palkkaa. Oikeudenmukaisinta olisi, että sairausajalta palkka
laskettaisiin kaikilta keskiansion mukaan, jolloin myös lisät tulisivat huomioitua ja sairausajan
palkka olisi lähempänä todellista tilannetta.
PAM – Hotelli- ja ravintola-alan Mikkelin osasto 727 ry

Hallituksen lausunto:
Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalveluita koskevan työehtosopimuksen määräys
sairausajan palkan määräytymisestä perustuu siihen, että työaikalisien katsotaan olevan
korvausta epämukavasta työajasta. Koska sairausaikana ei tosiasiassa jouduta tekemään
työtä epämukavina aikoina, niistä ei korvatakaan.
Hallituksen näkemyksen mukaan sairausajan palkan tehtävänä on kuitenkin turvata
työntekijän toimeentulo sairastumistapauksissa ja asettaa työntekijä samaan asemaan kuin
missä hän olisi ilman sairastumista. Tästä näkökulmasta katsoen Hotelli- ja ravintola-alan
Mikkelin seudun osaston aloite on perusteltu.
Sairausajan palkkaa koskevat määräykset ovat olleet esillä myös matkailu-, ravintola- ja
vapaa-ajan palveluiden työntekijöiden ja esimiesten sopimusalatoimikunnissa. Sairausajan
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palkan laskeminen varsinaisen keskituntiansion perusteella olisi marava-alan
työehtosopimuksissa vaikea toteuttaa, koska sitä ei ole edes käsitteenä työehtosopimuksissa
määritelty. Keskituntiansiota käytetään lähinnä teollisuuden sopimuksissa. Sen sijaan PAM
on työehtosopimusneuvotteluissa esittänyt, että ilta- ja yölisät tulisi huomioida sairausajan
palkassa, jos niihin oikeuttavia tunteja on merkitty työvuorolistalle. Nämä vaatimukset eivät
ole neuvotteluissa edenneet.
Nykyisessä yhteiskunnallisessa keskusteluilmapiirissä on yhä vaikeampi vaatia parannuksia
sairauslomiin liittyviin määräyksiin, sillä vastassa on mm. työnantajien vaatimukset
palkattomasta ensimmäisestä sairauslomapäivästä (ns. karenssipäivästä). Lisäksi
vuosilomalakiin 1.10.2013 voimaan tuleva muutos sairausloman siirto-oikeudesta
vuosilomalla lisännee jonkin verran sairauslomiin liittyviä työnantajien kustannuksia.
Päätösesitys:
Edustajisto päättää, että aloite siirretään matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluiden
sopimusalatoimikuntiin käsiteltäväksi.
Ei pyydettyjä puheenvuoroja.
Päätös:
Edustajisto päättää, että aloite siirretään matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluiden
sopimusalatoimikuntiin käsiteltäväksi.
Aloite 23:

Uusi kokemusvuosiporras

Perustelu

Marava-alan työntekijöiden korkein kokemusvuosiporras saavutetaan, kun alalla on
työskennelty 10 vuotta. Niin alan arvostuksen, vetovoimaisuuden kuin työntekijöiden
motivoinnin lisäämiseksi olisi kokemus otettava huomioon myöhemminkin myös
taulukkopalkoissa. Alalla on paljon pitkän työuran omaavia, mutta vastaavasti vaihtuvuutta
voidaan myös pitää jonkin asteisena ongelmana. Palkkauksen kehittämisellä kannustettaisiin
työntekijöitä pysymään alalla.
PAM – Hotelli- ja ravintola-alan Mikkelin osasto 727 ry

Hallituksen lausunto:
Hallitus toteaa, että on erittäin tärkeää koko matkailu- ja ravintola-alan imagolle ja
kannattavuudelle, että alalla työskentelisi jatkossakin osaavia ja motivoituneita työntekijöitä.
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.
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.
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Pitkään saman työnantajan palveluksessa työskennelleitä on mahdollista huomioida myös
muilla tavoin, tästä on esimerkkejä erilaisissa ikäohjelmissa, joissa tietyssä iässä saa
esimerkiksi lisää vapaapäiviä. Liittojen välisessä työryhmässä on valmisteltavana
toimenpiteitä työntekijöiden työkyvyn säilyttämiseksi ja ikääntyvien työntekijöiden
jaksamisen parantamiseksi.
Päätösesitys:
Edustajisto päättää siirtää aloitteen matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluiden
sopimusalatoimikuntiin.
Ei pyydettyjä puheenvuoroja.
Päätös:
Edustajisto päättää siirtää aloitteen matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluiden
sopimusalatoimikuntiin.
Aloite 24:

Listaan merkittävä tyhjä vuoro, kun yövuorosta jäädään vapaalle

Perustelu

Yövuorossa työskenneltäessä suurin osa työtunneista tehdään työvuoron alkamista
seuraavana päivänä. Näin ollen työvuoron minimi pituus (4 tuntia) täyttyy eikä tästä syystä
päivää pitäisi voida merkitä vapaaksi.
PAM – Hotelli- ja ravintola- alan Mikkeli osasto 727 ry

Hallituksen lausunto:
Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskevan työehtosopimuksen mukaan
työvuoro merkitään työvuorolistaan sen vuorokauden puolelle, jolloin työpäivä alkaa.
Siten vapaapäivän voi merkitä sille päivälle, jolloin työvuoro päättyy. Työnantajan on
kuitenkin työvuorolistaa laadittaessa otettava huomioon, että vuorojen välinen lepoaika sekä
vapaa-päivien kohdalla vapaan aika tunteina täyttyy.
Viisi työpäivää sisältävää viikkoa kohden ansaitaan kaksi vapaapäivää, joista toinen on
vähintään 30 tunnin pituinen viikkolepopäivä V ja toinen vähintään 24 tunnin pituinen
lisävapaapäivä X. Jos siis työvuoro päättyy esimerkiksi lauantaina ja sunnuntain välisenä
yönä klo 02 ja sunnuntaille on merkitty V-vapaa, voi seuraava työvuoro alkaa aikaisintaan
maanantaina klo 08.
Työehtosopimusmääräyksen taustana on se, että alalla on aina tehty yötyötä ja on pyritty
turvaamaan mahdollisimman yhdenjaksoiset työvuorot. Yrityksissä, joissa työskennellään
myös yöaikaan, saattaisi vapaan sitominen kalenteripäivään johtaa siihen, yövuorot
alkaisivat vasta klo 24.00. Näin ollen riskinä työehtosopimusmääräyksen muuttamisessa
esitetyn kaltaiseksi olisi työvuorojen pilkkominen, entistä lyhyemmät työvuorot ja osaaikaisuuden lisääntyminen alalla.
Päätösesitys:
Edustajisto päättää, että aloite siirretään matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluiden
sopimusalatoimikuntiin käsiteltäväksi.
Ei pyydettyjä puheenvuoroja.
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Päätös:
Edustajisto päättää, että aloite siirretään matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluiden
sopimusalatoimikuntiin käsiteltäväksi.
Aloite 25:

Luottamusmieskoulutuksesta

Aloite

Velvoitamme Palvelualojen ammattiliiton PAMin kehittämään luottamusmieskoulutusta.
Pääluottamusmiesten ja luottamusmiesten koulutusta pitää kehittää siten, että se vastaa
paremmin tulevaisuuden haasteisiin.

Perustelut

Katsomme, että nykyinen koulutus ei anna tarvittavia valmiuksia luottamusmiehille
tehtäviensä hoitoon, koska edunvalvonta on myös liiton strategisten toimintasuunnitelmien
mukaan siirtymässä yritystasoiseen yhteistoimintaan. Varmistaaksemme, että pystymme
toimimaan liiton asettaman strategian mukaisesti, koulutuksen sisältö pitää olla sellainen,
että kaikilla luottamustehtävissä olevilla on yhtä hyvät valmiudet ja osaamistaso yrityksen
koosta riippumatta.
Koska erimielisyysasian käsittelyprosesseja pyritään strategian mukaisesti parantamaan, niin
haluamme erityisesti painottaa strategiassa mainittua työyhteisösovittelua sellaisena
yhteistyömuotona johonka haluamme liiton kiinnittävän huomiota
luottamusmieskoulutuksissaan. Työyhteisösovittelulla voidaan ristiriitatilanteita ratkaista
vain jos luottamusmiesten osaamistaso on riittävä.
PAM - Helsingin Kauppatyöntekijät ry. ao 001

Hallituksen lausunto:
On tärkeää että asiaan kiinnitetään huomiota. Luottamus- ja työsuojeluhenkilöstön
koulutusten sisältöjä kehitetään jatkuvasti erityisesti perus- ja jatkokurssien osalta.
Kehityksen kohteena tällä hetkellä ovat erityisesti peruskurssia täydentävät lähikoulutukset
ja uutena verkkokoulutukset, joista on suunnitteilla lyhyehköjä täsmäiskuja useimmin
tarvittaviin tietoihin. Olemme huomioineet myös, että yhä enemmän luottamushenkilöstöä
tulee valmentaa erilaisiin vuorovaikutus- ja neuvottelutilanteisiin työyhteisössä ja
työnantajan kanssa, mikä parhaiten onnistuu lähikoulutuksen avulla. Koulutus on esillä myös
tulevaisuustyöryhmässä, josta saadaan varmasti lisää ammennettavaa koulutuksen puolelle.
Työyhteisösovittelun perusteet -kurssi on suunnitteilla vuoden 2014 koulutustarjontaan,
jolloin siihen rekrytoidaan osallistujiksi osaamistaustaltaan sopivia henkilöitä. Tulee muistaa,
että työyhteisösovittelu sopii työmuodoiksi myös muille kuin luottamushenkilöille.
Koulutusten sisältöjen kehittämisen lisäksi on olennaista saada koulutuksia enemmän
työnantajatuen piiriin, mikä on riippuvainen PAMin ja työnantajaliittojen välisistä
neuvotteluista. Koulutuksiin osallistuu paremmin luottamushenkilöitä, jos työnantaja maksaa
siitä palkan suuruisen ansionmenetyskorvauksen. Kaikkiin luottamushenkilöiden koulutuksiin,
joille työnantaja ei maksa ansionmenestyskorvausta, maksaa PAM kurssipäivärahan- ja
stipendin, joiden suuruus vuonna 2013 on yhteensä 70,38 euroa/päivä (verotonta tuloa).
Tämä ei kuitenkaan kaikille riitä korvaamaan ansionmenetystä.
Tärkeää koulutuksen suunnittelussa on huomioida luottamushenkilöiden erilaiset tarpeet
koulutuksen osalta ja se, että ay-koulutukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Täysin
yhteneväiseen osaamistasoon on siten mahdotonta päästä, mutta sitä on hyvä tavoitella
laadukkaiden ja sisällöltään sopivien koulutusten avulla.
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Koulutusten sisältöjen kehittämistä liitossa jatketaan yhteistyössä järjestö- ja
edunvalvontalinjan kanssa. Kehitystyössä huomioidaan Helsingin Kauppatyöntekijät ry. ao
001 aloite sekä tulevaisuustyöryhmästä mahdollisesti tulevat tarpeet.
Päätösesitys:
Edustajisto päättää merkitä aloitteen ja hallituksen toimenpiteet tiedoksi.
Ei pyydettyjä puheenvuoroja.
Päätös:
Edustajisto päättää merkitä aloitteen ja hallituksen toimenpiteet tiedoksi.
Aloite 26:

Vuokratyövoiman ja ulkopuolisen työvoiman käytöstä

Aloite

PAMin on rajoitettava vuokratyövoiman sekä muun ulkopuolisen työvoiman käyttöä siten,
miten siitä säädetään SAK – TT välisessä yleissopimuksessa.
Tavoitteen saavuttamiseksi Palvelualojen ammattiliiton tulee olla valmis käyttämään kaikki
ammattiliiton käytettävissä olevat neuvottelu- ja työtaistelukeinot. PAMin tulee huolehtia
(toimillaan), että työnantajat noudattavat tehtyjä sopimuksia, annettuja oikeuden päätöksiä
ja Suomen lakeja.

Perustelut

Yksityiset palvelualat ovat tyypillisiä aloja, joilla työsuhteiden ja työaikojen laaja kirjo on
arkipäiväistynyt. Niiden epäoikeudenmukaisuudesta palkansaajaa kohtaan ei ole
epäilystäkään. Juridinen oikeus erilaisiin työsuhteisiin on jo huomattavasti epäselvempi.
Vuokratyövoiman käytön rajoittamisella, voidaan luoda työntekijöille turvaa muutoinkin
epäsäännöllisessä työelämässä.
PAM keskolaisten ammattiosasto 007 ry
PAM Helsingin Kauppatyöntekijät 001 ry
PAM Hotelli- ja ravintola-alan pääkaupunkiseudun osasto 716 ry
PAM - hotelli- ja ravintola-alan pääkaupunkiseudun S-ryhmän osasto 835 ry
PAM - Pääkaupunkiseudun Siivous- ja Toimitilapalvelut 555 ry
PAM - Stockmannin osasto 013 ry

Hallituksen lausunto ja päätösesitys ovat samat kuin aloitteessa 21.
Aloite 27:

Reaaliansioiden kasvattaminen

Aloite

PAMin on huolehdittava tulevissa palkkaneuvotteluissaan edustamiensa alojen
reaaliansioiden kasvusta. Kasvun tulee olla euromääräisesti keskimääräistä suomalaista
ansiokehitystä nopeampaa.
Konkreettisten palkankorotusten lisäksi, reaaliansioiden keskimääräistä nopeampaan
kasvuun, on vaikutettava vastentahtoisten työsuhde- ja työaikamuotojen kitkemisellä,
vähentämällä oleellisesti määräaikaisia ja osa-aikaisia työsuhteita.
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Tavoitteen saavuttamiseksi Palvelualojen ammattiliiton tulee olla valmis käyttämään kaikki
ammattiliiton käytettävissä olevat työtaistelukeinot. PAMin tulee huolehtia (toimillaan), että
työnantajat noudattavat tehtyjä sopimuksia, annettuja oikeuden päätöksiä ja Suomen lakeja.
Perustelut

Yksityiset palvelualat tunnetaan tyypillisesti matalapalkka-aloina. Jotta palkkaeroja saadaan
kavennettua, PAM ei voi hyväksyä muita kuin euromääräisiä korotuksia, riippumatta siitä,
sovitaanko palkankorotuksista liittokierroksella tai kolmikantaisella yhteiskunnallisella
sopimuksella.
Toimeentulon takaava palkka kasvattaa kulutusta ja lisää tämän kautta kansallisen talouden
ja sisämarkkinoiden vakautta sekä työllisyyttä. Palvelualojen nykyisellä tulokehityksellä
ostovoima ja toimeentulo ovat vaarantuneet. Palvelualoilla on kasvava työssäkäyvien
köyhien ryhmä. Tilanne on yhteiskunnallisesti kestämätön, eikä sitä voida pitää millään
tavoin oikeutettuna suomalaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa.
Osa-aikaisen ja määräaikaisen työsuhteen tulee olla ihmisen yksilöllinen oikeus.
Ne eivät saa olla työnantajien ja markkinoiden keino heikentää ihmisten mahdollisuutta
hankkia työllä toimeentuloa, eikä niillä saa heikentää yksilön mahdollisuutta puolustaa omia
oikeuksiaan.
PAM keskolaisten ammattiosasto 007 ry
PAM Helsingin Kauppatyöntekijät 001 ry
PAM Hotelli- ja ravintola-alan pääkaupunkiseudun osasto 716 ry
PAM - hotelli- ja ravintola-alan pääkaupunkiseudun S-ryhmän osasto 835 ry
PAM - Pääkaupunkiseudun Siivous- ja Toimitilapalvelut 555 ry
PAM - Stockmannin osasto 013 ry

Hallituksen lausunto:
Pamilaisten alojen palkankorotukset kestävät prosentuaalisen vertailun muihin aloihin
arvioitaessa viime neuvottelukierroksia. Palkkojen alkuperäinen jälkeenjääneisyys on
kuitenkin johtanut siihen, että palkkojen euromääräiset erot alojen välillä ovat kasvaneet.
Palkkaerot ovat myös sukupuolikysymys. Matalasti palkatuilla palvelualoilla työskentelee
selkeästi enemmän naisia kuin miehiä. Aloille tyypillinen osa-aikaisuus lisää ansioiden eroa
samalla kun myös keskimääräinen ”yksikköpalkka” alan sisällä on pienempi osa-aikaisilla
kuin kokoaikaisilla.
Matalimpien palkkojen korottamisella on myös monia kansantaloudellisia vaikutuksia. Niillä
tuetaan kotimarkkinakysyntää, sillä korotusten kohteena oleva työntekijämäärä on suuri ja
korotus siirtyy suoraan kulutukseen. Palvelualojen, jotka ovat monesti työuran ensimmäisiä
työpaikkoja, palkkojen tulee olla myös riittävän houkuttelevia, jotta työskentely olisi
kannattavampaa suhteessa sosiaalietuuksien varassa olemiseen. Pienimpiä palkkoja
korottamalla voidaan myös osaltaan ruokkia toimialojen tuottavuuden kehittämistä.
Erityisesti silloin, jos palkankorotuksista sovitaan keskitetysti, euromääräiset korotukset
nostavat pienimpiä palkkoja suhteellisesti eniten. Liittokohtaisissa ratkaisuissa olennaista on
korotusmuodon lisäksi korotusten laskentaperuste.
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Palkkapolitiikalla voidaan tukea myös vakinaisempien ja täysiaikaisempien työsuhteiden
syntymistä esimerkiksi erityiserällä, joka kohdistuisi aloille, joilla teetetään työtä mittavassa
määrin esim. osa-aikaisissa työsuhteissa. Tällainen erä toisi paitsi taloudellista hyötyä
epävarmimmassa asemassa oleville työntekijöille, myös toimisi kannusteena työnantajien
suuntaan teettää työtä kokoaikaisemmissa työsuhteissa.
Osa- ja määräaikaisten työsuhteiden käytön rajoittamisella voidaan osaltaan edesauttaa
vähentämällä näiden työsuhdetyyppien käyttöä. PAMin toimia erityisesti osa-aikaisuuden
vähentämisessä on kuvattu aloitteessa 20.
Päätösesitys:
Edustajisto päättää, että aloite huomioidaan asetettaessa palkankorotustavoitteita
neuvottelukierrokselle 2013–2014.
Ei pyydettyjä puheenvuoroja.
Päätös:
Edustajisto päättää, että aloite huomioidaan asetettaessa palkankorotustavoitteita
neuvottelukierrokselle 2013–2014.
Aloite 28:

Työkyky- ja ikäjohtaminen

Aloite

Palvelualojen ammattiliiton on neuvoteltava työehtosopimuksiinsa työnantajille velvoite
laatia ikä- ja koko työuran mittainen työkykyohjelma.

Perustelut

Palvelualojen työt ovat tyypillisesti fyysisesti erittäin kuormittavia. Hyvällä ja
järjestelmällisellä työkyky- ja ikäjohtamisella palvelualoilla on merkittäviä mahdollisuuksia
saada työuriin pidennystä ja työntekijöiden elämään paljon kaivattua hyvinvointia.
Työkyvyn kehittämisen tulisi olla jokaisen työelämässä olevan perusoikeus, ikään katsomatta.
Nykyiset varhaisen puuttumisen mallit sallivat valitettavasti työntekijöiden terveyden
menettämisen. Työkyvyn alentuessa, ruvetaan miettimään erilaisia järjestelyjä työkyvyn
parantamiseksi ja työn sopeuttamiseksi toimintakykyä vastaavaksi. Ja nämä joille tällaisia
sopeuttamisia tehdään, ovat tämän hetken työelämässä etuoikeutettuja. Monet työelämässä
ovat vielä vailla työterveydenhuoltoa sekä hyvää henkilöstöjohtamista.
Työehtosopimuksen määräyksellä, työkykyä voitaisiin arvioida ja kehittää
ennaltaehkäisevästi. Henkilökohtaisen työssä jaksamisen suunnitelman avulla, työntekijä ja
työnantaja voisivat kehittää työntekijän työkykyä ennalta havaitsemiaan haasteita silmällä
pitäen.
PAM keskolaisten ammattiosasto 007 ry
PAM Helsingin Kauppatyöntekijät 001 ry
PAM Hotelli- ja ravintola-alan pääkaupunkiseudun osasto 716 ry
PAM - hotelli- ja ravintola-alan pääkaupunkiseudun S-ryhmän osasto 835 ry
PAM - Pääkaupunkiseudun Siivous- ja Toimitilapalvelut 555 ry
PAM - Stockmannin osasto 013 ry

Hallituksen lausunto:
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Työkyvyn hallinnasta ja ikäjohtamisesta on puhuttu paljon viime vuosina. Niin työnantajalla
kuin työntekijällä on intressi säilyttää työntekijän työkyky, johon ikääntyminen ja työn
kuormittavuus vaikuttavat.
Työmarkkinakeskusjärjestöjen 2011 hyväksymässä raamisopimuksessa sovittiin yhteisen
mallin laatimisesta ikäohjelmia varten. Pian valmistuvan mallin keskeisiä ehdotuksia tulevat
olemaan esim:
esimiesten ikäjohtamistaitojen kehittäminen
työuran ja työssä jatkamisen suunnittelu esim. erityisissä ikäkehityskeskusteluissa
osaamisen ja ammattitaidon ylläpito uran loppuun saakka
- hiljaisen tiedon hyödyntäminen uusien työntekijöiden perehdytyksessä
erilaisten työaikajärjestelyjen käyttö kuormituksen vähentämiseksi
- työn sisällön kuormituksen vähentäminen.
Ikäjohtamisen tärkeä osatekijä on työkyvyn ylläpitäminen koko työuran ajan. Työnantajia
kannustetaan varhaisen tukemisen toimiin korotetuilla KELA korvauksilla, mutta tämä
kannustin on ollut heikko pienille työpaikoille. Toisaalta useissa, tyypillisesti suurissa
yrityksissä on otettu käyttöön kokonaisvaltaisia työhyvinvointiohjelmia, joilla on saavutettu
hyviä tuloksia kaikilla työhyvinvoinnin ja tuottavuudella mittareilla mitattuna.
Samantasoisten toimien velvoittaminen kaikilla työpaikoilla ei ole perusteltua, sillä työn
kuormittavuus ja yritysresurssit vaihtelevat.
Kaikkiin työehtosopimukseen tulisi kirjata yrityksille velvoite neuvotella yhteistoiminnassa
työpaikalla koko henkilöstöä koskevan työhyvinvointiohjelma, joka sisältää työkyvyn
hallinnan sekä ikäjohtamisen.
Päätösesitys:
Edustajisto päättää, että aloite siirretään sopimusalatoimikuntien käsiteltäväksi.
Minna Ropponen(Itä-Suomi) käytti aloitteesta puheenvuoron ja totesi että aloite on todella
tärkeä, kun väestö ikääntyy ja eläkeikää yritetään nostaa. Toisaalta on tärkeää huomata,
että ikäsyrjinnän ehkäisyä tehdään maltillisesti. Negatiiviset puolet on hyvä ottaa huomioon.
Puhe lähetetään evästykseksi toimikuntiin.
Päätös:
Edustajisto päättää, että aloite siirretään sopimusalatoimikuntien käsiteltäväksi.
Aloite 29:

Alipalkkauksen kriminalisointi

Aloite

PAMin on tehtävä voitavansa alipalkkauksen kriminalisoimiseksi.
Tavoitteen saavuttamiseksi Palvelualojen ammattiliiton tulee olla valmis käyttämään kaikki
ammattiliiton käytettävissä olevat neuvottelu- ja työtaistelukeinot.

Perustelut

Työehtosopimusten ja jopa lain määrittämien minimipalkkoja pienemmän palkan
maksaminen on työnantajille lähes riskitöntä, kun taloudellisia sanktioita alipalkkauksesta ei
ole määritetty. Alipalkkauksen matalan riskin mahdollistaminen asettaa rehelliset
työnantajat huonompaan asemaan etenkin kilpailutuksien yhteydessä.
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Alipalkkaus on harmaan talouden yksi muoto, jonka kriminalisointi toisi tasapuolisuutta
työnantajien välille. Ennen kaikkea alipalkkauksen kriminalisointi antaisi paremmat
edellytykset työntekijöille toimeentulon turvaavaan palkkaan. Lain muutos loisi vakautta
työmarkkinoille ja edesauttaisi tervettä kilpailua joka voisi osaltaan myös olla kasvattamassa
palkansaajien tuloja.
Alipalkkaukseen liittyy usein ihmiskauppaa sekä nykyaikaista orjatyötä, joiden kitkeminen
työelämästä tulee olla ammattiyhdistysliikkeen keskeisiä tavoitteita.
PAM keskolaisten ammattiosasto 007 ry
PAM Helsingin Kauppatyöntekijät 001 ry
PAM Hotelli- ja ravintola-alan pääkaupunkiseudun osasto 716 ry
PAM - hotelli- ja ravintola-alan pääkaupunkiseudun S-ryhmän osasto 835 ry
PAM - Pääkaupunkiseudun Siivous- ja Toimitilapalvelut 555 ry
PAM - Stockmannin osasto 013 ry
Hallituksen lausunto:
Alipalkkaus on pamilaisilla aloilla yleistä. Liitossa käsittelyssä olevista n. 700
erimielisyysasiasta puolet koskee alipalkkausta. Varovaisten arvioiden mukaan
alipalkkauksesta kärsii siten vuosittain tuhansia työntekijöitä. Tämä johtaa toimeentuloongelmiin sekä menetyksiin muissa etuuksissa.
Alipalkkaus myös vääristää työmarkkinoiden toimivuutta heikentämällä rehellisesti toimivien
yritysten toimintaedellytyksiä. Välillisesti se siten murentaa perustaa toimialan, työn ja
työolosuhteiden kehittämiseltä ja kaventaa palkanmaksuvaraa.
Alipalkkaus on myös fiskaalisesti tarkasteltuna merkittävä harmaan talouden muoto.
Alipalkkauksen aiheuttaman ns. välillisen verovuodon koko laajuutta ei ole selvitetty, mutta
esimerkiksi lähetettyjen työntekijöiden alipalkkojen on arvioitu aiheuttavan n. 330 miljoonan
euron vajauksen Suomen veropohjaan.
Erityisesti ulkomaisten ja maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden kannalta alipalkkaus on
työperäistä hyväksikäyttöä, johon liittyy usein ihmiskaupan kaltaisia muita hyväksikäytön
muotoja.
Tällä hetkellä työnantaja on velvollinen korvaamaan palkkasaatavat, mutta mitään
lisärangaistusta ei työnantajalle tästä keskeisen työsuhteen ehdon rikkomisesta seuraa.
Alipalkkauksen kriminalisoinnilla sanktioitaisiin yleissitovan työehtosopimuksen alittavien
palkkojen tieten maksaminen, mikä olisi omiaan estämään ennalta alipalkkojen maksamista,
mutta myös edes osittain kuittaamaan työnantajalta virheellisellä menettelyllään
hankkimansa hyödyn.
Alipalkkojen kriminalisointi loisi myös tehokkaamman välineen viranomaisten puuttua
työperäiseen hyväksikäyttöön, sillä nykyisen lainsäädännön tunnusmerkistön soveltaminen
kulkee toivottoman kaukana aidosta mahdollisuudesta kitkeä ilmiötä viranomaisvoimin.
Erityisesti palveluja ostettaessa on alipalkkauksen kriminalisoinnin lisäksi kiinnitettävä
huomiota ns. tilaajan vastuuseen palvelun tuottajan laiminlyönneistä. Vaikka ensisijainen
vastuu esim. palkkasaatavista on työnantajalla, tulisi vastuun ulottua myös palvelun
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tilaajaan, joka myös todennäköisesti hyötyy palvelun tuottajan laiminlyönneistä alentuneina
ostokustannuksina.
PAM on nostanut alipalkkauksen kriminalisoinnin julkiseen keskusteluun. Aihe on mukana
myös liiton TOP3-teemoissa. Kansanedustaja Antti Lindtman (sd.) on tehnyt asiasta
lakialoitteen.
Päätösesitys:
Edustajisto päättää, että liitto toimii aktiivisesti alipalkkauksen kriminalisoinnin
edistämiseksi.
Ei pyydettyjä puheenvuoroja.
Päätös:
Edustajisto päättää, että liitto toimii aktiivisesti alipalkkauksen kriminalisoinnin
edistämiseksi.
Aloite 30:

Ryhmäkanneoikeus

Aloite

PAMin on yhdessä koko suomalaisen ammattiyhdistysliikkeen kanssa vaadittava niille yleistä
ryhmäkanneoikeutta. Ammattiyhdistysliikkeen ensisijaiset tavoitteet yleisen
ryhmäkanneoikeuden soveltamisalaksi on työlainsäädäntö, ympäristölainsäädäntö sekä
ulkomaalais- ja ihmisoikeuslainsäädännöt kuten yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolait.
Tavoitteen saavuttamiseksi Palvelualojen ammattiliiton tulee olla valmis käyttämään kaikki
ammattiliiton käytettävissä olevat neuvottelu- ja työtaistelukeinot. PAMin tulee huolehtia
(toimillaan), että työnantajat noudattavat tehtyjä sopimuksia, annettuja oikeuden päätöksiä
ja Suomen lakeja.

Perustelut

Suomalaisessa työelämässä on noussut esiin useita tapauksia, joissa ihmiset ovat joutuneet
ihmiskaupan uhreiksi ja työskentelevät jopa orjatyöhön verrattavissa olevissa oloissa.
Tällaisten ihmisten mahdollisuus puolustautua ja saada tietoa omista oikeuksistaan on lähes
olematon.
Epärehellisten työnantajien on tällä hetkellä valitettavan helppo riistää etenkin
ulkomaalaistaustaisia ja nuoria ihmisiä, joiden ymmärrys suomalaisen työelämän
lainalaisuuksista on usein erittäin vaillinainen. Työnantajan riski joutua vastuuseen
ihmisoikeuksien ja suomalaisen lainsäädännön rikkomisesta on pieni, eikä vahingon
korvaaminenkaan aina käy oikeudesta rikoksen suuruuteen nähden.
Ammattiliittojen ryhmäkanneoikeus olisi omiaan luomaan työnantajille riittävän suuren ja
uskottavan paineen noudattaa lakeja ja asetuksia sekä oikean välineen ammattiliitoille
puuttua vakaviin rikkomuksiin.
PAM keskolaisten ammattiosasto 007 ry
PAM Helsingin Kauppatyöntekijät 001 ry
PAM Hotelli- ja ravintola-alan pääkaupunkiseudun osasto 716 ry
PAM - hotelli- ja ravintola-alan pääkaupunkiseudun S-ryhmän osasto 835 ry
PAM - Pääkaupunkiseudun Siivous- ja Toimitilapalvelut 555 ry
PAM - Stockmannin osasto 013 ry
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Hallituksen lausunto:
Työntekijöillä ei aina ole uskallusta vaatia työsuhteeseen liittyviä oikeuksiaan. Ongelma liittyy
useimmiten nuoriin ja ulkomaalaistaustaisiin työntekijöihin. Tällä hetkellä kukaan
ulkopuolinen ei voi toimia heidän puolestaan ilman valtuutusta. Poikkeuksena ovat
työehtosopimukseen perustuvat vaatimukset, joita liitto voi sopimuksen osapuolena
työtuomioistuimessa esittää järjestäytynyttä työnantajaa vastaan. Työntekijäjärjestöt ovat
pitäneet tarpeellisena saada liitoilla kanneoikeus tapauksissa, joissa työntekijällä ei ole
edellytyksiä hoitaa asiaansa itse. Palkansaajakeskusjärjestöt ovat esittäneet ammattiliittojen
kanneoikeuden käyttöönottoa työmarkkinaneuvotteluissa.
Päätösesitys:
Edustajisto päättää, että liitto yhdessä muiden työmarkkinajärjestöjen kanssa toimii liittojen
kanneoikeuden toteuttamisen puolesta.
Ei pyydettyjä puheenvuoroja.
Päätös:
Edustajisto päättää, että liitto yhdessä muiden työmarkkinajärjestöjen kanssa toimii liittojen
kanneoikeuden toteuttamisen puolesta.
Aloite 31:

Työsopimusmuodot

Aloite

Kaikkiin Palvelualojen Ammattiliiton neuvottelemiin työehtosopimuksiin tulee kirjata
hyväksyttävinä työsopimusmuotoina ainoastaan Työsopimuslain 3§ mukaiset
työsopimusmuodot.

Perustelut

Työnantajapuoli on EK:n suosiollisella myötävaikutuksella alkanut viljellä työmarkkinoilla
uusina työsopimusmuotoina mm. aie- ja puitesopimuksia, jotka eivät ole laissa määriteltyjä
työsopimusmuotoja. Nämä työsopimusmuodot heikentävät oleellisesti työntekijän
oikeusturvaa ja asemaa työmarkkinoilla. Jos näitä työsopimusmuotoja ei saada
kriminalisoitua, on olemassa pelko vakituisten työsuhteiden katoamisesta työmarkkinoilta
kokonaan, mikä johtaa ammattiyhdistysliikkeen aseman heikentymiseen entisestään
nykyisessä työmarkkinatilanteessa.
PAMin tulee ajaa yhtenäisenä ammattiliittona samoja vaatimuksia ja korjauksia kaikkiin
edustamiinsa työehtosopimuksiin, jotta se saa ansaitsemansa aseman tulevissa
työehtosopimusneuvotteluissa.
PAM keskolaisten ammattiosasto 007 ry
PAM Helsingin Kauppatyöntekijät 001 ry
PAM Hotelli- ja ravintola-alan pääkaupunkiseudun osasto 716 ry
PAM - hotelli- ja ravintola-alan pääkaupunkiseudun S-ryhmän osasto 835 ry
PAM - Pääkaupunkiseudun Siivous- ja Toimitilapalvelut 555 ry
PAM - Stockmannin osasto 013 ry

Hallituksen lausunto:
Epätyypillisten työsuhteiden ongelmia on käsitelty hallitusohjelman ns. trendi-työryhmässä.
Keväällä 2013 on Työ- ja elinkeinoministeriössä aloittanut raamisopimuksen mukainen
keskusjärjestöjen nollatyösopimustyöryhmä, jossa PAMilla on oma edustajansa.
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Työryhmän toimeksiantona on kartoittaa nollatuntisopimusten ongelmia, mutta kevään
aikana jatkuneessa työssä on otettu myös muut aloitteessa mainitut epätyypillisten
työsuhteiden ongelmat arvioitavaksi.
Tavoitteena on saada aikaan lakimuutoksia epätyypillisten työsuhteiden ongelmien
poistamiseksi, mutta samaan aikaan tavoitteet voidaan asettaa myös työehtosopimustasolle.
Päätösesitys:
Edustajisto päättää, että aloite siirretään käsiteltäväksi sopimusalatoimikuntiin.
Kari Peltovirta (Häme-Pirkanmaa) käytti kannatuspuheenvuoron aloitteelle. Hänen mukaansa
voidaan kysyä, ovatko nollatuntisopimukset ylipäänsä laillisia. On järjenvastaista, että
nollatuntisopimuksen irtisanominen johti eräässä tapauksessa työttömyysturvan kolmen
kuukauden karenssiin. Näitä ikäviä tapauksia tulee vastaan koko ajan.
Merkittiin tiedoksi.
Päätös:
Edustajisto päättää, että aloite siirretään käsiteltäväksi sopimusalatoimikuntiin.
Aloite 32:

Palkkatuen avulla palkattujen uusien työntekijöiden työsopimusmuodosta

Aloite

Nykysopimuksen mukaan solmittava työsuhde voi olla määräaikainen tai toistaiseksi
voimassa oleva tai oppisopimuskoulutukseen pohjautuva. Vaadimme että palkkatuella
työehtosopimuksien mukaisiin töihin palkattavan työsuhde pitää olla toistaiseksi voimassa
oleva.

Perustelu

Palkkatuki on työnantajalle korkeintaan 700 euroa kuukaudessa enintään kymmeneksi
kuukaudeksi yhtä palkattua nuorta kohden. Aloite on tarpeellinen, jottei näitä työttömiä
työnhakijoita palkata 10 kuukauden mittaisiin määräaikaisiin sopimuksiin vain palkkatuen, eli
halvan työvoiman takia. Tarkoitus on kuitenkin aikaansaada uusia työpaikkoja, eikä suosia
epätyypillisiä (määräaikaisia) työmuotoja.
Palvelualojen työsuhteet ovat jo nyt tyypillisesti lyhyitä määräaikaisuuksia ja hyvin suurelta
osin töihin palkataan nuoria. Jos jo vuosia normaalisti jatkuneesta rekrytoinnista on nyt
mahdollista saada valtion tukea, tulee ammattiliiton huolehtia, ettei lain muutos lisää
pätkätöitä vielä entisestäänkin.
PAM keskolaisten ammattiosasto 007 ry
PAM Helsingin Kauppatyöntekijät 001 ry
PAM Hotelli- ja ravintola-alan pääkaupunkiseudun osasto 716 ry
PAM - hotelli- ja ravintola-alan pääkaupunkiseudun S-ryhmän osasto 835 ry
PAM - Pääkaupunkiseudun Siivous- ja Toimitilapalvelut 555 ry
PAM - Stockmannin osasto 013 ry

Hallituksen lausunto:
Palkkatuen myöntäminen perustuu lakiin julkisesta työvoima- ja yrityspalveluista
(28.12.2012/916). Palkkatuella järjestettävän työn tarkoituksena on parantaa työttömän
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työnhakijan ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa ja näin edistää hänen
työllistymistään avoimille työmarkkinoille.
Palkkatuen myöntäminen edellyttää, että tuella palkattavan tuottavuuden arvioidaan olevan
tarjolla olevassa työtehtävässä alentunut osaamisessa ja ammattitaidossa olevien
puutteiden, työttömyyden keston, vamman tai sairauden taikka muun syyn johdosta (7 luku,
1§).
Palkkatuen tavoitteena on työllistää henkilö, jonka ei työllisty edellä kuvattujen seikkojen
johdosta. Suomessa arvioidaan olevan noin 50 000 nuorta, jotka ovat syrjäytymisvaarassa.
Näiden henkilöiden työllistyminen avoimille työmarkkinoille on epätodennäköistä.
Palkkatuen käyttäminen työmarkkinakelpoisen nuorten työllistämiseen pätkätyösuhteeseen
ei ole palkkatuen myöntämisen periaatteiden mukaista.
Aloitteen vaatimuksien mukaisen toistaiseksi voimassa olevan työsuhteen edellyttäminen
voisi johtaa siihen, etteivät työnantajat enää työllistäisi näitä henkilöitä. Tulisi tarkkaan
harkita, onko esitetyn kaltainen ratkaisu liiton työvoimapoliittisten tavoitteiden mukaista.
Aloitteessa mainittuun oppisopimussuhteeseen palkattaessa palkkatukea voi saada koko
koulutuksen ajan, mikä käytännössä on monesti kymmentä kuukautta pidempi jakso.
Päätösesitys:
Edustajisto päättää, että aloite siirretään käsiteltäväksi sopimusalatoimikuntiin.
Ei pyydettyjä puheenvuoroja.
Päätös:
Edustajisto päättää, että aloite siirretään käsiteltäväksi sopimusalatoimikuntiin.
Aloite 33:

Työharjoittelun palkallisuudesta

Aloite

Useissa palvelualojen työehtosopimuksissa on harjoittelijoille määritetty palkka. Vaadimme
että sitä maksetaan kaikille työharjoittelussa oleville.

Perustelut

Palvelualojen TES:ien alaisilla työpaikoilla harjoitellaan työelämään tutustumista eri
oppilaitoksista parhaimmillaan jopa puolen vuoden ajan jolloin tehdään normaalia
Työehtosopimuksen mukaista työtä ilman korvausta.
Työnantajat hyötyvät näistä harjoittelijoista erittäin paljon palkkakustannusten muodossa ja
tämä omalta osaltaan lisää nuorten työttömien määrää. Suomessa on työttömiä nuoria
39048 kpl muutos edelliseen vuoteen on 5600 henkilöä (työvoimatilasto 26.2.2013) joka on
(21 % alle 25-vuotiaiden työikäisten määrästä). Joka viides suomalainen nuori työikäinen on
työtön.
PAM keskolaisten ammattiosasto 007 ry
PAM Helsingin Kauppatyöntekijät 001 ry
PAM Hotelli- ja ravintola-alan pääkaupunkiseudun osasto 716 ry
PAM - hotelli- ja ravintola-alan pääkaupunkiseudun S-ryhmän osasto 835 ry
PAM - Pääkaupunkiseudun Siivous- ja Toimitilapalvelut 555 ry
PAM - Stockmannin osasto 013 ry
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Hallituksen lausunto:
Aloitteessa viitataan eri TES:sien harjoittelijapalkkaan, joka käsitteellisesti poikkeaa
ammatillisten perustutkintojen työssäoppimisjaksoista. Kaikkiin ammatillisiin 3-vuotisiin
perustutkintoihin kuuluu pakollisena osiona työssäoppimisjakso, jonka laajuus on vähintään
20 opintoviikkoa 120 ov:sta. Opiskelun työelämälähtöisyyttä on haluttu parantaa siten, että
osa perustutkinnon vaatimasta ammattitaidosta opitaan oppilaitoksen ulkopuolella.
Työssäoppiminen tarkoittaa työpaikoilla, aidossa työympäristössä tapahtuvaa oppimista.
Ammatilliseen perustutkintoon sisältyy vähintään 20 opintoviikkoa työssäoppimista.
Oppilaitos vastaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen käytännön järjestelyistä.
Työssäoppiminen perustuu kirjalliseen sopimukseen oppilaitoksen ja työnantajan kesken.
Opiskelija osallistuu myös itse jakson suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Opiskelija on
työssäoppimisjaksojen aikana oikeutettu kaikkiin opintososiaalisiin etuihin.
Poikkeustapauksissa oppiminen voi tapahtua työsuhteessa, jolloin opiskelija ei ole oikeutettu
näihin etuihin.
Palkan maksamisen edellyttäminen työssäoppimisjaksoilta johtaisi todennäköisesti
oppimispaikkojen määrän vähenemiseen. Samalla se korostaisi työssäoppimisen sisältöä
työntekona oppimisen sijasta. Tällaisessa muutoksessa on vaarana se, että oppimisjaksoon
liittyvistä säännöistä perehdytyksen ja työssäohjaamisen osalta lipsuttaisiin palkanmaksuun
vedoten.
Raja työssäoppimisen ja työnteon välillä on joka tapauksessa häilyvä ja siksi liiton tulisikin
korostaa sitä, että ammatillisiin perustutkintoihin tulisi määrittää jokin selkeä raja
työssäoppimisen laajuudelle. Samalla tulisi entisestään korostaa työpaikalla tapahtuvan
oppimisen laatua ja edellytyksiä onnistuneelle työssäoppimisjaksolle.
Päätösesitys:
Edustajisto päättää, että aloite siirretään käsiteltäväksi sopimusalatoimikuntiin.
Ei pyydettyjä puheenvuoroja.
Päätös:
Edustajisto päättää, että aloite siirretään käsiteltäväksi sopimusalatoimikuntiin.
Aloite 34:

Lomankertymissäännöksistä

Aloite

Lomankertymissäännökseen muutos, niin että ne jotka aiemmin saaneet 2 pv/kk niin saisivat
2,5 ja ne jotka saaneet 2,5 saisivat 3pv/kk, niin olisimme samanarvoisessa asemassa muiden
alojen kanssa. Muilla aloilla on pidemmät lomat kuin palvelualoilla. Tai vastaavasti lomaa
kuluisi vain viideltä päivältä viikossa. Tämä muutos myös pidentäisi työuria, koska työ ei
kuormittaisi niin paljoa.
PAM 093 Raahen Seudun osasto

Hallituksen lausunto:
Vuosilomalain mukaan lomaa kertyy työsuhteen alussa kaksi päivää kuukaudelta. Kun
työsuhde on lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä kestänyt yli vuoden, kertymä on
kuukautta kohti kaksi ja puoli päivää. Sen jälkeen vuosiloma ei lain mukaan pitene. Loman
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pidentäminen ei kuulunut uuden vuonna 2005 voimaan tulleen vuosilomalain valmistelun
toimeksiantoon, eikä lain pikainen muuttaminen tältä osin ole näköpiirissä.
Vuosilomia on pidennetty eri aloilla työ- ja virkaehtosopimuksilla. Tekninen siirtyminen
kuusipäiväisestä lomaviikosta viisipäiväiseen ei aina ole tarkoittanut loman pidentymistä,
sillä samalla on voitu muuttaa loman määräytymisen laskentaperusteita. Pitempi vuosiloma
liittyy yleensä pitkään työsuhteeseen.
Vaatimus pitemmästä vuosilomasta on tullut toistuvasti esiin työehtosopimustavoitteita
kerättäessä. PAMissa on jo aiemmin päätetty toimia vuosilomien pidentämisen puolesta.
Päätösesitys:
Edustajisto päättää, että aloite siirretään sopimusalatoimikuntien käsiteltäväksi.
Ei pyydettyjä puheenvuoroja.
Päätös:
Edustajisto päättää, että aloite siirretään sopimusalatoimikuntien käsiteltäväksi.
Aloite 35:

Aattolisistä

Aloite

Aattolisää tulisi saada koko päivältä koskien kaikkia juhlapyhien aattoja, eikä vain kirkollisia.
PAM 093 Raahen Seudun osasto

Hallituksen lausunto:
Kaupan työehtosopimuksen mukaan kirkollisen juhlapyhän aattona klo 18.00 jälkeen
tehdystä työstä maksetaan lauantailisän suuruinen aattoiltalisä. Aattoiltalisän perusteena on
työaikalisien tapaan maksaa korvausta epämukavammasta työajasta. Juhlapyhien aattojen
erotteleminen sen perusteella ovatko ne kirkollisia vai lainsäädäntöön perustuvia on
kieltämättä keinotekoista.
Päätösesitys:
Edustajisto päättää, että aloite siirretään käsiteltäväksi kaupan sopimusalatoimikuntaan.
Ei pyydettyjä puheenvuoroja.
Päätös:
Edustajisto päättää, että aloite siirretään käsiteltäväksi kaupan sopimusalatoimikuntaan.
Aloite 36:

Asianmukainen korvaus ilta- ja yövuoroista sekä lauantaista

Aloite

Mara-puolen ja vartiointialan lisät pitäisi saada samaan tasoon kaupan kanssa. Ilta- ja
yövuorot kuormittavat työntekijöitä enemmän, joten niistä tulisi myös saada asianmukainen
korvaus. Iltalisä klo 18-00 ja yölisä 00-06. Myös lauantailisän olisi syytä olla yhtä korkea.
PAM 093 Raahen Seudun osasto

Hallituksen lausunto:
Aloitteet 36 ja 51 liittyvät samaan asiaan, joten niihin annetaan yhteinen lausunto.
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Eri alojen työehtosopimuksilla ja palkkausjärjestelmillä sekä -rakenteilla on jokaisella oma
historiansa, joista pääosin johtuvat erot sopimusten välillä. Kaupan alan työehtosopimuksen
lisät on sovittu työehtosopimukseen aikana, jolloin kaupat pääsääntöisesti eivät olleet iltaisin
ja lauantaisin pitkään auki. Tällöin lisien kustannusvaikutus alalle on ollut vähäinen. Sen
sijaan hotelli- ja ravintolatyö on ollut aina ilta- ja viikonloppupainotteista, joten näihin
aikoihin kohdistuvien lisien kustannusvaikutus alalle on suuri. Myös vartiointialalla työtä on
aina tehty kaikkina viikonpäivinä ja kaikkina vuorokauden aikoina.
Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskevassa työehtosopimuksessa on sovittu klo
18–24 maksettavasta iltatyölisästä sekä klo 24–06 maksettavasta yötyölisästä. Lisäksi
sunnuntaityöstä on maksettava 100 %:lla korotettu palkka. Vartiointialalla iltatyölisää
maksetaan klo 17–21 tehdystä työstä ja yötyölisää klo 21–07 tehdystä työstä. Lisäksi
lauantailta maksetaan lauantaityölisää ja sunnuntailta 100 %:lla korotettu palkka.
Työehtosopimustavoitteita kerättäessä ja niiden tärkeysjärjestystä mietittäessä mm.
lauantailisä on ollut sopimusalatoimikuntienkin keskusteluissa useilla sopimuskierroksilla.
Koska ilta-, yö- ja lauantaityön merkitys on aloilla suuri, johtaa se myös siihen, että lisien
korottamisen kustannusvaikutus on korkea. Lisäksi työnantajapuolen tavoitteena on, että
palkan muodostumisessa lisien osuuden ei missään tapauksessa tulisi kasvaa, ja tavoitteista
yleensä löytyy vaatimuksia esimerkiksi sunnuntaityökorvauksen vähentämisestä. Siten uusien
lisien neuvotteleminen työehtosopimuksiin on tavoitteena haastava.
Päätösesitys:
Edustajisto päättää siirtää aloitteen matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalveluiden sekä
vartiointialan sopimusalatoimikuntiin.
Mikko Jyrinki (Oulu) totesi majoitus- ja ravitsemisalan, vartiointialan ja kiinteistöpalvelualan
tessien mukaisten iltalisien olevan aivan liian pienet. Ja kuitenkin näillä aloilla töitä tehdään
jokaisena päivänä vuodessa.
Kokouksen puheenjohtaja totesi, että puheenvuoro menee evästyksenä
sopimusalatoimikuntiin.
Päätös:
Edustajisto päättää siirtää aloitteet 36 ja 51 matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalveluiden
sekä vartiointialan sopimusalatoimikuntiin.
Aloite 37:

Luottamustoimen korvaukset

Aloite

Luottamustoimen korvaukset nostettava samalle tasolle kuin muillakin aloilla. Korvaus tulisi
saada myös työpaikoilla, joilla on vähän työntekijöitä. Ravintola-alalla on usein alle 25
henkilön työpaikkoja, joilla toimii luottamusmies, mutta hän ei saa korvausta, koska korvaus
on määritelty alkavaksi vasta yli 25 hengen työpaikoilla. Korvausten tulisi koskea myös
pienempiä työpaikkoja.
PAM 093 Raahen Seudun osasto

Hallituksen lausunto:
Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskevan työehtosopimuksen mukaan
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pääluottamusmiehelle maksetaan korvausta työajan ulkopuolella suoritettavista tehtävistä,
kun työntekijämäärä on vähintään 25. Tällöin korvaus on 60 euroa (1.6.2013 alkaen 63
euroa) kuukaudessa. Esimerkiksi kaupan työehtosopimuksessa työntekijämäärän tulee olla
20, ja korvauksen määrä on 30 euroa (1.6.2013 alkaen 35 euroa) kuukaudessa.
Kiinteistöpalvelualan työehtosopimuksessa edustettavia työntekijöitä tulee olla 20 ja korvaus
on 66 euroa kuukaudessa. Liiton tavoitteena on ollut yhdenmukaistaa luottamushenkilöiden
korvauksia eri työehtosopimusten välillä.
Päätösesitys:
Edustajisto päättää, että aloite siirretään sopimusalatoimikuntiin.
Ei pyydettyjä puheenvuoroja.
Päätös:
Edustajisto päättää, että aloite siirretään sopimusalatoimikuntiin.
Aloite 38:

Mara-alan JP-päivät/Z-päivät

Aloite

Mara-alan JP-päivät/Z-päivät tulisi saada samaan tasoon kuin ennenkin (11pv/v).
Ja korvaus tulisi saada myös loma-ajalta!
PAM 093 Raahen Seudun osasto

Hallituksen lausunto:
Matkailu-, ravintola-ja vapaa-ajan palveluita koskevassa koskevassa työehtosopimuksessa
on sovittu kahdeksasta työaikaa lyhentävästä juhla- ja pyhäpäivästä (JP-päivä). Työskentely
tällaisen JP-päivän sisältävällä viikolla oikeuttaa työajan lyhennykseen, joka annetaan
vapaana (JP-vapaa). JP-päiväjärjestelmä korvasi vanhan ns. Z-päiväjärjestelmän ja on ollut
alalla käytössä vuodesta 2000, jolloin kokoaikatyöntekijöiden säännöllinen työaika lyheni ja
myös kaikki osa-aikaiset työntekijät pääsivät järjestelmän piiriin.
JP-päiväjärjestelmään ja sen toimivuuteen käytännössä liittyy kuitenkin monia epäkohtia ja
sen parantaminen on ollut työehtosopimusneuvotteluissa tavoitteena usealla
neuvottelukierroksella. Vapaan ansaintaan liittyviin määräyksiin on mm. vuonna 2010
työehtosopimusneuvotteluissa saatu parannuksia. Lisäksi tuolloin neuvotteluissa sovittiin
yhteisestä työryhmästä selvittämään juhla- ja pyhäpäivälyhennysjärjestelmän uudistamista.
Osana uudistusta työryhmä arvioi mahdollisuutta pidentää kokoaikatyöntekijöiden työaikaa
ja kompensoida työajan pidentäminen kokonaisina vapaapäivinä. Työryhmän työ on
käynnissä ja tavoitteena on saada valmisteltua kokonaisuudistus järjestelmään, josta
voitaisiin lopullisesti päättää seuraavissa työehtosopimusneuvotteluissa.
Päätösesitys:
Edustajisto päättää, että aloite siirretään matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluiden
sopimusalatoimikuntiin käsiteltäväksi.
Ei pyydettyjä puheenvuoroja.
Päätös:
Edustajisto päättää, että aloite siirretään matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluiden
sopimusalatoimikuntiin käsiteltäväksi.
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Aloite 39:

Liiton oikeusapukäytännöstä

Aloite

Palvelualojen ammattiliiton on muutettava oikeusapukäytäntöään siten, että ammattiliitto
yhdessä kaikista heikoimmassa asemassa olevien työntekijöiden kanssa puolustaa omia
palkansaajien perusoikeuksia.

Perustelut

Nuoret ja maahanmuuttajat ovat tyypillisesti kaikista heikoimmassa asemassa suomalaisilla
työmarkkinoilla. Esimerkiksi siivousalalla maahanmuuttaja voi työskennellä saman päivän
aikana jopa kolmella eri työnantajalla. Hän saattaa olla liiton jäsen, mutta jäsenmaksuista
huolehtiminen on monenlaisista vaikeuksista johtuen laiminlyöty.
Oikeusapukynnystä madaltamalla voimme tarjota apua niille, jotka sitä kaikista kipeimmin
tarvitsevat. Lisäksi avunanto toimisi hyvänä markkinointivälineenä, sillä "puskaradion"
tehokkuutta hyvästä palvelusta on vaikea voittaa millään.
Syntyvää kustannusriskiä olisi mahdollisuus tasapainottaa jäsenhankinnan markkinointiin
käytettävistä rahoista, kun perustellusti sopii olettaa että jäsenmäärää tällä tavoin saada
korotettua.
PAM Helsingin Kauppatyöntekijät 001 ry
PAM keskolaisten ammattiosasto 007 ry

Hallituksen lausunto:
Liitto avustaa kaikkia jäseniään työsuhdeasioiden hoidossa. Avustamisessa ei ole
jäsenyysaikaa koskevia vaatimuksia eikä muita kynnyksiä. Liiton varoista kustannettavalle
oikeusavulle on kuitenkin asetettu kuuden kuukauden jäsenyysaikavaatimus ja vaatimus
jäsenmaksujen maksamisesta. Näistä vaatimuksista voidaan kuitenkin erityisistä syistä
poiketa. Niistä on poikettu tapauksissa, joissa riita koskee juuri alalle tullutta nuorta
työntekijää, joka liittyy jäseneksi pian töiden aloittamisen jälkeen. Niistä on poikettu myös
maahanmuuttajien riidoissa. Perusteena on ollut ajatus, että maahanmuuttajilla ei
useinkaan ole voinut olla jäsenyyshistoriaa ennen Suomeen saapumista ja että he usein ovat
työuran alussa huonosti perillä ammattiliitosta ja jäsenyyden merkityksestä. Merkitystä on
annettu myös työntekijän oikeuksien loukkaamisen vakavuudelle.
Oikeusavun kynnyksen joustavuus ei toisaalta saa johtaa jäsenten eriarvoiseen kohteluun.
Jäsenistöstä on kuultu myös arvostelua liiasta keskittymisestä maahanmuuttajien asioiden
hoitamiseen. Liiton hoidettaviksi tulevista riidoista maahanmuuttajien riitoja on suhteellisesti
enemmän kuin heidän osuutensa jäsenistöstä. Tälle on perusteensa, koska he muita
herkemmin kohtaavat ongelmia työssään ja työehdoissaan.
Päätösesitys:
Edustajisto päättää merkitä aloitteen tiedoksi.
Ei pyydettyjä puheenvuoroja.
Päätös:
Edustajisto päättää merkitä aloitteen tiedoksi.
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Aloite 40:

Petäys Resortia käytettävä ensisijaisena kokous- ja koulutuspaikkana

Aloite

Esitämme, että edustajisto päättää velvoittaa liiton ja ammattiosastot ensisijaisesti
käyttämään Petäys Resortin palveluja kokous-, koulutus- ja muihin tilaisuuksiin. Ja myös
ottamaan huomioon ko. päätöksen 2014 toimintaa suunniteltaessa. Jäsenet ovat se
voimavara joille kohdemarkkinointia ja lomapaketteja voi lisätä, joissa euromääräinen hinta
on näkyvissä myös nettisivuilla.

Perustelut

Petäys Resrt remontoitiin kaksi vuotta sitten. Ilme uudistui ja toimintaa laajennettiin siten,
että aukioloaikoja lisättiin. Markkinointia lisättiin esimerkiksi jäsenille.
Petäys Resort tarjoaa pamilaisille kaikista palveluista 20 % alennuksen. Esittämällä
jäsenkortin saat 20 % alennusta majoituksesta, ruoasta, juomasta ja ohjelmapalveluista.
Perustarjousten lisäksi luvassa kauden erikoistarjouksia.
Vuoden 2013 kaksi ensimmäistä kuukautta työntekijät ovat olleet lomautettuna. Liiton ja sen
päättävien elinten tulee kantaa huolta työntekijöiden työllisyydestä ja toimeentulosta.
PAM-hotelli- ja ravintola-alan Hämeenlinnan osasto 723
PAM-liikealan Hämeenlinnan seudun osasto 056

Hallituksen lausunto:
Petäys Resortin kahden viime vuoden tulos on ollut heikko, jonka vuoksi osa henkilöstöstä
lomautettiin tämän vuoden alun hiljaisina kuukausina. Petäys Resortin käytöstä ensisijaisena
kokous- ja koulutuspaikkana on liitossa annettu vuosittain ohjeet budjettia ja
toimintasuunnitelmaa laadittaessa, huomioiden kuitenkin käytännöllisyys muun muassa
matkustuksen suhteen. Käytännön ongelmana on ollut myös hotellin varausten
painottuminen tiettyihin ajankohtiin, jolloin tilanpuutteen vuoksi ei kaikkia liiton tilaisuuksia
ole voitu toimintasuunnitelman mukaisesti pitää Petäys Resortissa. Liitto on suositellut
ammattiosastoille Petäys Resortin käyttöä ja osastot ovatkin olleet hotellimme kohdennetun
markkinoinnin piirissä.
Vuoden 2014 liiton toimintaa suunniteltaessa kokousten ja koulutusten osalta kiinnitetään
erityistä huomiota Petäys Resortin käyttöön ensisijaisena kokous- ja koulutuspaikkana. Myös
PAMin henkilökunnan laajemmat suunnittelu- ym. tilaisuudet keskitetään pidettäväksi Petäys
Resortissa. Nämä kokoukset ja koulutukset pyritään mahdollisuuksien mukaan
kohdentamaan erityisesti hotellin käytön suhteen hiljaisimpiin ajanjaksoihin.
Ammattiosastoille suositellaan Petäys Resortin käyttöä ja niille suunnataan kohdennettua
markkinointia hotellin taholta.
Päätösesitys:
Edustajisto päättää merkitä aloitteen tiedoksi.
Ei pyydettyjä puheenvuoroja.
Päätös:
Edustajisto päättää merkitä aloitteen tiedoksi.
Aloite 41:

Hiusalan työehtosopimus, kohta 49§
Kohta 49§, luottamusmies- ja koulutusopimus Tes:iin, kuten myös työntekijöille suunnattu
koulutussopimus.
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Selvitys: Luottamusmiessopimuksen liittäminen myös Hiusalan Tes:iin kuten myös
koulutussopimuksen liittäminen. Nämä kohdat puuttuvat kokonaisuudessaan (lukuun
ottamatta kohtaa 43§). Koulutussopimuksen liittäminen Hiusalan Tes:iin selkeyttäisi
huomattavasti työntekijöiden oikeuksia osallistua koulutuksiin. Luottamusmiessopimuksen
liittäminen selkeyttäisi luottamusmiehen toimintaa molemmin puolin huomattavasti.
Nykyisellään hiusala on siirtymässä suurempien ketjuyritysten suuntaan. Pienissä
kampaamoissa näiden asioiden sopiminen saattaa ehkä onnistua paikallisestikin hyvin, mutta
erityisesti näiden ketjuliikkeiden osalta on erityisen tärkeää, että koulutuksista,
luottamushenkilöistä ynnä muusta on selkeät, kirjalliset pelisäännöt.
Kohta 49§, luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen työstävapautusaika ja korvaus
kaipaa päivitystä.






alle 20 työntekijää: tarpeen mukaan
20-49 työntekijää: 3 tuntia / viikko
50-149 työntekijää: 5 tuntia / viikko
150-299 työntekijää: 12 tuntia / viikko
300- 400 työntekijää: 20 tuntia / viikko

Ehdotamme seuraavia korvauksia sekä luottamusmiehelle että työsuojeluvaltuutetulle:






alle 20 työntekijää: 30 euroa / kk
20- 49 työntekijää: 40 euroa / kk
50- 149 työntekijää: 65 euroa / kk
150- 299 työntekijää: 95 euroa / kk
yli 300 työntekijää: 150 euroa / kk

Selvitys: Tällä hetkellä vapautusajat- ja korvaukset ovat erittäin epäsuosiollisia tuntimäärien
suhteen. Alallamme toimivat luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut tekevät monetkin
työpaikoillaan suurien paineiden alaisina luottamustehtäviään koska tämä toiminta on
todella monelle työnantajalle uusi asia vaikkakin Tes onkin ollut jo pitkät ajat käytössä.
Työpaikoilla on ilmennyt erittäin suuriakin ongelmia Tes:n noudattamattomuuudesta eivätkä
työntekijät uskalla nousta työnantajaa vastaan työpaikkansa menetyksen pelossa. Tästä
syystä pitää heidän asioitaan ajavan tahon eli heidän valitsemansa edustajan saada
kohtuulliset ajat näiden asioiden korjaamiseen ja eteenpäin viemiseen.
PAM – palvelualan Pirkanmaan ammattiosasto Pamina 003 ry
Hallituksen lausunto aloitteisiin 41 ja 46:
Perinteisesti alalla on toiminut lähinnä pieniä yrityksiä, joihin ei ole valittu luottamusmiehiä
tai työsuojeluvaltuutettuja. Kampaamoketjujen lisääntymisen ja sitä kautta
luottamushenkilöiden valintojen yleistymisen myötä on työehtosopimuksen määräyksiä
näiden osalta parannettu mm. työstävapautusajan ja korvauksien osalta viimeksi vuonna
2010.
Viimeaikaisen luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen valintojen yleistymisen vuoksi on
huomattu, että työehtosopimuksen määräyksiä on näiltä osin edelleen uudistettava ja
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asiasta on alustavasti myös sovittu neuvoteltavaksi seuraavissa
työehtosopimusneuvotteluissa syksyllä 2013.
Päätösesitys:
Edustajisto päättää, että aloitteet 41 ja 46 siirretään hiusalan sopimusalatoimikunnan
käsiteltäväksi.
Ei pyydettyjä puheenvuoroja.
Päätös:
Edustajisto päättää, että aloitteet 41 ja 46 siirretään hiusalan sopimusalatoimikunnan
käsiteltäväksi.
Aloite 42:

Hiusalan työehtosopimus, kohta 1 §
Kohta 1§ sopimuksen ulottuvuus: Kosmetologien lisääminen hiusalan Tes:siin
kokonaisuudessaan, ei vain palkkataulukon osalta.
Selvitys: Kosmetologit eivät kuulu varsinaisesti minkään tes:in piiriin ja näin ollen alalla on
erittäin monimuotoisia käytäntöjä. Yksi tärkeä asia on palkkaus, josta on monta eri versioita
riippuen missä yrityksessä kosmetologi työskentelee. Esim. parturi-kampaamon yhteydessä
toimiessaan kosmetologian palkkaan sovelletaan Hiusalan tes:sta, kaupassa toimiessaan
sovelletaan heihin kaupanalan tes:ta.
Lisäksi on lukuisia, yleensä pieniä, kauneushoitoloita, joissa ei ole käytössä mitään TES:iä ja
palkkaukset ja työehdot voivat olla ihan mitä sattuu.
PAM – palvelualan Pirkanmaan ammattiosasto Pamina 003 ry

Hallituksen lausunto:
Kosmetologien työehtojen määrääminen hiusalan työehtosopimuksessa olisi ongelmallista
hiusalan työehtosopimuksen yleissitovuuden kannalta. Sekä Palvelualojen
ammattiliitolla että Suomen Hiusyrittäjillä on kuitenkin valmiuksia kosmetologien työehtoja
koskevien määräyksien sitomisesta hiusalan työehtosopimukseen esimerkiksi
liityntäpöytäkirjalla, joka ei vaarantaisi yleissitovuutta. Tämä kuitenkin edellyttäisi
kosmetologi - yrittäjiltä järjestäytymistä työnantajaorganisaatioksi ja liittymistä Suomen
Hiusyrittäjien jäseneksi. Asiasta on käyty neuvotteluja Suomen Kosmetologiyhdistyksen ja
Hiusyrittäjien kanssa, mutta ne eivät ole toistaiseksi tuottaneet tulosta.
Palvelualojen ammattiliitto jatkaa edelleen työtä kosmetologien työehdoista sopimiseksi
siten, ettei hiusalan työehtosopimuksen yleissitovuus samassa yhteydessä vaarannu.
Päätösesitys:
Edustajisto päättää merkitä aloitteen tiedoksi.
Ei pyydettyjä puheenvuoroja.
Päätös:
Edustajisto päättää merkitä aloitteen tiedoksi.
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Aloite 43:

Hiusalan työehtosopimus, kohta 43 §
Kohta 43§, Hiusalan työehtosopimukseen sama teksti kuin Kaupan alan tes:n
koulutussopimus, kohta 4§ Ammatillinen jatko-, täydennys- ja uudelleenkoulutus.
Selvitys: Nykypäivän asiakaskunta on erittäin vaativaa ja ala kehittyy aivan hurjaa vauhtia.
Tästä syystä tämä vaatii myös työntekijöiltä pysymistä ajan hermolla eli koulutuksen
järjestäminen kuuluu jokaisen työantajan velvollisuuksiin.
PAM – palvelualan Pirkanmaan ammattiosasto Pamina 003 ry

Hallituksen lausunto:
Voimassa olevan työehtosopimuksen 43§:n mukaisesti sekä Palvelualojen ammattiliitto ry
että Suomen Hiusyrittäjät ry pitävät tärkeänä henkilöstön ammatillisen osaamisen jatkuvaa
kehittämistä. Työntekijältä vaadittava perusammattitaito on sovittava työsopimusta
tehdessä kirjallisesti ja tällöin on todettava työntekijän osaamistaso, siinä mahdollisesti
olevat puutteet sekä sovittava täydentävästä koulutuksesta ja kustannusten
jakaantumisesta. Ammattiin palaavalle työntekijälle työnantajan on järjestettävä
mahdollisuuksien mukaan täydennyskoulutusta.
Työnantajan edellyttäessä osallistumista ammattiosaamista täydentävään sekä teknistä ja
palveluosaamista lisäävään koulutukseen tai jatko- tai täydennyskurssille, työnantaja
maksaa palkan kurssiajalta sekä kurssikustannukset matkakuluineen. Jos kurssitilaisuus
pidetään työajan ulkopuolella, työntekijällä on oikeus vastaavaan vapaa-aikaan.
Vapaaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen osallistumisesta, siihen liittyvistä kustannuksista
sekä koulutusajan palkallisuudesta tulee sopia etukäteen.
Voimassa oleva määräys on aloitteen mukaisen kaupan alan koulutussopimuksen
ammatillisen koulutuksen osalta jopa yksityiskohtaisempi kuin esitetty määräys.
Keskusjärjestöt ovat sopineet osaamisen kehittämisen toimintamallista, jonka edellyttämät
muutokset lainsäädäntöön ovat parhaillaan valmistelussa.
Päätösesitys:
Edustajisto päättää merkitä aloitteen tiedoksi.
Ei pyydettyjä puheenvuoroja.
Päätös:
Edustajisto päättää merkitä aloitteen tiedoksi.
Aloite 44:

Hiusalan työehtosopimus, kohta 30 §
Kohta 30§, ennen tasoittumisjakson loppua työntekijöille tulee toimittaa listaus
siihenastisista tunneista.
Selvitys: Jotta tasoittumisjakson vaihtuessa tunnit menisivät tasan, tasoittumisjaksoon
suunniteltujen tuntien mukaan, pitää työntekijälle antaa tarkistettavaksi kuluvan
tasoittumisjakson aikana kerääntyneet tunnit ennen jakson vaihtumista.
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PAM – palvelualan Pirkanmaan ammattiosasto Pamina 003 ry
Hallituksen lausunto:
Hiusalan työehtosopimuksen 30 §:n mukaisesti työntekijän viikkotyöaika voi vaihdella
työajan tasoittumisjärjestelmää käytettäessä. Tällöin työajan on tasoituttava 37,5 tuntiin
viikossa tasoittumisjakson aikana. Tasoittumisjärjestelmä on laadittava etukäteen koko
jakson ajaksi ja annettava tiedoksi työntekijöille sekä pidettävä heidän nähtävillään.
Tasoittumisjärjestelmästä on käytävä ilmi suunniteltu työaika viikko- ja päiväkohtaisesti koko
käytössä olevalle jaksolle. Tämän lisäksi työnantajan on laadittava työvuoroluettelo joka on
annettava tiedoksi kaksi viikkoa etukäteen ja pidettävä työntekijöiden nähtävillä.
Työvuoroluettelosta on käytävä ilmi työ- ja vapaapäivät, työajan alkamis- ja päättymisajat
sekä ruokatauko. Työvuoroluetteloa voi muuttaa vain yhteisellä sopimuksella. Mikäli
tasoittumisjärjestelmässä ja työvuoroluettelossa ilmoitettuihin työaikoihin tulee ylityksiä, on
kysymyksessä lisä- tai ylityö jonka tekeminen edellyttää työnantajan aloitetta ja työntekijän
suostumista sekä lisä- ja ylityön korvaamista työehtosopimuksen mukaisesti.
Nykyiset määräykset antavat työntekijälle tarpeelliset välineet työajan seurantaan.
Päätösesitys:
Edustajisto päättää merkitä aloitteen tiedoksi.
Ei pyydettyjä puheenvuoroja.
Päätös:
Edustajisto päättää merkitä aloitteen tiedoksi.
Aloite 45:

Hiusalan työehtosopimus, kohta 31 §
Kohta 31§, sivu 30, Teksti ”Kiinteäksi vapaapäiväksi sovittu lauantai on vapaa myös
arkipyhäviikolla. Lauantaivapaan antaminen ei aiheuta ylimääräistä työajan lyhennystä
loppiaisviikolla. Työajan tasoittumisjärjestelmän puitteissa voidaan teettää lauantain
tavallista työaikaa vastaava tuntimäärä, kuitenkin enintään 6 tuntia.”
Selvitys: Asian selvitys tekstissä. Kohdan tekstistä ei saa selvää, mitä tarkoitetaan.
PAM – palvelualan Pirkanmaan ammattiosasto Pamina 003 ry

Hallituksen lausunto:
Aloitteessa on esitetty työehtosopimuksen 31§:n tekstin selkeyttämistä nykyistä
luettavampaan muotoon. Työehtosopimuksen tekstin helppolukuisuus ja ymmärrettävyys on
työehtosopimusosapuolten mielestä oleellinen asia ottaen huomioon sen, että alan
työpaikoista suurin osa on pieniä ja henkilöstöasioita hoidetaan enimmäkseen yrittäjien
itsensä toimesta, eikä työpaikoilla ole useinkaan luottamusmiehiä tulkitsemassa
työehtosopimuksen määräyksiä.
Päätösesitys:
Edustajisto päättää, että aloite siirretään hiusalan sopimusalatoimikunnan käsiteltäväksi.
Ei pyydettyjä puheenvuoroja.
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Päätös:
Edustajisto päättää, että aloite siirretään hiusalan sopimusalatoimikunnan käsiteltäväksi.
Aloite 46:

Hiusalan työehtosopimus, kohta 50§
Kohta 50§, Työsuojeluvaltuutetun tehtävien tarkempi kuvaus Hiusalan Tes:een.
Työehtosopimuksesta pitää käydä ilmi ainakin työsuojeluyhteistoiminta,
työsuojeluvaltuutetun toimenkuvan avaus, työsuojelutoimikunnan kuvaus ja
työstävapautusajan ja -korvausten selkeämpi kuvaus.
Selvitys: Kokonaisuudessaan selkeämpi ja kattavampi kuvaus työsuojeluvaltuutetun
tehtäviin, velvollisuuksiin ja oikeuksiin kuuluvista tehtävistä.
PAM – palvelualan Pirkanmaan ammattiosasto Pamina 003 ry

Hallituksen lausunto ja päätösesitys samat kuin aloitteessa 41.
Aloite 47:

Hiusalan työehtosopimus, kohta 33 §
Kohta 33§, Tekstimuutos kohtaan ”Ilmoitusvelvollisuus ja lääkärintodistus”.
Nykyinen teksti muutetaan samansuuntaiseksi kuin Kaupan Tes:n kohta. Esitys tekstiksi:
”Työntekijän on viipymättä ilmoitettava poissaolosta ja jos mahdollista sen kestosta.
Työntekijän laiminlyödessä välittömän ilmoittamisen tahallaan tai huolimattomuudesta,
palkanmaksu alkaa ilmoittamisesta. Työntekijän on vaadittaessa esitettävä
työkyvyttömyydestä lääkärintodistus tai muu työnantajan hyväksymä selvitys. Työnantaja
vastaa kustannuksista jos hän edellyttää nimeämänsä lääkärin käyttämistä.
Terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan antama todistus katsotaan hyväksyttäväksi
todistukseksi enintään 3 kalenteripäivää kestävän sairaustapauksen osalta jos:
- työnantaja ei ole järjestänyt lakisääteistä laajempaa ja lääkäripalvelut kattavaa
työterveyshuoltoa
- työntekijä ei ole pyynnöstä huolimatta saanut vastaanottoaikaa julkisen terveydenhuollon
piiriin kuuluvalta lääkäriltä ja työntekijä on toimittanut tästä selvityksen työnantajalle
jakyseessä on epidemialuontoinen sairaus (esim.flunssa tai vatsatauti)”
Selvitys: Nykyinen teksti ei kerro tarpeeksi selkeästi miten tulee toimia.
PAM – palvelualan Pirkanmaan ammattiosasto Pamina 003 ry

Hallituksen lausunto:
Aloitteessa esitetty Kaupan työehtosopimuksen mukainen määräys on pääosiltaan
samansisältöinen kuin nykyinen hiusalan työehtosopimuksenmääräys
ilmoitusvelvollisuudesta ja lääkärintodistuksesta. Kyseisiä määräyksiä uudistettiin mm. viime
kierroksella, jolloin sinne saatiin määräys jonka mukaan muunkin terveydenhuollon
ammattilaisen kuin lääkärin, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan antama sairasloma
hyväksytään enintään 3 päivän ajalta kerrallaan. Määräys on nykyisellään aloitteen mukaista
määräystä parempi myös palkanmaksun alkamisen osalta.
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Päätösesitys:
Edustajisto päättää merkitä aloitteen tiedoksi.
Ei pyydettyjä puheenvuoroja.
Päätös:
Edustajisto päättää merkitä aloitteen tiedoksi.
Aloite 48:

Hiusalan työehtosopimus, kohta 36§
Kohta 36§, Esitys tekstiksi: ”palkka maksetaan 1-3 kalenteripäivään sisältyviltä työpäiviltä”.
Selvitys: Hiusalan Tes:ssä on vain kaksi päivää mahdollisuus hoitaa lasta lapsen sairastuessa.
PAM – palvelualan Pirkanmaan ammattiosasto Pamina 003 ry

Hallituksen lausunto:
Hiusalan työehtosopimuksen mukaan alle 10-vuotiaan lapsen sairastuessa äkillisesti lapsen
huoltajalla on oikeus olla poissa työstä lapsen hoidon järjestämiseksi tai lapsen hoitamiseksi.
Tällaisen poissaolon vuoksi työntekijällä on oikeus saada palkka enintään kahdelta
työpäivältä, jonka lisäksi työntekijällä on tarvittaessa oikeus ainakin kahden päivän
palkattomaan poissaoloon. Työntekijällä on siis oikeus tarvittaessa yhteensä neljän (4)
päivän ajan hoitaa sairasta lastaan. Aloitteen mukainen kirjaus 1-3 kalenteripäivään osuvilta
työpäiviltä maksettavasta palkasta saattaisi joissakin tapauksissa aiheuttaa
ansionmenetystä verrattuna nykyiseen kirjaukseen.
Päätösesitys:
Edustajisto päättää, että aloite siirretään hiusalan sopimusalatoimikunnan käsiteltäväksi.
Ei pyydettyjä puheenvuoroja.
Päätös:
Edustajisto päättää, että aloite siirretään hiusalan sopimusalatoimikunnan käsiteltäväksi.
Aloite 49:

Hiusalan työehtosopimus, kohta 42§
Kohta 42§, Tekstiin täsmennys: ”Työnantaja hankkii työntekijän käyttöön tarkoitetut,
ammattikäyttöön soveltuvat työvälineet …”
Selvitys: Työnantajan vaatiessa ammattitaitoista työskentelyä työntekijöiltään, pitää hänen
myös luoda heille sellaiset mahdollisuudet että työssä käytetään ammattikäyttöön
suunniteltuja työvälineitä, eikä tarjota työntekijöilleen 19€ maksavia, asiakkaille myytäviä
”harrastesaksia” käytettäväksi ammattityön tekemiseen.
PAM – palvelualan Pirkanmaan ammattiosasto Pamina 003 ry

Hallituksen lausunto ja päätösesitys samat kuin aloitteessa 50.
Aloite 50:

Hiusalan työehtosopimus, kohta 42§ työvaatteet
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Kohta 42§, Tarkennus työvaatteista ja niiden huollosta. Tarkka kuvaus siitä, miten työnantaja
osallistuu työvaatekustannuksiin.
Selvitys: Pitää saada tarkempi kuvaus mitä pitää sisällään ”työskentelyyn soveltuvat
työasut”? Tällaisenaan kuvaus on erittäin moniselitteinen, kuten myös tuo mitä pitää
sisällään ”huoltaa ne”? Maksaako työnantaja esim. pesuaineet vai pestäänkö työasut töissä,
monetko työasut työnantaja hankkii ja millä aikaväleillä? Nykyisellään työnantaja usein
hankkii vain värjäyksissä käytettävät essut ja mahdollisesti t-paidat, joiden pesu on yleensä
työntekijän hoidettava kotonaan.
PAM – palvelualan Pirkanmaan ammattiosasto Pamina 003 ry
Hallituksen lausunto aloitteista 49 ja 50:
Palvelualojen ammattiliitto pitää tärkeänä sitä, että työntekijät voivat työskennellä käyttäen
asianmukaisia ja turvallisia työvälineitä ja että heidän työasunsa ja suojavälineensä ovat
tarkoituksenmukaisia. Parturikampaamoalanterveyden ja turvallisuuden suojelua koskevassa
Eurooppalaisessa puitesopimuksessa (2012) on sovittu yksityiskohtaisia määräyksiä työ- ja
suojavälineistä. Puitesopimuksen käyttöönotosta neuvotellaan syksyllä 2013
työehtosopimusneuvottelujen yhteydessä.
Päätösesitys:
Edustajisto päättää, että aloitteet 49 ja 50 siirretään hiusalan sopimusalatoimikunnan
käsiteltäväksi.
Ei pyydettyjä puheenvuoroja.
Päätös:
Edustajisto päättää, että aloitteet 49 ja 50 siirretään hiusalan sopimusalatoimikunnan
käsiteltäväksi.
Aloite 51:

MaRaVan työehtosopimuksesta
MaRaVan työehtosopimuksen pitää sisältää samat lisät kuin kaupan työehtosopimuksessa.
Iltalisä 3,91€/h muussa Suomessa paitsi Helsingin alueella jossa se on 4,09€/h. Lauantailisä
muussa Suomessa kuin Helsingissä on 5,16€/h ja Helsingin seudulla 5,34€/h. Yö-lisä on
muussa Suomessa 5,84€/h ja Helsingin seudulla 6,14€/h.
Olisi kohtuullista, että majoitus ja ravitsemusalan tes:ssä olisi myös paremmat lisät, koska työ
on vaativaa ja laajalti ilta- ja viikonloppupainotteista työtä. Kyse on ravintoloiden lisäksi 24h
auki olevista huoltoasemakahvila-myymälöistä. Lisien oikea taso motivoi työntekijöitä ja lisää
alan vetovoimaisuutta.
PAM – palvelualan Pirkanmaan ammattiosasto Pamina 003 ry

Hallituksen lausunto ja päätösesitys ovat samat kuin aloitteessa 36.
Aloite 52:

Kaupan työehtosopimuksesta
Kaupan työehtosopimukseen pitää saada kirjaus työnantajan velvollisuudesta hankkia
työntekijälle työhön soveltuvat työkengät.
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Kaupassa työskennellessä jalat ovat kovalla koetuksella ja jopa vaarassa. Jaloille voi tippua
kymmenien kilojen painoisia laatikoita, jalka voi jäädä rullakon pyörän alle, esimerkkejä on
monia. Työhyvinvoinnin kannalta kengät pitää olla sellaiset, joiden kanssa jaksaa seistä
monta tuntia ja jotka ovat turvalliset. Myös liukastuminen on yleistä kaupoissa. Monella
kaupan työntekijällä ei ole varaa ostaa kunnon työkenkiä itse. Täten työnantajan on omaakin
parastaan ajatellen hankittava työntekijälle asianmukaiset kengät.
PAM – palvelualan Pirkanmaan ammattiosasto Pamina 003 ry
Hallituksen lausunto:
Kaupan työehtosopimuksessa on myyjien, varastotyöntekijöiden sekä asentajien- ja
huoltomiesten määräyksissä maininta työantajan velvollisuudesta hankkia käyttökelpoinen
työasu tai suoja- tai työpuku. Myymälässä, ja myös muissa kaupan alan tehtävissä jalkineilla
on suuri merkitys työntekijän työhyvinvoinnille ja - turvallisuudelle.
Niissä työtehtävissä, joissa on kyse selkeästi työturvallisuuden vaarantumisesta, tulee
työnantajan hankkia asianmukaiset jalkineet kuten turvakengät. Muutoin työasua koskeviin
määräyksiin on perusteltua lisätä asianmukaiset jalkineet.
Päätösesitys:
Edustajisto päättää, että aloite siirretään sopimusalatoimikuntien käsiteltäväksi.
Anne Paldanius (Häme-Pirkanmaa) teki kannatetun muutosesityksen aloitteeseen:
Aloite 52, työkengistä avasi Häme-Pirkanmaan edustajiston perehdytyskokouksessa laajan
keskustelun. Työvaatteet tulisi kokonaisuudessaan tarpeen mukaan olla työnantajan
kustannettavat.
Siwa myyjä nostaessaan lihalaatikkoa, joka on täynnä HK:n Blöötä tai siirtäessään 10 litran
kurkkupurkkia, saa helpotusta kynsien leikkuuseen kun laatikko tai purkki varpaille putoaa, ei
nimittäin tarvi kynsiä leikata hetkeen.
Lidlissä tehtiin laskelmat, joissa huomattiin että työnantajan kannattaa hankkia työntekijöille
asianmukaiset työkengät kuin maksaa sairaslomia, joita syntyy kun työntekijät käyttävät
esim. krokseja asianmukaisten kenkien sijasta.
Ravintola-alalla taas työnantaja edellyttää että jokainen tarjoilija hommaa itse mustat
suorat housut ja valkoinen kauluspaita. Kuinka moni tietää 20-vuotiaan miestarjoilijan
perusvarustukseen kuuluvan moisen asun?
Esitämme, että kaikki PAMin sopimusalatoimikunnat ottavat käsittelyyn sen että työnantaja
kustantaa asianmukaisen työasun sekä jalkineet kokonaisuudessa.
Muutosesitys lähetettiin menettelytapavaliokuntaan.
Valiokunta yhtyi muutosesitykseen ja lisäsi vielä, että työnantajan tulee vastata myös
työasun ja jalkineiden huollosta.
Päätös:
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Edustajisto päättää, että kaikki PAMin sopimusalatoimikunnat ottavat käsittelyyn sen, että
työnantaja kustantaa asianmukaisen työasun sekä jalkineet kokonaisuudessaan ja vastaa
niiden huollosta.
Aloite 53:

Työhyvinvointikortti on saatava pakolliseksi koulutukseksi.

Aloite

Kaikkiin palvelualojen työehtosopimuksiin pitää saada kirjaus työnantajaa
velvoittavasta Työhyvinvointikortti koulutuksesta, jonka tulee koskea kaikkia
työntekijöitä.

Perustelut

Työhyvinvointiin on panostettava merkittävästi nykyistä enemmän, etenkin
palvelualoilla, jossa työntekijöiden työssä jaksaminen on erittäin kovalla koetuksella.
Palvelualoilla tehtävä työ on niin fyysisesti kuin henkisestikin raskasta, kuormittavaa
ja kehnosti palkattua. Lisäksi työntekijät joutuvat työskentelemään vastentahtoisesti
sellaisissa työsuhteissa ja työaikamuodoissa, joissa heiltä vaaditaan usein kohtuutontakin
venymistä, joustoja ja jatkuvien YT-neuvottelujen kohteena olemista.
Työhyvinvointia ja työssä jaksamista tulee edistää kaikin mahdollisin keinoin.
PAM Hotelli-ja ravintola-alan pääkaupunkiseudun osasto r.y.
Ammattiosasto 716

Hallituksen lausunto:
Työhyvinvointikorttikoulutus on työmarkkinajärjestöjen sopima, työturvallisuuskeskuksen
räätälöimä koulutus. Koulutus toteutetaan työturvallisuuskorttikoulutuksen tapaan. Keskeisin
ero koulutusten välillä on, että työturvallisuuskortti keskittyy tapaturmiin ja fyysisiin
vaaroihin, kun taas työhyvinvointikortti painottaa psykososiaalista kuormitusta.
Työturvallisuuskeskus päättää työhyvinvointikorttikoulutuksen antamiseen oikeutetut
koulutustahot. Työturvallisuuskeskuksen oman koulutuksen lisäksi kouluttajia on koulutettu
lähinnä liittojen koulutuskeskuksiin. Myös PAMin koulutusyksikkö on saanut oikeuden ja
kouluttajakoulutuksen. PAMin kurssitarjonnassa työhyvinvointikortti on tarjolla sekä
ammattiosasto- että yrityskoulutuksena.
Työhyvinvointikortti on hyvä peruskoulutus työntekijöille ja esimiehille. Työehtosopimuksen
sijaan koulutus olisi tarpeen saada neuvoteltua työnantajan kustantamien koulutusten piiriin.
Päätösesitys:
Edustajisto päättää, että asia siirretään sopimusalatoimikuntien käsiteltäväksi.
Ei pyydettyjä puheenvuoroja.
Päätös:
Edustajisto päättää, että asia siirretään sopimusalatoimikuntien käsiteltäväksi.
Aloite 54:

Sääntömuutosehdotus jäsenen liittymisestä kahteen eri osastoon
PAM kokoaa jäsenikseen yksityisillä palvelualoilla työskentelevät. Teoriassa PAMilla on näin
joukkovoimaa moniin yhteisiin ja tärkeisiin kysymyksiin. Voima on jäsenistössä ja sen
yhteistyössä.
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Tällä tärkeimmällä tasolla PAM on ALV:n mielestä nyt järjestänyt toimintansa kovin
epäedullisella tavalla, joka ei kannusta osastojen eikä koko jäsenkentän yhteistoimintaan.
Alueelliset osastot ja valtakunnalliset työpaikkakohtaiset osastot kilpailevat samoista
jäsenistä jolloin näiden yhteistoiminta koetaan ongelmalliseksi ja vaaralliseksi
omalle jäsenkehitykselle.
Alkoholikaupan Ammattiliitto ALV ry esittää PAM:n edustajistolle sääntömuutosta, joka
mahdollistaisi jäsenen liittymisen kahteen eri osastoon. Jäsen voisi olla jäsenenä sekä
paikallisessa yleisosastossa, että valtakunnallisessa oman alansa osastossa.
Koska PAM:ssa on osastoja, jotka hoitavat oman edunvalvontansa, ja valvovat omaa
työehtosopimustaan, pitää PAM:n huolehtia tällaisten osastojen toimintakyvystä
tulevaisuudessa nykyistä paremmin.
Alkoholikaupan Ammattiliitto ALV ry:n toimialueena on koko Suomi, ja osasto hoitaa itse
oman edunvalvontansa. Alueelliset luottamusmiehet kiertävät vuosittain alueensa
myymälät, ja hallinnon kokouksiin osallistujia on ympäri Suomen, pohjoisinta Lappia myöten,
joihin kustannuksiin kuluu huomattava osa yhdistyksen
vuosittaisista jäsenmaksupalautteista. Tämä taas johtaa siihen, että ALV ei pysty tarjoamaan
jäsenilleen vastaavanlaisia paikallisia tai valtakunnallisia etuja, kuin paikalliset osastot, joiden
jäsenmaksupalautteet käytetään suurelta osin jäsenetuihin. Kyseinen sääntömuutos korjaisi
siis ALV:n kannalta suuren ongelman.
Paikallisten osastojen merkitys taas tällä sääntömuutoksella vahvistuisi. Nämä voisivat tuon
jälkeen aidosti koota kaikki oman alueensa PAMilaiset yhteiseen toimintaan. Paikallisosastot
saisivat näin vahvan roolin PAMilaisen edunvalvonnan vahvistajina, eivätkä ne kuitenkaan
heikentäisi erityisalojen ja valtakunnallisten osastojen edunvalvontaa.
Tällä sääntömuutoksella PAM:n osastot olisivat nykyistä tasa-arvoisempia, ja ALV:n kaltaisten
osastojen toiminta ei vaaraantuisi, kun osastot houkuttelevat jäseniä toisista osastoista
itselleen työpaikoista riippumatta.
Alkoholikaupan Ammattiliitto ALV ry
Hallituksen lausunto:
Kuten aloitteen perusteluissa todetaan, edellyttäisi jäsenen liittyminen useampaan
ammattiosastoon muutoksen liiton sääntöihin. Liiton hallitus on 22.9.2012 pitämässään
kokouksessa päättänyt tulevaisuustyöryhmän perustamisesta. Työryhmän tehtäviin kuuluu
käsitellä kaikki sääntömuutosesitykset, jotka kuluvan liittokokouskauden aikana ovat liittoon
tulleet.
Päätösesitys:
Edustajisto päättää, että aloite siirretään tulevaisuustyöryhmään käsiteltäväksi.
Ei pyydettyjä puheenvuoroja.
Päätös:
Edustajisto päättää, että aloite siirretään tulevaisuustyöryhmään käsiteltäväksi.
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Aloitteista käydyn lähetekeskustelun jälkeen todettiin, että ne aloitteet, joihin tehtiin kannatettu
muutosesitys, käsitellään menettelytapavaliokunnassa. Kokous keskeytettiin 27.5. klo 16.10.
Kokousta jatkettiin tiistaina 28.5. klo 9.30. Kuultiin eduskunnan puhemiehen Eero Heinäluoman poliittinen
ajankohtaiskatsaus sekä markkinointi- ja konsulttiyhtiö TBWA Helsingin hallituksen puheenjohtajan Petteri
Kilpisen katsaus PAMin tulevaisuustyöhön.
Jatkettiin kokouksen esityslistan läpikäymistä tiistaina 28.5. klo 13.00, minkä yhteydessä todettiin että 28.5.
kokouksessa läsnä 111 edustajiston jäsentä, joista 23 varajäsentä sekä 1 tilintarkastaja, hallituksen jäseniä
ja liiton henkilökuntaa.
Kuultiin liiton puheenjohtajan Ann Selinin esittely menettelytapavaliokunnan käsittelemistä aloitteista sekä
valiokunnan vastaukset niihin. Menettelytapavaliokunnan käsittelemiin aloitevastauksiin ei ollut pyydettyjä
puheenvuoroja.
Hyväksyttiin aloitevastaukset edustajiston päätöksiksi.
Kohdan 8. käsittelyn jälkeen edustajiston 1. varapuheenjohtaja Arja Savolainen kiitti kokousväkeä ja toivotti
hyvää kesää. Savolainen luovutti kokouksen vetovastuun edustajiston puheenjohtaja Joonas Tuomivaaralle.
Kokouksen puheenjohtaja esitti muutosta esityslistan käsittelyjärjestykseen siten, että siirryttäisiin
käsittelemään seuraavaksi kohtaa 14. Kokouksen päätöslausuma. Hyväksyttiin ja siirryttiin esityslistan
kohtaan 14.
9. Tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2012
Kuultiin tilintarkastajien lausunto vuodelta 2012.
10. Hallituksen vuoden 2012 toimintakertomuksen hyväksyminen
Kuultiin kehittämisjohtaja Saana Siekkisen esittelypuheenvuoro.
Avattiin asiasta keskustelu.
Merja Lehto (Helsinki-Uusimaa) kertoi jääneensä kaipaamaan tietoa maahanmuuttajataustaisten jäsenten
kielijakaumasta toimialakohtaisesti. Luottamusmiehien näkökulmasta kielitaitovaatimukset ja
työturvallisuusasioiden perehdyttämisen tarve korostuvat. Alakohtaiset tiedot auttaisivat ymmärtämään eri
alojen luottamusmiesten jaksamista ja kuormittavuutta monikulttuurisessa ympäristössä työskenneltäessä.
Kirsti Kangas (Helsinki-Uusimaa) puhui asunnottomuudesta ja siivoojien huonosta yhteiskunnallisesta
asemasta. Hän totesi olevansa ahdistunut tilanteesta ja toivoi liitolta kovempia otteita asian suhteen.
Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelle 2012.
11. Tilinpäätöksen (31.12.2012) vahvistaminen
Kuultiin talousjohtaja Jukka Mattilan esittely tilinpäätöksestä.
Avattiin keskustelu.
Merja Lehto (Helsinki-Uusimaa) oli pyytänyt 5 puheenvuoroa kohtaan tilinpäätöksen vahvistaminen.
Puheenjohtaja pyysi että Lehto käyttäisi yhden puheenvuoron, jonka jakaisi erillisiin kokonaisuuksiin.
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Lehto olisi toivonut, että aluetoimistojen tilinpäätöstiedot olisi toimitettu jo etukäteen edustajille, mutta oli
tyytyväinen että tiedot oli jaettu pöydille.
Lehto kysyi PAM Festeistä. Minne tiedot tapahtumasta ovat menneet? Miksei tappioita, kuluja ja tuottoja
ole eritelty tilinpäätöksessä?
Lehto kysyi, mikä on Holiday Clubin käyttöaste pamilaisten jäsenten osalta ja jääkö moni jäsen vaille Clubin
etua suosituimpien lomaviikkojen ulkopuolella? Onko Holiday Clubilla sellaisia lomakohteita, jotka eivät
kiinnosta jäseniä? Miksi PAMin jäsenedut ovat huonompia kuin muilla liitoilla? Esimerkiksi Levillä PAM
tarjoaa 30 prosentin alennuksen listahinnoista, kun taas esimerkiksi Tehy tarjoaa 50 prosentin alennusta.
Lehto kertoi jäsenmaksutuottojen kasvaneen tilinpäätöksen mukaan 2 miljoonaa euroa ja osastopalautteen
olleen 200 000 euroa. Minne loput rahat eli 1,8 miljoonaa euroa ovat menneet?
Lehto kysyi PAMin lomakiinteistöihin liittyen, miksi tuotot ovat laskeneet viime vuodesta ja samanaikaisesti
korjauskulut ovat kasvaneet.
Lehto kysyi lisäksi, miksi liiton rahoja käytetään sellaiseen jäsenhankintaan, joka ei tuota tulosta.
Samanaikaisesti jäsenten asiat jäävät vuosiksi odottamaan käsittelyä.
PAMin kansainvälinen toimintaan liittyen Lehto kysyi, kuinka paljon PAMin henkilökuntaa käy ulkomailla?
Hän toivoi erittelyä maanosittain matkoista, jotka eivät suoranaisesti liity työntekijän tehtävänkuvaan.
Miksi kansainvälisen toiminnan kuluja ei ole eritelty tilinpäätöksessä?
Lehto totesi PAMin henkilöstökulujen olevan huomattavan korkeat ja kysyi, miksei henkilöstöä ole palkattu
riittävästi tekemään strategisesti tärkeintä työtä eli jäsenten auttamista. Lehto teki kannatetun
päätösesityksen:
PAM palkkaa heti aluetoimistoille riittävästi henkilökuntaa, osaavien luottamushenkilöiden keskuudesta,
ainakin 20 henkilöä. Henkilökuntaa lisäämällä puretaan mm. vireillä olevat riita-asiat. Siten saadaan
jäsenet sitoutettua ja luottamaan liittoon. Positiivinen signaali asioiden nopeasta hoidosta ja avusta tuo
uusia jäseniä!
Liiton puheenjohtaja Ann Selin totesi, ettei ulkomaanmatkojen määristä ei ole tarkkaa tietoa, mutta korosti,
ettei liiton henkilökunnalla ole sellaisia ulkomaanmatkoja, jotka eivät liity töihin. Selinin mukaan ylipäänsä
kansainvälisen ja kotimaisen toiminnan välinen raja on hämärtynyt. Jos ajatellaan esimerkiksi EU:n
direktiivivalmistelun vaikutusta suomalaiseen lainsäädäntöön, niin rajaa on vaikea määrittää. Liiton
kansainväliseen edunvalvontaan osallistuvat useat asiantuntijat vastuualueensa mukaisesti ja kvkoordinaattori vastaa toiminnan koordinoinnista.
2. varapuheenjohtaja Kaarlo Julkunen totesi, että PAM Festeistä on tehty päätös edustajistossa.
Edustajiston jäsen Matti Koski teki aikoinaan edustajistolle päätösesityksen että kerran neljässä vuodessa
järjestetään liittopäivät, joiden päätarkoitus on jäsenten virkistäytyminen. PAM Festien toteutumista ei ole
ei ole peitelty, vaan tapahtumaa on käsitelty muun muassa vuosikertomuksessa.
Julkunen totesi, että jäsenhankinnan tuloksellisuutta tarkastellaan erittäin tarkasti. Ei ole tarkoitus tehdä
sellaista jäsenhankintaa joka ei tuota tulosta. Samanaikaisesti on kuitenkin muistettava, että myös
jäsenhankinnassa on kokeiltava uusia keinoja, eikä ole mahdollista että kaikki kokeilut onnistuvat. Mutta se
hinta uuden kokeilemisesta on maksettava.
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Julkunen kertoi, että toisin kuin Lehdon puheenvuorossa annettiin ymmärtää, liiton erimielisyysasioiden
hoidossa on koko ajan nopeutettu prosessien hoitoa. Suurin osa erimielisyysasioiden viiveestä johtuu
työnantajapuolesta sekä siitä, ettei asioita käsitellä työpaikkatasolla. Toimintatapoja tulisi uudistaa ja
erimielisyyttä tulisi käsitellä mahdollisimman pitkälle työpaikalla, jolloin työnantaja ei voisi ulkoistaa
vastuutaan.
Julkunen totesi henkilöstön määrän olevan suuri koko liiton talouteen vaikuttava tekijä. Edustajisto on
hyväksynyt omat tehtävänsä hyväksyessään liitolle säännöt. Noiden sääntöjen mukaisesti edustajiston
tehtäviin kuuluu suuntaviivojen laatiminen ja hallituksen noiden suuntaviivojen mukaisen toiminnan
toteuttaminen. Jos edustajistossa ruvettaisiin päättämään henkilöresursseista ja niiden kohdentamisesta,
tämä työnjako ja tasapaino vaarantuisi. Kahdenkymmenen uuden henkilön palkkaaminen nostaisi
henkilökulut yli 50 prosentin kaikista kuluista, mikä on vaarallinen kehitys huonossa talous- ja
työllisyystilanteessa.
Talousjohtaja Jukka Mattila vastasi Lehdon kysymyksiin. Mattila totesi, että jäsenmaksutuottojen
”ylimääräiset” 1,8 miljoonaa euroa ovat menneet käytännön toiminnan pyörittämiseen ja siitä ylijääneet
varat ovat menneet sijoitustoimintaan ja työtaistelurahastoon.
Aluetoimistojen kulujen erittelyn osalta Mattila totesi, että jatkossa nämä tiedot toimitetaan edustajiston
jäsenille etukäteen.
Mattila totesi, että PAMin Ivalon, Kuusamon ja Rovaniemen lomakiinteistöt ovat sellaisessa kunnossa,
etteivät ne vastaa täysin nykyajan lomailijoiden odotuksia. Tämä on valitettavasti näkynyt näiden kohteiden
käyttöasteissa. Siitä huolimatta kohteita on pidettävä kunnossa ja Rovaniemen Kiviniemen mökkeihin
tehtiin viime vuonna remonttia.
Mattila kertoi, että Holiday Clubin osalta käyttöaste on noin 70 eli on tyhjiäkin viikkoja on. Suosittujen
lomaviikkojen osalta kohteet arvotaan, mutta muissa tilanteissa jäsen saa haluamansa kohteen
jäsenetuhintaan. Valitettavasti kaikkia vuoden viikkoja ei ole lomaosakkeissa saatavissa. Lomaosakkeiden
käyttöasteita ja kiinnostavuutta seurataan jatkuvasti ja viikkoja sekä kohteita vaihdetaan tarpeen mukaan.
Levin matkailukeskuksen jäsenetu on sellainen, että liitto maksaa matkailukeskukselle listahinnan ja
alennuksen erotuksen. Liiton hallitus teki muutamia vuosia sitten päätöksen laskea alennusprosenttia,
koska katsottiin että yhden lomakohteen tukemiseen menee liikaa rahaa. Samanaikaisesti hallitus päätti
laajentaa Holiday Clubin osakkeiden määrää ja näin laajentaa jäsenten lomatarjontaa.
Sami Liukkonen (Helsinki-Uusimaa) kysyi, kuinka paljon liitolla on sijoituksia Euroopan nykyisissä ja
mahdollisissa tulevissa kriisimaissa?
Mikko Jyrinki (Oulu) kysyi päätöslausumaan viitaten, onko liitolla varaa antaa nuorisotakuun
toteuttamiseen rahaa esimerkiksi työtaistelurahastosta.
Talousjohtaja Jukka Mattila kertoi, että myös liitolla oli Kreikan valtionlainoja ja noin 300 000 euroa
jouduttiin kirjaamaan alas. Sen jälkeen päätettiin, ettei valtionlainoihin enää sijoiteta.
Merkittiin tilinpäätös vahvistetuksi.
12. Hallituksen tili- ja vastuuvapaudesta vuodelta 2012 päättäminen
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Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus hallitukselle.
13. Toiminnan ja talouden suuntaviivat vuodelle 2014
Kuultiin kehittämisjohtaja Saana Siekkisen esittelypuheenvuoro aiheeseen.
Avattiin keskustelu.
Tuija Marttila (Häme-Pirkanmaa) kysyi toiminnan ja talouden suuntaviivoihin liittyen, miksi
työttömyysturvan ansiosidonnaisen osuuden 500 päivää muuttui 400 päiväksi alle 3 vuotta työelämässä
olleiden osalta?
Edustajiston puheenjohtaja Joonas Tuomivaara totesi, että kyseessä on raamisopimuksen yhteydessä
työttömyysturvalakiin tulleesta muutoksesta.
Kehittämisjohtaja Saana Siekkinen totesi, että työttömyysturvaan tehtiin muutoksia osana raamisopimusta
sekä useita muutoksia osana työurasopimusta. Samanaikaisesti kun lyhyen ajan työssä olleiden
työttömyysturvan kestoa lyhennettiin, tehtiin muutos lyhentämällä työssäoloehtoa, mikä oli tärkeä tavoite
ay-liikkeelle. Arvio oli että tällaisia lyhyen työhistorian henkilöitä, joilla työttömyys olisi jatkunut yli 400
päivää, oli erittäin vähän.
Riikka Salminen (Lounais-Suomi) kiitteli sitä, että luottamusmiesten toimintaa työpaikoilla tuetaan. Hän
kysyi, miten olisi tarkoitus vahvistaa luottamusmiehiä toimimaan työpaikoilla?
Kenneth Lindström (Helsinki-Uusimaa) kysyi myös, miten käytännössä olisi tarkoitus käytännössä vahvistaa
luottamusmiehiä?
Puheenjohtaja Ann Selin totesi, että nyt on tarkoitus käydä suuntaviivoja ja linjauksia läpi. Varsinaiset
suunnitelmat ja toteutus tarkentuvat syksyllä ja niitä käydään läpi syyskokouksessa.
2.varapuheenjohtaja Kaarlo Julkunen kertoi Tuija Mattilan kysymykseen viitaten, että PAMissa tehtiin
laskelmia työttömyysturvan muutoksista. Työttömyysturvan keston lyhentäminen 400 päivään kosketti
pamilaisista alle 20 henkilöä. Työssäoloehdon lyhentäminen, joka takasi nuorille pääsyn työttömyysturvan
piiriin, kosketti tuhansia pamilaisia. Kokonaispaketin osana päädyimme tällaiseen ratkaisuun näillä
perusteilla.
Hyväksyttiin hallituksen esitys toiminnan ja talouden suuntaviivoiksi vuodelle 2014.
14. Kokouksen päätöslausuma
Kuultiin päätöslausumavaliokunnan esitys kokouksen päätöslausumaksi, jonka esitteli valiokunnan
puheenjohtaja Kenneth Lindström.
Avattiin keskustelu.
Jaakko Portti (Lappi) totesi, ettei päätöslausuman sisältöön ole varsinaisesti kommentoitavaa, mutta
joihinkin lausuman ilmaisuihin ja sanamuotoihin liittyen on korjattavaa.
Hyväksyttiin kokouksen päätöslausuma Jaakko Portin tekemin kielellisin korjauksin.
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15. Kokouksen päättäminen
Edustajiston 2. varapuheenjohtaja Sauli Isokoski kiitti iloluonteisesta kokouksesta ja toivotti oikein hyvää
kesää.
Edustajiston puheenjohtaja Joonas Tuomivaara päätti kokouksen 28.5.2013 klo 14.27.
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Edustajistopuhe / Ann Selin
Edustajiston kevätkokous, 27.5.2013 Scandic Rosendahl, Tampere
Arvoisat edustajiston jäsenet, hyvät ystävät!
Aloitan katsauksen työmarkkinatilanteesta ja yleisestä poliittisesta tilanteesta, joka meihin kovasti
vaikuttaa. Otan esiin myös eläkepolitiikan kiemuroita sekä lopuksi kansainvälistä toimintaamme.
Tässä kevättalvella työmarkkinakeskustelua on värittänyt valmistautuminen maan hallituksen ohjelman
puolivälitarkasteluun ja kehysriiheen. Hallitus vetosi työmarkkinaosapuoliin, jotta valtion toimenpiteiden
rinnalle talouskasvun ja työllisyyden vauhdittamiseksi olisi saatu keskitetty työmarkkinaratkaisu. Pitkän
empimisen jälkeen Elinkeinoelämän keskusliitto ilmaisi halukkuutensa tällaisen mahdollisuuden
tarkasteluun, mutta tarjosivat palkankorotuksiin nollalinjaa ja ostovoiman turvaamiseksi työeläkevarojen
käyttöä. Oli ihan selvää, ettei meille tarjottu malli käynyt monestakaan syystä ja tunnustelut kariutuivat
aivan kehysriihen valmistumisen alla.
Pidän valitettavana, ettei yhteistä näkemystä työmarkkinaosapuolten välillä löytynyt. Olen kuitenkin sitä
mieltä, että jos olisimme lähteneet sopimustielle, jossa palkansaajan ostovoima turvataan jollain muulla
kuin palkankorotuksilla, olisimme avanneet ovet sellaiselle työmarkkinakehitykselle, jonka vaikutukset
olisivat arvaamattomia. Työeläkevarojen käyttö matalasuhdanteessa talouden piristämiseksi on mielestäni
lyhytnäköistä ja vaarallista, kun tiedämme, miten yhteiskunnan huoltosuhde lähitulevaisuudessa Suomessa
kehittyy.
Kasvun ja työllisyyden edistämiseksi päätti hallitus kehysriihessä yhteisöveron alentamisesta ja
osinkoverouudistuksesta. Uudistusten tavoitteena on piristää viennin edellytyksiä, sitä kautta koko
talouden kasvua ja parempaa työllisyyttä sekä houkutella investointeja Suomeen. Veronalennus helpottaa
suomalaisten yritysten kilpailuasemaa ja sen vastapainona osinkojen verotus kiristyy. Myös perinteisen
teollisuuden edellytyksiä vahvistavia päätöksiä tehtiin. Rikkiveron kompensaatio toteutettiin, alueellinen
kuljetustuki säilyy ja kaikki luvatut liikennepoliittiset hankkeet toteutetaan. Yritysten kasvu- ja
siemenrahastojen lisäpanostuksilla tuetaan myös yritysten kasvua ja työllistämismahdollisuutta.
Kehysriihen päätöksistä eniten keskustelua herätti osinkoveropäätös, jota jouduttiinkin heti korjaamaan,
koska vaikutusarviointi oli ollut puutteellinen. Monet ovat arvioineet yhteisöveron roiman laskun tulleen
työnantajapuolelle kuin Manulle illallinen. En tiedä onko spekulaatioissa perää, mutta pidän valitettavana,
että jäi edes epäilyksen varjoja siihen suuntaan, että työmarkkinaratkaisu kaatui, koska toiset tiesivät jo pari
päivää aiemmin hallituksen aikeista laskea yhteisöveroa. Luottamus on ollut muutoinkin koetuksella viime
aikoina, eikä tällaisia huhuja kaivattaisi, mutta tähän teemaan palaan vielä hetken kuluttua tarkemmin.
Yhteisöveron lasku ja muut toimenpiteet yritysten kustannusten alentamiseksi antavat nyt luvan odottaa
annettujen työllisyyslupausten lunastamista. Yhteiskunta on tehnyt yhteisin verovaroin tarvittavat
toimenpiteet elinkeinoelämän ja talouskasvun piristämiseksi. Haastankin elinkeinoelämän kantamaan
vastuunsa ja näyttämään, että yhteiskunnan tuella on heidän toiminnassaan todella aidosti merkitystä. Me
palkansaajapuolella odotamme yrityksiltä tässä hankalassa taloustilanteessa vastuunkantoa, joustoja, uskoa
suomalaiseen työhön ja investointeja. On myös esitetty, että näin roimille verohelpotuksille pitäisi olla jokin
konkreettinen vastine, jota valtio edellyttäisi. Itse pidän ajatuksen toteuttamismahdollisuuksien
selvittämistä ilman muuta tutkimisen arvoisena.
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Kun kehysriihestä tekee kokonaisarviota, niin täytyy huomiota kiinnittää myös siihen, mitä ei tehty.
Arvonlisäveroja ei korotettu eikä perusturvaan tehty leikkauksia, mutta hallitus kykeni silti sopeuttamaan
valtiontaloutta. Arvonlisäverojen korotukset olisivat olleet myrkkyä pamilaisille aloille sekä leikanneet
palvelualoilla työskentelevien ostovoimaa. Perusturvan ja julkisten palveluiden leikkaukset olisivat
entisestään heikentäneet kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten asemaa. Tältä osin pidän
kehysriihen päätöksiä vähintäänkin kohtuullisina pamilaisten kannalta.
Hyvät edustajistotoverit!
Ensi syksynä käydään monen alan TES-neuvottelut, muodossa tai toisessa. PAMin työehtosopimuksista
syksyllä ovat päättymässä hiusalan, hiihtokeskusalan, ohjelmapalvelualan sekä Makuunin sopimukset
lokakuun lopussa, golfalan ja kiinteistöpalvelualan sopimukset marraskuun lopulla sekä Suomen
kansallisteatterin tekniikkaa ja vastaavia koskeva sopimus ja Yleisradion ja MTV:n Yhtyneet-Sopimus
joulukuun lopussa. Syksyn neuvotteluissa PAM tulee vahvasti tavoittelemaan solidaarisia palkkaratkaisuja.
Oikeudenmukainen palkkapolitiikka edellyttää sitä, että matalapalkkaisten alojen työntekijöiden palkat
eivät jää enää lisää jälkeen esimerkiksi teollisuuden palkoista.
Nais- tai tasa-arvoerän rinnalle haluamme nostaa keskusteluun erillisen osa- ja määräaikaisia työntekijöitä
koskettavan erän, joka huomioi sellaiset toimialat, joilla on paljon osa- tai määräaikaisia työntekijöitä.
Solidaarista palkkapolitiikkaa pitäisi olla kenen tahansa helppo kannattaa tietenkin erityisesti
oikeudenmukaisuussyistä. Tämän lisäksi esimerkiksi kotimaisen kasvun ja palvelualojen työllisyyden
kannalta se olisi järkevää. Suomi tarvitsee kotimaisen kulutuksen elpymistä lähes yhtä kipeästi kuin viennin
kasvua.
Pitkin kevättä elinkeinoelämän puolelta on väläytelty mahdollisuutta lähteä alkusyksystä tunnustelemaan
keskitetyn työmarkkinaratkaisun mahdollisuutta uudemman kerran. Mielestäni me tarvitsemme jälleen
työmarkkinayhteistyötä - ehkä voisi jopa sanoa - vanhan ajan konsensusta. Moni on ennustanut
neuvotteluista erittäin hankalia, mutta se ei ole mikään luonnonlaki. Mikäli neuvotteluihin pystytään
valmistautumaan avoimen, ja luottamukseen perustuvan keskustelun pohjalta, löydetään yhteinen tahto
suomalaisen työelämän ja yritysten toimintaympäristön kehittämiseksi sekä kohtuullisen ansiokehityksen
turvaamiseksi, niin en näe mitään syytä, miksi ensi syksyn pitäisi välttämättä olla poikkeuksellisen vaikea.
Onko se sitten keskitetty tuloratkaisu vai joku muu tapa, on mielestäni enemmänkin sivuseikka.
Kuitenkin on syytä todeta tässä kohtaa, etten toivo sellaista tilannetta, jossa tunnustelumme keskitetyn
ratkaisun mahdollisuuksia ovat avoinna samanaikaisesti kuin joillakin avainaloilla neuvotellaan
alakohtaisista sopimuksista. Mahdollisen keskitetyn ratkaisun teko on aloitettava hyvissä ajoin alkusyksystä
ja todeta ennen liittokierroksen alkua, onko sille mahdollisuuksia vai ei.
Vaikka suhtaudun edelleen toiveikkaasti siihen, että palkansaaja- ja työnantajapuoli kykenevät Suomessa
halutessaan tekemään hyvää yhteistyötä, olen havainnut huolestuttavia signaaleja elinkeinoelämän
puolelta viime vuosina. Keskeisin huoleni on, voiko Elinkeinoelämän keskusliittoon sopijaosapuolena
luottaa. Viime syksynä EK:n hallitus käveli omien neuvottelijoidensa ja kolmikantaisen valmistelun yli, kun
se hylkäsi lain osaamisen kehittämisestä. Päätöstä seurasi hyiset välit työmarkkinaosapuolten välillä, sillä
työntekijäpuolella nähdään edelleen, että raamissa sovitusta koulutusoikeudesta livettiin. ”Viisas väistyy”
kuuluu vanha sanonta. Ehkä tässäkin näin kävi. Tulos ei tyydytä, mutta yleisten syiden vuoksi ay-liike
laihempaankin kompromissiin lopulta suostui.
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Viimeisin vastoinkäyminen luottamuksessa oli EK:n ilmoitus lopettaa toisen vuosineljänneksen
tuntipalkkatilastointi omiin yt-neuvotteluihinsa vedoten. Joidenkin liittojen työehtosopimuksissa viitataan
tuntipalkkatilastointiin, joten on epäselvää, miten noiden kirjausten käy, jos EK todella lopettaa tilastoinnin.
Minusta on huolestuttavaa, että EK katsoo voivansa yksipuolisesti irtautua yhdessä sovituista asioista
ilmoitusmenettelyllä. Tällaisella toiminnalla ei rakenneta luottamusta sopijaosapuolten välillä.
Yleisesti ottaen sopimisen kulttuuria rapauttaa yhteiskunnallisen eriarvoisuuden kasvu. Meidän on ayliikkeessä vaikea ymmärtää sitä, että työntekijöille tarjotaan nollalinjaa ja samaan aikaan jaetaan hulppeita
osinkoja omistajille. Todellakin toivon, että EK:n johdon linja selkenee ja syksyllä olisi mahdollista siirtyä
normaalimpaan tilaan työmarkkinoilla. Tämä edellyttää, että kaikilla on aito tahto hakea koko yhteiskunnan
kannalta parasta ratkaisua laajalla yhteisrintamalla. Tämä edellyttää avarakatseisuutta, kokonaisuuksien
ymmärtämistä ja neuvotteluosapuolten keskinäistä kunnioitusta.
Syksyn tullen käynnistyvät keskustelut myös eläkeasioista. Väestön ikääntyessä työeläkemaksuihin
kohdistuu tulevina vuosina kovia korotuspaineita, jotta voimme kestävällä tavalla turvata työntekijöille
luvatut eläkkeet. Työmarkkinakeskusjärjestöt sopivat työeläkemaksujen korotuksista neljä vuotta sitten
osana niin sanottua sosiaalitupoa ja uudelleen maaliskuussa 2012 osana työurasopimusta. Viitaten
aiempaan, niin jälleen kerran EK:n linja muuttui ja viime syksynä EK vaati isoja alennuksia
työeläkemaksuihin. Lopulta päädyttiin siihen, että tämän vuoden työeläkemaksu peritään edellisvuoden
suuruisena purkamalla työkyvyttömyysmenojen heilahtelujen varalla olevaa puskurirahastoa. Kerättyjä
työeläkevaroja purkamalla heikennetään eläkejärjestelmän pitkän aikavälin kestävyyttä. Pelkään pahoin,
että saamme tulevanakin syksynä vastaamme elinkeinoelämän vaatimukset rahastojen purkamisesta.
Tosiasia kuitenkin on se, että työeläkerahastoja purkamalla siirretään työeläkemaksujen korotuspaineita
edelleen tulevien työntekijäsukupolvien harteille, vaikka tiedetään, etteivät nuo hartiat ole lainkaan niin
leveät kuin edeltävien sukupolvien. Suomalainen eläkejärjestelmä perustuu siihen, että jokainen työikäinen
sukupolvi rahoittaa jo eläkkeellä olevien eläkettä sekä rahastoinnin kautta osan omasta eläketurvastaan.
Suurin osa nyt maksussa olevista eläkkeistä rahoitetaan vuosittain kerättävillä eläkemaksuilla ja noin joka
neljäs eläke-euro tulee rahastoista. Koska nykyiset ja tulevat ikäluokat ovat pienempiä kuin eläkkeellä
olevat ikäluokat, on aiempina vuosina kerätty eläkemaksua enemmän kuin maksuun on tarvittu.
Rahastointia on jossain muodossaan tehty yksityisillä aloilla 1960-luvulta lähtien ja julkisilla aloilla 1980luvun lopulta lähtien.
Rahastoimalla työeläkevaroja, pystytään tasaamaan ikäluokkien koon vaihteluista aiheutuvia paineita
työeläkemaksuissa. Työeläkevarojen onnistunut – turvaava ja tuottava - sijoittaminen on olennaista, jotta
vältytään ylisuurilta maksunkorotuksilta. Sijoitustoiminnan tuotot ovat olennainen osa eläkkeiden
rahoitusta. Työeläkemaksut ovat aina olleet ns. siirrettyä palkkaa, työntekijöiden ansioita. 1990-luvun
alusta lähtien on työntekijöiltä myös suoraan itseltään kerätty omaa osuutta erillisellä maksulla. Työeläke
on siis todellakin myöhennettyä palkkaa ja työeläkevarat siksi palkansaajien ja eläkeläisten omaisuutta.
Vastuullisena toimijana ay-liikkeen on pidettävä huoli siitä, että työeläkemaksujen korotuksista päästään
sopuun tulevien vuosien osalta niin, ettei koko järjestelmän kestävyys vaarannu. Muistutan edelleen
elinkeinoelämää siitä, että poliittiset päättäjät ovat helpottaneet viime vuosina monin tavoin työnantajien
taakkaa esimerkiksi Kela-maksun poistolla ja nyt yhteisöveroa alentamalla. Maksuhelpotukset eivät voi
ulottua työeläkemaksujen puolelle, siinä kulkee ay-liikkeen raja. Emme voi tietoisesti heikentää
eläkejärjestelmämme kestävyyttä lyhytnäköisistä suhdannepoliittisista syistä.
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Ensi syksynä alkavat myös keskustelut suomalaisen eläkejärjestelmän pidemmän aikavälin kehittämisestä.
Keskustelussa varmasti esiintyvät jälleen vaatimukset vanhuuseläkeiän korottamisesta, jota perustellaan
väestöllisen huoltosuhteen muutoksilla sekä kansalaisten eliniän pitenemisenä.
Viime vuosina käydyssä keskustelussa on lähes kokonaan unohtunut se seikka, että vuoden 2005
eläkeuudistuksessa otettiin käyttöön elinaikakerroin huomioimaan suomalaisten eliniän pitenemisen
vaikutukset eläkejärjestelmässä. Koska suomalaisten keskimääräinen elinikä on noussut ja jatkaa nousuaan,
oli tarve rakentaa järjestelmään mekanismi joka oikeudenmukaisella tavalla hillitsee eläkemenojen kasvua
ja työeläkemaksujen nousupainetta.
Jokaiselle ikäluokalle vahvistetaan elinaikakerroin sinä vuonna kun täyttää 62 vuotta. Jos elinaika pidentyy
ennusteiden mukaan vuodella, saa puolen vuoden lisätyöskentelyllä saman eläkkeen kuin saisi 63vuotiaana ilman elinaikakertoimen leikkausta. Nykyennusteiden mukaan vuonna 1980 syntyneen pitäisi
tehdä työtä 65-vuotiaaksi kompensoidakseen elinaikakertoimen vaikutuksen. Julkisessa keskustelussa on
unohtunut se, että elinaikakerroin ja muut toimenpiteet työurien pidentämiseksi itse asiassa nostavat
todellista eläkkeellesiirtymisikää koko ajan.
Keskusteluissa eläkejärjestelmän kehittämisestä on syytä tutkia suomalaisen työelämän muutoksia
laajemmin kuin tarkastelemalla ja kiistelemällä vanhuuseläkkeen alarajasta. Palvelualojen näkökulmasta
tämä keskustelu ei paneudu eläkejärjestelmämme todellisiin ongelmiin. Väitöskirjaa valmistelevan tutkijan
Lasse Tarkiaisen mukaan hyvätuloinen 35-vuotias suomalainen nainen elää keskimäärin 86,2-vuotiaaksi ja hyvätuloinen mies 82,0-vuotiaaksi. Sen sijaan köyhimpien 35-vuotiaiden suomalaisnaisten elinajanodote on
79,4 vuotta ja köyhimpien miesten 69,5 vuotta. Tutkimuksessa paljastui myös että alimmassa
tuloviidenneksessä elinajanodotteen kasvu pysähtyi 1990-luvun alkupuolella.
Lisäksi tiedetään, että pienipalkkaisten ammatit ovat usein fyysisesti raskaita ja niistä eläköidytään
nuorempina kuin hyväpalkkaisista vähemmän fyysisistä töistä. Palvelualojen työntekijöiden näkökulmasta
on hankalaa perustella vanhuuseläkeiän nostoa tai muita eläkeleikkauksia, kun tutkimukset osoittavat, että
ikäluokkien eliniän piteneminen johtuu suurelta osin hyvätuloisten ihmisten eliniän pitenemisestä.
Vaikka naisten elinikä on keskimäärin korkeampi kuin miesten, on naisten työurat erityisesti
perhevastuiden johdosta miehiä lyhyemmät ja tulot miehiä alhaisemmat. Molemmat tekijät johtavat siihen,
että naisten eläkkeet ovat miehiä pienemmät. Jotkut täällä ehkä muistavatkin jo liittokokouksessa
käymämme keskustelun ”köyhistä vanhoista naisista”, nyt teema huolestuttaa muuallakin. Vuoden 2011
lopussa miesten keskimääräinen eläke oli 1610 euroa ja naisten 1258 euroa kuukaudessa. Siltä osin kuin
naisten ja miesten tuloerot tai työuran pituus johtuvat perhevapaiden epätasaisesta jakautumisesta, ei ole
oikeudenmukaista, että se heijastuu näin voimakkaasti myös eläkkeiden suuruuteen. Perhevapaiden
käytössä on kuitenkin kyse loppujen lopuksi koko yhteiskunnan jatkuvuuden turvaamisesta.
Uuden eläkejärjestelmän on suunniteltu astuvan voimaan vuoden 2017 alusta. PAMin näkemyksenä on,
että tuloerojen kasvu ja työurien pituuteen vaikuttavat tekijät tulee ottaa entistä paremmin huomioon
uutta järjestelmää valmisteltaessa. Jo pelkästään edellä mainitsemiani tekijöitä vasten tarkastelemalla on
selvää, ettei ammattiyhdistysliikkeellä ole perusteltua motiivia lähteä uudistamaan eläkejärjestelmää
pelkästään vanhuuseläkkeen alarajaa korottamalla. Tarvitsemme konkreettisia tekoja työurien
pidentämiseksi hyvään johtamiseen panostamalla. Työhyvinvointiin ja erityisesti fyysisesti raskasta työtä
tekevien ihmisten työssäjaksamista on viisasta tukea.
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Kaiken kaikkiaan eläkejärjestelmän kehittämisestä puhuttaessa on muistettava, että arvioiden mukaan
suomalainen eläkejärjestelmä on vakaalla pohjalla. Eläketurvakeskus tilasi runsas vuosi sitten kahdelta
eläkejärjestelmien erityisasiantuntijalta arvion Suomen eläkejärjestelmän sosiaalisesta, taloudellisesta ja
poliittisesta kestävyydestä. London School of Economicsin professori Nicholas Barr arvioi suomalaista
eläkejärjestelmää erittäin positiivisesti ja kehotti säilyttämään konsensuksen ja yhteistyön järjestelmää
kehitettäessä.
Kanadan kansainvälistä eläkejärjestelmien tutkimuslaitosta johtava Keith Ambachtsheer yhtyi Barrin
arvioihin. Ambachtsheer totesi omassa arviossaan, että Suomen eläkejärjestelmä on kattava ja
institutionaalisesti vahva. Se kykenisi toteuttamaan suomalaisten eläketurvan hyvin myös tulevaisuudessa,
vaikka mitään ei muutettaisi. Molempien arvioijien mukaan Suomessa on kehitetty järjestelmää
ennakoiden tulevaisuuden haasteet. Näiden arvioiden pohjalta on hyvä keskustella eläkejärjestelmän
kehittämisestä. Toisin kuin julkisesta keskustelusta voisi päätellä, me emme ole kuilun partaalla, vaan
voimme aidosti miettiä eläkejärjestelmän kehittämistä vailla välittömiä huolia järjestelmän
romahtamisesta.
Hyvät edustajistotoverit!
Järkyttävät uutiset levisivät ympäri maailman 24. huhtikuuta, kun Bangladeshin Savarissa romahti
vaatetehdas. Rana Plaza -rakennuksen raunioista löydettiin yli 1 000 ihmisen ruumiit. Romahtaneessa
tehtaassa oli havaittu halkeamia, mutta toiminta jatkui. Romahtaneessa tehtaassa valmistettiin vaatteita
ainakin eurooppalaisille Primarkille, Benettonille, Mangolle ja C&A:lle sekä yhdysvaltalaiselle Wal-Martille.
Savarin tragedia on pahin työturvallisuusonnettomuus maailmassa lähes 30 vuoteen ja se herätti ennen
näkemättömän voimakkaan reaktion bangladeshilaisten työläisten puolesta.
PAM vetosi suomalaisiin yrityksiin, jotta ne sitoutuisivat tekstiiliteollisuuden työntekijöiden turvallisuuden
kehittämiseen Bangladeshissa. Kansainvälinen palvelualojen ammattiliitto UNI ja sen yhteistyökumppanit
keräsivät yrityksiltä sitoumuksia sopimukseen palo- ja rakennusturvallisuuden kehittämisestä Bangladeshin
tehtaissa. Nyt solmittu palo- ja turvallisuussopimus sisältää mm. riippumattoman tahon tekemät
turvallisuustarkastukset ja niiden tulosten julkistamisen, pakolliset korjaukset sekä ammattiliittojen pääsyn
tehtaisiin.
Useat maailman suurimmista vähittäiskauppaketjuista sitoutuivat Bangladeshin turvallisuussopimukseen
määräaikaan eli 15.5. mennessä. Tällä hetkellä sopimus kattaa yli tuhat bangladeshilaista vaatetehdasta.
Suomalaisyrityksistä sopimukseen sitoutui määräaikaan mennessä vain Stockmann-konserni, joka ansaitsee
näin tulla erikseen mainituksi hyvänä esimerkkinä. Useat kotimaiset yritykset ovat kuitenkin kertoneet
harkitsevansa vielä sopimukseen liittymistä.
Bangladeshin tragedia on herättänyt monia ajatuksia siitä, miten voisimme entistä paremmin auttaa
kaikkein heikoimmassa asemassa työskenteleviä ihmisiä. Tarvitaanko aina jokin massiivinen onnettomuus
ennen kuin työturvallisuus tai kunnon työn vaatimukset otetaan todesta? Pitäisikö PAMin tulevaisuuden
solidaarisuushankkeiden koskettaa eettisempää kansainvälistä kauppaa siten, että olisimme SASKin kautta
tukemassa parempia työoloja tehtaissa, jotka valmistavat hyödykkeitä suomalaisille markkinoille?
Vaikkei meilläkään aina helppoa ole, niin silti vastuumme on huomata suuri eriarvoisuuden kasvu ympäri
maailman ja tehdä edes oma pieni osuutemme myös muissa maissa työskentelevien ihmisten hyvinvoinnin
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puolesta. Euroopassa ja Yhdysvalloissa rikkaimman 1 prosentin osuus tulojen kasvusta oli 90 prosenttia
vuonna 2010. Nämä ovat järkyttäviä lukuja, koska ne paljastavat, miten kasvun moottorina aiempina
vuosina toiminut palkansaajista koostuva keskiluokka on tippumassa kehityksen kelkasta
maailmanlaajuisesti. Talouskasvu on tyrehtynyt, koska työttömillä, työtä tekevillä köyhillä tai kurjistuvalla
keskiluokalla ei ole enää varaa kuluttaa.
Yhteisenä uusliberalistisena vastauksena talouskasvun piristämiseksi tuntuvat olevan veronalennukset ja
julkisen talouden leikkaukset. Euroopan kriisimaissa velkakriisi on muuttunut työttömyyskriisiksi. Kriisin
pitkittyminen uhkaa synnyttää kokonaisen sukupolven nuoria aikuisia, joille ei ole töitä tarjolla. Hyvät
toverit, hälyttävä maailmanlaajuinen tilanne suorastaan huutaa työväenliikettä apuun. Meillä tulee
kuitenkin olla valmius tehdä suuria rakenteellisia uudistuksia maailmantalouden, pankkijärjestelmän ja
osakemarkkinoiden toimintaan.
Päätän puheenvuoroni Nelson Mandelan viisaisiin sanoihin: ”Köyhyyden vastaisessa taistelussa ei ole kyse
hyväntekeväisyydestä. Kyse on oikeudenmukaisuudesta. Se on ihmisten perusoikeuksien turvaamista,
oikeutta ihmisarvoiseen ja säälliseen elämään”.
Näillä sanoilla toivotan teille kaikille hyvää kokousta.
Kiitos!
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Päätöslausuma, PAMin edustajisto 27.- 28.5.2013

Talkoohengellä ei vuokranmaksu luonnistu

PAMin työehtosopimusten osalta ensimmäiset neuvottelut käynnistyvät tulevana syksynä. Edustajiston
kokouksen viesti on selvä, palkankorotusten täytyy olla euroina, ei prosentteina ja nollaa on turha edes
tarjota. Työ on parasta sosiaaliturvaa – mutta vain, jos palkallaan tulee toimeen. Ostovoiman takaava
työmarkkinaratkaisu on koko yhteiskunnan etu ja se on tehtävä ensisijaisesti palkankorotuksin, ei
verokevennyksin.
Muutama edellinen palkkaratkaisu on ollut hyvin maltillinen, mutta se ei ole näkynyt työpaikkojen arjessa
työsuhteiden laadun parantumisena tai pysyvämpinä työpaikkoina. Päinvastoin, tavaksi on muodostumassa
jatkuva tehostaminen ja yritysten hätävara yt:t, eli yhteistoimintaneuvottelut käynnistetään, koska voitto
näyttää jäävän suunniteltua pienemmäksi ja tulosta parannellaan palkkakuluja leikkaamalla. Varsinaisesta
yhteistoiminnasta, yhteisten ratkaisujen etsimisestä, on turha puhua, vaan is-, eli irtisanomisilmoitukset
ovat tänä päivänä osuvampi ilmaus jatkuvalle epävarmuudelle.
Epävarmuutta lisää osaltaan edelleen jatkuva työsuhteiden silppuuntuminen. Niin sanotut 0-sopimukset on
kiellettävä kokonaan. Työntekijälle tarjotaan työsopimusta, jossa työajaksi on määritelty 0-40 tuntia
viikossa ja on selvää, että toimeentulon epävarmuus ja usein mataliksi jäävät kuukausitulot vaikeuttavat
arkea monin tavoin. Nollasopimuslaiset jäävät paitsi muun muassa irtisanomissuojasta ja sairasajan
palkasta ja osaltaan näin kantavat yrittäjälle kuuluvat liiketoiminnan riskit.
Terveiset eduskuntaan
Edustajiston mukaan kauppojen selonteon jatkokäsittelyssä hallituksen tulee ottaa onkeensa
talousvaliokunnan mietinnön suosituksesta keskittää poikkeuslupien myöntäminen yhdelle
aluehallintoviranomaiselle. Tällä hetkellä kansallisten ja kirkollisten juhlapyhien osalta laki antaa
periaatteessa selkeät perusteet, miten poikkeuslupia tulisi myöntää, mutta käytännössä päätösten kirjo on
melkoinen ja lain noudattaminen kyseenalaista.
Nuorten ja ikääntyneiden työntekijöiden työllistymisen tulisi olla niin poliitikkojen, kuin
työmarkkinajärjestöjenkin asialistan kärjessä. Työttömyyden pitkittyminen tekee työhön paluusta koko ajan
vaikeampaa ja toisaalta matalapalkkaisilla aloilla osa-aikatyön vastaanottaminen on taloudellisesti
hankalaa. Useimmiten tarjolla on tuntitöitä, jolloin asumistuen tai toimeentulotuen voimakas
leikkaantuminen tekee työn vastaanottamisesta käytännössä mahdotonta. PAMin edustajisto esittää, että
työttömille luodaan samankaltainen vuositulorajamalli kuin opiskelijoilla, eli tuensaaja voisi ansaita jonkun
verran menettämättä muita tulonlähteitä välittömästi.

