
Palvelualojen ammattiliitto PAMin
strategia vuosille 2020 – 2023 



Perustehtävä
PAM on yksityisillä palvelualoilla työskentelevien ammattiliitto. 
Työelämän asiantuntijana PAM parantaa jäsentensä toimeentuloa, työsuhdeturvaa, 
osaamista ja elämisen laatua.

PAM 
• kokoaa ja yhdistää palvelualojen työntekijät
• tarjoaa jäsenen tarvitsemaa tukea ja turvaa työelämässä
• neuvottelee palvelualoille työehtosopimukset ja valvoo niiden toteutumista
• vaikuttaa työelämän lainsäädäntöön
• turvaa ja edistää edunvalvontaa sekä luottamushenkilöiden toimintaa työpaikoilla



PAMin tavoiteohjelma antaa 
suunnan – vision PAMille



Visio
• Palvelualojen ammattilaiset työskentelevät menestyvillä ja vetovoimaisilla toimialoilla. Heillä on 

mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä sekä työpaikkansa päätöksiin ja kehitystyöhön.

• Työehtosopimuksilla on määritetty kaikille palvelualojen työntekijöille työehtojen vähimmäistaso, joka 
turvaa heidän toimeentulonsa ja mahdollistaa kunnolliset työolosuhteet. Paikallisella sopimisella on 
parannettu työpaikan työehtoja ja työskentelyolosuhteita. 

• Yrityksen toimivat sekä sosiaalisesti että ekologisesti vastuullisesti. Yritykset hyväksyvät sen, että 
kaikilla työntekijöillä on ammatista ja kansalaisuudesta riippumatta oikeus ja mahdollisuus 
järjestäytyä sekä neuvotella työehdoistaan.

• Palvelualojen työntekijöillä on hyvät perustaidot ja heillä on mahdollisuus kehittää ja ylläpitää omaa 
osaamistaan työnantajien tarjoamalla henkilöstökoulutuksella, joka on työntekijöiden 
koulutustaustasta ja asemasta riippumatta tasapuolista.

• Palvelualojen työntekijät ovat aktiivisia yhteiskunnan jäseniä. He voivat luottaa siihen, että 
yhteiskunnan turvaverkot ovat kattavat ja ne ovat käyttäjilleen toimivat ja inhimilliset.

• PAMilla on laadukkaat palvelut, jotka ovat aktivoivia ja luovat käyttäjilleen myönteisen 
palvelukokemuksen. Entistä suuremmalla joukolla PAMin jäseniä on lähellä oleva luottamusmies, jolla 
on tehtävän hoitamiseen hyvät toimintaedellytykset ja liiton vahva tuki.



Arvopohja
PAMin tavoitteena on yhteiskunta, jossa jokaisella on oikeus työhön, mahdollisuus turvalliseen 
ja hyvään elämään ja jossa heikoimmassa asemassa olevista huolehditaan. 
Toimintaamme arvioimme sen kautta, kuinka hyvin edistämme oikeudenmukaisuuden ja 
kestävän kehityksen toteutumista. 
Pamilaisilla on oikeus turvalliseen ja hyvään elämään. 

Riittävä toimeentulo, hyvät työskentelyolosuhteet, terveellinen elinympäristö ja tasapainoinen vapaa-
aika ovat jokaiselle kuuluvia elämän arvoja. PAM taistelee näiden arvojen toteutumisen puolesta.

Pamilaiset toimivat oikeudenmukaisuuden puolesta. 
Meille oikeudenmukaisuus on tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, solidaarisuutta, toistemme kunnioitusta 
ja vapautta. Työelämässä ja koko yhteiskunnassa edistämme näiden arvojen toteutumista.

Pamilaiset ovat heikomman puolella. 
Työelämä ei kohtele kaikkia tasapuolisesti ja siksi meidän tehtävämme on olla heikoimpaan asemaan 
joutuneiden puolella. Toimimme heidän äänenään ja suojanaan sekä vahvistamme heidän 
mahdollisuuttaan edustaa itseään.

Pamilaiset edistävät kestävää kehitystä. 
Haluamme yhteiskunnan ja maailman, jossa huomioidaan ihminen, ympäristö ja talous tasavertaisesti 
päätöksenteossa. Toimimme sen puolesta, että tulevaisuudessakin ihmisillä on mahdollisuus elää 
täysipainoista elämää turvallisessa ja puhtaassa ympäristössä.



Päämäärä:

PAMin toimialoilla 
järjestäytymisaste kasvaa!



Strategiset valinnat ja tavoitteet
Pamilaisten palkkaa, työehtoja ja työolosuhteita parannetaan

Selkiytetään sopimusalat, joille PAM neuvottelee työehtosopimukset
Vahvistetaan paikallista sopimista ja sen edellytyksiä

Yhä useammalla työpaikalla on aktiivinen ja osaava luottamusmies
Tuetaan ja ohjataan luottamushenkilöiden toimintaa, jotta työyhteisön aktiivisuus lisääntyy ja luottamus syvenee
Vahvistetaan luottamusmiesten osaamista ja parannetaan neuvotteluvalmiuksia
Lisätään sopimalla oikeuksia valita työpaikoille luottamusmiehiä

PAMin jäsenmäärä kasvaa työyhteisöjen toiminnalla ja aktiivisella jäsenhankinnalla
Autetaan ja tuetaan luottamushenkilöitä ja aktiiveja jäsenhankintatyössä
Panostetaan liiton jäsenhankintatyöhön ja sen keinoihin 
Kehitetään erityisesti keinoja tavoittaa nuoria, opiskelijoita ja maahanmuuttajia

PAM tarjoaa jäsenilleen parempia palveluja
Monipuolistetaan jäsenpalveluja ja -etuja vastaamaan paremmin jäsenten tarpeita
Varmistetaan jäsenpalvelujen tavoitettavuus, helppokäyttöisyys ja laadukkuus

PAM on yhteiskunnallisesti nykyistä vaikuttavampi ammattiliitto
Laajennetaan pamilaisten vaikuttajien verkostoa ja kohennetaan heidän osaamistaan
Vahvistetaan toimialojen vetovoimaa ja menestystä



Kriittiset menestystekijät 

Sujuva ja tehokas työehtosopimustoiminta
Merkittävä yhteiskunnallinen vaikuttavuus
Pätevä ja motivoitunut henkilökunta
Hyvä ja tarkka talous
Laadukas johtaminen
Tavoittava ja tehokas viestintä



Strategian 
onnistumista mitataan 
järjestäytymisasteen 

kehityksellä
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