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PAIKALLINEN SOPIMINEN –
PAMin jäsenten näkemys

• Enemmistö uskoo, että työantajilla on paremmat mahdollisuudet 
vaikuttaa paikallisen sopimisen lopputulokseen 

• Lähes 90 prosenttia uskoo, että työehtosopimukset ovat paras 
tapa huolehtia pelisäännöistä työmarkkinoilla

• Paikallinen sopiminen mahdollistuisi todenteolla, jos sopimisen 
tasapuolisuudesta aidosti huolehdittaisiin

• Ammattiliitto pitäisi olla mukana myös paikallisessa sopimisessa
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Työehtosopimukset ovat paras tapa huolehtia pelisäännöistä

työmarkkinoilla.

On tärkeää, että ammattiliitot sopivat asioista työntekijöiden

puolesta myös silloin, kun niistä sovitaan paikallisesti.

Minulla ei ole mitään paikallista sopimista vastaan, jos

voidaan varmistua siitä, että osapuolet voivat aidosti

neuvotella työehdoista ilman, että kumpikaan pääsee

sanelemaan niitä.

Työnantajapuoli yrittää paikallisen sopimisen avulla horjuttaa

ammattiyhdistysliikkeen asemaa Suomessa.

Vaatimukset ammattiliittojen luottamusmiesten korvaamisesta

työntekijöiden keskuudestaan valitsemilla neuvottelijoilla on

esimerkki keinoista, joilla työnantajat yrittävät heikentää

työntekijöiden asemaa työmarkkinoilla.

Uskon, että paikallisesta sopimisesta tulee muutaman vuoden

sisällä tavanomaisin tapa sopia työehdoista työntekijöiden ja

työnantajien välillä

Uskon, että paikallisen sopimisen yleistyminen muuttaa

suomalaista työelämää parempaan suuntaan.

PAMin jäsenten näkemyksiä paikallisesta sopimisesta

Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä En samaa enkä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa
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Työehtosopimukset ovat paras tapa huolehtia pelisäännöistä

työmarkkinoilla.

On tärkeää, että ammattiliitot sopivat asioista työntekijöiden

puolesta myös silloin, kun niistä sovitaan paikallisesti.

Minulla ei ole mitään paikallista sopimista vastaan, jos voidaan

varmistua siitä, että osapuolet voivat aidosti neuvotella

työehdoista ilman, että kumpikaan pääsee sanelemaan niitä.

Työnantajapuoli yrittää paikallisen sopimisen avulla horjuttaa

ammattiyhdistysliikkeen asemaa Suomessa.

Vaatimukset ammattiliittojen luottamusmiesten korvaamisesta

työntekijöiden keskuudestaan valitsemilla neuvottelijoilla on

esimerkki keinoista, joilla työnantajat yrittävät heikentää

työntekijöiden asemaa työmarkkinoilla.

Uskon, että paikallisesta sopimisesta tulee muutaman vuoden

sisällä tavanomaisin tapa sopia työehdoista työntekijöiden ja

työnantajien välillä

Uskon, että paikallisen sopimisen yleistyminen muuttaa

suomalaista työelämää parempaan suuntaan.

Rivinjäsenten (=ei ay-liikkeen luottamustoimia) ja 

luottamusmiesten näkemykset paikallisesta sopimisesta

LM rivijäsen



PAMin jäsenkysely: 

- Kyselytiedot kerättiin marraskuussa 2020
- Kysely toimitettiin 42 929 PAMin jäsenelle
- Kyselyyn vastasi 7 344 henkilöä
- Vastausprosentti oli 17%
- Jäsenkysely on toteutettu vuodesta 2011 vuoden välein. Kysymykset ovat vaihdelleet ajankohdan mukaan.




