PAMin kysely marava alan
jäsenille koronankriisin
vaikutuksista
Maaliskuu 2021

Kyselystä
• Kysely lähetettiin 24 271 pamin marava-alalla työskentelevälle
jäsenelle
• Saimme kaikkiaan 3089 vastausta
• Kyselyssä toistettiin osittain samat kysymykset kuin elokuussa
2020.

Vastaajien työmarkkinatilanne
• Kyselyyn vastanneista kolmannes (32%) oli vastaushetkellä
lomautettuna ja työttömänä 15 prosenttia. Työssä vastaajista oli
kaikkiaan 48 prosenttia, mutta heistä lomautusuhan alaisena oli
puolet, 24 prosenttia).
• Vastaushetkellä töissä olleista kaikkiaan 73 prosenttia kertoi
olleensa lomautettuna tai työttömänä vuoden 2020 alun jälkeen.
• Isoimmat ammattiryhmät vastaajissa oli keittiötyöntekijät (30%)
ja tarjoilijat ( 28% ml.viinurit ja baarimestarit). 15 prosenttia
vastaajista toimi esimiestehtävissä
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Pitkittynyt koronakriisi ja
sen vaikutukset
työntekijöiden
toimeentuloon näkyvät
yhä vahvemmin myös
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ikäryhmissä. Kaikissa
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toimeentulonsa
heikentyneen
koronakriisin
seurauksena
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Maakunnittain*: Miten koronakriisi vaikuttanut
toimeentuloon? Toimeentulo heikentynyt jonkin verran tai
merkittävästi
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”Asuin vielä
maaliskuussa 2020
Helsingin Kalliossa,
mutta mut irtisanottiin sit
korona takia ja jouduin
muuttamaan äidilleni
asumaan kun kukaan ei
palkannut tarjoilijoita.
Nyt asun vielä Helsingin
ulkopuolella ja odotan
vaan että pääsen takas
stadiin töihin ja
asumaan”

” Olen ollut lomautettuna
melkein kuusi kuukautta
koko kriisistä. Nyt
työpaikkani toiminta on
lopetettu ( ravintola) ja
minut on irtisanottu. Olen
puolisoni kanssa
vapautuaksemme
asuntolainasta myynyt
asuntomme ja muuttaneet
eri edullisemmalla
asuinalueelle”

”Kaikki lähti alta, olen yksinhuoltaja äiti ja jouduimme
olemaan vuonna 2020 kolme kuukautta kotona coronan
takia. Koulu jäi kesken, menot kasvoi, kaupassa käyminen
yms. Tyttären kolme vuotis synttärit jäi väliin ja harmitti
suuresti koska hän on parhainta mitä minun elämässäni
on... Nyt olen Hesburgerilla töissä ja välissä tuuraan
siivous hommissa. Nyt odotan miten käy lomautusten ja
muiden kanssa...”

”Osa-aika
lomautettuna olen nyt
ollut kohta 10kk jonka
aikana tulot laskeneet
20-30%. Alla tuore
asuntolaina ja joka
kuukausi saa laskea,
että riittääkö raha
laskuihin ja elämiseen,
vai pitääkö ruveta
myymään omaisuutta.
Säästöt on jo käytetty,
pankista ei enempää
maksuhelpotuksia ole
tulossa ja kuitenkin
pitäisi jaksaa töissä
käydä ja pitää
työmotivaatiota yllä
jotenki”

”Koronakriisi on kaatanut
talouteni. Tein viikonlopputöitä
yökerhossa ja tienasin tarpeeksi
hyvin elääkseni niillä rahoilla. Työt
loppuivat kun rajoitukset alkoivat.
Menoni pysyivät samoina
työttömänä, mutta tulot tippuivat.
Selvisin juuri ja juuri viimekevään
lomautuksista, mutta enää en
toista kertaa pystynyt
selviytymään. Jouduin luopumaan
asunnostani, sekä minulla 9 vuotta
olleesta kissasta, että pääsin
ystäväni luokse hetkeksi asumaan.
Sain toiselta alalta vähän töitä,
joilla saan rästivuokria makseltua,
mutta tässä menee vielä monta
kuukautta ennenkuin asiat
normalisoituu elämässäni.
Henkisesti ollut
sanoinkuvailemattoman raskasta.”

” Olen saanut olla
kaupassa töissä nyt
parin kuukauden
ajan, mikä on taannut
sen, että tulot eivät
ole laskeneet
merkittävästi”

” Minulla on aina ollut
taloudellisesti tiukaa.
Korona niinkin
helpottanut ,eipä
turhia kiusauksia näin
karkeasti sanoen.”

” Säästöt on käytetty.
Omaisuutta myyty. Kaikesta
joutuu tinkimään. Huoli
rahasta ja pärjäämisestä on joka
päiväistä. Tulot eivät riitä
välttämättömiin menoihin.
Pienempää vuokra asuntoa
etsinyt mutta ei ole.
Nykyisessäkin asunnossa
ahdasta. Ansiosidonnainen
päiväraha riittää jos lomautus
on lyhyt, mutta yli puolen
vuoden lomautus on vain
liikaa”

