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HALLITUKSEN PUOLIVÄLIRIIHI 

 
Palvelualojen ammattiliitto PAM esittää maan hallituksen kehysriiheen seuraavia huomioita.  

 

 

1. Koronapandemian seurausten hallintaan ja pandemian jälkeiseen aikaan liittyviä päätöksiä 

tulee jatkaa. 

 

a. Korona-exit-strategia 

i. Koronan jälkeen yritysten toiminta on saatava lomautus- ja irtisanomiskierteiden 

jälkeen normalisoitua vastaamaan asiakkaiden toiveita. Palvelualoilla 

avainasemassa ovat työntekijät, joiden turvallinen paluu työpaikoille pitää kyetä 

varmistamaan. 

ii. Koronapandemian jälkeiseen aikaan tulee varautua lanseeraamalla kriisialojen 

yrityksille kohdistettua reaaliaikaista työllistämisen tukea. Lisäksi työntekijät 

tarvitsevat osaamisen päivittämistä ja kehittämistä. On myös harkittava muita 

nopeita keinoja, kuten arvonlisäverokantojen muutoksia. Paluu normaaliin ei 

tapahdu hetkessä. Valtiovallan pitää olla valmis kulkemaan majoitus- ja 

ravitsemiselinkeinojen rinnalla pidempään. 

 

b. Nyt ei ole oikea aika heikentää työntekijän asemaa. 

i. Koronakriisin keskellä esimerkiksi työttömyysturvan leikkaukset olisivat paitsi 

vahingollisia pienituloisille myös äärimmäisen negatiivinen viesti juuri niille 

työntekijöille, jotka ovat pitäneet suomalaisen yhteiskunnan pakolliset pyörät 

pyörimässä kriisin keskellä.   

ii. Sen sijaan pienituloisten, koronasta kärsineiden työntekijöiden 

työttömyysturvaan tulee tehdä määräaikainen parannus. Työttömyysturvan 

tason tulisi olla vähintään 85-90 prosenttia sitä edeltäneestä palkasta. Se 

toteutettaisiin korottamalla ansiopäivärahan laskennassa käytettyä 

prosenttiosuutta peruspäivärahan ja ansiopäivärahan perusteena olevan 

päiväpalkan erotuksesta vähintäänkin taitekohdan alittavien palkkojen osalta. 

iii. Lisäksi työttömyysturvan omavastuupäivät on väliaikaisesti poistettava. 

 

c. Kriisialojen työttömien työttömyysetuusmaksatus turvataan 

i. Niiden työttömyyskassojen toimintakyky pitää turvata, joissa etuusmaksatukset 

ovat edelleen korkealla tasolla, tarjoamalla etuusmenojen kattamiseen valtion 

tukea. Koronapandemian seuraukset ovat kasaantuneet tiettyjen 
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työttömyyskassojen vastuulle. Siitä huolimatta, että koronakriisi ollaan saamassa 

hallintaan, pysyttelee työttömyys eräillä aloilla väistämättä poikkeuksellisen 

suurena vielä pitkään. 

 

2. Työelämää kehitetään hallitusohjelman mukaisessa hengessä 

 

a. Paikallinen sopiminen  

i. Asiaa edistettävä hallitusohjelman mukaisesti työehtosopimusten kautta. Jos 

halutaan lisää paikallista sopimista, luottamusmiehen asemaa on vahvistettava ja 

mahdollistettava luottamusmiehen valinta yhä useammalle työpaikalle. 

 

b. Alipalkkaukseen puututaan 

i. Suomessa on paljon alipalkkauksena ilmenevää työntekijöiden hyväksikäyttöä. 

Ensimmäinen askel alipalkkauksen ehkäisemiseksi on, että AVI:n ja poliisin 

resurssien on oltava riittävät.  

 

c. YT-lain uudistaminen 

i. Parannetaan henkilöstön osallisuutta ja asemaa sekä yt-menettelyssä että 

muutoin yritysten päätöksenteossa. 

 

d. Alustatalous 

i. Alustataloutta on kehitettävä suuntaan, joka vahvistaa työntekijöiden turvaa ja 

toimeentuloa. Jos työsuhteen todelliset kriteerit täyttyvät, tulee työntekijän olla 

työsuhteessa työtä tarjoavaan alustaan. 

 

3. Kestävä julkinen talous vaatii kukoistavia palvelualoja ja laadukkaita työsuhteita  

 

a. Työmarkkinoiden tulee kehittyä kohti kokoaikaisia ja pysyviä työsuhteita.  

i. Julkista taloutta ei paranneta vain mekaanisesti lisäämällä työllisten nuppilukua, 

vaan huomiota pitää kiinnittää myös työsuhteiden laatuun. Tavoite saavutetaan 

mm. säätelemällä mahdollisuutta epätyypillisten työsuhteiden (esim. 

nollatuntisopimukset) solmimiseen ja lisäämällä kaikkien työntekijöiden 

mahdollisuutta osallistua osaamisensa kehittämiseen 

ii. Aktiivisessa työvoimapolitiikkaa uudistettaessa (ns. Pohjoismaisen työnhaun 

malli) osa-aikaisia työntekijöitä ei pidä rinnastaa kokonaan työttömiin ja 

pyrkimyksenä tulee olla työtuntien määrän kasvu jo olemassa olevan 

työnantajan palveluksessa. 
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b. Kotitalousvähennys 

i. Kotitalousvähennystä ei pidä heikentää – erityisesti nyt, kun tarvitaan keinoja 

työllisyyden ylläpitämiseksi.  

ii. Jatkossa verovähennyksen tilalle voidaan harkita esim. pienituloisille 

kohdistettua palveluseteliä, jonka avulla nykyisen kotitalousvähennyksen 

piirissä olevien palveluiden hankkiminen tulee myös heille paremmin 

mahdolliseksi. 

 

c. Työtulotuki 

i. Kaikkien pienituloisimpien asemaa parantavaa työtulotukea tulee kehittää.  

ii. Työtulotuki voisi mahdollistaa sen, että ansiotulovero olisi käytännössä 

negatiivinen pienituloisille palkansaajille. 

 


