
 
Ansvar för människan  
Vår omvärld förändras snabbt. Denna förändring är en utmaning för oss alla. Då allt förändras behöver vi 
människor trygghet och en känsla av rättvist spel. 

Politik handlar om att ta hand om gemensamma frågor. Ekonomin finns till för oss människor och därför ska 
den skötas bra. Vi på PAM vill att i Finland arbetas det efter rättvisa regler i fortsättningen också. Vi vill inte 
lämna någon i sticket i kampen om rättigheter i arbetslivet. Vi behöver allmänt bindande avtal, stabila och 
trygga arbetsförhållanden för anställda samt klara och förutsägbara regler för arbetsgivare. Vi måste se till 
att servicebranscherna har förutsättningar för framgång och möjligheter att även i fortsättningen vara den 
finländska sektor som sysselsätter mest. 

Vi vill att alla ska ha en möjlighet att bidra till att utveckla Finland och sitt liv. Vi behöver arbete och 
arbetstillfällen med löner du klarar dig på. Vi behöver social trygghet och offentliga tjänster som gör det 
möjligt för oss att göra vårt bästa.  

Vi vill att det går bra för Finland. Vi vill att vi serviceanställda kan medverka till att utveckla våra 
arbetsplatser. Vi vill att vi också kan utvecklas i vårt arbete eftersom produktivitet och konkurrenskraft 
baserar sig på kompetens, engagemang och tillit. På att alla har samma mål då arbetet omvälvs – skapa 
ekonomisk tillväxt och samtidigt välfärd för alla. 

Vi vill bidra till att skapa ett rättvisare och jämlikare gemensamt Finland. Riktningen måste ändras under 
nästa valperiod. 

Därför behöver vi: 

Rättvisare arbetsliv 

Plattformsekonomin ska erkänna sina anställda 

Teknologisk utveckling och samhällsförändringar påverkar arbetslivet. Annorlunda sätt att låta utföra 
arbete uppstår hela tiden. Då tjänster digitaliseras skapas i bästa fall många möjligheter för nya slags 
tjänster och upptäcks undangömda arbetstillfällen. Inom plattformsekonomin hotas anställda dock av att 

bli utan rimliga anställnings- och livsvillkor om lagstiftningen inte utvecklas samtidigt. Vissa plattformer 
ställer fast arbetsstandarder samt väljer ut och administrerar arbetskraft men anser utförarna av 
arbetet vara frilansare. Detta leder till orimliga situationer för dem och hindrar dem att driva sina 
gemensamma intressen. 

 Arbetsavtalslagen ska kompletteras med en arbetsgivarpresumtion. Detta innebär att 
om kännetecknen för ett anställningsförhållande uppfylls ska plattformsarbetare 
primärt anses vara anställda. Ägare av plattformer ska då särskilt påvisa att det inte 
handlar om en anställning.  

Styr på för låga löner 



I vissa fall får anställda en klart mindre ersättning för sitt arbete än andra som utför samma uppgifter. 

Arbetsgivare lägger då beslag på pengar som egentligen tillhör anställda eller kan därför sälja sina tjänster 

och produkter billigare än andra företag.  

Orsaken till att anställda godkänner för låga löner är ofta okunskap om rådande lönenivån, kollektivavtal 

och andra arbetstagarrättigheter. I praktiken kan löner som underskrider nivån i kollektivavtal endast 

korrigeras som ett privaträttsligt fall. Strafflagens bestämmelser om diskriminering i arbetslivet och 

ockerliknande diskriminering kan enbart tillämpas i de värsta fallen. 

 Strafflagen ska kompletteras med en bestämmelse om betalning av för låga löner. Det 

blir därmed straffbart att betala löner som underskrider miniminivån i allmänt 

bindande kollektivavtalet. Då omfattar strafflagen de grövsta fallen. 

Mänskligare vardag 

Tillräckligt med arbetstimmar 

 Lagstiftningen ska innehålla en paragraf om etablering av arbetstiden. Arbetar anställda länge 
fler timmar än vad som står i arbetsavtalet ska arbetstiden enligt arbetsavtalet etableras enligt 
dessa timmar. 

 Lagstiftningen ska kräva en grund för visstidsanställning. 

 Lagstiftningen ska bestämma i vilken ordning mertidsarbete erbjuds så att det först erbjuds de 
visstidsanställda som arbetat längst på företaget. 

 Det ska fall för fall krävas likadant samtycke till mertidsarbete som det krävs i samband med 
övertidsarbete. 

Social trygghet och sociala tjänster ska lyfta upp människor 

Sociala tryggheten och tjänsterna ska utvecklas så att de bättre motsvarar behoven bland visstids- och 
korttidsanställda. 

Enligt PAM ska det utgås från att arbetstagare ska klara sig på sina inkomster. Är arbetstagare fattiga beror 

det i första hand på för små löneinkomster – inte på problem med socialskyddet. Därför ska det ses till att 

arbetsgivare följer ansvarsull arbetstids- och anställningspraxis, vilket garanterar dig tillräckligt med 

arbetstimmar och lön så att du klarar dig. Eftersom detta inte alltid sker anser PAM det vara viktigt att 

sociala tryggheten förnyas så att den motsvarar behoven i ett arbetsliv som förändras. 

Serviceanställda tar hand om tjänster i ett 24/7-samhälle. För att klara av detta behöver de själva också 
tjänster. 

 Förmånssystemet ska vara enkelt och uppmuntra till arbete.  

 Grundtryggheten ska vara en integrerad del av social- och hälsovårds- samt 

sysselsättningstjänsterna. 

 Förmånerna ska fortfarande vara orsaksbaserade, främst individuella och beakta olika behov bland 

människor.  

 Orättvisa karenssystemet ska frångås. 

 Grundtryggheten och arbetsinkomster ska bättre kunna kombineras. 

 Familjeledigheterna ska reformeras. 

 Subjektiva rätten till barnomsorg ska återinföras. 



 Barnomsorgstjänster ska garanteras personer med oregelbundna arbetstider. 

 Boende till ett rimligt pris ska vara möjligt. 

 Kollektivtrafiken ska bättre betjäna personer som arbetar under olika tider av dygnet och dess 

funktioner ska säkerställas med tillräckligt stöd. 

 Lättare beskattning av förmåner ska vara möjligt. 

Vissa grundtrygghetsförmåner beskattas – andra åter inte. Skattepliktiga förmåner beskattas klart 

hårdare än arbetsinkomster eftersom detta tros sporra människor att försörja sig genom arbete.  

 Alla grundtrygghetsförmåner ska vara indexbundna och indexförhöjningarna vara bestående. 

Alla möjligheter ska utnyttjas  

Glänsande turismdiamant 

Finland har klarat sig genom de senaste recessionerna tack vare servicebranscherna. Betydelsen av service 
ökar då samhället omvälvs och en allt snabbare urbanisering skapar en större efterfrågan på varierande 
tjänster. Hela samhället måste strategiskt fästa uppmärksamhet vid detta. 

Turismen genererar mycket exportintäkter för Finland och växer för tillfället med 3–4 procent årligen. Inom 
turism hålls arbetstillfällena i landet. Branschen är arbetsintensiv och erbjuder också möjligheter till 
verksamhet med mycket högt mervärde. 

Finland har dock satsat endast lite på turism och vi har inte tillräckligt bra insett dess betydelse för 

nationalekonomin och sysselsättningen. År 2017 satsades det 13,9 miljoner euro på turism i Finland 
medan till exempel i Norge var motsvarande belopp 30,7 miljoner och i Danmark 26,6 miljoner.  

 Det ska tas fram en nationell utvecklingsplan för servicebranscherna. 
 Statliga allmänna understödet till turism ska höjas minst till samma nivå som i övriga Norden.  

 Sommarsäsongen ska utjämnas med en periodisering av semestrarna från juli till augusti enligt 

semestertiderna i övriga Europa. 

 Finland ska utveckla sin spårtrafik och då beakta behoven inom turism. 

 Finland ska stöda projekt som skapar snabba tågförbindelser mellan Finland och Centraleuropa. 

Fler redskap för lokala avtal och arbetstagarengagemang på arbetsplatser  

Genuina lokala avtal kan främja produktiviteten, ändamålsenliga arbetsarrangemang och välbefinnandet i 
arbetet. Misstro, bristfällig information och kompetens samt en obalans mellan förhandlingsparterna är 
stora hinder för bättre lokalt samarbete. 

 Då det handlar om lokala avtal som ingåtts på basis av kollektivavtal ska 
tolkningsföreträdet överföras till arbetstagarparten. 

 Bestämmelserna om uppsägning i samarbetslagen ska överföras till arbetsavtalslagen 
och samarbetslagen utvecklas till en lag uttryckligen om samarbete på arbetsplatser. 

 Samarbetsförfarandet ska omfatta fler frågor, bland annat också principerna för löner 
och arbetstidsarrangemang. 

 Anställdas medbestämmanderätt ska stärkas i arbetarskydds- och arbetshälsofrågor. 



Kompetens för alla 

Arbetsgivaransvar för att utveckla kompetens 

 Arbetsgivare ska ha en mer omfattande utbildningsskyldighet då det letas efter nya 
uppgifter åt anställda som hotas av uppsägning av ekonomiska eller produktionsorsaker. 

 Utbildningsskyldigheten ska också gälla då skyldigheten att återanställa är i kraft. 

 Arbetsgivaren ska vara skyldig att bevisa att utbildningsskyldigheten uppfyllts. 

 Det stiftas en turordning vid uppsägning som motiverar arbetsgivare att ta hand om kompetensen 
bland sina äldre anställda. 

Bra basfärdigheter hos alla  

 Staten ska skapa en digital plattform för att mäta kompetensbehov och utvärdera inriktningen av 
utbildning. Digitala plattformen gör det möjligt för alla anställda att årligen göra ett test som 
kartlägger deras kompetensmål. På basis av testet kan det bedömas vilken slags utbildning de 
behöver för att utveckla sin kompetens och kan de hänvisas till rätta tjänster. 

 Staten ska ta fram ett program för att garantera basfärdigheter. Utbildning finansierad av offentliga 
sektorn erbjuds personer som visat sig ha klara brister i sina basfärdigheter (läsa, skriva, matematik, 
IKT-kunskaper). Detta möjliggör professionell utveckling i andra skeden.  

Ordning på yrkesutbildning 

 Totalfinansieringen av yrkesutbildning ska utökas. 
 Det ska finnas mer lärarresurser och närundervisning. 
 Studier och inlärning på arbetsplatser ska understödas med tillräcklig handledning och pedagogiskt 

stöd. På arbetsplatser ska det finnas tillräckligt många utbildade arbetsplatshandledare. Ytterligare 
ska det ses till att lärare har tillräckligt med resurser för att utnyttja sin pedagogiska kompetens på 
arbetsplatser.  

 Staten ska skapa en digital plattform för att individualisera studier på arbetsplatser. Med en 
gemensam plattform som gör det möjligt att följa med studier garanteras att uppföljningen inte 
beror på resurserna hos utbildningsarrangörer och undviks att skilda aktörer har överlappande 
projekt för att skapa likadana plattformer. 

Regler för att göra det som är rätt 

Stopp för svart ekonomi och skatteflykt 

 I samband med underleveranser ska ett kedje- och löneansvar tas i bruk. 
 Skattenummersystemet ska utvidgas till arbetsintensiva branscher med mycket utländsk 

arbetskraft. 
 Inom servicebranscher ska det tas i bruk ett onlinekassasystem som minskar eventuell svart 

försäljning och skattekringgående. 
 Samfundsskattesystemet ska reformeras. 
 I EU ska det övergås till en gemensam och konsoliderad samfundsskattebas och en gemensam 

minimiskattesats för samfundsskatt. 

Kvalitet och ansvar i kärnan av offentlig upphandling 



 Upphandlingslagen ska revideras så att valet alltid baserar sig på bästa förhållandet mellan pris och 
kvalitet. 

 Upphandlingslagen ska kompletteras med den sociala klausul som ingår i Artikel 18.2 i EU-
upphandlingsdirektivet. 

 I upphandlingsavtal ska det särskilt krävas att relevanta kollektivavtalet ska följas. 
 För att förbättra sociala ansvaret i samband med offentlig upphandling ska det formuleras en 

nationell strategi, indikatorer och uppföljning. 

Främja mänskliga rättigheter, företagsansvar och civilsamhället  

 En bindande lag om företags ansvar för mänskliga rättigheter ska stiftas. 
 Frivilligorganisationer som främjar företagsansvar ska få lika mycket statlig finansiering som i 

Sverige. 
 En större andel av statliga medlen för utvecklingssamarbete ska kanaliseras via organisationer. 

Finland i kärnan av Europa 
 Nästa regering ska klarare placera Finland i kärnan av EU som en utvecklare av en stark och 

inflytelserik union och arbetslivet. 


