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MINNE MENEVÄT PALVELUT  
– SINNE MENEE SUOMI! 

Palvelualat ovat merkittävässä roolissa Suomen kansantaloudessa  
ja yhteiskunnassa ja niiden rooli kasvaa. Työllisistä yli puolet  
työskentelee yksityisissä palveluissa ja alojen osuus Suomen  
bruttokansantuotteesta on sanoin hieman yli 50 prosenttia.  
Suurta osaa palveluista tuotetaan ympäri vuorokauden, vaikka  
muu yhteiskunta lepäisi. Koronakriisi opetti, että esimerkiksi 
kaupalla, kiinteistöpalveluilla ja siivouksella sekä turvallisuusalalla 
on merkittävä rooli huoltovarmuudessa. Matkailu taas on tärkeä 
vientitulojen lähde. 

Politiikka on yhteisten asioiden hoitamista.  Olemme koonneet 
tähän yhteenvetoon palvelualojen työntekijöiden näkökulmasta 
keskeisiä asioita, joiden kehittäminen tekisi Suomea paremmaksi 
paikaksi elää kaikille. Sinäkin voit vaikuttaa näiden asioiden  
edistymiseen!

Me PAMissa haluamme, että työtä tehdään Suomessa jatkossakin 
reiluilla pelisäännöillä ja yritykset voivat luottaa kilpailun olevan 
reilua. Talous on meitä ihmisiä varten ja siksi sitä on hoidettava 
hyvin. Tarvitsemme työntekijöille vakaat ja turvalliset työolot,  
työnantajille selkeät ja ennakoitavat pelisäännöt ja palvelualalle  
menestyksen edellytykset ja mahdollisuuden olla jatkossakin  
Suomen työllistävin sektori.

Kun ihminen voi hyvin, hän pystyy näyttämään itsestään parhaat 
puolet elämässään ja työssään. Se vaatii riittävää toimeentuloa, 
mahdollisuuksia kehittyä, asiallista kohtelua ja vaikutusmahdol-
lisuuksia sekä luottamusta siihen, että hänestä pidetään hädän 
hetkellä huolta. 

Haluamme, että Suomella ja meilllä menee hyvin.

PAM on olla yksityisillä palvelualoilla 
työskentelevien ammattiliitto. Työ- 
elämän asiantuntijana parannamme 
jäsentemme toimeentuloa, työsuhde- 
turvaa ja elämisen laatua.

Päätehtävämme on neuvotella  
palvelualoille työehtosopimukset.  
Parannamme alojemme työntekijöiden 
vaikutusmahdollisuuksia työhön,  
työyhteisöön ja työn turvallisuuteen  
sekä liiketoiminnan kehittämiseen. 
Edistämme kansallisesti ja kansainväli-
sesti demokratiaa, oikeudenmukaisuutta, 
tasa-arvoa ja sosiaalista turvallisuutta.

JÄSENET

Jäsenmäärä 31.12.2021: noin 200 000, 
joista noin 75 % naisia ja  
noin 30 % alle 30-vuotiaita

AMMATTIOSASTOJA

126

LUOTTAMUSHENKILÖITÄ

noin 2 500

TYÖEHTOSOPIMUKSIA

30 kappaletta, joista 16 yleissitovaa,  
3 normaalisitovaa, 11 yrityskohtaista.

TYÖSUHDENEUVONTA

noin 40 000 yhteydenottoa/vuosi  
jäseniltä työsuhdeasioissa 

PUHEENJOHTAJA

Annika Rönni-Sällinen 
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Osa-aikatyö kasvattaa  
julkisia menoja

Osa-aikainen työ voi olla työntekijän oma valinta  
esimerkiksi opiskeluiden, elämäntilanteen tai osa- 
työkykyisyyden vuoksi. Jos muuta työtä ei ole tarjolla 
ja työntekijä haluaisi kokoaikatyötä, kyseessä on  
vastentahtoinen osa-aikatyö. Se on merkittävä  
yhteiskunnallinen ongelma. 

Vastentahtoinen osa-aikatyö keskittyy aloille, joissa palkat ovat  
matalia. Kokoaikatyöstä saatava palkka riittäisi usein elämiseen, 
mutta osa-aikatyöstä saatava palkka ei. Näin suuri osa osa-aika-
työntekijöistä joutuu turvautumaan sosiaaliturvaan. Elämiseen 
riittämättömiä ansiotuloja paikataan tällä hetkellä muun muassa 
yleisellä asumistuella, sovitelluilla päivärahoilla sekä viimesijaisim-
malla sosiaaliturvan muodolla – toimeentulotuella.

On sinänsä oikein, että kansalaisten toimeentulosta pidetään huoli 
viime kädessä sosiaaliturvan avulla. Työssäkäyville maksettavien 
sosiaalisten tulonsiirtojen yhteiskunnallinen hintalappu on kuiten-
kin sietämättömän suuri - lähes 500 miljoona euroa. Kokoaikatyö 

OSA-AIKATYÖ

• Suomessa on lähes 470 000 työllistä, 
jotka työskentelevät osa-aikaisesti. 

• Syyskuussa 2021 tilastokeskuksen 
mukaan naisista osa-aikaisena työs-
kenteli vajaat 25 prosenttia. 

• Osa-aikaisten palkansaajien määrä 
on lisääntynyt vuodesta 2020 vuo-
teen 2021 noin 60 000 henkilöllä ja 
saavutti kuluvan vuoden kolmannella 
vuosineljänneksellä uuden ennätyk-
sen (375 000).

• Tilastokeskuksen vuoden 2022 alussa 
julkaisemien tietojen mukaan osa- 
aikatyötä tekevistä palkansaajista  
31 prosenttia tekee osa-aikatyötä  
vastentahtoisesti.

 TURVALLINEN TYÖELÄMÄ
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Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut Kiinteistön- ja maisemanhoito

OSA-AIKAISTEN OSUUS TOIMIALOITTAIN 2012–2020

Lähde: Tilastokeskus
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olisikin sosiaaliturvaa parempi ja yhteiskunnan kannalta edullisem-
pi vaihtoehto. 

Osa-aikatyö, vuokratyö ja nollatuntisopimukset, joissa työntekijän 
on mahdotonta ennakoida työtuntejaan, nakertavat työntekijöiden 
elämänhallintaa ja luovat heille korostuneen köyhyysriskin. Riski 
on vakava, sillä jo ennen koronapandemiaa osa palvelualojen työn-
tekijöistä kärsi ruokaturvattomuudesta eli pienien tulojen vuoksi 
rahat eivät riitä riittävään ja terveelliseen ruokaan.

Tilanne heikentää myös suomalaisen työelämän kehittämistä,  
sillä toimeentulostaan epävarmalla altavastaajalla on korkea kynnys 
ottaa esiin työssään havaitsemia epäkohtia. Pitkäaikainen osa-aika-
työ jättää pitkän varjon, sillä pienistä tuloista kertyy pieni eläke.  
Eläkeläisköyhyyden tärkeimmät syyt ovat varhain alkanut työky-
vyttömyys tai työuran aikaiset pienet tulot. Riippuvuus sosiaalitur-
vasta jatkuu eläkkeelläkin.

Epävarma toimeentulo lisää työntekijän epävarmuutta kaikilla 
elämän osa-alueilla ja vaikuttaa myös hänen läheisiinsä. Tulevai-
suuden suunnittelu, harrastukset ja vaikkapa lisäkoulutuksen 
hankkiminen ovat usein alisteisia lisätoimeentulon hankkimiselle. 

OSA-AIKAISUUDEN SYY AMMATEITTAIN 2020

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Kokit, keittäjät ja kylmäköt

Tarjoilijat

Kampaajat ja parturit

Kiinteistöhuollon työntekijät

Myyjät

Vartijat

Toimisto- ja laitossiivoojat ym.

Osa-aikaisuuden syy ammateittain 2020

Kokoaikatyötä ei ollut tarjolla Opiskelee

Hoitaa omia lapsia tai muita omaisia Terveydellisistä syistä

Haluaa muusta syystä tehdä osa-aikatyötä Ei osaa sanoa tai tuntematon

KUN RAHA EI RIITÄ RUOKAAN

• Huhti-toukokuussa 2019 PAMin  
jäsenille osoitettuun kyselyyn vas-
tanneista reilu kolmannes (36%) kärsi 
vakavasta ruokaturvattomuudesta, 
vajaa kolmannes (29%) lievästä tai 
kohtalaisesta turvattomuudesta ja reilu 
kolmannes (35%) eli ruokaturvallista 
elämää.

• Ruokaturvattomuudella tarkoitetaan, 
että rahat eivät riitä riittävään ja ter-
veelliseen ruokaan. Vakavaa turvat-
tomuus on silloin, jos vastaaja joutuu 
taloudellisista syistä pienentämään 
aterioitaan, jättämään niitä väliin tai 
menemään nälkäisensä nukkumaan. 

Lähde: Helsingin yliopiston, Tampereen yliopiston  
ja PAMin PAMEL- tutkimushanke

Lähde: Tilastokeskus
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 TURVALLINEN TYÖELÄMÄ

Tämä vaikuttaa myös lapsiin. Silpputyötä tekevien työskentelyolo-

suhteet ovat monesti hankalia. Työvuorot sijoittuvat muita useammin 

iltoihin, öihin ja viikonloppuihin ja vapaapäivät annetaan yksittäisinä. 

Lisäansion saamiseksi näiden työntekijöiden on jatkuvasti seurattava 

tarjolle tulevia tunteja tai tehtävä useampaa työtä. 

On palvelualojen työntekijöiden ja yhteiskunnan etu, että halukkailla 

työntekijöillä on mahdollisuus täysipäiväiseen työhön, josta voi saada 

riittävän toimeentulon ja joka mahdollistaa tasapainon työn ja muun 

elämän välillä.  

Lainsäädännöllä voidaan karsia epäreiluja työn teettämisen tapoja. 

Osa-aikatyön teettämiselle ei tällä hetkellä vaadita minkäänlaisia 

perusteita, vaikka tiedetään, että se aiheuttaa yhteiskunnalle monen-

laisia isoja kustannuksia. On selvää, että on tilanteita, joissa yrityk-

sen on toimiakseen käytettävä osa-aikatyötä. Näin ei kuitenkaan 

ole läheskään aina. Laajat aukioloajat antavat laajat mahdollisuuden 

työvuorosuunnitteluun. 

On pienennettävä osa-aikaisen työn yhteiskunnallista ja yksilökoh-

taista hintalappua ja pyrittävä lisäämään osa-aikatyöntekijän toi-

meentulon ja ajankäytön ennustettavuutta.

Tämän vuoksi esitämme, että

• lisätään lainsäädäntöön vaatimus, jonka mukaan työsuhteen 

osa-aikaisuudelle pitää olla lain tarkoittama peruste. 

• säädetään lisätyön tarjoamiselle tarjoamisjärjestys: lisätyötä 

olisi tarjottava ensiksi pisimpään yrityksessä työsuhteessa 

olleille osa- 

aikaisille.

• säädetään, että työsopimuksessa sovitun työajan yli tehtyjen 

lisätuntien tulee vakiintua työsopimuksen uudeksi työaikaeh-

doksi.

• säädetään, että lisätuntien tekeminen edellyttää työntekijän ta-

pauskohtaista suostumusta. Näin työntekijää ei joutuisi sitoutu-

maan tekemään lisätyötä vapaapäiviensä ulkopuolella aina kun 

työnantaja sitä tarjoaa.

6

>>> jatkoa edelliseltä sivulta
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VÄITE: ”OSA-AIKATYÖN TEETTÄMISELLE  PITÄISI LAINSÄÄDÄNNÖLLÄ  

MÄÄRITELLÄ SELKEÄT PERUSTEET.”

Lähde: PAMin vetovoimabarometri 2021
Gallup Forum, 18–65 v. suomalaiset,  
tilastollinen virhemarg. 2,9 % suuntaansa

Lisätään kannusteita  
paikalliseen sopimiseen

Suomalaisen työelämän kivijalka on jatkuva vuoropuhelu 
työmarkkinaosapuolten kesken. Se takaa käytännössä, 
että kyseisen toimialan tai yrityksen erityispiirteet ja alaa 
leimaavat työntekijöiden suojelun tarpeet tulevat huomioi-
duiksi työn teettämisen ehdoissa kuten palkkaperusteissa, 
palkkojen vähimmäistasossa ja työaikamääräyksissä.

Lainsäätäjä onkin jättänyt liitoille joitain mahdollisuuksia poiketa työ-

lainsäädännön vähimmäistasoista. Sopiminen edellyttää kuitenkin aina 

tasaveroisia osapuolia, keskinäistä luottamusta, toimivaa vuoropuhelua, 

sekä osaamista ja muita resursseja.

Sama pätee paikalliseen sopimiseen. Sopimusten ja lain vähimmäiseh-

tojen ylittävä paikallinen sopiminen onkin aina mahdollista ja suotavaa. 

Myös vähimmäistasosta poikkeava paikallinen sopiminenkin voi olla 

joissakin tilanteissa tarpeen. Silloin on erityisen tärkeä löytää tarpeiden 

ja suojan tasapaino. Siihen työehtosopimukset ovat paras mahdollinen 

väline. 
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Lähde: PAMin kysely paikallisesta sopimisesta  
TNS Gallup Oy:n vastaajapaneeli Gallup Forum 
Työikäiset 18-65-vuotiaat, 1126 vastaajaa 
virhemarginaali 2,9 %-yksikköä suuntaansa

Paikallisen sopimisen lisäämiseksi olisikin lainsäädän-
nön kehittämisessä keskityttävä ensi sijassa lisäämään 
työntekijöiden kannusteita hyödyntää työehtosopimus-
ten paikallisen sopimisen mahdollisuuksia. Se merkitsee 
esimerkiksi huomion kiinnittämistä neuvotteluasetelmien 
tasavertaisuuteen.

Työntekijöiden valitsemalla luottamusmiehellä on liittonsa 
tarjoaman koulutuksen ja tuen sekä työpaikan olosuhtei-
den tuntemuksen myötä yksittäistä työntekijää paremmat 
mahdollisuudet toimia tasavertaisena kumppanina työn-
antajansa kanssa. Myös luottamusmiehen toimintaedelly-
tyksillä on merkitystä: korostettu työsuhdeturva, oikeus 
saada tietoa ja koulutusta sekä mahdollisuus käyttää työ-
aikaa. Niiden myötä luottamusmies voi ja uskaltaa edustaa 
työntekijöitä neuvotteluissa.

Siksi paikallista sopimista voitaisiin edistää vahvistamalla 
luottamusmiehen asemaa lainsäädännöllä. Luottamus-
miehen toimintaedellytyksistä on toki sovittu laajalti 
työehtosopimuksilla, mutta työmarkkinajärjestelmän 
murroksen seurauksena tätä kieltäydytään yhä useammin 
tunnustamasta. 

Myös työntekijäpuolen tulkintaetuoikeudella madallettai-
siin kynnystä sopia paikallisesti ja tehtäisiin tilaa nykyistä 

laajemmille oikeuksille poiketa lain ja työehtosopimusten 
tasosta. Lisäksi sillä kannustettaisiin paikallisia osapuolia 
käymään nykyistä laajempaa ja syvempää vuoropuhelua 
sopimisen tavoitteista, vaikutuksista ja sisällöistä. Tämä 
olisi tarpeen erityisesti silloin, jos tavoitteena on pyrkimys 
sopia työnantajan tarpeista lähtevistä ja työntekijöiden 
hyvinvointia heikentävistä joustoista.

Tämän vuoksi esitämme, että

• riippumatta työnantajan järjestäytymisestä paikal-

lisen sopimisen edellytyksenä tulee olla, että yrityk-

seen on valittu luottamusmies. Luottamusmiehen 

tulee aina olla paikallisen sopimisen osapuoli, jos 

työehtosopimuksessa ei ole muuta sovittu. 

• paikallista sopimista koskevaan lainsäädäntöön li-

sätään määräys, jonka mukaan työntekijäpuolella on 

tulkintaetuoikeus paikallisia sopimuksia koskevissa 

erimielisyystilanteissa  

• parannetaan luottamusmiehen työsuhdeturvaa, tie-

donsaantioikeutta sekä oikeutta kouluttautumiseen 

ja työstä vapautukseen.

”KENEN PITÄISI EDUSTAA TYÖNTEKIJÖITÄ SILLOIN, KUN  

TYÖSUHTEEN EHDOISTA SOVITAAN PAIKALLISESTI TYÖPAIKOILLA?”

 TURVALLINEN TYÖELÄMÄ
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Minulla ei ole mitään paikallista sopimista vastaan, jos
voidaan varmistua siitä, että osapuolet voivat aidosti

neuvotella työehdoista ilman, että kumpikaan mpääsee
sanelemaan niitä

On tärkeää, että ammatiliitot sopivat asioista työntekijöiden
puolesta myös silloin, kun niistä sovitaan paikallisesti

Työnantajapuoli yrittää paikallisen avulla horjuttaa
ammattiyhdistysliikkeen asemaa Suomessa

Uskon, että paikallisesta sopimisesta tulee muutaman vuoden
sisällä tavanomaisin tapa sopia työehdoista työntekijöiden ja

työnantajien välillä

Vaatimukset ammattiliittojen luottamusmiesten
korvaamisesta työntekijöiden keskuudestaan valitsemilla
neuvottelijoilla on esimerkki keinoista, joilla työnantajat

yrittävät heikentää työntekijöiden asemaa työmarkkinoilla

Uskon, että paikallisen sopimisen yleistyminen muuttaa
suomalaista työelämää parempaan suuntaan

Jos minua koskevista työehdoista sovittaisiin nykyistä
enemmän paikallisesti, oma asemani työmarkkinoilla

luultavasti paranisi

Riippumatta siitä, mitä esim. ammattiyhdistysliike väittää,
työntekijöillä ja työnantajilla on pääsääntöisesti tasavertaiset
mahdollisuudet vaikuttaa lopputuloksen sisältöön silloin, kun

työehdoista sovitaan paikallisesti

Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei osaa sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä

PAIKALLISEEN SOPIMISEEN LIITTYVIÄ MIELIPITEITÄ

Lähde: PAMin kysely paikallisesta sopimisesta, TNS Gallup Oy:n vastaajapaneeli Gallup Forum,  
työikäiset 18-65-vuotiaat, 1126 vastaajaa, virhemarginaali 2,9 %-yksikköä suuntaansa
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Säätelyllä voidaan tukea  
reilua ja avointa alusta- 
talouden kilpailua

Digitalisaatio ja alustatalous antavat mahdollisuuden 
monen sellaisen työtilaisuuden syntymiseen, joka il-
man alustataloutta jäisi kokonaan syntymättä. Toi-
mintatavat uhkaavat kuitenkin synnyttää ongelmia.

Työn suorittaja ja työn tilaaja kohtaavat alustan välityksellä.  
Parhaimmillaan alustatalous lisää työn suorittajien autonomiaa  
esimerkiksi työaikojen päättämisessä. Samalla kun alustavälit-
teinen työ luo uusia ansaintamahdollisuuksia ja kulutustapoja on 
kuitenkin vaara, että sen myötä syrjäytetään yhä suurempi osa alus-
tojen kautta työtä tekevistä kohtuullisten työehtojen ulkopuolelle.  

Tunnetuissa alustatalouden yrityksissä ne konseptoivat palvelun, 
hinnoittelevat sen, välittävät työtilauksen työn suorittajalle, kerää-
vät maksun työn tilaajalta ja välittävät määrittelemänsä korvauksen 
siitä työn suorittajalle. Työn suorittaja ei kuitenkaan yleensä ole 
työsuhteessa alustayritykseen. Näin toimimalla alusta vapautuu 
tavallisessa palkkatyössä työnantajalle kuuluvista työsuhteen vel-
voitteista (eläketurva, muu työnantajakustanteinen sosiaaliturva, 
työturvallisuus, lomat ja työvälineet). Tämä asettaa pahimmillaan 
samalla alalla toimivat yritykset hyvin eriarvoiseen asemaan ja 
pahimmillaan vääristää alan kilpailua kun velvoitteet ovat hyvin 
erilaiset. 

Työntekijöistään huolehtiminen ei saisi olla kilpailulle hidaste 
vaan kaikkien tulisi toimia samoilla reiluilla pelisäännöillä. Pahim-
millaan tällainen vääristyvään kilpailuun perustuva kehitys voi 
johtaa siihen, että hinnat laskevat niin alhaisiksi, ettei millään alan 
yrityksellä ole enää mahdollisuuksia taloudellisesti kannattavaan 
toimintaan. Esimerkiksi Yhdysvalloissa taksien osalta kehitys on jo 
ollut tämän suuntainen.

Yritysten välisen kilpailun lisäksi ongelmia syntyy myös työn suo-
rittajalle. Tällä hetkellä alustatalouden parissa työskentelee paljon 
muuan muassa nuoria ja maahanmuuttajia, joilla ei ole vielä vakaata 
asemaa työmarkkinoilla. Heidän tietämyksensä suomalaisesti 
yhteiskunnasta, työntekijän, työnantajan ja yrittäjän vastuista voi 
myös olla epäselvä. Tietämättään yrittäjäasemaan päätyminen voi 
ajaa heidät esimerkiksi työtapaturmatilanteessa erittäin vaikeaan 
asemaan. Työttömyysturvassa työn suorittaja tulkitaan useimmiten 
yrittäjäksi ja siten hän jää töiden mahdollisesti loppuessa tämänkin 
turvan ulkopuolelle. 

 TURVALLINEN TYÖELÄMÄ

ALUSTATYÖ

• Suomen työoikeudellinen ja sosiaali-
turvalainsäädäntö on rakennettu sen 
varaan, että työn suorittaja voi olla vain 
joko työntekijä tai yrittäjä.

• Tämä tarkoittaa sitä, että alustoiden 
kautta työtä tekevät eivät saa suojak-
seen mitään normaalisti sopimussuh-
teen heikomman osapuolen suojaksi 
rakennetusta lainsäädännöstä kuten 
työaikalaki, vuosilomalaki, työtur-
vallisuuslaki ja laki naisten ja miesten 
välisestä tasa-arvosta työelämässä. 

10
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Lisäksi se, että alustatalouden työntekijät asetetaan yksinyrittä-
jän asemaan, merkitsee sitä, että heihin ei voida soveltaa mitään 
työehtosopimusta. Lisäksi he eivät yrittäjästatuksella voi sellaisesta 
kilpailulainsäädännön vuoksi neuvotella.

Yrittäjän ja työntekijän välimaastoon hukkuminen on estettävä. 

Tämän vuoksi esitämme, että

• on pidettävä kiinni yleissitovuudesta, sillä se määrittää mini-

mityöehdot 

• kaikki näennäisyrittäjät mukaan lukien alustatyöntekijät saa-

vat työntekijästatukset ja sen mukanaan tuoman suojan

• työsuhteessa ja sen ulkopuolella tehtävän työn raja selkeyte-

tään

• aidoille itsensä työllistäville yrittäjille on mahdollistettava 

kohtuullinen sosiaaliturva, oikeus työttömyysturvaan ja tur-

vaan työkyvyttömyyden varalta.

Eroon yrityksille ja  
työntekijöille haitallisesta 
alipalkkauksesta 

Alipalkkaus on liian yleistä. Alipalkkauksessa työnan-
taja maksaa tietoisesti palkkaa, joka alittaa yleissito-
van työehtosopimuksen määrittelemän minimitason.

Alipalkkaukseen voi liittyä myös sosiaaliturva- ja eläkemaksujen 
maksamatta jättäminen. Kyse on siis käytännössä sopimuksen rik-
komisesta sekä työntekijälle kuuluvan ansion varastamisesta. 

Alipalkkaus vähentää myös verokertymää, kun kohtuuttoman 
pienistä palkoista ei kerry verotettavaa siten kuin pitäisi. Se antaa 
epäreilua kilpailuetua sopimuksia rikkoville yrityksille. Jos osana 
alipalkkauksesta on sotumaksujen kiertämistä, se johtaa myös 
työntekijöiden alivakuuttamiseen. Siitäkin loppulasku voi tulla 
yhteiskunnan maksettavaksi.

Varovaisesti arvioiden alipalkkauksesta kärsii vuosittain tuhansia 
työntekijöitä, joille se aiheuttaa merkittäviäkin toimeentulo-ongel-
mia. Hyväksikäytetyt työntekijät ovat usein ulkomaalaisia. 

ALIPALKKAUS ON YLEISTÄ

• Työsuojelun vastuualueet tekivät 
vuonna 2021 yli 1 500 ulkomaalais-
valvonnan tarkastusta. Yli puolessa 
tarkastuksista valvottiin sitä, että 
työnantajat noudattavat lainsäädäntöä 
ulkomaalaisten työntekijöiden työsuh-
teen vähimmäisehtojen osalta. 

• Yleissitovan työehtosopimuksen nou-
dattamisessa oli palkkauksen osalta 
puutteita lähes puolella niistä tarkas-
tuksista, joissa tätä asiaa arvioitiin. 
Useimmiten kyse oli siitä, että perus-
palkka oli liian pieni tai erilaisia lisiä 
ei maksettu tai ne olivat liian pienet. 
Rakennus- ja ravintola-aloilla puut-
teita ilmeni eniten, noin 65 prosentilla 
tarkastuksista. 

Lähde: Ulkomaisen työvoiman käytön valvonta 
vuonna 2021- raportti 
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Alipalkkauksesta ei kuitenkaan kärsi vain sen suorat uhrit vaan myös 
muut yritykset kun kilpailu vääristyy. Tällä hetkellä alipalkkausta harjoit-
tava työnantaja ei saa tekemisestään minkäänlaista rangaistusta, koska 
alipalkkaus ei ole sanktioitua. Työnantaja voi joutua maksamaan puut-
tuvan summan, jos työntekijä riitauttaa palkkasaatavan. Riskin kantaa-
kin korostuneesti työntekijä, joka voi joutua odottelemaan maksamatta 
jääneitä palkkoja pitkäänkin. Epäsuhta on siinäkin suhteessa melkoinen, 
että jos työntekijä pimittää työnantajan rahoja, häntä odottaa rangaistus. 

Tämän vuoksi esitämme, että

• työntekijän ja muiden yritysten kannalta haitallisesta alipalkkauk-

sesta on tehtävä rangaistavaa täydentämällä lainsäädäntöä palk-

karikoksen ja törkeän palkkarikoksen käsitteillä, joista voidaan 

tuomita sakkoon tai vankeuteen.

• poliisilla ja syyttäjillä pitää olla riittävät resurssit ja osaaminen 

tutkia työrikoksia

• aluehallintoviranomaisille on varmistettava riittävät resurssit  

valvontaan ja keinot puuttua alipalkkaukseen.

Toimiva työsuojelu  
säästää kaikilta 

Toimiva työsuojelu on kestävän, vastuullisen ja kannatta-
van yritystoiminnan lähtökohta. Työhyvinvoinnista ja  
tapaturmien ennaltaehkäisystä huolehtiminen säästää  
pitkän pennin niin yrityksen kuin yhteiskunnankin varoja.

Julkisuuteen on viime aikoina noussut toistuvasti kertomuksia työpai-
koilta, joissa on ollut paljon erilaisia ongelmia. Epäinhimilliset työajat, 
puutteelliset työskentelyolot ja ala-arvoiset johtamiskäytännöt paljastavat, 
että yritysten itsesäätely työsuojelussa ei kaikkialla toimi eikä riitä. Asia 
vaatii sekä yrityksen sisäistä että ulkoista valvontaa.  

Viranomaistoiminnalla ja aluehallintovirastojen työpaikkatarkastuksilla 
on tärkeä rooli erilaisten työpaikkojen työolojen tarkastamisessa. Siksi on 
pidettävä huoli siitä, että työn painopiste voi säilyä työpaikoilla. 

Yrityksen johdosta riippumaton sisäinen toimija on työsuojeluvaltuutettu, 
joka työntekijöiden on valittava keskuudestaan, jos yrityksessä on yli 10 
työntekijää.

 TURVALLINEN TYÖELÄMÄ
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Työntekijöiden oikeus tulla edustetuksi työsuojeluasioissa ei kuitenkaan 
toteudu, jos henkilöstön edustajilla on liian iso määrä edustettavia ja 
he ovat liian kaukana työn arjesta eri toimipaikoilla. Valtakunnallisesti 
toimivissa yrityksissä, joissa toimipaikkoja on sadoittain ja työntekijöi-
tä tuhansittain, ei riitä, että työsuojeluvaltuutettuja valitaan yksi koko 
yritykseen.

Tämän vuoksi esitämme, että

• lainsäädännössä määriteltäisiin kuinka monta työntekijää työ-

suojeluvaltuutettu voi enintään edustaa, jotta työsuojeluvaltuute-

tun tehtävän hoitaminen olisi tosiasiallisesti mahdollista. 

• aluehallintoviranomaisille varmistetaan riittävästi tarkastajia 

ja tehokkaat säädökset, jotta AVI pystyy toimimaan työpaikoilla 

vaikuttavasti.  Näin työolojen laiminlyönteihin päästäisiin kiinni 

ja niitä pystytään poistamaan.

Yrityslähestymiskiellolla  
loppu uhkailulle 

Suomessa työntekijöitä uhkaillaan ja häiriköidään  
tavallista enemmän. Työnantajalle on tarjottava mahdolli-
suus suojella työntekijöitään yrityslähestymiskiellolla.

Vähittäiskaupassa ja matkailu- ja ravintola-alalla häiriköinti ja uhkailu 
ovat Suomessa vertailumaita yleisempää, osoittaa Helsingin yliopiston 
kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin (Krimo) yritysuhritutkimus. 
Suomessa uhkailu jää usein myös tilastojen ulkopuolelle: toistuva häirintä 
tai vainoaminen ilmoitettiin poliisille vain alle neljäsosassa tapauksista.

Väkivalta ja uhkatilanteet lisääntyvät ainakin kaupan työpaikoilla. Sama 
tuntuma on muiltakin palvelualojen työpaikoilta. Varastelu tuo mukanaan 
väkivallan uhkaa kaupoissa. Osassa tapauksia samat henkilöt käyttäytyvät 
toistuvasti väkivaltaisesti kaupoissa ja muodostavat uhan työntekijöiden 
turvallisuudelle. 

Tällä hetkellä Suomen lainsäädännössä vain henkilö voi hakea lähes-
tymiskieltoa. Ruotsissa on toteutettu yrityslähestymiskielto.  Yritys voi 
hakea lähestymiskieltoa henkilölle, joka muodostaa henkilökunnalle 
uhan. Lisäksi näin voidaan puuttua toistuvaa varasteluun ja sen muka-
naan tuomiin uhkiin. 



14

JOUTUNUT ASIAKKAIDEN KOHDISTAMAN EPÄASIALLISEN KÄYTTÄYTYMISEN  

TAI VÄKIVALLAN KOHTEEKSI 12 KUUKAUDEN AIKANA

 TURVALLINEN TYÖELÄMÄ

Tämän vuoksi esitämme, että

• Suomessa otetaan käyttöön yrityslähestymiskielto, jotta työntekijöihin toistuvasti  
kohdistuvat uhkailut saadaan loppumaan ja päästään kiinni toistuvaan varasteluun.

Byrokratia kuntoon  
työuupumuksen ympäriltä

Työperäiset stressioireet ja mielenterveysongelmat 
ovat kasvava syy työkyvyttömyyseläkkeelle joutu-
miseen. Ne lisääntyvät huolestuttavasti erityisesti 
nuorilla, joilla pitäisi olla edessään vielä pitkä työura. 

Työperäisten mielenterveysongelmien erityistapaus on työuupu-
mus. Lääkari tunnistaa sen, mutta sillä on vain sivudiagnoosin 
asema. Niinpä sen perusteella ei makseta sairausajan palkkaa, jol-
loin uupumuksen lisäksi työntekijää uhkaa toimeentulo-ongelmat.

Tämän vuoksi esitämme, että

• lainsäädäntöä muutetaan niin, että työuupumus oikeuttaa 

palkalliseen sairauslomaan.

Vuonna 2021 alle 35-vuotiaiden 
 työkyvyttömyyseläkkeen syy: 
81% mielenterveyden sairaudet 

Lähde:  Eläketurvakeskus, vuosi 2021
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RASKAUSSYRJINTÄ  

ON MERKITTÄVÄ ONGELMA

• Syrjintä raskauden tai perhevapai-
den vuoksi on laissa yksiselitteisesti 
kiellettyä. Siitä huolimatta erityisesti 
naisvaltaisilla palvelualoilla on edel-
leen tavallista, että tieto työntekijän 
raskaudesta vaikuttaa työsuhteeseen. 

• Noin puolet tasa-arvovaltuutetun saa-
mista työelämää koskevista yhteyden-
otoista liittyy raskaussyrjintään. 

• PAMiin raskaussyrjintään liittyviä 
yhteydenottoja tulee vuosittain noin 
tuhat.

Raskaussyrjintä on saatava 
loppumaan

Kestävyysvajeesta huolehtiminen edellyttää aktiivisia 
toimia, jotta syntyvyyttä saataisiin kohenemaan ja 
työllisyysaste pysymään hyvällä tasolla. Se merkitsee 
myös sitä, että työelämästä kitketään toimintatapoja, 
jotka asettavat raskaana olevat ja vanhemmat muita 
huonompaan asemaan ja loukkaavat tasa-arvoa. 

Raskaus ja vanhemmuus eivät saisi missään kohdassa olla uhka  
naisen työelämään osallistumiselle. Työelämää koskevassa lain-
säädännössä kielletään tällä hetkellä yksiselitteisesti raskauteen ja 
vanhemmuuteen perustuva syrjintä työelämässä.

Lain tarkoitus ei kuitenkaan toteudu riittävän tehokkaasti. Tämä 
koskee erityisesti nuoria epätyypillisissä työsuhteissa työskentele-
viä naisia, jotka ovat vailla vakinaisen työsuhteen tuomaa turvaa. 

Esimerkiksi PAMin työsuhdeneuvontaan tulee vuosittain noin 
1 000 raskaus- ja perhevapaasyrjintään liittyvää yhteydenottoa. 
Kysymykset koskevat tyypillisesti tilanteita, joissa määräaikaista 
työsuhdetta ei jatketa raskauden tultua ilmi. 

Tasa-arvovaltuutettu on arvioinut, että asiaa koskevien säännösten 
sisällyttäminen työsopimuslakiin ja muihin palvelussuhdelakeihin 
tehostaisi nykyisen syrjintäsuojan toteutumista määräaikaisten 
työntekijöiden osalta. Se edistäisi säännösten tunnetuksi tulemista 
työpaikoilla.

Tämän vuoksi esitämme, että

• kielto jättää määräaikainen työsopimus uusimatta raskauden  

tai perhevapauden perusteella

• kielto rajoittaa määräaikaisen sopimuksen pituus perheva-

paan alkuun

• jos työnantaja kuitenkin näin toimii, hänen on kyettävä osoit-

tamaan, ettei uusimatta jättäminen johdu raskaudesta tai 

perhevapaan käyttämisestä.

TASA-ARVO JA YHDENVERTAISUUS 
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Perusteettomat palkkaerot 
tehtävä näkyväksi

Sukupuolten välisissä palkkaeroissa on pitkälti kysy-
mys ajan yli muotoutuneista asenteista ja niihin liitty-
västä naisten tekemän työn aliarvostamisesta.

Suomalaisilta työmarkkinoilta uupuu tällä hetkellä yhteisesti hyväk-
syttyjä menetelmiä ja konkreettiset toimenpiteitä samanarvoisuu-
den arvioimiseksi eri toimialojen välillä. Ilman tällaisia toimenpitei-
tä, ei samapalkkaisuuden peruslähtökohtaa, jonka myötä samasta ja 
samanarvoisesta työstä tulisi maksaa samaa palkkaa, pystytä koko 
yhteiskunnan tasolla edistämään riittävän tehokkaasti. 

Tämän vuoksi, esitämme että

• luodaan kriteeristö, jolla töiden vaativuutta eli samanarvoi-

suutta on mahdollista vertailla myös eri toimialojen välillä.

• Naisten ja miesten välisessä keski-
määräisessä palkkaerossa on kyse 
eroista sukupuolten keskiansioissa 
koko yhteiskunnan tasolla – ei siitä, 
että työnantaja maksaisi eri palkkaa 
samoissa tehtävissä työskentelevälle 
naiselle ja miehelle.

• Naisten keskiansio on noin 84 %  
miesten keskiansioista. Palkkaero  
on Suomessa suurempi kuin EU- 
maissa keskimäärin.  

Lähde: Tilastokeskus, Ansiotasoindeksi 2020
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Yhteiskunta tukemaan  
hyvää arkea 

Palvelualojen työntekijöiden työt ovat matalapalkkaisia  
ja niitä tehdään kaikkina viikon- ja vuorokaudenaikoina. 
Siksi yhteiskunnan palvelut ovat tärkeitä ja niitä tarvit-
taisiin nykyistä laajempina kellonaikoina. 

Joustoa tarvitaan esimerkiksi päivähoitojärjestelmään. Epäsäännölli-
set ja kaikkiin vuorokauden ja viikon aikoihin sijoittuvat työt ovat tyy-
pillisiä palvelualoilla. Tämänhetkinen päivähoitojärjestelmä ei vastaa 
riittävästi tällaisista poikkeavista työajoista nouseviin tarpeisiin ja 
tilanteisiin, jossa esimerkiksi työhön erikseen kutsuttavan työnteki-
jän työvuorot tulevat lyhyellä varoitusajalla.

Tämä vaikeuttaa työntekijän kannalta työn vastaanottamista, 
työnantajan kannalta työvoiman saantia ja lisää paineita perheiden 
elämään.  

PAM näkee tarpeellisena, että päivähoitojärjestelmämme velvoite-
taan valtion toimesta vastaamaan myös haastavien työaikojen kanssa 
työskentelevien perheiden tarpeisiin. Jos työt ajoittuvat normaalista 
poikkeaviin aikoihin myös päivähoidon sijainnilla kodin tai työpaikan 
läheisyyteen on suuri merkitys.

Suomessa asuminen on kallista ja se on sitä suurempi ongelma, mitä 
pienemmät tulot ihmisellä on. Asumisen kustannukset vievät yleensä 
yli kolmanneksen käteen jäävästä tulosta. Isoissa kaupungeissa ja 
kasvukeskuksissa pahimmillaan jopa 60 %.

Asumiskulujen kasvun vuoksi asumistukea saavien palkansaajien 
määrä kasvaa koko ajan.

Kun kasvukeskuksissa asumisen hinta on korkea ja asuntoja vähän. 
Palvelualojen palkoilla ei useinkaan pysty asumaan lähellä työpaikko-
ja ja näin työmatkat pitenevät ja liikenne lisääntyy. Asuntopula ratkeaa 
rakentamalla lisää asuntoja ja kaavoittamalla alueita monipuolisesti.

Tämän vuoksi esitämme, että

• kehitetään julkisia palveluja myös epäsäännöllisiä  
työaikoja tekeville

• päivähoidon saatavuus oman työpaikan tai  
asuinalueen läheltä on taattava

• lisätään kohtuuhintaisten asuntojen määrää 

• asumistukea ei heikkennetä.

HYVÄ ARKI
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Toimiva joukkoliikenne  
tieksi tulevaisuuteen

Toimiva joukkoliikenne luo edellytyksiä elinkeinotoimin-
nalle ja lisää ihmisten vapauksia. Työmatkaliikenteellä 
on suuri merkitys ilmastonmuutoksen torjunnassa.

PAMin tutkimuksen (2020) mukaan 56 % palvelualan työntekijöistä 
kulkee töihin pääasiallisesti omalla autollaan. Noin 74 % tutkimuk-
sen vastaajista pitää tärkeimpänä syynä oman auton omistamiseen 
juuri työmatkoja, mitä on suomalaista keskivertoa huomattavasti 
enemmän.

Suurimpia esteitä viisaalle työmatkaliikkumiselle palvelualoilla 
on tutkimuksen mukaan työaikojen epäsäännöllisyys, yötyö sekä 
työpaikkojen sijainti. Nämä esteet rajoittavat myös julkisen liiken-
teen saavutettavuutta, jolloin parantamalla ja laajentamalla joukko-
liikenteen palveluita voitaisiin siirtyä entistä enemmän viisaaseen 
liikkumiseen myös palvelualoilla. 

Palvelualoilla etätyö on harvinaista eikä yhteiskunnan kahdek-
sasta-neljään -työskentelyn pohjalle rakennettu palvelurakenne 
tue palvelualojen monipuolisia aukioloaikoja.  Kun töihin ei pääse 
julkisilla, on oma auto useimmiten ainoa vaihtoehto liikkumiseen. 
Autoliiton mukaan oman auton kokonaiskulut ovat Suomessa kes-
kimäärin vähintään 5000 € vuodessa. Oman auton omistamiseen 
liittyvät kulut ovat merkittävä rasite pamilaisten palkkapussille.

Tämän vuoksi esitämme, että

• julkisen liikenteen kehittämisessä tulee huomioida  

monimuotoiset työajat ja saavutettavuus myös keskusten 

ulkopuolella

• julkisen vallan tukea julkiselle liikenteelle lisätään

• työnantajia tuetaan viisaan työmatkaliikenteen ja siihen  

nivoutuvan työvuorosuunnittelun kehittämisessä.

VOISITKO TEHDÄ TYÖMATKASI  

JOLLAIN MUULLA KULKUNEUVOLLA 

KUIN AUTOLLA?

Lähde: Parasta aikaa matkalla. PAMin ja 
Motivan kysely työmatkaliikkumisesta 

syys-lokakuussa 2019. N=4926

22,20 % 

60,10 % 

17,70 % 
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Työttömyysturva  
kohottamaan käyttäjäänsä

Työttömyysturvan on autettava yksilöä selviämään  
mahdollisimman vähillä vaurioilla työstä toiseen.

Teknologian ja yritystoiminnan muutokset näkyvät muutoksina työvoi-
man tarpeessa, mikä yksilön elämässä voi näkyä lyhyempinä tai pidem-
pinä työttömyysjaksoina tai vajaatyöllisyytenä.  Vuonna 2020 pamilai-
sen keskimääräinen ansiopäiväraha oli kuukaudessa vain 1 071 euroa.  
Se on vähän eikä riitä elämiseen. 

Ansiosidonnaista työttömyysturvaa on kuitenkin toistuvasti heiken-
netty. Muutoksia on perusteltu arvioilla hyvistä työllisyysvaikutuksista. 
Esimerkiksi PAMin jäsenenä olevista työttömistä 80 prosentilla on oman 
arvionsa mukaan jokin rakennetyöttömyyden riskitekijöistä vaikeutta-
massa työllistymistä. Tavallisimmin työllistymistä vaikeuttaa ikä, alen-
tunut työkyky tai asuinpaikkakunnan työpaikkatarjonnan hiipuminen. 
Näihin työttömyysturvan leikkaus ei auta, mutta heikentää työttömän 
toimeentuloa.

Sosiaaliturvajärjestelmää tulisi kehittää myös jatkuvan oppimisen nä-
kökulmasta. Sen pitäisi helpottaa aikuisena opiskelua nykyistä parem-
min. Nyt erityisesti pienillä tuloilla irrottautuminen opiskeluun vaikeaa, 
vaikka sen parantaisi ihmisen tietä uusiin töihin.

Tämän vuoksi esitämme, että

• pienimpiä ansiosidonnaisia päivärahoja nostetaan ja paranne-

taan näin työmarkkinoilla haavoittuvimmassa asemassa olevien 

tilannetta 

• ei heikennetä ansiosidonnaista työttömyysturvaa, sillä se ei nosta 

työllisyysastetta, mutta heikentää ihmisten elämänlaatua

• helpotetaan työttömyysetuudella opiskelua, suunnataan aikuis-

koulutustukea sitä nyt vähän käyttäville ryhmille ja tehdään opin-

totuesta aikuisopiskelijalle houkuttelevampi.

Työttömyysturvalainsäädännön ja muun sosiaaliturvan sekä turvan 
hakemisen pitäisi olla mahdollisimman yksinkertaista ja selkeää. Tällöin 
turva olisi hakijan kannalta ennakoitavaa ja toimeenpano nykyistä te-
hokkaampaa. Tämä kannustaisi osaltaan vastaanottamaan esimerkiksi 
osa-aikatyötä ennen kokoaikatyön löytymistä. 

HYVÄ ARKI



21

Tällä hetkellä työttömyysturva maksetaan yleisimmin KELAsta perus-
turvana eli työmarkkinatukena (48%).  10% saa tuen peruspäivärahana 
KELAsta ja 42% ansiopäivärahana työttömyyskassasta. Luvut osoit-
tavat, että työttömyysturvan työssäoloehto täyttyy vähän yli puolella. 
Olisi perusteltua yksinkertaistaa työttömyysturvan toimeenpanoa, ja 
maksattaa työttömyyspäivärahat maksettaisiin samasta paikasta. 

Tämän vuoksi esitämme, että

• siirretään työttömyysturvan peruspäiväraha työttömyyskassojen 

maksettavaksi

• laajennetaan työnantajien tulorekisteriin ilmoittamia tietosisäl-

töjä, jotta tulorekisterin hyödynnettävyys etuusmaksatuksessa 

paranisi. Se osaltaan kannustaa vastaanottamaan osa-aikaista 

työtä ennen kokoaikatyön löytymistä.

Varaudutaan uusiin  
sosiaalisiin riskeihin
  
Covid 19 -pandemia osoitti sosiaaliturvajärjestelmän  
aukkoja. Kun pandemian vuoksi jouduttiin sulkemaan  
kokonaisia toimialoja, työntekijöille ja yrityksille joudut-
tiin räätälöimään erillisiä tukimuotoja ja muuttamaan 
etuuksien määräytymisperusteita yksitellen. 

Jos ja kun Covid 19 -pandemia ei jää viimeiseksi sellaiseksi koko 
yhteiskuntaa uhkaavaksi tilanteeksi, joihin vastaaminen vaatii elin-
keinotoimintaan puuttumista, tulee varautuminen poikkeuksellisiin 
sosiaalisiin riskeihin rakentaa uuden sosiaaliturvajärjestelmän sisään. 
Nyt esimerkiksi ravintola-alalla sulut seurasivat toisiaan ja työntekijät 
menettivät sen vuoksi toimeentulonsa. Korvaukseksi he saivat väliai-
kaiseksi tarkoitettua vain osittain tulonmenetyksen korvaavaa työttö-
myysturvaa. Monen talous romahti.

Valmiiksi pohdittu ja rakennettu epidemiatuki olisi helppoa ottaa käyt-
töön epidemiariskin toteutuessa, ja se vähentäisi tarvetta äkkinäisille, 
kiireellä valmistelluille muutoksille.

Tämän vuoksi esitämme, että  

• valmistellaan ennalta osaksi kriisivalmiutta epidemiatuki, joka 

varmistaisi työntekijöiden toimeentulon poikkeustilanteissa.
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Suomi torjumaan maahanmuuttajien  
hyväksikäyttöä

Ulkomaista työvoimaa tulee Suomeen hyvin erilaisiin tehtäviin eri toi-
mialoille ja erilaisiin työpaikkoihin.  On kaikkien edun mukaista, että 
Suomessa on turvallinen työelämä ja reilut työmarkkinat, ja ettei ke-
tään käytetä hyväksi. Vastuullisena maana Suomen tulee pitää huolta, 
että lakia ja sopimuksia rikkovia työnantajat saadaan vastuuseen.
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Maahanmuuton negatiivinen puoli on maahanmuuttajien 
hyväksikäyttö, työsyrjintä ja jopa ihmiskauppa. Suomalai-
sen yhteiskunnan on torjuttava tämä kehitys. Siitä kärsii 
eniten maahanmuuttaja, mutta myös yritykset.

Maahanmuuttajien hyväksikäyttö on omiaan murenta-
maan laajemmin alojen työehtoja ja tekee kilpailutilanteen 
samalla alalla toimiville yrityksille kohtuuttomaksi. Lisäksi 
se synnyttää kokemuksia epäoikeudenmukaisuudesta. 
Epäoikeudenmukaisuus aiheuttaa konf likteja, osattomuus 
nostaa vihaa. Siksi meidän on toimittava niiden poistami-
seksi. 

Työmarkkinoilla on jo tapahtunut voimakas murros työvoi-
man kasvavan liikkuvuuden ja yhä monimutkaisempien 
hankintaketjujen käytön vuoksi. Työvoiman hyväksikäyt-
töä esiintyy erityisesti matalapalkkaisilla ja työvoimaval-
taisilla aloilla, kuten siivous-, rakennus-, ja ravintola-alalla. 

Kun työperäinen hyväksikäyttö on lievää, se ilmenee 
lievänä alipalkkauksena, ylipitkinä työpäivinä, vähäisinä 
taukoina tai muuna epäasiallisen kohteluna. Vakavissa 
muodoissa puhutaan työsyrjinnästä ja kiskonnantapaises-
ta työsyrjinnästä. Siinä työntekijä asetetaan saman työpai-
kan muita työntekijöitä tai suomalaisten työmarkkinoiden 
muita työntekijöitä huonompaan asemaan käyttämällä 
hyväksi henkilön haavoittuvaista asemaa. 

Työperäisen hyväksikäytön vakavin muoto on ihmiskaup-
pa. Silloin henkilöllä ei ole tosiasiallista mahdollisuutta 
kieltäytyä työstä tai lopettaa sen tekemistä ilman vakavia 
seurauksia. Häntä kontrolloidaan taloudellisen hyödyn 
saamiseksi hyväksikäyttämällä hänen haavoittuvaista 
asemaansa ja tietämättömyyttä oikeuksistaan. 
Työperäinen hyväksikäyttö on rikollisuutta, joka jää usein 
vakavissakin muodoissaan havaitsematta. Työsuhteen 
asiakirjat ovat usein näennäisesti kunnossa, jolloin tut-
kinta vaatii poikkeuksellisen paljon resursseja. Uhrin on 
vaikea tai jopa mahdoton hakea itselleen apua kielimuurin, 
tiedonpuutteen, ulkopuolisten kontaktien puutteen tai pe-
lon vuoksi. Työperäiseen hyväksikäyttöön puuttumista on 
lisäksi vaikeuttanut viranomaisten resurssien puute, ja siitä 
johtunut keskittyminen vain erityisen vakaviin tapauksiin. 
 
Lisäksi työvoiman työlupamenettelyn ja siihen liittyvää 
työvoiman saatavuusharkinnan lupaprosessin sujuvuutta 
on kehitettävä, jotta työlupien käsittelyajat pysyvät mah-

dollisimman lyhyinä. Saatavuusharkinnalla sekä turvataan 
työttömien työnhakijoiden työllistymismahdollisuudet 
että varmistetaan Suomeen töihin tulevien oikeus turval-
liseen työsuhteeseen, jossa hän ei joudu hyväksikäytön 
kohteeksi. Saatavuusharkinnan poistaminen ei ole mah-
dollista, ellei samanaikaisesti työntekijöiden hyväksikäy-
tön torjumiseen luoda vahvaa lainsäädäntöä ja riittävää 
viranomaisvalvonnan resursointia.

Työperäisen hyväksikäytön torjuntaan tarvitaan lisää re-
sursseja, jotta se olisi toimivaa ja riittävää täyttämään myös 
ennaltaehkäisevää tarkoitusta.

Tämän vuoksi esitämme, että

• ihmiskauppaan erikoistuneen poliisin yksikön toi-

minta on laajennettava koko maata koskevaksi

• työperäisestä hyväksikäytöstä jaettavia rangaistuksia 

tulee korottaa

• poliisin, syyttäjien ja työsuojeluviranomaisten koulu-

tusta työperäisen hyväksikäytön tunnistamisesta on 

lisättävä

• rikoslain ihmiskauppaa koskevaa säännöstä on sel-

keytettävä vastaamaan pakkotyötä koskevien yleis-

sopimusten määritelmiä ja tulkintoja pakkotyöstä

• aluehallintoviraston tarkastukset on ulotettava sisäl-

tämään myös työntekijöiden haastattelut riskialttii-

den alojen työpaikoilla

• saatavuusharkinta pitää säilyttää, jos ei voida taata 

vahvaa lainsäädäntöä ja riittävää viranomaisval-

vonnan resursointia työntekijöiden hyväksikäytön 

torjumiseksi

• työperäisten maahanmuuttajien kotouttamiseen tulee 

panostaa ja saada heidät osaksi julkisia kotouttamis-

palveluita

• ammattiliitoille tulee myöntää kanneoikeus. Kanneoi-

keus toisi ammattiliitolle valtuudet auttaa paremmin 

heikommassa asemassa olevia ulkomaalaistaustaisia 

työntekijöitä.
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ELINVOIMAISET PALVELUALAT

Kun palvelualat  
menestyvät,  
Suomi menestyy 

Palvelualat jäävät elinkeinopolitiikkaa kehitet-
täessä usein muiden alojen varjoon. Palveluiden 
merkitys kuitenkin kasvaa yhteiskunnan suuris-
sa muutoksissa ja kiihtyvä kaupungistuminen 
tuottaa lisää kysyntää erilaisille palveluille.

Jotta palvelualoilla syntyy uusia yrityksiä ja niihin syntyä 
hyviä työpaikkoja, on tärkeää, että palveluihin kiinni-
tetään koko yhteiskunnan tasolla strategista huomiota. 
Palvelualat ovat merkittävä työllistäjä ja aloilla on valta-
vaa kasvupotentiaalia.  Tutkimukseen ja kehittämiseen 
suunnattua innovaatiorahaa tulee lisätä ja kohdentaa yhä 
enemmän kaikille palvelualoille. Palvelualojen monipuolis-
ta potentiaalia tulee tukea poliittisin päätöksin. 

Esimerkiksi matkailu on yksi nopeimmin kasvava talou-
den ala maailmassa. Sen lisäksi, että matkailu on suuri 
työllistäjä, on sillä myös laaja kasvupotentiaali, jolla on 
myös kerrannaisvaikutuksia muille aloille sekä eri alueille. 
Panostukset matkailuun ovat jääneet Suomessa vähäisiksi 
eikä sen merkitystä kansantaloudelle ja työllisyydelle ole 
riittävästi ymmärretty. Toimiala ei kuitenkaan kasva pa-
rasta mahdollista vauhtia ilman valtion ja kuntien toimia. 
Panostukset maksavat itsensä takaisin matkailutuottoina 
ja työllisyytenä.  

Ostovoimaa tukevat toimenpiteet ovat palvelualojen kan-
nalta erittäin tärkeitä kokonaiskysynnän riittävän korkean 
tason ylläpitämiseksi. Ostovoiman hiipuminen on uhka 
palvelualojen menestymiselle ja sitä kautta koko työlli-
syydelle. Ostovoiman kasvattaminen kasvattaa kulutusta 
erityisesti alimmissa tuloluokissa, sillä alimmat tuloluo-
kat kuluttavat suhteellisesti suurimman osan tuloistaan. 
Työvoimavaltaisilla aloilla tuottavuuskasvun mahdollista-
minen riippuu pitkälti siitä, kuinka hyvin ihmiset työssään 
voivat, mikä heidän osaamisensa on ja kuinka sitoutuneita 
he ovat työpaikkaansa – ja kuinka sitoutuneita työnantajat 
ovat heihin.

Tämän vuoksi esitämme, että:

• palvelualat samaan alempaan verokantaan kuin teol-

lisuuden yritykset 

• yrittäjien arvonlisäverotusta on yksinkertaistettava

• kohdennetaan kaupan alalla resursseja TKI-panos-

tuksiin sekä kokonaisvaltaista kehittämistä tukevaan 

ohjelmatyöhön

• Sustainable Travel Finland -sertifikaattia tulee kehit-

tää  

kattamaan sosiaalinen vastuu aiempaa paremmin

• nostetaan matkailuun kohdistettava valtion yleis-

avustus vähintään samalle tasolle muiden pohjois-

maiden kanssa 

• siirretään kesäsesonki muun Euroopan loma-aikojen 

mukaisesti heinä-elokuulle 

• ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi luodaan oikeu-

denmukaisen siirtymän toimenpideohjelmat, joilla 

pyritään tukemaan työntekijöiden osaamisen kehit-

tämistä ja alueellista elinvoimaisuutta 

• panostetaan raideliikenteen kehittämiseen

• pienempituloisten verotusta kevennetään ostovoi-

man takaamiseksi.
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Suomen menestys  
on kiinni osaamisesta

Osaamisen kehittämisestä on pidettävä huolta, 
jotta pärjäämme globaalissa maailmassamme. 
Vastuu tästä kuuluu niin yhteiskunnalle, työnan-
tajalle kuin työntekijöillekin. Talouden dynamii-
kassa on kysymys yritysten kyvystä reagoida ja 
sopeutua muuttuviin olosuhteisiin. Muutoskyvyn 
olennainen perusta on henkilöstön osaaminen ja 
osaamisen jatkuva päivittäminen. 

Myös yksilön kannalta osaaminen merkitsee kykyä rea-
goida ja sopeutua muuttuviin olosuhteisiin. Ajantasainen 
osaaminen on ihmiselle voimavara, jonka myötä hänellä on 
enemmän vaihtoehtoja elämässään. Osaaminen parantaa 
ihmisen työllistyvyyttä.

Jatkuva oppiminen ei tällä hetkellä ole kuitenkaan kaik-
kien ulottuvilla. Osaamisen kehittäminen kasaantuu niille, 
joiden osaaminen, taidot ja kehittymismahdollisuudet ovat 
jo lähtökohtaisesti hyvät koulutuksen ja työtehtävien myö-
tä. Kun työelämän vaatimukset muuttuvat, systemaattisel-
la osaamisen kehittämisellä vähennetään myös työvoiman 
kohtaanto-ongelmia ja parannetaan yksittäisten työnte-
kijöiden mahdollisuuksia työllistyä uudelleen. Seuraavan 
10–20 vuoden aikana ja jopa puoli miljoonaa suomalaista 
tarvitsee uudelleenkoulutusta tai laajaa täydennyskoulu-
tusta lähivuosina. Suurin muutos on matalapalkkaisissa ja 
matalampaa koulutusta edellyttävissä tehtävissä. 

PAMin mielestä työnantajia pitää velvoittaa huolehtimaan 
paremmin ja tasapuolisemmin henkilöstönsä osaamisen 
kehittämisestä. Paremmin osaava työvoima olisi työnan-
tajalle tuottavampaa ja innovatiivisempaa. Tämän lisäksi 
yhteiskunta säästyisi uudelleenkoulutusinvestoinneilta, 
jos osaamisesta pidettäisiin koko ajan huolta. 

Tämän vuoksi esitämme, että

• tuotannollisten ja taloudellisista syistä irtisanotulla 
tulee olla mahdollisuus käyttää osa irtisanomisajasta 
uudelleenkouluttautumiseen 

• aikuiskoulutustuen perusosa tulee korottaa pieni-
tuloisille kohderyhmille (esim. ilman ammatillista 
tutkintoa olevat sekä rakennemuutosaloilla toimivat)

• huolehditaan, että jokaisella on riittävät tiedot työ-
elämässä pärjäämiseen lisäämällä työelämätietoutta 
jokaisella koulutusasteella

• julkisen sektorin tulee tukea aiempaa enemmän 
työnantajia työntekijöiden osaamisen päivittämises-
sä

• luodaan varsinaisten tutkintokokonaisuuksien lisäksi 
helposti hyödynnettäviä ja päivitettäviä koulutus-
osuuksia, jotta osaamisen päivittäminen on kaikkien 
saatavilla.

• Kaikista palkansaajista vailla perusasteen 

koulutusta on 10 %, mutta esimerkiksi kiin-
teistö- ja maisemanhoitoalalla 23%, vartioin-
tialalla 16% ja majoitus- ja ravitsemusalalla 
15 %. 

        Lähde: Tilastokeskus

• Kansainvälisen aikuiskoulutustutkimus 
PIAAC:n (2013) mukaan noin 600 000 suo-
malaista aikuista kärsii perustaitojen, myös 
digitaitojen, puutteista.
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Apteekkialaa on  
kehitettävä terveyden-
huollon tukena

Apteekit ovat osa terveydenhuoltoa. Niitä koskevaa lain-
säädäntöä kehitettäessä on arvioitava muutosten vaikutus-
ta väestön terveyteen ja mahdollisuuteen saada lääkkeitä 
mahdollisimman läheltä asuinpaikkaansa. Tällä on samal-
la työllistävä vaikutus erityisesti haja-asutusalueilla. 

Tämän vuoksi esitämme, että

• apteekkeja kehitetään osana terveydenhuoltoa

• erillisyhtiöiden rooli osana apteekkeja on selvitettävä,  

jotta voidaan estää kikkailu verotuksen minimoimi-

seksi lääkemyyntiä harjoittavien henkilöyhtiöiden ja 

oheistuotteita myyvien yritysten välillä. 

Julkisissa hankinnoissa 
tulee kunnioittaa  
ympäristöä ja  
työelämän pelisääntöjä

Julkisiin hankintoihin käytetään vuosittain arviolta 35 
miljardia euroa. Summa vastaa noin puolta valtion ja kun-
tien verotuloista. On siten selvää, että hankintojen kautta 
veronmaksajien rahoilla vaikutetaan laajalti siihen, miten 
työpaikoilla kunnioitetaan työelämän perusoikeuksia ja 
turvataan työehtoja.

Nykyinen hankintalaki antaa tilaa negatiiviselle kilpailulle 
työehdoilla erityisesti silloin, kun kyseessä ovat työvoi-
mavaltaiset palveluhankinnat. Se on omiaan luomaan 
negatiivisen kierteen, jossa heikot työehdot ja työolosuh-
teet heikentävät tuotettujen palvelujen laatua ja kaventavat 
vastuullisesti toimivien yritysten elintilaa vääristämällä 
kilpailua. Yhdessä ne heikentävät entisestään palvelutyötä 
tekevien asemaa. 

Julkisten hankintojen sosiaalista vastuullisuutta on 

mahdollista edistää hankintalailla vahventamalla laadun 

merkitystä tarjousten valintakriteerinä - työvoimavaltai-

sissa palveluhankinnoissa laadun takeena ovat työntekijät, 

joiden työsuhteen ehdot ja työolosuhteet ovat kunnossa ja 

joille annetaan riittävästi aikaa ja muita resursseja hyvän 

työn tekemiseksi. Hankintalailla voidaan myös sulkea 

julkisista hankinnoista pois sellaiset yritykset, jotka pyrki-

vät kiertämään työnantajavelvoitteitaan alihankinnan tai 

vuokratyövoiman käytön kautta. 

Työperäistä hyväksikäyttöä voidaan ehkäistä myös 

luomalla välineitä hankintasopimusten valvonnalle sekä 

kasvattamalla riskiä sopimusten päättämiselle ja sopimus-

rikkomusten sanktioimiselle. Siksi työelämää koskevien 

lakien ja työehtosopimusten noudattamista tulee edellyt-

tää erityisehtona kaikkien työvoimavaltaisia palveluita 

koskevien hankintasopimusten kohdalla. Nyt velvoite 

koskee vain valtion hankintasopimuksia ja rakennusalaa.

 

Tämän vuoksi esitämme, että:

• uudistetaan hankintalakia niin, että palveluhankin-

noissa tarjous tulee valita aina parhaan hinta-laa-

tu-suhteen perusteella. 

• sisällytetään sosiaalisesti vastuullisten hankintojen 

edistäminen hankintalain tavoitteisiin

• edellytetään hankintalaissa kaikilta hankintavi-

ranomaisilta hankintasopimusten erityisehtona 

asianomaisen työehtosopimuksen noudattamista. 

• edellytetään hankintalaissa hankintaviranomaisilta 

velvollisuutta vaatia palveluhankintojen tarjoajilta 

tiedot alihankkijoista ja vuokratyövoiman käytöstä.

ELINVOIMAISET PALVELUALAT
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Edistetään reilua  
työn ostamista 

Tilaajavastuulaki velvoittaa nykyisellään työn tilaajan 
selvittämään, että hänen sopimuskumppaninsa täyttävät 
sopimuspuolina ja työnantajina määrätyt lakisääteiset 
velvoitteensa. 

Selvitysvelvollisuuden myötä tilaajan vastuu rajoittuu 
lisäksi vain hetkeen ennen kuin tilaaja solmii sopimuksen 
vuokratyöstä tai alihankinnasta. Lakiin ei siten sisälly 
tilaajan vastuuta sopimuksen voimassa ollessa valvoa, että 
alihankkija maksaa työntekijöilleen työehtosopimuksen 
mukaista palkkaa tai hoitaa heidän eläketurvansa lain 
mukaisesti. Esimerkiksi siivousalalla onkin ilmennyt 
lukuisia tilanteita, joissa paljastunut laajamittaista työpe-
räistä hyväksikäyttöä jopa julkisen sektorin alihankkijana 
toimineissa siivousyrityksissä. 

Ongelmallista on myös se, että selvitysvelvollisuus, tilaajan 
sopimuksenaikaisesta vastuusta puhumattakaan, ulottuu 
vain tilaajan omiin sopimuskumppaneihin. Näin mahdol-
linen kauempana alihankintaketjussa tapahtuva työperäi-
nen hyväksikäyttö jää tilaajan vastuun ulkopuolelle, vaikka 
työ itsessään tehdäänkin tilaajan tiloissa ja liittyy tilaajan 
tavanomaisiin työtehtäviin. 

Tilaajavastuuta on siten tarpeen kehittää niin, että alihan-
kinnalla ja vuokratyövoiman käytöllä ei ole mahdollista 
ulkoistaa vastuuta työnantajana.  Esimerkiksi useassa 
muussa eurooppalaisessa maassa tilaaja on vastuussa 
myös alihankkijansa vero-, sosiaalivakuutus- ja työnantaja-
velvoitteista. 

Tämän vuoksi esitämme, että

• velvoitetaan tilaajavastuulaissa tilaaja selvittämään, 
ovatko sopimuskumppanin palveluksessa työsken-
televien ulkomaalaisten työntekijöiden työluvat 
kunnossa

• sisällytetään tilaajavastuulakiin tilaajan tosiasialli-
nen vastuu alihankkijansa työnantajavelvoitteista, 
kuten työehtosopimuksen mukaisen palkan maksa-
misesta

• ulotetaan hankintalain tarkoittama selvitysvelvolli-
suus ja tilaajan sopimuksenaikainen vastuu koske-
maan myös välittömän sopimuskumppanin käyttä-
miä alihankkijoita ja heidän alihankkijoitaan.
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• 

OTA YHTEYTTÄ, KERROMME LISÄÄ!

PAMin yhteiskuntasuhteiden vastaava Eveliina Reponen

eveliina.reponen@pam.fi   I   0438267960

JÄSENYYS JA LIITTYMINEN 030 100 600

JÄSENTEN TYÖSUHDEASIAT 030 100 620

TYÖTTÖMYYSKASSA 020 690 211

www.pam.fi


