
Hej du som jobbar på SOL!  

Visste du att du har rätt till en särskild ett 
sekrettillägg på 17 euro om du städar sekret?
Enligt vår enkät * har vi fått information om att många inte fått något 
sekrettillägg för städning av avföring, uppkastning och blod i  
inomhusutrymmen.  

Förtroendemännen har i enlighet med kollektivavtalet överenskommit 
lokalt med arbetsgivaren, att vid SOL Palvelut Oy är sekrettillägget  
17 euro/sekret.

Verifiering av sekret med hjälp av en bild är en grund för betalning av 
sekrettillägg, så agera så här: 

1. Ta en sådan bild av sekretet att man ser var sekretet finns och skicka 
bilden till förmannen. Lägg till eventuella andra uppgifter enligt de givna 
anvisningarna, t.ex. rumsnumret i ett hotell osv. Städa sekretet enligt 
städanvisningarna för sekret.

2. Skriv upp den aktuella dagens sekret på timkortet.

3. Kontrollera i lönespecifikationen att alla sekrettillägg har betalats ut. 
De syns i lönespecifikationen under Eritelisä (17 e/st). Spara bilden/med-
delandet tills sekrettillägget är betalt.

4. Fråga din förman om hen vill att man meddelar om sekret också på 
något annat sätt än det ovanstående. 

5. Om du trots ovanstående anvisningar inte får ditt sekrettillägg, ta kon-
takt med din förtroendeman (om du är medlem i PAM). Om du ännu inte 
ännu är medlem i PAM, kan du ansluta dig till oss via pam.fi/blimedlem!

SÅ HÄR FÖRSÄKRAR DU DIG OM ATT DU FÅR BETALT FÖR RENGÖRING  
AV SEKRET!

* Vi genomförde en enkät för SOL-anställda våren 2021. I enkäten lyftes 
särskilt fyra utvecklingsområden fram, varav en var sekrettillägget. Läs 
mer om resultaten av SOL-undersökningen på PAM:s webbplats  
pam.fi/sol.

https://www.pam.fi/sol/sol-pa-svenska.html#VO3
https://www.pam.fi/sv/medlemskap/anslut-dig-som-medlem.html
https://www.pam.fi/sol/sol-pa-svenska.html


Hello SOL employees!

Did you know that you are entitled to  
a bonus of 17 euros, if you clean  
bodily waste?
Based on our survey *, we have learned that a bonus of 17 euros is  
often left unpaid to SOL employees. The majority of respondents said 
they are not paid bodily waste bonus for cleaning faeces, vomit or 
blood indoors.  

In accordance with the collective agreement, the shop stewards have  
agreed locally with the employer that the bodily waste payment at  
SOL Palvelut Oy is 17 euros per waste item.

Verifying bodily waste with a photograph is the basis for payment of the bodily 
waste bonus, so do the following:

1. Take a photo of the bodily waste that shows where the waste is and  
send the photo to your supervisor. Add other possible details as  
instructed, e.g. in a hotel the room number etc. Clean the waste in  
accordance with the instructions given for cleaning bodily waste.

2. Enter that day’s bodily waste in the timesheet.

3. Check your payslip to see if all bodily waste payments have been made. These 
are itemised under bodily waste bonus (eritelisä / 17 euros each). Keep photos 
and messages until the bonus has been paid.

4. Ask your supervisor if he/she wants bodily waste to be reported in some 
other way in addition to the instructions above. 

5. If you despite the above mentioned actions are not paid the bodily waste bo-
nus, please contact your shop steward (in case you are a member of PAM). If you 
are not yet a PAM member, join us at pam.fi/join!

ENSURE THAT YOU ARE PAYED FOR THE CLEANING OF BODILY WASTE!

* We carried out a survey of SOL employees in the spring of 2021. The 
survey highlighted four core areas for improvement, one of which was the 
bonus for cleaning bodily waste. Read more about the results of the SOL 
survey on PAM's website pam.fi/sol.

https://www.pam.fi/sol/sol-in-english.html#VO3
https://www.pam.fi/en/membership/join-pam.html
https://www.pam.fi/sol/sol-in-english.html

