
Hei SOL-työntekijä!

Tiesitkö, että sinulle kuuluu 17 euron  
eritelisä,  jos siivoat eritteitä?
Kyselymme* perusteella tietoomme on tullut, että 17 euron eritelisä 
jää maksamatta SOL-työntekijöille. Enemmistö vastaajista kertoi, 
ettei heille makseta eritelisää ulosteen, oksennuksen ja veren  
siivouksesta sisätiloissa.   

PAMin luottamusmiehet ovat sopineet työehtosopimuksen mukaisesti 
paikallisesti työnantajan kanssa, että SOL Palvelut Oy:ssä eritelisäkorvaus 
on 17 euroa/erite.

Eritteen todentaminen valokuvalla on peruste eritelisän maksamiselle, 
joten toimi seuraavan ohjeen mukaisesti:

1. Ota eritteestä sellainen valokuva, josta käy ilmi, missä erite on ja lähetä 
kuva esimiehelle. Lisää mahdolliset muut tiedot annettujen ohjeiden 
mukaan esim. hotellissa huoneen numero tai tavaratalon alue jne.  
Siivoa erite annettujen eritesiivousohjeiden mukaisesti.

2. Kirjaa tuntikorttiin kyseisen päivän eritteet.

3. Tarkista palkkalaskelmasta, onko kaikki eritteet maksettu. Näkyvät 
palkkalaskelmassa Eritelisä-nimikkeellä (17 e/kpl). Säilytä valokuva/viesti 
niin kauan, kunnes eritelisä on maksettu.

4. Kysy esimieheltäsi, haluaako hän eritteistä ilmoitettavan edellä  
mainittujen ohjeiden lisäksi jollakin muulla tavalla. 

5. Jos edellä mainituista ohjeista huolimatta sinulle ei ole maksettu  
eritelisää, ole yhteydessä luottamusmieheesi (jos olet PAMin jäsen).  
Jos et ole vielä PAMin jäsen, liity osoitteessa pam.fi/liity!

NÄIN VARMISTAT, ETTÄ SINULLE MAKSETAAN ERITTEIDEN SIIVOUKSESTA!

*Teimme kyselyn SOL-työntekijöille keväällä 2021. Kyselyssä nousi
esille erityisesti neljä kehittämiskohtaa, joista eritelisä oli yksi. 
Lue lisää SOL-kyselyn tuloksista PAMin verkkosivuilla pam.fi/sol.

https://www.pam.fi/sol#VO3
https://www.pam.fi/jasenyys/liity.html
https://www.pam.fi/sol


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 
bonus, 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

