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Vastentahtoinen silpputyö  
on haitaksi paitsi sen tekijälle myös 
kansantaloudelle. Työntekijälle se 
merkitsee toimeentulo-ongelmia 
ja sitä kautta vaikeutta suunni-
tella elämäänsä eteenpäin. Niinpä 
isommat hankinnat jäävät helpos-
ti tekemättä, ja siitä ei kansantalo-
us tykkää. Kansantalous ei tykkää 
siitäkään, että työvoima on vajaa-
käytössä. Niin käy, kun työhaluinen 
ei pääse tekemään kokonaista työ-
päivää.

Mannaa kansantaloudelle olisi, 
että palvelualat ja niiden työn tuot-
tavuus kasvaisi. Se edellyttää arjen 
hoksnokkaa ja asiakkaiden tunte-
mista. Se ei kehity, jos suhde työ-
paikkaan on satunnainen.

Kuluneen vaalikauden alussa 
pantiin paljon toivoa niin kutsut-
tuun trendityöryhmän työlle. Sieltä 
odotettiin nykyistä parempia sään-
töjä silpputyölle, mutta niitä ei tul-
lut. Valtakunnan johtava EI-liike EK, 
torppasi nämä toiveet. Nyt on pantu 
liikkeelle kansalaisaloite 0-sopi-
musten kieltämiseksi. Aloite vaatii 
50 000 allekirjoitusta edetäkseen 
eduskuntaan. Ken on sitä mieltä, 
että 0-sopimukset joutavat romu-
koppaan, voi sen käydä allekirjoitta-
massa ja vinkata kaverillekin. 

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/1065

auli kivenmaa 
päätoimittaja
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liittokokousVaalit oVat herättäneet uskomattoman 
suurta mielenkiintoa ja ennakkoon ehdokkaiksi ilmoit-
tautuneita on 1 525.  Tulos on historiallisen hyvä – kiitos 
kaikille itsensä likoon laittaville!

ehdokkaista huomattaVasti aiempaa isompi osa 
on nuoria, alle 30-vuotiaita. Heitä on tällä hetkellä lä-
hes 20 prosenttia kaikista ehdokkaiksi ilmoittautuneis-
ta. Toivotaan, että prosenttiosuus kasvaa entisestään! 
Aloittain ehdokasmäärät jakautuvat siten, että kaupan 
alalta ehdokkaita on reilu 47 %, marava-aloilta noin 
25 %, kiinteistö- ja turvallisuusaloilta noin 20 % ja erityis- 
sekä sopimuksettomilta aloilta noin 8 % ehdokkaista.

ehdokasnumerot arVotaan 19.2, minkä jälkeen vaa-
likampanjointi voi toden teolla alkaa. Toivottavasti jokai-
nen ehdokas intoutuu tekemään vaalityö-
tä ja tätä kautta omalta osaltaan lisäämään 
liiton näkyvyyttä halki Suomen. Äänestysai-
ka ajoittuu osittain päällekkäin eduskunta-
vaalien kanssa. Tavoitteenamme onkin, että 
kaksien vaalien osittainen samanaikaisuus 
innostaa pamilaiset äänestämään aktiivi-
sesti näissä molemmissa. Jotkut pamilaiset 
ovat jopa ehdolla molemmissa!

keskusVaalilautakunta VahVistaa vaalituloksen 
huhtikuussa, ja tämän jälkeen tiedämme, ketkä 393 pa-
milaista pääsevät mukaan liiton historian ensimmäiseen 
varsinaiseen liittokokoukseen. Kokousedustajille tullaan 
toukokuun aikana tarjoamaan koulutusta kokousteknii-
kasta, jotta myös ensikertalaiset voivat tuntea olonsa var-
maksi ja tervetulleeksi liittokokouksessa.

intoa ja menestystä vaalitaistoon!

ann selin
PAMin puheenjohtaja

toivottavasti 
jokainen 
ehDokas 
intoutuu 
tekemään 
vaalityötä.

Johtoajatus
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Ammattiosaston  
nettitreffit
Valtakunnallinen Apteekkialan osasto alkoi vuosi sitten 
työskennellä netin avulla. Osasto tarttui mahdollisuuteen 
osallistua PAMin @ammattiosasto-pilottiin. Miten netti-
treffit ovat sujuneet?
TEKsTI annemari anttila 
KUVA Pekka siPola

Tarja Seilonen
PUHEEnJOHTAJA,  
APTEEKKIALAn OsAsTO

”Kokeilusta on positiiviset tuntumat. 
Johtokuntien kokouksiin matkusta-
miseen on ennen mennyt aikaa tun-
teja tai jopa vuorokausi. Verkkoko-
koukset säästävät paljon aikaa. Myös 
rahaa säästyy, kun ei tarvitse maksaa 
matkakuluja ja kokoustiloja. 

Aiemmin meillä on ollut 7–8 ko-
kousta vuodessa, nyt niitä oli 11. 
Verkkokokouksia pystyy sopimaan 
nopeammin ja järjestämään ti-
heämmällä aikavälillä. Puheenjoh-
tajana verkkokokoukset tulee myös 
valmisteltua perinteisiä kokouksia 
paremmin.

Käytämme Adobe Connect -jär-
jestelmää, ja se on toiminut moit-
teettomasti. Koulutuksen antoi Työ-
väen sivistysliitto TSL. Kuuleminen 
on tärkeintä, eivät kamerat. Myös 
chättiä voi käyttää samalla. Esityslis-
tan lähetän sähköpostilla ja asiakir-
jat laitetaan johtokunnan sisäisille 
verkkosivuille.

Haluamme jatkaa verkkokokouk-
sia, koska ne on koettu helpoiksi. 
Jotkut asiat vaativat tapaamista, ja  

silloin näemme kasvokkain. Näin on 
esimerkiksi järjestäytymiskokouk-
sessa. Suosittelisin verkkokokouk-
sia varsinkin niille osastoille, joiden 
johtokuntien jäsenillä on pitkät vä-
limatkat.”

Ulla Fagerström
JOHTOKUnnAn JäsEn,  
APTEEKKIALAn OsAsTO

”Tämä on ihan huippu juttu. On luk-
susta, että kokoukset voidaan käydä 
kotoa, eikä tarvitse matkustaa vuo-
rokautta niiden takia. Suosittelen 
tätä ehdottomasti kaikille osastoille. 
Jos on akuuttia asiaa, ei tarvitse käy-
dä hankalaa sähköpostikeskustelua, 
koska verkkokokouksen saa pystyyn 
nopeasti.

Kaikki olivat alusta saakka innois-
saan mukana, ja tsemppasimme toi-
nen toisiamme. Tarja vetää kokouk-
set hyvin ja kompaktisti. Jos istumme 
kasvokkain, voi mennä neljäkin tun-
tia, mutta verkossa rupattelu asiasta 
ja asian vierestä jää pois. 

Nyt kokouspäiväksi on vakiintu-
nut sunnuntai kello 12. Olemme vuo-
rotyössä, mutta tuolloin kaikki ovat 
yleensä kotona.”

Porukassa
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Ulla Fagerström
JOHTOKUnnAn JäsEn,  
APTEEKKIALAn OsAsTO

Tarja Seilonen
PUHEEnJOHTAJA,  

APTEEKKIALAn OsAsTO
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”Muuten asiakkaat 
suloisia, mutta hyllyissä 

puutteita, joten valituksia 
satelee väliin. Selvästi 
pienen baarin pitäjällä 
rahavaikeuksia, mikä 

heijastuu henkilöstöön.”
”Olen pitämässä lOput  
lOmat ja jään eläkkeelle 
vuOden alusta.”

”Mennään 
vajaamiehityksellä ja 

kiirettä riittää, rahaa tulee 
ja pomot riistää. Onneksi 

on hyvä yhteishenki!”

aktiivien tunnelmia joulukuussa:  

PAMplus-tietopankki avattu 
PAMin nettisivuille on nyt koot-
tu aiemmin PAMplus-viestissä 
ja -lehdessä ilmestyneitä ohjeita 
luottamushenkilöille. Sivuilta löytyy 
esimerkiksi talouskoulu sekä vinkkejä 
jäsenhankintaan ja yt-neuvottelui-
hin valmistautumiseen. Lue lisää 
www.pam.fi/pamplus/tietopankki. 
Muuta luottamustehtävään liittyvää 
materiaalia löytyy PAMplus-sivujen 
”luottamusmiehelle”- ja ”työsuojelu-
valtuutetulle”-sivujen alaosasta.

Mikä fiilis?! -kampanja  
järjestäytymisen puolesta
SAK:n, STTK:n ja Akavan yhteinen 
Mikä fiilis! -kampanja tuo esiin 
ammattiliittoon kuulumisen hyviä 
puolia. Sen tavoite on saada ihmiset 
keskustelemaan, mikä on tänä päivä-
nä fiilis työelämässä ja pohtimaan, 
kannattaisiko asioille tehdä jotain.

Kolmevuotisen kampanjan pää-
viestinä on, että ammattiliitossa 
jokainen voi olla mukana päättämäs-
sä, mihin suuntaan työelämä kulkee 
ja millaista töissä on.

 Kampanja löytyy myös Twitteristä 
ja Facebookista. Lue lisää mikafiilis.fi.

kouluttautumista ja  
ehDokasasettelun loPPukiri
Liittokokousvaalit lähestyvät, ja helmikuussa järjestetään monia alueellisia 
ehdokaskoulutuksia, kuten kuvassa oleva koulutus Tampereella. Lisäksi 
2. maaliskuuta ehdokkaille järjestetään valtakunnallinen webinaari-koulu-
tus. ehdokkaaksi on ilmoittautunut yli 1 500 pamilaista, mikä on enem-
män kuin koskaan aiemmin! Jos et vielä ehtinyt asettua ehdolle, mene 
mukaan ammattiosastosi ehdokasasettelukokoukseen. Jos et itse 
pääse kokoukseen, voit täyttää lomakkeen ja toimittaa se osastoosi tai 
aluetoimistoosi ennen kokousta (lue lisää osoitteesta www.pam2015.fi). 
Vaalikone aukeaa ehdokkaille 2.3. ja äänestäjille 11.3. äänestysaika on 
23.3.–12.4. Nyt on tilaisuus vaikuttaa siihen, ketkä päättävät PAMin 
toiminnasta jatkossa!

JArKKO VIITAnEn

aktiivien tunnelmien kehitys 
(Pamplus-viesti 18.12.) 

7.5

viikon 51 fiilis
7.6

7.4

7.2

7.0

6.8

6.6

6.4

VK 39

VK 48

Lyhyesti
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helmi-maaliskuu on 
talvilomien aikaa. 
kertaa talvilomaa 
koskevat vuosi- 
lomamääräykset 

Pamin nettisivuilta!

MUISTA

Seinäkalenteri tilattavissa 
PAMin seinäkalenteri tälle vuodelle 
on tilattavissa 16. helmikuuta alkaen 
PAM-puodin verkkosivuilta pam.
fi/tilaukset. Kalentereita voi tilata 
useampia kappaleita (max 10) ja niitä 
voi tilata myös eri osoitteisiin. Seinä-
kalenterin voi kiinnittää työpaikkojen 
ilmoitustauluille. Muista tilata myös 
liittymislomakkeita laitettavaksi 
kalenterin taskuun. 

PAM-puodista voi myös tilata 
esimerkiksi työehtosopimuksia,  
lisätyöoppaan ja työaikakalenterin.

”Hyvä mieli, kun  
On tullut kuulluksi ja 
sitä kautta vaikuttanut 
Henkilökunnan Hyvin-
vOintiin. puHumalla 
asiat ratkeaa.”

hyllyttäjästä verkko-
kaupan osaajaksi

mikko laakkonen 
PAMIn KOULUTUsPOLIITTInEn  
AsIAnTUnTIJA

suomessa on viralli-
sen tilastoinnin mu-
kaan noin 320 000 
työtöntä. Luku pi-
tää siis sisällään 
ne ihmiset, jotka 

ovat aktiivisesti työmarkkinoi-
den käytettävissä, mutta eivät ole 
työllistyneet. Työ- ja elinkeino-
ministeriön virkamies kehottaa 
Suomen Kuvalehdessä (2/2015) 
laskemaan mukaan vielä nekin, 
jotka ovat käytännössä työttö-
miä, mutta tekevät henkensä piti-
miksi jotain muuta kuin nostavat 
työttömyysturvaa, kuten hoitavat 
lapsiaan kotona.

kun kaikki luvut ynnätään 
yhteen, saadaan ”laajaksi työttö-
myydeksi” 450 000 ihmistä.  
Se on käsittämätön määrä 
maassa, jossa on 5,4 miljoonaa 
ihmistä. Ei voi muuta kuin kysyä, 
että miten ihmeessä tilanne on 
päässyt näin surkeaksi? 

elämme taloudellisessa 
suhdannekuopassa. Suomessa 

on siis paljon sellaista suhdanne-
työttömyyttä, jonka pitäisi teo-
riassa helpottua, kun talous läh-
tee taas nousuun. Käytäntö lie-
nee toinen, sillä elinkeinot, kuten 
kaupan ala, ovat myös suuressa 
murroksessa. Kun talous lähtee 
nousuun, ei tarvitakaan enää hyl-
lyttäjiä, vaan verkkokaupan osaa-
jia. Sama ilmiö näkyy muilla-
kin toimialoilla. Suhdannetyöt-
tömyys muuttuu pikku hiljaa 
rakennetyöttömyydeksi.

rakennetyöttömyys on pirul-
linen ilmiö. Se on jengiä, joka ei 
työllisty automaattisesti edes 
noususuhdanteessa, koska heillä 
on esimerkiksi vääränlainen kou-
lutus, väärää työkokemusta tai 
he asuvat väärässä paikassa. Mitä 
heille pitäisi tarjota, jotta työllis-
tyminen olisi realistinen mah-
dollisuus? Koulutusta, koulu-
tusta, koulutusta ja tukea koti-
paikan vaihtoon työn perässä 
vaikkapa. 

työllisyys on kaiken A ja O. 

s
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– pystymetsästä ihmisiä tuli mu-
kaan suunnittelemaan toimintaa. 
Heillä ei ollut ennakkokäsityksiä siitä, 
mitä on tehty tai mitä voidaan tehdä. 
Sieltä tuli raikkaita ajatuksia, Hannu 
Visuri toteaa. Hän on Turun kaupan 
alan osaston varapuheenjohtaja. 

Viime kesänä osasto lähti Visurin ja 
osaston puheenjohtajan Birgitta Ju-
halan johdolla mukaan palvelumuo-
toiluhankkeeseen. Sen tavoitteena 
oli kehittää yhdessä uusien jäsenten 
kanssa palveluita ja toimintamuotoja 
ammattiosastoille. Jo peruslähtökoh-
ta, uusien jäsenten mukaan ottami-
nen palvelujen muotoiluun, oli uutta.

– Se ei ollut kenellekään tuttu tapa 

ammattiosasto ja uuDet jäsenet. Uudet jäsenet piristävät 
ammattiosastoa, jos heidät otetaan mukaan ideoimaan ja 
tekemään. Turussa kaupan alan osastolla on nyt haussa työpaikka, 
jossa on paras työhön perehdytys. Kiinteistötyöntekijöiden osasto 
menee sinne missä jäsenet ovat. 

TEKsTI auli kivenmaa 
KUVAT Pasi leino

Uutta virtaa

heiltä myös kysytään, miksi he ovat  
liittyneet ja mitä he toivovat ammat-
tiosaston toiminnalta.

– Toiveet käsitellään syksyn tullen 
ja voidaan ottaa mukaan ensi vuoden 
toiminnan suunnitteluun, Juhala 
kertoo.

Ennen ei tällaistakaan ole tehty.

halu antaa
Alussa uudet jäsenet ideoivat toi-
mintaa verkossa. Siellä sai myös il-
moittautua työpajoihin. Kolme jä-
sentä osallistui Turun kaupan osaston 
omaan työpajaan. Sitä ennen he osal-
listuivat turkulaisten osastojen yh-
teiseen työpajaan. 

tietoisuus saa ihmiset tekemään,  
Birgitta juhala uskoo.

toimia, Visuri sanoo.
Uusien ihmisten myötä uusia toi-

mintatapoja tuli miltei heti. Ennen 
uusille jäsenille lähetettiin tervetulo-
kirje ja tapahtumakalenteri. Nykyään 

Teema
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KUKA

Birgitta Juhala
tehtävä: Pam-Liikealan  
Turun seudun osasto ry.069 pu-
heenjohtaja 
asuu: Turussa
motto: Asiolla on tapana järjestyä! 
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– Aina sanotaan, että jäseneksi lii-
tytään vain työttömyysturvan ta-
kia, mutta kyllä ihmiset muustakin 
ovat  kiinnostuneet. Jo se, että antaa 
aikaansa ja vastailee tällaisiin kysy-
myksiin, osoittaa sitä. Helppo tällaiset 
kutsut olisi ohittaakin, Visuri toteaa.

Koko hanketta veti PAMin palvelu-
päällikkö Erja Uosukainen. Turussa 
aluepäällikkö Ulla Immonen oli myös 
kaiken aikaa mukana. Työpajoissa ta-
voitteena oli ideoida uusia palveluja. 
Niistä valittiin parhaimmat ja am-
mattiosaston syyskokous hyväksyi 
ne lopulta osaksi tämän vuoden toi-
mintasuunnitelmaa niin kutsuttuina 
minikokeiluina. 

to aikoo palkita parhaaksi havaitun 
työpaikan. Toinen kokeilu on yhteis-
työn tiivistäminen Turun Virokes-
kuksen kanssa. Yhteistyötä haetaan 
ainakin tulkkipalveluissa. Työpajas-
sa yksi uusista jäsenistä ilmoittau-
tui heti mukaan soittelemaan työ-
paikoille ja virolaistaustainen jäsen 
otti vastuuta tulkkipalveluista.

Miten minikokeilut toimivat, se 
nähdään myöhemmin. Toimivat ko-
keilut voivat jäädä pysyviksi.

Juhala kertoo, että osa työpajoissa 
ideoiduista palveluista osoittautui 
toteuttamiskelvottomiksi siksi, että 
ne olivat selvästi työnantajalle kuu-
luvaa toimintaa. Ammattiosaston 

lista kokeiluja
Nyt yksi ammattiosaston meneil-
lään olevasta minikokeiluista on 
soittokierros uusille jäsenille. Siinä 
kuulostellaan työpaikkojen pereh-
dytyskäytäntöjä, ja ammattiosas-

ammattiosasto 
aikoo Palkita 
Parhaaksi 
havaitun 
työPaikan.

JATKUU sIVULLA 12 ⊲

Postia on aina lähetetty jäsenille, mutta nyt turun kaupan osasto tarttuu luuriin, kertovat 
Birgitta juhala ja hannu visuri.

KUKA

Hannu Visuri
tehtävä: Pam-Liikealan  
Turun seudun osasto ry.069  
varapuheenjohtaja
asuu: Turussa



Kehittämisen viisi askelta ammattiosastossa

KOHDERYHMÄ
Poimitaan uudet ensijäsenet 
yhteystietoineen  
jäsenrekisteristä.

MINIKOKEILUT
Kokeillaan, toimivatko ideat.

”epäonnistu nopeasti 
halvalla.”

ARVIOINTI JA UUDEN PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO
Arvioidaan minikokeilun jälkeen, toimiko idea niin kuin ajateltiin. 
Jos toimi, se otetaan pysyvästi käyttöön.

”Jäsenten työarjen parantaminen.”

”Kansalaisjärjestötoimintaan aktivoivat paikalliset palvelut.”

YHTEISSUUNNITTELUN TAVOITTEET

○ ensijäsenet löytävät paikkansa kansalaisjärjestötoimijoina ammattiosastossaan.
○ Ammattiosasto saa uusia aktiivisia jäseniä.
○ Ammattiosaston jäsenpalvelu kehittyy jäsenten tarpeista.
○ yhteissuunnittelun työkalut helpottavat ammattiosastoa löytämään. 
    uudenlaisia ideoita ja ennakkoluulottomia kokeiluja.

[1]

[4] [5]

4–8 PUHELINHAASTATTELUA
Johtokunnan jäsenet kysyvät 
avokysymyksillä uusilta 
jäseniltä ideoita. 

”älä oleta tietävinäsi  
vaan kysy.”

[2]
YHTEISSUUNNITTELUN  
TYÖPAJA
Vapaaehtoiset johtokunnan 
jäsenet ja ensijäsenet 
suunnittelevat yhdessä uusia 
palveluja ja toimintamuotoja.

”Osallista. Kuuntele. 
Riko myytit.”

[³]
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on mahdotonta järjestää koulutus-
ta esimerkiksi kassakoneiden käy-
tössä. Toisaalta verkkokysely osoitti, 
että monilla työpaikoilla PAM näkyy 
perin vähän jäsenten arjessa.

lisää tekijöitä
Osastolla on samanlaisia pulmia 
kuin likipitäen kaikilla suomalai-
silla yhdistyksillä. Osastolla on jä-
seniä  paljon, noin 9 000, ja sen myö-
tä sillä on kohtuulliset taloudelliset 
resurssit toimiakin. Mutta tekijöitä 
ja osallistujia on loppujen lopuksi 
aika vähän.

– PAMin nykyiset palvelut eivät aktivoi jäseniä 
riittävästi kansalaisjärjestötoimintaan, PAMin palve-
lupäälliikö erja uosukainen sanoo. 

Pikemminkin päinvastoin: jäsenistä on tullut toi-
minnan ja palveluiden kohde aktiivisen oman osal-
listumisen sijaan.Taustalla on se erilaisista jäsen-
kyselyistä ilmi tullut seikka, että valtaosa ilmoittaa 
liittyvänsä työttömyysturvan ja oikeusavun vuoksi. 
Jäsenyys on siis eräänlainen työelämän vakuutus. 
Uosukainen lähti kokeilemaan, voisiko pitkälti 
liike-elämän tarpeista lähteneen palvelumuotoilun 
yhteissuunnittelun menetelmillä kehittää kansalais-
järjestötoimintaan aktivoivia palveluja. Tiettävästi 
menetelmää ei aiemmin ole käytetty järjestöissä.

– ilokseni tulin siihen lopputulokseen, että mene-
telmä toimii ja uusista jäsenistä löytyi innostusta.

Palvelumuotoilun ydin on asiakkaan, eli jäse-
nen, näkökulma. yhteissuunnittelussa jäsen taas 
osallistuu palvelun kehittämiseen yhdessä palvelun 
tuottajien – liiton, aluetoimiston ja ammattiosas-
ton – kanssa. Nimenomaan uudet jäsenet otettiin 
mukaan siksi, että jäsentilastoista tiedetään, että 

– Yleensä tunnetaan kaikki, jotka 
tulevat tilaisuuksiin, Visuri sanoo. 

Ne, jotka ovat aktiivisesti mukana 
toiminnassa, tahtovat myös väsyä. 
Tehtävää tuntuu olevan liikaa.

– Jos toimijoita on monta, niin sil-
loinhan se ei tule kenellekään ras-
kaaksi, Juhala toteaa. 

Visuri sanookin, että tosiasiassa 
pienemmillä osastoilla voi tänä päi-
vän olla varsinaisia aktiiveja yhtä 
paljon kuin suuremmillakin.

Toteutunut hanke lievitti jo nyt 
pulmaa jonkin verran. Työpajaan 
osallistuneet lupasivat osallistua 
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myös minihankkeiden toimeenpa-
noon. Yksi työpajaan osallistuneista 
tuli johtokuntaan.

Niin Juhala kuin Visurikin sano-
vat, että jos aiotaan juurruttaa tä-
män hankkeen kaltaista toiminta-
tapaa ammattiosastoihin, tarvitaan 
vetäjä. Pelkällä ammattiosastokir-
jeellä homma ei lähde liikkeelle. Työ-
pajoissa käytettiin esimerkiksi mo-
nenlaisia menetelmiä, joita ei noin 
vain otetaan haltuun. Erityisesti  Vis-
uri piti niitä hyvinä.

– Kyllä ne avasivat ja auttoivat ete-
nemään asiassa. �

ensimmäiset kolme vuotta ovat ratkai-
sevia sen suhteen, kiinnittyykö jäsen 
liittoon vai ei.

Viime vuoden aikana toteutetun hank-
keen ensimmäisessä vaiheessa uusia jäse-
niä kutsuttiin mukaan verkkoon ideoimaan palveluja. 
Melkein 2 000 uutta jäsentä osallistui. Vaiheittain 
etenevään työhön tuli noin 3 400 vastausta 3 viikos-
sa. Osallistujamäärä oli paljon odotettua suurempi.

Seuraavassa vaiheessa yhteensä 5 pilottiammat-
tiosastoa Vaasan ja Länsi-Suomen alueelta lähti 
mukaan kokeilemaan menetelmää työpajoissa. 
Niihin osallistui uusia jäseniä ja johtokuntien jäseniä.  
Työpajoissa ammattiosastoille valikoitiin minikokei-
luja, joilla testataan ideat.

Kevään aikana työ jatkuu pilottiosastojen kanssa. 
Myöhemmin uusia osastoja otetaan mukaan. 
Jatkossa menetelmästä luodaan työkalupakki, jota 
ammattiosastot pystyvät käyttämään itsenäisesti.

– Olennaista on, että kansalaisjärjestön tapaan 
ammattiosastot toimivat itse yhdessä uusien jäsen-
ten kanssa, Uosukainen toteaa

toimija vai toiminnan kohDe

Teema



– minä lähdin mukaan ihan sillä 
mielellä, että tämä pitää tehdä ammat-
tiosaston kehittämiseksi, Kiinteistö-
työntekijöiden ammattiosaston pu-
heenjohtaja Reima Heljander sanoo.

Turussa hankkeeseen osallistui 
kiinteistö- ja mara-alan osastot kau-
pan osaston lisäksi.

Kiinteistöosaston uudet jäsenet 
eivät osallistuneet enää ammatti-
osaston omaan työpajaan. Niinpä 
ammattiosaston omassa työpajas-
sa palvelumuotoilu jäi johtokunnan 
harteille.

– Käsittelimme niitä ideoita, joita 
yhteisessä tilaisuudessa oli tullut. Se-
kin, että ideointiin oli osallistunut sil-
loin uusia jäseniä,  oli minusta hyvä.

Lista minikokeiluista työpajan jäl-
jiltä on kuitenkin pitkä. Ammattiosas-
to haluaisi päästä mukaan työyhteisö-
kehittämiseen, erityisesti käytyjen 

”Lähden kertomaan ammattiosastosta” 

kehityskeskustelujen hyödyntämi-
seen. Ainakaan tässä vaiheessa johto-
kunnasta ei kuitenkaan löytynyt  sii-
hen halukasta luottamusmiestä.

Ammattiosasto aikoo kokeilla myös 
jäsenhankintaa Ruisrockissa. Uusil-
le jäsenille myös soitetaan. Pääasiassa 
soitot tekee työpaikan luottamusmies, 
mutta jos sellaista ei ole, ammattiosas-
to hoitaa asian. Ammattiosaston opis-
keleville jäsenille järjestetään kahviti-
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laisuus ja koulutiedottamista otetaan 
paremmin hanskaan.

– PAM tiedottaa aina liitosta. Minä 
lähden kertomaan ammattiosastos-
ta Turun ammatti-instituuttiin, 
Heljander kertoo.

Heljander pitää hyvänä työpajassa 
käytössä olleita menetelmiä. Esimer-
kiksi nykytilanteen kartoitus ja siihen 
lääkkeiden etsiminen toimi hyvin. Hä-
nestä hommaa pitäisi jatkaa. 

– Usein hankkeet tuntuvat jäävän 
puolitiehen.

Nyt jatkoa on luvassa.
Heljanderin mielestä ammattiosas-

tojen olisi kaiken kaikkiaan hyvä ja-
kaa nykyistä enemmän kokemuksia 
keskenään.

– Voisi napata toiselta ideoita – nii-
täkin, jotka eivät ole toimineet. Ne 
saattaisivat nimittäin toimia toisessa 
osastossa. 

ensi kesänä osasto kokeilee jäsenhankintaa ruisrockissa, reima heljander kertoo.

heljanderin mielestä osaston pitää  
olla lähempänä jäseniä. 

KUKA

Reima Heljander
tehtävä: Kiinteistötyöntekijät 
Turku ry:n 502:n puheenjohtaja
asuu: Sauvossa
harrastukset: Ay-toiminta
motto: Loppuun asti
 



PamPlus 14

Section

PAMissa valmistettavan ilmoituk-
sen kuvat ja logot toimitetaan 
jpg-, tiff- tai eps-tiedostoina. Jotta 
oikeat nimet ja kuvat löytäisivät 
toisensa, nimeä kukin kuva siinä 
olevan henkilön mukaan, etenkin 
jos samaan ilmoitukseen tulee 
useampi ehdokas.

muista nimetä kuvat

Toimita ilmoitukseen tuleva teks-
ti sähköpostilla osasto.aineisto@
pam.fi ja laita ehdokkaiden kuva(t) 
viestin liitteeksi. Jos kuvia on paljon, 
ne voi toimittaa myös Cd:llä tai ti-
kulla postitse: PAM/Satu Tuppurainen,  
PL 54, 00531 Helsinki.  
PAMissa valmistetusta ilmoitukses-
ta toimitetaan sinulle oikovedos.

ilmoitusaineiston  
toimitus

Valmis ilmoitus toimitetaan painokel-
poisena pdf-tiedostona (esim. word-oh-
jelmalla tehty ilmoitus muunnettuna 
pdf:ksi ei ole painokelpoinen). Palsta-
leveydet ja muut aineiston valmistami-
seen tarvittavat tiedot löytyvät media-
kortista www.pamlehti.fi/mediatiedot.

toimitatko  
ilmoituksen valmiina?

Jos ilmoitus tehdään PAMissa, 
suunnittele valmiiksi tiivis teksti 
vaalikampanjan sisällöstä. Lisää 
tekstiin vaalipiiri/vaaliliitto sekä 
ehdokkaan nimi, ehdokasnumero, 
asuinpaikkakunta, ammattiosasto, 
ammatti ja muut tarpeelliseksi 
katsomasi tiedot.

…vai haluatko, että 
se tehDään Pamissa?

Koko 1: 71 mm x 40 mm = 124 € *
Koko 2: 71 mm x 84 mm = 260 € *
Koko 3: 71 mm x 129 mm = 400 € *
Koko 4: 109 mm x 84 mm = 390 €
1/4 sivu: 109 mm x 129 mm = 600 €
1/2 sivu: 223 mm x 129 mm = 1200 €
Koko sivu: 223 mm x 264 mm = 2400 €
* Koot 1–3: 28.2. mennessä toimitetut  
yksittäisten ehdokkaiden ilmoitukset  
-50 % em. hinnoista.

mitä maksaa?

vinkit tarjoaa  
PAMIn MArKKInOInTIsUUnnITTELIJA  

sATU TUPPUrAInEn 

Oletko asettunut ehdoille 
liittokokousvaaleissa?  

näin mainostat PAM-lehdessä  
4/2015, joka ilmestyy 27.3.

liittokokousvaalien 
ehdokasmainonta 

Voit tehdä paikkavarauksen 
netissä www.pamlehti.fi kohdasta 
”Jätä ammattiosastoilmoitus” tai 
sähköpostilla osasto.aineisto@
pam.fi. ilmoita varauksen yhtey-
dessä ilmoituksen koko/hinta ja 
laskutusosoite.

varaa ilmoitusPaikka 
3.3. mennessä

Pikaopas
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Osallistu osoitteessa: www.runonmaa.fi

Runokilpailu 15.1. - 31.3.2015

työssä
KOHTAAMISIA

Palkintoja jaetaan 1000€ edestä!

Tartu tilaisuuteen ja tilaa 1000 edun 
CityShoppari-mobiilisovellus nyt 
ilmaiseksi vuodelle 2015 (arvo 24 e) 
www.pam.fi/cityshoppari

Vain PAMin jäsenille:

UUTTA! 
Sinulle veloituksetta 

CityShoppari-mobiilikortti  
vuodelle 2015. 

Rajoitettu määrä! 
www.pam.fi/cityshoppari

CityShopparin mobiilikortti toimii seuraavilla älypuhelimilla:
• iPhone (iOS 7 tai uudempi). Lataa ilmainen Cardu-sovellus App Storesta. 
• Android (4.0 tai uudempi). Lataa ilmainen Cardu-sovellus Google Playsta.
• Windows Phone (7.5, 8.0, ja 8.1 tai uudempi). Lataa ilmainen  
   Cardu-sovellus Kaupasta/Marketplacesta.
• (Nokia) symbian Belle tai uudempi.

www.cityshoppari.fi

CityShopparilla saat 1000 etua mm. ravintola-, 
kauneus-, muoti-, kulttuuri- ja matkailupalveluista. 
Voit tutustua etuihin netissä: www.cityshoppari.fi 

Mobiilikortista löydät vaivattomasti CityShopparin 
tarjoamat edut sekä etuja tarjoavat yritykset 
yhteystietoineen ja karttapalveluineen.  
Etujen hyödyntäminen on vaivatonta. 
CityShoppari-mobiilikortti kulkee kätevästi  
mukana Cardu-mobiililompakossa. 
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OSA 1: KOKOUSKÄYTÄNNÖT
OSA 2: RAPORTiN TeKO
OSA 3: TALOUdeNHOiTO
OSA 4: TOiMiNNAN SUUNNiTTeLU JA BUdJeTOiNTi
OSA 5: OSASTON PeRUSTAMiNeN, LOPeTTAMiNeN JA yHdiSTyMiNeN
OSA 6: JOHTOKUNNAN TyöSKeNTeLy

Miten kokous saadaan sujuvaksi? Järjestökoulun 
ensimmäisessä osassa käydään läpi, miten 
sääntömääräistä kokousta valmistellaan ja 
pidetään. Osaston kevätkokoukset pidetään 
sääntöjen mukaan tammi-huhtikuussa. 
Kokouksessa hyväksytään mm. tilinpäätös  
ja toimintakertomus.

Sujuva  
kevätkokous

Järjestökoulu

eNNeN KOKOUSTA
kokouskutsu
○ Kutsu pitää olla jäsenillä viimeistään 
14 päivää ennen kokouksen pitämistä.
○ ilmoitetaan sääntöjen mukaan 
kirjeitse, työpaikkojen ilmoitustaululla, 
sähköpostitse, yhdistyksen internet- 
sivuilla, tekstiviesteillä tai osaston jä-
senten keskuuteen leviävässä sanoma- 
tai jäsenlehdessä niin, että jokaisella 
jäsenelle on mahdollisuus saada tieto 
kokouksesta. 
○ Mainitaan seuraavat asiat, jos niistä 
aiotaan tehdä päätöksiä: sääntömuu-
tos, kiinteistön luovutus tai kiinnitys, 
huomattavan omaisuuden luovutus, 
äänestys- ja vaalijärjestys, hallituk-
sen tai sen jäsenen valitseminen tai 
erottaminen, tilin- tai toiminnantar-
kastajan valitseminen tai erottaminen, 
tilinpäätöksen vahvistaminen ja  
vastuuvapauden myöntäminen,  
yhdistyksen purkaminen ja muut 
näihin verrattavat asiat. 

Vinkki: 
○ Jos kutsu lähtee esimerkiksi sähkö-
postilla, sen mukana voi olla valmis 
esityslista. Siten jäsenet saavat 
tiedon käsiteltävistä asioista. 
○ Kutsun voi myös tehdä esityslista-
muotoiseksi ja sen voi julkaista 
yhdistyksen kotisivuilla.
○ Muista laittaa vastaanottajat  
piilokopio-lähetyskenttään.

kokoukselle  
valmisteltavat asiat
○ Toiminnantarkastus: Toiminnan- 
tai tilintarkastajan on tarkastettava 
tilikauden kirjanpito, tilinpäätös, toi-
mintakertomus ja hallinto. Talouden-
hoitajan on valmisteltava kirjanpito 
hyvissä ajoin ennen kevätkokousta 
tarkastusta varten sekä johtokunnan 
on toimitettava kokousten pöytäkir-
jat tarkastajalle.
○ Toimintakertomus: Johtokunta kir-

joittaa toimintavuodesta kertomuk-
sen, jossa kerrotaan mitä toimintaa 
ammattiosasto on vuoden aikana 
järjestänyt.
○ Toiminnan- tai tilintarkastajan 
lausunto: Toiminnan- tai tilintar-
kastaja kirjoittaa kevätkokoukselle 
lausunnon, joka on päivättävä ja 
allekirjoitettava.
yleensä ammattiosastoille riittää, 
että valitaan toiminnantarkastaja. 
Vinkki: 
○ Johtokunnan on hyvä valmistella 
päätösesitykset kokoukselle ja sopia 
kuka esittelee tilinpäätöksen, toimin-
takertomuksen jne. Se tekee kokouk-
sesta sujuvamman ja helpottaa myös 
kokouksen puheenjohtajan roolia. 
○ Johtokunta hankkii johtokunnan 
ulkopuolisen jäsenen toimimaan 
kokouksen puheenjohtajana niissä 
kohdissa, kun se on tarpeen (katso 
edempänä).

Järjestökoulun opettaja on 
Johanna Sparf. Hän työskentelee  
järjestöasiantuntijana PAMissa.
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KOKOUKSeSSA 
alkutoimet
○ Kokouksen alussa tarkastetaan 
jokaisen osanott ajan jäsenyys, jotta 
tiedetään kuinka monta äänioikeu-
tettua on paikalla. 
○ Käydään läpi mitkä oikeudet kul-
lakin osallistujaryhmällä on. esimer-
kiksi opiskelija- ja eläkeläisjäsenillä ja 
liiton edustajalla ei ole äänioikeutta, 
mutta puhe-  
ja läsnäolo-oikeus heillä on.
○ Kokouksen avaa yleensä ammatti-
osaston puheenjohtaja. Hän vetää 
kokouksen esityslistan kohtaan 
henkilövalinnat saakka. 
○ Siitä eteenpäin, varsinkin kun 
kokous käsittelee tili- ja vastuu -
  va paus asioita, joku muu kuin johto-
kunnan jäsen tai osaston puheen-
johtaja toimii kokouksen puheen-
johtajana. 

ilmoitusasiat
○ Käsitellään tiedotusluonteisia 
asioita.
○ Näistä ei tehdä päätöksiä. 
○ ilmoitusasiat voivat olla myös 
lopputoimissa.

Päätösasiat
○ Tässä kohdassa pitää käsitellä 
kaikki päätösasiat.
○ Päätösasian esittelee asiaa valmis-
tellut johtokunnan jäsen. Riittävien 
taustatietojen lisäksi on hyvä kertoa 
kokoukselle miten säännöt, ohje-
säännöt ja yhdistyslaki vaikuttavat 
asiaan. 
○ esittelypuheenvuoroon sisältyy 
päätösesitys, jonka pohjalta asiasta 
käydään keskustelua. 
○ Keskustelun jälkeen puheenjohta-
jan on hyvä tehdä käydystä keskus-
telusta yhteenveto ja sekä todeta 
esitetyt esitykset ja se, onko niitä 
kannatettu. 
○ Jos puheenjohtaja toteaa, että  

kokoukselle on tehty yksi hyväksyt-
tävä ehdotus, hän toteaa päätöksen 
tehdyksi. 
○ Jos ehdotuksia on enemmän, 
asiasta äänestetään.

äänestys
○ ennen äänestystä tarkistetaan 
ääni oikeutettujen jäsenten määrä, 
○ Päätetään äänestystapa ja se, 
lukeeko säännöissä millä enemmis-
töllä päätös pitää syntyä. esimerkiksi 
päätös sääntöjen muuttamisesta 
pitää tehdä 3/4 enemmistöllä.
○ äänestys voi olla joka avoin tai 
suljettu. 
○ Avointa äänestystapaa käytetään 
yleensä asiakysymyksistä äänestet-
täessä ja suljettua henkilövalinnoissa. 
Käytetyin tapa on kädennosto ja 
puheenjohtaja voi myös tarvittaessa 
tiedustella kokouksen mielipidettä 
asiaan koeäänestyksellä. Koeäänes-
tyksessä ääniä ei lasketa. Jos koeää-
nestys osoittaa tuloksen selvästi, 
puheenjohtaja voi kysyä kokoukselta, 
voidaanko hyväksyä todennäköisesti 
voittavan ehdotuksen päätöksek-
si. Jos koeäänestystä ei suoriteta, 
ääntenlaskijat laskevat ehdotuksen 
kannalla olevat äänet kädennoston 
perusteella. 
○ Suljettua lippuäänestystä käy-
tetään yleensä henkilövalinnoissa. 
Suljettu lippuäänestys tulee järjestää 
henkilövaalissa, jos yksi kokouksen 
osallistujista sitä esittää.  äänestys-
tulos tulee merkitä pöytäkirjaan. 

muut asiat ja lopputoimet
○ Käsitellään muut asiat ja myös 
ilmoitusasiat, jos niitä ei käsitelty 
alkutoimien jäkeen.
○ Asioista voidaan käydä keskuste-
lua, mutta päätöksiä ei tehdä ellei 
säännöt sitä mahdollista. 
○ Lopuksi päätetään kokous.

  
Näin kokous etenee

○ Kokous etenee vakiintuneen järjes-
tyksen mukaan. Esityslista laaditaan sen 
perusteella.

○ Kokous koostuu seuraavista osioista:
 1. Alkutoimet
 2. Ilmoitusasiat
 3. Päätösasiat
 4. Muut asiat
 5. Lopputoimet

○ Esityslistamalleja löytyy ammatti-
osastojen aktiivisivuilta www.pam.fi > 
Kirjaudu palveluihin (löytyy verkkosi-
vun oikeasta yläkulmasta) > Aktiivien 
sivut

Toiminnantarkastaja  
vai tilintarkastaja?

○ Pääsääntöisesti ammattiosastoille 
riittää, että valitaan toiminnantarkas-
taja.

○ Jos ammattiosasto täyttää kahtena 
edellisenä tilikautena vähintään kaksi 
alla olevista ehdoista, osaston on valit-
tava auktorisoitu tilintarkastaja.

○ Taseen loppusumma on  
 vähintään 100 000€.
○ Liikevaihto tai vastaava  
 tuotto on yli 200 000€.
○ Palveluksessa on keskimäärin       
yli kolme henkilöä.

fAKTA
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äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa 
ovat työntekijöille kuuluvia oikeuksia. 
Peräkkäiset vapaat eivät myöskään 
enää vie äitiysloman palkkaa.

TEKsTI Pamin juristi liisa aro ja Pamin  
soPimusasiantuntijat mikko hietaranta,  
seija rouhiainen ja tarja Pajuniemi
KUVITUs outi kainiemi

Perhevapaan ABC

Pelisäännöt

työsopimuslain 4 luvussa on mää-
räyksiä oikeudesta perhevapaaseen ja 
vapaiden ilmoitusajoista. Työehtoso-
pimuksissa on sovittu perhevapaan 
palkallisuudesta. 

Perhevapaasta pitää ilmoittaa pää-
sääntöisesti kaksi kuukautta ennen 
vapaan alkua. Enintään 12 päivän va-
paasta on ilmoitettava viimeistään 
kuukausi ennen. Ilmoitus kannattaa 
tehdä todistettavasti, mielellään kir-
jallisesti, jotta jälkeenpäin voidaan 
osoittaa ilmoitus tehdyksi. Suullisis-
sa ilmoituksissa on todisteluongelma, 
jos työnantaja väittää, ettei ilmoitusta 
ole annettu.

vapaasta kirjallinen ilmoitus
Vapaan ajankohdan voi muuttaa vain 
perustellusta syystä ilmoittamalla 
siitä työnantajalle viimeistään kuu-
kautta ennen muutosta. Perusteltuna 
syynä pidetään sellaista ennalta arvaa-
matonta ja oleellista muutosta lapsen 
hoitamisen edellytyksissä, jota työn-
tekijä ei ole voinut ottaa huomioon 
vapaasta ilmoittaessaan. Tällainen syy 
voi olla esimerkiksi lapsen tai toisen 
vanhemman vakava ja pitkäaikainen 
sairastuminen, kuolema tai avioero. 
Oikeuskäytännössä myös uusi äitiys-
loma on katsottu perusteeksi katkais-
ta hoitovapaa. Tällöin työntekijä on 

oikeutettu palkkaan uudelta äitiys-
vapaalta, jos häneen sovellettavassa 
työehtosopimuksessa on sovittu äi-
tiysvapaan palkallisuudesta. Näissä ti-
lanteissa uudesta äitiysvapaasta on il-
moitettava todistettavasti, mielellään 
kirjallisesti, ilmoitusajan puitteissa. 
Samalla ilmoitetaan hoitovapaan kat-
kaisemisesta ja vaaditaan palkkaa uu-
delta äitiyslomalta. 

Työehtosopimukset määräävät 
palkan perhevapaan ajalta ja edelly-
tykset sen saamiseksi.

Useissa työehtosopimuksissa, niin 
pamilaisilla aloilla kuin muillakin, 
on ollut rajoitus äitiysloman palkan 
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maksun osalta. Palkkaa uudelta äitiys-
lomalta ei ole maksettu, jos työnteki-
jä ei ole palannut edelliseltä perheva-
paalta töihin määrätyksi ajaksi. Tämä 
asia on kuitenkin käsitelty sekä työ-
tuomioistuimessa että EU-tuomiois-
tuimessa, jonka mukaan nämä mää-
räykset työehtosopimuksissa ovat 
vanhempainvapaadirektiivin vastai-
sia. Siten tes-määräys, joka vaatii työ-
hön paluuta edelliseltä perhevapaal-
ta ennen kun työntekijällä on oikeus 
palkkaan uudelta äitiysvapaalta, ei 
enää päde. EU-tuomioistuimen rat-
kaisua käsitellään seuraavalla sivulla.

Pamin työehtosoPimusten 
määräykset vanhemPain-
vaPaan Palkasta

kaupan työehtosopimus
Äitiysvapaalla olevalle työntekijälle 
maksetaan 3 kuukaudelta palkan ja 
äitiysrahan erotus.

Vaihtoehtoisesti työntekijä voi saa-
da 3 kuukauden palkan, jolloin työn-
antaja hakee itselleen sairausvakuu-
tuslain mukaisen äitiysrahan.

Palkan/palkan ja äitiysrahan ero-
tuksen maksamisen edellyttää, että 
työsuhde on kestänyt vähintään 9 
kuukautta ennen vapaan alkua ja että 
työntekijä palaa työhön. Erotuksen 
maksaminen edellyttää työntekijän 
selvitystä äitiysrahan suuruudesta.

 Jos työntekijä ei ole toimittanut Ke-
lan pyytämiä selvityksiä, eikä äitiysra-
haa tästä syystä makseta tai se makse-
taan normaalia pienempänä, vähenee 
työnantajan palkanmaksuvelvolli-
suus maksamatta jääneellä määrällä.

Alle 37,5 tuntia tekevälle maksetaan 
palkan ja äitiysrahan erotus tai 3 kuu-
kauden palkka vapaan alkua edeltä-
vän 9 kuukauden keskimääräisen 
viikkotyöajan mukaan. Keskimääräi-

sen viikkotyöajan jäädessä alle työso-
pimuksessa sovitun viikkotyöajan 
maksetaan erotus sovitun viikkotyö-
ajan mukaan.

matkailu-, ravintola- ja  
vapaa-ajan palveluita koskeva 
työehtosopimus, sekä työn- 
tekijät että esimiehet
Äitiysvapaalla olevalle työntekijälle 
maksetaan äitiys- ja adoptiovapaan 
(alle 7 v. lapsi) palkkana, työntekijän 
peruspalkan ja hänelle maksettavan 
sairausvakuutuslain mukaisen päi-
värahan erotus, kolmen ensimmäi-
sen kuukauden ajalta.

Työsuhteen on täytynyt kestää 
keskeytyksettä vähintään kaksitois-
ta kuukautta ennen äitiysvapaan al-
kamista ja työntekijän on palattava 
työhön. 

Palkan maksaminen edellyttää, 
että työntekijä esittää Kelan päivä-
rahapäätöksen, ja palkka maksetaan 
normaaleina palkanmaksupäivinä 
äitiysvapaan alkamisen jälkeen. 

Äitiysvapaan palkka lasketaan ku-
ten sairausajan palkka.

Mikäli äitiysvapaa-ajalta palkkaa 
saanut työntekijä ei ollenkaan (edes 
useamman äitiysvapaan jälkeen) pa-
laa työhön, saadaan äitiysvapaa-ajal-
ta maksettu/maksetut palkat periä 
takaisin.

hiusalan työntekijöitä  
koskeva työehtosopimus
Äitiysvapaalla olevalle työntekijäl-
le maksetaan äitiys- ja adoptiovapaan 
palkkana, työntekijän peruspalkan ja 
hänelle maksettavan sairausvakuutus-
lain mukaisen päivärahan erotus, kol-
men ensimmäisen kuukauden ajalta.

Työsuhteen on täytynyt kestää 
keskeytyksettä vähintään 12 kuu-
kautta ennen äitiysvapaan alkamis-

ta  ja työntekijän on palattava työhön.
Palkan maksaminen edellyttää, 

että työntekijä esittää luotettavan 
selvityksen hänelle maksettavan äi-
tiysrahan määrästä. Palkka makse-
taan normaaleina palkanmaksupäi-
vinä äitiysvapaan alkamisen jälkeen.

Osa-aikatyöntekijän peruspalkka 
lasketaan vapaan alkua edeltäneiden 
9 kuukauden toteutuneen keskimää-
räisen viikkotyöajan mukaan (kui-
tenkin vähintään työsopimuksessa 
sovitun viikkotyöajan mukaan).

Mikäli äitiysvapaa-ajalta palkkaa 
saanut työntekijä ei ollenkaan (edes 
useamman äitiysvapaan jälkeen) pa-
laa työhön, saadaan äitiysvapaa-ajal-
ta maksettu/maksetut palkat periä 
takaisin. Samojen perusteiden mu-
kaan maksetaan myös isyys vapaa-
ajan palkka.

vartiointialan työntekijöitä 
koskeva työehtosopimus
Työntekijälle maksetaan säännölli-
sen työajan palkka ilman lisiä äitiys-
vapaan ajalta 3 kuukaudelta ja isyys-
vapaan ajalta 6 päivältä. Edellytyksenä 
on, että työntekijällä on oikeus äitiys- 
tai isyyspäivärahaan ja hän noudattaa 
sen nostamista koskevia määräyksiä.

Samoin perustein palkka makse-
taan adoptoitaessa alle 7-vuotias lap-
si. Edellytyksenä on, että työntekijäl-
lä on oikeus vanhempainrahaan ja 
hän noudattaa sen nostamista kos-
kevia määräyksiä. 

Työsuhteen on täytynyt kestää kes-
keytyksettä vähintään kuusi kuu-
kautta ennen vapaan alkamista.

Palkan maksaminen edellyttää, että 
työntekijä valtuuttaa työnantajan 
nostamaan itselleen sen sairasvakuu-
tuslain mukaisen päivärahaosuuden, 
johon työntekijällä olisi oikeus kysei-
sen palkallisen vapaan aikana.  
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useissa työehtosopimuksissa 
lukee, että työntekijän on palatta-
va työhön perhevapaiden välillä. 
Muuten työntekijällä ei ole ollut oi-
keutta äitiysloman palkkaan. Tämä 
työssäolovaatimus riitautettiin työ-
tuomioistuimessa useamman liiton 
voimin.

PAM riitautti asian kaupan työeh-
tosopimuksen osalta. Työtuomiois-
tuin pyysi puolestaan EU-tuomio-
istuimen päätöksen asiasta. PAMin 
riidasta ratkaisua ei pyydetty, mutta 
riidan kohde oli sama kuin EU-tuo-
mioistuimeen edenneissä asioissa. 
Työtuomioistuin halusi EU-tuomio-
istuimen kannan siihen, onko se ras-
kaussuojadirektiivin tai tasa-arvo-
direktiivin vastaista, jos työntekijä 
ei saa palkkaa uudelta äitiysvapaalta 
palaamatta edelliseltä perhevapaal-
ta töihin. Eli toisin sanoen: Onko 
kyse syrjinnästä?

ratkaisu perustui  
vanhempainlomadirektiivin
EU-tuomioistuimen ratkaisu on 
mielenkiintoinen. Ratkaisu perus-
tuu vanhempainlomadirektiivin 
tulkintaan, vaikka työtuomioistuin 
ei siihen direktiiviin vedonnutkaan. 
EU-tuomioistuin totesi, että voidak-
seen vastata hyödyllisesti esitettyi-
hin kysymyksiin, on otettava huo-
mioon vanhempainlomadirektiivi. 
Ratkaisu perustui siten eri direktii-
viin kuin mistä kysymys oli asetet-
tu. Käytännössä tämä tarkoittaa, et-

tei EU-tuomioistuin nähnyt asiassa 
varsinaista syrjintää.

EU-tuomioistuimen mukaan sillä, 
että työntekijä käyttää oikeuttaan 
jäädä toiselle vapaalle, ei pitäisi olla 
vaikutusta niihin edellytyksiin, joi-
den mukaan hänellä on oikeus jää-
dä toiselle vapaalle. Jos työntekijä 
siirtyy uudelle perhevapaalle suo-
raan edeltävältä vapaalta, se johtaa 
tes-määräyksen mukaan siihen, että 
hän menettää osan palkastaan uu-
delta äitiyslomalta. Tämän seurauk-
sena hän voisi luopua oikeudestaan 
perhevapaaseen. Näin ollen töihin 
paluun edellytys on vanhempain-
lomadirektiivin vastainen.

Työtuomioistuin otti asian käsi-
teltäväksi, kun EU-tuomioistuin oli 
antanut päätöksensä. Työtuomiois-
tuin totesi: 

”Työsopimuslain 4 luvun 1 §:ssä 
on säädetty työntekijän oikeudesta 
äitiys- ja vanhempainvapaaseen ja 
3 §:ssä oikeudesta hoitovapaaseen. 
Kaupan työehtosopimuksen 19 §:n 
määräys vaarantaa näiden oikeuk-
sien täysimääräisen toteutumisen 
syistä, jotka on todettu Euroopan 
unionin tuomioistuimen ennakko-
ratkaisussa. Työehtosopimusmää-
räys on siten työsopimuslain pa-
kottavien säännösten vastaisena 
mitätön siltä osin kuin sen tulkitaan 
estävän äitiysvapaan palkan maksa-
misen työntekijälle, jos työntekijä 
ei ole palannut työhön edelliseltä 
perhe vapaalta.”

Työntekijät siis voittivat tämän 
riidan ja työehtosopimuksissa ole-
va määräys ei enää päde. Keneltä-
kään ei siis enää voi vaatia työhön 
paluuta ennen palkanmaksua uu-
delta äitiysvapaalta. Huomioitava 
on, että tuomiolla ei otettu kantaa 
työssäoloehtoon ennen palkanmak-
sua ensimmäiseltä äitiysvapaalta.

hovioikeus näki  
määräyksen syrjivänä
Asiaa on käsitelty myös Helsingin 
hovioikeudessa.

Se antoi syyskuussa 2014 tuo-
mion, jonka mukaan työehtosopi-
muksen työssäolovaatimus perhe-
vapaiden välillä on tasa-arvolain 
vastainen ja syrjivä. Vaikka EU-tuo-
mioistuin ja työtuomioistuin eivät 
pitäneet asiaa syrjivänä, hovioike-
us on antanut syrjinnästä tuomion 
eri tapauksessa. Tätä kirjoitettaes-
sa ei ole tiedossa, onko hovioikeu-
den päätöksestä haettu valituslupaa 
korkeimmalta oikeudelta. �

Perhevapaiden pitämiseen parannus – 
miten tähän päädyttiin

keneltäkään 
ei siis enää voi 
vaatia työhön 
Paluuta ennen 
Palkanmaksua 
uuDelta 
äitiysvaPaalta.  
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 KySyMyKSiä HeRäTTäViä PyKäLiä.

vartiointialan työehtosopimus  
osa-aikaisen vähimmäistyöajasta

PamPlus 21

mitä tämä tarkoittaa?
Työsopimuksella on sovittava osa-aikaisen työntekijän 
vähimmäistyöajasta. Koska työnantaja on työsopimus-
lain perusteella velvollinen tarjoamaan osa-aikaisille 
työntekijöilleen lisätyötä, voi eteen tulla tilanne, jolloin 
toteutunut työaika ylittää jatkuvasti työsopimuksella 
sovitun työajan. 

Vartiointialan työehtosopimuksessa on sovittu, että 
tällaisissa tilanteissa vähimmäistyöaika määritellään 
uudelleen jommankumman osapuolen sitä vaatiessa. 
Uudelleenmäärittely tehdään viimeisten 9 kolmiviik-
koisjakson keskimääräisen toteutuneen tuntimäärän 
perusteella, eli vaatimuksen esittämisestä taaksepäin. 
Vähimmäistyöaikaa ei kuitenkaan tarvitse määritellä 
uudelleen, jos toteutunut työaika poikkeaa enintään  
5 tunnilla sovitusta työajasta. Työaikaan tehtävä korjaus 
kannattaa pyytää kirjallisena ja päivättynä. Uusi lasken-
tajakso alkaa korjauksen jälkeen.

Sillä ei ole väliä mistä syystä lisätyöt ovat syntyneet. 
Vaikka se on johtunut esimerkiksi muiden työntekijöi-
den poissaoloista, kuten lomista tai sairaslomista, niin 
työntekijällä on silti oikeus työsopimuksessa sovittujen 
tuntien uudelleenmäärittelyyn.

Esimerkki :
Työsopimuksessa on sovittu työajaksi  90 h/ 3 vko.  
Yhdeksän kolmiviikkoisjakson aikana työtunteja on  
kertynyt 864 eli keskimäärin 96. Työntekijän (tai työn-
antajan) vaatimuksesta työsopimuksen vähimmäistyö-
ajaksi on muutettava 96 h / 3 vko.

Pykälä

9§ Jaksotyö, kohta Työaika osa-aikatyössä

Osa-aikatyöntekijöiden työ sopimuksesta 
tulee ilmetä vähimmäistyöajan määrä 
kolmiviikkoisjaksossa. Tasoittumisjakson 
käyttöön ottamisesta voidaan sopia paikal-
lisesti työnantajan ja pääluottamusmiehen 
kesken. (51 §)

Pöytäkirjamerkintä:
Työnantajan velvollisuudesta tarjota lisä-
työtä osa-aikaiselle työntekijälle säädetään 
työ sopimuslaissa. Menettelytavoista lisätyön 
tarjoamiseksi osa-aikaiselle työntekijälle 
sovitaan tarvittaessa pääluottamusmiehen ja 
työnantajankesken. (51 §)  
Osa-aikaisen työntekijän vähimmäistyöaika 
määritellään jommankumman osapuolen 
sitä vaatiessa viimeisten 9 kolmiviikkoisjak-
son keskimääräisen tuntimäärän perusteel-
la. Vähimmäistyöaikaa ei kuitenkaan tarvitse 
määritellä uudelleen,jos toteutunut työaika 
poikkeaa keskimäärin enintään 5 tunnilla 
työsopimuksen mukaisesta kolmiviikkoisjak-
son vähimmäistyöajasta.

Pykälä syynissä



VALTAKUNNALLiSeT KOULUTUKSeT

Luottamusmiesten peruskurssit
Paikka 1. osa 2. osa haku päättyy

Kuopio 17.–19.3 15.–16.4. 10.2.

Oulu 21.–23.4 20.–21.5. 17.3.

Janakkala 
(Kiipula, 
perhekurssi)

8.-12.6.  
(5 vrk).

4.5.

Työsuojelun peruskurssit
Paikka 1. osa 2. osa haku päättyy

Kuopio 17.–19.3. 15.–16.4. 10.2.

Oulu 21.–23.4. 20.–21.5. 17.3.

Janakkala 
(Kiipula, 
perhekurssi)

8.-12.6.  
(5 vrk).

4.5.

Luottamusmiesten jatkokurssit
Paikka 1. osa 2. osa haku päättyy

Oulu 13.–17.4. 18.–22.5. 9.3.

Työsuojelun jatkokurssit 
Paikka 1. osa 2. osa haku päättyy

Kiljava/ 
Siikaranta

13.–17.4. 18.–22.5. 9.3.

MUUTA

Luottamushenkilöiden verkkoperehdytys 
Tutustu luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun 
tehtäviin, oikeuksiin ja velvollisuuksiin verkossa tehtävän 
perehdytysmateriaalin avulla osoitteessa liittokampus.
fi. Kirjautuessasi käytä tunnuksia PAMLuottamusmies ja 
salasana: PAMLM2014 tai PAMTyösuojeluvaltuutettu ja 
salasana: PAMTSV2014.

Saatko kurssin ajalta palkkaa? Katso työnantajatuenpiiriin 
kuuluvat luottamushenkilökurssit osoitteesta  
pam.fi/koulutus > Miten haet luottamushenkilökoulutukseen
ilmoittautumiset jäsentunnuksilla pam.fi tai puhelimitse 
030 100 600 tai sähköpostitse kurssisihteeri@pam.fi.

Työelämän verkko-opisto
Työelämän verkko-opistossa www.tyoelamanverkko-opis-
to.fi voit helposti opiskella itsenäisesti monipuolisesti 
työelämään liittyviä asioita, esimerkiksi kursseilla Luot-
tamushenkilö työpaikan kriisissä, Kirjoittamisen taito ja 
yhteistoiminta.

Työnohjaus 
Työnohjaus on tavoitteellista, luottamukseen perustuvaa 
työskentelyä koulutetun ohjaajan johdolla. Ohjauksessa 
tarkastellaan omaa työtä ja toimintatapoja, etsitään uutta 
näkökulmaa omaan työhön ja yhteisön kehittämiseen. 
PAMin tarjoama työnohjaus on jäsenillemme maksutonta. 
Ryhmät kokoontuvat 10 kertaa ja noin kerran kuussa,  
puolitoistatuntia aina kerralla.

ALUeeLLiSeT KOULUTUKSeT

HELSINKI-UUSIMAA 
ilmoittaudu koulutuksiin jäsentunnuksillasi www.pam.fi, 
jäsenyysneuvonta 030 100 600 tai helsinki-uusimaa@pam.fi   

luottamushenkilöiDen aamukatsaus
28.4. tiistai klo 10–12, Helsinki
Paikka ilmoitetaan lähempänä ajankohtaa. ilmoittaudu 
viimeistään 21.4.

työkalut kuntoon – helPotusta 
luottamustehtävän hoitoon 
”luottamustehtävän äärellä”
14.4. tiistai klo 9-16
PAMin keskustoimisto, Helsinki 

”minä ja työkalut”
21.4. tiistai klo 9-16
PAMin keskustoimisto, Helsinki 
Kahden koulutuspäivän aikana pohdimme, kuinka kehittyä 
luottamustehtävässä sekä käymme läpi erimielisyyspro-
sessia. Työpajatyöskentelyn avulla saamme eväitä luotta-
mustehtävän hoitoon. Lisäksi saamme tietoa työttömyys-
turvasta ja jäsenhuollosta. Voit osallistua vain yhteen tai 
kumpaankin päivään. ilmoittautumiset viimeistään 31.3.

HÄME-PIRKANMAA 
ilmoittaudu koulutuksiin jäsentunnuksillasi www.pam.fi, 
jäsenyysneuvonta 030 100 600 tai tampere @pam.fi   

luottamushenkilökoulutukset

LUOTTAMUSHeNKiLöKOULUTUKSeT 
4.2.–9.4.2015
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luottamushenkilökoulutukset

luottamushenkilötaPaamiset
yt-menettely
17.2. tiistaina klo 13-16
PAMin Tampereen toimisto
ilmoittautumiset viimeistään 10.2.

neuvottelutaiDot
8.4. keskiviikko klo 9–16
Sokos Hotel Tammer, Tampere
Koulutuksen tavoitteena on saada varmuutta neuvottelui-
hin, vinkkejä valmistautumiseen, oppia erilaisia neuvottelu-
taktiikoita sekä oppia vakuuttamaan neuvottelukumppani 
ja argumentoimaan entistä paremmin. Kouluttajana toimii 
vuorovaikutusvalmentaja ja kehittämiskonsultti Päivi 
yli-Kokko (FM). ilmoittautumiset viimeistään 13.3.

ITÄ-SUOMI
ilmoittaudu koulutuksiin jäsentunnuksillasi www.pam.fi, 
jäsenyysneuvonta 030 100 600 tai kuopio@pam.fi

neuvottelutaito
9.4. klo 9–16
Ravintola Harmooni, Jyväskylä
Koulutuksen tavoitteena on saada varmuutta neuvottelui-
hin, vinkkejä valmistautumiseen, oppia erilaisia neuvottelu-
taktiikoita sekä oppia vakuuttamaan neuvottelukumppani 
ja argumentoimaan entistä paremmin. Kouluttajana toimii 
vuorovaikutusvalmentaja ja kehittämiskonsultti Päivi 
yli-Kokko (FM). ilmoittautumiset viimeistään 19.3.

POHJANMAA
ilmoittaudu koulutuksiin jäsentunnuksillasi www.pam.fi, 
jäsenyysneuvonta 030 100 600 tai vaasa@pam.fi

työehtosoPimusten teemailta
19.2. torstai klo 17–19
Härmän kuntokeskus, Kauhava
Kaupan, MaRaVa- ja Kipa-alan sopimusalojen teemaillat. 
Tilaisuus on tarkoitettu PAMin Pohjanmaan alueen luot-
tamushenkilöille, työsuojeluvaltuutetuille ja -asiamiehille 
sekä muille aiheesta kiinnostuneille jäsenille. Käydään 
omissa sopimusalaryhmissä läpi työehtosopimuksen oleel-
lisimpia määräyksiä. ilmoittautumiset viimeistään 13.2.

KESKI-SUOMI
ilmoittaudu koulutuksiin jäsentunnuksillasi www.pam.fi, 
jäsenyysneuvonta 030 100 600 tai jyvaskyla@pam.fi 

neuvottelutaito
9.4. klo 9–16
Ravintola Harmooni, Jyväskylä
Koulutuksen tavoitteena on saada varmuutta neuvottelui-
hin, vinkkejä valmistautumiseen, oppia erilaisia neuvotte-
lutaktiikoita sekä oppia vakuuttamaan neuvottelukump-
pani ja argumentoimaan entistä paremmin. Kouluttajana 
toimii vuorovaikutusvalmentaja ja kehittämiskonsultti 
Päivi yli-Kokko (FM). ilmoittautumiset viimeistään 19.3.
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Toive oli parantaa osa- ja määräaikaisten asemaa trendityöryhmän myötä. 
Mutta tulokset jäivät laihoiksi.
TEKsTI uP/kari lePPänen
KUVA Pekka siPola

Osa-aikatyön epäkohdat jäivät ratkomatta 

sak:n päälakimiehen timo koskisen mukaan osa-aikatyön ongelmat  
eivät ole saaneet juurikaan ymmärrystä trendityöryhmässä eikä sen alaryhmissä.

sak:ssa riemuittiin, kun Jyrki Katai-
sen hallituksen ohjelmaan saatiin tär-
keältä tuntuva kirjaus. Luvattiin selvit-
tää työmarkkinoiden muutossuuntia 
sekä epätyypillisten työn tekemisen ja 
teettämisen muotoja.

Selvittämisen suuntaa viitoitettiin 
lupaamalla, että osa- ja määräaikaiseen 
työhön liittyviä haittoja vähennetään.

– Asian saaminen hallitusohjel-
maan oli ison ponnistuksen takana, 
muistelee SAK:n päälakimies Timo 
Koskinen. 

Keskusjärjestössä ajateltiin toiveik-

kaasti, ettei hanke jää pelkästään työ-
markkinoiden muutostuulien hais-
teluksi. Selvittämisestä edettäisiin 
epäkohtien korjaamiseen. 

Toiveikkuus osoittautui ennenai-
kaiseksi. Hallitusohjelman lupauksen 
pääasialliseksi työkaluksi perustettu 
niin kutsuttu trendityöryhmä sai tam-
mikuussa valmiiksi loppuraporttinsa. 
Se on erimielinen ja Koskinen pitää tu-
loksia laihoina.

Lokakuusta 2011 lähtien työsken-
nelleen trendityöryhmän työskentely 
oli tahmeaa jo heti alusta pitäen. Työn-

antajien ja palkansaajien edustajien 
näkemykset työn tavoitteista osoit-
tautuivat täysin vastakkaisiksi.

Palkansaajaedustajien mielestä 
epätyypillisiin työmuotoihin tulisi 
saada tolkkua laatimalla pelisäännöt, 
jotka ottavat huomioon myös työnte-
kijöiden tarpeet ja toimeentulon.

Työnantajapuoli halusi korkeintaan 
selvittää epätyypillisten työsuhteiden 
laajuutta ja mihin mittoihin yritysten 
joustavuuden tarve kehittyy. 

– Työnantajanäkemyksen mukaan 
työelämän joustavuutta tulisi pikem-
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○ epätyypillisiä työsuhteita 
pohtinut trendityöryhmä on 
jättänyt loppuraporttinsa eri-
mielisenä.

○ Operaatio Vakiduuni on käyn-
nistänyt kampanjan nollatunti-
sopimusten kieltämiseksi.

○ Kansalaisaloite tarvitsee  
50 000 kannattajan allekirjoi-
tuksen päästäkseen eduskun-
nan käsittelyyn.

timo koskinen
○ SAK:n päälakimies.

○ Trendityöryhmä jäsen.

KUKA

minkin lisätä ja työntekijöiden suojak-
si tehtyä sääntelyä purkaa, Koskinen 
kuvailee lähtökohtia.

kahta lajia osa-aikaisia
Osa-aikaisia palkkatyöntekijöitä oli 
Tilastokeskuksen 2013 aineiston mu-
kaan noin 300 000, eli noin 12 pro-
senttia työllisistä. Tren-
dityöryhmä päätteli, että 
osa-aikaisia työntekijöi-
tä on kahdenlaisia. Toisil-
le osa-aikatyö on kätevä 
tapa sovittaa yhteen työtä 
ja opiskelua tai perhe-elä-
mää. Toiset tekevät osa-ai-
katyötä kokopäiväisen työn 
puutteessa. SAK:n työolo-
barometrin mukaan puolet osa-aikai-
sista työntekijöistä haluaisi lisää töitä. 

Nollatyösopimus on osa-aikatyön 
äärimmäinen muoto. Nollatuntiso-
pimuksilla työskentelevien määrä ei 
tiedä kukaan, koska heitä ei tilastoi-
da. Koskisen mukaan arviot liikkuvat 
30 000–40 000:ssa. Nollatuntisopi-
muksissa viikkotyöaika voi olla välil-
lä ei-mitään tai täydet tunnit, työnan-
tajan tarpeesta riippuen.

Nollatyösopimuksissa työnantaja ei 
itse asiassa sitoudu tarjoamaan töitä 
lainkaan, mutta työntekijä lupaa olla 
työnantajan käytettäessä tarvittaessa.

 – Se tarkoittaa, ettei ole mitään ta-
keita ansioista. Ei myöskään työsuh-
deturvaa. Työtunnit voi pudota nol-
laan milloin tahansa. 

Osa-aikaisten päälle voidaan ar-
vioida jokin osuus yli 160 000 yksi-
nyrittäjästä, ammatinharjoittajasta 
ja freelancerista. Osa heistä on vas-
tentahtoisia itsensätyöllistäjiä, jotka 
ovat käytännössä osa-aikatyönteki-
jän asemassa.

kansalaisaloite nollatunti-
sopimusten kieltämisestä 
Koskisen mukaan osa-aikatyön ongel-

mat eivät ole saaneet juurikaan ym-
märrystä trendityöryhmässä eikä sen 
alaryhmissä.

Palkansaajapuoli on esimerkik-
si halunnut, että osa-aikatyö tulisi 
perustella samalla tavalla kuin työ-
suhteen rajaaminen määräaikaisek-
si. Koskisen mukaan olisi selkeätä 

ja reilua kertoa syyt 
osa-aikatyön teettä-
miselle. Eikä syyksi 
kelpaisi työnantaja-
velvoitteiden kartta-
minen.

– Tässä on tullut 
tiiliseinä vast aan. 
Työnantajapuolel-
ta on esitetty sellais-

takin, että myös määräaikaisen työ-
suhteen perusteluvelvoite pitäisi 
poistaa tai ainakin löysätä sen kri-
teerejä.

Alun innostus trendityöryhmään 
on hiipunut pettymykseksi. 

Koskinen arvelee epätyypillisten 
työsuhteiden nousevan esiin jälleen 
seuraavissa hallitusneuvotteluissa. 
Sen suhteen hän on kuitenkin aikai-
semman kokemuksen perusteella 
hieman skeptinen.

Kun lainsäädäntötie näyttä kivi-
seltä, asiaa voisi Koskisen mielestä 
ehkä edistää työmarkkinajärjestö-
jen sopimuksilla. 

– Osa-aikatyöntekijöitä on kohta 
lähes puoli miljoonaa. Jokaisen lä-
hipiiriin kuuluu ihmisiä jotka ovat 
mukana osa-aikamyllytyksessä. 

Koskinen pitää lupaavana Metalli-
liiton nuorten aloitteesta käynnisty-
nyttä Operaatio vakiduuni -kampan-
jaa nollatuntisopimuksia vastaan. 
Tarkoitus on kerätä 50 000 nimeä 
nollatyösopimukset kieltävän kan-
salaisaloitteen taakse. 

Myös PAM on monien muiden am-
mattiliittojen ja kansalaisjärjestöjen 
kanssa mukana kampanjassa. �

Mikä trendityöryhmä?

○ Työvoiman käyttötapojen  
ja työn tekemisen muotojen 
kehitystä selvittänyt työryhmä.

○  Trendityöryhmään osal-
listuivat työntekijä- ja työn-
antajajärjestöt sekä työ- ja 
elinkeinoministeriö ja sosiaa-
li- ja terveysministeriö. Niiden 
lisäksi myös työelämäkysymyk-
siin erikoistuneita tutkijoita 
osallistuivat.

○ Tehtävänä oli analysoida 
"työmarkkinoiden ja yritys-
toiminnan muutostrendejä 
ja rakennemuutoksia sekä 
arvioida niiden vaikutuksia 
työn tekemisen muotoihin, 
työvoiman käyttötapoihin  
ja työvoimakysymyksiin".

ABC

nyT

nollatyö-
soPimus on 
osa-aikatyön 
äärimmäinen 
muoto. 

Asiantuntija
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Section

saako työnantaja pakottaa kaikki työntekijät 
huumetestiin tai puhallutukseen? Ei saa.  
Laki määrittelee, milloin työntekijöitä voidaan 
testata. Harva pamilainen työskentelee sellaisissa 
tehtävissä. silti palvelualojen yritykset katsovat, 
että niillä on oikeus testauksiin. 
TEKsTI seija virta, Pamin työymPäristöasiantuntija
KUVITUKsET outi kainiemi

työntekijä ei saa olla 
huumeiden vaikutuk-
sen alaisena tai päihty-
neenä työssä. Työnan-
tajalla on puolestaan 
velvollisuus huolehtia 

työpaikan terveellisyydestä ja tur-
vallisuudesta sekä estää tapaturmat, 
jotka voisivat aiheutua huumeiden 
väärinkäytöstä. Tällä perusteella 
työnantaja on monilla työpaikoilla 
ottanut käyttöön huumetestauksen 
ja puhallutuksen työhönoton yhtey-
dessä tai työsuhteen aikana.  
Sattumanvarainen tai kaikkia kos-
keva, rutiininomainen testaus voivat 
soveltua pelottelutarkoituksiin, mut-

Päihdetesti  
vaatii perusteluja

Pidemmästi
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fAKTA

Päihdetesti  
vaatii perusteluja

ta se ei ole työelämän tietosuojalain 
mukaista.

Työelämän tietosuojalaissa on eri-
telty, millä edellytyksin työnantaja voi 
tehdä huumetestauksia työntekijöil-
leen. Laki ei kuitenkaan mainitse mi-
tään tiettyjä ammattinimikkeitä, joi-
ta testaus koskee. Sen sijaan laissa on 
määritelty työtehtävän suorittajaan 
liittyvät ominaisuudet, kuten tark-
kuus ja luotettavuus. Laki sallii myös 
sellaisessa työtehtävässä olevan työn-
tekijän testauksen, joka voi päihtynee-
nä aiheuttaa vaaraa esimerkiksi toisen 
terveydelle, liikenneturvallisuudelle 
maanpuolustukselle tai ympäristölle. 

Käytännössä vain harva pamilai-
nen työskentelee sellaisissa tehtävis-
sä, että häntä voitaisiin testata. Moni 
palvelualan yritys näyttää kuitenkin 
tulkitsevan lakia niin, että käytännös-
sä kaikki työpaikan työtehtävät täyt-
täisivät laissa mainitut edellytykset. 
Näin ei kuitenkaan ole. 

Päihdeohjelma tarvitaan
Päihdetestausta ja puhallutuksia ei 
voi tehdä ilman yrityksen päihdeoh-
jelmaa. Se laaditaan yhdessä työnte-
kijöiden kanssa. Päihdeohjelmassa on 
myös eriteltävä ne työtehtävät, jois-
sa voidaan lainmukaisin edellytyksin 
pyytää huumausainetodistusta.

Muiden ihmisten turvallisuus näh-
dään hyväksyttävänä perusteena 
työntekijöiden perusoikeuksien ra-
joittamiselle. Koska testaukset louk-
kaavat työntekijän yksityisyyttä, huu-
metestausten tai puhallutusten pitää 
olla rajoitettuja, kohtuullisia ja oikeu-
tettuja. Päihdetestausmenetelmät ei-

vät myöskään ole aukottomia ja saat-
tavat johtaa vääriin tulkintoihin. 

Parhaillaan työnantaja- ja työnte-
kijäkeskusjärjestöt uudistavat suosi-
tusta päihdeohjelmista ja työpaikko-
jen hoitoonohjausjärjestelmistä. Työ 
on kuitenkin vasta alkumetreillä.

Testaus vaaran ehkäisemiseksi
Työnantaja voi lain mukaan testata 
työntekijän, joka on sellaisissa työteh-
tävissä, joissa työskentely huumaus-
aineen vaikutuksen alaisena voi vaa-
rantaa työntekijän itsensä tai toisen 
henkeä, terveyttä tai työturvallisuut-
ta. Tällaisten työtehtävien kattava ja 
ammattikohtainen luettelo laissa ei 
ole mahdollinen. Pamilaisilla aloilla 
tällaisia työtehtäviä voi olla esimer-
kiksi varastoalalla tai kiinteistönhoi-
dossa. Koska huumausaineet ja alko-
holi vaikuttavat keskushermostoon 
ja heikentävät fyysistä suorituskykyä, 
esimerkiksi ajaminen edellyttää päih-
teettömyyttä. Samoin on kiellettyä 
ajaa tai käyttää trukkeja tai muita ko-
neita työpaikan sisäisessä liikenteessä. 
Päihteettömyys koskee myös tehtäviä, 
joissa käsitellään vaarallisia aineita.

Työntekijää voidaan myös testata, 
jos hänellä on pääsy salassa pidettä-
viin tietoihin ja rekistereihin. Testaus 
voidaan kuitenkin kohdistaa ainoas-
taan sellaisiin työntekijöihin, joilla 
on itsenäiset käyttövaltuudet laajois-
sa tietojärjestelmissä ja joissa tieto-
jen laatua ja eheyttä ei voida teknisin 
toimenpitein riittävästi valvoa. Tämä 
tulee kyseeseen, kun tarkoituksena 
on esimerkiksi suojata Suomen kan-
sainvälisiä suhteita, maanpuolustusta 
JATKUU sEUrAAVALLA sIVULLA ⊲
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Työpaikan päihdeohjelma

○ Päihdeohjelma laaditaan 
yhteistoiminnassa henkilöstön 
kanssa.

○ Ilman ohjelmaa huumetes-
tauksia ei saa suorittaa työhön 
otettaessa tai työsuhteen 
aikana.

○ Siinä  sovitaan menettelyta-
vat tilanteisiin, joissa työntekijä 
on päihtynyt tai huumeiden 
vaikutuksen alainen. 

○ Sisältää käytännöt päihtei-
den käytön ehkäisemiseksi ja 
päihdeongelmaisten hoitoon 
ohjaamiseksi.  

○ Siinä määritellään ne 
työtehtävät, joissa voidaan 
lainmukaisin edellytyksin 
pyytää huumaus ainetodistusta. 
Mainitut työtehtävät on myös 
kirjattava työterveyshuollon 
toimintasuunnitelmaan. 

○ Myös alkoholitestauksen 
käytännöistä on sovittava 
päihdeohjelmassa ja siinä on 
eriteltävä ne työtehtävät , joissa 
työntekijältä edellytetään täyttä 
päihteettömyyttä.
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ja valtion turvallisuutta sekä ehkäis-
tä ja selvittää rikoksia. Yksityisyyden 
suojan ja oikeuksien turvaaminen tu-
lee kysymykseen esimerkiksi laajojen 
terveydenhuollon valtakunnallisten 
rekisterien kohdalla, kun työntekijäl-
lä on mahdollisuus työtehtävässään 
muuttaa, kopioida tai luovuttaa niitä.  

Pamilaisia työskentelee kuitenkin 
harvoin tehtävissä, joissa pääsisi kä-
siksi tämän tyyppisiin salassa pidet-
täviin tietoihin ja rekistereihin. 

Työnantajan liike- ja ammattisalai-
suuksien ja taloudellisten intressien 
turvaaminen voi joissakin tapauksissa 
myös oikeuttaa työntekijöiden testaa-
miseen, jos työntekijä voi päästä työ-
tehtävässään tällaisiin tietoihin käsik-
si. Liike- ja ammattisalaisuudet voivat 
olla esimerkiksi taloudellisia tai tek-
nisiä tietoja työmenetelmistä, tieto-
liikenneohjelmista, tuotantomääristä, 
kaavoista ja asiakirjarekistereistä, joil-
la on huomattavaa merkitystä työn-
antajalle. 

Työntekijä voi huumeiden vaiku-
tuksen alaisena aiheuttaa myös ta-

loudellista vahinkoa joko työnan-
tajan tai asiakkaan omaisuudelle. 
Mahdollisuus koskee tehtäviä, jois-
sa käsitellään rahaa, arvoesineitä ja 
joissa työntekijä vastaa helposti rea-
lisoitavasta omaisuudesta, jonka ar-
vo on vähäistä suurempaa.  

Koska esimerkiksi myymälöissä ja 
ravintoloissa käsitellään rahaa, testaa-
mista perustellaan vetoamalla liike- ja 
ammattisalaisuuden vaarantumiseen 
ja taloudellisen vahingon mahdolli-
suuteen, jos työntekijä olisi huumaus-
aineiden vaikutuksen alainen.  

Työpaikoilla kassoissa ei kuiten-
kaan pidetä merkittäviä rahasummia, 
niillä on ajantasainen varastokirjanpi-
to ja kameravalvonta on yleistä.  Työn-
tekijät pääsevät harvoin yrityksen 
laajempiin tietojärjestelmiin tai stra-
tegisiin suunnitteluasiakirjoihin. Ta-
vanomaiset kassajärjestelmät tunnis-
tavat poikkeuksetta käyttäjän.  

Myymälässä esimerkiksi hyllyjä 
täyttävällä työntekijällä, hotellin vas-
taanottovirkailijalla tai kerroshoita-
jalla ei siis normaaleissa työtehtävis-
sään ole mahdollisuutta väärinkäyttää 
tietojärjestelmiä tai aiheuttaa merkit-
tävää taloudellista vahinkoa niin, että 
heidät pitäisi testata. 

Vähäiset taloudelliset riskit tai ta-
vanomaiset virheet työsuorituksissa 
eivät kuitenkaan oikeuta huumetes-
teihin. Työnantajan on myös ennen 
testausta selvitettävä, onko muita kei-
noja estää liike- tai ammattisalaisuu-
den vaarantuminen tai taloudellisen 
vahingon riski. Tällaisia keinoja ovat 
esimerkiksi työnjohdollinen valvonta 
tai kameravalvonta.

Luotettavuus uhattuna
Laki antaa mahdollisuuden testa-
ta myös sellaiset työntekijät, joiden 
tehtävä edellyttää luotettavuutta ja 
itsenäistä harkintakykyä. 

Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset 
johtotehtävät tai tehtävät, joissa työn-
tekijä vastaa omaisuudesta tai pääsee 
luottamuksellisiin tietoaineistoihin 
ja voi vaikuttaa niiden käsittelyyn. 
Tällaisilta tehtäviltä edellytetään tie-
tynasteisia, korkeita laatuvaatimuk-
sia tai tehtävä suoritetaan ilman työn-
antajan jatkuvaa valvontaa tai ilman 
muiden työntekijöiden paikallaoloa.

Jos tehtävässä edellytetään erityis-
tä luottamusta ja työskentely tapah-
tuu muualla kuin työnantajan toi-
mitiloissa tai yksin ilman valvontaa, 
työnantajalla on oikeus vaatia huu-
mausainetodistus. Tällaisia tilanteita 
tulee esimerkiksi vastaan, kun työn-
tekijä käy siivoamassa toisen kotona 
saatuaan avaimet, hoitaa ulkopuoli-
sesta avusta täysin riippuvaista van-
husta, hoitaa tai opettaa alaikäistä 
lasta ilman muita aikuisia, eli ei siis 
päiväkodissa tai koulussa.  

Myös silloin kun työntekijä pää-
see itsenäisesti ja valvomattomasti 
käsittelemään vähäistä suuremmas-
sa määrin huumausaineita tai lääk-
keitä esimerkiksi lääkevarastoissa, 
poliisissa, tullissa ja sairaaloissa ja 
apteekeissa, testaus on mahdollista. 
Esimerkiksi sairaaloissa ja terveys-
keskuksissa tehtävä tavanomainen 
työ ei kuitenkaan ole tällaista työ-
tä. Myös pamilaisilla aloilla tehtävät, 
jotka täyttäisivät nämä edellytykset, 
ovat hyvin harvinaisia. �

Pidemmästi
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Luottamushenkilö,  
muista nämä asiat:

○ Huumetestaus tai puhallutus 
voidaan tehdä vain sellaisissa työpai-
koissa, joissa on yhteistoiminnassa 
laadittu päihdeohjelma, joka hyväk-
sytään työsuojelutoimikunnassa. 

○ Vain ne työntekijät voidaan 
testata, joiden työtehtävä voisi lain 
mukaan edellyttää huumausaine- 
todistusta. 

○ Päihdeohjelmassa on etukäteen 
määriteltävä mahdollista huumaus-
ainetodistusta edellyttävät työteh-
tävät.

fAKTA

Alkoholitestauksesta on  
sovittava päihdeohjelmassa
alkoholitestauksesta ei ole huumaus-
ainetestausta vastaavaa lainsäädäntöä, ja sik-
si menettelytavoista on tärkeää sopia päihde-
ohjelmassa yhdessä työntekijöiden kanssa. 
Päihdeohjelmassa voidaan sopia, millaisissa 
työtehtävissä edellytetään ehdotonta rait-
tiutta, kuten esimerkiksi auto-, juna-, laiva ja 
lentoliikenteen työtehtävissä, ja miten työn-
tekijän päihteettömyys todetaan. 

Kaikkien työntekijöiden sattumanvarai-
nen tai rutiininomainen puhalluttaminen ei 
ole hyväksyttävää ja loukkaa työntekijän yk-
sityisyyden suojaa. Työntekijä voi aina kiel-
täytyä puhallutuksesta. Ainoastaan poliisi 
voi pakottaa siihen.

Jos työntekijä on selvästi päihtynyt, esi-
mies voi poistaa hänet työpaikalta. Myös 
työtovereilla on velvollisuus ilmoittaa päih-

○ Myös alkoholiin liittyvät käytännöt 
sovitaan päihdeohjelmassa. Puhallu-
tukseen voi pakottaa vain poliisi. 

○ Päihdeasioissa työntekijöitä 
edustaa pääsääntöisesti työsuojelu-
valtuutettu.

○ Ole yhteydessä PAMiin, jos on 
epäselvää, täyttyvätkö testauksen 
edellytykset. 

LAINSÄÄDÄNTÖÄ:

⊲ HUUMAUsAInELAKI 373/2008  
3§ 1 MOMEnTTI 5 KOHTA
⊲ TyöTErVEysHUOLTOLAKI 138/2001,  
3§ KOHTA 6A, 11§4 MOMEnTTI, 19§
⊲ TyöELäMän TIETOsUOJALAKI 
759/2004 7§, 8§ (AIK. LAKI yKsITyIsyydEn 
sUOJAsTA TyöELäMässä) 
⊲ VALTIOnEUVOsTOn AsETUs 
HUUMAUsAInETEsTIEn TEKEMIsEsTä 
218/2005
⊲ LAKI POTILAAn AsEMAsTA JA 
OIKEUKsIsTA 785/1992
⊲ LAKI yHTEIsTOIMInnAsTA  
yrITyKsIssä 334/2007

tyneestä työntekijästä. Työntekijä voidaan 
puhalluttaa, mikäli hän siihen itse suostuu. 
Työntekijä voidaan myös lähettää työterve-
yshuoltoon, jossa hänen sen hetkinen työky-
kynsä arvioidaan.

Alkoholi on Suomessa laillinen päihdyttä-
vä aine, mutta työpaikalla ei kuitenkaan saa 
olla päihtyneenä. Työntekijän alkoholiongel-
man havaitseminen voi olla joskus vaikeaa, 
koska alkoholin käyttöä peitellään usein 
myös työtovereiden avustuksella. 

Riskikäytön ja suurkulutuksen vaikutukset 
näkyvät paitsi poissaoloina myös terveydenti-
lan ja työsuorituksen heikkenemisenä ja viime 
kädessä yhteiskunnan terveydenhoitokustan-
nusten nousuna. Varhainen puuttuminen al-
koholinkäyttöön on osoittautunut parhaaksi 
keinoksi vähentää alkoholihaittoja. �
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Tapio Mäkinen 
asuu: oulussa 
ikä: 54 vuotta
tehtävä: Golf-alan sopimus-
alatoimikunnan ja tutkinto-
toimikunnan jäsen   
työ: Golfkenttämestari  
oulun Golf oy:ssä
Perhe: vaimo ja kaksi  
aikuista lasta
motto: yritetään,  
kyllä se vielä onnistuu

KUKA

AKTiiViT KeRTOVAT, MiSTä  
He SAAVAT eNeRgiAA ARKeeN.

Ladun mies
TEKsTI annemari anttila 
KUVA juha-Pekka honkanen

laDut ja viheriöt
en hiihdä aikaa tai kilsoja. hiihdän enemmän kevääm-
mällä ja hyvällä kelillä, luistelutyylillä. työpaikan edestä 
lähtee hyvät hiihtoladut, eikä sinne ole kuin kilometri 
kotoa. kovilla pakkasilla en ole hiihtänyt — tänäänkin  
on -22 astetta. 

Golfia tulee pelattua jo työnkin puolesta omalla 
kentällä. vapaa-ajalla pelaan myös muilla kentillä, koska 
omalla kentällä tulee mieleen lähinnä tekemättömät 
työt. siitä taas kärsii keskittyminen, mikä on golfissa 
huonompi juttu. 

kausi alkaa huhti-toukokuussa ja loppuu syys-loka-
kuussa. talvikaudella rikomme viheriölle muodostuvaa 
jäätä, huollamme ja teemme hankintoja. myös lomat 
osuvat talviaikaan. 

lumessa Peuhaaja
minulla on mustan-ruskea airedalenterrieri, joka täyttää 
keväällä 2 vuotta. rotu sopii palveluskoiraksi, mutta mi-
nulla on se lähinnä kaverin hommassa ja lenkkikoirana.

minulla on oikeastaan aina ollut koira. aiemmin on 
ollut karkeakarvaisia kettuterrierejä, ja nyt päätimme 
vaimon kanssa kokeilla tällaista rotua, jos se olisi hel-
pommin koulutettava. ja on se ollutkin, huomattavasti. 
tämä rotu on myös pitkäjalkaisempi, minkä takia sen 
kanssa on helpompi kulkea lumessa. siitä se tykkää, se 
on sellainen lumessa peuhaaja. Pää vain näkyy, kun se 
menee hangessa. 

PamPlus 30
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Tapio Mäkinen 
asuu: oulussa 
ikä: 54 vuotta
tehtävä: Golf-alan sopimus-
alatoimikunnan ja tutkinto-
toimikunnan jäsen   
työ: Golfkenttämestari  
oulun Golf oy:ssä
Perhe: vaimo ja kaksi  
aikuista lasta
motto: yritetään,  
kyllä se vielä onnistuu

Mikä juttu oli mielestäsi mielen-
kiintoisin? Mistä aiheista haluai-
sit lukea enemmän, mikä taas ei 
kiinnosta? Onko sinulla juttuideoita? 
PAMplus-lehden tekijät ottavat mie-
lellään vastaan palautetta. 

Lähetä palaute osoitteeseen 
pamplus@pam.fi, ja viestin otsikoksi 
Lehden palaute. Palautteen helmi-
kuun numerosta pitää olla perillä 
viimeistään tiistaina 17. maaliskuuta.

Voit myös lähettää palautetta 
postitse osoitteeseen PAMplus-lehti, 
PL 54, 00531 Helsinki. 

Palaute saatetaan julkaista leh-
dessä. Vaikka kirjoitat nimimerkillä, 
liitä kirjoitukseen yhteystietosi, jotta 
osallistut palkintoarvontaan.

Kaikkien vastanneiden kesken arvo-
taan 4 leffalippua. 

Anna palautetta

Jäsenyys ja liittyminen 030 100 600 
Liittymiseen, PAMin jäsenyyteen, jäsen-
maksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat.

Avoinna ma–pe klo 9–16  
* avoinna ma–pe klo 9–12 ja 13–16

Palvelunumerot

PAMPLUS-LEHDEN  
ILMESTYMISAIKATAULU

HeLMi 4.2.
HUHTi 9.4.
TOUKO 29.5.
eLO 26.8.
LOKA 14.10.
JOULU 9.12.

Palautetta PAMplus-lehdestä:

"Juttu luottamushenkilöiden jak-
samisesta oli erittäin hyvä.  Ajat 
ovat vaikeita ja monilla työpai-
koilla käydään yt-neuvotteluita. 
Luottamushenkilöille on erit-
täin tärkeää edustettaviensa tuki, 
luottamus sekä ymmärrys siitä, 
ettei kukaan voi olla ympärivuo-
rokauden vastailemassa sähkö-
postikysymyksiin. Olisiko PAM:lla 
mahdollisuus järjestää luottamus-
henkilöiden jaksamista tukeva 
kurssi? " 
NIM. VäHäN ItSeKKIN VäSyNyt.

"Kiitos taas hyvästä lehdestä.
Kiitos koko syksyn jatkunees-

ta juttusarjasta talouskoulusta. 
Varmasti on selkeyttä tuonut mo-
nille talousasioissa.

Joulukuun paras juttu oli Rajan-
sa kaikella. Siksi, koska se sattuu 
olemaan omaa kohtaa koskeva.  
Aika tiukoilla ollaan aika ajoin.

Vertaistuki on aina paikallaan. 
Mutta usein tuntuu, ettei jäsen  
tiedä kuinka kovilla luottamus-
miehet ovat. " 
terV. ArJA SAVOLAINeN, 
edUStAJIStON 1 VArAPJ., NAANtALI

Seuraavassa numerossa

"On todella hyvä, että luottamus-
miesten jaksamiseen kiinnitetään 
huomiota. Siksi luin mielenkiin-
nolla uusimman Pam Plus leh-
den juttua jaksamisesta Rajansa 
kaikilla. Onhan se todellakin niin, 
että toiset luottamusmiehet ovat 
se jaksamisen voima. Siksikin oli 
mielettömän hauskaa huomata 
Näillä eväin jutussa tuttu luotta-
musmies!

 Luottamusmiesten jatkokurs-
silla syksyllä saimme nauttia  
Talouskoulun opetuksista ja silloin 
mieleeni juolahti, että koko juttu-
sarjan jos saisi itselleen. En tajun-
nut talouskoulun alkaessa ottaa 
juttuja talteen ja se harmitti. Esitin 
kurssilla toiveeni koko juttusar-
jan uudelleen julkaisemisesta tai 
itselle saamisesta. Sitä odotellessa. 
Loistava juttusarja, pitäisi olla tar-
jolla  vielä mahdollisuus saada ko-
konaisuus ilmestyneistä osista. "
MIrA

Toimitus vastaa: Lukijoiden pyynnöstä 
Talouskoulu-juttusarja löytyy verkosta 
pam.fi/pamplus > Tietopankki.
Opiskelun iloa!     

Jäsenten työsuhdeasiat 030 100 620 
Palkkaan, työaikoihin, lomiin ja  
irtisanomisiin liittyvät asiat.

Työttömyysturva 020 690 211 
Työttömyyteen ja työttömyys- 
päivärahaan liittyvät asiat.

Vaihde 020 774 002



HANKKISITKO  

UUDEN JÄSENEN  
PAMIIN?  

Jäsenhankinnasta ansaitset pisteitä, 
joita voit käyttää tuotteiden maksami-
seen PAMin uudistuneessa verkkokau-
passa. Mitä enemmän pisteitä keräät, 
sitä arvokkaamman lahjan voit hankkia 
itsellesi. 

Jäsenyyttä voi suositella lähettämällä 
postikortin tai sähköpostiviestin.  
Uuden suosittelusivuston kautta se  
käy helposti! 

www.pam.fi/suosittele


