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TyölainsäädänTöä on alunperin 
luotu työntekijän suojelun näkö-
kulmasta. On nähty, että työnteki-
jä on heikompi osapuoli suhteessa 
työnantajaan. Viime aikojen julki-
sessa keskustelussa peruslähtökoh-
ta on tuntunut kääntyvän päälael-
leen. Työlainsäädäntöön halutaan 
muutoksia, jotta yritykset voisivat 
paremmin. Muutosten vaikutuksista 
työntekijöihin ei mainita välttämät-
tä mitään.

Toisaalta on menossa hienoja 
hankkeita työelämän kehittämi-
seksi. Sellainen on esimerkiksi täs-
sä lehdessäkin käsiteltävä Työelä-
mä 2020, jolla tavoitellaan Euroopan 
parasta työelämää. Jo hankkeen 
alkukartoitus osoitti, että Suomes-
sa on valtava määrä hyviä työpaik-
koja. Samoin on valitettavasti pal-
jon myös niitä työpaikkoja, joissa ei 
noudateta edes lakeja ja sopimuksia.  

PAMin aktiivit tekevät omilla 
työpaikoillaan työtä, jolla paranne-
taan työelämää. Aktiiveilla on myös 
selkeä kuva siitä, että yrityksen 
taloudelliset ongelmat tuottavat 
ongelmia myös työntekijöille. Jul-
kista keskustelua ja päätöksentekoa 
rikastaisi se, jos aktiivit jakaisivat 
kokemusasiantuntemustaan myös 
ulospäin. Näin tiedettäisiin, miten 
yhteistyö kehittyy ja mitkä ovat sen 
oikeat esteet.

auli kivenmaa 
päätoimittaja

HuHTikuun 19. valiTaan uudet kansanedustajat vuosil-
le 2015–2019. Asetimme viime vaalien alla vahvat tavoit-
teet palvelualojen työelämän ja sen ehtojen parantami-
seksi. Monet niistä päätyivät hallitusohjelmaan. Neljän 
vuoden ajan koko pamilaisessa kentässä on paiskittu töitä 
tavoitteiden toteuttamiseksi. Mitä on jäänyt käteen? 

TieToisuus palvelualojen työntekijöiden arjesta on 
lisääntynyt. Osa-aikatyö, nollasopimukset ja muut pätkä-
töiden ongelmat ovat alkaneet kiinnostaa koko kansakun-
taa. Yhä useampi tunnustaa, että myös palvelualojen työn-
tekijöillä on oikeus elämiseen riittävään palkkaan. 
Lainsäädännössä parannuksia ei kuitenkaan ole saatu ai-
kaan. Työnantajat ovat kategorisesti vastustaneet palkan-
saajapuolen esityksiä. Olkoon syy sitten ajassa, poliitti-
sessa ilmapiirissä taikka tahdon puutteessa, luottamusta 
työnantajapuolen toiminta ei ainakaan ole kasvattanut.

luoTTamus Tai sen puuTe näkyy myös 
eduskuntavaaleissa.  Liki puolet äänioike-
utetuista ei vielä tiedä ketä äänestää. He 
kertovat kuitenkin aikovansa äänestää. 
Nyt on siis tärkeää kannustaa kaikkia  
vaaliuurnille ja samalla herätellä pohdin-
taa siitä, kuka ja ketkä ehdokkaista par-
haiten edistävät palvelualojen työnteki-
jöiden asioita.

uskon vaHvasTi siiHen, että virinnyt keskustelu pätkä-
työntekijöiden arjesta on mahdollista muuttaa tulevalla 
eduskuntakaudella teoiksi. Siksi toivon vilkasta vaalipö-
hinää työpaikoilla ja ennen kaikkea äänioikeuden käyttä-
mistä eduskuntavaaleissa ja tietenkin myös PAMin liitto-
kokousvaaleissa!

Jaana ylitalo 
PAMin 1. varapuheenjohtaja

luottamusta  
työnantaJa- 
puolen toiminta  
ei ainakaan ole 
kasvattanut.

Johtoajatus
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Perkele, me tehtiin se!
Kiinteistöhuolto MAKin työntekijät halusivat 
kunnioitusta ja reiluja sääntöjä. He järjestäytyivät  
ja pitävät nykyään yhtä. 
TEKsTI Jonna söderqvist
KUvA pekka sipola

Tapani Id
KIInTEIsTöHUOLTO MAKIn 
PääLUOTTAMUsMIEs
"Jos tosissaan ajaa asioita, järjestäy-
tymisasteella on väliä. Vain muuta-
ma työntekijä 30:sta kuului liittoon 
ennen järjestäytymisprojektia. Nyt 
järjestäytymisaste on noin 70 pro-
senttia. Yrityksessä oli villi meno. Kun 
työnantaja hölmöili, se yhdisti meitä. 
Erään kokouksen päätteeksi mars-
simme isolla porukalla työnantajan 
pakeille. Ojensimme paperin, jossa 
vaadimme reiluja pelisääntöjä, jatku-
vaa neuvottelukulttuuria ja kunnioi-
tusta järjestäytymisvapautta koh-
taan. Kaikki olivat allekirjoittaneet 
paperin. Vaikka oli pelkokin persees-
sä, näytimme, että me pidämme yhtä. 
Olen ollut luottamusmies noin vuo-
den verran. Vaikka rankkaa on ollut, 
olemme saaneet aikaiseksi työnanta-
japerinnän ja lumi lähtösopimuksen. 
Pisteytyskin on saatu käyntiin. 

Ajattelen nuoria ja tulevaisuutta. 
Toivon, että seuraajallani olisi hel-
pompaa."

Matti Tuominen
KIInTEIsTöHUOLTO MAKIn  
TyösUOJELUvALTUUTETTU
Lähdimme täysin nollasta. Olimme 
vuosia puhuneet kahvipöydässä, että 
perkele, jotain pitäisi tehdä. Kenen 
leipää syöt, sen lauluja laulat. Tällai-

sen ilmapiirin työnantaja loi. Meidän 
piti vain hyväksyä kaikkia työnanta-
jan päättämät säännöt. Sytytyslanka 
muutokseen tuli liiton taholta. Yksin 
tai kaksin ei olisi pystynyt muutta-
maan asioita. 

Koen, että olen työsuojeluval-
tuutettuna pystynyt vaikuttamaan 
huomattavasti työturvallisuuteen.  
Firmakin on tullut vastaan ja olen 
saanut käydä koulutuksissa. Nykyään 
meillä on toimiva työsuojeluryhmä. 
Eteenpäin mennään!

Aki Rouhiainen
PAMIn JärJEsTöAsIAnTUnTIJA
Etsimme järjestäytymisprojektiin yri-
tyksiä, joissa oli vähän jäseniä, muttei 
luottamusmiestä. MAK Kiinteistö-
huolto oli tällainen. Tapasin yrityksen 
kaikki työntekijät tai soitin heille. Ker-
roin, että haluan keskustella paikalli-
sesta edunvalvonnasta. Kysyin myös, 
mihin asioihin työntekijät toivovat 
muutosta. Työntekijät pelkäsivät. He 
sanoivat, että he ovat mukana vain jos 
muutkin ovat. Suurin osa liittyi jäse-
neksi. Sen jälkeen valittiin luottamus-
henkilöt. Työnantaja koki, että työnte-
kijät olivat kääntyneet johtoa vastaan 
ja yritti horjuttaa porukkaa vastatoi-
milla. Silloin työntekijät näyttivät, 
että he pitävät yhtä. Jos kaikki seisovat 
toistensa takana, pystyy mihin vain.

Tapani Id
KIInTEIsTöHUOLTO MAKIn 

PääLUOTTAMUsMIEs

Matti Tuominen
KIInTEIsTöHUOLTO MAKIn  
TyösUOJELUvALTUUTETTU

Aki Rouhiainen
PAMIn  

JärJEsTöAsIAnTUnTIJA

Porukassa

Tarvitsetko 
apua työpaikan 
edunvalvonnan 

parantamisessa?  
Ilmoita oma työpaikkasi  

osoitteeseen jarjesto@pam.fi,  
niin PAM auttaa 

järjestämissuunnitelman 
tekemisessä.
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allekirjoita kansalais-
aloite nollatuntisopi-
musten kieltämiseksi! 

nimiä on kasassa  
jo yli 25 000.  

operaatiovakiduuni.fi

MUISTA

”Yt:t päällä. Solidaarisuus 
on tuntematon käsite 

työntekijöille tänä 
päivänä työpaikoilla, 

perkh!”

”LomaLLa on hyvät  
fiiLikset eikä kiirettä :)”

”Suunnitellut työvuorot 
ovat päin P:tä ja sen lisäksi 

henkilökunta sairastuu. 
Kesälomatoiveita jätetty ja 

nekin pitää pätkiä.”

aktiivien tunnelmia maaliskuussa:  

PAMin liittokokousvaalien äänestys-
aika on 23.3.–12.4. Nyt on tilaisuus 
vaikuttaa siihen, kuka päättää jat-
kossa liiton linjauksista! äänestää voi 
sähköisesti tai postitse. äänestäjien 
kesken arvotaan matkalahjakortti  
ja Jopoja.

Vaaleilla valitaan liittokokous, joka 
käyttää liitossa ylintä päätösvaltaa 
sekä valitsee puheenjohtajan, val-
tuuston, hallituksen sekä hallituksen 
puheenjohtajan henkilökohtaisen va-
rajäsenen. Lisätietoja www.pam2015.fi.

Vuokratyövoiman käytön rajoittami-
nen työehtosopimuksella on eu- 
tuomioistuimen mukaan hyväksyt-
tävää. Tuomion mukaan yleissitovan 
työehtosopimuksen kielto käyttää 
vuokratyövoimaa pysyväisluonteisesti 
vakituisen henkilökunnan rinnalla 
ei ole eu:n vuokratyödirektiivin 
vastainen.

AKT nosti vuonna 2012 kanteen 
Shell Aviation Finlandia ja öljytuote 
ry:tä vastaan, koska Shell oli käyttänyt 
vuokratyöntekijöitä pitempiaikaisesti 
ja rikkonut näin työehtosopimusta.

Älä missaa  
PAMplus-viestiä!
Tuleeko sinulle sähköinen 
PAMplus-viesti? Se sisältää tärkeät ja 
ajankohtaiset asiat PAMin luottamus-
henkilöille, ammattiosastotoimijoille 
ja muille aktiiveille.  Viesti tulee 2–4 
viikon välein. Monet viestin sisällöistä 
tai ohjeista ei ole missään muualla, 
joten viestiä eivät kannata ohittaa.  
Sen voi tilata osoitteesta pam.fi/
pamplus, josta löytyy myös kaikki 
aiemmat viestit. 

palvelualat mielessä äänestämään
useat PAMin aluetoimistot ja ammattiosastot järjestävät eduskuntavaa-
leihin liittyvää ohjelmaa ja keskustelutilaisuuksia. Kuvassa meneillään 
on Häme-Pirkanmaan toimiston järjestämä vaalipaneeli Tampereen 
Koskikeskuksessa. Maaliskuun puoliväliin mennessä liki 70 ehdokasta  
oli sitoutunut tukemaan palvelualojen kasvua ja työllisyyttä. Moni  
heistä on vieläpä pamilainen.  
Katso lista www.pam.fi/eduskuntavaalit ja käy äänestämässä!

JArKKO vIITAnEn

”henkiLöstö
kyseLyn purku
paLaverissa oLi 
erittäin rakenta
va tunneLma. vaikuttaa 
siLtä, että uudet tuuLet 
puhaLtavat ja asioita 
hoidetaan jatkossa enem
män yhteistyössä.”aktiivien tunnelmien kehitys 

(pamplus-viesti 5.3.)

6.9

viikon 10 fiilis
7.6

7.4

7.2

7.0

6.8

6.6

6.4

vK 48

vK 51

tulevaisuuden päättäjät

heidi lehikoinen
PAMIn JärJEsTöPääLLIKKö

L
umpujen pärinää, 
serpentiinin pok-
sahduksia ja hikoi-
levia kämmeniä. 
Liittokokousvaali-
en äänestysaika on 

loppumaisillaan. Enää muutama 
päivä jäljellä,  ja liiton tulevaisuu-
den päättäjät on vihdoin valittu. 
Tulos julkaistaan koko kansalle 
tiistaina 21. huhtikuuta. Sitä en-
nen ehtii muuten äänestää myös 
eduskuntavaaleissa, kun vaikut-
tamisen makuun on nyt päässyt. 

monesTi mureHdiTaan, että 
liitto ei näy työpaikoilla tai ei 
vaikuta oikeisiin asioihin. Mie-
likuvat, jotka tätä todellisuutta 
luovat, syntyvät ihmiskohta-
loista. Joku on kokenut jää-
neensä ulkopuoliseksi ammat-
tiosastonsa syyskokouksessa, 
toinen saaneensa väärän tuo-
mion oikeuskäsittelyssä ja kol-
mas saaneensa huonoja vas-
tauksia luottamusmieheltä tai 
liitolta. Ne ovat ihmisten omia, 
aitoja kokemuksia ja siksi vaka-
vasti otettavia. Mutta miten 

saisimme näiden aktiivisten 
ihmisten näkemykset ja osaa-
misen sellaiseen käyttöön, jossa 
negatiiviset mielikuvat eivät 
enää hallitsisi kahvipöytäkes-
kusteluja ja näin lamaannuttaisi 
spontaanisti syntyvää toimin-
taa? Olisiko joskus jotain posi-
tiivistakin?

jokainen meisTä on osa tun-
netta, joka liitosta ja liitossa toi-
mimisesta syntyy. Jaksammeko 
siis uskoa, että omalla esimerkil-
lämme, tahdollamme ja asenteel-
lamme voimme muuttaa maa-
ilmaa? Minä uskon, että se on 
ainoa tapa. Liitto on aina juuri 
niin vahva kuin sen jäsenet ovat.

liiTTokokouksessa kokoon-
tuu 393 suoraan vaaleilla valitta-
vaa edustajaa. Näiden edustajien 
tehtävänä on olla äänestäjiensä 
luottamuksen arvoisia. Jokainen 
äänestänyt on ottanut kantaa sii-
hen, mihin suuntaan liittoa tulisi 
kehittää. Edustajien vastuu on 
suuri. Siispä katse kohti liittoko-
kousta ja PAMin tulevaisuutta.

Lyhyesti

r

Vaikuta PAMin  
tulevaisuuteen

Vuokratyön käytön  
rajoittaminen OK
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avoimuus, iloisuus ja työntekijöi-
den tapaaminen kasvotusten. Se on 
Haikon kartanon pääluottamusmie-
hen Henna-Kaisa Hyvösen resepti 
uusien jäsenten hankkimiseen. 

– Ajattelen, että liittoon kuulumi-
nen on osa työelämää ja sen takia sii-
tä on helppo puhua, Hyvönen sanoo. 

Hän työskentelee Haikon kartanon 
butlerina, jonka tehtävä on huolehtia 
vastaanotosta ja aulabaarista sekä pi-
tää hyvää huolta hotellivieraista. Hy-
vönen valittiin Haikon kartanon pää-
luottamusmieheksi viime vuoden 
marraskuussa. Hän on jo keksinyt uu-
sia tapoja hankkia jäseniä. 

luottisosuus perehdytykseen 
Työnantaja suunnitteli päivittävän-

Jäsenhankinta. Luottamusmiehen on löydettävä oma tapansa 
hankkia jäseniä. Jäsenten rekrytoiminen sujuu kuin luonnostaan 
Haikon kartanon Henna-Kaisa Hyvöseltä. DT Finlandin 
Ari Isosalolta vei pidempään, ennen kuin hän pääsi kiinni 
jäsenhankinnan saloihin. nyt molemmat pärjäävät hyvin. 

TEKsTI Jonna söderqvist 
KUvAT matti immonen Ja pekka sipola

Kohtauksia 
kasvokkain

työnantaja sopivat myös, että uudet 
työntekijät esitellään luottamus-
miehelle. 

– Se helpottaa jäsenhankintaa ja 
se on pienellä vaivalla hoidettu, Hy-
vönen vinkkaa.

Se tarkoittaa, että Hyvönen tapaa 
kaikki kesätyöntekijät, kun he kohta 
aloittavat työnteon. 

Haikossa on 5 osastoa: hotelli, jo-
hon kuuluu vastaanotto, kokous-
palvelu ja kerroshoito. Sen lisäksi 
on myyntipalvelu, ravintola, huolto 
ja kylpylä. Suurin osa työntekijöis-
tä on maravan työehtosopimuksen 
piiriissä.

Hyvönen on myös neuvotellut 
työnantajan kanssa oikeudesta osal-
listua kunkin osaston palavereihin. 
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henna-kaisa hyvöselle on helppoa  
puhua liitosta.

sä uusien työntekijöiden perehdy-
tysmateriaalin. Hyvönen bongasi 
mahdollisuuden ja ehdotti työnan-
tajalle, että luottamusmies- ja työ-
suojeluosuus tulisi osaksi perehdy-
tysmateriaalia. Työnantaja suhtautui 
siihen hyvin ja suostui. Materiaa-
li kertoo siis luottamusmies- ja työ-
suojeluorganisaatiosta. Hyvönen ja 

Teema

haikon kartanon 
pääluottamusmies 
henna-kaisa hyvönen 
neuvotteli työnantajan 
kanssa siitä, että uudet 
työntekijät esitellään 
hänelle. 
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Muuten hän vierailee palavereissa 
silloin, kun on jotain tärkeää tiedo-
tettavaa. 

– Mielestäni henkilökohtainen 
kontakti on paras tapa hankkia jäse-
niä, hän pohtii.

Hyvönen kannustaa työntekijöi-
tä kertomaan siitä, mitä heitä askar-
ruttaa. He saavat esittää kysymyksiä 
ennen palavereja. Hyvönen selvittää 
vastaukset kokouksiin mennessä.

– Haluan, että työntekijät tulevat 
kuulluksi. 

Hyvönen uskoo avoimuuteen. Hän 
kannustaa siihen, että kaiken saa sa-
noa ääneen ja että kaikkea voi kysyä.

liittyminen voi pelottaa
Järjestäytymisaste on hyvällä mallil-

Hän painottaa työntekijöille, ettei 
ketään pakoteta liittymään.

Joskus muualta tulleet voivat pelätä 
hankkivansa harmeja liittymällä liit-
toon. Pelkojen hälventämiseksi Hy-
vönen aikoo osallistua kerroshoidon 
osastopalaveriin. Siinä hän esittelee 
itsensä, kertoo mitä luottamusmies 
tekee työpaikalla ja esittelee liittoa.

yt-neuvotteluista pitää  
puhua avoimesti
Haikon kartanon työntekijät ovat elä-
neet vähän kuin lintukodossa, jossa 
asiat ovat pääsääntöisesti hyvin. 

– Ei ole ehkä osattu ajatella, että 
huono taloustilanne heijastuu tän-
nekin, Hyvönen pohtii.

Tällä hetkellä on menossa koko 

la Haikossa, jossa työskentelee sään-
nöllisesti noin 70 ihmistä. Lähes kak-
si kolmasosaa heistä kuuluu liittoon. 
Mutta talon osastojen välillä on eroja. 
Kerroshoidossa työntekijät kuuluvat 
harvemmin liittoon. Suuri osa kerros-
hoitajista on kotoisin Virosta ja Venä-
jältä. Hyvönen uskoo, että he eivät lii-
ty kielen ja kulttuurierojen takia. 

– Yritän lähestyä heitä silkkihan-
sikkain, Hyvönen miettii.

henkilökohtainen 
kontakti on paras 
tapa hankkia 
Jäseniä.

JATKUU sIvULLA 12 ⊲

henna-kaisa hyvönen käyttää vapautusaikaa siihen, että hän juttelee  
työntekijöiden kanssa, tässä tapauksessa Juha myllysen kanssa.
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KUKA
Henna-Kaisa Hyvönen
ikä: 30 vuotta
tehtävä: Butler ja Haikon kartanon 
pääluottamusmies
perhe: Avomies ja kaksi koiraa
asuu: Koskenkylässä Loviisassa
harrastukset: Koirat, ay-jutut ja 
talon rakentaminen
motto: Asioilla on tapana järjestyä

Noussut

Laskenut

Pysynyt ennallaan

Järjestäytymisen viimeaikaiset muutok-
set luottamushenkilöiden työpaikoilla

10%

30%

60%

tärkeimmät syyt  
liittyä liittoon:

TyöTTöMyySTuRVA JA T-KASSA

NeuVOT JA APu  
TyöSuHdeASIOIHIN

OIKeuSAPu

1.
2.
3.

Järjestäytyminen pamilaisilla työpaikoilla

Lähteet: PAMin vuoden 2014 jäsenkyselyn luottamus-
henkilöosuus ja PAMin ensijäsenkysely 2014 osa II. 

3 vinkkiä
 

 [1] Osallistu PAMin peruskursseille ja esiintymistaidon 
kursseille. Myös aluetoimistot järjestävät perehdytyksiä ja 
koulutuksia, joissa käsitellään jäsenhankintaa. Täältä löydät 
PAMin kurssikalenterin: pam.fi/osallistu/kurssikalenteri.html.                                                                          

[2] Suosittele jäsenyyttä uuden suosittelusivuston kautta. 
PAM palkitsee jäsenhankkijoita. Lue lisää pam.fi/suosittele.

[³] Tarvitsetko tukea? Ole yhteydessä omaan  
aluetoimistoosi. 

Jäsenyyden suosittelijat

17%
15%

21%

parhaat jäsenhankintakeinot luottamushenkilöiden mielestä

Muut tavat
(Esim. liiton materiaalit ja  
yhteinen toiminta työpaikalla)

Keskustelu työntekijän 
kanssa

Hyvin hoidettu 
työsuhdeasia

Liiton tai osaston 
jäsenedut 

Liiton näkyminen 
julkisesti ja 
työpaikalla

Liittoneuvotteluissa 
läpisaatu tes-tavoite

8% 8% 12% 15% 23% 33%

73% 
vastanneista liittyi  

Pamiin internetin kautta

Hakeuduin itse

Luottamushenkilö  
tai aktiivi

Joku muu
PAMiin kuuluva työkaveri

Perhe tai  
ystävä 33%

14%
17%

15%

21%



taloa koskevat lomautukset. Sen 
lisäksi yksi henkilö irtisanottiin. 
Yt-neuvottelut taloudellisista ja 
tuotannollisista syistä käytiin viime 
vuoden lopussa. Haikossa on käyty 
neuvotteluja jo useampana vuonna 
peräkkäin, mutta nämä olivat en-
simmäiset koko taloa koskevat.

Hyvönen pyrkii puhumaan mah-
dollisimman avoimesti yt-neuvotte-
luista työntekijöiden kanssa, jotta he 
tietäisivät, mitä heidän ympärillään 
tapahtuu ja mitä se tarkoittaa.

– Yhteistoimintahan on sitä, että 
puntaroidaan avoimesti vaihtoeh-
toja, hän sanoo.

Hyvönen uskoo, että moni työn-
tekijä on sen myötä myös alkanut 

– Suurimmalle osalle ihmisistä jäsen-
hankinta ei ole ominaista, tiina huhtala 
toteaa. 

Hän työskentelee kouluttajana 
KSL-Opintokeskuksessa ja kouluttaa eri 
liittojen aktiiveja mm. jäsenhankinnassa.

Huhtalan mukaan liitoissa puhutaan 
paljon siitä, että aktiivien pitäisi hankkia jäseniä. Mutta 
se, miten se tehdään, jää liian vähälle huomiolle. Aktii-
vit kokevat usein, että heiltä odotetaan jotain, mitä ei 
tunnu omalta ja johon heillä ei ole työkaluja. 

Huhtalan mielestä oma kokemus on tärkein lähtö-
kohta, kun jäseniä rekrytoidaan.

– On hyvä kaivaa esiin omat perisyyt siihen, miksi 
on liittynyt liittoon, miksi kokee sen tärkeäksi ja mitä 
hyötyä siitä on ollut. Kerrotaan jäsenyydestä tavalla, 
jonka takana itse voi seisoa.

Jos kerrotaan jäsenyyden hyödyistä ja myönteisistä 
asioista, jäsenyys näyttäytyy työntekijälle mahdollisuu-
tena, eikä pakkona.

Toinen hyvä tapa on kertoa konkreettisesti siitä, millä 
tavalla on itse saanut tukea liitolta. Luottamushenkilö 

tiedostaa, että ikäviä asioita voi ta-
pahtua Haikossakin ja on sen takia 
liittynyt liittoon.

Hyvönen ei usko huolestuneisuu-
den tai pelon levittämiseen. Hän 
kertoo kuitenkin työntekijälle, että 
jos hänelle tulee ongelmia, hän saa 
apua, tukea ja turvaa luottamus-
mieheltä ja liitolta. Jäsenen ei tar-
vitse käydä yksin taistelua työnan-
tajan kanssa. 

Moni työntekijä ei Hyvösen mu-
kaan tiedä, mikä on yksityisen työt-
tömyyskassan eli YTK:n ja liiton ero. 
Siitäkin pitää usein jutella.  

neuvottelut vapautusajasta
Hyvösen mielestä paras tapa hankkia 
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– en voi TieTää, mitä täällä tapahtuu, 
jos ette kerro minulle sitä, DT Finlan-
din pääluottamusmies Ari Isosalo sa-
noo Jon Mäkiselle. 

Pöly leijuu kevätilmassa Olarin-
luoman Starkin pihassa Espoossa.

Isosalo on tullut tapaamaan fir-
man työntekijöitä. Samalla hän tu-
lee heille tutuksi. Tälläkin reissulla 
hän sai muutaman uuden jäsenen. 
Hän on kiertänyt yrityksen työpaik-
koja syksystä lähtien.

– Se, että kohtaa ihmisen, on kai-
kesta tärkeintä, jotta hän avautuisi. 
Jäsenhankinta on pieni osa sitä, Is-
osalo pohtii.

Hänen kokemuksensa mukaan 
liiton jäsenet ovat usein tietoisem-
pia oikeuksistaan ja uskaltavat ky-
syä, jos he epäilevät vääryyksiä. Tie-
toisuus kasvattaa rohkeutta. Se, että 
työntekijät luottavat ja ovat yhtey-

Ei mikään synnynnäinen lahjakkuus

dessä häneen, auttaa Isosaloa suu-
resti edunvalvonnassa. Muuten hän 
ei voi tietää, mitä eri liikkeissä ta-
pahtuu.

Nykyään Isosalolla on aina liitty-
mislomakkeita matkassa mukana, 
ja jäsenhankinta sujuu missä vain 
palvelualan työpaikassa. Näin ei ole 
kuitenkaan ollut aina.

– En todellakaan ollut mikään 
synnynnäinen lahjakkuus. Piti löy-
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tää oma tapa ja omaan suuhun so-
pivia sanoja. 

Isosalo on ollut luottamushom-
missa 8 vuotta. Uran alussa ajatus 
jäsenhankinnasta tuntui ahdista-
valta. Vasta 4 vuotta sitten syttyi 
kipinä. Hän pääsi kiertämään työ-
paikkoja kokeneen jäsenhankkijan 
kanssa ja onnistui saamaan jäsenen. 
Jokin kolahti. Se ei ollutkaan niin 
vaikeaa.

– Aiemmin mietin esteitä. Sitten 
rupesin vain jäsenhankintaa teke-
mään, hän kuvailee. 

Jos jäsenhankinta tuntuu ahdis-
tavalta, se voi Isosalon mukaan joh-
tua perisuomalaisesta viasta: pelko 
siitä, että mokaa itsensä tai sanoo 
väärin. Isosalo kertoo, ettei hän 
edelleenkään osaa vastata kaikkiin 
kysymyksiin, mutta hän selvittää 
asian ja soittaa työntekijän perään.

piti löytää oma tapa hankkia jäseniä, ari isosalo sanoo. sen jälkeen homma alkoi sujua. 

Jäsenhankinta on vain pieni osa  
ihmisen kohtaamisesta.

jäseniä on se, että tapaa työntekijöitä 
kasvotusten. 

– Vapautusaikani käytän siihen, että 
käyn puhumassa työntekijöiden kans-
sa, hän kertoo.

Hänellä on 11 tuntia vapautus-
aikaa 3 viikossa. Koska luottamus-
mieshommia riittää vapaa-ajallekin, 
hän aikoo yrittää neuvotella työnan-
tajan kanssa vapautusajan lisäämi-
sestä. Sitä varten hän on pitänyt kir-
jaa siitä, paljonko hän käyttää aikaa 
työpaikan paikalliseen edunvalvon-
taan. Hänen mielestään työnteki-
jöiltä tulee paljon varteenotettavia 
kehitysideoita, joita hän voi viedä 
eteenpäin. Sillä tavalla työnantaja-
kin hyötyy ay-ajasta. �

voi kertoa käytännön esimerkkejä siitä, miten hän on 
pystynyt auttamaan oman työpaikkansa jäseniä. Jäsen-
hankinnassa on tärkeää saada työntekijä puhumaan. 

– Jäsenhankinnassa kuuntelijan rooli on tärkeää, 
Huhtala painottaa. 

Jäsenelle pitää välittyä tunne siitä, että jäsenhank-
kija on kiinnostunut juuri hänestä. 

Kaikki aktiivit eivät ole ulospäin suuntautuneita 
tai suulaita. Sekin on Huhtalan mielestä ok. Sellainen 
henkilö voi miettiä, onko tilanteita, joissa jäsenyy-
den tarjoaminen tuntuu luontevalta, ja käyttää niitä 
tilanteita hyväkseen. 

Hän suhtautuu skeptisesti määrällisiin tavoitteisiin.
– Kannattaa olla kiitollinen yhdestä uudesta jäse-

nestä, hän sanoo. 
Hänen mielestään jäsenhankintaan tai liittymiseen 

ei saa painostaa. 
– Jos joku on painostettu hankkimaan jäseniä, 

tunne välittyy helposti eteenpäin, hän sanoo.
Silloin jäsen harvoin liittyy.
– Aktiivit eivät ole myyntiratsuja, vaan ihmisiä 

tärkeällä asialla, Huhtala sanoo.

”aktiivit eivät ole myyntiratsuJa”

Teema

KUKA
Ari Isosalo
ikä: 41
perhe: Vaimo ja 3 lasta
tehtävä: dT Finlandin  
pääluottamusmies 
asuu: Tampereella omakotitalossa,
harrastukset: Laskettelu ja lasten 
kanssa ulkoilu 
motto: Carpe diem
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Molempien osapuolten vaatimukset ja perustelut kir-
jataan erimielisyysmuistioon. Siihen kirjataan myös 
paikallisesti käydyt neuvottelut. erimielisyysmuistio 
ja kiistaan liittyvät palkkakuitit ja muut dokumentit 
toimitetaan liitoille. Kiistan selvittely jatkuu sen 
jälkeen liitoissa. 

vaatimuksia on  
perusteltava

erimielisyysmuistioon kirjataan  
ne riidattomat tosiasiat, jotka 
ovat kiistan taustalla. Tämä 
selvitys nopeuttaa liittokäsitte-
lyä, koska sen perusteella asiaa 
hoitavat henkilöt saavat nopeasti 
kokonaiskuvan tapahtuneesta 
ilman lisäselvityspyyntöjä. 

kerro riidan tarkat 
taustatiedot

Työpaikalla käytävissä 
neuvotteluissa käydään läpi 
työntekijän vaatimukset sekä 
työnantajan vastaukset ja 
perustelut. Neuvotteluissa voi 
hyödyntää liiton neuvontapal-
veluita, jotta ratkaisu löytyisi 
jo tässä vaiheessa. Luotta-
musmiehen ja työnantajan on 
hyvä tarkistaa oman liittonsa 
näkemys tulkinnalleen. Mo-
lemmat liitot pitää saada 
samat tiedot kiistasta. 

pamilta apua  
neuvotteluihin

erimielisyysmuistio tehdään, jos työnan-
taja ja luottamusmies eivät pääse sopuun 
neuvotteluista huolimatta. Silloin kiista 
siirtyy PAMin ja työnantajaliiton ratkaista-
vaksi. Työntekijäpuoli ei voi lähteä viemään 
erimielisyyttä eteenpäin ennen kuin sitä 
on yritetty ratkaista työpaikalla.

erimielisyysmuistio  
siirtää kiistan liitoille

Joissain työehtosopimuksissa on olemassa 
lomake erimielisyysmuistion tekemiseen. 
PAM ja Kaupan liitto ovat julkaisseet 
erimielisyysoppaan, josta voi olla hyötyä 
myös muiden alojen luottamushenkilöille. 
erimielisyysopas löytyy pam.fi/pamplus.

lisätietoa Ja  
muistion malli  - 
pohJa

 
vInKIT On KOOTTU ErIMIELIsyysOPPAAsTA 

Miten toimitaan, jos työnantaja ja 
työntekijä ovat eri mieltä esimerkiksi 

työajasta tai sairausajan palkasta? näillä 
vinkeillä tiedät, miten työehtosopimusten 

tulkintaan liittyviä kiistoja hoidetaan 
eteenpäin. Luottamusmies on 

avainroolissa.

näin erimielisyys 
hoidetaan 

Työ- ja palkkaehtoja koskevat riidat tulisi 
ensisijaisesti selvittää työpaikalla. Työn-
tekijän pitää ensin itse yrittää neuvotella 
työnantajan kanssa. PAMin jäsenenä 
olevan työntekijän pitää esittää oma 
vaatimuksensa ja perustelunsa vedoten 
työehtosopimukseen ja/tai lakiin. Aloit-
teen erimielisyyden selvittelyyn pitää 
tulla työntekijältä luottamusmiehelle. 
Luottamusmies ja työnantaja neuvottele-
vat, kun kiista liittyy työehtosopimuksen 
tulkintaan. Osapuolten on hyvä päästä 
yhteisymmärrykseen siitä, mistä ollaan 
erimielisiä.

ensin neuvotellaan  
työpaikalla

Pikaopas

Särkänniemi
Tervetuloa viettämään riemukasta kesäpäivää Särkänniemeen! 
Elämysrannekkeella pääsee Delfinaarioon, Akvaarioon,  
Näkötorniin, Planetaarioon, Koiramäkeen ja huvilaitteisiin.

Alkukesän Elämysranneke 
ranneke voimassa 21.6.2015 saakka ryhmälle ennalta varattuna 
päivänä. Elämysranneke 32 € (yli 120 cm), 27 € (100 - 120 cm)

Kesän Elämysranneke 
ranneke voimassa 29.8.2015 saakka vapaavalintaisena päivänä.  
Elämysranneke 35 € (yli 120 cm), 29 € (100 - 120 cm)

Alle 100 cm viikarit huvittelevat veloituksetta!

RANNEKKEIDEN TILAUS
Tarjous on voimassa 30.4.2015 saakka. Mainitse tilausta teh-
dessä koodi PAM2015. Minimitilaus 20 kpl. Toimitus postitse. 
Tilaukset ja lisätiedot Särkänniemen myyntipalvelu:  
puh. 0207 130 212, myyntipalvelu@sarkanniemi.fi 

HUVIPUISTOT KUTSUVAT

Linnanmäki 
Tervetuloa viettämään iloista päivää Linnanmäelle! Linnan-
mäen Hupiranneke oikeuttaa pääsyn kaikkiin huvipuistolait-
teisiin pituusrajat huomioiden. Ranneke aktivoituu ensim-
mäisellä laitteella ja on voimassa kyseisen päivän.

PAMin ammattiosastot voivat tilata Linnanmäen  
hupirannekkeita alennettuun 32 euron hintaan (normaali-
hinta 38-39 euroa). 

RANNEKKEIDEN TILAUS
Tarjoushinta edellyttää vähintään 15 tuotteen kertatilausta. 
Alennus on voimassa kauden 2015 loppuun asti. Varauksen 
yhteydessä tulee käyttää tilauskoodia PAM2015.  
Tilaukset ja lisätiedot 
Linnanmäen myyntipalvelu:
avoinna ma-pe klo 9-16 
puh. 010 5722 220
saija.orpana@linnanmaki.fi 
tai myyntipalvelu@
linnanmaki.fi

Huom! Rannekkeiden tilaus
suoraan huvipuiston  
myyntipalvelusta.
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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

Ammattiosastot voivat saada osan jäsentensä 
maksamista jäsenmaksuista käytettäväksi 
yhteiseen toimintaan. Tällä kertaa käydään 
läpi, mitä osaston on tehtävä, jotta se saisi 
nämä rahat käytettäväkseen.

Jäsenmaksupalautteet 
osastoille

Järjestökoulu

Osastopalautteen tai jäsenmaksupa-
lautuksen määrä voi olla 0, 9 tai 11 
prosenttia. Määrä riippuu siitä, onko 
osasto toimittanut tarvittavat asiakirjat 
PAMin järjestöyksikköön, toimittanut 
toimihenkilöilmoituksen aluetoimis-
toon ja suorittanut kaikki kannuste-
osaan tarvittavat toimet. Nämä pitää 
olla tehtynä 31.5. mennessä.

Kokonaisuudessaan osastopalaute 
voi olla yhteensä 11 prosenttia, joka 
jakautuu 9 prosentin perusosaan ja 2 
prosentin kannusteosaan.

perusosa 
Se on 9 prosenttia ja osasto saa 
sen, kun se toimittaa liitolle kuluvan 
vuoden toimihenkilöilmoituksen, 
edellisen vuoden toimintakertomuksen 
ja tilinpäätösasiakirjat, jotka pitävät 
sisällään edellisen vuoden tulos- ja 

taselaskelman sekä toiminnantarkas-
tuskertomuksen.

○ Toimihenkilöilmoitus tulee täyttää 
ja toimittaa lähimpään liiton aluetoi-
mistoon välittömästi johtokunnan 
järjestäydyttyä. Lähetämme paljon 
kohdennettua tietoa eri tehtävänhal-
tijoille, ja postitus tapahtuu jäsenre-
kisterimme mukaan niille henkilöille, 
jotka ammattiosasto on ilmoittanut 
toimihenkilöilmoituksessaan. Jos 
ammattiosasto ei toimita toimihenki-
löilmoitusta, osasto jää tärkeän tiedon 
ulkopuolelle.

kannusteosa
Se on 2 prosenttia ja osasto saa sen 
kannusteosaraportin perusteella, jos 
osasto on edellisen vuoden aikana 
tehnyt neljä seuraavaa asiaa:

[1] uuden jäsenen vastaanottaminen 
konkreettisella ja henkilökohtaisella 
tavalla, esimerkiksi kirjeellä, puhe-
lulla tai tapaamisella.

vinkki:
○ Jäsenvastaava voi ottaa esimer-
kiksi kuukausittain listauksen uusista 
jäsenistä PAMin sähköisestä jäsenpal-
velusta ja lähettää heille johtokunnan 
kanssa valmiiksi suunniteltu sähkö-
posti liitteineen. Kirjeessä/sähköpos-
tissa voisi olla johtokunnan esittely, 
tietoa osaston toiminnasta, tapahtu-
makalenteri jne. 
○ Jos osasto lähettää kirjeen uudelle 
jäsenelle, kirjeen mukana voi olla 
pieni lahja, esimerkiksi heijastin.

[2] vähintään yksi tilaisuus osaston 
jäsenille.

○ Tilaisuuksiksi ei lasketa sääntömää-
räisiä kevät- ja syyskokouksia. 
○ Tilaisuudet pitää olla suunnattuja 
kyseiselle kohderyhmälle, jolloin 
tilaisuudet osaston jäsenille ja luotta-
mushenkilöille tulee olla erilliset tai 
tilaisuudessa tulee olla oma osuus 
luottamushenkilöille.
○ Tilaisuus voi olla esimerkiksi yhtei-
nen tapahtumapäivä, retki, tapaami-
nen tai koulutus.

vinkki:
○ Tilaisuus ei voi olla esimerkiksi 
ainoastaan kuljetus johonkin tapahtu-
maan tai jäsenetu.

[³] vähintään yksi tilaisuus osaston 
jäsenille, jotka toimivat luottamus-
henkilöinä.

○ Tilaisuudessa tulisi olla osuus, joka 
koskettaa vain luottamushenkilöitä. 
Se voi olla esimerkiksi tiedotustilai-
suus liiton ja/tai osaston toiminnasta 
tai luottamusmiestapaaminen.
○ Jos osastossa on alle 3 luottamus-
henkilöä, erillistä tilaisuutta ei tarvitse 
pitää, mutta siitä on ilmoitettava 
kannusteosaraportissa.

[4] yhteydenotto uuteen luottamus-
henkilöön, kun tieto valinnasta on 
tullut.

vinkki
○ Luottamushenkilö voidaan esimer-
kiksi toivottaa tervetulleeksi osas-
toon, kerrotaan osastosta ja pyyde-
tään mukaan toimintaan.

○ Kannusteosaraportti sisältää tiedot 
osaston toiminnasta kuluvaa vuotta 

edeltävältä vuodelta. On tärkeää, 
että raportti täytetään huolellisesti. 
Kannusteosan 2 % saa, kun jäsenmak-
supalautteen perusosa on kunnossa 
ja kannusteosan kaikki neljä kohtaa 
on suoritettuina.

osastopalautteen maksu 

○ Osastoista, jotka ovat saamassa 
palautetta 0 tai 9 %, tehdään esitys 
hallitukseen. Sen jälkeen osastoille 
lähtee kuulemiskirje, johon osasto 
voi jättää vastineen. Tämän jälkeen 
lopullinen lista vahvistetaan toisessa 
hallituksen kokouksessa. Jos osastot 
eivät saa osastopalautetta kokonaan, 
eli 11%, käyttämättömät varat siirre-
tään pienten osastojen tukeen.
○ Osastopalautteet maksetaan 
ammattiosastoille neljä kertaa vuo-
dessa (1. vuosineljännes maksetaan 
25. toukokuuta., 2. vuosineljännes 
25. elokuuta, 3. vuosineljännes 25. 
marraskuuta ja 4. vuosineljännes 25. 
helmikuuta). Vuonna 2015 maksuun 
tulevat palautteet ovat siis mää-
räytyneet vuoden 2013 toiminnan 
mukaan. Taloudenhoitajat saavat 
raportin osaston palautteen määrästä 
ja perusteista.

taustaa: Jäsenmaksupalautteen 
määräytyminen perustuu vuosina 
2008–2009 käytyyn Askel-hank-
keeseen. Sen pohjalta edustajisto 
päätti syksyllä 2009 uudistaa PAMin 
osastopalautejärjestelmän. uusi 
palautejärjestelmä kirjattiin tällöin 
myös liiton sääntöihin. edustajisto 
(jatkossa valtuusto) päättää vuosit-
tain osastopalautteen suuruudesta ja 
sen määräytymisperusteista.

○ 31.5.2015 mennessä tulee 
palauttaa vuotta 2014 koskevat 
raportit. 

○ Raportit käsitellään järjestö-
yksikössä, ja sen jälkeen osasto-
palautteiden määrät menevät kah-
teen eri hallituksen kokoukseen 
käsiteltäväksi. 

○ Vuoden 2016 maksatukseen  
tuleva ammattiosaston osastopa-
laute määräytyy tämän perus-
teella.

○ Lisää tietoa:  
Kaikki osastopalautteeseen liitty-
vät asiakirjat löytyvät sähköisesti 
osoitteesta:
www.pam.fi ⊲Aktiivien sivut 
(sivun oikea ylälaita) ⊲ Ammatti-
osasto ⊲ Osastopalaute.

Järjestökoulun opettaja on 
Johanna Sparf. Hän työskentelee  
järjestöasiantuntijana PAMissa. FAKTA

Jäsenmaksupalautemallilla pyritään 
saavuttamaan ammattiosastojen 
yhtenäinen perustoimintataso, jotta 
jäsenistö olisi tasavertaisessa ase-
massa riippumatta asuinpaikasta tai 
osastosta. Askel-hankkeen loppurapor-
tin voit lukea osoitteessa www.pam.fi 
⊲ Kirjaudu palveluun ⊲ Aktiivien sivut 
(sivun oikea ylälaita) ⊲ Ammattiosasto 
⊲ Materiaalit.
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Uusi yhdenvertaisuuslaki kieltää 
syrjinnän ammattiyhdistystoiminnan 
perusteella rahallisen hyvityksen uhalla. 
se suojaa ay-aktiiveja entistä paremmin 
työelämässä.

TEKsTI arJa pohJola, pamin Juristi,  
Ja erika kähärä, pamin  
työympäristöasiantuntiJa 
KUvITUs outi kainiemi

Syrjintä kuriin

JATKUU sEUrAAvALLA sIvULLA ⊲

Pelisäännöt

uudisTeTTu yHdenverTaisuus-
laki astui voimaan tämän vuoden 
alussa. Sen myötä syrjinnän kielto 
on laajentunut ja mahdollisuus hy-
vityksiin on parantunut. Se antaa 
paremmat mahdollisuudet puuttua 
syrjintään. Työnantajat on velvoitet-
tu edistämään yhdenvertaisuutta ja 
nyt myös yrityksissä pitää tehdä yh-
denvertaisuussuunnitelma.

Yhdenvertaisuuslaissa kielletään 
syrjintä iän, alkuperän, kielen, us-
konnon, vakaumuksen, mielipiteen, 
poliittisen toiminnan, ammattiyh-
distystoiminnan, perhesuhteiden, 
terveydentilan, vammaisuuden, sek-
suaalisen suuntautumisen tai muun 
henkilöön liittyvän syyn perusteel-
la. Yhdenvertaisuuslaissa kielletään 
myös ns. läheissyrjintä, eli henki-

lön asettaminen epäsuotuisaan ase-
maan esimerkiksi omaisen sairau-
den takia. Myös sellainen syrjintä 
on kielletty, joka perustuu virheelli-
seen oletukseen henkilöstä, esimer-
kiksi hänen seksuaalisesta suuntau-
tumisestaan tai terveydentilastaan. 

Yhdenvertaisuuslaki edellyttää 
työnantajalta myös kohtuullisia jär-
jestelyjä vammaisen henkilön työs-
sä suoriutumisen edistämiseksi.

Laki kieltää välillisen ja välittö-
män syrjinnän, häirinnän, sekä oh-
jeen ja käskyn syrjiä. Jos työntekijä 
vaatii syrjinnän selvittämistä, vas-
tatoimiin ryhtyminen häntä koh-
taan on kiellettyä. 

FAKTA

yhdenvertaisuus suunnitelma 

○ Kaikki työnantajat ovat velvollisia 
edistämään yhdenvertaisuutta. 

○ Yhdenvertaisuussuunnitelma pitää 
tehdä, jos on yli 30 työntekijää.

○ Yhdenvertaisuuden yleistä toteu-
tumista työpaikalla voidaan selvittää 
esimerkiksi henkilöstökyselyllä.

○ Suunnitelmassa arvioidaan työpai-
kan yhdenvertaisuuden tasoa ja suun-
nitellaan sen perusteella toimenpitei-
tä, joilla edistetään yhdenvertaisuutta.

ketään ei saa  
kohdella huonommin
Työelämässä useimmiten esiin nou-
seva syrjinnän muoto on välitön 
syrjintä. Se tarkoittaa, että henkilö 
asetetaan laissa mainituin syrjivin 
perustein epäsuotuisampaan ase-
maan verrattuna samankaltaisessa ti-
lanteessa olevaan toiseen henkilöön. 
Kyse voi olla rajoitusten tai vaatimus-
ten asettamisesta vain tietylle hen-
kilölle, tai vastaavasti jonkin oikeu-
den epäämisestä. Vertailu kohdistuu 
yleensä todellisiin tilanteisiin ja hen-
kilöihin. Jos tämäntyyppisiä vertailu-
kohteita ei ole, arvioinnissa voidaan 
lähteä siitä, miten henkilöä olisi siinä 

tilanteessa pitänyt oikeudenmukai-
sesti kohdella. Oikeuskäytännössä on 
pidetty syrjintänä sitä, jos yritys koh-
telee kaikkia ulkomaalaistaustaisia 
työntekijöitä huonommin kuin suo-
malaista työntekijää yleensä kohdel-
taisiin. Työnantaja ei voi myöskään 
välttyä hyvitysseuraamukselta kohte-
lemalla kaikkia työntekijöitään yhtä 
kelvottomasti.  

Välilliselle syrjinnälle on omi-
naista näennäinen yhdenvertaisuus. 
Ketään henkilöä ei nimenomaisesti 
aseteta eriarvoiseen asemaan henki-
löstä johtuvan syyn perusteella. To-
siasiassa säännöllä tai käytännöllä 
on henkilöön liittyvään syyhyn pe-

○ Yhdenvertaisuutta voi edistää 
esimerkiksi luomalla menettelytapa-
ohjeet syrjintäepäilyjen selvittämi-
seen työpaikalla, ottamalla yhden-
vertaisuusasiat esille työntekijöiden 
perehdytyksessä ja työyhteisön 
kehittämisessä tai suosimalla jotakin 
ryhmää rekrytoinnissa tasa painon 
saavuttamiseksi.

○ Suunnitelma voi olla erillinen,  
tai toimenpiteet voidaan sisällyttää 
esimerkiksi tasa-arvolain mukaiseen 
tasa-arvosuunnitelmaan, yhteistoi-

mintalain mukaiseen henkilöstö-
suunnitelmaan tai työturvallisuuslain 
mukaiseen työsuojelun toiminta-
ohjelmaan.

○ Suunnitelmaa ja yhdenvertai-
suuden edistämistoimenpiteitä on 
käsiteltävä luottamushenkilöiden 
kanssa.

○ Pitää olla laadittuna 1.1.2017 
mennessä.
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SARJASSA OTeTAAN KäSITTeLyyN TyöeHTOSOPIMuSTeN 
 KySyMyKSIä HeRäTTäVIä PyKäLIä.

sairastuminen ja oikeus palkkaan kaupan alalla
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mitä kohdat tarkoittavat?
Kun työntekijä sairastuu, hänen on 
haettava lääkärintodistus ensisijai-
sesti työterveyslääkäriltä tai muulta 
työnantajan nimeämältä lääkäril-
tä. Lääkärintodistuksen voi hakea 
tarvittaessa muultakin lääkäriltä. 
Jos työnantaja pyytää työntekijää 
hankkimaan uuden lääkärinlau-
sunnon nimeämältään lääkäriltä, 
taustalla täytyy olla todellinen ja 
perusteltu syy epäillä työntekijän 
työkyvyttömyyttä.

pykälä

Kaupan työehtosopimuksen 
16 § Sairastuminen, kohta 1 
Palkanmaksun edellytykset ja 
kohta 2 Ilmoitusvelvollisuus ja 
lääkärintodistus.

Tässä käsitellään vain tulkin-
toja ja ohjeita lääkärintodis-
tukseen ja sairausajan palkan-
maksuun liittyen. Kohdat ovat 
kokonaisuudessaan luettavissa 
kaupan työehtosopimuksesta.

Pykälä syynissäPelisäännötPelisäännötPelisäännöt

syrJinnän tai 
vastatoimien 
kohteeksi 
Joutuneella 
henkilöllä on 
oikeus saada 
hyvitystä. 

FAKTA

TyönAnTAjAn vASTuu

[1] On arvioitava yhdenvertaisuu-
den toteutumista. 

[2] On kehitettävä työoloja. 

[³] On kehitettävä toimintata-
poja henkilöstöä valittaessa ja 
henkilöstöä koskevia ratkaisuja 
tehtäessä.

LuOTTAMuShenkILön  
OIkeudeT

[1] Saada tieto työnantajan toi-
menpiteistä, kun edistämistoimia 
suunnitellaan, toteutetaan ja kun 
niiden vaikuttavuutta arvioidaan. 

[2] Ei ole oikeutta arkaluontoisiin 
henkilötietoihin.

  
yhdenveRTAISuuS
vALTuuTeTTu

[1] Yhdenvertaisuuslain valvonta 
työelämässä kuuluu työsuojelu-
viranomaisille.

[2] Yhdenvertaisuusvaltuutettu voi 
antaa yhdenvertaisuuslakiin liit-
tyen yleisiä suosituksia syrjinnän 
ehkäisemiseksi, yhdenvertaisuu-
den edistämiseksi työpaikalla ja 
avustaa työpaikkoja yhdenvertai-
suussuunnitelman laatimisessa. 

[³] Valtuutettu voi avustaa syrjin-
nän uhriksi joutuneita näiden teke-
miä syrjintävalituksia tutkittaessa. 

rustuva syrjivä vaikutus. Tällä tar-
koitetaan, että tiettyjen henkilöiden 
on vaikeaa tai mahdotonta täyttää 
esitetty vaatimus. On toki tilanteita, 
joissa esitetty vaatimus voi olla täy-
sin oikeutettu. 

Yhdenvertaisuuslain vastaises-
ta häirinnästä on kyse silloin, kun 
henkilön ihmisarvoa loukataan tai 
kun luodaan vihamielinen ja uh-
kaava ilmapiiri. Häirintä voi ilmetä 
esimerkiksi sanomalla loukkaavia 
lausumia henkilöstä tai kiusaamal-
la häntä muilla tavoin. 

Joskus erilainen  
kohtelu on oikeutettua
Syrjinnän kielto ei tarkoita, että jo-
kaista on aina kohdeltava täsmälleen 
samalla tavalla. Uuden lain mukaan 
erilainen kohtelu ei ole syrjintää, jos 
kohtelu perustuu lakiin tai hyväk-
syttävään tavoitteeseen ja keinot ta-
voitteen toteuttamiseksi ovat oi-
keasuhtaisia. Työelämässä erilainen 
kohtelu voi olla oikeutettua työhön 
tai työtehtäviin liittyvien todellisten 
ja ratkaisevien vaatimusten takia, esi-
merkiksi kirkon oikeus vaatia työn-
tekijöiltään määrättyä uskonnollista 
vakaumusta. Myös ikään perustuva 
erilainen kohtelu voi olla oikeutettua 
esimerkiksi nuorten työllistämisen 
tai iäkkäiden työntekijöiden työssä 
pysymisen edellytysten parantami-
seksi.     

syrjitty voi hakea hyvitystä
Syrjinnän tai vastatoimien kohteek-
si joutuneella henkilöllä on oikeus 
saada hyvitystä. Työnantajan lisäk-

si myös vuokratyöntekijää syrjinyt 
käyttäjäyritys saattaa joutua hyvi-
tysvastuuseen. Uudessa laissa syr-
jinnästä ja vastatoimista suoritetta-
van hyvityksen käyttöä laajennettiin 
siten, että oikeus hyvitykseen ei ole 
enää riippuvainen syrjinnän syystä. 
Myös hyvityksen yläraja poistettiin. 
Käytännössä hyvitysten määrät ovat 
jääneet huomattavasti alle aiem-
man enimmäismäärän, joten ylärajan 
poistaminen tuskin tulee huomatta-
vasti korottamaan tuomittavien hyvi-
tysten määrää. 

Ammattiliiton edunvalvonnan 
kannalta uusi yhdenvertaisuuslaki 
tuo kaivatun muutoksen lainsäädän-
töön. Laki helpottaa puuttumista am-
mattiyhdistysaktiivien työelämäs-
sä toisinaan kohtaamaan syrjintään. 
Mahdollisuus hyvityksen vaatimi-
seen suojaa ammattiyhdistysaktiive-
ja käytännön tasolla aiempaa parem-
min ja antaa mahdollisuuden vaatia 
myös rahallista korvausta oikeuksien 
loukkaamisesta. �

Jos työntekijä sairastuu vanhem-
painvapaansa aikana, hän voi olla 
vielä vanhempainvapaan päätty-
misen jälkeen työkyvytön. Työtuo-
mioistuin (2005/70) on todennut, 
että työntekijällä on oikeus työ-
ehtosopimuksen mukaiseen sai-
rausajan palkkaan vanhempainva-
paan päättymisestä alkaen. Tämä 
pätee myös muihin vastaavanlaisiin 
vapaisiin, kuten opintovapaaseen. 

Työntekijä voi sairastua, eikä 
siksi voi pitää ylityövapaata. Näissä 
tilanteissa työntekijällä on oikeus 
saada rahallinen ylityökorvaus siltä 
ajalta, kun hän on ollut sairas yli-
työvapaan aikana. Sen työtuomiois-
tuin on todennut kahdessa tuo-
miossa (2001/75 ja 1990/171). Sillä ei 
ole merkitystä, onko sairaus alka-
nut ennen ylityövapaan alkamista 
tai sen aikana. Työntekijä ja työn-
antaja voivat myös sopia, että pitä-
mättä jäänyt ylityövapaan osa pide-
tään myöhemmin. 

Lisätyön osalta PAMin ehdoton 
kanta on, että työntekijälle on mak-
settava sairausajan palkka jo sovi-
tusta lisätyöstä.

käytännön ohjeita  
korvaavasta työstä
Jäseniltä on tullut yhteydenottoja 
nk. korvaavasta työstä. Sitä on tar-
jottu monelle sairastuneelle työnte-
kijälle palkallisen sairausloman si-
jaan. Yritykset ovat myös esittäneet 
luottamushenkilöille korvaavasta 
työstä sopimista yhteistoiminta-
neuvottelussa tai sitten yritykset 

ovat ottaneet menettelyn käyttöön 
ilman neuvotteluja.

Korvaavalla työllä tarkoitetaan 
yleensä menettelyä, jossa sairastu-
nut työntekijä ei ole saanut jäädä 
palkalliselle sairauslomalle. Sen 
sijaan työnantaja määrää hänet teke-
mään joko työntekijän omaa työtä 
kevennettynä tai jotakin muuta 
työsopimuksen mukaista työtä. 
Työntekijä on saattanut saada työ-
terveyslääkäriltä todistuksen, jonka 
mukaan hän on työkyvytön omaan 
työhönsä, mutta voi tietyin rajoi-
tuksin tehdä jotakin muuta työso-
pimuksensa mukaista työtä. Täysin 
vastaavasta tilanteesta on kysymys 
myös silloin, kun puhutaan keven-
netystä, sovelletusta, muokatusta tai 
mukautetusta työstä.

PAM ei ole sopinut työnantajaliit-
tojen kanssa mahdollisuudesta sopia 
korvaavasta tai vastaavasta työstä 
yksittäisen henkilön osalta tai yt-me-
nettelyssä luottamushenkilöiden 
kanssa. PAMin näkemyksen mukaan 
sairausloman sijaan tehdyn korvaa-
van tai vastaavan työn tulee aina olla 
vapaaehtoista ja perustua työnte-
kijän suostumukseen. Tästä syystä 
luottamushenkilöiden tulisi pitäy-
tyä tekemästä korvaavasta tai vastaa-
vasta työstä muunlaisia kuin työnte-
kijän vapaaehtoiseen suostumukseen 
perustuvia sopimuksia. Mikäli tällai-
seen sopimukseen ei päästä, luotta-
mushenkilöiden tulee jättää asiasta 
eriävä mielipide kokousmuistioon. 
Yhteistoimintalaki ei velvoita luotta-
mushenkilöitä sopimaan asiasta.



VALTAKuNNALLISeT KOuLuTuKSeT

Luottamusmiesten peruskurssit

paikka 1. osa 2. osa haku päättyy

Janakkala 
(Kiipula, 
perhekurssi)

8.–12.6.  
(5 vrk)

4.5.

Tampere 1.–3.9. 30.9.–1.10. 28.7.

Työsuojelun peruskurssit
paikka 1. osa 2. osa haku päättyy

Janakkala 
(Kiipula, 
perhekurssi)

8.–12.6.  
(5 vrk)

4.5.

Tampere 1.–3.9. 30.9.–1.10. 28.7.

TäydeNTäVä KOuLuTuS

Jos olet jo käynyt luottamusmiehen tai työsuojeluvaltuu-
tetun peruskurssin, voit syventää ja päivittää osaamistasi 
täydennyskoulutuksessa Kiljavan opistolla.

pAMin tilaamat kurssit vuonna 2015:
kurssi Ajankohta haku päättyy

Työoikeus - mikä on 
muuttunut?

25.–27.8. 21.7.

Rohkeutta esiintymiseen 28.9.–2.10. 24.8.

Haastavat vuorovaikutus-
tilanteet

27.–29.10. 22.9.

Työoikeuden täydennys-
kurssi

9.–13.11. 5.10.

Lue lisää: pam.fi/koulutus > Miten haet luottamushenkilö-
koulutukseen

Ilmoittaudu Kiljavan kursseille aina kurssisihteerimme  
kautta, p. 020 774 2070. Tarvitsemme Kiljavan opiston 
kursseille myös varsinaisen kurssihakemuksen täytettynä. 

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.

työelämän verkko-opisto
Työelämän verkko-opistossa www.tyoelamanverkko- 
opisto.fi voit helposti opiskella itsenäisesti monipuoli-
sesti työelämään liittyviä asioita, esimerkiksi kursseilla 
Luottamushenkilö 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 maksuton-
ta. Ryhmät kokoontuvat 10 kertaa ja noin kerran kuussa, 
puolitoistatuntia aina kerralla.

ALueeLLISeT KOuLuTuKSeT

heLSInkIuuSIMAA 
Ilmoittaudu koulutuksiin jäsentunnuksil-
lasi www.pam.fi, jäsenyysneuvonta 030 
100 600 tai helsinki-uusimaa@pam.fi   

luottamushenkilöiden  
aamukatsaus
28.4. tiistai klo 10–12, helsinki

Sinä luottamusmies tai työsuojeluvaltuutettu, tule verkostoi-
tumaan alueemme luottamushenkilöiden kanssa. Paneu-
dumme aamun aikana ajankohtaisiin työmarkkina asioihin, 
keskustelemme päivänpolttavista kysymyksistä ja pohdim-
me niihin vastauksia. Tilaisuuksia emännöi aluepäällikkö 
Jaana Manninen. Paikka ilmoitetaan lähempänä ajankohtaa. 
Ilmoittautumiset viimeistään 21.4.
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luottamushenkilökoulutukset luottamushenkilökoulutukset

LuOTTAMuSHeNKILöKOuLuTuKSeT 
9.4.–29.5.2015

LOunAISSuOMI
Ilmoittaudu koulutuksiin jäsentunnuksil-
lasi www.pam.fi, jäsenyysneuvonta 030 
100 600 tai turku@pam.fi tai pori@pam.fi.

luottamushenkilötapaaminen
28.4. tiistai klo 10–12,  
Turun ja porin toimistoissa 
26.5. Tiistai klo 10–12,  
Turun ja porin toimistoissa
Päivä varmistetaan ja myös aihe ilmoite-
taan noin viikkoa ennen tekstiviestillä.
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kAAkkOISSuOMI
Ilmoittaudu koulutuksiin jäsentunnuksil-
lasi www.pam.fi, jäsenyysneuvonta 030 
100 600 tai lahti@pam.fi.

ay-aktiivin rooli työpaikalla
5.5. tiistai klo 17–20, Sokos hotel Lap-
pee, Lappeenranta

Kokoonnutaan yhteen miettimään mitä voitaisiin tehdä 
asioille jotka ”mättävät”, kuka toimii ja miten? Missä ovat 
tekijät ja tukijat? Onko sinulla viisasten kiveä? Kohderyh-
mänä ay-aktiivit. Ilmoittautumiset viimeistään 15.4.

kimppakurssit  
(yhdessä muutamien muiden liittojen kanssa): 
kurssi Ajankohta

Talouspolitiikan ABC - Talous tutuksi 23.–25.11.

Sinä työpaikkasi tai ammattiosastosi

LUOTTAMUSHENKILÖ. 
Kaipaatko lisää eväitä hyvinvointiisi? SAL-lomat tukee  
liikunnallista hengähdystaukoasi. Osallistu kurssille!

Tutustu ohjelmiin, kurkkaa 
lisätietoja ja ilmoittaudu:   
www.sal-lomat.fi

YYTERIN KYLPYLÄ 
11.–15.5. 4 vrk 
5.–9.10. 4 vrk  

Hinta sisältää majoituksen,  
täysihoidon ja mukaansa  
tempaavan ohjelman.

HINTA
VAIN 100 € /4 vrk

LIIKUNTAKESKUS PAJULAHTI 
21.–25.9. 4 vrk  
22.–24.5. ja 11.–13.9. 2+2 vrk  

KUORTANEEN URHEILUOPISTO 
8.–12.6. 4 vrk 
17.–19.4. ja 16.–18.10. 2+2 vrk 

URHEILUOPISTO KISAKESKUS  
9.–13.11. 4 vrk 
8.–10.5. ja 13.–15.11. 2+2 vrk

LUOTTAMUSMIESTEN  
HYVINVOINTIKURSSIT
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Parempaa asiakaspalvelua ja vähemmän sairauspoissaoloja.  
Muutos voidaan saavuttaa kuuntelemalla työntekijöitä ja  
kehittämällä työpaikkoja. Johtokin innostuu kehitysideoista, 
kun ne perustellaan säästöillä.
TEKsTI annemari anttila
KUvA pekka sipola

Työhyvinvointi on enemmän kuin jumppaa 

 – henkilöstö tietää parhaiten, millaista työpaikan arkirutiini on ja miten sitä voisi kehittää,  
työelämä 2020 -hankekoordinaattori kirsi sjöhom kiteyttää. 

suomalaiseT TyöpaikaT Euroopan 
parhaimmiksi. Se on Työelämä 2020 
-hankkeen tavoite. Nyt meikäläis-
ten työelämä sijoittuu eurooppalai-
sessa vertailussa sijalle neljä. Ykkö-
senä on Tanska, ja seuraavina Norja 
ja Ruotsi. Suomen kompastuskive-
nä on johtaminen. Sitä pitäisi Työ-

elämä 2020 -hankekoordinaattorin 
Kirsi Sjöholmin mukaan kehittää. 
Myös ihmisten oman työnsä johta-
misessa on parannettavaa.

– Ei voida vain ajatella, että johta-
jien pitäisi tehdä kaikki duuni, ja me 
muut teemme kaiken oikein. Jokai-
sen pitäisi miettiä, miten voisi itse 

reagoida siihen, että työelämä on 
muuttumassa. Täytyisi löytää itses-
tä kipinä, että on avoin muutokselle 
ja miettiä, että ehkä siitä seuraakin 
hyvää, Sjöholm pohtii.

Toinen asia, missä suomalaistyö-
paikoilla on kehitettävää, on inno-
vatiivisuus. Suomalaisyrityksissä 

○ PAMin aloista kauppa ja 
marava ovat sopineet osal-
listumisesta Työelämä 2020 
-hankkeeseen osana työllisyys- 
ja kasvusopimusta.

○ Alakohtaisten hankkeiden 
lisäksi on meneillään myös 
työpaikkakohtaisia kehittämis-
hankkeita.

○ Rahoitusta tarjoavat esimer-
kiksi Leader, Työsuojelurahasto, 
KKI-ohjelma sekä eLy-keskukset, 
jotka myös auttavat oikean 
rahoitus vaihtoehdon hakemi-
sessa.

kirsi sjöholm
○ Työelämä 2020 -hankekoordi-
naattori työ- ja elinkeinominis-
teriössä.

KUKA

hiotaan jo olemassa olevaa vähän 
paremmaksi, kun pitäisi miettiä, 
mikä viiden vuoden päästä on vie-
lä ”in”. Myös organisaatiorakenteita 
kehitetään aktiivisesti, mutta työ-
tavat jäävät vähemmälle huomiolle.

– On paljon helpompaa muut-
taa organisaatiorakennetta kuin oi-
keasti sitä tapaa, jolla tehdään yh-
dessä töitä. 

ideat perusteltava säästöillä
Työpaikan luottamushenkilöt ovat 
kehitt ämisessä avainasemassa. 
Tiukka taloustilanne ei välttämät-
tä rohkaise esittämään työnanta-
jalle isoja kehitysehdotuksia. Sii-
tä huolimatta ideoita 
kannattaa tarjota ja 
painottaa työnanta-
jalle, miten yritys voi-
si muutoksella sääs-
tää selvää rahaa. 

– Työnantajalle voi 
sanoa, että jos kehi-
tämme tätä työpro-
sessia, työ voitaisiin 
tehdä paljon nopeam-
min. Kyllä johtajalla 
siinä vaiheessa raksuttaa, että pal-
jonko siinä säästettäisiin euroja. Ja 
jos jotain työtehtävää ei kunnol-
la osata, koulutuksen avulla teke-
minen hoituisi jatkossa paljon no-
peammin. Näin säästyy työaikaa. 

Sjöholmin mukaan olisi yleisem-
minkin syytä laajentaa ajattelua 
työelämän laadusta. Se kun ei tar-
koita vain jumppaa tai virikesetelei-
tä. Usein ajatellaan, että kun liikun-
tapalvelut ovat kunnossa, kaikki on 
kunnossa.

– Hyvinvointi on paljon muuta-
kin kuin terveys, niin tärkeää kuin 
se onkin. Siihen kuuluu myös työn 
mielekkyys – se, että työntekijää 
kuunnellaan ja että hän voi vaikut-
taa siihen, miten työnsä tekee. 

Tämä on huomattu myös monil-
la palvelualan työpaikoilla. Sjöholm 
nostaa kannustavina esimerkkeinä 
esiin Osuuskauppa Hämeenmaan ja 
Viikinkiravintola Haraldin. Näissä 
henkilöstö on omilla ideoillaan vai-
kuttanut työtapoihinsa, mikä näkyy 
kiitettävänä työtyytyväisyytenä. 
Tämä taas ilmenee hyvänä asiakas-
palveluna ja vähentyneenä sairasta-
misena.

arvioinnista ehdotuksiin
Luottamushenkilön kannattaa läh-
teä liikkeelle arvioimalla työpaikan 
tilaa. Esimerkiksi Työelämä 2020 
-hankkeen nettisivujen arviointi-

työkalussa on 17 kysy-
mystä, joiden avulla 
voi haastaa työkave-
rit miettimään kehi-
tettäviä asioita.

– Kysymykset voi-
vat toimia hyvänä run-
kona sille, että luotta-
musmies voi aloittaa 
keskustelun työyh-
teisössä. Hän voi käy-
dä henkilöstön kanssa 

keskustelua tietyissä porukoissa siitä, 
mikä heidän mielestään työpaikalla 
on hyvin, mikä huonosti ja minkä ke-
hittäminen on tärkeintä. 

Ilmaisia kehittämistyökaluja tarjo-
avat mm. Työturvallisuuskeskus, Työ-
hyvinvointifoorumi ja Työterveyslaitos. 

Kun on löydetty kehitettävät teemat, 
ne kannattaa käydä läpi työpaikan joh-
don kanssa. On hyvä pohtia myös ke-
hittämistapaa ja sitä, tarvitaanko pro-
jektiin ulkopuolista rahoitusta. 

– Jos saa johdon ja henkilöstöosas-
ton innostumaan, heiltä saa varmasti 
apua rahoituksen etsimisessä. Luot-
tamushenkilö voi kertoa, mitä pitäisi 
kehittää ja mitä sillä saavutetaan sekä 
vinkkaa rahoitusvaihtoehdoista. Sillä 
pääsee jo pitkälle, Sjöholm päättää. �

Työelämä 2020 -hanke

○ Tavoitteena tehdä suomalaisesta 
työelämästä euroopan parasta 
vuoteen 2020 mennessä.

○ Tuo palveluja työelämän kehit-
tämiseksi näkyvämmiksi ja lisää 
yleistä keskustelua työelämän 
kehittämisen merkityksestä. 

○ Työelämästrategia, johon 
2020-hanke perustuu, laadittiin 
kolmikannassa osaksi hallitusohjel-
maa 2012. 

○ Jatkuu nykyisen hallituskauden 
loppuun. Jatko riippuu seuraavasta 
hallitusohjelmasta.

○ Arviointityökalu ja lisätietoa-
tyoelama2020.fi/tyopaikoille.

ABC

nyT

hyvinvointi 
on palJon 
muutakin 
kuin terveys, 
niin tärkeää 
kuin se onkin.

Asiantuntija
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FAKTAMaailma muuttuu. PAMin strategiassa 
mietitään, miten muutos suunnataan.
TEKsTI miia Järvi, pamin hallintopäällikkö Ja antti veirto, 
pamin yhteiskuntapoliittisen yksikön päällikkö
KUvITUKsET outi kainiemi

LAMin toimintaympä-
ristössä tapahtuu mer-
kittäviä muutoksia, ja 
ne tuntuvat tapahtuvan 
yhä tihenevällä syklil-
lä. Toimintaympäristön 

muutokset haastavat kehittämään 
liiton toimintaa. 

Uusi strategia perustuu meitä ja toi-
mintaamme haastavien ilkeiden yh-
teiskunnallisten ilmiöiden tunnista-
miseen. Ilmiöt tunnistamalla voimme 
asettaa  itsellemme yhteiskunnallisen 
tavoitetilan, jota lähdemme valituin 
toimenpitein tavoittelemaan.

PAMin hallitus hyväksyi tammi-
kuun kokouksessaan arvot, perus-
tehtävän, vision ja kuusi strategista 
valintaa vuosille 2016–2020. Visio on 
”Pamilaiset ovat vaikuttavia työelä-
män edelläkävijoitä”.

 Tavoiteohjelman ensimmäinen 
versio on ollut juuri ammattiosasto-
jen käsittelyssä. Strategisten päämää-
rien ja niiden pohjalta kirjoitettavan 
tavoiteohjelman muokkaus päättyy 
liittokokoukseen, jossa päätetään seu-

Miten tullaan vaikuttavaksi 
työelämän edelläkävijäksi?

raavan neljän vuoden päälinjoista.
Millaisissa muutoksissa elämme?

rakennemuutos ja työllisyys
Työttömyys on suhdannetekijöiden 
vuoksi kasvanut Suomessa ja myös 
palvelualoilla korkeaksi. Aikaisem-
paa useammat palvelualojen työn-
tekijät ovat joutuneet todistamaan 
työpaikallaan irtisanomiseen päät-
tyneitä yhteistoimintaneuvotteluita. 
Palvelualojen työttömyyskassassa on 
ansiopäivärahasaajia enemmän kuin 
koskaan PAMin historian aikana. 

Työvoiman kysyntä monilla pal-
velualoilla on pienentynyt aikaisem-
masta. Suhdannetekijät pienentävät 
omalta osaltaan työvoiman kysyn-
tää, mutta olemme myös keskellä ra-
kennemuutosta. Tulevalla strategia-
kaudella palvelualojen uskotaan yhä 
enenevän hyödyntävän toiminnas-
saan digitalisaation tuomia mahdolli-
suuksia. Todennäköisesti viime vuosi-
kymmenen lopun kaltaisia työllisten 
määriä ei tulla lähiaikoina näkemään 
ainakaan kaikilla PAMin edustamil-
la toimialoilla eikä kaikissa alojen pe-
rinteisissä ammattiryhmissä.

Muutos merkitsee sekä työnkuvien 
että ammattien muutoksia. Muutok-
sista selviytymisessä työntekijöiden 
osaaminen on keskeistä. Suomalaisil-
la työmarkkinoilla on havaittavissa 
selkeä suhde työllisyysasteen ja kou-
lutustason välillä. Perusasteen kou-
lutuksen varassa olevien keskuudessa 
työllisyysaste on selkeästi alhaisempi 
kuin toisen asteen tai korkea-asteen 
koulutuksen saanneilla. Tällä hetkel-
lä useampi kuin joka kolmas PAMin 

työssäkäyvistä jäsenistä pelkää, että 
heidän osaamisensa ei riitä tulevai-
suuden työmarkkinoilla.

Palvelualojen työntekijöiden edun-
valvojana PAMin on pidettävä esil-
lä alojensa ja niiden työntekijöiden 
asemaa koulutuksen resursoinnis-
sa. Yksityisillä palvelualoilla pitää 
olla nykyistä enemmän mahdolli-
suuksia kehittää ja kouluttaa itseään 
työsuhteen aikana. Työvoimapoliitti-
sena koulutuksena tulee ennen muuta 
tarjota rakennemuutosalojen työnte-
kijöille täydennyskoulutusta ja yritys-
ten kanssa yhteistyössä tuotettavaa 
yhteishankintakoulutusta.

PAMin alojen työntekijöille on tär-
keää, että Suomessa säilytetään katta-
vat ja laadukkaat julkiset työvoima-
palvelut. Niiden avulla huolehditaan 
sujuvasta työstä työhön siirtymisestä. 

Kuten tähänkin asti niin myös jat-
kossa PAMin alojen työntekijöiden 
tehtävänkuvien ja työn muuttuminen 
edellyttää työehtosopimusten uudis-
tamista niin, että ne turvaavat työn-
tekijöiden aseman ja mahdollisuudet 
työelämässä oikeudenmukaisesti. 

vaihtoehtoja tarvitaan
Talouspoliittista keskustelua Suo-
messa leimaa vahvasti usko siihen, 
että maamme julkista taloutta pitää 
leikata.  Elinkeinoelämän voimallisel-
la säestyksellä monet poliittiset tahot 
ja uusliberalistisesta ajattelusta ide-
ansa ammentavat talouskeskustelijat 
väittävät työmarkkinoiden sääntelyn 
Suomessa osaltaan jarruttavan maan 
talouden palaamista kasvu-uralle.

Talouden ongelmien hoitamisen 
JATKUU sEUrAAvALLA sIvULLA ⊲
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Mitä on jo päätetty?

arvoperusta: yhteisöllisyys, 
rohkeus ja tasa-arvoisuus.

perustehtävä: PAM on 
yksityisillä palvelualoilla 
työskentelevien ammattiliitto, 
joka työelämän asiantuntijana 
parantaa heidän toimeen-
tuloaan, työsuhdeturvaansa 
ja elämisen laatuaan neu-
vottelemalla palvelualoille 
työehtosopimukset,  lisää-
mällä vaikutusmahdollisuuksia 
työhön, työyhteisöön ja työn 
turvallisuuteen sekä yrityksen 
(liiketoiminnan)  kehittämi-
seen ja  edistämällä kan-
sallisesti ja kansainvälisesti 
demokratiaa, oikeudenmukai-
suutta, tasa-arvoa ja sosiaalis-
ta turvallisuutta.

visio 2020: Pamilaiset ovat 
vaikuttavia työelämän edellä-
kävijöitä.

strategiset valinnat 2020: 
Toimeentulon riittävyys, 
työmarkkinoiden tasa-arvo, 
yritys- ja työpaikkakohtaisen 
sopiminen, työhyvinvointi ja 
työssäjaksaminen, sosiaali-
sesti kestävä talouspolitiikka 
sekä palvelualojen rakenne-
muutos ja työn monimuotois-
tuminen.

liittokokouksessa päätetään: 
Strategiset päämäärät ja 
tavoiteohjelma.

Pidemmästi

p
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lääkkeeksi nähdään vain kansalaisten 
ja ennen muuta palkansaajien nykyi-
sen aseman heikentäminen.  Ay-liik-
keen ja PAMin sen mukana  on tuotava 
kurjistamispolitiikalle vaihtoehto-
ja. Uuden keskusjärjestön myötä voi-
taisiin saada vastavoima elinkeino-
elämän hegemonialle. PAMin pitää 
kuitenkin pystyä pitämään omien jä-
sentensä ja heidän työskentelytoimi-
alojen ongelmat ja tarpeet esillä sekä 
yleisessä keskustelussa että keskus-
järjestöjen vaikuttamistyössä.

Työtä haluttaisiin Suomessa teet-
tää yhä moninaisemmilla muodoilla. 
Työelämän jäykkyyksien poistaminen 
tarkoittaa yhä useammin työntekijöi-
den oikeuksien leikkaamista. Työtä 
pilkotaan yritysten tarpeiden mukaan 
esimerkiksi nollatyösopimuksilla ja 
ylipäänsä osa-aikatyöllä.

Työn teettämisen erilaisten tapojen 
pitäisi olla sellaisia, että niissä otetaan 
huomioon työntekijän ja työnantajan 
tarpeet.  Tavoista ja niiden käytön reu-
naehdoista pitää sopia  yhdessä.

Strategian on heijastettava  arvo-
pohjaa, jolta ay-liike on aina ponnis-
tanut. Ne, jotka ovat työmarkkinoil-
la heikossa asemassa – kuten nuoret, 
ikääntyneet ja yhä useammin myös 
maahanmuuttajat , tarvitsevat riittä-
vän äänekästä puolestapuhujaa.

Suomessa ei ole juuri ammattiliitto-
jen lisäksi toista toimijaa, joka vaatisi 
esimerkiksi alipalkkauksen krimina-
lisointia. Niin kauan kuin alipalkkaus 
ei ole kriminalisoitua, altistuvat työn-
tekijät ja ennen muuta työmarkkinoi-
den heikoimmat asemansa vuoksi hy-
väksikäytölle palkkauskysymyksissä.

tuottavuus ja työhyvinvointi
Parempi työn tuottavuus antaa mah-
dollisuuden parempaan palkkaan. 
Siksi PAMille on tärkeää kehittää toi-
mialojensa tuottavuutta. Tuottavuut-
ta voidaan parantaa monilla tavoil-
la ja siksi on tärkeää, että tarjoamme 
oman näkemyksemme  työnantajien 
tuottavuusnäkemyksien vastapai-
noksi.

Keskeinen keino tuottavuuden pa-
rantamisessa on huolehtia työnteki-
jöiden työhyvinvoinnista ja siitä, että 
he pääsevät osallistumaan työn kehit-
tämiseen. On yhä vahvempaa näyttöä 
siitä, että työhyvinvointiin satsaami-
nen kanavoituu usein positiivisesti 
myös yrityksen tulokseen. Laadukas 
esimiestyö on keskeinen elementti 
työhyvinvoinnin mahdollistajana. 

Se, että työntekijät pääsevät itse vai-
kuttamaan omiin työasioihinsa, kuten 
työvuoroihin, lisää työn mielekkyyt-
tä ja tätä kautta tuottavuutta. Tavoit-
teemme on saada työnantajat ymmär-

tämään, että pienilläkin muutoksilla 
saadaan aikaan positiivisia tuloksia.

toiminta työpaikoilla  
ja yrityksissä
Työnantajapuoli on jo vuosikymme-
niä rummuttanut paikallisen sopi-
misen lisäämisen puolesta. Paikalli-
sessa sopimisessa on riskinsä, mikäli 
osapuolten – työntekijöiden ja työn-
antajan – kesken ei ole luottamus-
ta ja sopiminen kääntyy saneluksi.  
Paikallinen sopiminen tai vaikkapa 
palkkauksen parantaminen erilaisten 
palkkausjärjestelmien uudistusten 
kautta voidaan nähdä myös mahdol-
lisuutena. Mahdollisuuksien hyödyn-
täminen edellyttää johdonmukaista 
toimintaa  ja paikallisen sopimisen 
osaamisen lisäämistä.

Työpaikkatason toiminta on kautta 
historian ollut ay-liikkeen selkäranka. 
Ristiriitojen ratkaiseminen ja työpai-
kan sekä työn kehittäminen tapahtuu 
parhaiten siellä missä ovat ihmiset, 
yhteisöt ja niiden työt. Länsimaisessa 
kulttuurissa viime vuosikymmeninä 
on totuttu päivittelemään yhteisöjen 
hajoamista ja yksilöllistymisen vah-
vistumista. Se ei kuitenkaan ole väis-
tämätön ja lopullinen kehityssuunta.

Yksilöt hyötyvät vahvasta yhteisöstä 
ympärillään. Se suojelee heistä jokais-
ta ja antaa voimaa kehittää ympärillä 
olevia välittömiä olosuhteita. Siksipä 
ay-liikkeen pitää huolehtia siitä, että 
sen toiminnan ydin säilyy ja vahvis-
tuu työpaikoilla. Vahva työpaikkataso 
vahvistaa liittoa ja auttaa myös luotta-
mushenkilöitä omassa tärkeässä teh-
tävässään. �

Pidemmästi

kySyMyS-vASTAuS

1. miksi strategia piti uudistaa?
Palvelualoilla tapahtuu muutoksia kiihtyvällä 
tahdilla ja ammattiyhdistysliikkeen olemassa-
olon oikeutusta haastetaan enenevässä määrin. 
Meidän täytyy päivittää strategiset päämääräm-
me, jotta voimme vastata eteen tuleviin haastei-
siin. Lisäksi haluamme kehittää toimintojamme 
vastaamaan jäsenten tarpeita.

2. miten näihin strategisiin  
valintoihin päädyttiin?
Strategiaprosessin aluksi analysoitiin ilkeitä, 
yhteiskunnallisia ilmiöitä, jotka haastavat 
PAMia ja sen jäseniä tällä hetkellä. Ilmiöiden 
tunnistamisen kautta lähdettiin hakemaan 
vastauksia näiden ongelmakohtien ratkaise-
miseksi. Keskustelujen ja valintojen kautta on 
päädytty olemassa oleviin strategisiin valintoi-
hin ja päämääriin. Taustalla on pyritty pitämään 
mielessä tulevaisuustyöstä noussut ajatus siitä, 
että PAMin on uskallettava luopua turhasta ja 
keskityttävä olennaiseen. 

3. miten liittokokouksessa voidaan käsitellä 
tavoiteohjelmaa, kun kokousedustajia on  
niin paljon?
Tavoiteohjelman käsittely tulee olemaan moni-
vaiheista ja keskustelua käydään sekä kokoussa-
lissa että tavoiteohjelmavaliokunnissa. Valiokun-
tia tulee olemaan kuusi strategisten valintojen 
mukaan. Näiden lisäksi kokousedustajat voivat 
lähettää kirjallisesti ideoitaan ja ajatuksiaan 
evästyksenä valiokunnille. Tätä varten on tulossa 
sähköinen kaavake, joka helpottaa kokousedus-
tajien mahdollisuuksia palautteenantoon.

FAKTAMitä on tähän  
asti tapahtunut?
sTraTegiaa ja TäTä edelTänyTTä tulevaisuustyö-
tä on tehty varsin osallistavalla tavalla. Kentän, aktii-
vien ja henkilökunnan ääni kuuluu vahvasti uudessa 
strategiassa. Mukana työssä ovat olleet niin hallinnon 
edustajat, jäsenet kuin liiton palkattu henkilökun-
ta.  Monenlaiset keinot ovat olleet käytössä näkemys-
ten keräämisessä: avoimet jäsenkyselyt, työpajat, pien-
ryhmätyöskentelyt ja työn sisältöjen esittely koko 
edustajistolle.  Näistä saatuja tuloksia on hyödynnet-
ty järjestelmällisesti ensin tulevaisuus- ja sittemmin 
strategiatyössä.

Tulevaisuustyön valmistelussa keskeinen oli tulevai-
suustyöryhmä, joka koostui tietyistä hallituksen ja joh-
toryhmän jäsenistä. Kun tulevaisuustyön pohjalta siir-
ryttiin työstämään uutta strategiaa, haluttiin joukkoa 
laajentaa ja koko liiton hallitus otettiin vahvasti mukaan 
valmisteluun. Hallitus on työstänyt strategiaa eteenpäin 
useassa työpajassa ja sille on esitelty työn etenemistä. Li-
säksi hallituksen jäsenet ovat analysoineet edellisen stra-
tegian onnistumista ja kehityskohteita. Myös edustajis-
tolle on raportoitu prosessin eri vaiheissa.

Liiton hallitus hyväksyi tammikuun kokouksessa stra-
tegian osalta liiton perustehtävän, arvot, vision ja strate-
giset valinnat. Tämän lisäksi se käsitteli strategisten pää-
määrien luonnokset ja niiden määrittelyt. Strategisten 
päämäärien pohjalta kirjoitetaan tavoiteohjelma, joka 
käsitellään ja hyväksytään lopullisesti liittokokouksessa. 
Tavoiteohjelman ensimmäinen versio on juuri ollut kaik-
kien ammattiosastojen käsittelyssä.

Ammattiosastojen näkemykset huomioidaan hal-
litukselle valmisteltavassa strategia- ja tavoiteohjel-
maluonnoksessa, jota hallitus käsittelee huhtikuun ko-
kouksessaan.  Sen jälkeen tavoiteohjelma  lähetetään  
vastavalituille liittokokousedustajille. Liittokokous kä-
sittelee tavoiteohjelmaa ja päättää siten liiton toiminnan 
päälinjat vuosille 2016 - 2020. 
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Anja Nevalainen 
asuu: lieksassa  
pohjois-karjalassa 
ikä: 54 vuotta
tehtävä: ylä-karjalan pamilaiset 
-ammattiosaston puheenjohtaja   
työ: kokki sokos hotel Bombassa
motto: että osaisi nauttia elämästä 
tässä ja nyt

KUKA

AKTIIVIT KeRTOVAT, MISTä  
He SAAVAT eNeRgIAA ARKeeN.

Veden syleilyssä
TEKsTI annemari anttila 
KUvA sirpa turunen Ja istockphoto

vesikävely
käyn uimassa tai vesikävelemässä yleensä noin kolme 
kertaa viikossa. se on sellaista kävelyä altaassa, ja sii-
nä heilutellaan samalla käsiä ja jalkoja. olen Bomban 
hotellilla kokkina, ja meillä on mahdollisuus käydä 
uimassa hotellin kylpylässä. monesti käyn heti töiden 
jälkeen, se rentouttaa mukavasti. vuorotyöläisenä 
käyn silloin kun pääsen.

kesällä käyn uimassa rannalla ja talvella hiihdän. 
käyn myös ystävien kanssa lenkillä. luonto liittyy 
paljon elämääni.

siskot
ystävät ja perhe ovat minulle henkireikä. läheisim-
mät ovat kolme siskoani. he asuvat eri paikkakunnilla 
kuin minä, ja näemme pari kertaa vuodessa. kaksois-
siskon kanssa olemme yhteyksissä joka toinen päivä. 
emme ole identtisiä, mutta samalla aaltopituudella. 
kaikki kolme ovat oikein rakkaita. heidän kanssaan 
pitää puhua kaikki ja kaikesta, mitä elämässä tulee. 

olen sukurakas, ja tehnyt myös sukututkimusta. 
olen selvittänyt suvun juuria ja esipolvia 1600-luvulle 
saakka. 

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 huhtikuun 
numerosta pitää olla perillä viimeis-
tään maanantaina 4. toukokuuta.

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 
arvotaan 4 leffalippua. 

Anna palautetta
pAMpLuSLehden  
ILMeSTyMISAIkATAuLu

HeLMI 4.2.
HuHTI 9.4.
TOuKO 29.5.
eLO 26.8.
LOKA 14.10.
JOuLu 9.12.

Seuraavassa numerossa  
käsitellään liikkeen luovutusta. 

Palautetta PAMplus-lehdestä:

Helmikuun lehdessä oli mukavia ja 
asiallisia juttuja, erityisesti ”Sujuva 
kevätkokous”.
Siinä oli tiivistä tietoa, kaikille  
sopivassa muodossa. Nettisivuilla 
voisi olla tällainen myös kaikkien 
ulottuvilla. 
KARi KALLiO

Toimitus vastaa: Siirrämme järjestö-
koulun osat pam.fi/pamplus -sivuille. 
Sieltä voi käydä niitä lukemassa. 
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Seuraavassa numerossaNäillä eväin

Helsinki-uusimaa 
Siltasaarenkatu 6, 4. krs  
PL 54, 00531 Helsinki 
helsinki-uusimaa@pam.fi

Jyväskylä * 
Kalevankatu 4, 2. krs  
40100 Jyväskylä 
jyvaskyla@pam.fi

Kouvola * 
urheilijankuja 6 
45100 Kouvola 
kouvola@pam.fi

Kuopio 
Ajurinkatu 29 
70110 Kuopio 
kuopio@pam.fi

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

Jäsenten työsuhdeasiat 030 100 620 
Palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomi-
siin liittyvät asiat.

Työttömyysturva 020 690 211 
Työttömyyteen ja työttömyyspäivärahaan 
liittyvät asiat.

Vaihde 020 774 002

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

hämeenlinna 
Turuntie 9 as. 2  
13130 Hämeenlinna 
Avoinna: ti, pe 9 –14  
tampere@pam.fi

Lahti 
Rautatienkatu 21 B, 3. krs  
15110 Lahti 
lahti@pam.fi

Oulu 
uusikatu 22 
90100 Oulu 
oulu@pam.fi

Pori * 
Isolinnankatu 24, 3. krs  
28100 Pori 
pori@pam.fi

Rovaniemi * 
Rovakatu 8  
96100 Rovaniemi 
rovaniemi@pam.fi

Tampere 
Aleksis Kiven k. 18 B, 3. krs  
33210 Tampere 
tampere@pam.fi

Turku 
yliopistonkatu 33 g, 4. krs  
20100 Turku 
turku@pam.fi

Vaasa 
Pitkäkatu 38 C 
65100 Vaasa 
vaasa@pam.fi

Keskustoimisto 
Paasivuorenkatu 4–6 A 
PL 54, 00531 Helsinki 
pam@pam.fi

Aluetoimistot palvelunumerot

joensuu 
Kauppakatu 17 B, 3. krs 
80100 Joensuu 
Avoinna: ma 9–12 ja 13–16

kajaani 
Kauppakatu 22 B, 2. krs 
87100 Kajaani 
Avoinna: ke 10–15

kokkola 
Kauppatori 2,  2. krs 
67100 Kokkola 
Avoinna: ma 9–12 ja 13–16

päivystystoimistot



MINNE MENEVÄT
PALVELUT, SINNE
MENEE SUOMI.

PAMin jäsen, lähde liikkeelle – äänestä. 

www.pam.fi

LIITTOKOKOUSVAALIT 23.3.-12.4.
EDUSKUNTAVAALIT 19.4.


