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Parina viime vuotena pamilaisten 
työpaikoilla on käyty henkilöstön 
vähentämiseen tähtääviä yt-neu-
votteluja enemmän kuin koskaan 
PAMin historian aikana.  90-luvun 
alun laman aikana ei PAMia vielä 
ollut. Pelko työpaikan menettämi-
sestä on jokaiselle raskas, ja silloin 
työntekijät odottavat paljon luotta-
musmieheltä. Se on kova paikka.

Samantyyppisessä asemassa ovat 
kaikki muutkin luottamustehtävis-
sä toimivat. Jokainen on asettunut 
tehtävään, jossa tehdään vapaaeh-
toisesti jotain yhteiseksi hyväksi. Se 
on arjen sankarin hommaa ja nyky-
maailmassa valitettavan harvinaista. 
Se tekee siitä paitsi entistäkin kun-
nioitettavampaa, myös raskaampaa.

Olisikin tärkeää, että erilaisis-
sa pamilaisissa luottamustehtä-
vissä toimivat pääsisivät jakamaan 
kokemuksiaan: oppimaan toisiltaan 
ja tukemaan toisiaan. Esimerkiksi 
isoille ammattiosastoille voisi tästä 
tarjoutua luontevaa tekemistä. 

Palvelualojen työpaikoilla joulun 
seutu on vuoden kiireisin aika. Toi-
vottavasti johonkin mahtuu kuiten-
kin sekin rako, jolloin te kaksinker-
taisesti kanssaihmisiä palvelevat 
saatte ladattua akkujanne.

auli kivenmaa 
päätoimittaja



Lisää  
luottamushenkilöaikaa  
neuvottelemalla

Johtoajatus
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Pidetään alusta asti 
tiivistä yhteyttä niiden 
henkilöiden kanssa, 
joita neuvottelut 
koskevat. 

Joku Päivä sitten kuuntelin yhden luottamushenkilön sel-
vitystä siitä, ettei hän ehdi hankkia uusia jäseniä. Peruste-
luna oli, että nyt joudutaan juoksemaan yhteistoiminta-
neuvotteluista toiseen. Asia jäi pyörimään päähäni.  

Yt-neuvotteluissa Yhdestä asiasta ei pidä milloinkaan 
antaa periksi, nimittäin hyvästä valmistautumisesta. Pide-
tään alusta asti tiivistä yhteyttä niiden henkilöiden kanssa, 
joita neuvottelut koskevat. Tarjotaan samalla liittoon kuu-
lumattomille jäsenyyttä. Tässä hyvänä apuna ovat ennak-
koon rakennetut verkostot ja ennen neuvotteluja pidetyt 
keskustelutilaisuudet. Niissä voidaan porukalla valmistau-
tua neuvotteluihin, jotta vältytään 
luottamushenkilöiden liian usein 
kokemasta yksinäisyydestä neu-
vottelujen aikana. 

Jos tilanne on sellainen, ettei-
vät luottamushenkilöiden vapau-
tusajat yksinkertaisesti riitä, niin 
voidaan yrityskohtaisesti esittää 
luottamushenkilöiden määrän tai 
vapautustuntien lisäämistä. Yri-
tyksessä voidaan esimerkiksi sopia, että myös varaluotta-
mushenkilöt otetaan määräaikaisesti luottamustehtäviin 
mukaan. Myös luottamushenkilöitä koskevat työehtosopi-
musmääräykset ovat vähimmäissopimuksia, ei enimmäis-
sopimuksia.  

luottamushenkilönä voisikin ajatella ja todeta, että 
kahdesta en luovu: jäsenyyden tarjoamisesta ja valmistau-
tumisesta yt-neuvotteluihin.  

kaarlo ”kalle” Julkunen
PAMin 2. varapuheenjohtaja
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Porukassa

Kunnia makeille  
työporukoille
PAM ja ammattiosastot vierailevat kakun kera makeissa 
työpaikoissa Lounais-Suomen alueella. Turun Skanssin 
parturi-kampaamo Clipsin työntekijät saivat positiivisen 
yllätyksen.
TEKSTI JOnna SödeRqViSt 
KUvAT paSi leinO

Katariina Numme-Reivonen
Auran Clipsin työsuojeluvaltuutettu
Itkin ilosta, kun kuulin, että meidän 
työporukkamme palkitaan kakulla. 
Minä ilmoitin työporukkamme tä-
hän makeaan kampanjaan. Mieles-
täni työporukkamme on ihan mie-
lettömän hyvä. Uskon positiiviseen 
palautteeseen ja kannustukseen. 
Halusin kannustaa työntekijöitä – ja 
se antoi todella paljon tsemppiä pit-
käksi ajaksi. Se kohotti itsetuntoa ja 
uskoa siihen, että olemme hyviä ja 
osaavia. En kertonut muille, että olin 
ilmoittanut meidät. Järjestin palave-
rin, johon kakku tuotiin. Kirjoitta-
mani perustelu siitä, miksi meillä on 
makein työporukka, luettiin kokouk-
sessa ääneen. Työkaverit olivat todel-
la yllättyneitä, iloisia ja onnellisia. En 
voinut katsoa heidän liikuttuneita il-
meitään, koska olisin alkanut itkeä. 
He arvostivat elettä paljon. 

Pirjo Hovi-Hairisto
Johtokunnan jäsen  
Turun seudun liikealan osastossa

Olin mukana viemässä kakkua am-
mattiosaston edustajana. Skanssin 
Clipsissä tuntui olevan todella hyvä 
yhteishenki.

Tavallinen jäsen tai työntekijä ei 
tiedä paljon ammattiosastosta eikä 

aina osaa erottaa osastoa ja liittoa 
toisistaan. Kun kävimme Clipsissä, 
minulta kysyttiin paljon ammatti-
osastosta. Kerroin osaston toimin-
nasta, jäseneduista ja markkinoin 
myös osaston verkkosivuja. Ammat-
tiosastojen pitäisi olla enemmän 
esillä työpaikoilla. Sillä tavalla saa 
uusia jäseniä, ja osaston tarkoitus-
kin selviää. Osastomme käy muu-
tamalla työpaikkavierailulla vuo-
dessa. Ammattiosastoilla saisi olla 
enemmänkin pontta työpaikka-
käynteihin.

Tanja Suomilammi
PAMin toimitsija Lounais-Suomessa
Makein työporukka -kampanjan idea 
on löytää hyviä työporukoita, jois-
sa työntekijät viihtyvät keskenään. 
Kuka tahansa työpaikalta voi ilmian-
taa työporukan. Kun kakku viedään 
työpaikalle, PAM saa samalla yhtey-
den työpaikkaan ja PAMin toiminta 
tulee tutuiksi työntekijöille. Jos työ-
paikalla on jo luottamushenkilö, niin 
vierailu tukee hänen rooliaan. Toive 
on, että ammattiosaston ja työnteki-
jöiden väliin muodostuu yhteys. 

Kampanja alkoi lokakuun lopussa 
ja marraskuun lopussa olimme toi-
mittaneet 11 kakkua. Kampanja lop-
puu 1.2.2015.

kuvassa vasemmalta oikealle:  
pamin toimitsija tanja Suomilammi,  
turun seudun liikealan osaston johtokunnan 
jäsen pirjo Hovi-Hairisto, auran Clipsin 
työsuojeluvaltuutettu katariina numme-
Reivonen sekä Clipsin työntekijät meri anttila 
ja matleena knuutila.
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Porukassa
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Lyhyesti

”Ei voisi todellakaan uskoa, 
että on joulunalusaika. 

Todella hiljaista on ollut 
varastolla, on joutunut 

oikein väkisin keksimään 
jotain tekemistä.”

”MUkavat asiakkaat, 
ihanat sOpivan 
hULLUt työkaverit.”

”Sateista ja pimeää. Koko valoisa aika 
päivästä menee töissä sisällä.”

aktiiVien tunnelmia maRRaSkuuSSa:  

Julkisasiamies:   
Vuokratyövoiman  
käyttöä voi rajoittaa 
Vuokratyövoiman käytön rajoit-
taminen työehtosopimuksella on 
eu-tuomioistuimen julkisasiamiehen 
mukaan hyväksyttävää. Julkisasia-
miehen näkemys perustuu siihen,  
ettei vuokratyö saa korvata tai 
heikentää vakituisten työsuhteiden 
asemaa vallitsevana työsuhdemuo-
tona. 

Suomen työtuomioistuin on 
pyytänyt asiassa ennakkoratkaisua 
eu-tuomioistuimelta. Ratkaisuehdo-
tus menee seuraavaksi eu-tuomiois-
tuimen tuomarien käsittelyyn.

Selin tavoittelee jatkoa 
PAMin puheenjohtaja Ann Selin 
hakee jatkoa tehtäväänsä. Seliniä 
pyysi jatkamaan joukko PAMin 
luottamushenkilöitä. Puheenjohtaja 
valitaan kesäkuussa PAMin liitto-
kokouksessa.  

Tähän mennessä jo yli tuhat 
jäsentä on asettunut ehdolle PAMin 
liittokokousvaaleihin. Osastokohtaiset 
ehdokasmäärät voi tarkistaa sivuilta 
pam2015.fi/fi/ammattiosastoille. eh-
dokkaaksi voi ilmoittautua 12.1. asti. 

OSalliStu #kuulunliittOOn -kampanJaan
Kampanjan tarkoitus on nostaa esiin ammattiliittoon kuulumisen merki-
tystä. #kuulunliittoon -kampanjan kautta ihmiset voivat kertoa sosiaali-
sen median verkostoissaan, että he kuuluvat liittoon ja perustella, miksi 
kuuluvat. 

Osallistu ottamalla itsestäsi kuva (mieluiten työpaikalla ja työvaatteis-
sa), jaa kuva somessa tunnuksilla #kuulunliittoon ja @pamliitto sekä kerro, 
miksi sinusta on tärkeää kuulua ammattiliittoon. 

LASSI KAArIA/PAM-LEHdEn ArKISTO

aktiivien tunnelmien kehitys 
(pamplus-viesti 27.11.) 

7.0

ViikOn 48 fiiliS
7.6

7.4

7.2

7.0

6.8

6.6

6.4

vK 25

vK 39
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Lyhyesti

Joulukuun arkipyhät vaikut-
tavat työaikaan ja palkkaan 

eri tavoin eri aloilla. Voit 
lukea asiasta tarkemmin 
pamin nettisivuilta. Voit 

tarkistaa myös kauppojen 
loppuvuoden aukiolot kir-
joittamalla hakukenttään 

”vähittäiskaupan  
aukioloajat”.

MUISTA

Muutos MaRaVan tessiin
MaRaVan työehtosopimuksen muutos 
koskee osa-aikatyöntekijöiden keskimää-
räisen vähimmäistyöajan tarkastelujaksoa. 
Muutokset ovat tarkastelujakson muut-
tuminen, uusi lisäys tarkastelun tekemi-
sen ajankohdasta ja uusi lisäys liittyen 
irtisanomistilanteeseen. Muutokset tulevat 
voimaan 1.1.2015. Lue lisää sivulla 21. 

PAMin toiveet päättäjille
PAM toivoo, että seuraava hallitus 
toteuttaisi Suomessa palvelualojen 
kasvu- ja työllisyysohjelman. PAM 
tavoittelee mm. osa-aikaisuuden vähen-
tämistä, työhyvinvoinnin edistämistä 
sekä henkilöstön koulutusmahdollisuuk-
sien parantamista. PAMin hallitusohjel-
man tavoitteista voit lukea tarkemmin 
sivuilta pam.fi/eduskuntavaalit.

”OLen päässyt 
työtehtävissä 
paLveLeMaan 
vihdOinkin 
ns. OMia asiakkaitani. 
Lisäksi varMistUi piiitkä 
JOULULOMa, 11pv ! Ja yksi 
UUsi nUOri Liittyi paMin 
Jäseneksi.”

Suomalainen työhevonen

JyRki SinkkOnen
PAMIn nEUvOTTELUPÄÄLLIKKö

Lnnen muinoin Suo-
messa osattiin ar-
vostaa hevosta. He-
vonen oli arvokas, 
se pyöritti yhteis-
kunnan rattaita ja 

ennen kaikkea hevonen oli hy-
vin sosiaalinen laumaeläin. Näi-
den ominaisuuksiensa vuoksi 
hevosta pidettiin jopa perheen-
jäsenenä. Kaikki hevoset oli-
vat samanarvoisia, olivatpa ne 
suomenhevosia, valakkeja tai 
hieman lämminverisiäkin. Va-
rottiin syöttämästä hevoselle 
homeista leipää, jottei se sairas-
tuisi. Jos heppa sairastui kaikes-
ta huolimatta, se pyrittiin kai-
kin keinoin saamaan kuntoon. 
Hevoselle oli annettava riittä-
västi lepoaikaa, jotta se jaksaisi 
suoriutua työstään. Kun hevo-
nen tuli siihen ikään, että sitä 
ei enää pystytty hyödyntämään, 
sille löytyi sija laitumelta hyvin 
palvelleena yhteisön jäsenenä. 

nYkYään työhevosen arvo on 
laskenut. Tilalle on tullut tie-
totekniikkaa ja muita teknisiä 
helpotuksia. Tämä näkyy lau-
mojen koossa. Jotkut joutu-
vat viettämään aikaansa jopa 
yksin tallissa seuranaan kor-
keintaan joku lammas. Hevos-
ten ja niiden paimenten yhtei-
söllisyys on vähentynyt. Pai-
menista on tullut rahanahneita 
kiskureita, jotka ovat unoh-
taneet hevosen, hyvinvoinnin 
lähteensä. Hevosille ei anneta 
enää riittävästi lepoa. Sairas-
tuneet pannaan vetämään kär-
ryjä, vaikkakin hieman kevy-
emmällä kuormalla. On toki 
olemassa arvostettuja hevosia, 
kuten ravurit ja siitosorit, mutta 
lukumääräisesti ne ovat piene-
nevä joukko. 

tuntuu, että hyvät paimenet 
hoitivat ennen hevosia, nykyään 
aasit. Onneksi emme ole hevosia.

e
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Teema

luottamusmies ei PYstY kaikkeen. 
Silti työntekijät odottavat luottamus-
mieheltä mahdottomia tekoja ja pe-
lastusta tilanteessa kuin tilanteessa. 
Työntekijät pettyvät, kun näin ei käy. 
Heidän silmissään luottamusmies 
voikin muuttua petturiksi, joka ei ole 
tehnyt tarpeeksi. 

Mia Harkko on joutunut koke-
maan tämän kantapään kautta. Hän 
on Kymen seudun osuuskaupan pää-
luottamusmies kaupan puolella.  

Kahden vuoden sisällä hän on ol-
lut mukana kolmissa yhteistoimin-
taneuvotteluissa työntekijöiden vä-
hentämisistä. Silloin koko työyhteisö 
on kovan paineen alla.

– Kerran minun piti lähteä neu-

Luottamushenkilö ei ole supersankari. Joskus työntekijät unohtavat sen, 
joskus luottamusmies itse. Kymen seudun osuuskaupan pääluottamusmies 
Mia Harkko on kokenut, kuinka hänen motivaationsa on kyseenalaistettu. 
Anita reunamo koki burnoutin luottamusmiesaikoinaan, koska hän ei 
osannut arvioida jaksamistaan oikein.  

TEKSTI annemaRi anttila
KUvAT mikkO VäHäniitty

Rajansa  
kaikilla

nen motivaationsa kyseenalaistettiin. 
Harkko luki viestin kotiin päästyään. 
Siinä paheksuttiin, kuinka hän laittaa 
perheensä ja lomansa työntekijöiden 
edelle. 

– Se kolahti niin pahasti, että olin 
lähellä romahtaa.

Hetken päästä Harkko kirjoitti 
viestin neuvotteluiden piirissä ole-
ville työntekijöille. Siinä hän kertoi 
saamastaan viestistä, elämäntilan-
teestaan ja siitä, ettei pysty olemaan 
kellon ympäri työntekijöiden käy-
tettävissä. Heti seuraavana aamuna 
työkavereilta alkoi tulla pahoittelu-
puheluja ja -viestejä. Tsemppaus ja 
halaukset jatkuivat toimipaikalla. 
Viestin lähettäjä tosin jatkoi kritiik-

LuOTTAMuSHeNKiLöN JAKSAMiNeN

Harkko saa tsemppiä hyviltä työkavereilta.

votteluista pikaisen yhteenvedon 
jälkeen, jotta ehdin hakea pojan pois 
päivähoidosta. Minulla on sinne tun-
nin ajomatka.

Sen seurauksena työntekijä lähetti 
Harkolle sähköpostiviestin, jossa hä-



Teema

Rajansa  
kaikilla
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mia Harkko koki 
työhistoriansa vaikeimman 
päivän, kun työntekijä 
kyseenalaisti hänet 
luottamusmiehenä.
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Teema

kiään, mistä työtoverit olivat kau-
huissaan.

– Se oli työhistoriani vaikein työ-
päivä. Kommentti kolautti, koska olen 
ollut mielestäni joustava ja tehnyt 
töitä työajan ulkopuolellakin. Neu-
votteluihin jäämisestä ei olisi mieles-
täni ollut tuolloin edes hyötyä, koska 
asiat kiersivät rinkiä.

Itsensä tuntee välillä  
sätkynukeksi
Harkon mielestä ikäviä kommentte-
ja tulee nykyään enemmän työnteki-
jöiltä kuin työnantajalta. Työntekijät 
purkavat helposti tyytymättömyy-
den työhönsä ja työvuoroihinsa luot-
tamusmieheen. Työnantajan kanssa 

musmiestä, joka joutuu ensimmäistä 
kertaa yt-neuvotteluihin.

– Eräällä tavalla tietää miten toi-
mia, tavallaan sitä tuntee itsensä sät-
kynukeksi. Pitää löytää säästökohtei-
ta. Vaikka niitä löytyisi, ei työnantajan 
tarvitse ottaa niistä mitenkään on-
keensa. Herää kysymys, tekeekö sitä 
ihan turhaa työtä.

Neuvottelujen sujumisessa paljon 
on kiinni myös työntekijöistä. Välil-
lä heiltä tulee Harkon mukaan hyviä 
säästöideoita ja asioita pohditaan 
yhdessä, joskus ideoita taas ei tule 
lainkaan. 

– Joskus säästöjä ei haluta etsiä kuin 
johdon palkkioista ja eduista, vaikka 
pitäisi miettiä omaa työnkuvaa.

KUKA

Mia Harkko
ikä: 43
tehtävä: Kaupan puolen pää-
luottamusmies, Kymen seudun 
osuuskauppa
perhe: Naimissa, 13-vuotiaat  
kaksostytöt ja 6-vuotias poika
asuu: Kotkassa
Harrastukset: Ay-toiminta
motto: Minkä taakseen jättää,  
sen edestään löytää
 

taas keskitytään enemmän asioista 
neuvottelemiseen.

Kokemus helpottaa yhteistoimin-
taneuvotteluissa, mutta moni asia ei 
ole itsestä kiinni. Harkko on nyt lu-
pautunut auttamaan tuttua luotta-

Neuvottelujen 
sujumisessa paljon 
on kiinni myös 
työntekijöistä.

JATKUU SIvULLA 12 ⊲

yt-neuvottelujen sujuminen riippuu myös työntekijöistä, Harkko on huomannut. 



Luottamushenkilöiden 
jaksaminen Loka-marraskuussa tehtyyn kyselyyn  

vastasi 464 PAMin luottamushenkilöä. 

Lue LISää KySeLySTä PAM.fI/PAMPLuS -veRKKoSIvuILTA
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Miten raskaaksi koet luottamus tehtävän 
hoitamisen jaksamisen kannalta?
Asteikko 1–5
1= Hyvin raskaaksi
5= Ei yhtään raskaaksi

3,2
Mitkä asiat tekevät luottamustehtävästä  
ajoittain raskaan tai uuvuttavan? 

ToP 3

Työnantajan tai esimiehen  
kielteinen asenne tai käytös 14,8 %

yt-neuvottelut ja  
taloudellinen tilanne 14 %

Työntekijöiden asenne tai  
käytös  13,5 % 

( % kaikista vastauksista kysymykseen. Eri mainintoja yhteensä 451.)

Mitkä asiat auttavat sinua  
jaksamaan luottamustehtävässä?

ToP 3

Työntekijöiden tuki ja luottamus  
sekä kivat työkaverit 25,6 %

Vertaistuki toisilta luottamus-
henkilöiltä ja työnohjaus 16 % 

Tehtävän tärkeys ja mielekkyys,  
sekä halu auttaa 11,2 %

( % kaikista vastauksista kysymykseen. Eri mainintoja yhteensä 520.)

”Tuki ja hyvät hetket, kun saa jonkun 
työpaikan pelastettua. Varoituksen estäminen 
etukäteiskeskusteluiden perusteella on myös 
palkitsevaa.”

” Ihmiset eivät itse uskalla puhua 
esimiehelle ongelmista. Pitäisi auttaa ja 

tukea heitä, muttei saisi kertoa kuka ja mitä. 
Ajoittain saatetaan vetäytyä asiasta, jos 

menee ’hankalaksi’”.

”Lähes kaikki yhteydenotot 
liittyvät aina vain ikäviin asioihin, 

eivät juuri koskaan hyviin tai 
iloisiin.”

”Työnantajan koko ajan kiristyvät 
tehokkuustavoitteet näkyvät erityisesti 

työntekijöiden lisääntyneenä  
henkisenä pahoinvointina.”

”Minun luullaan tietävän, onko 
tulossa lomautuksia, irtisanomisia, 

ym. Kristallipallo tarvittaisiin.”

”Se, että tietää olevansa  
oikeassa ja nämä hyypiöt  

jonain päivänä kusessa.”

”Halu ja kiinnostus pitää kiinni työntekijöiden 
oikeuksista tämän päivän työelämässä.  
Mitä enemmän tessiä ja muita pykäliä,  
sitä enemmän tiedonjano kasvaa myös.”

”Uuvuttavan asian päätökseen 
saaminen. Muutama vuoden aikana 
saatu kiitos, johon työnantajakin 
yhtyy.”

”Lapsenlapset ja se, että 
saa tehdä kotona esim. 

puutarhatöitä.”

1 1
2 2
3 3

keskiarvo kaikkien vastanneiden kesken



Harkon mielestä maailma on 
muuttunut siinä mielessä radikaalis-
ti, että päätöksiä tehdään nykyään ko-
vin hätiköidysti.

– Kun sain tiedon kolmansien 
yt-neuvotteluiden alkamisesta, mie-
tin, että miksi taas.  

opittava sanomaan ”ei”
Luottamushenkilöiden jaksamista 
verottaa usein se, että he ovat yleensä 
monessa mukana, eivätkä osaa kiel-
täytyä. Harkko on mukana PAMin hal-
lituksen ja luottamusmiehen tehtävän 
lisäksi ammattiosaston toiminnassa ja 
kaupunginvaltuustossa. 

– Seurakuntavaaleihinkin pyydet-
tiin, mutta siihen sanoin ei. Olen vih-
doin oppinut sanomaan niin, Harkko 
nauraa.

Vaikka voimat ovat toisinaan ol-
leet vähissä, luottamustehtävän hyvät 

Tunteet kuormittavat 
Luottamustehtävä on rankka 
erityisesti siksi, että siinä 
joutuu kohtamaan paljon 
tunnepitoisia tilanteita, 
sanoo Suomen Mielenterve-
ysseuran kehittämisasiantun-
tija Sirkka-liisa kuitunen. 
Työntekijät voivat olla 
peloissaan, vihaisia ja tuntea 
myös syyllisyyden tai häpeän 
tunteita. Jos luottamusmies 
joutuu ikävän purkauksen 
kohteeksi, työntekijä on 
todennäköisesti vihainen 
tilanteelle, ei luottamus-
miehelle.

– Luottamusmies ei voi 
ratkaista työntekijän pahaa 
oloa. Työntekijää kannattaa 
siinä tapauksessa ohjata 
työterveyshuoltoon tai  
psykologin juttusille. 

Kuitunen on huomannut, 
että moni luulee luottamus-
tehtävässä aloittaessaan 
itsestään liikoja, ja monesti 
jaksamisestaan oppii huo-
lehtimaan vasta kantapään 
kautta. Tilanteet kannattaa 
keskustella läpi työpaikan 
muiden luottamushenkilöi-
den kanssa. Myös omat rajat 
on tehtävä selväksi itselle ja 
muille. 

– Pitää tiedostaa, mitä on 
tekemässä. Luottamushen-
kilön tehtävänä on huolehtia 
työntekijän lakisääteisistä 
oikeuksista ja turvallisista 
työolosuhteista.

uupumisen hälytysmerkkejä 
ovat muun muassa unihäi-
riöt, keskittymiskyvyn puute 
ja se, ettei vireystila laske 
illallakaan. 

– Jos tilanne on päässyt  
näin pahaksi, kannattaa apua 
hakea nopeasti työterve-
yshuollosta. uupuminen 
voi pitkittyessään muuttua 
masennukseksi.

fAKTA

puolet auttavat jaksamaan. 
– Tässä pystyy auttamaan työnte-

kijää, sen tietää itse. Joskus olisi kiva, 
että jäsen muistaisi myös kiittää. Jos 
kiitosta saa, se tuntuu todella hyvältä.

Harkon mielestä tärkeintä jaksa-
misen kannalta on, että keskustelee 
asioista ystävien ja muiden luotta-
mustehtävissä olevien kanssa.

– Asioista on puhuttava työkave-
reille ja ystäville. Kyllä sekin auttaa, 
kun pitää kuusivuotiastaan sylissä.

PAMin toimitsijat ovat Harkon mu-
kaan olleet suuressa roolissa yt-neu-
votteluissa, koska heiltä on saanut 
puolueettomia kommentteja. Lisäk-
si Harkko on jakanut asioita ja saanut 
tukea liiton hallituksen kokouksissa. 

– Kannattaa purkaa asioita vaikka 
työpaikan työsuojeluvaltuutetulle, 
luottamusmiehelle tai näiden varoil-
le. Paskaa ei saa pitää sisällään.
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Jos kiitosta saa, se tuntuu todelta hyvältä, Harkko sanoo. 



– se sattuu sieluun, kun yksin-
huoltajaäiti tulee kysymään, miten 
hän tulee pärjäämään työttömänä. Se 
on henkisesti tosi syövää. Ja kun kon-
kurssi kuitenkin tulee, työntekijät 
syyllistävät luottamusmiestä, Anita 
Reunamo sanoo.

Hänen luottamusmiesvuosiinsa 
mahtui kolme konkurssia. Vuosi sitten 
luottamusmieshommat jättänyt Reu-
namo työskentelee Yyterin kylpyläho-
tellin myyntineuvottelijana.

Pienellä työpaikalla tuskaa lisää se, 
että tuntee työkaverit ja tietää myös 
heidän yksityiselämästään.

– Valvot öitä ja mietit, oletko nyt 
varmasti käyttänyt kaikki keinot.

Neuvottelut ovat toisella tavalla 
rankkoja. Kun osa joutuu lähtemään, 
nousee ihmisen raadollinen puoli 
esiin.

– On erotettava jyvät akanoista. 

Uupumisesta on kerrottava avoimesti

Aletaan vilkuilla toisia ja juoruamaan 
työnantajalle. Pelko on hirveää.

Tilanne voi mennä niin pahaksi, et-
tei tiedä, pystyvätkö jäljelle jäävät enää 
tekemään yhdessä töitä. Välien selvit-
tely vie luottamusmieheltä aikaa ja 
voimia. Vertaistukea voi hakea am-
mattiosastosta tai alueen luottamus-
miesringistä.

– Joillakin ei ole voimia tulla näihin 
kokoontumisiin. Kun rypee tarpeeksi 

Anita Reunamo
ikä: 56
tehtävä: PAMin hallituksen  
ja SAK:n valtuuston jäsen
työ: Myyntineuvottelija,  
yyterin kylpylähotelli Oy
perhe: Mies ja kaksi koiraa,  
kolme aikuista lasta
asuu: Porissa
Harrastukset: Ay-asiat ja koirat
motto: Mikä ei tapa, se vahvistaa.

KUKA
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syvällä omassa paskassaan, ei vertais-
tukea lähde herkästi hakemaan.

Reunamo tietää mistä puhuu. Hän 
koki 11 vuotta sitten burnoutin luot-
tamusmiehenä ollessaan. Kuukausi 
meni mielisairaalassa. Syynä oli se, 
että hän yritti jaksaa hoitaa asioita 
liikaa.

– Luottarit eivät aina osaa arvioida 
jaksamistaan niin kuin pitäisi. Ei ym-
märretä, että jos ei itse jaksa, niin työn-
tekijätkään eivät saa apua. 

Hoitojaksoa seurasi kahden kuu-
kauden sairausloma, minkä jälkeen 
Reunamo palasi töihin ja luottamus-
tehtävään. Puhuminen, psykologi ja 
avoimuus auttoivat.

– On tärkeää kertoa uupumisestaan 
avoimesti. Osa suhtautui minuun sen 
jälkeen varovaisesti jonkin aikaa. Pala-
sin kuitenkin paikalleni ja korkeisiin 
luottamustehtäviin, Reunamo toteaa. 

luottamusmiehen on oltava sisukas ja periksiantamaton, sanoo anita Reunamo.

paha sisu auttaa Reunamoa eteenpäin. 
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Talouskoulu

OSA 1: MiKä ON TiLiNPääTöS? OSA 2: TuLOSLASKeLMA JA TASe  
OSA 3: yRiTyKSeN TOiMiNNAN LAAJuuS JA KANNATTAVuuS OSA 4: VAKAVARAiSuuS  

OSA 5: MAKSuVALMiuS JA TeHOKKuuS oSA 6: KeRTAuS JA yHTeeNveTo

Talouskoulun viimeisessä 
osassa kertaamme lyhyesti 
aiempien osien sisällön. Teemme 
yhteenvedon tunnusluvuista ja 
katsomme esimerkkiyrityksemme 
taloudellista tilaa kokonaisuutena.

Kertaus  
ja yhteenveto

OSa 1: mikä On tilinpäätöS
Jokainen liike- tai ammattitoimintaa harjoittava 
on kirjanpitovelvollinen. Kirjanpidon perusteella 
on laadittava tilinpäätös tilikaudelta, esimerkiksi 
1.1.–31.12. Tilinpäätös sisältää pienillä yrityksillä 
tuloslaskelman ja taseen. Suuremmilla yrityksillä 
se sisältää näiden lisäksi rahoituslaskelman, liite-
tiedot ja toimintakertomuksen. 

OSa 2: tulOSlaSkelma Ja taSe
Tuloslaskelmasta löytyvät yrityksen tulot (tuotot) 
ja menot (kulut) tilikauden ajalta. Tase kuvaa 
yrityksen omaisuuden ja velkojen arvoa tiettynä 
ajankohtana, esimerkiksi 31.12. Tuloslaskelmasta 
selviää, onko yritys tuottanut tilikaudella tappiota 
vai voittoa. Taseen vastaavaa-puoli kertoo, mihin 
rahat on yrityksessä käytetty. Vastattavaa-puoli 
kertoo, mistä rahat yrityksen toimintaan ovat 
tulleet. Taseen vastaavaa- ja vastattavaa-puoli  
ovat yhtä suuret. 

OSa 3: yRitykSen tOiminnan  
laaJuuS Ja kannattaVuuS
Liiketoiminnan laajuuden tarkistamiseksi katsoim-
me liikevaihdon suuruutta, joka on 75 000 €.  

Liikevaihdon muutos, joka on 10,3 %, paljastaa 
onko liikevaihto kasvanut vai pienentynyt. Liiketoi-
minnan kannattavuuden selvittämiseksi laskimme 
liikevoittoprosentin (20,2 %), käyttökateprosentin 
(20,9 %) ja nettotulosprosentin (18,3 %).

OSa 4: VakaVaRaiSuuS
Vakavaraisuuden tutkimiseksi katsoimme yrityk-
sen suhteellista velkaantuneisuutta (85,2 %). Se 
paljastaa, kuinka velkainen esimerkkiyrityksem-
me on. Lisäksi laskimme yrityksen omavaraisuus-
asteen (55 %). Mitä omavaraisempi yritys on, sitä 
paremmassa tilanteessa se on, jos eteen tulee 
tappiollisia vuosia.

OSa 5: makSuValmiuS  
Ja teHOkkuuS
Maksuvalmiuden selvittämiseksi tutkimme 
esimerkkiyrityksen maksuvalmiuden tilaa Quick 
ration (0,3) ja Current ration (1,2) avulla. Toimin-
nan tehokkuuden mittarina käytimme henkilö-
työn reaalista tuottavuutta (1,7).
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Talouskoulu

yHteenVetO
Seuraavaksi tarkastelemme yhteenvetotaulukon 
avulla esimerkkiyrityksen taloudellista tilaa.

Taulukossa on vedetty yhteen kaikki laskemam-
me tunnusluvut. Paras arvio on kirkkaan vihreä ja 
huonoin kirkkaan punainen. 

yhteenvetona voidaan sanoa, että kyseessä 
on pieni kasvava yritys, joka tekee hyvää tulosta. 
Toisaalta tuloksen on oltava korkealla tasolla, 
koska yrityksellä on velkaa. Taseesta kuitenkin on 
todettavissa, että velka koostuu saman konsernin 
yrityksiltä saaduista lainoista, joten niiden järjeste-
leminen lienee paljon mutkattomampaa, kuin jos 
rahoitus olisi hankittu pankista. 

yrityksen omavaraisuus on hyvällä tasolla ja 
siltä osin puskuria on jonkin verran heikompien 
aikojen eteen sattuessa. Maksuvalmius vaikuttaa 
olevan esimerkkiyrityksemme heikoin lenkki. Jos 
henkilöstökulut (tuloslaskelmassa 22 000 €/vuosi) 
jakautuvat tasaisesti eri kuukausille, niiden osuus 
kuukautta kohden on yli 1 800 €. 

Lisäksi yrityksen taseen vastattavaa-puo-

liiketoiminnan  laajuus liikevaihto liikevaihdon muutos
Tulos 75 000€ 10,3%

Arvio Pieni Hyvä

kannattavuus liikevoitto % käyttökate % nettotulos %
Tulos 20,2% 20,9% 18,3%

Arvio Erittäin hyvä Erittäin hyvä Erittäin hyvä

Vakavaraisuus Suht. velkaantuneisuus Omavaraisuusaste
Tulos 85,2% 55%

Arvio Heikko Hyvä

maksuvalmius quick ratio Current ratio
Tulos 0,3 1,2

Arvio Heikko Tyydyttävä

toiminnan tehokkuus työvoiman reaalinen
Tulos 1,7

Arvio Hyvä

lelta nähdään, että yrityksellä on ostovelkoja 
8 000 €. Tilikauden viimeisenä päivänä tilillä on 
ollut kuitenkin vain 3 500 € varoja (tieto löytyy 
ta seen vastaavaa-puolella "Rahat ja pankkisaa-
misten" alta), eikä saamisiakaan ole kuin nimeksi. 
Varastossa (tieto löytyy taseen vastaavaa-puolella 
vaihto-omaisuuden alta) on kuitenkin myytävää 
tavaraa jonkin verran, mutta varaston sisällöstä  
ei ole tarkempaa tietoa.

Lopuksi voidaan vetää yhteen, että yritys tekee 
hyvää tulosta, on tehokas ja vakavarainen, mutta 
käyttörahan puute saattaa tulla ongelmaksi. Jotta 
tilille saataisiin hieman enemmän puskuria, yritys 
voisi keskittyä esimerkiksi pidentämään yrityksen 
tekemien ostojen maksuaikoja ja lyhentämään asi-
akkaille myytyjen tuotteiden maksuaikoja, jolloin 
toiminnan pyörittäminen onnistuisi varmemmin 
tulorahoituksen (eli myynnistä saatavien tulojen) 
turvin. Lisäksi  
yritys voisi neuvotella pankin kanssa tililimiitin (ti-
lin luotolliseksi muuttaminen) käyttöön ottamises-
ta, jos sellaista yrityksellä ei käytössä vielä olisi. 

tuottavuus

yRitykSen kOkOnaiSaRViOnti
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Pikaopas

äänestysaika on 23.3.–12.4.2015. 
Liiton jäsen, joka on maksanut 
jäsenmaksut 31.12.2014 saakka 
tai on saanut jäsenmaksuvapau-
tuksen, voi äänestää vaaleissa. 
Opiskelija- ja eläkeläisjäsenet 
eivät voi äänestää. äänestäminen 
tapahtuu verkossa tai postitse.

ääneStyS 

Vaalitulos julkaistaan 21.4.2015. 
Liittokokoukseen valitaan 
noin 400 edustajaa siten, että 
jokaisesta vaalipiiristä valitaan 
siihen kuuluvien osastojen 
yhteisen jäsenmäärän 31.1.2014 
perusteella 1 edustaja per 600 
jäsentä. Liittokokous järjestetään 
1.–3.6.2015. 

Valitut?

Voit ilmoittautua ennakkoon 
ehdokkaaksi liittokokousvaaleihin 
verkossa, puhelimitse tai postit-
se. ennakkoilmoittautumisaika 
päättyy 12.1.2015. Sen jälkeen voit 
asettua ehdolle ammattiosastojen 
ehdokasasettelukokouksissa.

ilmOittaudu  
eHdOkkaakSi

Aluetoimistot järjestävät ehdok-
kaille koulutusta. Koulutuksesta 
saat tietoa ja tukea vaalityöhösi. 
Myös ammattiosastosi vaali-
työhön kannattaa lähteä mukaan. 
Osaston ehdokkaat muodostavat 
yhteisen ehdokaslistan, joten 
jokaisen ehdokkaan äänimäärällä 
on merkitystä vaaleissa.

kOuluttaudu  
Ja OSalliStu  
VaalityöHön

Lisätietoa vaaleista saat  
www.pam2015.fi -verkko sivuilta 
tai soittamalla vaalipuhelimeen 
020 690 535.

kySymykSiä  
VaaleiSta?

Vinkit taRJOaa  
JOHAnnA SPArf, PAMIn JÄrJESTöASIAnTUnTIJA 

Kiinnostaako edustajan paikka 
liiton ylimmässä päättävässä 

elimessä? nämä vinkit auttavat 
sinua asettumaan ehdolle ja kenties 

tulemaan valituksi. 

edustajaksi  
liittokokoukseen?

Liiton jäsen, joka on maksanut 
jäsenmaksut 31.12.2014 saakka 
tai on saanut jäsenmaksuva-
pautuksen, voi asettua ehdolle. 
Opiskelija- ja eläkeläisjäsenet 
eivät voi osallistua. 

kuka VOi aSettua  
eHdOkkaakSi?



Tervetuloa Neste Oilin asiakkaaksi!

Ota käyttöösi Suomen kattavin asemaverkosto.

Palvelualojen ammattiliiton jäsenenä Sinun on nyt mahdollista tankata
Neste Oil -palveluasemilta jäsenetualennuksin. Lue lisää www.pam.fi/edut.

www.neste.fi/asemahaku palvelun avulla löydät juuri Sinun ajoreitillesi
parhaiten soveltuvat tankkauspaikat. Tervetuloa tankkaamaan.

Ota käyttöösi Suomen kattavin asemaverkosto.

PAMILANEN MALLIKORTTI 

Ammatti 
Liittymisaika Osasto

Jäsennumero

JÄSENKORTTI 
Voimassa 31.12.2015 asti
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Pelisäännöt

tYösoPimuslain mukaan työnte-
kijällä on oikeus saada tilapäistä hoi-
tovapaata, jos hänen alle 10-vuotias 
lapsensa sairastuu äkillisesti ja tar-
vitsee hoitoa. Tilapäinen hoitovapaa 
on tarkoitettu sairaan lapsen hoita-
miseksi tai hoidon järjestämiseksi ja 
tarpeen pitää olla äkillinen ja poik-
keuksellinen. 

Hoitovapaa voi kestää kerrallaan 
enintään neljä työpäivää. Se voi olla 
lyhyempikin, jos lapsi paranee tai jos 
lapsenhoito järjestyy nopeammin.

Vapaapäiviä ei lasketa mukaan hoi-
tovapaan työpäiviin. Tämä tarkoittaa 
esimerkiksi tilannetta, jossa työnte-
kijän lapsi sairastuu perjantaina. Lau-
antai ja sunnuntai ovat työntekijän 
vapaapäiviä. Silloin tilapäinen hoito-
vapaa voi kestää perjantaista keski-
viikkoon. Se, saako tältä ajalta palkkaa, 
määritellään työehtosopimuksilla. 

Työntekijä saa olla poissa työstä, jos lapsi 
sairastuu tai jos perheenjäsen joutuu 
onnettomuuteen. Poissaolo-oikeus perhesyiden 
takia perustuu työsopimuslakiin. Se, onko 
poissaolo palkallinen vai ei, määritellään 
työehtosopimuksilla ja työtuomioistuimen 
tulkinnoissa.
TEKSTI  pamin SOpimuSaSiantuntiJat mikkO HietaRanta,  
taRJa paJuniemi Ja SeiJa ROuHiainen

Lapsi kipeänä

POiSSAOLO-OiKeuS PeRHeSyideN TAKiA

Oikeus neljän työpäivän hoitova-
paaseen on lapsi- ja sairauskohtainen. 
Jos lapsi sairastuu toiseen tautiin tai 
toinen lapsi sairastuu, vanhemmilla 
tai huoltajilla on oikeus jäädä uudes-
taan hoitovapaalle.

Tilapäiselle hoitovapaalle voi jäädä 
kumpi tahansa vanhemmista, mutta 
ei kuitenkaan samaan aikaan. Myös 
vanhemmalla, joka ei asu lapsen kans-
sa samassa taloudessa, on oikeus hoi-
tovapaaseen.

Työehtosopimus  
päättää palkan
Se, saako työntekijä palkkaa hoitoajal-
ta, määritellään työehtosopimuksilla. 
Työehtosopimusten määräykset ovat 
koottuna faktalaatikossa. Työehtoso-
pimuksissa on kuitenkin yhteisiä vaa-
timuksia siitä, milloin työntekijälle 
maksetaan palkka hoitovapaan ajalta. 

Poissaolon pitää ensinnäkin olla vält-
tämätön lapsen hoitamiseksi tai lap-
senhoidon järjestämiseksi. Työnteki-
jän on myös ilmoitettava poissaolosta 
työnantajalle mahdollisimman pian, 
ja jos mahdollista, myös sen kestosta. 
Sen lisäksi lapsen sairaudesta on toi-
mitettava lääkärintodistus tai muu 
työnantajan hyväksymä selvitys. 

Palkka voi olla  
puolisosta kiinni
Jotta työntekijälle maksetaan palk-
kaa hoitovapaan ajalta, hänen puo-
lisonsa pitää olla estynyt hoitamaan 
lasta ansiotyön takia. 

Työtuomioistuin on linjannut, 
että lyhyellä hoitovapaalla oleval-
le työntekijälle ei tarvitse maksaa 
palkkaa, jos hänen puolisonsa on 
kotona sinä aikana ja pystyisi hoita-
maan lasta – vaikka puoliso joutuisi 
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poissaolon  
palkallisuus aloittain:

Kaupan työehtosopimus 17 §
Alle 10-vuotiaan lapsen sairastu-
essa äkillisesti lapsen huoltajalle, 
huoltajan avio- tai avopuolisolle 
tai huoltajalle, joka ei asu lapsen 
kanssa samassa talou dessa, 
maksetaan palkka 1–3 kalenteri-
päivään sisältyviltä työpäiviltä  
jos esimerkiksi lapsen sairaus  
on kestänyt ma-la: 

Palkka maksetaan maanantai- 
keskiviikko sisältyviltä työpäiviltä 
2 päivää. Työsopimuslain mukai-
nen oikeus on kuitenkin olla pois 
työstä 4 työpäivää 

Kiinteistöpalvelualan  
työehtosopimus 12 §
Työntekijän alle 10-vuotiaan lap-
sen tai muun hänen taloudessaan 
vakituisesti asuvan alle 10-vuoti-
aan lapsen sairastuessa äkillisesti, 
maksetaan työntekijälle palkkaa 
11§ mukaan 1,2,3 tai 4 päivää.
Esimerkiksi jos lapsen sairaus on  
kestänyt ma–la:

Palkka työntekijälle maksetaan  
4 päivältä jos työntekijän työ-
suhde on kestänyt yli 2 vuotta
(alle 2 vuoden työsuhteessa 
karenssipäivä)    

MA TI Ke To Pe LA

työ vapaa työ työ vapaa työ

MA TI Ke To Pe LA

työ vapaa työ työ vapaa työ



fAKTA
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Hiusalan työehtosopimus 37 §
Alle 10-vuotiaan lapsen sairastues-
sa äkillisesti lapsen huoltajalla on 
oikeus olla poissa työstä lapsen 
hoidon järjestämiseksi tai lapsen 
hoitamiseksi. Palkka maksetaan 
enintään kahdelta työpäivältä. 
Esimerkiksi jos lapsen sairaus on  
kestänyt ma–la :

Palkka maksetaan ma-to kahdelta 
työpäivältä.
Palkallisen poissaolon lisäksi työn-
tekijällä on tarvittaessa oikeus 
ainakin 2 päivän palkattomaan 
poissaoloon.

vartiointialan työehto -
sopimus 43 §
Työntekijän alle 10-vuotiaan 
lapsen tai vammaisen lapsen 
taikka muun hänen taloudessaan 
vakituisesti asuvan alle 10-vuoti-
aan lapsen sairastuessa äkillisesti, 
maksetaan työntekijälle palkka 
tämän työehtosopimuksen 41 
§:n mukaan enintään 4 kalenteri-
päivän ajalta.
Esimerkiksi jos lapsen sairaus on  
kestänyt ma–la :

Palkka maksetaan ma-to  
työvuoroilta.

Matkailu- ravintola ja vapaa- 
ajan palveluita koskeva työ-
ehtosopimus 24 §
Työntekijän lapsen tai muun hä-
nen talou dessa vakituisesti asuvan 
lapsen, joka ei ole täyttänyt 10 
vuotta, sairastuessaan äkillisesti 
työntekijälle maksetaan palkkaa 
1–3 kalenteripäivän pituiselta 
ajalta sairausajan palkkaa  
koskevien määräysten mukaisesti.

MA TI Ke To Pe LA

työ vapaa vapaa työ vapaa työ

MA TI Ke To Pe LA

työ vapaa työ työ vapaa työ

hoitamaan lasta yövuoron jälkeisenä 
päivänä. (TT 1992-96)

Edellytys on siis, että molemmat 
vanhemmat ovat työssä kodin ulko-
puolella ja ansiotyö on este lapsen 
hoidolle. Se tarkoittaa myös sitä, että 
jos lapsi sairastuu, kun työntekijän 
puoliso on vapaa-ajan ulkomaanmat-
kalla, työntekijällä ei ole oikeutta pal-
kalliseen hoitovapaaseen. (TT:192-144)

Tänä vuonna Työtuomioistuin otti 
kantaa siihen, millainen selvitys työn-
tekijän on esitettävä puolison esteestä 
hoitaa lasta (TT:2014-97). Siinä todet-
tiin, että suullinen tieto on riittävä. 
Työntekijän puolison työnantajalta ei 
siis voi vaatia kirjallista selvitystä.

Tästä huolimatta ilmoituksen anta-
minen kirjallisessa muodossa on tur-
vallisempaa kuin suullinen ilmoitus. 
Työntekijän pitää kuitenkin tarvit-
taessa pystyä todistamaan, että hän 
on ilmoittanut puolison esteestä.

vakavasti sairaan lapsen  
hoito on usein palkaton
Työsopimuslain mukaan myös työn-
tekijä, jonka lapsi on vaikeasti sairas, 
voi olla palkatta pois työstä. Vakavasti 
sairas tarkoittaa muuta kuin äkillistä 
sairautta. 

Pääsääntö on, että poissaolon ajalta 
ei makseta palkkaa. Työtuomioistuin 
on kuitenkin linjannut ratkaisussaan, 
että työntekijällä voi olla oikeus palk-
kaan, kun alle 10-vuotias lapsi joutuu 
yllättäen sairaalahoitoon. Tapauk-
sessa alle vuoden ikäinen lapsi sai-
rastui äkillisesti ja joutui sairaalaan 
leikkaukseen. Työntekijällä oli myös 
lääkärintodistus siitä, että hänen läs-
näolonsa sairaalassa oli tarpeellista. 
Ratkaisevaa palkallisuuden kannalta 
oli tilanteen äkillisyys ja vanhemman 
läsnäolon välttämättömyys. Työtuo-

mioistuimen mukaan työnantaja oli 
tässä tapauksessa velvollinen maksa-
maan työntekijälle palkan lapsen sai-
raalahoidon ajalta (TT: 2003-43).

onnettomuus oikeuttaa  
poissaoloon 
Työsopimuslaki  mahdollistaa tila-
päisen poissaolon myös muiden per-
heenjäsenten hoitamiseksi äkillisissä 
sairaus- ja onnettomuustapauksissa. 
Lain mukaan työnantajalla ei kuiten-
kaan ole velvollisuutta maksaa tältä 
ajalta työntekijälle palkkaa.

Työntekijällä on oikeus tilapäiseen 
poissaoloon työstä, jos hänen läsnä-
olonsa on välttämätöntä hänen per-
hettään kohdanneen, sairaudesta tai 
onnettomuudesta johtuvan, ennalta 
arvaamattoman ja pakottavan syyn 
vuoksi. Tämä tarkoittaa esimerkiksi 
tilannetta, jossa työntekijän perheen-
jäsen on joutunut onnettomuuteen ja 
työntekijän on sen takia mentävä on-
nettomuuspaikalle tai sairaalaan. 

Pakottavan syyn ei kuitenkaan tar-
vitse liittyä työntekijän perheenjä-
senen tai lähisukulaisen sairauteen 
tai onnettomuuteen, vaan muunkin 
henkilön, kuten lastenhoitajan. Esi-
merkiksi perheen ulkopuolelta tule-
va lastenhoitaja voi sairastua. Siinä 
tapauksessa työntekijä voi jäädä ko-
tiin, kunnes hän pystyy järjestämään 
lapsensa hoidon muulla tavalla.

Poissaolon pituudelle ei ole säädet-
ty aikarajaa, mutta sen tulee olla tila-
päistä. Poissaolosta ja sen syystä on 
ilmoitettava työnantajalle niin pian 
kuin mahdollista.

LäHTeeT:
⊲ TyöSOPIMUSLAIn 4. LUKU,  
6. JA 7. PyKÄLÄ
⊲ TyöTUOMIOISTUIMEn rATKAISUJA:  
TT: 1992-96, TT:192-144, TT:2014-97  
JA TT: 2003-43
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muutos maRaVan työehtosopimukseen

Pykälä syynissä

pampluS 21

Tarkastelujakson  
muutokset ja lisäys 
tarkastelun ajankohdasta
Osa-aikatyöntekijän toteutuneen 
keskimääräisen vähimmäistyöajan 
tarkastelu suoritetaan jatkossa aina 
tammikuusta seuraavan vuoden 
tammikuuhun, ellei työehtosopi-
muksen 30 § mukaisesti kirjallises-
ti ole paikallisesti yrityskohtaisesti 
sovittu joko lyhyemmästä tarkas-
telujaksosta tai siitä, että tarkaste-
lu suoritetaan muuna ajankohtana 
(esim. toukokuusta toukokuuhun). 

Lähtökohtaisesti yrityksen osa- 
aikatyöntekijöiden keskimääräisen 
vähimmäistyöajan tarkastelujakso 
on siis tammikuusta tammikuuhun. 
Tästä voi poiketa vain sopimalla 
toisin työpaikkakohtaisesti. 
Sopimuksen pitää olla kirjallinen. 

Nykyiset meneillään olevat osa- 
aikatyöntekijöiden tarkastelujaksot 
päätetään tammikuussa 2015 ensim-
mäiseen päättyvään kolmiviikkois-
jaksoon, jolloin siirto uuteen tarkas-
telujaksoon tapahtuu.

Tarkastelujakson pituus on joko  
17 tai 18 kolmiviikkoisjaksoa riip-
puen siitä, milloin tammikuussa 
2015 yrityksessä alkaa ensimmäinen 
kokonainen kolmiviikkoisjakso. 

Työehtosopimukseen on myös 
lisätty määräys, jonka mukaan toteu-
tuneiden työtuntien tarkastelu pitää 
tehdä kahden kuukauden kuluessa 
tarkastelujakson päättymisestä 
vuonna 2016.

Työehtosopimuksessa on valmiiksi 
laskettu tarkastelujaksojen mahdol-
liset alkamis- ja päättymisajankoh-
dat sekä niiden pituudet vuosille 
2015–2017.

vuoden 2015–2016  
tarkastelujaksot:

vuoden 2016–2017 
tarkastelujaksot:

Pykälä
Työehtosopimuksen 7 §  
Säännöllinen työaika ja 
työpäivän pituus, 2. kohta 
Osa-aikatyöntekijän työaika 
ja kohta B. Keskimääräinen 
vähimmäistyöaika

Muutos astuu voimaan 
1.1.2015.

Olennaiset muutokset pähki-
nänkuoressa ovat tarkaste-
lujakson muuttuminen, uusi 
lisäys tarkastelun tekemisen 
ajankohdasta ja uusi lisäys liit-
tyen irtisanomistilanteeseen.

Kolmiviikkois-
jakso alkaa

Kolmiviikkois-
jakso päättyy

Kolmiviik-
kois jaksojen 
lukumäärä

5.1.2015 17.1.2016 18

12.1.2015 3.1.2016 17

19.1.2015 10.1.2016 17

Kolmiviikkois-
jakso alkaa

Kolmiviikkois-
jakso päättyy

Kolmiviik-
koisjaksojen 
lukumäärä

4.1.2016 15.1.2017 18

11.1.2016 1.1.2017 17

18.1.2016 8.1.2017 17

JATKUU SEUrAAvALLA SIvULLA ⊲



Pykälä syynissä

Esimerkki 1
Osa-aikatyöntekijällä on toistaisek-
si voimassa oleva työsopimus ja työ-
sopimuksessa sovittu keskimääräinen 
vähimmäistuntimäärä on 90 tuntia 
kolmessa viikossa.

Yrityksen ensimmäinen tammi-
kuussa 2015 päättyvä kolmiviikkois-
jakso päättyy sunnuntaina 11.1.2015. 

Ensimmäinen uuden järjestelmän 
mukainen kolmiviikkoisjakso alkaa 
siten maanantaina 12.1.2015 tarkas-
telujakson pituuden ollessa 17 kolmi-
viikkoisjaksoa. Tarkastelujakso päät-
tyy 3.1.2016. 

Seuraava vuoden tarkastelujakso 
puolestaan alkaa 4.1.2016 tarkastelu-
jakson pituuden ollessa 18 kolmiviik-
koisjaksoa ja päättyy 15.1.2017.

Muilta osin määräykset keski-
määräisestä vähimmäistyöajasta, 
sen tarkastelusta ja tarkastelun seu-
rauksista säilyvät pääosin ennal-
laan. 

Jos työntekijän toistaiseksi voi-
massa oleva työsuhde alkaa kesken 
tarkastelujakson, niin tarkas-
telu suoritetaan silloinkin tammi-
kuusta tammikuuhun. Työnantajan 
tulee kuitenkin mahdollisuuksien 
mukaan pyrkiä toteuttamaan työso-
pimuksessa sovittu keskimääräinen 

työtuntimäärä työsuhteen alusta 
tarkastelujakson alkamiseen asti. 

Esimerkki 2
Työntekijän työsuhde alkaa 16.8.2015. 
Yrityksen seuraava tarkastelujakso al-
kaa 18.1.2016. Sovittu keskimääräinen 
vähimmäistuntimäärä on 90 tuntia kol-
messa viikossa. Ajanjaksolla 16.8.2015–
17.1.2016 ei suoriteta varsinaista tarkas-
telua, mutta työnantajan tulee pyrkiä 
siihen, että toteutunut keskimääräinen 
työtunti määrä vastaisi työsopimukses-
sa sovittua. 

Tarkastelun tarkoitus on varmis-
taa, että sopimus vastaa tosiasiallista 
tilannetta. Myös palkallinen pois-
saoloaika luetaan työtunneiksi, kun 
tarkastelua suoritetaan. Tarkastelu-
jakson aikana toteutuneen keskimää-
räisen työajan ollessa ilman perustel-
tua syytä työsopimuksessa sovittua 
työaikaa pidempi, tulee työaika sopia 
toteutunutta työaikaa vastaavaksi. 
Työajan jäädessä alle sovitun vähim-
mäisajan, työnantaja maksaa saa-
matta jääneitä työtunteja vastaavan 
korvauksen. Korvausvelvollisuutta 
ei kuitenkaan ole, jos sovittu tunti-
määrä on jäänyt toteutumatta työn-
tekijästä johtuvasta syystä tai palkat-
toman poissaolon vuoksi.

uusi määräys  
irtisanomistilanteissa
Työehtosopimukseen on myös li-
sätty määräys irtisanomistilantei-
ta varten. Työnantajan irtisanoessa 
työntekijän työsopimuksen tulee 
irtisanomisajalle merkitä työvuo-
rolistalle vähintään työntekijän 
työsopimuksessa sovitun keskimää-
räisen vähimmäistyöajan mukaiset 
työtunnit. Jo julkaistun kolmiviik-
koisjakson työvuorolistan muutta-
mista ei kuitenkaan edellytetä.

Muuta
Edellä olevia määräyksiä ei sovelle-
ta erikseen tarvittaessa työhön kut-
suttaviin työntekijöihin.

Huomioitavaa kuitenkin on, että 
osa-aikatyöntekijän kanssa voidaan 
edelleenkin edellä kuvatusta järjes-
telmästä poiketen sopia kiinteästä 
kolmiviikkoisjakson vähimmäis-
tuntimäärästä. Tällöin ei käytetä 
työajan tarkastelujaksoa, vaan 
sovittu vähimmäistuntimäärä pitää 
toteutua jokaisella kolmiviikkois-
jaksolla.

Alle vuoden määräaikaisessa työ-
suhteessa olevalla kolmiviikkois-
jakson vähimmäistyöajan tulee 
toteutua työsuhteen kestoaikana.
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vALTAKuNNALLISeT KouLuTuKSeT

Luottamusmiesten peruskurssit
Paikka 1. osa 2. osa haku päättyy

Tampere 13.–15.1. 11.–12.2. 9.12.2014

Turku 3.–5.2. 4.–5.3. 30.12.2014

Vantaa 24.–26.2. 25.–26.3. 20.1.

Kuopio 17.–19.3. 15.–16.4. 10.2.

Työsuojelun peruskurssit
Paikka 1. osa 2. osa haku päättyy

Turku 3.–5.2. 4.–5.3. 30.12.2014

Vantaa 24.–26.2. 25.–26.3. 20.1.

Kuopio 17.–19.3. 15.–16.4. 10.2.

Luottamusmiesten jatkokurssit  
Paikka 1. osa 2. osa

Vantaa 2.–6.2. 16.–20.3.

MuuTA

Luottamushenkilöiden verkkoperehdytys
Tutustu luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun tehtäviin, 
oikeuksiin ja velvollisuuksiin verkossa tehtävän perehdytys-
materiaalin 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 monipuolisesti työelä-
mään liittyviä asioita, esimerkiksi kursseilla Luottamushenki-
lö työpaikan kriisissä, Kirjoittamisen taito ja yhteistoiminta.

Työnohjaus 
Työnohjaus on tavoitteellista, luottamukseen perustuvaa 
työskentelyä koulutetun ohjaajan johdolla. Ohjauksessa 

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

tarkastellaan omaa työtä ja toimintatapoja, etsitään uutta 
näkökulmaa omaan työhön ja yhteisön kehittämiseen.  
PAMin tarjoama työnohjaus on jäsenille maksutonta.  
Ryhmät kokoontuvat 10 kertaa ja noin kerran kuussa,  
puolitoista tuntia aina kerralla.

ALueeLLISeT KouLuTuKSeT

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

Luottamushenkilöiden aamukatsaus
10.2. keskiviikko klo 10–12, Helsinki
ilmoittaudu viimeistään edellisenä keskiviikkona.

yhteistoimintalaki ja paikallinen sopiminen
4.–5.2. keskiviikko-torstai klo 9–16
PAMin keskustoimisto, Helsinki. 
ilmoittautumiset viimeistään 16.1.

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

Työnohjaus luottamushenkilöille
Lue kuvaus viereisellä palstalla.

LouNAIS-SuoMI
ilmoittaudu koulutuksiin jäsentunnuksillasi www.pam.fi, 
jäsenyysneuvonta 030 100 600 tai  
turku@pam.fi tai pori@pam.fi    

yritystalouden perusteet
20.1. tiistai klo 10–16
Sokos Hotel Hamburger Börs, Turku
ilmoittautumiset viimeistään 9.1.

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

Neuvottelutaito
20.1. tiistai klo 10–16
Cumulus, Seinäjoki
Kouluttajana toimii vuorovaikutusvalmentaja ja kehittämis-
konsultti Päivi yli-Kokko (FM).  
ilmoittautumiset viimeistään 9.1.
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Työpaikkojen palkkakartoituksiin tulee lisää konkretiaa tasa-arvolain uudis-
tuksen myötä. Tavoitteena on perusteettomien palkkaerojen hävittäminen.
TEKSTI annemaRi anttila
KUvA pekka SipOla

Kohti reilumpaa palkkausta 

palvelualojen työntekijöiltä tuli viime vuonna paljon kysymyksiä nollasopimuksista ja perhevapaista,  
tasa-arvovaltuutettu pirkko mäkinen kertoo. 

tasa-arvolaki uudistuu alku-
vuodesta, mikä tuo muutoksia myös 
palkkakartoituksiin. Kartoitukses-
sa käydään läpi työntekijöiden palk-
katietoja ja selvitetään mahdollisten 
palkkaerojen syitä. Naisten ja miesten 
palkkoja verrataan keskenään vaati-
vuus- tai tehtäväryhmittäin. Työnan-
taja tekee palkkakartoituksen yhteis-
työssä henkilöstön edustajan kanssa, 
jonka on oltava uudistetun lain myö-
tä työntekijöiden valitsema. Aiemmin 
työnantaja on voinut määrätä, kenet 
hän haluaa työnantajien edustajaksi.

– Jos palkkaeroja havaitaan, niiden 

syyt on selvitettävä. Analyysin jälkeen 
pitää katsoa, ollaanko palkkaerojen 
syistä samaa mieltä, tasa-arvovaltuu-
tettu Pirkko Mäkinen kuvaa.

Joskus erot voivat johtua sukupuo-
lesta, mutta joskus myös siitä, että jot-
kut ovat tavattoman hyviä ja tuotte-
liaita työtehtävässään.

Jos kartoituksessa havaitaan ai-
heettomia palkkaeroja, laki vaatii 
asettamaan tiukan määräajan, johon 
mennessä ne korjataan. Tämä vaatii 
konkreettisen suunnitelman, jossa 
on myös vastuuhenkilöt ja aikatau-
lut. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolain 

uudistus on tarkoitus tulla voimaan 
alkuvuodesta 2015. Marraskuun puo-
livälissä lakiesitys oli vielä työelämä- 
ja tasa-arvovaliokunnan käsittelyssä. 

Palkoista pitäisi  
puhua avoimesti
Mäkinen pitää ongelmallisina lakiesi-
tyksen tulkinnanvaraisuuksia. Siinä 
puhutaan ”selkeistä palkkaeroista” ja 
vaaditaan, että vertailu tehdään ”kes-
keisten” palkanosien välillä. 

– Tasa-arvolaissa taas lähdetään sii-
tä, että palkkasyrjintä on palkkasyr-
jintää, jos samasta tai samanarvoises-
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Asiantuntija

Tasa-arvolain uudistus

○ yhdenvertaisuus- ja tasa- 
arvolain uudistus on tulossa 
voimaan vuoden 2015 alussa. 
Lakipake tista noin viidesosa 
koskee tasa-arvolakia.

○ Tasa-arvolaki koskee jatkossa 
myös sukupuolivähemmistöjä, 
sukupuolen ilmaisua ja suku-
puoli-identiteettiä. 

Pirkko Mäkinen
○ Tasa-arvovaltuutettu toimii 
itsenäisesti sosiaali- ja terveys-
ministeriön yhteydessä.

○ Oikeustieteen kandidaatti, 
varatuomari.

○ Työskennellyt aiemmin juristi-
na työministeriössä ja sisäminis-
teriössä.

KUKA

ta työstä maksetaan eri palkkaa.
Mäkisen toive oli, että luottamus-

henkilöille olisi annettu oikeus yksi-
lökohtaisiin palkkatietoihin.

– Minusta on kestämätön tilanne, 
että valtion ja kuntien virkamiesten 
palkat ovat julkista tietoa. Sitten on 
iso yksityinen sektori, jossa vallitsee 
mysteerinen palkkasalaisuus. Ryhmä-
vertailuissa yksilö-
kohtaiset palkkaerot 
voivat jäädä piiloon.

Mäkisen mielestä 
Suomi laahaa muita 
Pohjoismaita jäljessä 
näissä asioissa. Ruot-
si toimi mallina, kun palkkakartoi-
tuksia koskevia sääntöjä uudistettiin. 
Norjassa on menty vielä pidemmälle, 
koska siellä analysointitiedot pitää 
julkistaa. 

– Minulle on mysteeri, miksi meil-
lä ei voida puhua palkoista avoimem-
min. EU-maista jopa Portugali on sel-
lainen, jossa on työpaikkakohtainen 
velvoite julkistaa palkkatiedot. 

Suomessa yksityisellä sektorilla yk-
silökohtaisten palkkatietojen anta-
minen on kiinni työnantajan omasta 
tahdosta. Mäkisen mukaan palkkasa-
laisuutta on perusteltu muun muas-
sa sillä, etteivät kilpailevat yritykset 
käyttäisi palkkatietoja hyväkseen. 

– Toisaalta suomalainen yhteiskun-
ta puhuu palkoista avoimesti – kerran 
vuodessa voidaan lukea lehdistä, ket-
kä ovat tulotilastojen kärjessä. Niistä 
voidaan aika hyvin päätellä, mikä on 
kunkin ihmisen tulotaso. 

Perhevapailla olevia  
on muistettava
Mäkisen mielestä työpaikoilla pitäisi 
huomioida perhevapailla olevat ny-
kyistä paremmin. Työpaikkojen ta-
sa-arvosuunnitelmissa voisi sopia, 
miten pidetään yhteyttä perhevapaa-
ta viettäviin. Myös perehdyttämisoh-

jelma olisi syytä laatia ennen kuin ih-
minen palaa töihin.

– Monilta työpaikoilta puuttuu 
käytännön ohjeet siitä, miten muis-
tetaan, että perhevapaalla olevat kuu-
luvat meidän joukkoon. Pidetään hei-
dät ajan tasalla siitä, jos työpaikalla 
tapahtuu muutoksia ja kun he tule-
vat, toivotetaan tervetulleiksi.

Myös perheva-
pailta palaavien 
toiveita kannat-
taisi miettiä. Moni 
haluaa aluksi teh-
dä lyhyempää työ-
viikkoa. Luotta-

mushenkilöt voisivat ottaa tämän 
huomioon ja pyrkiä kirjaamaan näitä 
joustavia mahdollisuuksia tasa-arvo- 
tai henkilöstösuunnitelmaan. 

ongelmia epätyypillisistä 
työsuhteista
Mäkisen mielestä työelämän muu-
tokset tapahtuvat nyt nopeutetussa 
tahdissa. Ne ovat haaste myös sosi-
aaliturvalle, joka on tehty toistaisek-
si voimassa olevaa, kokoaikaista työtä 
ajatellen. Yksinhuoltajien ja perheel-
listen voi olla vaikeaa järjestää lasten-
hoitoa, jos työtehtävää tarjotaan lyhy-
ellä varoitusajalla.

Viime vuonna suuri osa yhtey-
denotoista tasa-arvovaltuutettuun 
liittyi raskauteen ja perhevapaisiin 
yhdistettynä määräaikaiseen työsuh-
teeseen. Myös nollasopimuksiin ja 
perhevapaisiin liittyvien yhteydenot-
tojen määrä on kasvanut, ja ne tulevat 
Mäkisen mukaan nimenomaan palve-
lualojen ihmisiltä.

– Erityisesti toivon heidän ase-
maansa parannuksia. Lainsäädännön 
suhteen ei ole päästy eteenpäin. So-
pimusmuodot voivat olla joustavia, 
mutta ne eivät ole oikeudenmukaisia, 
koska sopimusosapuolet eivät ole sa-
manveroisessa asemassa. 

Palkkakartoitus

○ Tasa-arvosuunnitelmaan 
kuuluva palkkakartoitus tulee 
tehtäväksi joka toinen vuosi 
työpaikkoihin, joissa on yli 30 
työntekijää. Palkkakartoitukseen 
pitää ottaa mukaan kaikki 
työntekijät, myös osa- ja 
määräaikaiset.

○ Työnantajan on tehtävä 
palkkakartoitus yhteistyössä 
työntekijöiden edustajan kanssa, 
joka on joko luottamusmies, 
työsuojeluvaltuutettu tai joku 
muu työntekijöiden valitsema 
edustaja. 

ABC

nyT

Myös perhevapailta 
palaavien toiveita 
kannattaisi miettiä. 
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Pois turha sääntely ja byrokratia – se maksaa. 
Suomen ja EU:n päättäjät uhkuvat purkuintoa. 
vaarana on, että ”turhan” sääntelyn purkamisen 
mukana menee myös työntekijöiden turvaksi  
luotuja säännöksiä.
TEKSTI BiRgitta SuORSa/up

Jokainen työttömänä ollut 
tietää, millaista paperisotaa 
työttömyysturvan saami-
nen tai asumistuki vaatii. 
Käytäntöjen järkeistämi-
nen olisi kaikkien etu. Jos 

järkeistäminen muuntuu kuitenkin 
pelkäksi sääntöjen puruksi, on uhka, 
että siitä kärsii eniten heikompi 
osapuoli, eli työntekijä, kuluttaja ja 
ympäristö. 

Turhien sääntöjen tehtaaksi on 
leimattu EU. Siellä sääntelyn sula-
voittamisella on nyt oma ohjelman-
sa, REFIT. Samaa sulavoittamista ovat 
Suomessa rummuttaneet vahvasti kU
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Hyvät, pahat  
sääntelyn purkutalkoot

LAKKO-OiKeuS 
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ABCmuun muassa Elinkeinoelämän Kes-
kusliitto, Keskuskauppakamari ja 
Suomen Yrittäjät.

uusia säännöksiä perutaan
EU-tasolla halutaan purkaa esimer-
kiksi työsuojelun, kuluttajasuojan ja 
ympäristösuojelun säännöksiä. 

– Työsuojelussa ei löydy kyllä mi-
tään purettavaa, PAMin työympäris-
töasiantuntija Erika Kähärä toteaa.

– Euroopassa menehtyy vielä ai-
van liikaa ihmisiä työtapaturmissa. 
Meidän täytyy olla tyytyväisiä, että 
Suomessa työsuojelulainsäädäntö 
on eurooppalaisittain hyvällä tasol-
la, Kähärä sanoo.

Hän tähdentää, että työsuojelulait 
suojaavat myös työnantajaa. Kun työ-
suojelu pidetään kunnossa, työnanta-
jalle ei tule ylimääräisiä laskuja tapa-
turmista ja sairauspoissaoloista.

Työsuojelun kehittäminen EU-ta-
solla perustuu kolmikantaiseen val-
misteluun, mutta viimeisimmät 
työturvallisuuden ja työterveyden 
kehykset ovat kokonaan komission 
omaa käsialaa. Työmarkkinaosapuo-
lia ei kuultu linjauksen valmiste-
lussa. Lisäksi kehykset tulivat kaksi 
vuotta myöhässä.

– Komission mielestä työsuoje-
luun ei tarvita uusia säännöksiä. 
Komissio luettelee kyllä epäkohtia, 
mutta uskoo päästävän eroon niis-
tä ohjeistuksella ja kampanjoinnilla, 
Kähärä kertoo.

Hänen mukaansa kampanjat eivät 
riitä, vaan työntekijän suojaksi tarvi-

taan lakeja ja lakien rikkojille sanktiot.
Direktiivi tarvittaisiin esimerkiksi 

kampaamotyöntekijöiden kemikaa-
lialtistuksen vähentämiseksi. Alan 
työmarkkinajärjestöt pääsivät asias-
ta parisen vuotta sitten yksimieli-
syyteen, mutta esitys saattaa kaatua 
komission ja jäsenvaltioiden vastus-
tukseen.

– Kampaamosäännösten pitäisi 
koskea kaikkia, myös itsensätyöllis-
täjiä ja yrittäjiä.

Komission REFIT-linjauksen mu-
kaan lakiehdotukset perutaan, jos ne 
eivät etene lainsäädäntöprosessissa. 
Kampaamodirektiivin ohella näin 
saattaa käydä minimiäitiyslomalle. 
Monta vuotta käsittelyssä ollutta la-
kiesitystä oltiin alkusyksystä jo vetä-
mässä pois.

Helpotuksia alle 250  
työntekijän yrityksille
Uusimman esityksen mukaan alle 
250 työntekijää työllistävät yritykset 
vapautettaisiin EU-lainsäädännöstä. 
Tähän päätyi lokakuussa raporttin-
sa jättänyt tohtori Edmund Stoiberin 
työryhmä. Ideana on, että EU päättäisi 
vain suurista linjauksista. Yksityiskoh-
tien säätelemisestä luovuttaisiin, mut-
ta jäsenvaltiot eivät kuitenkaan saisi 
sopia EU-tasoa tiukempia määräyksiä. 

Stoiberin työryhmän ehdotus laki-
väljennyksistä pienille yrityksille kuu-
lostaa PAMin Kähärän mukaan vaaral-
liselta.

– Työn riskit eivät ole kiinni yritys-
koosta. Työsuojeluasioissa kaikkein 
JATKUU SEUrAAvALLA SIvULLA ⊲
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direktiivi
EU-tasoinen laki, jonka sisältö 
pitää lisätä jokaisen jäsenmaan 
kansalliseen lainsäädäntöön.

frame work, kehykset
Raamisopimus, joiden mukaan 
esimerkiksi työsuojelua kehite-
tään seuraavana neli- tai kuusi-
vuotiskautena.

Hallinnollinen taakka
Viranomaisten antamat velvoit-
teet yrityksille, mm. veroil-
moitukset, työaikakirjanpito ja 
lupakäytännöt.

Normien purkutalkoot
Lakien ja säännösten muuttami-
nen joustavammiksi ja/tai niiden 
kumoaminen.

RefIT
euroopan komission ohjelma, 
jolla kevennetään hallinnollista 
taakkaa ja yksinkertaistetaan 
eu-lainsäädäntöä.

Sosiaalidialogi
Työntekijä ja työnantajajärjes-
töt neuvottelevat keskenään ja 
valmistelevat luonnoksia, kuinka 
työelämän säännöksiä tulee 
kehittää.
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huonoimmin lainsäädäntöä tunne-
taan ja noudatetaan pienimmissä 
yrityksissä.

Toki Euroopan ammatillinen yh-
teistyöjärjestö EAY ilmoitti vastus-
tavansa esitystä. EAY:n lisäksi ympä-
ristöjärjestöjen, terveysjärjestöjen ja 
kuluttajajärjestöjen edustajat Stoi-
berin työryhmässä jättivät raport-
tiin yhteisen vastalauseensa.

Mikään niistä ei sinänsä vastus-
ta "tarpeettoman sääntelyn" pur-
kamista, mutta jokaisen direktiivin 
tarpeellisuus täytyy harkita erikseen. 
EAY:n edustaja Heidi Rønne totesi, 
että ensin pitää tunnistaa, minkälai-
nen sääntely on tarpeetonta. Purka-
minen ei saa vaarantaa terveyttä, tur-
vallisuutta ja ympäristönsuojelua.

Suomessa samaa purkuintoa
Kähärä arvioi, että Stoiberin työryh-
män esityksillä on suuret mahdolli-
suudet mennä läpi nykyisen komis-
sion aikana.

– Komission enemmistö on kallel-
laan oikealle. Siellä ollaan sitä mieltä, 
että kasvua saadaan yrittäjyyttä hel-
pottamalla.

– Asenne valuu tännekin. Vii-
me talvena yritimme saada aikaan 
työturvallisuuslakiin pykälän, jos-
sa olisi ollut tarkemmat säännökset 
työnantajan vastuista työpaikkojen 
väkivaltatilanteissa. Työnantajapuo-
li ilmoitti ykskantaan, ettei suostu li-
säsääntelyyn, Kähärä kertoo.

Hän edustaa palkansaajia muun 
muassa sosiaali- ja terveysministe-
riön työsuojeluneuvottelukunnassa.

– Työsuojelulainsäädännön kehit-
täminen ja uudistaminen Suomes-
sa on mennyt tosi vaikeaksi, mutta 
emme anna periksi.

Kuluttajansuojassa  
vähän korjaamista
Kuluttajajärjestöjen edustaja muis-
tutti vastalauseessaan Stoiberin ra-
porttiin, että yksi EU-tasoinen säädös 
on parempi kuin 28 erilaista jokaises-
sa jäsenmaassa. Erilaiset säännökset 
estävät helposti tuotteiden pääsyä 
toisen jäsenmaan markkinoille. Sen 
sijaan tarpeettomiksi tai vanhen-
tuneiksi osoittautuneet säännökset 
voidaan purkaa.

Kuluttajaliiton johtava lakimies 
Tuula Sario muistuttaa, että valtaosa 
Suomen kuluttajalainsäädännöstä 
pohjautuu EU:n direktiiveihin.

– Suomessa vallitsee aika hyvä 
yksimielisyys elinkeinoelämänkin 
kanssa siitä, että säätely on hyvää. 

Se on rakennettu kaikkia osapuolia 
kuulleen. Jos on oltu täysin erimie-
lisiä, se ei ole yleensä johtanut lain-
säädäntöön.

Kuluttajansuojalakia uudistet-
tiin viimeksi kesäkuussa. Lakiin tuli 
muun muassa lista, mistä kaikesta 
pitää ilmoittaa kuluttajalle ennen 
sopimuksen tekemistä. Taustalla on 
EU-direktiivi.

Suomessa on Sarion mukaan totut-
tu siihen, että laki linjaa periaatteet 
ja niiden soveltamisessa käytetään 
järkeä. Laissa todetaan esimerkiksi, 
että mainonta ei saa olla hyvän ta-
van vastaista eikä sopimatonta. Sen 
jälkeen viranomaiset ja tuomioistui-
met ovat linjanneet, missä kyseinen 
raja menee.

Viranomaisten antaman ohjeis-
tuksen pitää Sarion mukaan olla pe-
rusteltua ja tarkkaa. Esimerkiksi ko-
hutussa lörtsy-tapauksessa näin ei 
ollut. Joissain kohujupakoissa Ku-
luttajaliitossa ymmärretään viran-
omaisten sääntelyä, esimerkiksi kun 
kyse on pesuaineen myymisestä asi-
akkaan pulloihin.

– Jos saman pesuainepullon täyt-
tää myöhemmin maidolla, kenen on 
vastuu.

Talous ja kilpailukyky  
ohi ympäristön
Euroopan ympäristöjärjestöjen lii-
ton EEB:n politiikkajohtaja Pieter de 
Pous on todennut, että Stoiberin työ-
ryhmän esitykset vievät Eurooppaa 
30 vuotta taaksepäin. Kansalaisten ja 
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Refitin vuodet eu:ssa…

2001 euroopan komissio lupasi 
yhdenmukaistaa eu:n säännöstöä, 
koska jäsenmaat olivat arvostelleet 
sekavaa lainsäädäntöä.

2003 Sopimus paremmasta ja 
läpinäkyvämmästä lainsäädännös-
tä. Mukana euroopan parlamentti, 
euroopan neuvosto ja euroopan 
komissio.

2007 Stoiberin työryhmä 
aloittaa selvitystyönsä hallin-
nollisen taakan purkamiseksi ja 
lainsäädännön yksinkertaistami-
seksi. Otetaan käyttöön ns. lakien 
vaikutusarvionnit.

2012 Toimintaohjelma hallin-
nollisen taakan keventämiseksi. 
Varsinainen ReFiT-politiikka alkaa. 
eu:n lainsäädäntöön ryhdytään te-
kemään ns. tarpeellisuusselvityksiä.

2013 Komission esitykset pieni- 
ja keskisuurten yritysten hallinnol-
lisen taakan keventämiseksi.

2014 Komissio on peruuttanut 
kesäkuuhun mennessä 53 käsitel-
tävänä ollutta lakiehdotusta.

2014 Lokakuuhun mennessä 
Komissio on kumonnut vuodesta 
2005 lähtien yli 6 100 säädöstä ja 
vetänyt pois liki 300 lakiehdotus-
ta. Stoiberin työryhmä luovuttaa 
raporttinsa komissiolle. Raportin 
esitysten väitetään säästävän 
yrityksiltä 41 miljardia euroa 
vuodessa 

uuden teknologian yritysten tarpei-
den sijaan raportti on laadittu van-
han teknologian tarpeisiin.

Suomen Luonnonsuojeluliiton toi-
minnanjohtaja Eero Yrjö-Koskisen 
mukaan on huolestuttavaa, että uu-
sille komissaareille on annettu ohjeet 
nostaa toimintakauden yhteiseksi ni-
mittäjäksi talous ja kilpailukyky. Ris-
kinä on, että ilmasto- ja energia-asiois-
sa otetaan takapakkia. Näin kävi jo 
uusiutuvan energian tavoitteille, kun 
Eurooppa-neuvosto päätti uusista il-
mastotavoitteista lokakuussa.

– Tähän saakka kilpailukyky ja ta-
lous eivät mielestäni ole olleet REFI-
Tissä määrääviä tekijöitä. Nyt komis-
sion kokoonpano on muuttunut, ja 
jokaiselle komissaarille on annettu 
ohjeistus, mitä asioita alkavalla kau-
della pitää edistää. Ympäristö ei kuu-
lu niihin.

Yrjö-Koskinen muistuttaa, että RE-
FITistä on ollut myös hyötyä. Kun ve-
sipuitedirektiiville tehtiin edellisen 
komission aikana REFITin mukainen 
toimivuusarviointi, kävi ilmi, ettei 
luonnonvesien tila ollut kohentunut 
niin kuin piti. Jäsenmaat saivat tiukat 
ukaasit vesistöjen kunnon kohenta-
miseksi. Vastaava arviointi on edessä 
myös lintu- ja luontodirektiiveillä.

fAKTA

…ja Suomessa

2007 valtioneuvosto antaa 
ohjeet, kuinka valmisteilla olevien 
lakien vaikutus yrityksiin arvioi-
daan. yritysvaikutusten arviointi 
otetaan käyttöön.

2009 kesäkuussa normienpur-
kutalkoot alkavat. Hallinto- ja 
kuntaministeri Mari Kiviniemi 
asettaa hankkeen, jolla kartoite-
taan, uudistetaan ja tarvittaessa 
puretaan kuntien tuottavuutta 
haittaavia normeja.

2009–2012 Matti Vanhasen 
(myöh. Mari Kiviniemen) hallitus 
laati ohjelman yritysten hallinnol-
lisen taakan vähentämiseksi.

2011–2015 Jyrki Kataisen 
(myöh. Alexander Stubbin) halli-
tusohjelmassa luvataan selkeyt-
tää sääntelyä ja säädöskieltä  
sekä helpottaa yrittäjyyttä.

2014 Kesäkuussa Kauppakamari 
julkistaa selvityksensä ylisäänte-
lyn seuraukset - Pykälämyrsky vai-
keuttaa yritysten toimintaa. Syys-
kuussa pääministeri Alexander 
Stubb nimittää ympäristöministeri 
Sanni Grahn-Laaksosen vetämään 
työryhmää, jonka tehtävänä on 
etsiä purettavia normeja mm. 
ympäristönsuojelusta.
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Hannele Aho 
asuu: kuopiossa
ikä: 29 vuotta
tehtävä: luottamusmies  
kodin terrassa kuopiossa
työ: myyjä
perhe: avomies ja alma-kissa
Harrastukset: liikunta,  
lukeminen ja valokuvaus

KUKA

SARJASSA AKTiiViT KeRTOVAT, MiSTä He SAAVAT eNeRGiAA ARKeeN.

Näillä eväin

Neulominen ja elokuvien katselu
TEKSTI JOnna SödeRqViSt
KUvA pentti VänSkä

langat Ja puikOt
tällä hetkellä teen sukkia ja huivia, jotka annan joulu-
lahjaksi. Osa joululahjoista on jo valmiina, koska olen 
tehnyt niitä pitkin vuotta. teen melkein kaikki joululah-
jat itse. käytän enimmäkseen suomalaisia lankoja, jotka 
ostan pienyrittäjiltä.

Haluan, että minulla on monta neulomisprojektia 
meneillään samaan aikaan, helppoja ja vaikeita. Silloin 
voin neuloa sitä, mitä milloinkin huvittaa ja valikoida 
työn tunnetilan mukaan. ajattelen paljon. Jos silloin 
teen neuleen, jossa on haastavia palmikoita ja pitsiä, 
se vaatii keskittymistä. Silloin saan rauhan ajatuksista, 
jotka jylläävät päässä, ja etäisyyttä asioihin. 

usein neulon samalla kun kuuntelen hevimusiikkia 
tai kun katson elokuvia. Jos ajatukset harhailevat tai en 
jaksa keskittyä, niin pitää olla helpompi työ käsissä.

äitini on opettanut minulle neulomista, meillä oli aina 
lankoja ja puikkoja kotona. Siitä neulomiseni alkoi. Sen 
jälkeen olen pitkälti opetellut itse.

useimmiten neulon kotona, koska pidän siitä, että 
saan tehdä yksin. Silloin tällöin käyn neulontatapaami-
sissa. Siellä keskustellaan päivänpolttavista asioista. 

Haaveeni on valmistua käsityön opettajaksi.

HOBitti
elokuvat avaavat uuden ulottuvuuden, pääsyn toisen 
maailmaan. nyt odotan uutta Hobitti-elokuvaa. katse-
lemme mieheni kanssa pari elokuvaa viikossa. katsom-
me scifiä, fantasiaa, draamaa ja trillereitä. komedioista 
en pidä, ne eivät sovellu minun huumorintajuuni. 
elokuvan jälkeen käymme jälkipuintia siitä, miltä leffa 
vaikutti, mikä oli hyvää tai huonoa ja oliko jokin käänne 
ennalta arvattavissa.
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Seuraavassa numerossa

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 joulukuun 
numerosta pitää olla perillä
viimeistään perjantaina 16.1.2015.

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

Palaute saatetaan julkaista lehdes-
sä. Vaikka kirjoitat nimimerkillä, liitä 
kirjoitukseen yhteystietosi, jotta 
osallistut palkintoarvontaan.

Kaikkien vastanneiden kesken 
arvotaan 4 leffalippua. 

Anna palautetta

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

Seuraavassa  
numerossa

Seuraava numero ilmestyy 
keskiviikkona 4.2.2015.

PAMplus toivottaa  
lukijoilleen Hyvää Joulua  
ja onnellista uutta vuotta!

Palautetta PAMplus-viestistä:

"Lokakuun PAMplussan kiinnostavin juttu  
mielestäni oli 'Työtaistelut jakavat Eurooppaa'.
On jännä tietää minkälaiset käytännöt, lait ja 
järjestäytyminen on eri maissa."
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Asetu ehdolle PAMin liittokokous-

vaaleissa. Ehdokkuuttasi tarvitaan, jotta 

tietosi,  mielipiteesi ja näkemyksesi palvelualojen 

todellisuudesta ovat liittokokouksessa esillä 

tuoreina ja raikkaina. Tartu tilaisuuteen ja 

vaikuta PAMin tulevaisuuteen!

Palvelualojen ammattiliitto PAMin 

ensimmäiseen liittokokoukseen valitaan 

kevään vaaleissa noin 400 edustajaa. 

Yksi niistä voit olla sinä. 

Kokous järjestetään 

Helsingissä 1.–3.6.2015.WWW.PAM2015.FI/EHDOKKAAKSI


