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NeuvottelujärjestelmäN uudis-
tamista pohtivassa työryhmässä 
alkaa kohta vääntö muun muassa 
lakko-oikeuksista ja työehtosopi-
musten alittamisen seuraamuksista.

Neuvottelupöydissä vaikuttaa 
myös yleinen mielipide, jonka muo-
toutumisesta julkisuus on tärkeä. 
Asiaansa voi julkisuudessa edistää 
kertomalla itselleen edullista tietoa, 
sillä kokonaisuuksien hahmottami-
nen yksittäisten faktojen takaa on 
vaikeaa ja siksi käsitykset asioiden 
tolasta muodostuvat usein tiedon-
sirpaleista ja omasta elämänpiiristä.

Avoimessa taloudessa perustei-
ta esimerkiksi lakko-oikeuksien 
muuttamiseen haetaan ulkomail-
ta. Pari yksittäistä havaintoa ei kui-
tenkaan kerro kokonaisuudesta. 
Esimerkiksi jonkin maan vähäisiä 
lakkopäiviä voi selittää korkeilla 
sanktioilla, mutta yhtä hyvin voi 
kyse olla työpaikkojen yhteistoi-
minnasta, joka ehkäisee kriisejä. 
Vahva ay-liikekään ei välttämät-
tä ole työmarkkinaselkkauksien 
syy, vaan päinvastoin piirre, joka 
vähentää niitä.

PAMilla ja sen aktiiveilla on 
ainakin kahtalainen homma jul-
kiseen mielipiteeseen vaikuttami-
sessa. Toisaalta pitäisi hahmottaa 
asioiden oikea tola ja kertoa siitä 
työpaikoilla – toisaalta taas valais-
ta omien työpaikkojen todellisuut-
ta heille, joiden kokemuspiiri ei 
sinne yllä.
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toimeeNtulo, turvallisuus ja työnteon sujuvuus – 
etenkin me-henki. Me-henki on tunne siitä, että kaikki 
työpaikalla kokevat olevansa samassa veneessä ja menos-
sa samaan suuntaan. SAK:n tuoreen Hyvä työ -julkaisun 
mukaan hyvä työ on tehty näistä aineksista.

Hyvistä pyrkimyksistä huolimatta työpaikoilla voi 
syntyä ongelmatilanteita, jotka heikentävät viihtyvyyt-
tä. Osa niistä voidaan ratkaista työnantajan ja työntekijän 
tai luottamushenkilön kesken neuvotellen ja sopien. Aina 
valmiita vastuksia ei kuitenkaan ole. Pykälien ja normien 
sijasta kysymys voi olla enemmänkin kokemuksista ja 
tuntemuksista, ajatuksista oikeasta ja väärästä. Ymmär-
rettävästi näin, onhan työyhteisö joukko erilaisia ihmisiä 
tunteineen ja persoonineen.

oNNeksi oNgelmatilaNteideN 
ratkaisuun on kehitetty uusi työ-
kalu, työyhteisösovittelu. Siitä voi 
lukea lisää tästä lehdestä sivulta 8. 
Itse uskon vahvasti työyhteisö-
sovittelun käyttökelpoisuuteen, 
sillä ristiriitatilanteista ei aina ole 
mahdollista – eikä edes tarve – 
päästä pelkästään perinteisin kei-
noin ulos. Haastankin teidät työ-
paikkojen luottamushenkilöinä 
nostamaan asian esille ja innostu-
maan myös itse oppimaan tätä hienoa menetelmää. 

HaluaN vielä painottaa, että työpaikan ongelmatilan-
teet on aina ratkaistava. Meillä kaikilla on oikeus suju-
vaan työarkeen niin työntekijänä, luottamushenkilönä 
kuin työnantajanakin.

jaana Ylitalo 
PAMin 1. varapuheenjohtaja

Sovittelulla  
sujuvaa työntekoa

Johtoajatus
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Pykälien ja normien 
sijasta kysymys voi 
olla enemmänkin 
kokemuksista ja tun
temuksista, ajatuksista 
oikeasta ja väärästä 
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käsitys, että luottamusmiehen roo-
li tarkoittaa työnjohdollista asemaa. 
Keskustelimme rooleista pelisääntö-
palaverissa. Tie oli kivikkoinen, mut-
ta esimerkiksi työehtoihin, työilma-
piiriin ja tes-tulkintoihin liittyviä 
asioita on saatu paljon eteenpäin. 
Työnantajan ja työntekijöiden tie-
toa on lisätty koulutuksilla. Teem-
me myös paljon ennakoivaa työtä ja 
työnantaja ja työntekijäpuoli ovat 
aika ajoin minuun yhteyksissä yh-
teistyön merkeissä.

HalusiMMe laittaa  
asiat kuntoon
Denis sidorov
atma traden pääluottamusmies

Koko henkilökunta halusi laittaa asiat 
kuntoon, ja nyt asiat ovat niin kuin pi-
täisikin. Olen ollut luottamusmiehe-
nä nyt 1,5 vuotta. Ongelmat ratkais-
taan työpaikalla, ja työnantaja on 
työntekijän puolella. Me työntekijät 
olemme kuin yksi iso perhe.

Porukassa

Yhtenäiset säännöt  
kulttuurien kirjossa
Itärajalla toimivan Laplandia Marketin työntekijät valitsivat 
työpaikalleen luottamusmiehen. Sen jälkeen pelisäännöt 
selkenivät ja yhteistyö alkoi sujua.
TEKSTI anneMari anttila
KUvaT Mikko nikkinen

isMo karstinen
PaMIn 

TOIMITSIJa 

Eri kansalaisuuksilla 
oli epäselvyyttä siitä, 
mikä luottamus
miehen rooli  
yrityksessä on. 

luottaMusMies on  
Helpottanut asioita
Dita kaarna
atma traden varatoimitusjohtaja

Yrityksemme kasvoi nopeasti ja kun 
työntekijöitä oli yli sata, henkilökun-
ta koki, että pitää olla vaaleilla valit-
tu luottamusmies. Luottamusmies on 
helpottanut asioita. Työntekijät me-
nevät helpommin kertomaan asiois-
taan hänelle. Jos olemme huolissam-
me työntekijästä, luottamusmiehen 
on helpompi lähestyä häntä.  Denis 
ajaa työntekijöiden intressejä ja yh-
teistyö sujuu meillä todella hyvin.

Yrityksen 160 työntekijästä löytyy 
lähes 20 eri kansalaisuutta. Omista-
ja on Syyriasta, ja minä olen kotoisin 
Latviasta. Eri kulttuurit tuovat omat 
haasteensa, mutta ihmiset ovat hir-
veän tietoisia oikeuksistaan ja kai-
kille on selvää, että meillä toimitaan 
Suomen lakien ja työehtosopimusten 
mukaan.

tietoa on lisättY  
koulutuksilla
ismo karsitinen
paMin toimitsija kaakkois-suomessa

Luottamusmiesvaaleissa käytiin 
kova vaalitaistelu ja tehtävään oli 
paljon tunkua. Eri kansalaisuuksil-
la oli epäselvyyttä siitä, mikä luotta-
musmiehen rooli yrityksessä on. Oli 
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Porukassa

Denis siDorov 
PÄÄLUOTTaMUS-

MIES

Dita kaarna
varaTOIMITU S-

JOHTaJa 
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Lyhyesti

”Alkuviikko meni 
hyvin, mutta saatu 

eläkeratkaisu masensi 
fiilikset.”

”LOppuunmyynnin 
AiKAnA sAA niin 
pALjOn myönteistä 
pALAutettA 
työstään :)”

”Työnantajan asiaton paskakommentti 
vei hyvät fiilikset tipotiehensä.”

aktiivien tunnelMia sYYskuussa:  

EU:n työsuojeluwiki 
on avattu
Työturvallisuus- ja työterveysalan 
ammattilaisten käyttöön on avattu 
uusi verkkoympäristö OSHwiki. Sieltä 
saa täsmällistä ja luotettavaa tietoa 
työsuojeluasioista. Kaikki voivat käyttää 
OSHwikiä, etsiä siitä tietoja sekä seurata 
ja jakaa artikkeleita. Kirjoittajien on 
kuitenkin kuuluttava työsuojelualan 
ammatilliseen tai tieteelliseen organi-
saatioon. Tällä hetkellä palvelussa on 
noin 300 artikkelia, joista suurin osa on 
englanniksi. www.oshwiki.eu

Vuosiloman siirrosta  
vähän kokemuksia
elokuun PAMplus-viestissä kysyttiin, onko 
PAMin aktiiveilla kokemuksia vuosiloman 
siirrosta sairastumistapauksissa. 22 
noin 50 vastaajasta kertoi käyttäneensä 
siirto-oikeutta. Heistä 13 kertoi siitä 
aiheutuneen ongelmia työpaikalla.

  Noin kolmannes ongelmista liittyi 
vuosiloman uuteen sijoittamiseen tai 
sijaisjärjestelyihin. yhtä paljon hanka-
luuksia aiheutui siitä, ettei esimiehellä 
tai työnantajalla ollut tarpeeksi tietoa 
menettelystä vuosiloman siirrossa. Loput 
ongelmista liittyivät pääasiassa siihen, 
että työntekijä koki työnantajan tai lääkä-
rin asennoitumisen ikäväksi.

vaalitoHinat käYnnissä
ehdokashankinta PAMin liittokokousvaaleihin käy kuumana. Ammat-
tiosastoille jaetaan infopaketteja sääntömuutoksista ja vaaleista sekä 
alueet järjestävät ehdokkaille vaalikoulutuksia. Kuvassa PAMin toimitsijat 
Sari Majuri ja Johanna Rajala levittämässä vaalisanomaa Salon kauppa-
keskus Plazassa.

TanJa SUOMILaMMI

aktiivien tunnelmien kehitys 
(paMplus-viesti 26.9.) 

7.6

viikon 39 fiilis
7.6

7.4

7.2

7.0

6.8

6.6

6.4

vK 19
vK 25

vK 39
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Lyhyesti

ilmoita työsuojeluvalinnoista 
paMiin. ilmoitus on tärkeä, jotta 

valtuutetut saavat tietoa  
paMista esim. koulutuksista ja 
tilaisuuksista. ilmoituksen voi 

tehdä paMin nettisivuilla.  
sivu löytyy haulla ”työsuojelu-

valtuutetun valinnasta  
ilmoittaminen”.

MUISTA

airi palosaari
PaMIn KOULUTUSPÄÄLLIKKö

Eläkeuudistuksen  
sisällöt netissä
Työmarkkinajärjestöt sopivat 
syyskuun lopulla eläkeuudistuksen 
sisällöstä.  Uusi eläkejärjestelmä 
tulee voimaan vuoden 2017 alussa. 
Keskeisimpiin muutoksiin kuuluu 
vanhuuseläkeiän asteittainen nousu 
65 vuoteen, työeläkkeen karttuminen 
jo 17-vuotiaana tehdystä työstä sekä 
mahdollisuus työuraeläkkeeseen kuor-
mittavaa työtä tehneille. Lisätietoa 
uudistuksesta www.pam.fi/pamplus.

”mAhtAvAt 
Kurssipäivät tAKAnA. 
KyLLä pAmiLAiset 
Lisäävät eLinvuOsiA, 
siis nAurettu 
On.”

paM on  
mahtavan munakas!

P
AMin arvoista 
yksi on rohkeus. 
Minul le rohkeus 
on uskoa itseensä 
ja muihin, toivoa 
tulevaan, rehelli-

syyttä ja harkittujen riskien ot-
tamista. Se voi olla mahtavuutta 
ja munakkuutta, joita toivottiin 
PAMin ominaisuuksiksi yhdellä 
luottamusmiesten ja työsuoje-
lun peruskursseista. Mitä roh-
keus on sinulle?

roHkeuteeN tarvitaan ihmi-
siä ja tekoja. Tarvitaan yhteisiä 
unelmia ja luottamusta kave-
riin, joka ei jätä.  Rohkeus on 
sitä, että uskaltautuu toimi-
maan, vaikka pelottaa. Roh-
keutta on myös seistä toisten 
joukossa ja yhteisten mielipi-
teiden takana, vaikka ei osaisi 
sanoa mitään hienoa. Siinä on 
myös itu yh teisöllisyydelle.

roHkeudella ja yhteisölli-
syydellä rakennetaan tasa-ar-
voista maailmaa. Meillä on oikeus 
tasa-arvoisuuteen riippumatta 
pärstäkertoimesta, talousti-
lanteesta, johtajista tai politii-
kasta. Ja sitä me haluamme, rei-
lua ja tasa-arvoista kohtelua, 
eikö? Mikään syy välttää keskus-
telu tavoittelemistamme asioista 
ei riitä, kun yhdessä päätämme 
kertoa mielipiteemme reilum-
man kohtelun puolesta. Se on roh-
keutta, eikä silloin tarvitse pelätä 
joutuvansa naurunalaiseksi.

eHkä pidät minua taivaanrannan  -
maalarina ja sitä olenkin rohkeasti. 
Ilman unelmia ei ole tekoja. Eikä 
ilman yhteisiä unelmia ja tekoja 
olisi PAMia. Siispä Gandhin sanoin, 
ole se muutos, jonka haluat maail-
massa nähdä. Ole se jo tänään! Ole 
muutos ja muuta PAMista sellai-
nen kuin haluat sen olevan.

p
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Teema

–  työpaikkojeN koNfliktieN sel-
vittäminen ei ole rakettitiedettä, So-
dexon työsuojeluvaltuutettu Jyr-
ki Sulonen toteaa. Hänen taitonsa ja 
toimintatapansa ovat hioutuneet 13 
vuoden kokemuksella.  

Aika ei paranna kärhämiä
Työpaikoilla konfliktit voivat syntyä 
todella pienistä asioista. Toisen ole-
mus voi olla toiselle työntekijälle pu-
nainen vaate tai työkaveri tai esimies 
saattaa kiireessä ja ohi mennessään 
töksäyttää jotain, josta toinen louk-
kaantuu. Jos näihin konflikteihin ei 
puututa, niistä saattaa kehkeytyä pit-
kiä ja syviä riitoja työpaikalla.

– Helposti ajatellaan, että aika pa-
rantaa haavat, Sulonen toteaa.

Konflikteissa käy päinvastoin. Pa-
himmassa tapauksessa työpaikal-
la kehkeytyy kuppikuntia. Ongelmia 

Kun ihmiset riitelevät työpaikalla, luottamushenkilöt auttavat sovun löytämi-
sessä. Sodexon työsuojeluvaltuutetun Jyrki Sulosen mukaan keskustelemalla 
pääsee pitkälle. Puhuminen on helpompaa, kun mukana on ulkopuolinen, 
Etelä-Pohjanmaan osuuskaupan pääluottamusmies anneli rintamäki toteaa.
TEKSTI jonna söDerqvist
KUvaT lassi kaaria/Helsinki, antti ekola/seinäjoki

Sovun 
kylväjät

leen. Tämä voi herättää närää muissa. 
– Mitä nopeammin konflikteihin 

pääse käsiksi, sitä vähemmillä vauri-
oilla selviää, Sulonen tietää.

Rauhoittelija ja haastattelija
Tietoa työpaikkojen riidoista tu-
lee Suloselle monia kanavia pitkin: 
työntekijöiltä, työterveyshuollos-
ta, esimieheltä tai luottamusmiehil-
tä. Konfliktin hoitaminen alkaa sillä, 
että hän haastattelee kaikki työnteki-
jät työpaikan ongelmasta. 

– Kuuntelen heitä luottamuksel-
lisesti, jotta löydän heti ongelman 
ytimen ja ratkaisuvaihtoehtoja, hän 
kertoo. 

Kun kaikkia on haastateltu, järjes-
tetään koko työyhteisölle yhteinen 
kokous. Tilaisuudessa käydään myös 
läpi yleisiä johtopäätöksiä työpaikan 
tilanteesta, erittelemättä kenenkään 

TyöyHTeiSöN KONfLiKTiT

sulosen mukaan pääsee ongelman yti-
meen kuuntelemalla.

puidaan omassa pienessä piirissä ja 
tehdään omat johtopäätökset sen si-
jaan, että kaikki osallistuisivat kes-
kusteluun. Usein myös muutokset 
saavat eripuraa aikaan, koska tunteet 
ovat silloin pinnassa. Jos työnteki-
jöitä on esimerkiksi vähennetty, töi-
tä ei välttämättä ole organisoitu uu-
delleen pienenevälle henkilöstölle ja 
joku saattaa ottaa esimiesvallan itsel-



Teema
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pitkälle pääsisi, jos jokainen 
pohtisi omaa käyttäytymis-
tään, sodexon työsuojelu-
valtuutettu jyrki sulonen 
sanoo.
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Teema

sanomisia. Samalla mietitään ratkai-
suja tilanteen parantamiseksi.

Sulonen näkee oman roolinsa rau-
hoittajana ja haastattelijana yhteises-
sä kokouksessa.

– Kokouksissa pitää olla tilanne-
taju mukana ja vaistoa siitä, mikä 
kuumentaa tunteita. Pitää johdatel-
la puhetta niin, että ihmiset pystyisi-
vät kertomaan, mikä heitä häiritsee,  
Sulonen selittää. 

Muuten riskinä on, että kokous 
jää pintaraapaisuksi eikä ongelmiin 
päästä kunnolla käsiksi.

Ratkaisut työyhteisöstä
Sulonen on havainnut, että jo proses-
sin käynnistäminen herättää ihmiset 
miettimään omaa käytöstään.

kolmasosaa ratkaisuista tulee työn-
tekijöiltä. Silloin kun se tulee heiltä, 
Sulonen kannustaa ja kehuu heitä – 
tehän pystytte tähän itse. Idea onkin, 
että he samalla oppivat käsittelemään 
ja ratkaisemaan itse omia ongelmiaan. 

Seuranta on tärkeää
Yhteisessä kokouksessa pyrkimys on 
löytää toimenpiteitä tilanteen kor-
jaamiseksi. Sovitaan yhteisistä sään-
nöistä, esimerkiksi siitä, miten ja 
kuka antaa palautetta tai miten pu-
hutaan toinen toisilleen. Tässä vai-
heessa työyhteisön skarppaaminen 
ja tervehtyminen saa alkunsa. Jos-
kus tilanne saadaan korjattua päi-
vissä, joskus siihen voi mennä vuosi.

Tärkeässä roolissa on tilanteen 

sulosen arvio on, että 80 prosentissa työyhteisöongelmista päästään sopuun,  
kun niihin on puututtu.

KUKa
Jyrki  Sulonen
ikä: 52
tehtävä: Sodexon työsuojelu-
valtuutettu ravintolapuolella
perhe: Vaimo ja 2 aikuista lasta
asuu: espoossa
kotoisin: Helsingistä
Harrastukset: ulkoilu, lukeminen 
sekä koripalloilun aktiivinen  
seuraaminen
Motto: Huominen on huomenna 

Sulonen ei anna valmiita ratkaisu-
ja konfliktin selvittämiseen. Sen si-
jaan hän kannustaa työntekijöitä itse 
miettimään, mitä tilanteelle voi tehdä. 

– Pyrin johdattelemaan keskuste-
lua siihen, että työyhteisö itse keksi-
si ratkaisun, joka toimii heillä. Silloin 
siihen sitoutuu. 

Hänen arvionsa on, että jopa kaksi 

Joskus tilanne saadaan 
korjattua päivissä,  
joskus siihen voi  
mennä vuosi.

JaTKUU SIvULLa 12 ⊲



1  2  3    4    5    6   7  8 

Näin sovitellaan työpaikan riita

AloituS info eRilliS
tApAAmiSet

Sovittelu
tApAAminen

konfliktien  
RAtkAiSeminen

tiedottAminen lopetuS SeuRAntA

5A 5B 

AloituS 
Sovittelija, joka voi olla  
esimerkiksi luottamushenkilö, 
kartoi t taa toimeksiantajan kanssa, 
miten sovitteluprosessista voisi 
olla hyötyä työpaikan ihmissuhde-
riidan ratkaisemisessa. Samalla 
kartoitetaan keitä kaikkia tilanne 
koskee ja keiden tulisi olla mukana 
sovittelussa.

tiedottAminen
Sopimuksen synnystä kerrotaan 
kaikille, joille asian tiedottamista 
pidetään tärkeänä.

SovittelutApAAminen
yhteistapaamisessa on kaksi osaa. ensimmäisessä 
osassa jokaiselle annetaan mahdollisuus kertoa 
oma kokemuksensa siitä, miten konfliktitilanne on 
muodostunut ja mikä siinä on hänelle oleellista. 
Sovittelija ohjaa prosessin etenemistä ja pitää 
huolen siitä, että kaikkia kuunnellaan tasapuolisesti. 
Toinen osa muodostuu konfliktin ratkaisemisesta 
ja sopimisesta. Sovittelija ohjaa keskustelua. Hän ei 
ehdota ratkaisuja.

konfliktien RAtkAiSeminen
Prosessi tähtää sopimuksen tekemiseen. Sopimusta 
muokataan, kunnes jokainen osapuoli kokee voivansa 
allekirjoittaa sen. Sopimuksessa sovitaan myös 
seurantatapaamisesta. 

5A Jos yhteisen näkemyksen löytäminen on vaikeaa, 
voidaan sopia uusi sovittelutapaaminen ja valmistau-
tua siihen uudestaan. 

5B Joskus yhteistä näkemystä ei löydy, eikä riitaa pys-
tytä ratkaisemaan useiden neuvotteluyritysten jälkeen. 
Silloin sovittelija voi esittää oman ratkaisuehdotuksen-
sa osapuolille ja yrityksen johdolle.

[1]

[₆]

[4] [5]

info
Kerrotaan sovitteluun 
osallistuville henkilöille 
sovitteluprosessin vaiheista 
ja sovittelun tarkoituksesta. 
Joskus sovittelu liittyy kahden 
ihmisen eripuraan, joskus koko 
työyhteisön.

[2]

[7]
lopetuS
Kun konflikti on ratkaistu, 
sovittelu päättyy.

eRilliStApAAmiSet
Riidan kaikkia osapuolia 
haastatellaan henkilökohtaisesti ja 
luottamuksellisesti. Haastattelun 
tarkoitus on valmistaa osallistujia 
yhteiseen tapaamiseen ja 
rakentaa luottamusta sovittelijan 
ja osallistujien välille.

[³]

[8]
SeuRAntA
Seurantatapaaminen pidetään 
noin 2–3 kuukauden kuluttua 
sovittelun jälkeen. Tapaamisessa 
keskustellaan esimerkiksi siitä,  
miten sopimuksen noudattami-
nen on sujunut, miten toiminta 
on muuttunut ja mitä riidasta on 
opittu. Tarvittaessa voidaan sopia 
sen jatkamisesta.

ei RAtkAiSuA

Lähde: Kaavio on Timo Pehrmanin väitöskirjasta Paremmin puhumalla (2011).

 pAm tARjoAA 

kuRSSin työyhteiSöSovitteluStA

 enSi vuonnA!
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jälkiseuranta. Sulonen sopii työyh-
teisön kanssa, milloin hän tulee uu-
destaan käymään. 

– Jos kukaan ei katso peräpeiliin, 
ollaan nopeasti takaisin samassa 
suossa.

Sulosen mukaan 80 prosentissa 
riidoista päästään sopuun, kun nii-
hin on puututtu. 20 prosenttia rii-
doista on taas sellaisia, että sovittuja 
toimenpiteitä ei olla toteutettu. Tä-
mäntyyppiset tapaukset vaativat lisä-
työstöä yhdessä operatiivisen johdon 
kanssa, esimerkiksi varoitusmenette-
lyä epäasiallisesta käytöksestä. Har-
voin on päädytty Sulosen mukaan 
siihen, että ihmisiä on jouduttu siir-
tämään toisiin toimipisteisiin, mutta 
joskus sekin on tarpeen.

– Joskus tilanne on niin pitkäl-
le tulehtunut, ettei enää ole muita 
vaihtoehtoja.

Sovittelusta uusi  
työkalu 
Työyhteisösovittelu antaa 
uudenlaisen näkökulman 
työpaikan ihmissuhderiitojen 
ratkaisemiseen. Luottamus-
henkilön perinteinen rooli on 
ollut ratkaista kahden ihmisen 
ongelmia antamalla valmiita 
ratkaisuehdotuksia. Työyh-
teisösovittelu taas perustuu 
siihen, että eripuran osapuolet 
osallistetaan ratkaisun löytä-
misessä. Se voi jopa helpottaa 
luottamushenkilöiden työtä. 

– Heidän ei tarvitse itse 
miettiä, miten ratkaista 
toisten ongelmat, Suomen 
sovittelufoorumin hallituksen 
puheenjohtaja timo pehrman 
sanoo. Hän on myös väitellyt 
aiheesta.

Pehrmanin mukaan suoma-
laisessa yhteiskunnassa on 
holhoava piirre. ihmiset ovat 
tottuneet ulkoa-annettuihin 
ratkaisuihin ja odottavat niitä.

Sovittelussa luottamushenkilö 
voi ratkaisujen miettimisen 
sijaan keskittyä prosessin 
ohjaamiseen.

– Ohjaamista pitää opetella, 
ettei lähde ratkaisemaan tois-
ten ongelmia, vaan mahdollis-
taa keskustelun ja yhteisym-
märryksen.

Sovittelijan rooli on vaativa ja 
sen takia kannattaa koulut-
tautua.

– Se vaatii ihmissuhdetaitoja ja 
sitä, että saa ihmiset aktivoitu-
maan ratkaisukeskeisyyteen.

Sovittelussa ei etsitä syyllisiä 
tai totuutta. Sen idea perustuu 
siihen, että ymmärrys lisään-
tyy, kun riidan osapuolet kuun-
televat toisten näkemyksiä 
tilanteesta. yhteisymmärrys 
taas parantaa mahdollisuuksia 
päästä sopuun. Tämä ajattelu-
tapa voisi edesauttaa sopuun 
pääsemistä myös neuvotteluis-
sa työehtoasioista.

faKTa

kiire vie keskustelun
Avoin ja keskusteleva ilmapiiri on 
avainasemassa konfliktien ennalta-
ehkäisemisessä. Kiire näkyy arjes-
sa siten, että työntekijät eivät ehdi 
kunnolla keskustella keskenään työ-
päivän aikana. 

Sulonen uskoo, että työpaikka hyö-
tyy kulttuurista, joka kannustaa sii-
hen, että asioista puhutaan – myös 
muistakin asioista kuin vain työstä. 
Jos tietää, että työkaverilla on per-
heongelmia, se helpottaa myös suh-
tautumista henkilön sanoihin. Myös 
palautteenantoa pitäisi kehittää. 

– Palautetta annetaan miten sat-
tuu, eikä sitä osata antaa rakentavasti.

Yleensäkin päästäisiin Sulosen ko-
kemuksen mukaan pitkälle, jos jokai-
nen pohtisi omaa käyttäytymistään: 
Kohteleeko muita niin kuin haluaisi 
itse tulla kohdelluksi?
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työpaikka hyötyy avoimesta ja keskustelevasta ilmapiiri, sulonen sanoo. 



– suuriN osa hoitamistani työpaik-
kojen konflikteista ovat liittyneet 
esimies-alainen -suhteeseen, Ete-
lä-Pohjanmaan osuuskaupan pää-
luottamusmies Anneli Rintamäki 
sanoo. 

Hän näkee siihen selkeät syyt: kii-
reen, paineen ja puhumattomuuden. 
Rintamäki hoitaa muutaman tämän 
tyyppisen konfliktin vuodessa. 

Työpaikan esimiehet ovat usein 
puun ja kuoren välissä. Heille tulee 
valtavasti sääntöjä toteutettavaksi 
ja myymälään tulee uusia palvelu-
ja hoidettavaksi. Samalla henkilös-
tökulut ja tuntimäärät täytyy pitää 
pieninä. Paha olo purkautuu helpos-
ti alaisille. 

– Kun työntekijä tuo sairausloma-
lapun, esimies saattaa kiroilla. Totta 
kai työntekijä ottaa sen henkilökoh-
taisesti, vaikkei se olisi siksi tarkoi-

Ulkopuolinen antaa perspektiiviä

tettu, Rintamäki sanoo. Hän onkin 
huolissaan esimiesten jaksamisesta.

Kun työntekijä soittaa Rintamäelle, 
hän kuuntelee tätä. Joskus sekin riit-
tää. Jos työntekijä haluaa viedä asian 
eteenpäin, hän soittaa esimiehelle 
kuullakseen tämän version. Sen jäl-
keen kaikki kolme tapaavat.

Anneli Rintamäki
ikä: 49
Tehtävä: etelä-Pohjanmaan  
osuuskaupan pääluottamusmies
perhe: Oma kullannuppu, 4 lasta 
ja 2 lapsenlasta
asuu: Seinäjoella
kotoisin: ylistarosta
Harrastukset: Teatteri, puutarha 
ja mummoilu
Motto: Aina nousee uusi päivä!

KUKa
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– Pyydän työntekijän kirjoittamaan 
kerrottavat asiat paperille etukäteen, 
ettei mikään unohdu kokouksessa.

Hänen mielestään osapuolten on 
helpompaa puhua, kun mukana on 
ulkopuolinen. Ulkopuolinen näkee 
asiat kauempaa ja antaa perspektiiviä. 

Aiemmin kokoukset jännittivät 
Rintamäkeä, koska työnantaja suh-
tautui häneen torjuvasti. Nyt hän ko-
kee, että yrityksen johto kuuntelee 
häntä ja toimii silloin kun pitää. 

– Ihmiset ovat oppineet tuntemaan 
minut ja tietävät, etten tule tappele-
maan vaan hoitamaan asiaa.

Usein asiat saadaankin yhdellä ko-
kouksella kuntoon, mutta seurannas-
ta on sovittava. 

Suurin osa konflikteista ratkeaa, 
mutta joskus on seinä pystyssä. Sil-
loin Rintamäki turvautuu työterve-
yshuollon apuun. 

työpaikan esimiehet ovat kovilla, etelä-pohjanmaan osuuskaupan pääluottamusmies 
anneli rintamäki tietää.

rintamäen mielestä myötätunto  
auttaa riitojen hoidossa.  
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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

Tällä kertaa PaMin ekonomisti Sampsa Hamarila 
käy läpi olennaisimmat luvut yrityksen tehokkuuden 
ja maksuvalmiuden selvittämisessä. Seuraavassa ja 
viimeisessä talouskoulussa on luvassa kertausta ja 
yhteenvetoa yrityksen taloudellisesta tilanteesta.

Tehokkuus ja  
maksuvalmius

liikevaiHto  75 000,00 €

Materiaalit ja palvelut 
Aineet ja tarvikkeet
    Ostot tilikauden aikana -25 000,00€
    Varaston muutos -2 000,00 €
Ulkopuoliset palvelut -8 850,00 €
Materiaalit ja palvelut yhteensä -35 850,00 €

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -15 000,00 €
Henkilösivukulut
    eläkekulut -5 000,00 €
    Muut henkilöstösivukulut -2 000,00 €
Henkilöstökulut yhteensä -22 000,00 €

poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot -500,00 €

liiketoiminnan muut kulut -1 500,00 €

liikevoitto 15 150,00 €

rahoitustuotot ja -kulut
Korko- ja rahoitustuotot 200,00 €
Korkokulut -400,00 €
rahoitustuotot ja -kulut -200,00 €

voitto ennen 
satunnaisia eriä 14 950,00 €

satunnaiset erät
Konserniavustus -10 000,00 €

voitto ennen tilinpäätös-
siirtoja ja veroja  4 950,00€

Tuloverot -1 212,75 €

tilikauDen voitto 3 737,25 €

toiMinnan teHokkuus  
Tehokkuuden osalta tarkastelemme henkilötyön reaalista 
tuottavuutta. Sitä voidaan tarkastella vertaamalla yrityksen 
jalostusarvoa (liikevoitto + poistot + henkilöstökulut) yrityk-
sen henkilöstökuluihin.  

Jos työn reaalituottavuus saa luvun yksi, koko yrityksen 
tuotos on kulunut henkilöstökuluihin. Mitä korkeamman 
arvon tunnusluku saa, sitä korkeampi on työn tuottavuus.

esimerkkiyrityksemme jalostusarvo olisi siis liikevoitto  
15 150 € + poistot 500 € + henkilöstökulut 22 000 € =  
37 650 €. Seuraavaksi verrataan saatua jalostusarvoa henki-
löstökuluihin. esimerkkiyrityksen työn reaalituottavuus 
on 37 650 € / 22 000 € = 1,7. esimerkkiyrityksen henkilö-
työn tuottavuus vaikuttaa hyvältä. Tunnusluku vaihtelee 
toimialoittain. 

MaksuvalMius
Maksuvalmiusmittareilla, eli quick ratiolla ja current ratiolla, 
tarkastellaan yrityksen kykyä selviytyä lyhytaikaisista 
veloistaan. Velkaa pidetään lyhytaikaisena, jos se erääntyy 
maksettavaksi vuoden sisällä. Maksuvalmiusmittareissa ver-
rataan valittua yrityksen omaisuuserää lyhytaikaisiin velkoi-
hin. Jos omaisuutta on enemmän kuin lyhytaikaista velkaa, 
mittarin arvo on suu rempi kuin yksi. Jos taas lyhyt aikaisen 
velan määrä on suurempi kuin valitun omaisuuserän arvo, 
mittarin arvo on pienempi kuin yksi.

quick ratio
Quick ratiolla testataan yrityksen kykyä selvitä lyhy-
taikaisista veloistaan nopeasti rahaksi muutettavalla 
omaisuudella. Tätä omaisuuserää kutsutaan yrityksen 
rahoitusomaisuudeksi. Se pitää sisällään mm. tilillä olevat 
rahat, pankkisaamiset, saamiset ja rahoitusarvopaperit. 
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Talouskoulu

vastattavaa 
 
oma pääoma 
Osakepääoma  20 000,00 € 
edellisten tilikausien voitto  55 000,00 € 
Tilikauden voitto  3 737,25 € 
oma pääoma yhteensä  78 737,25 € 
 
tilinpäätössiirtojen kertymä 
Poistoero  200,00 € 
 
pakolliset varaukset 
eläkevaraukset  400,00 € 
 
vieras pääoma 

Pitkäaikainen pääoma
Velat saman konsernin yrityksille  48 812,75 €

Lyhytaikainen vieras pääoma
Saadut ennakot  1 500,00 € 
Ostovelat  8 200,00 € 
Siirtovelat  6 500,00 € 

vieras pääoma yhteensä  65 012,75 € 

 
vastattavaa YHteensä  144 350,00 € 

tase 31.12.2013 
 
vastaavaa
 
pysyvät vastaavat 
aineettomat hyödykkeet 
Aineettomat oikeudet  500,00 € 
 
aineelliset hyödykkeet 
Rakennukset ja rakennelmat  100 000,00 € 
Koneet ja kalusto  20 000,00 € 
 
sijoitukset 
Osuudet saman konsernin yrityksissä    5 000,00€ 
pysyvät vastaavat yhteensä  125 500,00 € 
 
vaihtuvat vastaavat 
vaihto-omaisuus 
Aineet ja tarvikkeet  15 000,00 € 
 
saamiset 
Myyntisaamiset  250,00 € 
 
rahoitusarvopaperit 
Muut osakkeet ja osuudet  100,00 € 
 
rahat ja pankkisaamiset  3 500,00 € 
vaihtuvat vastaavat yhteensä  18 850,00 € 
 
vastaavaa YHteensä  144 350,00 € 

Tiedot löytyvät taseen vastaavaa-puolelta.
esimerkkiyrityksemme taseessa rahoitusomaisuutta 

ovat rahat ja pankkisaamiset 3500 €, rahoitusarvopape-
rit 100 € ja saamiset 250 €. esimerkkiyrityksen rahoi-
tusomaisuus on siis 3500 € + 100 € + 250 € = 3 850 €. 

esimerkkiyrityksen lyhytaikaiset velat löytyvät taseen 
vastattavaa-puolelta lyhytaikaisen vieraan pääoman alta. 
Lyhytaikaiset velat ovat 1500 € + 8200 € + 6500 € =  
16 200 €. 

Quick ratio saadaan jakamalla rahoitusomaisuuden  
3 850 € lyhytaikaisilla veloilla 16 200 €. esimerkkiyrityk-
sen quick ratioksi on 3 850 € / 16 200 € = 0,3. Tavoitelta-
va taso yritykselle olisi yleisesti ottaen 1. yritystutkimus-
neuvottelukunnan yTN:n ohjearvot ovat seuraavat; hyvä: 
yli 1, tyydyttävä: 0,5–1, heikko: alle 0,5.  esimerkkiyrityk-
semme maksuvalmius on ohjearvojen mukaan heikolla 
tasolla. 

Quick ratio soveltuu myös toimialan yritysten väliseen 
vertailuun. Tunnusluvussa on huomioitava, että se kuvaa 
yrityksen rahoituspuskuria vain tilinpäätöshetkellä, eli esi-
merkkiyrityksessämme 31.12.2013. Luvun suuruus riippuu 
myös osin yrityksen toimialasta. Varsinkin kaupan alan 
yrityksillä voi olla hankalaa saavuttaa maksuvalmiudessa 
korkeita arvoja, koska pääomaa sitoutuu usein runsaasti 
varastoihin, joita quick ratiossa ei huomioida.

Current ratio
Current ratio lasketaan muutoin samalla tavalla kuin 
edellä käsitelty quick ratio, mutta omaisuuteen huomioi-
daan rahoitusomaisuuden lisäksi myös vaihto-omaisuus 
eli varastossa makaava tavara. 

Vaihto-omaisuuden muuttaminen käteiseksi on jo 
hieman hitaampaa kuin rahoitusomaisuuden tapauksessa. 
Current ration tarkasteluajanjakso onkin tavallaan quick 
ratiota pidempi, koska siinä oletetaan, että varasto saa-
daan muutettua niin sanotuksi likvidiksi omaisuudeksi.

esimerkkiyrityksessämme current ratiossa huomioitava 
omaisuus olisi rahoitusomaisuus 3 850 € + vaihto-omai-
suus 15 000 €. toisin sanoen current ratio esimerkkiyri-
tyksessämme on (3 850 € + 15 000 €) / 16 200 € = 1,2. 
yTN:n ohjearvot ovat current ratiolle seuraavat; hyvä: yli 
2, tyydyttävä: 1–2, heikko: alle 1. yTN:n mukaisella arvioin-
nilla esimerkki yrityksemme maksuvalmius on tyydyttäväl-
lä tasolla, kun vaihto-omaisuus on huomioitu.
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Pikaopas

Onko joku nuorista kiinnos-
tunut osaston tehtävästä tai 
nuorisovastaavan tehtävästä?  
Kysy! Nuoret ovat aliedustet-
tuina johtokunnissa. 

nuoria joHtokuntaan!

Tapahtumia, esim. pukeutu-
misiltoja tai spa-iltoja, voi jär-
jestää yhteistyössä paikallisen 
yrityksen kanssa. On tärkeää, 
että tapahtumissa on esillä 
myös työelämäasioita. Paikalle 
voi pyytää asiantuntijan, joka 
vastaa kanssasi kysymyksiin. 

kokeile roHkeasti 
uusia juttuja

Selvitä, minkälaista toimintaa ja 
millaisia tapahtumia ammattiosaston 
nuoret haluaisivat. Hyvä apuväli-
ne on osaston jäsenrekisteri, joka 
mahdollistaa sähköpostikyselyn 
lähettämisen. Vastanneille voi antaa 
leffalippuja. 

HYöDYnnä  
jäsenrekisteriä

Kannusta nuoria kertomaan 
omista ideoistaan, kun he 
hakevat esim. leffalippuja 
toimistolta tai osallistuvat 
tapahtumiin. Kerro mahdolli-
suudesta osallistua toimin-
taan, mutta älä tyrkytä.

kYsY iDeoita

älä lannistu, vaikka ensi 
yrittämällä ei onnistu. Pyydä 
apua ja vinkkejä muilta 
osaston aktiiveilta tai muiden 
osastojen nuorisovastaavilta. 
Vinkkejä saa myös PAMin 
nuorisosihteeriltä osoitteesta 
nuoret@pam.fi. 

pYYDä apua  
ja vinkkejä

vInKIT TarJOaa: 
tanja suoMilaMMi, PaMIn nUOrISOSIHTEErI

noin kolmasosa PaMin maksavista 
jäsenistä on alle 30-vuotiaita. nuorten 
houkutteleminen osaston toimintaan 

ja johtokuntaan on kaikkien 
osastoaktiivien vastuulla. 

nuoret mukaan 
ammattiosaston 

menoon

Lähtökohtana ammattiosaston 
toiminnassa pitäisi olla se, että 
kaikki sen toiminta ja tapahtu-
mat sopisivat nuorille. Selvitä, 
kuinka suuri osuus osaston jäse-
nistä on nuoria alle 30-vuotiaita 
ja/tai opiskelijajäseniä.

kaiken pitää  
sopia nuorille 



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

CityShopparin mobiilikortti toimii seuraavilla älypuhelimilla:
• iPhone (iOS 5.1.1 tai uudempi). Lataa ilmainen Cardu-sovellus App Storesta.
• Android (2.3 tai uudempi). Lataa ilmainen Cardu-sovellus google playsta.
• Windows Phone. Lataa ilmainen Cardu-sovellus Kaupasta/Marketplacesta.
• (Nokia) symbian Belle tai uudempi.

Vain PAMin jäsenille:

UUTTA! 
Sinulle veloituksetta 

CityShoppari-mobiilikortti  
vuodelle 2015. 

Rajoitettu määrä!  
Tilaa 1.9.2014 alkaen: 

www.pam.fi/cityshoppari

www.cityshoppari.fi

CityShopparilla saat yli 1000 etua ravintola-, kauneus-, 
muoti-, kulttuuri- ja matkailupalveluista. Voit tutustua 
etuihin www.cityshoppari.fi -sivustolla.  Vuoden 2015  
CityShoppari-edut päivittyvät cityshoppari.fi -sivustolle 
joulukuun loppupuolella.

Mobiilikortista löydät vaivattomasti CityShopparin 
tarjoamat edut sekä etuja tarjoavat yritykset 
yhteystietoineen ja karttapalveluineen.  
Etujen hyödyntäminen on vaivatonta. 
CityShoppari-mobiilikortti kulkee kätevästi  
mukana Cardu-mobiililompakossa. 
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Pelisäännöt

työtapaturmatapauksissa sovel-
letaan tapaturmavakuutus- ja työ-
turvallisuuslakia. Työnantajalla on 
lakisääteinen velvollisuus vakuut-
taa työntekijänsä. Tapaturmavakuu-
tuslaissa ja oikeuskäytännössä mää-
ritellään esimerkiksi työtapaturman 
kriteerit ja korvausperusteet. Työ-
turvallisuuslain tarkoitus on paran-
taa työympäristöä ja työolosuhteita 
työntekijöiden työkyvyn turvaami-
seksi ja ylläpitämiseksi. Työpaikan 
olosuhteet eivät saa aiheuttaa hait-
taa tai vaaraa työntekijöiden tervey-
delle. Työnantajan on huolehdittava 
työntekijöiden terveydestä ja työtur-
vallisuudesta työpaikalla.

työnantajan on ilmoitettava 
tapaturmasta vakuutusyhtiölle
Työntekijän on ilmoitettava tapatur-
masta työnantajalle. Työnantajan on 
annettava loukkaantuneelle työn-

Kiinteistönhoitaja liukastuu talvella tehdessään 
lumityötä. Hän kaatuu ja ottaa kädellä vastaan 
iskun. Sen seurauksena ranteeseen tulee murtu-
ma. Mitä työnantajan kuuluu tehdä, kun työpai-
kalla sattuu tapaturma?
TEKSTI egËzona kllokoqi, PaMIn SOSIaaLIPOLIITTInEn aSIanTUnTIJa 

Auts!  

TyöTAPATURMAT 

tekijälle vakuutustodistus, kun hän 
menee ensimmäistä kertaa lääkärille. 
Työntekijä saa sillä hoidon ja lääkkeet 
maksutta. Ensimmäinen lääkärikäyn-
ti korvataan aina työntekijälle, vaikka 
vakuutusyhtiö myöhemmin katsoisi, 
ettei kyseessä ole työtapaturma. 

Työnantajan on myös tehtävä työ-
tapaturma- tai ammattitauti-ilmoi-
tus vakuutusyhtiölle, jotta korvaus-
asia saataisiin vireille.  Jos työnantaja 
ei jostain syystä tee tapaturmailmoi-
tusta, työntekijä tai luottamushenki-
lö saa omallakin ilmoituksellaan kor-
vausasian vireille. Käytännössä asia 
tulee usein vireille muulla tavoin, esi-
merkiksi lääkärinlausunnolla.

Työnantajalla on ilmoitusvelvol-
lisuus myös sellaisissa tapauksissa, 
joissa ei ole varmuutta siitä, onko 
kyseessä työtapaturma. Vakuutus-
yhtiön vastuulla on selvittää, täytty-
vätkö työtapaturman kriteerit.  

Mitä nyt pitäisi tehdä?
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ohjeita työsuojelu- 
valtuutetuille

tapaturmien  
ennaltaehkäisemiseksi 
tulee:

○ Kiinnittää huomiota 
työympäristön turvalli-
suuteen ja terveyteen 
sekä työsuojelusäännök-
siin.

○ Varmistaa, että työpai-
kalla on tehty haittojen 
ja vaarojen arviointi.

○ ilmoittaa työnantajalle 
havaitsemista vioista ja 
puutteista työpaikalla.

○ Huolehtii siitä, etteivät 
työntekijät tee sellaista 
työtä, joka aiheuttaa väli-
töntä ja vakavaa vaaraa.

tapaturman sattuessa:

○ Jos työnantaja ei tee 
työtapaturmailmoitusta 
vakuutusyhtiölle, työnte-
kijä tai luottamushenkilö 
voi tehdä sen.

○ Auttaa tarvittaessa 
työntekijää tekemään 
vakuutusyhtiön tapatur-
mailmoituksen.

○ Huolehtii siitä, että 
työnantaja selvittää, 
johtuiko tapaturma työ-
suojelun puutteesta.

○ Varmistaa, että työn-
antaja tekee ilmoituksen 
työsuojeluviranomaisiin 
vakavissa työtapaturma-
tapauksissa.

faKTa
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Pelisäännöt

Jos työntekijä itse jostain syystä jou-
tuu tekemään vahinkoilmoituksen, 
eikä tiedä työnantajan vakuutusyhtiö-
tä, niin hän voi laittaa asian vireille mi-
hin tahansa vakuutuslaitokseen. Asia 
siirretään sieltä oikealle vakuutus-
laitokselle. Jos työnantaja on laimin-
lyönyt vakuuttamisvelvollisuutensa, 
tapaturmakorvauksista vastaa Tapa-
turmavakuutuslaitosten liitto. 

tapaturman syyt  
selkeästi esiin
Tapaturma- ja ammattitauti-ilmoi-
tukselle on sovittu yhteinen tietosisäl-
tö, eli lomakkeissa pyydetään samoja 
tietoja riippumatta vakuutusyhtiöstä. 
Tärkein osa vahinkoilmoituksessa on 
tapaturman tiedot yksityiskohtineen. 
Ilmoituksessa kannattaa tuoda sel-
keästi esiin, millä tavalla tapaturma 
aiheutti vamman. Mitä tapahtui? Ai-
heuttiko liukastuminen tai kaatumi-
nen vamman? Vakuutusyhtiöt arvioi-
vat tapaturmailmoitusten perusteella, 
täyttyvätkö työtapaturman kriteerit ja 
korvaamisperusteet.

Ilmoituksessa tulee lisäksi kertoa 
vahingoittuneen henkilötiedot ja 
palkkatiedot lyhyen ajan ansiome-
netyskorvausta varten. Lomakkeesta 
tulisi löytyä myös työsuhteen perus-
tiedot. Ilmoituksen mukaan liitetään 
lääkärinlausunto.

korvausasia voi vanheta
Lain mukaan työnantajan on tehtävä 
tapaturmailmoitus vakuutuslaitoksel-
le viipymättä. Ammattitautitapauksis-
sa ilmoitus tulee tehdä, kun sairaus to-
detaan tai työkyvyttömyys alkaa. 

Tapaturmavakuutuslain mukaan 
korvausasia voi vanheta, jos ilmoi-
tus on tullut vakuutuslaitokselle yli 
vuoden kuluttua tapaturmasta. Kor-

vaus evätään viivästymisajalta, jos 
vireilletulo on kohtuuttomasti vii-
västynyt nimenomaan työntekijästä 
johtuvasta syystä. Sen sijaan työnan-
tajan laiminlyönti ei ole korvauksen 
epäämisen peruste.  

Korvausasia ei enää vanhene, kun 
se on kerran tullut vireille. Sairaan-
hoitokuluja ja muuta korvattavaa voi 
syntyä ajan myötä. Lain mukaan niitä 
pitäisi korvata kunnes loukkaantu-
nut työntekijä on täysin parantunut 
tapaturmavammasta. Tärkeä on ta-
paturman ja vamman syy-yhteyden 
säilyminen. Korvausasian voi aina 
käynnistää uudelleen vuosienkin 
kuluttua toimittamalla vakuutusyh-
tiölle uuden lääkärinlausunnon, jos 
tapaturmasta johtunut vamma pa-
henee. Vakuutusyhtiön on aina an-
nettava uusi päätös uudesta lääke-
tieteellisestä vammanselvityksestä.   

vakavat työtapaturmat  
ilmoitetaan poliisille
Yleensä tapaturmatapauksissa työ-
suojeluviranomainen selvittää en-
simmäisenä työtapaturman syytä. 
Jos silloin huomataan laiminlyöntejä 
työsuojelussa, työsuojeluviranomai-
nen voi vakavissa työtapaturmissa il-
moittaa asiasta jopa suoraan poliisil-
le työsuojelurikoksen selvittämiseksi.
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Erittäin vakavissa työtapaturma-
tapauksissa on pyydettävä paikalle 
poliisit, jotka tekevät ensimmäisen 
tutkinnan asiasta.  

Jos työtapaturma aiheuttaa kuo-
leman tai vaikealaatuisen vamman, 
työnantaja on työsuojelun valvon-
talain (46 §:n) nojalla velvollinen il-
moittamaan asiasta myös työsuoje-
luviranomaisille ja poliisille. Jos 
työnantaja ei syystä tai toisesta il-
moita työsuojeluviranomaisille va-
kavista tapaturmista, työsuojeluval-
tuutetun tai työntekijän itse täytyy 
ilmoittaa asiasta.

korvausvastuu voi  
tulla kyseeseen
Työnantajan on selvitettävä, johtui-
ko työtapaturma työsuojelun puut-
teista. Jos niin on, työnantajalla on 
vahingonkorvausvastuu. Käytännös-
sä tämä tarkoittaa, että työnanta-
ja joutuu maksamaan lisäkorvausta 
vakuutusyhtiön maksaman työtapa-
turmavakuutuskorvauksen lisäksi. 
Lisäksi työnantaja joutuu suoritta-
maan tapaturmatutkinnan ja korjaa-
maan työsuojelupuutteet työpaikalla.

Vakavissa työsuojeluasioiden lai-
minlyöntitilanteissa PAM voi myön-
tää jäsenelle oikeusavun ja nostaa 
kanteen tapaturman korvausasiassa. 

Korvausasia ei enää vanhene, kun se on kerran 
tullut vireille. Sairaanhoitokuluja ja muuta 
korvattavaa voi syntyä ajan myötä. Lain mukaan 
niitä pitäisi korvata kunnes loukkaantunut 
työntekijä on täysin parantunut tapaturma
vammasta.  



SARJASSA OTeTAAN KäSiTTeLyyN TyöeHTOSOPiMUSTeN KySyMyKSiä HeRäTTäViä PyKäLiä.

apteekkien työntekijöiden koulutus

Pykälä syynissä
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mitä tämä tarkoittaa?
Työnantajalla on lääkelainkin mu-
kaan velvoite huolehtia koko aptee-
kin henkilökunnan täydennys-
koulutuksesta. Koulutus voi olla 
työnantajan tai ulkopuolisen tahon 
järjestämä. Koulutuksen tulee aina 
näkyä työvuoroluettelossa ja se tulee 
myös merkitä koulutuskorttiin.

Koulutus voidaan järjestää joko 
säännöllisen työajan puitteissa 
tai työajan ulkopuolella. Koulu-
tus  tunnit ovat työaikaa ja niiden 
ajalta voi myös syntyä oikeus yli-
työkorvauksiin työaikaperiodissa.

käytännön ohjeita
Työehtosopimuksen 20 §:n mukai-
sesti jää työpaikkakohtaisesti sovit-
tavaksi, miten esimerkiksi työnte-
kijöille korvataan omalla ajalla oleva 
lukuaika, matka-aika koulutukseen 
toiselle paikkakunnalle sekä oman 
auton käyttö ja korvaus, jos kyydis-
sä on muita. 

Jokaisella työntekijällä on varmasti

mielenkiintoa ylläpitää omaa am-
mattitaitoaan ja osaamistaan seu-
raamalla mitä alalla tapahtuu ja 
lukemalla uusimpia julkaisuja. 
Apteekka  ri saattaa pyytää, vaatia tai 
edellyttää, että työntekijät koulut-
tautuvat omalla ajallaan esimerkiksi 
verkossa. Silloin tulee sopia, että lu-
kuaika lasketaan työajaksi. 

Huomioitavaa on, että työehtoso-
pimuksessa ei ole sovittu matkustus-
ajan korvaamises ta, eli matka-aikaa 
ei lasketa työajaksi. Tästä syystä tulee 
sopia matkustamiseen käytetyn ajan 
korvaamisesta. 

Jos käyttää omaa autoa matkus-
tamiseen ja yrityksessä ei ole omaa 
matkustusohjesääntöä, noudatetaan 
verohallituksen päätöstä kilometri-
korvauksista. Tiedot löytyvät vero-
hallinnon verkkosivuilta.

Jos näistä asioista ei päästä sopi-
mukseen, niin jokaisen työntekijän 
tulee aina ennen koulutukseen osal-
listumista ottaa asiat puheeksi ja 
sopia niistä erikseen.  

pykälä
21 § Erinäiset määräykset, 
kohta 10. koulutuksesta

Työnantajan järjestäes-
sä ammatillista koulutus-
ta työpaikalla tai lähettäessä 
työntekijän hänen ammat-
tiinsa liittyvään koulutustilai-
suuteen, korvataan koulutus-
kustannukset ja säännöllinen 
työajan ansiomenetys.

Koulutuksen tapahtuessa 
työajan ulkopuolella korva-
taan siitä johtuvat suoranaiset 
kustannukset.
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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



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.
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Oppimisvaikeuksien tunnistamisessa ja huomioimisessa on vielä paljon tehtävää.  
apuvälineitä ja tukea niiden hankkimiseen on saatavilla.
TEKSTI anneMari anttila
KUva pekka sipola

Oppimisvaikeuksia ei  
tunnisteta työelämässä

– oppimisvaikeuksilla ei ole mitään tekemistä älykkyyden kanssa, erilaisten oppijoiden liiton toiminnanjohtaja varpu taarna sanoo.

arviolta joka neljännellä tai vii-
dennellä on jonkinasteisia oppimis-
vaikeuksia, kuten ongelmia lukemi-
sessa, luetun ymmärtämisessä tai 
kirjoittamisessa. Työpaikoilla oppi-
misvaikeudet jäävät usein tunnis-
tamatta, eikä niitä osata huomioida 
riittävästi.

– Oppimisvaikeuksia on hyvin laa-
ja kirjo. Monesti ne ovat päällekkäi-
siä. Jos on vaikeuksia kirjoittami-
sessa tai lukemisessa, on niitä usein 

myös matematiikassa. Tai sitten voi 
olla keskittymisvaikeuksia, Erilais-
ten oppijoiden liiton toiminnanjoh-
taja Varpu Taarna kertoo.

Ihminen itse ei usein edes tiedä op-
pimisvaikeudestaan, eikä osaa myös-
kään hakea siihen apua. 

oppimistapoja on monia
Työyhteisön vakiintuneet säännöt 
eivät aina mene yksiin oppimisvai-
keuksien kanssa. 

– Vanhempi sukupolvi voi miel-
tää, että oppia voi vain yhdellä taval-
la. Havainnollistavia ja monikanavai-
sia keinoja ei mielletä tavoiksi oppia 
eikä niitä siksi käytetä, Taarna kuvaa. 

Nykytekniikka mahdollistaa mo-
nia tapoja oppimisen ja työskentelyn 
helpottamiseksi. Näitä ovat esimer-
kiksi sovellukset, jotka muuntavat 
tekstin puheeksi ja päinvastoin, ko-
kousten nauhoittaminen, ryhmätöi-
den kuvaaminen kamerakännykällä 
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Asiantuntija

○ PAM on mukana yhteis-
pohjoismaisessa kartoitushank-
keessa, jossa selvitetään mm. 
tunnistetaanko työpaikoilla 
oppimisvaikeuksia. 

○ Luottamushenkilöt eivät 
kyselyn mukaan tunnista, että 
osaamisen ylläpitäminen olisi 
edunvalvontakysymys samalla 
tavalla kuin sosiaalisten ja talou-
dellisten etujen valvominen.

○ Kyselyn tulokset julkaistaan 
alkuvuodesta. 

varpu taarna
○ erilaisten oppijoiden liiton 
toiminnanjohtaja vuodesta 2013. 

○ Valtiotieteiden maisteri  
Helsingin yliopistosta. 

KUKa

ja vaikkapa tekstinkäsittelyohjelman 
perinteinen oikoluku, jota ei yleensä 
edes mielletä apuvälineeksi.

– Monikanavaisia ja havainnollis-
tavia keinoja pitäisi käyttää enem-
män työhön perehdytyksessä. Ne aut-
tavat myös maahanmuuttajia.

Työnantajan on mahdollista ha-
kea työhallinnosta oppimisvaikeuk-
siin työolosuhteiden järjestelytukea. 
Taarnan mukaan tukea ei ole tä-
hän mennessä juuri haettu, koska se 
mielletään fyysisiin rajoitteisiin, ku-
ten näkö- ja liikuntavammoihin, liit-
tyviksi. Tukea on mahdollista saada 
esimerkiksi nauhureihin, kameroi-
hin ja lukulaitteisiin.

koulutus jää vähemmälle
Oppimisvaikeuksinen hakeutuu 
muita herkemmin työtehtäviin, joi-
hin ei vaadita pitkää kouluttautu-
mista tai joissa työskennellään vä-
hemmän tekstin kanssa.

– Siksi toiminnallisissa amma-
teissa, esimerkiksi palvelualoilla, on 
enemmän työntekijöitä, joilla on jon-
kinasteinen oppimisvaikeus. 

Metalliliitto teki kymmenen vuot-
ta sitten kyselyn, jossa selvitettiin 
vajaan 50 luottamusmiehen perus-
kurssilla olleen luku- ja 
kirjoitustaitoa. Tulok-
sista ilmeni, että reilul-
la kolmanneksella oli 
heikko toiminnallinen 
luku- ja kirjoitustaito, 
eli taidot olivat jäljes-
sä nykyajan vaatimuksista. Tämä ei 
kuitenkaan välttämättä tarkoita, että 
kyse on oppimisvaikeudesta. Syynä 
voi olla myös tottumattomuus, jos 
oma työ tai siihen kouluttautuminen 
ei ole vaatinut paljon lukemista tai 
kirjoittamista.

Selvityksessä huomattiin, että suu-
ri osa niistä luottamushenkilöistä, 
joilla on heikompi luku- tai kirjoi-

tustaito, ei hakeudu enää edes luot-
tamustehtävän jatkokursseille saa-
ti muihin ay-koulutuksiin. Ilmiö on 
valitettavan tuttu myös yleisimmin 
yhteiskunnassa.

– Vaille tukea jääneet oppimisvai-
keudet nostavat merkittävästi syrjäy-
tymisriskiä, Taarna sanoo.

Asenne ensin kuntoon
Jotta tieto oppimisvaikeuksista li-
sääntyisi työpaikalla, pitäisi ensin 
varmistaa, että työnantaja tietää, mitä 
oppimisvaikeus tarkoittaa. Toisaalta 
on tehtävä selväksi myös se, mitä se ei 
tarkoita.

– Oppimisvaikeuksilla ei ole mi-
tään tekemistä älykkyyden kanssa. 
Kaikilla aloilla on ihmisiä, joilla on 
oppimisvaikeuksia. Ne eivät ole mi-
kään este ammatinvalinnalle. 

Yhdenvert aisuuslain mukaan 
työn teettäjällä tai koulutuksen jär-
jestäjällä on ”velvollisuus tarvit-
taessa ryhtyä kohtuullisiin toimiin” 
henkilön työhön tai koulutukseen 
pääsemiseksi, työssä selviämisek-
si ja työuralla etenemiseksi. Luotta-
mushenkilön kannattaa muistuttaa 
työnantajaa myös yhteistoimintalain 
edellyttämän henkilöstö- ja koulu-

tussuunnitelman 
merkityksestä.

– Oppimisvai-
keudet ovat myös 
työsuojelullinen 
asia, ja ne pitäi-
si ottaa puheek-

si myös työterveydessä. Luottamus-
henkilöt ovat tiedon välittämisessä 
avainasemassa.

Jos ei itse ota asiaa puheeksi, on vai-
keaa saada siihen myöskään apua.

– Paras tapa tiedon välittämiseen 
on sekä ylhäältä alas että alhaalta ylös. 
Avoin asennoituminen työympäris-
tössä on kaiken lähtökohta, Taarna 
painottaa.

○ Oppimisvaikeudet voivat 
tarkoittaa ongelmia esimerkiksi 
lukemisessa, luetun ja kuullun 
ymmärtämisessä, kirjoittami-
sessa, matematiikassa, keskitty-
misessä tai muistissa. 

○ Oppimisvaikeudet ovat usein 
synnynnäisiä tai kehitykselli-
siä sekä vahvasti perinnöllisiä. 
Niiden tunnistamista voidaan 
helpottaa esimerkiksi lukites-
tauksella.

○ PAMin koulutuksissa pyritään 
huomioimaan erilaisia oppijoita.

○ Lisätietoa  
www.erilaistenoppijoidenliitto.fi

aBC

nyT

Kaikilla aloilla on  
ihmisiä, joilla on  
oppimisvaikeuksia.
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Pidemmästi

Euroopassa on yhtä paljon työrauha- ja 
työtaistelujärjestelmiä kuin maitakin.Työtaisteluoikeus 
on kansainvälisesti tunnustettu ja olennainen 
osa Euroopan työehtosopimusjärjestelmiä. 
Suomessa keskustelu lakoista nousee esiin, kun 
työmarkkinajärjestöt aloittavat työn neuvottelu-
järjestelmän uudistamiseksi.
TEKSTI jonna söDerqvist

Lakko-oikeus jakaa Eu-
rooppaa kahtia. Poh-
joismaissa, Saksassa ja 
Alankomaissa työtais-
teluoikeus nähdään 
ammattiliiton oikeute-

na. Ne päättävät lakkoon ryhtymi-
sestä. Etelä-Euroopan maissa lak-
ko-oikeus nähdään työntekijän, eli 
yksilön oikeutena. Työntekijät voi-
vat siis omalla päätöksellään ryhtyä 
työtaisteluihin.

– Ammattiliiton hallinnoimat la-
kot ovat yleensä sekä työnantajan 
että yhteiskunnan eduksi, koska ne 
ovat hallitumpia, ja niitä järjeste- Ku
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Työtaistelut 
jakavat Eurooppaa 

L

LAKKO-OiKeUS 



Pidemmästi

tään harvemmin ja mietitymmin, 
Helsingin yliopiston professori Nik-
las Bruun sanoo. Bruun on erikoistu-
nut työoikeuteen.

Pohjois-Euroopassa onkin vähem-
män lakkopäiviä kuin Etelä-Euroo-
pan maissa. 

Etelä-Euroopan lakoissa on enem-
män ruohonjuuritason liikkeen 
piirteitä. 

– Se alkaa usein paikallisella tyy-
tymättömyydellä, joka leviää. Tä-
mäntyyppiset lakot voivat olla arvaa-
mattomia ja vaikeasti hallittavissa, 
Bruun sanoo. 

eroavat kulttuurit  
vaikuttavat lakkoihin
Työmarkkinakulttuuri ja yhteistoi-
mintakulttuuri ovat varsin erilaisia 
eri maissa. Suomessa ja Ruotsissa on 
hyvin samankaltaiset järjestelmät, 
mutta Suomessa on enemmän lak-
koja. Saksassakin on vähän lakkoja. 

Mistä se johtuu?
– Vastaukseni on ollut, että niin 

kutsuttu myötämäärääminen on pal-
jon vahvempi siellä.

Myötämääräämisessä on kyse yh-
teistoiminnasta yrityksessä.

Bruunin mielestä pitäisi katsoa 
millaisista työtaisteluista on kyse, 
mistä ne johtuvat, ja olisivatko ne 
korvattavissa muilla mekanismeilla. 

Iso osa Suomen lakoista on laitto-
mia lakkoja, esimerkiksi mielenil-
maisuja huonosta henkilöstöpolitii-
kasta tai vähennyksistä. 

Bruun kuvailee Suomen työnan-
tajien johtamiskulttuuria manage-
ment by perkele -tyyliseksi ja työn-
tekijöiden reagoimistapaa persettä 
penkkiin -tyyliseksi. Kaksi osapuolta 
näyttää toisilleen, kuka määrä. Bruun 
toivoo, että Suomeen saataisiin työn-
tekijöille nykyaikaisempia ja sivisty-
neempiä vaikuttamiskanavia kuin 
mielenilmaisu. 

– Jos lyhyistä mielenilmaisuista 
halutaan päästä eroon, niin yhteis-
toimintalakia täytyy tarkastella ja 
liitoille antaa todellisia vaikutus-
mahdollisuuksia. 

etelä-eurooppa pesee  
pohjois-euroopan 
kepeästi lakkojen määrillä
Etelä-Euroopan maissa yhteistoi-
minta on yleisesti aika huonolla to-
lalla ja ammattiyhdistysliike heikoh-
ko. Työnantajien ja työntekijöiden 
neuvotteluvälit ovat huonot. Näis-
sä maissa on usein myös kilpailevia 

JaTKUU SEUraavaLLa SIvULLa ⊲
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ammattiliittoja. Esimerkiksi Rans-
kassa on kolme kilpailevaa keskus-
järjestöä: katolinen, sosialistinen 
ja kommunistinen. Liitot näyttävät 
voimiaan toisilleen lakkoilemalla.

– Mitä yhtenäisempi ammattiyh-
distysliike, sitä vähemmän lakkoja, 
Bruun toteaa. 

Seurauksille katto 
Koska ammattiliittoilla on lakko-oi-
keus Pohjois-Euroopassa, sanktiot 
sääntöjen rikkomisesta kohdistuvat 
niihin. Sanktiot ovat lakkosakkoja 
tai korvauksia, joille on määrätty eu-
romääräinen katto. Joissain Euroo-
pan maissa korvaukset laittomista 
lakoista ovat korkeammalla tasolla 
kuin Suomessa. Esimerkiksi Iso-Bri-
tanniassa ne voivat nousta jopa  
300 000 euroon. Pohjoismaissa ne jää-
vät selvästi tätä pienemmiksi.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK 
vaatii lakkosakkojen summien nos-
tamista. 

– Sakkosummien nostamisesta ei 
voida keskustella erillään työnteki-
jöiden vaikutusmahdollisuuksien 
parantamisesta, Bruun sanoo.

Koska työtaisteluoikeus nähdään 
yksilön oikeutena Etelä-Euroopas-
sa, siellä ei käytännössä ole muita 
sanktioita paitsi potkut. Silloin on 
kyse työsopimuksen rikkomises-
ta. Itä-Euroopan maissa on säädetty 
laissa suhteellisen ankarista vahin-
gonkorvausvastuista. Käytännössä 
on kuitenkin harvinaista, että kor-
vausvaatimuksia esitettäisiin.

Bruun kuvailee Suomen 
työnantajien johtamis
kulttuuria management 
by perkele tyyliseksi 
ja työntekijöiden rea
goimistapaa persettä 
penkkiin tyyliseksi. 
Kaksi osapuolta näyttää 
toisilleen, kuka määrä. 
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työntekijöiden  
järjestäytymisaste

70 % 52 % 67% 11 % 22 % 8 % 26 %

työehtosopimusten 
kattavuus

91 % 70–75 % 65 % 33 % 61 % 90 % 37 %

työehtosopimusten 
neuvottelujärjestelmä

Työmarkkinajärjestöt neuvottele-
vat. Pääasiassa alakohtaisia. Pal-
koista sovitaan myös yritystasol-
la. yleensä voimassa 3 vuotta.

Työmarkkinajärjestöt neuvottele-
vat, valtiolla iso rooli. Pääasiassa 
kansallisia ja alakohtaisia, myös 
yritystason. Voi massa 2 vuotta, 
välivuosina palkkaneuvottelut.

Työmarkkinajärjestöt neuvot-
televat. Pääasiassa alakohtaisia,  
myös työpaikkakohtaisia.

Työehtosopimuksia on vä-
hän. Pääasiassa yrityskohtai-
sia. Voimassa vuoden.

Työmarkkinaosapuolet neu-
vottelevat. Pääasiassa osa-
valtiotasolla ala kohtaisia.

Työmarkkinaosapuolet neuvotte-
levat. Pääasiassa yrityskohtaisia, 
myös alakohtaisia.

Työmarkkinaosapuolet  
neuvottelevat. Pääasiassa yri-
tyskohtaisia ja herrasmiesso-
pimuksia. Voimassa toistai-
seksi.

työrauhavelvollisuus� Laaja. Poikkeuksena myötä-
tuntolakot, poliittiset lakot ja 
työtaistelut palkan saamiseksi.

Laaja. Poikkeuksena puhtaas-
ti poliittiset lakot ja myötä-
tuntolakko.

Laaja. Poikkeuksena esim. poliit-
tiset lakot, myötätuntolakot ja 
työtaistelut palkan saamiseksi. 

Relatiivinen. Laaja. Sovittelumenettely  
tavallista.

ei käytännössä ole, koska  
lakko-oikeus on yksilön  
oikeus. 

Vain moraalisesti velvoittavia 
työehtosopimuksia. Usein 
niistä pidetään kiinni. 

työtaisteluoikeus Ammattiliittojen. Ammattiliittojen. Työtaistelu-
päätökset tehdään keskus-
järjestötasolla.

Ammattiliittojen. Kaikki sovitte-
lumahdollisuudet on käytettävä 
(ei myötätunto lakoissa).

Pääasiassa ammatti liittojen. 
Kaikki sovittelumahdollisuu-
det on käytettävä.

Ammattiliittojen. Poliittiset 
lakot ja yleislakot kiellettyjä.

yksilön. Ammattiliittojen. Lähtökohtai-
sesti työtaistelut ovat laitto-
mia, mutta osapuolille taatun 
immuniteetin nojalla niille ei 
usein koidu seuraamuksia.

työtaisteluja �� 6,2 vrk 20,4 vrk 159,4 vrk 0,1 vrk 6,2 vrk 132 vrk 23,8 vrk

ilmoitusaika 7 vrk 14 vrk 1. 14 vrk ja 2. 7 vrk 2 viikkoa – 7 vrk

seuraukset Käytännössä ammattiliitot vas-
taavat laittomien lakkojen seu-
raamuksista, voivat joutua mak-
samaan vahingonkorvausta.

Käytännössä työmarkkinajärjes-
töt vastaavat laittomien lakkojen 
seuraamuksista, voivat joutua 
maksamaan hyvitysluonteiset 
seuraamukset.

Käytännössä työmarkkinajärjes-
töt vastaavat laittomien lakko-
jen seuraamuksista, ne voivat 
joutua maksamaan hyvitysluon-
teiset sakot.

Ammattiyhdistysten vahin-
gonkorvausvastuu laittomis-
ta lakoista on suhteellisen 
ankara laissa. Korvausvaati-
musten esittäminen on kui-
tenkin harvinaista.

Laiton lakko voi johtaa kor-
vausvelvollisuuteen toista 
osapuolta ja sen jäseniä koh-
taan.

Työoikeus ei määrittele vastuuta 
laittomista lakoista mitenkään. 
Työnantaja voi purkaa laitto-
maan lakkoon osallistuneiden 
työsopimuksia. Vahingonkorva-
usta voidaan vaatia.

Lakkoon osallistuminen mer-
kitsee työsopimuksen rikko-
mista, voi johtaa vahingonkor-
vaukseen tai irti sanomiseen. 
Laittomista lakoista voi seu-
rata vahingonkorvausvelvolli-
suutta ammattiliitolle.

Muuta Medlingsinstitutet, Sovittelu-
instituutti, voi auttaa työriitojen 
sovittelussa. 

Työriitojen sovittelulla on  
vahva perinne Norjassa.

Alle 48 tuntia kestävästä spon-
taanista lakosta ei yleensä koidu 
seuraamuksia työntekijäpuolelle.

Ammattiyhdistysliike on  
heikko. Useilla aloilla työnan-
tajajärjestöt eivät ole alakoh-
taisesti järjestäytyneitä.  
Lyhyet varoituslakot tyypil-
lisiä. 

Massiivinen ja lyhyt varoitus-
lakko yleisin. Näitä ei tilas-
toida. isoissa yrityksissä on 
työntekijöitä edustavia yritys-
neuvostoja. Neuvostoilla on 
laaja valta osallistua yrityksen 
päätöksentekoon.

Työmarkkinaosapuolilla on huo-
not välit. 
Lakkoon osallistumattomien 
työntekijöiden korvausvaatimuk-
set lakkoon osallistuneita vas-
taan on yleistä. 

Pääministeri Margaret  
Thatcherin aikana kansal-
liselle tasolle keskitettyä  
työmarkkinajärjestelmää 
ajettiin alas.

RUOTSi NORjA TANSkA

Euroopan työtaistelu ja neuvottelujärjestelmät

�tYörauHavelvollisuus 

relatiivinen työrauhavelvollisuus: Työehtosopimuksessa sovittua asiaa vastaan ei 
voi aloittaa työtaistelua. Tämä on lähtökohtana euroopassa.  
laaja työrauhavelvollisuus: Voimassa olevan työehtosopimuksen aikana ei voi aloit-
taa työtaistelua. Tämä on käytäntö Saksassa ja Pohjoismaissa. Pohjoismaissa esim. 
poliittiset lakot ja myötätuntolakot kuitenkin sallitaan. Laaja työrauha velvollisuus 
vaatii sekä työntekijä- ja työnantajajärjestöjen selkeätä tahtoa ja siitä on sovittava 
joko työehtosopimuk ses sa tai keskusjärjestöjen puite sopimuksissa.

�� tYötaistelujen tilastointi

Luku on työtaisteluissa keskimäärin menetetyt työ-
päivät 1 000:ta työntekijää kohti vuosina 2005—
2009. Työtaistelujen tilastointi vaihtelee maittain.  
Tanskan korkea luku johtuu vuoden 2008 hoitoalan 
pitkästä lakosta. ilman sitä keski-arvo olisi ollut 23,7.
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työntekijöiden  
järjestäytymisaste

70 % 52 % 67% 11 % 22 % 8 % 26 %
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kattavuus
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ta lakoista on suhteellisen 
ankara laissa. Korvausvaati-
musten esittäminen on kui-
tenkin harvinaista.

Laiton lakko voi johtaa kor-
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usta voidaan vaatia.
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mista, voi johtaa vahingonkor-
vaukseen tai irti sanomiseen. 
Laittomista lakoista voi seu-
rata vahingonkorvausvelvolli-
suutta ammattiliitolle.

Muuta Medlingsinstitutet, Sovittelu-
instituutti, voi auttaa työriitojen 
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Alle 48 tuntia kestävästä spon-
taanista lakosta ei yleensä koidu 
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heikko. Useilla aloilla työnan-
tajajärjestöt eivät ole alakoh-
taisesti järjestäytyneitä.  
Lyhyet varoituslakot tyypil-
lisiä. 

Massiivinen ja lyhyt varoitus-
lakko yleisin. Näitä ei tilas-
toida. isoissa yrityksissä on 
työntekijöitä edustavia yritys-
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Pääministeri Margaret  
Thatcherin aikana kansal-
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ViRO SAkSA RANSkA
iSO- 
bRiTANNiA

Lähteet: 
Järjestäytymisasteet, työehtosopimusten kattavuudet ja työtaistelujen määrät: 
www.eurofound.europa.eu/eiro
Selvitys eurooppalaisista työrauhajärjestelmistä, 2011, Työ- ja elinkeinoministeriö.
ETUIn ylläpitämä sivusto www.worker-participation.eu/
Kiitokset: Niklas Bruun, Helsingin yliopiston professori ja Jari Hellsten, SAK:n lakimies
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Annariikka Lindstedt 
asuu: ulvilassa
ikä: 32 vuotta
tehtävä: pääluottamusmies 
norstat finland oy:ssä
työ: tutkimushaastattelija
perhe: elli-koira
Harrastukset: kahvakuula, 
ulkoilu, hevoset

KUKa

SARJASSA AKTiiViT KeRTOVAT, MiSTä He SAAVAT eNeRgiAA ARKeeN.

Näillä eväin

Uskollinen lenkkikaveri  
ja mustikkametsä
TEKSTI anneMari anttila 
KUva Harri joensuu

elli ja Ystäväporukka
Minulla on kymmenvuotias tiibetinspanieli elli. ulkoilem-
me kodin lähiympäristössä ja metsässä. elliä voi pitää 
vapaana, koska sillä ei ole riistaviettiä eikä se karkaa 
jänisten perään. ikää sillä on jo sen verran, että se jaksaa 
tunnin lenkkejä. elli on yhden ihmisen koira ja leimautuu 
emoonsa. siksi se ei viihdy kovin hyvin hoidossa, paitsi 
äitini luona.

Ystäväporukka on myös tärkeä. tapasimme aikoinaan 
metsäopistokoulussa, mutta kukaan ei ole tehnyt oman 
alansa töitä. Yksi on laborantti, toinen valokuvausliik-
keessä, kolmas pörssiyhtiössä. on mielenkiintoista kuulla, 
miten erilaisissa työpaikoissa toimimme. vaikka puhum-
me muistakin kuin työasioista!

tYöMatka Maalle
erosin reilu vuosi sitten, ja muutin silloin kaupungista 
maalle. asun nyt alueella, josta on umpimetsään alle 
kilometrin matka. työpaikkani on porin keskustassa,  
jonne on kotoani melkein 30 kilometriä – ennen taas 
asuin 500 metrin päässä työpaikalta. en ole katunut  
maalle muuttoa, sillä työarki jää aina puolessa välissä  
työmatkaa pois. nyt odotan suppilovahveroiden nou-
semista, ja voin hakea mustikoita aamupuuroon.
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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 otsi-
koksi Lehden palaute. Palautteen 
helmikuun numerosta pitää olla 
perillä viimeistään perjantaina 
21. marraskuuta.

Voit myös lähettää palau-
tetta 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

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

teema: Luottamus-
henkilöiden jaksaminen.

asiantuntija: Tasa-arvoval-
tuutettu Pirjo Mäkinen ja 
tasa-arvolain uudistus.

Seuraava numero ilmestyy 
joulukuussa viikolla 50. Siihen 
asti voit seurata pam.fi/
pamplus –sivua ja sähköistä 
PAMplus-viestiä.

palautetta lukijoilta:

Paras kirjoitus elokuun 
lehdessä oli ”Samassa 
veneessä”.



K-PLUSSAA IFIN VAKUUTUKSISTA

Moni luottaa onneensa, eikä siksi hanki henkivakuutusta. Kuinka sinä pärjäisit, jos jou-
tuisit yksin pitämään huolta perheestäsi? Tiesithän, että sinäkin olet oikeutettu Suomen 
edullisimpaan henkivakuutukseen*. Tee laskelma osoitteessa henkivakuutuskuntoon.fi. 

Summat voivat yllättää. Katso hinta ja osta vakuutus verkkokaupasta vaikka heti.

Vakuutuksen myöntää Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva. 
*Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEn tekemä hintavertailu 11/2013

KETÄ VARTEN HENKIVAKUUTUS HANKITAAN.
Mietipä hetki,

henkivakuutuskuntoon.fi 

if.fi    010 19 19 19SUOMEN 
EDULLISIN*


