
SeuraavakSi PariiSin 
DiSneylanDiin?
Juha Ylinen kiertää  
huvipuistoja s. 30 

Töihin SairauS- 
loman Sijaan
Mitä tehdä, jos työnantaja  
ehdottaa korvaavaa työtä? s. 26

kauhea Pölinä 
kirkkoveneeSSä 
Ammattiosasto  
Karelia-  soudussa s. 4

Meteliä vaaroista
Satu Lindström arvioi työpaikan melun riskiksi pelinhoitajille s. 8

2014 
HELMI
HUHTI
KESÄ

ELO
LOKA
JOULU



PamPluS 2
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Parasta aikaa työmarkkinajär-
jestöt neuvottelevat eläkeratkai-
susta. Se pitäisi löytyä syksyyn 
mennessä, jotta maan hallitus pää-
sisi ratkaisun kimppuun. Neuvot-
telujärjestelmän kehittämistä 
koskevat neuvottelut ovat käyn-
nissä palkansaaja- ja työnantaja-
järjestöjen kesken. Näissä neu-
votteluissa puhutaan esimerkiksi 
alipalkkauksen kriminalisoinnista 
ja lakkosakoista. Syksy on näiden-
kin määräaika.

Keväällä ratkeaa, millaisia päät-
täjiä ja sen myötä millaisia päätök-
siä voimme odottaa jatkossa niin 
yhteiskunnassa kuin PAMissakin. 
Keväällä käydään sekä eduskun-
tavaalit että PAMin liittokokous-
vaalit. Itse liittokokous on kesä-
kuussa, mutta ehdokkaaksi voi jo 
asettua. 

Maan hallituksen budjettiesitys 
on käsillä, mutta se, miten Venäjän 
julistamat vastapakotteet Suo-
meen ja suomalaisten työpaikkoi-
hin vaikuttavat, on vielä arvailua. 
Vaikka työpaikoilla suurin huo-
li kohdistuu omaan toimeentu-
loon, varsinkin jos työpaikalla on 
yt-neuvottelut tai niiden uhka, 
on kaikella edellä mainitullakin 
vähintään välillinen vaikutus itse 
kunkin elämään ja toimeentulo-
mahdollisuuksiin. On jännittävä 
vuosi edessä.

auli kivenmaa 
päätoimittaja

jännän äärellä

JOHTOAJATuS | Kunniallisesti säälliselle eläkkeelle
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tätä kirjoittaessa neuvottelut uudesta eläkejärjes-
telmästä alkavat olla loppusuoralla. Lehden ilmestyes-
sä pitäisi olla vähintään tieto siitä, löytyykö ratkaisu. Jo 
vuosia sitten on yhteisesti sovittu tavoitteeksi, että vuon-
na 2025 todellinen eläkkeellejäämisikä olisi keskimäärin 
62,4. Tavoite tuntuu vain karkaavan käsistä. Neuvotteluis-
sa pohditaan, kuinka turvataan eläkkeiden taso ja niiden 
rahoitus. Miten ihmiset jaksaisivat terveinä tai ainakin 
työkykyisinä työelämässä pidempään? Ja mistä löytyy työ-
paikkoja, jotta työuraansa voi ylipäänsä jatkaa? 

keskimääräinen elinikämme on kasvanut enemmän 
kuin vuoden 2005 eläkeuudistuksessa ajateltiin. Työnte-
kijäammateissa eliniän odote on huomattavasti alempi 
kuin toimihenkilö- tai johtotehtävissä. Pitää löytää keino, 
jolla raskasta työtä pitkään tehneet pääsevät kunniallises-
ti säälliselle eläkkeelle myös tulevaisuudessa. Työuran eri 
vaiheita pitää kohdella tasapuolisesti. 

työnantajat ovat halunneet eläkeiän 
alaikärajan nostoa vaiheittain, eivätkä ole 
tahtoneet eläkemaksuja nostettavan. Pal-
kansaajat tahtovat toimia, joilla työelä-
mässä on mahdollisuus olla pitempään, ja 
maksutasoa, jolla eläkkeiden kohtuulli-
nen taso turvataan. 

Pamin edustajisto on linjannut, että liitto ottaa ratkai-
suun lopullisesti kantaa, kun kokonaisuus on tiedossa. Pi-
dän tätä järkevänä ja vastuullisena. Toivon kuitenkin, että 
asiasta keskustellaan vilkkaasti palkansaajien keskuudes-
sa ja tuodaan esiin arjen näkökohtia. 
Päätösten aika on, kun neuvottelutulos on valmis ja kes-
kusjärjestöjen sekä liittojen arvioitavana.

Vilkasta toimintasyksyä!

ann Selin 
PAMin puheenjohtaja

Kunniallisesti  
säälliselle eläkkeelle

Johtoajatus
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Työuran eri vaiheita 
pitää kohdella  
tasapuolisesti.  
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Porukassa

Samassa veneessä

”olen 120-vuotinen, olen 120-vuo-
tinen, soudettu on 9 vuotta Kare-
lia-soutua. 

Olen 120-vuotinen, olen 120-vuo-
tinen ja takana on kova putki ril-
lusoutujen.”

L aulu raikui elokuun ensim-
mäisenä päivänä 120 vuotta täyt-
tävän Liikealan Pohjois-Karjalan 
ammattiosaston kirkkoveneessä Ka-
relia-Soudussa. 

Aamuyhdeksältä 14 soutajaa lähti 
tasaisin vedoin kipparin tahdittama-
na ja tahtiairojen johtamina Jakokos-
ken kylästä Pohjois-Karjalassa kohti 
Joensuuta. Soutajina, varasoutajina ja 
huoltohenkilöinä oli ammattiosaston 
jäseniä ja johtokunta. Myös osa PA-
Min johdosta oli mukana. Yhteensä 
he soutivat 39 kilometriä.

– Kuuluu kauhea pölinä ja heite-
tään huulta naapuriveneen kans-
sa, ammattiosaston puheenjohtaja  
Seija Jaatinen  kuvailee soudun  
menoa.

Perille joukko saapui viiden aikoi-
hin iltapäivällä. Soutu meni Jaatisen 
mukaan mainiosti auringonpaistees-
sa ja pienessä vastatuulessa. 

Rento yhdessäolo ja iloisuus on 
soudun pääroolissa. Koska kyseessä 
on Karelia-Soudun retkisoutu, sou-
tajat ehtivät nauttia jokimaisemasta, 

Kirkkoveneen soutajat eivät ole turhan yksitotisia. Airot 
nousivat tutun Frederikin Kolmekymppinen-kappaleen 
tahtiin – hieman muunnelluin sanoin.
TEKSTI jonna SöDerqviST
KUvAT ville kokkola 

toistensa seurasta ja laulamisesta. Ih-
misiä kerääntyy joen varteen vilkut-
tamaan ja kannustamaan soutajia.

Tämä oli jo 9. kerta, kun ammat-
tiosasto osallistuu Karelia-Soutuun. 
Karelia-Soutu on järjestetty 30 vuot-
ta. Jaatinen on alusta lähtien ollut tu-
lisielu ammattiosaston osallistumi-
sen takana. 

– Tämä on hyvää näkyvyyttä am-
mattiosastolle, jäsenet huomaavat 
meidät, Jaatinen kertoo.  

Maihinnousun jälkeen joukkue 
lähti viettämään iltaa mökille, pe-
rinteisesti saunomaan ja syömään 
hyvää ruokaa.

Rento yhdessäolo ja 
iloisuus on soudun 
pääroolissa.  
Koska kyseessä on 
Karelia-Soudun 
retkisoutu, soutajat 
ehtivät nauttia 
jokimaisemasta, 
toistensa seurasta ja 
laulamisesta. 
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Porukassa

aliSa karPPinen 
AMMATTIOSASTOn  

JÄSEn

Seija jaaTinen
AMMATTIOSASTOn  
pUHEEnJOHTAJA
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Lyhyesti

”Hermo menee tyystin, 
kun perehdytettävä 

kysyy lopuksi, mikä on 
enter.”

”Ei OLE 
OLLut Liian 
kuuma. Säät 
vaihtELEvia – 
Lunta, vEttä ja 
aurinkOa.”

”Kahdet isot yt:t alkoivat. 
Kesälomapalkoissa virheitä.  

Työntekijät väsyneitä. Ilmatkin huonoja, 
mutta onneksi loma on vasta edessä.”aktiivien tunnelmien kehitys 

(Pamplus-viesti 18.6) 

7.5

viikon 25 fiiliS akTiivien Tunnelmia keSäkuuSSa:  
7.6

7.4

7.2

7.0

6.8

6.6

6.4

Liittokokousvaalit lähestyvät
Ammattiosastot ovat onnistuneiden 
liittokokousvaalien toteuttamisessa 
avainasemassa. Kattava ja laaja ehdokas-
lista, ehdokkaiden tukeminen vaalityössä 
ja äänestysaktiivisuuden lisääminen ovat 
edellytyksinä mahdollisimman monen 
osaston jäsenen läpimenoon. Osastot 
saavat syksyllä koulutusta ja tukea vaali-
työhön omasta aluetoimistosta, ja myös 
verkkokoulutusta on tarjolla.

Aikataulu:
30.8.2014–15.1.2015 ennakkoilmoittau-
tuminen ehdokkaaksi 
30.8.–14.9. ehdokasasettelun superviikot
8.9.–14.9. Työpaikkakäyntejä ja  
ehdokashankintaa
15.8.–31.11. Alueelliset vaalikoulutukset
1.10.–31.12. infopaketti sääntömuu-
toksista ja liittovaaleista, osastojen 
syyskokoukset
24.1.–15.2.2015 Ammattiosastojen ehdo-
kasasettelukokoukset
16.2.2015 Ammattiosastojen ehdokaslis-
tat pitää olla PAMin keskustoimistossa
23.3.–12.4.2015 äänestysaika
21.4.2015 Vaalituloksen julkaisu
27.4.–31.5.2015 Liittokokousedustajien 
koulutus
1.-3.6.2015 Liittokokous Helsingin  
Messukeskuksessa

SykSyn TaPahTumaT
Alkusyksyllä on useita työelämään liittyviä tapahtumia ja koulutuksia. 
Nuorille suunnattu PAMnik järjestetään Helsingissä 30. elokuuta, jolloin 
tarjolla on musiikkia ja työelämäasiaa. Kunnon työn päivänä 7. lokakuu-
ta kampanjoidaan nuorten työllisyyden puolesta. Päivän tapahtumista 
tiedotetaan lisää myöhemmin. 

SASK kouluttaa lokakuussa kunnon työn lähettiläitä. Koulutus sopii 
kaikille kansainvälisestä vaikuttamisesta ja solidaarisuustyöstä  
kiinnostuneille. Lisätietoa löydät sivuilta www.sask.fi. 

KUvITUS ISTOcK/TErHI KOrHOnEn

vK 3
vK 7

vK 11

vK 19
vK 25
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Lyhyesti

jos sinä saisit päättää 
PAMin, yksityisten pal-
velualojen työehtosopi-
musten tai työpaikkojen 
tulevaisuudesta, mitä 
päättäisit? Jos sinä saisit 

päättää siitä miten PAM kehit-
tyy vuoteen 2020 mennessä, mi-
ten toimisit? Entä miten toimisit 
jos kuulisit, että sinähän saatkin 
päättää?

Pamin liittovaalit järjes-
tetään keväällä 2015. Jokainen 
jäsenmaksunsa PAMiin hoita-
nut tai niistä sääntöjen mukai-
sesti vapautettu voi asettautua 
ehdolle liittovaaleihin ja päätyä 
sitä kautta noin 400 muun kans-
sa kesäkuun liittokokoukseen 
päättämään isoista asioista. Liit-
tokokouksessa linjataan PAMin 
toimintaa seuraavalle neljälle 
vuodelle, valitaan liiton johto, 
liittokokouskaudella ylintä pää-
täntävaltaa käyttävä valtuusto 
sekä hallitus. Ehdolle voi aset-
tua jo nyt 30.8. alkaen, mutta vii-

meistään tammikuun puolivälin 
mennessä. Mitä aiemmin ilmoit-
taudut, sitä enemmän saat mah-
dollisuuksia ja tietoa vaaleista ja 
liiton toiminnasta.

jos et kuitenkaan jostain syystä 
halua lähteä ehdolle liittovaalei-
hin, voit vaikuttaa äänestämällä. 
Koska ilmoittautuminen ehdok-
kaaksi alkaa jo aikaisin syksyl-
lä, on sinulla paljon aikaa löytää 
juuri sinulle sopiva ehdokas.

itse asiassa kysymys ”jos sinä 
saisit päättää” tarkoittaa ”ha-
luatko sinä päättää”. Nyt on se 
hetki, jolloin voit vaikuttaa pie-
nemmin tai suuremmin teoin. 
Voit lähteä ehdolle kesäkuussa 
järjestettävään liittokokoukseen, 
äänestää vaaleissa ajatuksesi ja-
kavaa tyyppiä, käyttää ääntäsi 
liittokokousedustajana sekä pyr-
kiä liittokokouksessa valtuuston 
tai hallituksen jäseneksi. 

Sinä päätät!

nyt on aika ehdottaa vuoden 
luottamusmiestä! haussa on 

Sak:lainen luottamusmies, joka 
on aktiivinen edunvalvoja ja in-
nokas työyhteisönsä kehittäjä. 
ehdotusten tulee olla perillä 

viimeistään 12. syyskuuta. lue 
lisää Pamin nettisivuilta ja seu-

raavasta Pamplus-viestistä.

MUISTA

jos sinä saisit päättää?

heiDi lehikoinen
JÄrJESTöpÄÄLLIKKö

Ulkomaalaisten työnteki-
jöiden oikeusturva kohenee 
ulkomaalaislakiin esitetään muutos-
ta, jonka mukaan työntekijällä on 
oikeus olla maassa niin kauan kunnes 
hänen palkkasaatavansa on maksettu. 
Muutoksen taustalla on eu-direktii-
vin määräys. eu-komission mukaan 
Suomi ei ole pannut kaikkia direk-
tiivin määräyksiä tähän mennessä 
asianmukaisesti täytäntöön. Hallitus 
esittää myös, että Suomessa tutkin-
non suorittaneelle työnhakua varten 
myönnettävän oleskeluluvan voimas-
saoloaikaa pidennetään kuudesta 
kuukaudesta vuoteen.

”kiva kun 
aSiakaSmäärä 
On nOuSSut. 
Ei tarvitSE 
pEukaLOita 
pyöritELLä.”

j
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Teema

nojatikkaat vaihdettiin kiintei-
siin tikkaisiin. Keittiöjakkaran tilalle 
tuli turvalliset kaksiportaiset turva-
portaat. Puuttuvat hengityssuojaimet 
hommattiin työpaikalle.

Muun muassa näitä asioita korjat-
tiin keväällä työturvallisuuskierrosten 
ja vaarojen arviointien seurauksena. 

Erja Killström on Lassila & Tikano-
ja Oyj:n Lounais-Suomen siivous- ja 
kiinteistöpalveluiden työsuojeluval-
tuutettu. Hän on ehtinyt tehdä työ-
turvallisuuskierroksia ja vaarojen 
arviointeja jo monessa työpaikassa. 
Urakka työturvallisuuden eteen jat-
kuu edelleen. Hänen alueellaan Lou-
nais-Suomessa on vielä useita L&T:n 
kohteita kierrettävänä. 

Työntekijällä on  
viimeinen sana
Työntekijä tuntee aina kohteen par-
haiten. Se on Killströmin lähtökohta, 
kun hän yhdessä esimiehen kanssa 

Lassila & Tikanojan työsuojeluvaltuutettu Erja Killströmin haluaa, että työntekijällä on vii-
meinen sana työpaikan vaarojen arvioinnissa. rAY:ssa työstetään parhaillaan yhteistoimin-
nassa omaa mallia riskien arviointiin. 
TEKSTI jonna SöDerqviST
KUvAT PaSi leino/Turku ja ari korkala/TamPere

Mitä riskejä 
täältä löytyy?

le heti mieleen jotain huomioitavaa, 
Killström kertoo.

Sen jälkeen hän alkaa kiertää koh-
detta yhdessä esimiehen tai palve-
luohjaajan kanssa. 

Samalla kun Killström havainnoi 
tilan turvallisuutta, hän tekee muis-
tiinpanoja. He miettivät mitä vaaroja 
on olemassa, miten todennäköisiä ne 
ovat ja millä toimenpiteillä riskiä voi-
daan pienentää. Joitakin pienempiä 
puutteita hän pyytää esimiestä kor-
jaamaan saman tien.

Kohdekäynnin jälkeen hän syöttää 
tiedot Toyme-järjestelmään. Sen jäl-
keen vaarojen arviointiraporttia käy 
läpi yksikön päällikkö, esimies, työ-
turvallisuuspäällikkö, palveluohjaaja 
ja työntekijä. He voivat lisätä ja kom-
mentoida, jos jotain on jäänyt huo-
maamatta. 

– Haluan, että työntekijä sanoo vii-
meisen sanan, jotta raportti on varmas-
ti paikkansa pitävä, Killström korostaa. 

TYöTuRVALLiSuuS JA VAAROJeN ARViONTi

muistiinpanovälineet ovat ehdottomat 
vaarojen arvioinneissa.

käy tekemässä työpaikan turvallisuus-
kierroksen ja vaarojen arvioinnin. 

Jos on esimerkiksi siivouksesta kyse, 
kierros alkaa sieltä mistä siivouskin: 
tauko- ja siivoushuoneesta. Ovatko 
taukotilat ja siivoushuone turvallisia? 
Onko kohdekansiossa työturvalli-
suusohjeet? Löytyykö siivouskärryistä 
oikeat siivousvälineet, siivousaineet ja 
työntekijän suojaimet? 

– Yritän aina jutella työnteki-
jän kanssa ja kysellä, tuleeko hänel-



Teema
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Työntekijä tuntee aina 
kohteen parhaiten, to-
teaa erja killström. hän 
haluaisi päästä arvioin-
neissa vielä enemmän 
tekemisiin työntekijöi-
den kanssa.
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Teema

Lopulta vaarojen arvioinneis-
ta saatua tietoa käytetään hyväk-
si esimerkiksi työnopastuksessa ja 
-perehdytyksessä, työsuojelun toi-
mintasuunnitelmassa ja toiminta-
ohjelmassa. 

Vaaran ennaltaehkäiseminen on 
joko L&T:n tai asiakkaan vastuul-
la. Killströmin mukaan asiakkaat-
kin hoitavat useimmiten työturvalli-
suusasiat ripeästi.

Vaarojen arviointeja tehdään pää-
sääntöisesti kohteittain. Killströmin 
mukaan suuntana on, että vaaroja ar-
vioidaan entistä enemmän työtehtä-
vän mukaan. Esimerkiksi porrassii-
vouksessa on paljon samankaltaisia 
riskejä riippumatta siitä, missä se 
tehdään.

Killström haluaisi päästä vielä 
enemmän tekemisiin työntekijöiden 
kanssa, etenkin siivoojien. He työsken-
televät usein yksin ja hajallaan.

– Yritän herättää vielä nykyistä 
enemmän työntekijöiden luottamus-
ta, jotta he olisivat vielä helpommin 
yhteydessä epävarmoissa tilanteissa, 
hän sanoo. 

Työntekijöillä on harvoin aikaa jää-
dä juttelemaan arvioinnin aikana. 
Siksi hän jättää aina käyntikorttinsa 
työpaikalle. Usein työntekijät myös 
soittavat jälkikäteen. Tiukat aikatau-
lut ovat usein soiton aiheena. Työn-
tekijöiden mielestä aika ei aina riitä 
kohteen siivoamiseen.

– Kiire on tämän päivä hittisana, 
Killström harmittelee.

l&T:ssa vaarojen arviointeja tehdään pääsääntöisesti kohteittain. Suuntana on  
killströmin mukaan se, että vaaroja arvioidaan yhä enemmän työtehtävien mukaan.

KUKA
erja Killström
ikä: 47
Tehtävä: Lassila & Tikanoja  
Oyj:n työsuojeluvaltuutettu
Perhe: Aviomies ja 3 tytärtä
asuu: Turussa
kotoisin: Kotkasta
harrastukset: Lukeminen
motto: Terveenä myös 
huomiseen päivään.

Työn aikataulut  
aiheuttavat huolta
Killström on huomannut, että työn-
tekijät pelästyvät, kun työsuojeluval-
tuutettu tulee paikalle. He helposti 
luulevat, että hän tulee kyttäämään 
heidän työntekoaan. Sen takia hän 
kertoo heti aluksi, että hän on siellä 
työntekijöitä varten, jotta heidän olisi 
turvallista ja hyvä tehdä töitä. 

Vaarojen arviointeja 
tehdään pääsääntöi-
sesti kohteittain

JATKUU SIvULLA 12 ⊲
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Kyllä 74 %
Valmisteilla 5 %
Ei 10 %
En osaa sanoa 11 %

Vastanneiden määrä: 620

Kyllä 65 %
Valmisteilla 4 %
Ei 19 %
En osaa sanoa 13 %
Vastanneiden määrä: 616

Kyllä 59 %
Valmisteilla 7 %
Ei 18 %
En osaa sanoa 16 %

Vastanneiden määrä: 620

Kyllä 45 %
Valmisteilla 4 %
Ei 31 %
En osaa sanoa 20 %

Vastanneiden määrä: 613

vaarojen arviointi 

Mitä?
Työn, työympäristön ja työolojen  
vaarojen tai riskien arviointi:

○ Työssä esiintyvien fyysisten tai psykososiaa- 
listen vaarojen ja haittojen tunnistaminen.

○ Riskien merkittävyyden arviointi.

○ Toimenpiteitä riskien poistamiseksi  
tai pienentämiseksi.

Tavoite on työn turvallisuuden parantaminen 
ja vahinkojen ennaltaehkäiseminen. 

Vaaratekijä = työssä esiintyviä tekijöitä, jotka 
voivat aiheuttaa vaaraa tai haittaa työntekijöiden 
terveydelle tai turvallisuudelle, esimerkiksi melu, 
jatkuva kiire tai väkivaltainen asiakas.

Riski = vaaran tai haitan aiheuttama terveyden 
menetys tai tapaturma, esimerkiksi kuulovaurio, 
työuupumus tai vamma.

Riskin suuruus = vaaran tai haitan aiheuttamien 
seurausten vakavuus ja todennäköisyys.

Kuka?
○ Tekeminen on työnantajan vastuulla.

○ Arviointi tehdään työnantajan ja työsuojelu- 
organisaation yhteistyönä.

○Toimipaikan esimiehen olisi hyvä 
olla mukana.

○ On tärkeää kuulla kohteen työntekijöitä.

○ ulkopuolista asiantuntemusta pitää käyttää, 
esim. työterveyshuolto, jos työnantajan asiantun-
temus ei riitä tai riskien merkittävyyden arvioin-
nissa.

Sitten?
Arvioinnista saatua tieto hyödynnetään esimer-
kiksi:

○ ensisijaisesti vaarojen poistamiseen tai riskin 
pienentämiseen

○ Työnopastuksessa ja perehdytyksessä

○ Työ- ja käyttöohjeissa

○ Työsuojelun toimintaohjelmassa ja 
toimintasuunnitelmassa

○ Työterveyshuollon toiminnan suunnittelussa

○ Työympäristön selvitysten ja 
mittausten suunnitteluun

Lähde: Erika Kähärä ja Työturvallissuuskeskus, ttk.fi

Vaarojen arviointi on tehty

Tapaturmat ja läheltä piti 
-tilanteet on käsitelty

Väkivallan uhka on kartoitettu

Yksintyöskentelyn  
ongelmat on kartoitettu

Lähde: PAMin vuoden 2014 jäsenkyselyn luottamushenkilöosuus.

Tällä tolalla ovat työpaikkojen 
turvallisuusasiat



Turvallisuus on  
asennekysymys
Killström kiittele L&T:ta siitä, että 
yritys panostaa ennakoivaan työtur-
vallisuuteen. Kohteiden vaarojen ar-
vioinnit tehdään kahden vuoden vä-
lein ja niitä päivitetään tarvittaessa. 
Sillä välin esimiehet ovat vastuussa 
turvallisuuskansion päivittämisestä. 
Työntekijöilläkin on olennainen roo-
li turvallisuusasioissa ja Killström 
kannustaa työntekijöitä raportoi-
maan turvallisuuspuutteista.

Sekä läheltä piti -tilanteet että jo 
sattuneet tapaturmat pitää rapor-
toida. Kaikki tapaturmat käsitellään 
esimiehen kanssa ja yli yhden päivän 
sairasloman aiheutuvia tapaturmia 
puidaan raadissa, jotta niiltä jatkos-
sa vältytään.

Yrityksen käyttämästä järjestel-
mästä saa tulostettua myös kahvi-
pöytäversion tapaturmista tai läheltä 
piti -tilanteista. Siten turvallisuus-

Vaaroja on arvioitava 
säännöllisesti
Siellä, missä tapaturmaris-
ki on suuri, tehdään myös 
eniten vaarojen arviointeja ja 
toimenpiteitä riskien pienen-
tämiseksi. Näin toteaa PAMin 
työympäristöasiantuntija 
Erika Kähärä. 

Kiinteistöpalveluala ja varas-
toala ovat PAMin aloista ris-
kialttiimpia, ja niissä vaarojen 
arviointi on yleensä hyvällä 
mallilla. Sen sijaan sellaisissa 
pienissä yrityksissä tilanne 
on huonompi, joista puuttuu 
luottamushenkilöitä tai työn-
antajalta asiantuntemusta 
eivätkä vaarat ole ilmeisiä.

Vaarojen arviointi on työnan-
tajan vastuulla. Kähärä onkin 
huolissaan suuntauksesta, 
jossa työnantaja sälyttää koko 
vastuun työsuojeluvaltuute-
tuille. Kähärän mukaan työpai-
koilla osataan paremmin arvi-
oida fyysisiä ja silminnähtäviä 
asioita, mutta aineettomat tai 
näkymättömät vaarat – kuten 
väkivallan uhka tai työpaikan 
huono henki – jäävät helpom-
min arvioimatta.

isoissa ketjuissa kuvitellaan 
helposti, että riittää kun 
vaarat arvioidaan yrityskoh-
taisesti.   
– Mutta se pitää tehdä toi-
mipaikkakohtaisesti. Muuten 
esimerkiksi työpaikan ja työn-
tekijöiden erityispiirteet jäävät 
arvioimatta, Kähärä painottaa.

Hänen mielestään välineitä, 
esimerkiksi tarkistuslistoja 
vaarojen arvioimiseen, voi-
daan toki tehdä työsuojelutoi-
mikunnassa koko yritykselle. 
Vaarojen arviointeja pitää 
tehdä säännöllisesti ja aina 
muutosten yhteydessä. 

FAKTA

asiat saadaan kätevästi tuotua ar-
keen.   

Järjestelmän kautta Killström pys-
tyy seuraamaan, missä mennään esi-
merkiksi korjattavan toimenpiteen 
osalta. Joinain päivinä hän istuu ko-
neen ääressä ja käy läpi tilastoja ja 
asioiden etenemistä. 

Vaikka Killströmillä on vain puo-
len vuoden kokemus työsuojeluval-
tuutetun tehtävästä, hän ei ole vie-
lä törmännyt sellaiseen asiaan, joka 
olisi jäänyt selvittämättä. Apunaan 
Killströmillä on 11 muuta L&T:n työ-
suojeluvaltuutettua. Myös työtur-
vallisuuspäällikkö on avuksi. Yri-
tyksessä on myös 4 kertaa vuodessa 
kokoontuva työsuojelutoimikunta.

– Työsuojelutoimikunnassa käy-
dään läpi, mitä alueille kuuluu. Isom-
pia tapaturmia käsitellään ja etsitään 
yhdessä ratkaisuja työturvallisuu-
den parantamiseksi yrityksessäm-
me, Killström kertoo.
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kierroksilla mietitään, mitä vaaroja on olemassa, miten todennäköisiä ne ovat ja 
millä toimenpiteillä riskiä voidaan pienentää.  



k a s i no, P e l i s a l e j a , p e l i p ö y -
tiä ravintoloissa, peliautomaatte-
ja, pelinhoitoa, asiakaspalvelua ja 
toimistotyötä... Raha-automaatti-
yhdistyksessä RAY:ssa on työtehtä-
viä laidasta laitaan. Se tekee vaaro-
jen arvioinnin haastavaksi. 

Pari vuotta sitten RAY:ssa alettiin 
yhteistoiminnassa työstää omaa 
mallia riskien arviointiin riskiteki-
jöitä ruotimalla.

– Kysymyspatteristo laajeni kuin 
pullataikina ja siitä tuli liian raskas, 
RAY:n työsuojeluvaltuutettu Satu 
Lindström kertoo. 

Siinä vaiheessa päätettiin ottaa ai-
kalisä. Ensi vuonna työ vaarojen ar-
vioinnin parissa jatkuu.

– Haaveeni on, että meillä olisi 
yksi yhtenäinen kysymyspatteristo, 
Lindström sanoo. 

Hän uskoo, että sellainen on mah-
dollista saada aikaan. Se vain vaatii 
paneutumista ja työtä.

Työn voi tehdä pienissä osissa

RAY:n toimipaikkoihin, eli peli-
saleihin ja ravintolakasinopeleihin, 
tehdään työpaikkakierroksia vuo-
sittain ELMERI-menetelmän avulla. 
Tarkistusten aikana katsotaan, ovat-
ko asiat kunnossa. Nykymuodossaan 
tarkistuskierroksilla ei oteta kantaa 
riskin todennäköisyyteen tai vai-
kuttavuuteen.

Lindströmin mukaan suurin mur-

Satu Lindström
ikä: 46
Tehtävä: Raha-automaattiyhdis-
tyksen työsuojeluvaltuutettu
Perhe: 14-vuotias poika 
asuu: Tampereella
kotoisin: Mikkelistä
harrastukset: lukeminen, ristikot 
ja liikunta
motto: Kaikella on tarkoituksensa.

KUKA
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heenkryyni työpaikoilla on ravinto-
latyöpaikkojen melutaso. Muuta-
ma vuosi sitten yritys alkoi tehdä  
melumittauksia. RAY laati Työter-
veyslaitoksen avustuksella melun-
torjuntaohjelman. Samalla tehtiin 
meluntorjuntaopas, jota käytetään 
esimerkiksi perehdytyksessä. Ny-
kyään kaikilla ravintoloissa työs-
kentelevillä pelinhoitajilla on omat 
henkilökohtaiset kuulosuojaimet ja 
lisäksi työpaikoilla on myös vara-
kuulosuojaimet.

Myös työergonomiaan, jossa pii-
lee riskejä, on panostettu. Esimer-
kiksi kortinjakajan kädet ovat kovil-
la, kun kortteja sekoitetaan samalla 
tavalla kymmeniä kertoja työvuo-
ron aikana. Ergonomiaopas tehtiin 
myös yhteistyössä Työterveyslai-
toksen kanssa.

– Kaikkea ei tarvitse saada kerral-
la kuntoon, vaan työn voi tehdä pie-
nissä osissa.

Suurin murheenkryyni työpaikoilla on ravintolatyöpaikkojen melutaso, sanoo ray:n työ-
suojeluvaltuutettu Satu lindström. 

hyvää havannointikykyä tarvitaan  
työpaikkakierroksilla.
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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 
tarkastelee sitä, kuinka yrityksen vakavaraisuutta 
voidaan arvioida yrityksen tuloslaskelman ja taseen 
perusteella.

Yrityksen  
vakavaraisuus

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 €

Vakavaraisuutta tarkastelemalla saadaan selvyyttä 
siihen, kuinka omavarainen yritys on ja kuinka suuret 
yrityksen velat ovat suhteessa yrityksen myynnistä saa-
miin tuloihin. Tarkastelemme yrityksen vakavaraisuutta 
suhteellisen velkaantuneisuuden ja omavaraisuusasteen 
tunnuslukujen avulla.

SuhTeellinen velkaanTuneiSuuS
Suhteellisen velkaantuneisuuden avulla mitataan yrityk-
sen velkojen suhdetta yritystoiminnan laajuuteen. Jos 
yrityksen suhteellinen velkaantuneisuus on korkea, on 
yritystoiminnasta jäätävä ennen rahoituskuluja käteen 
huomattavasti enemmän rahaa kuin mitä velattomalla 
yrityksellä. 

edellisessä talouskoulun numerossa opetettujen käsit-
teiden avulla sanottuna tämä tarkoittaa sitä, että korkea 
suhteellinen velkaantuneisuus edellyttää yleensä yrityksel-
tä hyvää ja vakaata käyttökatetta (käyttökate = liikevoitto 
+ poistot).Tämä johtuu luonnollisesti siitä, että velkaisella 
yrityksellä rahoituskulujen ja velanhoitomenojen osuus on 
huomattavasti suurempi ja näistä menoista täytyy pystyä 
selviytymään, jotta yritystoiminta voi jatkua.

esimerkkiyrityksessämme laskemme suhteellisen vel-
kaantuneisuuden seuraavasti:
[(taseen velat – saadut ennakot)]/liikevaihto x 100 = % 
Toisin sanoen otamme taseen velat (vieras pääoma 
yhteensä 65 012,75 € + pakolliset varaukset 400 €) 
ja vähennämme tästä saadut ennakot 1 500 €. näin 
saamme 65 012,75 + 400 - 1500 = 63 912,75 €.

Nyt saadun summan jaamme liikevaihdolla ja kerrom-
me saadun tuloksen 100:lla. Näin: 
 63 912,75 / 7 5000 = 0,8522 -> 0,8522 x 100 = 85,2 %.
esimerkkiyrityksemme velat ovat varsin suuret liike-
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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 € 

vaihtoon nähden. Tästä syystä yrityksen suhteellinen 
velkaantuneisuus on korkea ja suhteellisen velkaantunei-
suuden tilanne heikko. Yritystutkimusneuvottelukunnan 
YTN:n ohjearvot suhteellisen velkaantuneisuuden tulkin-
nalle ovat seuraavat; hyvä: alle 40 %, tyydyttävä: 40–80 
% ja heikko: yli 80 %.

omavaraiSuuSaSTe
Toinen vakavaraisuuden mittari, jota tarkastelemme, 
on omavaraisuusaste. Se kertoo, kuinka suuri osuus yri-
tyksen varallisuudesta on rahoitettu omalla pääomalla. 
Mitä korkeampi omavaraisuusaste on, sitä vakaammalle 
pohjalle yrityksen liiketoiminta rakentuu.

Korkea omavaraisuusaste kertoo siitä, että vaikka 
edessä olisi tappiollisia aikoja, eikä lisärahoitusta olisi 
saatavilla, yritystoiminnan jatkumiseen on paremmat 
mahdollisuudet, koska yritys voisi ääritilanteessa rahoit-
taa toimintaansa myymällä omaa omaisuuttaan, vaikka 
se saattaisi johtaa toiminnan supistumiseen. 

Taseen omaisuus muodostaa tavallaan puskurin yrityk-
sen mahdollisia tappioita vastaan, ja omavaraisuusaste 
mittaa tämän puskurin suuruutta.

esimerkkiyrityksessämme laskisimme omavaraisuusas-
teen seuraavasti: 
oma pääoma / (taseen loppusumma – saadut en-
nakot) x 100 = %. Toisin sanoen 78 737,25 € jaetaan 
(144 350 € – 1500 € = 142 850 €) saatavalla summalla 
eli 78 737,25 / 142 850 = 0,55 ja kun tämä kerrotaan 
100:lla, saadaan 55 %.

YTN:n ohjearvot omavaraisuusasteelle ovat seuraavat; 
hyvä: yli 40 %, tyydyttävä: 20–40 % ja heikko: alle 20 %.

Vakavaraisuuden yhteenvetona voimme todeta, että 
esimerkkiyrityksemme suhteellinen velkaantuneisuus on 
varsin korkea. Se tarkoittaa sitä, että käyttökatteen tulee 
olla hyvällä tasolla. Omavaraisuusaste on toisaalta hyväl-
lä tasolla, joten puskuria tappion tekemiselle toisaalta 
on. Yritys voi myös sopeuttaa toimintaansa myymällä 
varallisuuttaan ja kuittaamalla velkoja pois, jolloin myös 
käyttökatevaatimus laskisi. 

Seuraavassa talouskoulun osassa katsomme vielä yri-
tyksen maksuvalmiuslukuja sekä toiminnan tehokkuutta 
ennen lopullista kaikkien tunnuslukujen yhteenvetoa.
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Pikaopas

PAMin wiki on sivuston 
tärkein tietopankki. Sieltä 
löytyvät mm. työehto-
sopimukset palkkatau-
lukoineen. Kattava haku 
järjestelee sisältöä tehok-
kaasti ja tiedon haku on 
helppoa. 

Pamin wiki

Sivusto toimii jatkossa hyvin 
myös mobiililaitteilla ja table-
teilla. Liittymislomakkeen ja 
sähköisten asiointipalveluiden 
kehitys on vielä kesken. 

Toimii mobiiliSSa

Sivusto ei mene niin syvälle kuin 
aiemmin ja sivuston hakutoimintoa 
kannattaa ehdottomasti käyttää. Suu-
rin osa tietosisällöstä on keskitetty 
PAMin wikiin. Navigointi on riittä-
vän suppea, jotta käyttäjä ei joudu 
hakemaan tietoa monen klikkauksen 
päästä. Pam-lehdelle tulee oma 
verkkosivusto. 

verkkoSivuSTon 
rakenne SelkiyTyy

Materiaalipankista löytyvät 
kootusti luottamushenki-
löiden ja ammattiosastojen 
omat materiaalit. 

akTiivien  
maTeriaaliPankki

Sivustolla kirjaudutaan 
ainoastaan sähköisiin 
asiointipalveluihin ja 
tiettyihin extranetteihin. 
Muu sivustolla oleva tieto 
on kaikille julkista. 

kaikki TieTo 
on avoinTa

vInKIT TArJOAA: 
mirka mänTylä, pAMIn vErKKOTIEDOTTAJA 

jenni ranTala, MArKKInOInTISUUnnITTELIJA

pAMin nettisivut pam.fi kokevat 
muodonmuutoksen syksyllä. 

Seuraavat kuusi kohtaa johdattavat 
sinut uuden palvelun sisältöön. 

Sähköisiin asiointipalveluihin uudistus 
ei vaikuta. Sähköinen liittyminen, 

jäsenten asiointi ja työttömyyskassan 
verkkopalvelu ovat siis samalla tavalla 
jäsenten käytössä kuin aiemminkin. 

pAMin verkkopalvelua seuraa 
kuukausittain keskimäärin yli  

120 000 käyttäjää. Tärkeimpiä sisältöjä 
ovat työehtosopimukset, palkat ja 

työttömyyskassan sivut.

Pamin verkko- 
sivut uudistuvat

PAMplus-sivu löytyy päävalikosta. 
Sen alle on koottu ammattiosasto-
jen ja luottamushenkilöiden tärkein 
sisältö. PAMplus-osiosta löytyy myös 
PAMplus-viestin ja PAMplus-lehden 
arkisto. Muualla sivustolla luotta-
mushenkilöille tarkoitettu sisältö on 
merkitty PAMplus-ikonilla.  

PamPluS löyTyy 
enTiSTä helPommin



Tule kuulemaan työsi arvo Sinebrycho
n puistoon Helsinkiin 30.8. klo 15–19
Ohjelmassa tärkeää asiaa nuorille palvelualojen ammattilaisille sekä opiskelijoille.

Ilmoittaudu mukaan katsomalla video osoitteessa www.pamnik.fi 
tai tule muuten vaan! 

Tapahtuman juontaa Niko Nousiainen ja lavalla nähdään kesän 
kuumimmat nimet Nopsajalka ja TCT sekä DJ A-Rok. 

Paikan päällä voit osallistua myös PAMin videon kuvauksiin! Pakkaa
piknik-eväät laukkuun ja suuntaa Ko
n puistoon Helsinkiin!

Tapahtuma on maksuton.
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Pelisäännöt

nol l at u n t i s oP i m u k s e t  ovat 
työsopimuksia, joissa ei ole sovittu 
mitään vähimmäistyöaikaa. Työajak-
si on voitu sopia mitä tahansa nollan 
työtunnin ja täyden työajan välillä. 
Työnantajalla ei tällöin ole työsopi-
mukseen perustuvaa velvollisuutta 
tarjota työtunteja ollenkaan. Työaika 
voi vaihdella työnantajan yksipuoli-
sen ilmoituksen mukaisesti. Työnte-
kijälle tämä aiheuttaa epävarmuutta 
esimerkiksi työvuorojen sijoittelun 
ja palkan suhteen. Nollatuntisopi-
mus on palvelualoilla varsin tyypilli-
nen työsopimuksen muoto.

irtisanomissuoja 
ei koske nollatuntilaisia
Nollatuntisopimusten käyttöä ei ole 
rajoitettu lainsäädännöllä. Työnanta-
ja voi käyttää nollatuntisopimuksia 
kiertääkseen työntekijän työsuhde-
turvaa. Juuri tästä syystä nollatunti-
sopimukset ovat ongelmallisia, koska 
niillä voidaan osittain kiertää pakot-
tavaa, työntekijän suojaksi säädettyä 
lainsäädäntöä. 

palvelualoilla yleiset nollatuntisopimuk-
set ovat ongelmallisia, koska työnantaja 
voi käyttää niitä kiertääkseen työnteki-
jän työsuhdeturvaa. Luottamusmiehen 
kannattaa yrittää kohentaa nollatuntiso-
pimuslaisten työehtoja.
TEKSTI karoliina huovila, pAMIn JUrISTI

Sopimus nollasta

Esimerkiksi irtisanomissuojaa on 
helppo kiertää lopettamalla työn 
tarjoaminen kokonaan. Tällöin ei 
tarvitse esimerkiksi maksaa irtisa-
nomisajan palkkaa tai selvittää irti-
sanomisperusteiden olemassaoloa. 
Työnantajalla ei ole myöskään tarvet-
ta lomauttaa työntekijää, koska työ-
aikaehto joustaa.

Työn tarjoaminen voidaan lopettaa 
ilman erillistä ilmoitusta tai irtisano-
misaikaa milloin tahansa. Syy voi olla 
asiallinen ja liittyä esimerkiksi työn 
tarjoamisen edellytyksiin. Toisaal-
ta työn tarjoaminen voi loppua mil-
lä tahansa perusteella, esimerkiksi 
työntekijän ja esimiehen välisten ris-
tiriitojen johdosta. Tunnit voidaan ti-
puttaa nollaan myös jos työntekijä jää 
sairauslomalle, tulee raskaaksi, kiel-
täytyy ylitöistä tai vaatii oikeuksiaan, 
kuten työehtosopimuksen mukais-
ta palkkaa. Nollatuntisopimuksella 
työskentelevä on ikään kuin jatkuval-
la koeajalla. 

Työntekijällä on lähtökohtaisesti 
oikeus työskennellä toisen työnan-

JATKUU SEUrAAvALLA SIvULLA ⊲

NOLLATuNTiSOPiMuKSeT

tajan palveluksessa toimeentulonsa 
turvaamiseksi. Käytännössä tämä voi 
olla vaikeaa ja työtunteja ei välttä-
mättä tarjota, jos työntekijä työsken-
telee myös muualla.  Työntekijällä ei 
myöskään ole yksiselitteisesti oikeut-
ta kieltäytyä työvuoroista.

Tesseissä on määräyksiä 
vähimmäistyöajasta
Nollatuntisopimuksella työtä teh-
dään vaihtelevalla työajalla. Työtä 
tehdään usein säännöllisesti, ja työ-
suhde voi jatkua pitkäänkin työ-
tuntien vaihdellessa työnantajan 
tarpeiden mukaisesti. Vaikka työso-
pimuslain mukaan työajasta pitää 
sopia työsopimuksessa, laissa ei ole 
asetettu mitään vähimmäistyöaikaa. 
Pamilaisissa työehtosopimuksissa on 
määräyksiä, joiden mukaan vähim-
mäistyöajasta pitäisi sopia. Kaupan 
työehtosopimuksen mukaan työso-
pimuksessa tulee sopia keskimääräi-
sestä vähimmäistyöajasta. Marava- ja 
vartiointialalan työehtosopimuksen 
mukaan työsopimuksesta tulee ilme-
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Pelisäännöt
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Pelisäännöt

FAKTA
tä osa-aikatyöntekijän säännöllisen 
työajan määrä.  Lisäksi kaupan, ma-
ravan ja vartiointialan työehtosopi-
muksissa on määräyksiä työvuoron 
vähimmäispituudesta.

Kun vähimmäistyöajasta ei ole so-
vittu, työntekijälle aiheutuu vaikeas-
ti ennakoitavia tilanteita ja taloudel-
lista epävarmuutta. Työn tarjoaminen 
voi loppua kokonaan, vaikka työsuhde 
jatkuisi. 

Nollasopimukset usein 
toistaiseksi voimassa olevia
Nollatuntisopimukset ovat usein 
toistaiseksi voimassa olevia työsuh-
teita, mutta ne voivat olla myös mää-
räaikaisia. Usein sillä tarkoitetaan 
tarvittaessa työhön kutsuttavien 
työsopimuksia. Tarvittaessa työhön 
kutsuttavien työsopimukset ovat 
usein nollatuntisopimuksia, mutta 
kaikki nollatuntisopimukset eivät ole 
tarvittaessa töihin kutsuttavia, vaan 
toistaiseksi tai pidemmän määräajan 
voimassaolevia työsopimuksia. 

Tarvittaessa töihin kutsuttavien, 
eli niin sanottujen ekstraajien työ 
on enemmän keikkaluontoista ja 
jokainen työsuhde on usein oma 
määräaikainen työsuhteensa. Tar-
vittaessa työhön kutsuttavien osal-
ta keskeistä on edellytys määräai-
kaisen työsuhteen solmimiseen. Jos 
työhön kutsutaan säännöllisesti, voi 
se olla osoitus pysyvästä työvoiman 
tarpeesta.  Työnantajan aloittees-
ta tehdylle määräaikaiselle työsopi-
mukselle tulee aina olla perusteltu 
syy.  Ekstraajat ovat lisäksi vapaam-

pia kieltäytymään työvuoroista kuin 
muunlaisella nollatuntisopimuksel-
la työskentelevät. 

Työvuoroluettelo 
takaa sairausajan palkan
Nollasopimuksella työskentelevi-
en tehtyjä tunteja kannattaa seurata. 
Sellaisissa tilanteissa, joissa työtun-
teja säännöllisesti tehdään, työajas-
ta pitäisi sopia myös tätä vastaavasti 
työsopimukseen. Tällöin työntekijä 
saa palkkaa työsopimuksessa sovittu-
jen tuntien mukaisesti, vaikka töitä ei 
tarjottaisikaan. Nollatuntisopimuk-
siin tällaista vähimmäistyöaikaa tai 
palkanmaksuvelvollisuutta ei sisälly. 

Työaika voi myös joissain tapauk-
sissa vakiintua työsuhteen ehdok-
si, vaikka muutosta sopimukseen ei 
olisikaan tehty. Jos työaika on pit-
kähkön ajan ollut säännöllisesti so-
vittua suurempi, voidaan katsoa, että 
työaika on vakiintunut tälle tasolle. 
Silloin työsopimus tulisi aina korja-
ta vastaamaan tosiasiallisesti tehtyjä 
työtuntimääriä.

Työvuoroluettelo on tärkeä aina 
laatia myös nollasopimuksella työs-
kentelevälle. Työvuoroluettelo sitoo 
työnantajaa ja esimerkiksi sairaus-
ajan palkka tulee maksaa työvuorolu-
etteloon merkittyjen tuntien osalta.

Lisäksi on hyvä muistaa, että työn-
antajalla on velvollisuus kohdella 
työntekijöitä tasapuolisesti. Työn-
tekijöitä ei saa asettaa eriarvoiseen 
asemaan työajan perusteella eikä 
osa-aikaisiin saa soveltaa muita 
epäedullisempia työehtoja.
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nollatuntisopimukset

○ Nollatuntisopimuksissa ei ole 
sovittu mitään vähimmäistyö-
aikaa, eikä työnantajalla tällöin 
ole työsopimukseen perustuvaa 
velvollisuutta tarjota työtunteja 
ollenkaan.

○ Tarvittaessa töihin kutsutta-
vien työ on keikkaluontoisem-
paa, ja keskeistä on edellytys 
määräaikaisen työsuhteen 
solmimiseen. ekstraajat ovat 
myös vapaampia kieltäytymään 
työvuoroista kuin muunlaisella 
nollatuntisopimuksella työsken-
televät.

luottamusmiehelle:

○ Tarkista, että alan työehtoso-
pimuksen määräykset vähim-
mäistyöajasta toteutuvat. 

○ Pyri saamaan nollatuntiso-
pimuslaisten työsopimuksiin 
työajan vähimmäistuntimäärä. 

○ Jos työaika on pitkähkön ajan 
ollut säännöllisesti sovittua 
suurempi, pitäisi työsopimus 
korjata vastaamaan tosiasialli-
sesti tehtyjä työtuntimääriä. 

○ Lisätyötunnit kuuluvat myös 
nollatuntisopimuslaisille.

○ Pidä huolta, että työvuorolu-
ettelo laaditaan myös nollasopi-
muksella työskenteleville. 



SARJASSA OTeTAAN KäSiTTeLYYN TYöeHTOSOPiMuSTeN KYSYMYKSiä HeRäTTäViä PYKäLiä.

hiusalan vuosivapaajärjestelmä

Pykälä
31 § Vuosivapaajärjestelmä 
(1.2.2014 alkaen)
Tässä käsitellään vain kohdat 
työssäolon veroisesta ajasta 
ja vapaan antamisesta. Koko 
pykälä on luettavissa työeh-
tosopimuksesta.
 

Pykälä syynissä
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Työssäolon veroinen aika
Työssäolon veroisena pidetään työs-
tä poissaoloaikaa, jolta työnantaja 
on lain tai tämän työehtosopimuk-
sen mukaan velvollinen maksamaan 
työntekijälle palkan.

Työssäolopäivien veroisina pide-
tään myös niitä työpäiviä tai työtun-
teja, jolloin työntekijä työsuhteen 
kestäessä on estynyt tekemästä työ-
tä tämän työehtosopimuksen 38 §:n 
mukaan. Samoin säännöllisiin työ-
tunteihin rinnastetaan työnantajan 
osittainkin kustantama koulutusai-
ka siltä osin, kun työnantaja korvaa 
ansionmenetyksen.

Vapaan antaminen
Kertyneet vapaapäivät annetaan ko-
konaisina päivinä kertymävuotta 

seuraavan vuoden huhtikuun lop-
puun mennessä. Yksi vapaapäivä 
vastaa 7,5 tunnin vapaata. Vapaapäi-
vät annetaan yhdessä tai useammas-
sa erässä työnantajan määräämänä 
aikana, ellei työnantajan ja työnteki-
jän kesken erikseen sovita jostakin 
muusta vapaapäivän antamistavasta.

Vapaan sisältävän viikon säännöl-
listä työaikaa lyhennetään lyhen-
nyksen tuntimäärällä.

Etukäteen voidaan sopia annetta-
vaksi enintään viisi vapaapäivää eli 
37,5 tuntia.

Osa-aikatyöntekijälle voidaan va-
paa sopia maksettavaksi rahakor-
vauksena.

Korvaus tulee maksaa viimeistään 
kertymävuotta seuraavan vuoden 
huhtikuun loppuun mennessä.

Mitä tämä tarkoittaa?

Työssäolon veroinen aika
Vuosivapaata kerryttävät poissa-
olot löytyvät työehtosopimuksesta 
34–37§, esim. palkallinen sairasloma, 
työaikana suoritetut lääkärintarkas-
tukset, äitiys- adoptio- ja isyysva-
paan palkallinen aika jne.

Vuosivapaata kerryttää myös tes-
sissä 38§:ssä mainitut palkalliset va-
paat, jotka sattuvat työpäivään, esim. 
oma vihkiäispäivä tai oma 50- ja 
60-vuotispäivä jne.

Vuosivapaata ei kerry vuosiloman 
ajalta. 

Vapaan antaminen, työajan 
lyhennys ja korvaus
Vapaa annetaan työnantajan mää-
räämänä aikana. Työnantajan ja 
työntekijän kesken voidaan sopia 
muustakin tavasta, joten työnte-
kijällä on siinä tapauksessa mah-
dollisuus vaikuttaa vuosivapaiden 
sijoitteluun. Vuosivapaata voidaan 
yhdistää pidemmiksi vapaajaksoik-
si ja sitä voidaan sopia annettavaksi 
myös etukäteen, kuitenkin enintään 
5 päivää.

Viikolla, jolloin liikkeen aukiolo 
on normaalia lyhyempi arkipyhien 
vuoksi eikä vuosivapaata käytetä, 
voidaan työaika tasata työehtosopi-
muksen 30§:n määräysten mukaises-
ti tasoittumisjärjestelmää käyttäen. 

Yksi vuosivapaapäivä lyhentää ko. 
viikon työaikaa yhdellä päivällä / 7,5 
tunnilla, myös osa-aikaisen työn-
tekijän osalta. Vapaalta maksetaan 
korvaus keskituntiansion mukaise-
na, vähintään kuitenkin voimassa 
olevan tuntipalkan suuruisena tun-
tia kohden. Osa-aikainen työntekijä 
voi sopia vapaan vaihtamisesta vas-
taavaan rahakorvaukseen. 

Vuosivapaat on annettava kerty-
mävuotta seuraavan huhtikuun lop-
puun mennessä. Mikäli vuosivapaa-
ta ei voida antaa mainitulla tavalla 
perhevapaan tai muun pitkän va-
paan vuoksi, voidaan työntekijän ja 
työnantajan kesken sopia muusta 
antamisajankohdasta.
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VAlTAKuNNAlliSET KOuluTuKSET

Luottamusmiesten ja työsuojelun perus- ja jatkokursseja 
voit selata osoitteesta www.pam.fi/koulutus > Ajankohtaista 
-sivulta löydät kurssit, joille on vielä tilaa.

TäYdENTäVäT KOuluTuKSET  

Alakohtaiset täydennyskoulutukset  
luottamushenkilöille (3 pv) 

Kenelle Aika Haku viim.

MaRaVa 7.–9.10. 5.9.

Neuvottele paikallisesti (3 pv)  
Paikka Aika Haku viim.

Kiljavan opisto 4.– 6.11. 3.10.

MuuTA

Työelämän verkko-opisto
Työelämän verkko-opistossa www.tyoelamanverkko-opisto.fi 
voit helposti opiskella itsenäisesti monipuolisesti työelä-
mään liittyviä asioita.  

Työyhteisökoulutus
Tarvitaanko työpaikallanne koulutusta työyhteisönä? 
Koulutuksen tavoitteena on kehittää työpaikan yhteis-
toimintaryhmien osaamista ja työmenetelmiä. Sisältö ja 
tarkemmat kohderyhmät räätälöidään aina yrityskohtai-
sesti työpaikan johdon ja henkilöstön edustajien kanssa. 
Lisätietoja voi kysyä työyhteisökehittäjä Helena Ruohoselta 
puh. 020 774 2068.

AluEElliSET KOuluTuKSET

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

ilmoittautumiset jäsentunnuksilla pam.fi tai puhelimitse 
030 100 600 tai sähköpostitse kurssisihteeri@pam.fi

luottamushenkilöiden 
 aamukatsaus
16.9. tiistai klo 10–12
4.11. tiistai klo 10–12
Tilaisuuksien paikat 
ilmoitetaan myöhemmin.

YT-laki ja paikallinen 
sopiminen
25.–26.9.  
torstai ja perjantai, 
PAMin keskustoimisto, Helsinki
Tutustumme yhteistoimintalakiin ja -neuvotteluprosessiin. 
Ymmärrät, mitä vaatimuksia laki asettaa työnantajille ja 
mihin sinä olet oikeutettu henkilöstön edustajana. Kurssin 
toinen aihekokonaisuus käsittelee paikallista sopimista. 
ilmoittaudu viimeistään 5.9. 

Voimaannutaan!
10.12. keskiviikko klo 10–16, 
AMin keskustoimisto, Helsinki
Päivä on tarkoitettu alueemme työsuojeluvaltuutetuille 
sekä luottamushenkilöille. Tervetuloa mukaan avoimin 
mielin! ilmoittaudu viimeistään 28.11.

lOuNAiS-SuOMi 
ilmoittaudu koulutuksiin jäsentunnuksillasi www.pam.fi, 
jäsenyysneuvonta 030 100 600 tai turku@pam.fi ja pori@
pam.fi 

Yhteistoimintalaki ja paikallinen sopiminen 
18.–19.11. tiistai ja keskiviikko, 
Sokos Hotel Caribia, Turku
Onko yt muutakin kuin irtisanomisia? Voiko paikallises-
ti sopia muustakin kuin taukotilasta. Näihin ja moniin 
muihin asioihin saat vastauksen tällä kurssilla.Lakimiehen 
johdolla tutustumme yhteistoimintalakiin ja yhteistoi-
mintaneuvotteluiden prosessiin. Ymmärrät mitä vaa-
timuksia laki asettaa työantajille ja miten henkilöstön 
edustajana sinun pitää toimia yhteistoiminnan hengessä 
ja mihin olet oikeutettu. Kurssin toinen aihekokonaisuus 
käsittelee paikallista sopimista. Opit neuvottelupäällik-
kömme johdolla, mitä paikallisella sopimisella tarkoite-
taan sekä miten ja mistä voit työpaikallasi sopia parem-
min tai eri tavoin kuin tessissä ohjeistetaan. 
ilmoittaudu viimeistään 4.11.
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luoTTamuShenkilökouluTukSeT

luOTTAMuSHENKilöKOuluTuKSET 
29.8.–13.10.2014 Saatko kurssin 

 ajalta palkkaa?
Katso työnantajatuen-
piiriin kuuluvat luot-
tamushenkilökurssit 

osoitteesta  
pam.fi/koulutus.



Loma 
kuten 
haluat

Hoiday Club -etu jäsenille : Talvi- ja kevätviikkojen haku käynnistyy
PAMin omistamat viikko-osakkeet viikoille 1–22/2015 ovat jäsenten haettavissa 5.9.2014 alkaen. Liitolla on tasokkaita  
viikko-osakkeita Katinkullassa, Kuusamossa, Sallassa, Himoksella, Tampereella, Saariselällä, Saimaalla, Tahkolla ja Naantalissa.  
Uusina talvikohteina nyt myös Pyhä HolySuites ja Kuusamo Villas Tropiikki! Majoitushinnat jäsenille vain 200–550 €. 
 
Lähetä hakemuksesi viimeistään 29.9.2014. Lomaviikot arvotaan kaikkien hakijoiden kesken 1.10.2014. Arvonnan tuloksista  
ilmoitetaan heti arvonnan jälkeen. Arvontojen jälkeen varaamatta jääneet loma-ajankohdat tulevat sivustoille varattaviksi  
8.10.2014 klo 10. Sivujen kautta voit myös tehdä varauksesi yhä vapaana oleville vuoden 2014 viikoille!

Lomaviikkoa kaikkiin Suomen Holiday Club -kohteisiin (poislukien Levi) voi tiedustella myös suoraan  
RCI-lomanvaihtojärjestelmän kautta numerosta (09) 6937 9189. 

LISÄTIETOJA PAMin lomakohteista, hakemisesta, varauksista ja RCI:stä www.pam.fi/edut  
Holiday Club Yrityspalvelu puh. 030 687 0400 (arkisin klo 9–16), yrityspalvelu@holidayclub.fi 

PAMplus_talvi2015_198x126.indd   1 17.7.2014   15.07

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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hallituksella on valittavanaan 
kaksi perusvaihtoehtoa: joko leikata 
julkisia menoja tai panostaa kasvu-
hakuiseen strategiaan, jossa valtio-
vallalla on keskeinen rooli. Näin to-
teaa Pekka Sauramo, Palkansaajien 
tutkimuslaitoksen erikoistutkija.

Hänen arvionsa mukaan leikkaus-
politiikka häämöttää nurkan takana.

– Vaihtoehto leikkausten kautta 
tapahtuvalle hyvinvointivaltion pur-
kamiselle on, että rakennetaan siltaa 

Talouspolitiikan kiistat juontuvat talousteorioista.
TEKSTI uP/kari lePPänen
KUvA Pekka SiPola

Elvyttää vai leikata?  

erikoistutkijan Pekka Sauramon mukaan pitäisi keskittyä siihen, miten ylläpidetään työllisyyttä ja vahvistetaan talouden perustaa.

vaikean ajan yli.
Vaikea aika tarkoittaa kansainvä-

lisestä taloussuhdanteesta johtuvia 
vaikeuksia. Suhdanneongelmat yh-
distyvät Suomen teollisuudessa me-
neillään olevaan rakennemurrok-
seen, joka on vienyt työpaikkoja ja 
synnyttänyt kriisipaikkakuntia.

Sillan rakentaminen edellyttää val-
tiovallalta aktiivista roolia.

– Sitä voi kutsua elvytyspolitiikak-
si, mutta mieluummin sanoisin sitä 

talouspolitiikan strategiaksi, jossa 
valtiovallalla on keskeinen rooli.

– Ajattelen, että sillan rakentami-
seksi meillä on varaa velkaantua lisää.

Valtio puuttuu tai 
on puuttumatta talouteen
Talouspolitiikan perusvaihtoehdot 
ovat kiinteässä yhteydessä talous-
tieteen teorioihin. Kyse on suhteesta 
markkinoihin ja valtiovallan rooliin.
Sauramon mukaan talouspolitiikan 
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Asiantuntija

○ Pääministeri Alexander 
Stubbin (kok.) hallitus joutuu 
talouden kovien realiteettien 
eteen, kun se kokoontuu  
27.–28. elokuuta budjetti- 
riihessään päättämään valtion 
ensi vuoden talousarviosta.

Pekka Sauramo
○ Valtiotieteen tohtori.

○ Palkansaajien tutkimuslai-
toksen erikoistutkija, jonka 
tutkimusalueita ovat makro-
taloustiede, talouspolitiikka, 
suhdannevaihtelut ja työmark-
kinat.

KUKA

valtavirtanäkemykset juontuvat eri-
laisilla variaatioilla Adam Smithin 
(1723–1790) klassisen koulukunnan 
opeista.

– Se perustuu käsitykselle, että ka-
pitalistinen markkinatalous on poh-
jimmiltaan vakaa systeemi. Siinä voi 
syntyä häiriöitä, mutta vapaat mark-
kinat korjaavat ne itse. 

Klassisen teorian politiikkaoh-
je on valtion roolin supistaminen 
mahdollisimman pieneksi. Valtion 
puuttuminen suhdannepolitiikalla 
markkinoiden toimintaan nähdään 
haitalliseksi.

Klassisen teorian haastajaksi nou-
si 1930-luvun suuressa lamassa John 
Maynard Keynes (1883–1946). Hä-
nen mielestään markkinat aiheut-
tavat epätasapainoa, jonka korjaa-
miseksi tarvitaan valtion aktiivista 
puuttumista talou-
teen.

Keynesiläisessä ta-
lousteoriassa valtion 
aktiivinen suhdan-
nepolitiikka on vält-
tämätöntä työllisyy-
den turvaamiseksi. 
Sauramon mukaan 
keynesiläisyydessä ei 
kuitenkaan ole kyse 
pelkästä suhdanne-
politiikasta.

– Seuraavan vii-
den vuoden aikana keynesiläinen ta-
louspolitiikka lähtisi siitä, että val-
tio tukee kaikin käytettävissä olevin 
keinoin investointitoimintaa kan-
santaloudessa.

Valtio ei pelkästään tukisi inves-
tointeja, vaan olisi myös aktiivinen 
toimija. Valtio voisi Sauramon mie-
lestä lähteä mukaan esimerkiksi te-
lakkatoimintaan suomalaisen telak-
kateollisuuden turvaamiseksi. 

– Kuten hyvinvointivaltiokin, 
myös valtion rooli kansantaloudes-

sa on viime kädessä ideologinen va-
linta. Se ei määräydy talouden ym-
päristöstä.

Kestävyysvaje 
epävarmalla pohjalla
Ajankohtaisten taloudellisten haas-
teiden lisäksi hallitus on ottanut 
tehtäväkseen ratkaista niin sanotut 
kestävyysvajeeseen liittyvät ongel-
mat. Kestävyysvaje tarkoittaa, että 
nykyisellä menorakenteella ja ny-
kyisellä verotuksen tasolla ei pystytä 
kattamaan väestörakenteen ikäänty-
misestä johtuvia menoja pitkällä ai-
kavälillä.

Sauramo pitää hyvin kyseenalai-
sena, kuinka pätevä kestävyysvajeen 
käsite on ylipäätään.

– Kun ennustehorisontti on 50 
vuotta, jo väestöennusteiden laati-

minen on hyvin 
huteralla pohjal-
la. Voi tulla isoja 
ennustevirheitä.

S a u r a m o n 
mielestä on kan-
salaisten har-
haanjohtamista 
väittää, että kes-
tävyysvaje voi-
daan pukea yh-
teen lukuun.

– Tällaisessa 
taloudellisesti 

vaikeassa tilanteessa en noteeraa 
mitenkään kestävyysvajelaskelmia.

Sauramon mielestä tulee puutua 
talouden ajankohtaisiin ongelmiin, 
eikä tähyillä 50 vuoden päähän. 

– Vaikka olisikin kestävyysvaje, se 
voidaan hetkeksi unohtaa ja katsoa, 
mitä voidaan tehdä seuraavan viiden 
vuoden aikana. Miten voidaan yllä-
pitää työllisyyttä ja vahvistaa talou-
den perustaa. Se on todennäköisesti 
myös mahdollisen kestävyysvajeen 
kannalta hyvää politiikkaa.

○ Finanssipolitiikka tarkoittaa 
hallituksen valtion budjettia 
koskevia toimia, joilla 
pyritään vaikuttamaan 
talouskehitykseen.

○ Suhdannepolitiikalla 
valtio pyrkii esimerkiksi 
verotuksella tasoittamaan isoja 
suhdannevaihteluja.

○ elvytys on talouspolitiikkaa, 
joka pyrkii ylläpitämään 
kulutuskysyntää ja taloudellista 
toimeliaisuutta.

○ Kestävyysvaje kertoo miten 
paljon veroja pitää nostaa ja/
tai menoja leikata pitkällä 
aikavälillä, jotta julkinen talous 
asettuu tasapainoon.

○ Julkiseen talouteen kuuluvat 
valtiontalous, kuntatalous ja 
työeläkerahastot.

ABc

nYT

Seuraavan viiden vuo-
den aikana keynesiläi-
nen talouspolitiikka 
lähtisi siitä, että valtio 
tukee kaikin käytet-
tävissä olevin keinoin 
investointitoimintaa 
kansantaloudessa.
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pamilaisilla aloilla, etenkin kiinteistöpalve-
lualalla, korvaava työ on noussut keskuste-
luun. Suomalainen lainsäädäntö ei tunne 
korvaavan työn käsitettä eikä korvaavasta 
työstä ole sovittu pAMin työehtosopimuksis-
sa. viime kierroksella pAM yritti sopia korvaa-
van työn käytännöistä Kaupan liiton ja Maran 
kanssa, mutta yhteisymmärrykseen ei päästy. 
Erityisesti hiertää kysymys korvaavan työn 
vapaaehtoisuudesta.
TEKSTI SEijA ViRTA, pAMIn TYöYMpÄrISTöASIAnTUnTIJA

Lorvaavasta työstä käyte-
tään useita nimityksiä. 
Puhutaan esimerkiksi 
kevennetystä, sovelle-
tusta, mukautetusta tai 
muokatusta työstä. Kyse 

on siitä, että työntekijän työkyky on 
sairauden tai tapaturman takia vä-
liaikaisesti heikentynyt. Työnteki-
jä ei lääkärin arvion mukaan pysty 
tekemään omaa työtään, mutta voisi 
tehdä jotain muuta, tavallisesti ke-
vyempää, työtä. Käytännössä se voi 
tarkoittaa sitä, ettei työntekijä saa 
työterveyslääkäriltä sairauspoissa-
olotodistusta, vaan joutuu palkalli- ku
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Korvaava työ käyttöön 
vain neuvottelemalla

k
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sen sairausloman sijaan tekemään 
jotain muuta työtä. 

Sairausajan palkka  
vaatii lääkärintodistuksen
Työsopimuslain (2 luku 11§) mukaan 
työntekijällä on oikeus sairausajan 
palkkaan. PAMin työehtosopimuk-
sissa on sovittu, että työntekijän on 
vaadittaessa esitettävä työkyvyttö-
myydestä lääkärintodistus tai muu 
työnantajan hyväksymä selvitys 
saadakseen palkkansa. 

Riippuen yrityksen käytännöstä, 
työntekijä voi sairastuttuaan saada 
työterveyslääkäriltä ilman sairaus-
koodia olevan käyntitodistuksen. 
Siinä kuvataan oman työn tekemis-
tä haittaava vaiva ja sen aiheuttamat 
rajoitteet työnteolle, mutta tode-
taan, että työntekijä pystyy johon-
kin korvaavaan työhön. Tällaisessa 
tapauksessa sairastuneen työnteki-
jän on käytännössä pakko ottaa vas-
taan korvaavaa työtä. Hän ei myös-
kään voi saada sairauspäivärahaa 
Kelalta, koska hänellä ei ole esittää 
korvaukseen oikeuttavaa lääkärin-
todistusta. 

Joissakin yrityksissä käytäntö on 
sellainen, että työntekijä saa työ-
terveyslääkäriltä todistuksen sai-
rauskoodeineen, mutta lääkäri kat-
soo työntekijän kuitenkin pystyvän 
korvaavaan työhön. Jos työntekijä ei 
tässä tapauksessa mene töihin, hän 
ei saisi sairausajan palkkaa työn-
antajalta, mutta voisi saada Kelan 
sairauspäivärahaa. Kummassakaan 
tapauksessa työnantaja ei ole oi-
keutettu Kela-korvauksiin korvaa-
van työn ajalta.

Monien yritysten työterveyslää-
kärit ovat nopeasti omaksuneet 
Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n 

markkinoiman ajatuksen, että vaik-
ka työntekijän työkyky olisi jostain 
syystä heikentynyt, jäljellä olevalla 
työkyvyllä on mahdollista tehdä jo-
tain muuta työtä.

Mistä kiikastaa?
Erityisen kiistanalainen on ollut 
kysymys korvaavan työn vapaa-
ehtoisuudesta. Jotkut yritykset ja 
työnantajaliitot katsovat, että työn-
antaja voi työnjohto- eli direktio-oi-
keutensa perusteella määrätä työn-
tekijän ilman tämän suostumusta 
sairausloman sijaan sellaisiin työ-
tehtäviin, jotka ovat hänen työso-
pimuksensa mukaisia. Työntekijällä 
on aina oikeus kieltäytyä sellaisista 
työtehtävistä, jotka eivät ole työso-
pimuksen mukaisia. 

PAMin näkemyksen mukaan kor-
vaavan työn tulee aina olla tekijäl-
leen vapaaehtoista. Työhyvinvointia 
ei edistetä pakottamalla työnteki-
jä korvaavaan työhön, ei varsinkaan 
heti sairauden alusta. 

JATKUU SEUrAAvALLA SIvULLA ⊲

Joissakin yrityksissä 
käytäntö on sellai-
nen, että työntekijä 
saa työterveyslää-
käriltä todistuksen 
sairauskoodeineen, 
mutta lääkäri katsoo 
työntekijän kuitenkin 
pystyvän korvaavaan 
työhön
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Sairauspoissaolojen 
osuus säännöllisestä 
teoreettisesta  
työajasta 2012 

Tukkukauppa 

5,3 %
vähittäiskauppa 

4,6 %
matkailu- ja ravintola-ala 

4,5 %
kiinteistöpalvelut

6,4 %
(tieto vuodelta 2009)

Teollisuus, kaikki alat 

5,6 %
LÄHDE: EK:n TILASTOT vUODELTA 2012.
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Korvaavasta työstä 
on käytävä yt:t
Yrityksissä korvaava työ nousee 
usein esiin, kun työsuojelutoimi-
kunnassa keskustellaan työterve-
yshuollon niin sanotun varhaisen 
tuen mallista.  Varhaisella tuella tar-
koitetaan työn tekemiseen liittyvien 
ongelmien tunnistamista niin aikai-
sessa vaiheessa, että ongelmien syi-
hin on vielä mahdollista puuttua.  
Ongelmaksi koetaan esimerkik-
si työkyvyn heikkeneminen ja siitä 
aiheutuvat sairauspoissaolot. Myös 
pitkältä sairauslomalta palaavaa 
työntekijää halutaan tukea. 

Osana varhaisen tuen toiminta-
mallia työnantaja haluaa usein ot-
taa käyttöön myös korvaavan työn. 
On yleistä, että menettelystä ei so-
vita työntekijöiden edustajien kans-
sa, vaan se otetaan käyttöön työnan-
tajan yksipuolisella ilmoituksella. 
Kuitenkin työsuojelun yhteistoi-
mintalain (luku 3) ja työterveyshuol-
tolain (pykälä 6) perusteella kaikki 

työntekijöiden työterveyshuoltoon 
liittyvät asiat tulee käsitellä yhteis-
toiminnassa työntekijöiden edus-
tajien eli työsuojeluvaltuutetun, 
työsuojelutoimikunnan ja luot-
tamusmiehen kanssa. Asiasta on 
neuvoteltava myös luottamusmie-
hen kanssa, koska korvaavan työn 
käyttö vaikuttaa työehtosopimuk-
sen mukaiseen palkalliseen sai-
rauslomaan.

Jos työnantaja ottaa korvaavan 
työn käyttöön omalla päätöksellään 
ilman sopimista, työntekijöiden 
edustajien on kirjattava työsuoje-
lutoimikunnan kokouspöytäkir-
jaan eriävä mielipiteensä. Luotta-
mushenkilöt arvioivat yksittäiset 
korvaavaa työtä koskevat tapauk-
set ja voivat riitauttaa ne työpai-
kalla normaalissa erimielisyysme-
nettelyssä.

Tavoite on vähemmän 
sairauslomia
Elinkeinoelämän keskusliitto on 
viime vuosina vaatinut toimia sai-
rauspoissaolojen vähentämisek-
si. Korvaavaa työtä on esitetty 
yhtenä keinona vähentää sairaus-
poissaoloista työnantajille aiheu-
tuvia kustannuksia. Sairauspoissa-
olopäivistä ensimmäiset 10 päivää 
ovatkin työnantajalle kalleimmat, 
koska työnantaja ei saa niistä sai-
rausvakuutuslain mukaista kor-
vausta. Tästä syystä työnantajat 
haluavat käyttää korvaavaa työtä 
nimenomaan lyhytaikaisissa sai-
rauspoissaoloissa. Tutkimusten 
mukaan erityisesti lyhytaikaisis-
sa sairauksissa olisi kuitenkin pa-
rempi jäädä kotiin sairastamaan 
kuin tehdä kevennettyäkään työtä. 
Ainakin isojen työnantajien luuli-

si huomioivan myös varhaisista työ-
kyvyttömyyseläkkeistä työnantajalle 
aiheutuvat ylimääräiset kustannuk-
set, koska heidän vakuutusmaksunsa 
on suurempi. 

Sairauspoissaolojen määrä ei ole 
palvelualoilla eikä Suomessa yleen-
säkään mitenkään hälyttävän suu-
ri (katso taulukko edellisellä au-
keamalla). Muihin Pohjoismaihin 
verrattuna olemme keskikastia. Esi-
merkiksi Ruotsissa se on 3,5 prosent-
tia ja Norjassa 6,3 prosenttia. Ylipää-
tään sairauspoissaolojen määrä on 
Suomessa viime 30 vuoden aikana 
pysynyt hyvin vakaana ja vaihdel-
lut 4 ja 5 prosentin välillä maan ta-
loudellisesta suhdanteesta riippu-
en. Sen sijaan Norjassa ja Ruotsissa 
suurimmat sairauspoissaolot olivat 
10 prosentin luokkaa 80-luvun puo-
livälissä.  Niitä on saatu vähennettyä 
huomattavilla muutoksilla lainsää-
dännössä ja korvauskäytäntöä kiris-
tämällä. Suomessa tällaisiin rajuihin 
muutoksiin ei nykykehityksen valos-
sa ole edelleenkään tarvetta.

Pehmeitäkin keinoja löytyy
Sen sijaan monet yritysesimerkit 
osoittavat, että sairauspoissaoloja 
voidaan vähentää pehmeämmillä-
kin keinoilla. Työntekijän työkyvyn 
ja jaksamisen seuraaminen, kun-
toutusmahdollisuuksien selvittämi-
nen ja pitkällä sairauslomalla olleen 
työhön paluun tukeminen ovat kan-
natettavia. Ne tulee suunnitella yh-
dessä työntekijöiden kanssa. Esimer-
kiksi osasairausloma on työntekijän 
ja työnantajan väliseen vapaaehtoi-
seen määräaikaiseen sopimukseen 
perustuva menettely, jolla voidaan 
keventää työtä ja lyhentää työaikaa 
työntekijän työkykyä vastaavaksi.
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ohjeet työsuojeluvaltuutetulle 
ja luottamusmiehelle
Korvaavan työn käyttöönotosta ja siihen liittyvistä 
menettelytavoista sovitaan aina yt-menettelys-
sä, ei työnantajan ohjeistuksella. Menettelystä 
tehdään kirjallinen sopimus ja luottamusmies 
osallistuu neuvotteluihin.

Sovi näin korvaavasta työstä:
○ Työntekijälle aina vapaaehtoista
○ Pitää olla työterveyslääkärin hyväksymä työ  
eikä se saa vaarantaa työntekijän paranemista.
○ Voidaan käyttää aikaisintaan 10. sairauspäivän 
jälkeen.
○ ei voi käyttää tartuntatapauksissa, esimerkiksi 
flunssa- tai vatsatautitapauksissa, tai jos sairastuu 
loman aikana.
○ Korvaavan työhön liittyvistä lääkärikäynneistä 
ei saa aiheutua työntekijälle kustannuksia eikä 
ansionmenetystä.
○ Voidaan keskeyttää.
○ Vastaa vaativuudeltaan omaa työtehtävää.
○ Ansio ei saa laskea.
○ ei oikeuta työnantajaa Kela-korvauksiin 
korvaavan työn ajalta.
○ Tarkistuta sopimus ennen allekirjoitusta 
liiton keskustoimistossa.

Ohjeista työntekijät näin:
○ Ota yhteyttä luottamushenkilöihin.
○ Jos on sovittu, että korvaava työ on 
vapaaehtoista, työntekijä voi itse harkita  
haluaako tehdä tarjottua korvaavaa työtä.
○ Pyydä työntekijä varmistamaan, että tarjottu 
työ on lääkärin antamien rajoitteiden mukaista.
○ Jos korvaavasta työstä ei ole sovittu mitään, 
mutta työnantaja vaatii tulemaan töihin, 
työntekijä voi kokeilla, pystyykö hän tekemään 
tarjottua työtä. Mikäli työ ei suju tai oire pahenee, 
pitää mennä heti uudestaan lääkäriin. 
○ Yksittäiset tapaukset voidaan tarvittaessa 
riitauttaa normaalilla erimielisyysprosessilla. 
○ Jos asia ei ratkea, ota yhteyttä PAMin 
työsuhdelinjalle puh. 030 100 620.

Onko yrityksessäsi sovittu luottamushenkilöiden 
kanssa ns. korvaavan työn käytöstä sairausloman 
sijaan?

Onko yrityksesi työterveyslääkäri sairausdiagnoo-
sin ja sairausloman sijasta määrännyt työntekijälle 
jotain korvaavaa työtä?

Ei 69%
KYllä 19%
EN OSAA SANOA 12%
Vastanneiden määrä: 634

Ei 59%
KYllä 21%
EN OSAA SANOA 21%
Vastanneiden määrä: 633

Lähde: PAMin vuoden 2014 jäsenkyselyn luottamushenkilöosuus.
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Juha Ylinen 
asuu: vaasassa
ikä: 29
Tehtävä: luottamusmies,  
sopimusalatoimikunnan jäsen
Työ: huoltovastaava huvipuisto 
wasalandiassa
Perhe: Tyttöystävä ja koira
harrastukset: Salibandy, 
kaverit

KUKA

SARJASSA AKTiiViT KeRTOVAT, MiSTä He SAAVAT eNeRgiAA ARKeeN.

Näillä eväin

Hulinakesä ja 
Koskenlasku
TEKSTI annemari anTTila 
KUvA johanneS Tervo

keSäDuunariT
meille wasalandiaan ja Tropiclandiaan tulee noin sata 
kesätyöläistä joka vuosi. Sesonki on lyhyt, joten järjes-
tämme kesällä paljon viihdetoimintoja. on grillailua ja 
karaokea, ja esimiehet keksivät erilaisia tutustumisleik-
kejä. joskus uidaan rannalla ja saunotaan päälle. 

ympärivuotisia työntekijöitä on noin 20, ja meistä 
löytyy kaikenikäisiä. kesätyöntekijät ovat iältään 17–19 
-vuotiaita. kesä onkin aika hulinaa! nuoret tuovat 
työpaikalle myös omia ideoitaan, jotka liittyvät usein 
työtapoihin.

huviPuiSToT
Teemme töitä neljässä jaksossa. Syksyllä puistoa laite-
taan kasaan, talvella pidetään lomia ja eletään hiljaise-
loa, keväällä avataan paikkoja. kesä on oikea energia-
piikki, täynnä tapahtumia ja toimintaa.

olen ollut täällä töissä 13 vuotta, ja tänä vuonna mi-
nulla on ensimmäistä kertaa kesäloma elokuussa. ennen 
olen pitänyt lomat aina talvisin. mitään kummempia 
lomasuunnitelmia ei ole, nautitaan varmaan tyttöys-
tävän kanssa Suomen kesästä. hänetkin olen tavannut 
huvipuistossa.

kierrän huvipuistoja paljon vapaa-ajallakin ja käyn 
niissä ulkomailla ollessani. Seuraavaksi suuntana on 
mahdollisesti Pariisin Disneyland. wasalandiankin 
laitteissa tulee käytyä välillä: kun ajaa vaikka koskenlas-
kun läpi, näkee asiat ihan eri tavoin. vuoristoradat ovat 
parhaita.
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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 helmi-
kuun numerosta pitää olla perillä 
viimeistään perjantaina 26. syyskuuta.

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

Palaute saatetaan julkaista lehdessä. 
Vaikka kirjoitat nimimerkillä, liitä kirjoi-
tukseen yhteystietosi, jotta osallistut 
palkintoarvontaan.

Kaikkien vastanneiden kesken arvo-
taan 4 leffalippua. 

Anna palautetta

PAMplus-lehti kiittää 
palautteesta. Leffalippujen 
voittajille ilmoitetaan henki-
lökohtaisesti.

Seuraava numero ilmestyy 
lokakuussa viikolla 42. 
Siihen asti voit seurata 
pam.fi/pamplus -sivua ja 
sähköistä PAMplus-viestiä.

Palautetta PAMplus-lehdestä kesäkuun lukijakyselyssä:

”Ruusuja hyvästä lehden 
sisällöstä, lehden materi-
aalista ja asiapitoisuu-
desta. Toivoisin lehdessä 
tarinoita onnistuneista 
työelämän menestys-
tarinoista.”

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

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

Aluetoimistot

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

”PAMplus-lehti on 
mielenkiintoinen,  
hyvä ulkoasu. Luen 
todella mielelläni 
lehteä.  Hyvä, että myös 
aktiiveja huomioidaan 
Pam-lehden lisäksi 
erikoisjulkaisuilla.”

”Paperilaatu on hyvä, 
tanakka. Kansi on 
mielestäni värityksel-
tään liian tumma, luo 
synkän kuvan.”

”Juuri tälläiset ruohon-
juuritasolle rajoittuvat 
jutut kiinnostavat ja 
antavat samalla vertais-
tukea omaan työhön. 
LISÄÄ NÄITÄ. Samoin 
myös lainopilliset jutut 
kiinnostavat kovasti, 
tietää mitä osaa vaatia.”

”Pidän lehden tyylistä. 
Paino saa olla enemmän 
faktoissa, lakipykälissä 
ja säännöissä.”



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. 


