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Tekniikan kielessä nivel määri-
tellään kahden liikkuvan osan  
väliseksi taipuvaksi liitoskohdaksi. 
Järjestöissä aktiivit ovat tällaisia  
niveliä yksittäisten jäsenten ja  
yhteisten tavoitteiden välissä. 

Liikettä on paljon. Jäsenten työ-
paikoilla tapahtuvat asiat pitää hoi-
taa. Liitto vaikuttaa niihin sääntöi-
hin, joiden mukaan työpaikkojen 
pitäisi toimia. Tiedon ja kokemus-
ten pitää välittyä kumpaankin 
suuntaan, sillä molemmat tarvitse-
vat toisiaan.

Liitossa kehitetään nyt esi-
merkiksi palkkausjärjestelmiä, 
yritetään vaikuttaa eläkeratkai-
suja ja neuvottelutoiminnan pe-
lisääntöjä pohtivien työryhmien 
työhön sekä alkoholilainsäädän-
töön. Säädösten yhden lähteen, 
EU-parlamentin, vaalit ovat kohta. 
Yrityksissä taas käydään yt-neu-
votteluja, taistellaan työtunneista 
ja hankitaan jäseniä, jotta heidän 
työelämänsä olisi turvallisempi 
nyt ja myös myöhemmin, kun 
heidän myötä PAMin painoarvo 
vaikuttajana kasvaa.

Uudistetussa pamPLUS –lehdessä 
yritetään tarjota tietoa, työkaluja ja 
ajateltavaa, jotta tehtävän hoito  
sujuisi mahdollisimman pienellä 
kitkalla.

Aktiivit ovat PAMin tärkeimpiä  
ihmisiä. Olkoon voima kanssanne.

Auli Kivenmaa
päätoimittaja

Rasvaa  
niveliin
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eläkkeeT puhuTTavaT meitä ja syystä. Itseni on mah-
dotonta ymmärtää, että joidenkin mielestä ongelma rat-
keaa sillä, että edellytetään vain lailla ihmisten jatkavan 
työelämässä pidempään. Ei taida olla ihan näin simppeliä. 
Tällainen ajattelu, erityisesti elinkeinoelämän suunnalta, 
juontaa ideasta, että se kuuluisa ”joku muu” ottaa hoi-
taakseen työurien jatkamiseen tarvittavat toimet. Ulkois-
tetaan vastuu työhyvinvoinnista ja siten hukataan myös 
valtava mahdollisuus parempaan tuottavuuteen. 

On päivänselvää, että pidentynyt elinikämme on otet-
tava huomioon tulevissa ratkaisuissa. Tällöin on kyettävä 
varmistumaan ratkaisujen sosiaalisesta oikeudenmukai-
suudesta. Elinikä kun ei pitene tasaisesti kansalaisten kes-
kuudessa. Eliniänodotteen keskimää-
räistä kasvua ei siis yksinomaan voi 
pitää mittarina tuleville työuranpi-
dennysaikeille. On myös varmistutta-
va eläkkeiden riittävästä tasosta. Siksi 
on välttämätöntä, että eläkemaksuja 
korotetaan vastuullisesti vähitellen. 
Ikäluokat pienenevät ja mitä pidem-
mälle maksujen nostoja lykätään, sen 
suuremmaksi paine tulevien suku-
polvien maksuista nousee. Tämä ei ole 
oikein. 

TOivOn, eTTä kun valmistelu todennäköisesti ensi syk-
synä kunnolla käynnistyy, siihen osallistuvat eri yhteis-
kuntatahot laajasti. Toivon myös, että ay-liikkeen sisällä-
kin käymme perusteellisen keskustelun asian tiimoilta 
ja haemme kestävää ratkaisua myös tulevia sukupolvia 
varten. 

Ann Selin 
PAMin puheenjohtaja

Oikeudenmukaisia 
eläkeratkaisuja  
haussa

Johtoajatus
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Ikäluokat pienenevät 
ja mitä pidemmälle 
maksujen nostoja 
lykätään, sen  
suuremmaksi paine 
tulevien sukupolvien 
maksuista nousee.
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Sisään

POSITIIVISTA  
SUHTAUTUMISTA
Rusana Mantere,  
marava-alan luottamusmies, Porvoo

Mielestäni on erittäin tärkeää, että 
työntekijä tietää oikeutensa ja niiden 
toteutuminen hoidetaan asianmukai-
sesti. Siksi aloitin luottamusmiehenä. 
On hyvä, että työntekijät kokevat, 
että heillä on tukea. Yhteistyö puolin 
ja toisin, työnantajan ja työntekijän 
välillä, on tärkeää.

Odotan, että kaikki sujuu hyvässä  
hengessä ja että työpaikalla on 
avointa yhteistyötä. Tiedän, että saan 
tarvittaessa apua, eikä minulla ole 
syytä jännittää. Uskon, että luvassa 
on ainakin ihmisenä kehittymistä.

Toivon lisää positiivista suhtautu-
mista ja jäseniä!

UTELIAISUUS AJOI
Eino Kajalainen,  
pääluottamusmies,  
Muuttohaukat Oy, Hyvinkää

Työpaikallamme ei ollut omaa 
ammattiosastoa, ja myös työehtoso-
pimus meni aivan uusiksi. Kentällä oli 
pientä marinaa siitä, mihin liittoon 
kukin kuuluu. Minulla on merkintöjä 
ay-toiminnasta aiemmasta elämäs-
täni Eestistä, entisestä Neuvostolii-
tosta. Lähdin mukaan uteliaisuudesta 
tutustua suomalaiseen käytäntöön.

Odotan tietoa ja käytännön 
kokemuksia. En tykkää tyhjänpäiväi-
sestä byrokratiasta, pulpetin takana 
istuminen ei sovi minulle. PAMista on 

TEKSTI ANNEMARI ANTTILA 
KUVAT PEKKA SIPOLA

Kuusi luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen peruskurssilla ollutta kertoo, 
miksi heistä tuli aktiiveja ja mitä he tehtävältään odottavat.

Uudet aktiivit toivovat yhteistyötä

saanut apua helposti, eikä tämä ole 
niin pelottavaa kuin sitä alussa luuli.

LISÄÄ AVOIMUUTTA
Joonas Helenius, 
luottamusmies, Onninen Oy, Vantaa

Aloitin luottamusmiehenä oikeu-
denmukaisuuden takia ja siksi, että 
liittoon kuuluminen on minulle 
itsestäänselvyys. Sekin vaikutti, ettei 
vastaehdokasta ollut.

Odotan yhteistyön parantamista 
työntekijän ja työnantajan välillä ja 
lisää avoimuutta.

Koska olen näin vihreä, on edessä 
aikamoinen sääntöviidakko. On 
haettava varmuutta omaan toimin-
taan. Odotan kaudeltani jäsenmäärän 
kasvamista ja jäsenten aktiivisuutta.

HALUA JA VIRTAA TEHDÄ
Roope Kotiniemi,  
turvallisuusalan luottamusmies, 
Vantaa

Työpaikassani on aiemmin yritetty 
vedättää työntekijöitä, ja sain siitä 
kipinän kiinnostua näistä asioista 
enemmänkin.

Toivon, että pystyn tilanteen mu-
kaan olemaan avuksi työntekijöille. 
Haluan auttaa enemmän yksilöä kuin 
keskittyä suuriin linjoihin.

Minulla on halua ja virtaa tehdä. 
Toivon, etteivät asiat menisi puihin ko-
kemattomuuden takia. Saan tukea tar-
vittaessa työpaikan työsuojelupuolelta, 
ja meillä on myös pääluottamusmies. 
Toivotaan parasta, pelätään pahinta!

UUTTA PITÄÄ KOKEILLA
Miia Hannula,  
työsuojeluvaltuutettu,  
Freedom Rahoitus Oy, Espoo

Esimieheni ehdotti minulle työsuoje-
luvaltuutetun tehtävää. Ajattelin, että 
mikä ettei, pitää kokeilla uusia juttuja. 
Minut valittiin vaaleilla.

Avokonttorissa melu haittaa keskit-
tymistä ja sitä pitäisi saada hiljaisem-
maksi. Taustamelu olisi saatava pois 
asiakaspalvelutilasta.

Se jännittää, jos muut odottavat 
työpaikalla, että pystyn parantamaan 
kaiken. Kaikki ovat yhdessä vastuussa 
työhyvinvoinnista.

HOMMA OTETAAN  
TOSISSAAN
Petteri Niemelä,  
varatyösuojeluvaltuutettu,  
Mediq Suomi Oy, Espoo

Viime vuonna olin työsuojelupääl-
likkönä, ja siitä sain kipinän tähän 
hommaan. Tässä pääsee vaikutta-
maan positiviisella tavalla työpaikan 
asioihin. 

Toivon, että työilmapiiri pysyy 
hyvänä, ja sitä pystyisi jopa paran-
tamaan, jos mahdollista. Haluan olla 
tarvittaessa ihmisten tukena.

Olen niin kauan ollut työelämässä, 
etten osaa enää jännittää asioita. 
Olen työsuojelun peruskurssilla, jotta 
saisin neuvoja ja tietoa tehtävääni. 
Tämä homma pitää ottaa tosissaan.

Toivon onnistuvani tehtävässäni ja 
olevani luottamuksen arvoinen.
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Sisään

PAMilaisia luottamusmiehiä ja työsuojelu- 
valtuutettuja on kaikkiaan noin yli 3 000. 
Viime syksynä käytiin vaalit ja joukkoon 
tuli noin 700 uutta ihmistä. Uusien luot-
tamushenkilöiden koulutus on jo hyvässä 
vauhdissa. Tammikuun puolivälissä 
Tuusulaan oli kokoontunut kaikkiaan 30 
henkilöä luottamusmiesten ja työsuojelu-
valtuutettujen peruskursseille.

RUSANA  
MANTERE

EINO 
KAJALAINEN

JOONAS  
HELENIUS

ROOPE  
KOTANIEMI

MIIA  
HANNULA

PETTERI  
NIEMELÄ
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Lyhyesti

EU-kampanjakeskus 
aloitti

SAK ja muut palkansaajajärjestöt ovat 
käynnistäneet yhteisen EU-vaali-
kampanjan. Tavoitteena on tuoda 
keskusteluun palkansaajille tärkeitä 
työelämän teemoja, tuoda esiin 
ajatuksia EU:n epäkohtien korjaa-
miseksi ja innostaa äänestämään 
vaaleissa. Kampanjapäällikkönä toimii 
PAMin yhteiskuntasuhteiden vastaava 
Hanna Kuntsi.

Vaalikampanjan nettisivut  
www.ääniäsuomesta.fi aukevat helmi-
kuun lopussa, ja suurimmilla paikka-
kunnilla toteutetaan kenttäkierros 
vaalien alla. Suomessa EU-vaalipäivä 
on sunnuntaina 25. toukokuuta.

Vuoden alussa voimaan tuli 
useita työelämään liittyviä 
lakimuutoksia, esimerkiksi 
työttömyysturvaan ja jous-
tavaan hoitorahaan. Kolmen 

päivän koulutusoikeutta 
koskevat lait tulivat  

myös voimaan. Lisätietoa 
mm. pam.fi ja  

PAMplus-viesti 3/52.

MUISTA

Sosiaaliset kriteerit  
julkisiin hankintoihin

Halvin hinta ei ole enää johtava 
kriteeri julkisia hankintapäätöksiä 
tehtäessä. EU-parlamentti hyväk-
syi tammikuussa uuden EU-tason 
hankintadirektiivin, jonka myötä 
julkisissa hankinnoissa painotetaan 
hinnan lisäksi aiempaa enemmän 

PAMILAISTEN VIIKKO 5
PAMin aktiivit ja työntekijät kiersivät viikolla 5 työpaikoilla ja ostoskeskuk-
sissa. Pamilaiset juttelivat palvelualojen työntekijöiden kanssa sekä tekivät 
jäsenhankintaa. Kuva on otettu Kauppakeskus Kaaresta Helsingissä.

KUVA PEKKA SIPOLA

laatua, ympäristöarvoja ja sosiaalisia 
näkökohtia. 

Päätös on palkansaajajärjestöjen 
tavoitteen mukainen. Hankintadirek-
tiivin sosiaalisen lausekkeen mukaan 
EU-jäsenmaiden tulee varmistua siitä, 
että yritykset noudattavat muun 
muassa kansallisia lakeja, työehto- 
sopimuksia sekä kansainvälisiä sopi-
muksia.

“PUTOUKSEN  
ALKAMINEN ON 
ANTANUT POTKUA 
TYÖILMAPIIRIIN.”

”Talvi ja valoisuus  
tulivat vihdoinkin  

ja sen huomaa työto-
vereissa, asiakkaissa 

ja itsessään. Mieli iloi-
sena kevättä kohti.”

Aktiivien tunnelmia tammikuussa:  
(PAMplus-viesti 17.1.) 

7.3
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VIIKON KOLME FIILIS
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Lyhyesti

Kännykässä toimiva PAMin 
jäsenkortti on ilmestynyt. 

Jäsenkortti toimii 
Cardu-mobiilikortti  

-sovelluksessa, ja se on 
kaikkien PAMin jäsenten 

tilattavissa. Kortin voi tilata 
PAMin nettisivuilta.

MUISTA

 Suomen työlainsää-
däntö takaa yleis-
sitovien työehto-
sopimusten kautta 
työntekijöille vähim-
mäispalkan.  Yleissito-

vuus on 1970-luvun suomalainen 
keksintö, eikä ollenkaan huono 
sellainen.  Yleissitovuuden kautta 
kaikki alan työnantajat ovat  si-
dottuja työehtosopimuksiin. 

vOimme siis ylpeillä, että Suo-
messa on kattavat määräykset 
minimipalkasta. Tämä työoikeu-
temme kulmakivi on luettavissa 
oikeuskirjallisuudesta ja se on 
meille kaikille itsestäänselvyys. 
Yksi asia kuitenkin on jäänyt 
huomaamatta: se ei ole totta. 
Suomessa ei ole olemassa vä-
himmäispalkkaa. Palkkataulu-
kon numeroilla ei eletä.

Työelämän suuri saavutus 
on myös 8 tunnin työaika. Tämä 
1910-luvun edistysaskel  työ-
aikasuojelussa  mainitaan kai-
kissa alan teoksissa ja siitä ker-
rotaan luottamusmieskursseilla. 
Tämäkään ei ole totta. 

Työaikasuojelulla tarkoitetaan 
perinteisesti työntekijän enim-
mäistyöajan rajoittamista 

 - levon varmistamista.  Ajat  
ovat kuitenkin muuttuneet;  
tarvitaan uudenlaista työaika-
suojelua, oikeutta vähimmäis-
työaikaan. 

suOmen työmarkkinajärjes-
telmän kulmakivet eivät takaa 
työntekijälle vähimmäispalk-
kaa. Niin kauan kun ei ole vä-
himmäistyöaikaa eikä mikään 
rajoita solmimasta osa-aikaisia 
työsopimuksia, ei vähimmäis-
palkka toteudu.

Esimerkiksi kauppa ker-
too työllistävänsä satojatuhan-
sia työntekijöitä, mutta kuinka 
monta se työ elättää? Yritykset 
mainostavat yhteiskuntavastuu-
taan, mutta pitävät henkilökun-
taansa osa-aikatyöttöminä, jotka 
joutuvat turvautumaan vero-
varoista rahoitettavaan sosiaa-
liturvaan.  Nollatyösopimukset 
ovat uusin osa-aikatyön muoto. 

mOnelle lukijalle tässä ei  
valitettavasti ollut mitään uutta. 
Tämä ei olekaan uutinen, vaan 
kolumni. Muistutus siitä, ettei  
ikuisuusongelmalta tuntuvaa 
saa unohtaa ennen kuin ratkai-
sut löytyvät. Työstä pitää saada 
elämiseen riittävä palkka.

Tämä ei ole totta

JUHA OJALA
KAUPAN NEUVOTTELUPÄÄLLIKKÖ
MURTAA MYYTTEJÄ SUOMALAISESTA TYÖLAINSÄÄDÄNNÖSTÄ. 
HÄNESTÄ PALKALLA OLISI TULTAVA TOIMEEN.

Alipalkkauksen  
kriminalisoinnille  
laaja tuki
Työntekijöistä 91 prosenttia ja johta-
jista 81 prosenttia kannattaa alipalk-
kauksen kriminalisointia, ilmenee TS 
Gallupin selvityksestä. 

Selvityksen mukaan neljä viidestä 
suomalaisesta on täysin tai jokseen-
kin samaa mieltä siitä, että tilanteet, 
joissa työntekijälle maksetaan alan 
tessin alittavaa palkkaa, tulisi krimina-
lisoida ja maksaja tuomita rikoksesta.

Alipalkkauksen kriminalisoinnista on 
puhuttu myös PAMin puheenjohtajis-
ton Paluu tulevaisuuteen -kiertueella. 
Kiertue jatkuu maaliskuun 13. päivään 
asti.  Lisätietoja: pamintulevaisuus.fi

“Työntekijöitä  
ei arvosteta, 
mieluummin 
mollataan.”

“EI OLE TÄLLÄ 
VIIKOLLA TULLUT 
HIRVEÄSTI PASKAA 
NISKAAN.”
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Teema

paikallisTen sOpimusTen nippu on 
vaikuttava. ISS Palveluiden vartioiden 
päätoiminen pääluottamusmies Toni 
Åman on ehtinyt tehdä 40 paikallista 
sopimusta reilussa 4 vuodessa. 

Suurin osa koskee työpaikkojen 
pitkäaikaisia käytäntöjä, esimerkiksi 
poikkeavia työvuoroja.

Viime lokakuussa hän teki kaksi 
valtakunnallista sopimusta. Ne kos-
kivat arkipyhien antamista rahana 
ja työajanlyhennyksen saldotunteja. 
Sopimusten piirissä ovat kaikki ISS 
Palveluiden 1 250:aa vartiointipuolen 
työntekijää. Määrä kuulostaa hurjalta, 
mutta Åman suhtautuu siihen rau-
hallisesti.

ISS Securityssa on tehty kymmeniä paikallisia sopimuksia. Pääluottamusmies  
Toni Åman kertoo miten. HOK-Elannossa kokemusta ei vielä ole kovin paljon. 

TEKSTI JONNA SÖDERQVIST
KUVAT LASSI KAARIA JA PEKKA SIPOLA

Kahden 
kauppa

sen tärkeämmäksi ja vahvemmaksi se 
tulee, Åman kuvailee. 

Molemminpuolinen hyöty 
Tarve saldotunteja koskevaan valta-
kunnalliseen paikalliseen sopimuk-
seen tuli työnantajalta. Vartiointialan 
tessin mukaan käyttämättömät sal- 
doon jääneet tunnit pitää maksaa 
työntekijöille huhtikuussa. Tämä olisi 
aiheuttanut isoja ongelmia työvuoro-
listojen laadintaan. Saldotunneilla ei 
olisi voinut täyttää kuukausipalkkai-
sille työntekijöille työvuorolistoihin 
syntyviä aukkoja. Työnantaja esitti 
Åmanille, voisiko osa saldotunneista 
jäädä työnantajan käytettäväksi huh- 

PAIKALLINEN SOPIMINEN

Toni Åmanin mielestä tärkeintä paikal-
lisessa sopimisessa on työnantajan ja 
työntekijäpuolen yhteinen tahto.

– Ensimmäisellä kerralla sopimuk-
sen ei tarvitse olla absoluuttisen täy-
dellinen. Parhaat sopimukset raken-
tuvat ajan mittaan. Kun sopimus 
kasvaa ja siihen tulee lisää materiaalia, 



Teema
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ISS Securityn Toni Åman 
näkee paikallisen sopimisen 
työpaikan kehittämistyönä.
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Teema

tikuun jälkeenkin. Paikalliset neuvot-
telut alkoivat.

– Neuvottelimme esimerkiksi siitä, 
paljonko saldotunteja jäisi työnanta-
jan käyttöön.

Åman ja työnantajan edustajat is-
tuivat alas eri kokoonpanoilla 5–6 ker-
taa keskustelemassa sopimuksesta. 

Koska työntekijät olivat valmiita  
joustamaan saldojen maksamisessa, 
Åman ehdotti työnantajalle, että työn- 
tekijöille tulisi määräysvalta heille 
jäävistä saldotunneista. Käytännös-
sä tämä tarkoitti sitä, että työnteki-
jät saavat itse sopia esimiehen kanssa 
siitä, mitä saldoon jääneille tunneille 
tehdään: jäävätkö ne saldoon, makse-
taanko ne vai pidetäänkö saldotunnit 
kesäloman yhteydessä.

Työntekijöiden mielipide 
pohjana
Vastuullisuus ja läpinäkyvyys. Ne ovat 
Åmanin perusperiaatteita paikalli-
sessa sopimisessa. Jos hän esimerkik-
si on tekemässä paikallisen sopimuk-
sen tiettyyn kohteeseen, hän kysyy 
aina työntekijöiden mielipidettä. Hän 
myös kirjaa heidän kantansa sopi-
mukseen. Jos taas kyseessä on alueel-
linen tai valtakunnallinen sopimus, 
joka koskettaa suurta joukkoa, hän 
pyytää alueelliset luottamusmiehet 
kyselemään työntekijöiden kantaa.

Åman näkee paikallisen sopimisen 
työpaikan kehittämistyönä. Jos työnan-
tajan ja luottamushenkilön välit ovat 
tulehtuneet, tuskin kummallakaan 

Åman on onnistunut neuvottelemaan sopimusoikeutta työntekijöille asiassa, 
joka on työnantajan määräysvallassa.

KUKA

Toni Åman
Ikä: 32
Työ: Pääluottamusmies, 
ISS Palvelut – turvallisuuspalvelut
Asuu: Tuusulassa
Kotoisin: Göteborgista, Ruotsista
Harrastukset: Roolipelit, 
tietokoneet, elokuvat, defendo
Motto: Sitä saa mitä tilaa.

– Se oli periaatteellinen sopimus. 
Työntekijöille tuli sopimusoikeutta 
asiassa, joka on työnantajan mää-
räysvallassa ja jota työehtosopimus ei 
edes tunne, Åman iloitsee. 

Hänen pyrkimyksensä on, että sopi-
mukset ovat vähintään tasapainoisia.

Vastuullisuus ja  
läpinäkyvyys.  
Ne ovat Åmanin  
perusperiaatteita  
paikallisessa  
sopimisessa.

Jatkuu sivulla 12



– parhaimmillaan paikallisella so-
pimisella saadaan menestyviä yrityk-
siä ja hyvinvoivia työntekijöitä, toteaa 
PAMin neuvottelupäällikkö Jyrki 
Sinkkonen. 

Työnantajalla ja luottamushenkilöl-
lä on oltava tasavertainen neuvottelua-
sema, molemminpuolista luottamusta 
ja tietotaitoa. Lisäksi yrityksen järjes-
täytymisasteen on oltava kunnossa.

PAMin alojen työehtosopimuksissa 
on jo mahdollisuuksia sopia pai-
kallisesti toisin, esimerkiksi työ-
aikajärjestelyistä. Elinkeinoelämän 
keskusliiton EK:n kanta on, että työ-
ehtosopimusten antamia mahdol-
lisuuksia paikalliseen sopimiseen 
ja yrityskohtaisiin ratkaisuihin pi-
tää lisätä, myös palkoissa. PAMille 
on tärkeää säilyttää niitä peruspeli-
sääntöjä, joihin nojaudutaan, jos pai-
kallinen sopiminen syystä tai toisesta  

Työntekijöiden asema  
on turvattava

ei toimi niin kuin pitäisi.
– Se takaa etenkin pienten yritys-

ten työntekijöiden asemaa, Sinkko-
nen korostaa. 

Palvelualoilla kokemukset palkois-
ta sopimisesta paikallisesti ovat mel-
ko vähäisiä. Sinkkonen uskoo kuiten-
kin, että esimerkiksi paikalliset erät 
tulevat lisääntymään tulevaisuudessa. 

– Mitä enemmän vastuuta siirre-
tään yrityksille, sen vahvemmat luot-
tamushenkilöiden oikeudet ja osaa-
minen pitää olla, Sinkkonen sanoo. 

PAM haluaa, että sopimisoikeus tu-
lisi rajata vain niihin yrityksiin, joihin 
on valittu pääluottamusmies tai luot-
tamusmies. 

Paikallista sopimista on liian usein 
leimannut työnantajien pyrkimys 
heikentää työehtoja sekä työnanta-
jan sanelu. Siksi liitto on suhtautunut 
epäilevästi paikalliseen sopimiseen. 

Mistä sovitaan paikallisesti 
yksityisellä sektorilla?

1. Työaika-asioista esimerkiksi työ-, 
vapaa- ja loma-aikoja koskevista 
joustoista, säännöllisen työajan 
alkamisesta tai päättämisestä, 
lepoajoista, ilta- ja ylityöstä sekä 
työaikapankeista.
○ Henkilöstön edustajien vaikutta-
mismahdollisuudet olivat paremmat 
kuin palkka-asioista sopimisessa.
○ Henkilöstön edustajien kokemukset 
sopimisesta olivat valtaosin myön-
teisiä.

2. Palkka-asioista, esimerkiksi 
tessin puitteissa palkkaperusteista, 
erilaisista lisistä ja korvauksista, 
sekä työpaikkakohtaisen erän 
jaosta.
○ Enemmistö henkilöstön edustajista 
kokivat vaikuttamismahdollisuutensa 
näissä asioissa vähäisiksi.
○ Noin 60 prosentilla henkilöstön 
edustajilla oli kuitenkin myönteisiä 
kokemuksia palkka-asioista sopimi-
sesta.

3. Henkilöstön aseman ja määrän 
muutoksista, esimerkiksi muutok-
sista työssä tai henkilöstön siir-
roista, työvoiman käyttötavoista ja 
yhteistoimintamenettelyn toteutta-
mistavoista.

○ noin 40 prosenttia henkilöstön 
edustajilla oli myönteisiä kokemuksia 
sopimisesta.
Lähde: Paikallinen sopiminen yksityisellä
sektorilla – tutkimus paikallisen sopimisen 
oikeudellista perusteista ja käytännön toi-
minnasta työelämän yksityisellä sektorilla.
Martti Kairinen, Heikki Uhmavaara ja Jari 
Murto, Turun yliopisto 2008. 

FAKTA
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Yrityksessä on riittä-
vän vahva yhteis-
toiminnan kulttuuri 
paikallista sopimista 
silmällä pitäen.

30%

Oma osaaminen 
paikallisesta sopi-
misesta on riittävä

27%

NÄIN PAMIN LUOTTAMUSHENKILÖT KERTOVAT:

Paikallisia sopi-
muksia on tehty 
luottamusmiesten 
työpaikoilla

37%
Sopijaosapuolilla on 
tasavertaiset mah-
dollisuudet vaikuttaa 
lopputulokseen.

40%

Haluaa sopia koko 
palkankorotuksesta 
paikallisesti

0%
Lähteet: PAMin jäsenselvitykset 2011–2013 ja PAMin luottamushenkilöselvitys 2011.

Paikallinen sopimus:

○ sopimus kannattaa tehdä  
kirjallisesti

○ sopimus voi olla määräaikainen 
kokeilu tai toistaiseksi voimassa oleva

○ irtisanomisajasta kannattaa sopia 



on kiinnostusta sopimiseen. Sen takia 
kannattaa ensin puuttua perustason 
ongelmiin työpaikoilla ja korjata ne.

Åmanin mielestä henki paikalli- 
sissa neuvotteluissa ei voi olla huono 
tai uhkaava, koska jotta paikallinen 
sopimus syntyisi, se vaatii molemmin-
puolista tahtoa. Hänellä ei ole koke-
muksia siitä, että paikallinen sopimi-
nen kärjistyisi hillittömään vääntöön. 

– Joskus henki on neutraali, varo-
vaisen positiivinen tai joskus ihan po-
sitiivinen, hän kuvailee.

Hän itsekin pyrkii aina suhtautu-
maan neuvoteltavaan asiaan asiana, 
ja jättää arvolataukset neuvottelu-
huoneen ulkopuolelle. 

– Kun työnantaja antaa ehdotuksia, 
sanon, että katsomme mitä asialle voi 
tehdä, jos voi.

Åmanin mukaan on tärkeää, että 
neuvotteluissa selvitetään osapuol-
ten mahdollisia uhkakuvia, jotta niis-
tä voidaan keskustella ja löytää sellai-

Paikallinen  
sopiminen

Alku:
○ Työntekijä- tai työnan-
tajapuoli tekee neuvotte-
lupyynnön paikallisesta 
sopimisesta.
○ Useimmiten työnantaja 
tekee aloitteen paikalliseen 
sopimiseen, mutta myös 
työntekijäpuolella on oikeus 
siihen.

Sisältö:
○ Paikallisesti voi sopia työ-
ehdoista tai muista asioista, 
jotka perustuvat työlain-
säädäntöön, työehtosopi-
muksiin, yhteistoimintame-
nettelyyn, työsopimuksen 
ehtojen muuttamissopimuk-
seen tai yleiseen sopimusva-
pauteen (laaja määritelmä).
○ Paikallinen sopiminen on 
tesseissä annettuja mahdol-
lisuuksia toisin sopimiseen 
(suppea määritelmä). 
○ Mistä tahansa voi sopia 
lakia tai työehtosopimusta 
paremmin, mutta lakia ja/tai 
työehtosopimusta heikom-
min vain niistä tessin koh-
dista, joissa on maininta ”voi 
paikallisesti sopia toisin”; 
”ellei toisin ole sovittu” tai 
vastaavanlainen.

Ketkä
○ Sopijaosapuolet ovat 
yleensä työnantaja ja pal-
kansaajapuoli, pääsääntöi-
sesti luottamusmies.
○ Työsuojeluasioissa myös 
työsuojeluvaltuutettu voi 
olla työntekijöiden sopi-
jaosapuoli.
○ Työehtosopimuksissa tai 
laissa on useimmiten mai-
ninta sopijaosapuolista.

Loppu
○ Neuvottelujen jälkeen 
sopimus joko hyväksytään 
tai ollaan hyväksymättä.

FAKTA

sia ratkaisuja, etteivät ne toteudu. 
Jos yrityksessä ei ole hirveästi koke-

muksia paikallisesta sopimisesta, hän 
kehottaa alkamaan yksinkertaisista 
ja mahdollisimman selkeistä asioista. 
Paikallinen sopimus on irtisanotta-
vissa ja sitä voi jatkotyöstää.

– Rutiinin myötä on helpompaa 
laatia sopimuksia, Åman toteaa.  

Nyt Åmanilla on kehitteillä paikal-
listen sopimusten yhteneväinen ar-
kisto ja hän on rakentamassa selkeän 
tietokannan exceliin kaikista sopi-
muksista, mitä ja ketä ne koskevat. 

PAMin strategian yksi tavoite on siir-
tää edunvalvonnan painopistettä 
yritystasolle. Sen osana PAM haluaa 
vahvistaa luottamushenkilöiden 
osaamista mm. järjestämällä koulu-
tuksia yt-laista, paikallisesta sopi- 
misesta ja neuvottelutaidoista.
Lue lisää: pam.fi/koulutus ja
PAMplus-lehden koulutuskalenteri.
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Paikallinen sopimus syntyy usein yhteisestä tarpeesta, tietää Åman.



hOk-elannOn pääTOiminen ravin-
tolapuolen pääluottamusmies Piia 
Kuusniemi on tehnyt yhden paikalli-
sen sopimuksen. 

Työnantaja halusi yhtenäistää pal-
kanmaksun, ja ehdotti, että ravin-
tolapuolellakin palkanmaksu olisi 
kahden kerran sijaan kerran kuussa, 
kuten yrityksen muissa toiminnoissa. 

Kuusniemen edeltäjän tekemä so-
pimus palkanmaksusta 90-luvulta 
olisi vuoden päästä ollut irtisanotta-
vissa, mutta työnantaja halusi aikais-
taa palkanmaksukäytännön. Kuus-
niemellä ei ollut sopimusta eikä tietoa 
sen sisällöstä, joten ensi työkseen hän 
joutui etsimään sen käsiinsä. 

– Olisi ollut todella noloa mennä 
sanomaan työnantajalle, ettei minul-
la ole paperia tai tietoa sopimuksen 
sisällöstä, hän sanoo ja muistuttaa, 

Ensimmäinen sopimus: työkengät kaikille

että sopimukset pitää aina säilyttää.
Kuusniemi ja hänen työsuojeluval-

tuutettu-kollegansa tekivät mielipi-
dekyselyn ravintolapuolen noin 950 
työntekijälle. Sen perusteella he päät-
telivät, että asialla ei ole suurta merki-
tystä työntekijöille.

Vastineeksi parivaljakko ehdotti, 

Piia Kuusniemi
Ikä: 32
Työ: Pääluottamusmies 
HOK-Elannon 
ravintolatoimialalla 
Asuu: Helsingissä
Kotoisin: Kauhajoelta
Harrastukset: Ruoka,  
lenkkeily, ay-toiminta
Motto: Sitä saa mitä tilaa

KUKA
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että työnantaja maksaisi suurimman 
osan työkengistä koko talon väelle. 
Työnantaja suostui tähän, mutta edel-
lytti, että työkenkiä myös käytettäisiin. 

– Meillä ei ole ollut työtapaturmia 
sen jälkeen, Kuusniemi toteaa. 

Samoissa neuvotteluissa he sopi-
vat myös 20 euron lisäyksestä virkis-
täytymisrahaan. Kaikesta he sopivat 
kirjallisesti pöytäkirjassa. 

– Neuvotteluissa ei tule sellainen 
olo, että jäisi huono maku suuhun. 

Kuusniemen mukaan on tärkeää 
valmistautua neuvotteluihin selvittä-
mällä taustat: mitä voidaan sopia, mit-
kä ovat vaikutukset ja kustannukset.

Kuusniemi on virittänyt keskustelua 
siitä, voisiko alle 20 työntekijän ravin-
toloissa valita toimipaikkaisia luotta-
mushenkilöitä. Tessin mukaan niitä saa 
valita vain yli 20 hengen ravintoloissa.

Henki on hyvä paikallisissa sopimisessa Piia Kuusniemen mukaan. 
Työntekijäpuolta kuunnelllaan. 

Kuusniemen mukaan yhteistoimintaryh-
mä on tärkeintä paikallisessa sopimises-
sa. Yt-ryhmässä osapuolet keskustelevat 
säännöllisesti yrityksen asioista. 
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Talouskoulu

Tällä kertaa käymme talouskoulussa läpi, mikä on  
tilinpäätös, mitä se pitää sisällään ja mihin sitä käy-
tetään. Seuraavassa osassa tutustumme tarkemmin 
tuloslaskelman ja taseen sisältöön. 6-osainen talous-
koulu antaa välineitä lukea yritysten talouspapereita. 
Opettajana toimii PAMin ekonomisti Sampsa Hamarila.

Mikä on tilinpäätös?

KAIKKI LÄHTEE  
KIRJANPIDOSTA
Kaikki liike- tai ammattitoimintaa 
harjoittavat ovat kirjanpitovelvollisia. 
Kirjanpitovelvollisuus alkaa yrityksen 
perustamisesta ja tarkoittaa yrityksen 
johdon velvollisuutta huolehtia siitä, 
että yrityksen liiketapahtumista syn-
tyvä ja niitä kuvaava kirjallinen aineis-
to (tositteet ja kirjeenvaihto) kootaan 
ja säilytetään, ja että niistä laaditaan 
määräajassa yrityksen kirjanpito 
noudattaen kirjanpitolainsäädäntöä ja 
hyvää kirjanpitotapaa.

Kirjanpidon tehtävä on pitää yrityk-
sen tulot ja menot erillään yrityksen 
omistajan ja muiden yritysten tuloista 
ja menoista. Tulojen ja menojen 
lisäksi kirjanpidon tarkoituksena on 
pitää yrityksen varat ja velat erillään 
omistajan ja muiden yritysten varois-
ta ja veloista.

Kirjanpidon ja sen perusteella 
tilikausittain laadittavan tilinpää-
töksen tehtävä on myös selvittää 
yritystoiminnan tulos yrityksen 
omistajille sekä verottajalle. Tämän 
lisäksi kirjanpidon tietoja käytetään 
muun yrityksessä kerättävän tiedon 
(esim. työtunnit, tavaramäärät, 
neliöpinta-alat tms.) kanssa yhdessä 
yrityksen toiminnan suunnittelussa ja 
arvioimisessa. 

TILINPÄÄTÖS 
Yrityksen tulos lasketaan 
kirjanpidon luvuista tilikau-
sittain, jolloin yritys laatii 
tilinpäätöksen. Tilikausi on 
pääsääntöisesti 12 kuukautta 
ja usein kalenterivuosi  
(eli 1.1.–31.12.).

Pienillä yrityksillä tilin-
päätös koostuu yleensä vain 
tuloslaskelmasta ja taseesta 
sekä mahdollisesti tilinpää-
töksen liitetiedoista. Suurem-
milla yrityksillä (eli jos kaksi 
seuraavista ehdoista toteutuu: 
liikevaihto 7,3 milj. euroa, tase 
3,65 milj. euroa tai henkilöstö 
vähintään 50 henkilöä) tilin-
päätös koostuu tuloslaskelman 
ja taseen lisäksi myös rahoi-
tuslaskelmasta ja toiminta-
kertomuksesta.

Tuloslaskelmasta löytyy 
yrityksen tulot ja menot 
kyseisen tilikauden ajalta.

Taseessa on yrityksen rahan 
lähteet ja sen käyttökohteet. 
Se kuvaa yrityksen omaisuu-
den ja velkojen arvoa tiettynä 
ajankohtana.

Rahoituslaskelmasta selviää 
tilikauden aikana yrityksen 
käyttöön tulleet rahavirrat 
sekä niiden käyttökohteet.

Tilinpäätöksen liitteissä 
avataan tilinpäätöksessä esi-
tettyjä summia tarkemmin.

Toimintakertomus on osa-
keyhtiön hallituksen selostus 
yhtiön toiminnasta tilikauden 
ajalta. Toimintakertomuk-
sessa on myös arvioitava 
liiketoimintojen kehittymistä 
ja näkymiä seuraavalla tili-
kaudella.

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
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Horisontissa
TUOTTAJA: PAMIN YHTEISKUNTAPOLIITTINEN YKSIKKÖ

 Vuoden vaihteessa 
Yle uutisoi, että 
1980-luku on suo-
malaisten suosikki 
vuosikymmen. Siitä 
innostuneena eräs 

kolumnisti kirjoitti, että 80-luku 
oli helvetti. Ei kai nyt sentään.

suOmalaiseT asuivaT 80-lu- 
vulla nykyistä ahtaammin. Toi-
sin kuin nykyään, kotitalouksien 
rahat eivät menneet etupäässä 
asumiseen vaan elintarvikkei-
siin ja alkoholittomiin juomiin. 
Vaikka elintarvikkeisiin meni-
kin rahaa, ei se näkynyt suoma-
laisten vyötäröllä. Suomalaisista 
oli 80-luvun lopulla ylipainoisia 
38 prosenttia, kun nyt meistä on 
ylipainoisia yli puolet. Elinajano-
dote 80-luvun alussa syntyneillä 
lapsilla oli noin seitsemän vuot-
ta alhaisempi kuin nyt syntyvillä 
lapsilla. Näköpiirissä oli siis yli-
painoa suurempia terveysriskejä.

alkOhOlin myynTi oli 80-lu-
vulla nykyistä säännellympää. 
Sitä käytettiin nykyistä vähem- 

män, mutta suhteessa määriin 
sitä nautittiin nykyistä useam-
min anniskelupaikassa. Vuon-
na 1980 kului alkoholia 
100-prosenttiseksi alkoholiksi 
muutettuna 14 miljoona litraa 
nykyistä vähemmän.

palkansaajien kannalTa  
1980-luku oli varsin antoisaa 
aikaa. Säännöllisen työajan 
ansiot nousivat silloin vuodes-
sa keskimäärin 9,6 prosenttia. 
2010-luvulla ne kasvoivat 
keskimäärin 4 prosenttia. 
Työttömyysasteet olivat tuntu-
vasti nykyistä alempana. Kan-
santalous kasvoi 2000-lukua 
rivakammin. Teollisuuden raken-
nemuutos oli vasta tulossa. Pal-
veluiden osuus kansatalouden 
arvonlisäyksestä vuonna 1980 oli 
52,6 prosenttia. Nyt palveluiden 
osuus on lähemmäs 70 prosenttia.

parasTa Onkin tehdä kuluvasta 
vuosikymmenestä suosikkivuo-
sikymmen. Vielä ehtii. Tosin ei 
siellä peruutuspeilissäkään mi-
tään helvettiä näy.

2010-luvusta uusi 
suosikkivuosikymmen 

ANTTI VEIRTO
PAMIN YHTEISKUNTAPOLIITTISEN YKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ

Muutosturvassa eroja

Alkuvuodesta ilmestyneessä muu-
tosturvaa koskevassa raportissa 
(TEM) todetaan, että muutosturvan 
toimivuudessa on alueellisia eroja. 
TE-hallinnon leikatut resurssit aset-
tavat muutosturvan piiriin kuuluvat 
eriarvoiseen asemaan. TE-toimis-
tojen muutosturva-asiantuntijoista 
vain osa pystyy keskittymään yk-
sinomaan muutosturvaan. Raportin 
mukaan TE-toimistojen resursseja 
ja tiedonvaihtoa yritysten kanssa 
pitää lisätä, jotta muutosturvan 
tarve voitaisiin ennakoida.Muutos-
turvaa kehittämään onkin asetettu 
työryhmä.

Unelmien alalle

Amis-Dialogin mukaan ammattiin 
opiskelevista jopa neljä viidestä 
haluaa toteuttaa työssä unelmiaan. 
Nuoret haluavat työtä, joka on 
heidän itsensä näköistä. Perinteisesti 
vaikkapa kauneudenhoitoala on ollut 
suosittu opiskelukohde, jossa paik-
koja ei ole riittänyt kaikille. Uraansa 
suunnittelevat nuoret ovat kiperän 
paikan edessä: hakeako itsepintai-
sesti unelmien alaa vai varmempaa 
opiskelu- ja työpaikkaa. 

Osallistuminen  
palkatonta työtä?

Sosiaali- ja terveysministeriössä  
on asetettu työryhmä kehittämään 
osallistavaa sosiaaliturvaa. Työ- 
ryhmän virkamiehet nostivat 
hiljattain esille mahdollisuuden, 
että julkisen sektorin lisäksi myös 
yritykset tarjoaisivat työttömille ns. 
osallistumismahdollisuuksia. PAMia 
huolettaa, vähentäisikö tällainen 
palkallisen työn tarjontaa esimerkiksi 
osa-aikatyöntekijöille.
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Pikaopas

Luo perustamallesi sivulle oma osoite, 
kuten www.facebook.com/pamliitto, 
joka on PAMin facebook-sivun osoite. 
Osoitteen voi määritellä sivun asetuk-
sissa. Tätä osoitetta on hyvä mark-
kinoida erilaisissa sähköposteissa, 
esitteissä ja muissa materiaaleissa.

ANNA FACEBOOK- 
SIVULLE OMA OSOITE

Facebook-tapahtuman saat 
luotua sivujesi kohdasta tapah-
tumat. Kutsu kaverisi mukaan, 
ja voit seurata tapahtumasivun 
kautta ilmoittautuneiden ja 
kiinnostuneiden määrää. Usein 
ilmoittautuminen kannattaa 
kuitenkin hoitaa erillisellä 
sähköpostilla.

TEE TAPAHTUMISTA JA 
KOKOUKSISTA FACE-
BOOK-TAPAHTUMA

Hyvä sääntö on, että jaat jotain 
sivullasi vähintään tiistaisin ja 
torstaisin. Liikaa ei kuitenkaan 
kannata pommittaa, jotta 
vastaanottajat eivät ärsyynny. 
Seuraa myös aktiivisesti PAMin 
ja tiedotusvälineiden Face-
book-uutisia. Niitä voi hyvin 
myös jakaa eteenpäin omien 
sivujen kautta.

JAA AKTIIVISESTI

Kuvat ovat nykyään suosi-
tuinta aineistoa sosiaalisessa 
mediassa. Niihin kannattaa 
panostaa. Ole kuitenkin 
tarkka siitä, että sinulla on 
jakamaasi kuvaan oikeudet, 
eikä kuva loukkaa kenen-
kään yksityisyyttä. Jatkossa 
Facebook suosii kuvallisia tai 
linkillisiä päivityksiä nostaes-
saan niitä uutisvirtaan. 

KUVA OLISI KIVA

Twitter (www.twitter.com) on hyvä palvelu, 
jolla tavoittaa toimittajia, päättäjiä ja mui-
ta yhteiskunnallisesti aktiivisia henkilöitä. 
Youtuben (www.youtube.com) kautta voi 
helposti jakaa videoita. Flickr (www.flickr.
com) sopii esimerkiksi tapahtumien kuva-
gallerioiden luontiin ja jakamiseen. Ja jos 
haluat olla hip ja pop, niin lataat kännyk-
kääsi Instagramin (www.instagram.com).

TUTUSTU MYÖS MUIHIN  
SOSIAALISEN MEDIAN  
VÄLINEISIIN

TEKSTI TERO LEPONIEMI,  
PAMIN MARKKINOINTIPÄÄLLIKKÖ 

Jos jäsenet eivät tule verkossa  
ammattiosaston luo, ammattiosasto 

menee jäseniensä luo someen,  
sosiaaliseen mediaan. Sen ykkönen 

on Facebook, jolla on Suomessa 
jo yli 2 miljoonaa käyttäjää. Siellä 

siis on ammattiosaston nykyisiä ja 
tulevia jäseniäkin. Esimerkiksi ta-

pahtumatiedot leviävät sosiaalisen 
median kautta nopeimmin.

Tässä vinkit alkuun pääsemiseksi.

Somea 
ammatti- 
osastoille

Facebook-sivun perustaminen on helppoa 
osoitteessa https://www.facebook.com/
pages/create/. Facebook-sivu näkyy kaikille 
ilman, että tarvitsee välttämättä kirjautua 
Facebookiin – Facebook-ryhmä taas ei 
näy. Facebook-sivu voi tarvittaessa korvata 
ammattiosaston oman kotisivun.

PERUSTA OMA  
FACEBOOK-SIVU
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Pelisäännöt

TyöTurvallisuuslain 28. pykälä 
kieltää kiusaamisen työpaikoilla ja 
velvoittaa työnantajan lopettamaan 
sen. Laki ei tosin tunne käsitettä ”kiu-
saaminen”, vaan puhuu epäasiallisesta 
kohtelusta ja häirinnästä. Lain tarkoit-
tama häirintä pitää sisällään sen, että 
se aiheuttaa haittaa tai vaaraa työnte-
kijän terveydelle.

Kun kiusaamista aletaan selvittää 
työpaikalla, käsittelyn pitää olla puo-
lueetonta ja ratkaisukeskeistä. Selvi-
tysvaiheessa ei ole tietoa kenenkään 
syyllisyydestä tai syyttömyydestä, 
joten asian osapuolia ei tule leimata 
kiusaajaksi ja kiusatuksi. Kaikille osa-
puolille täytyy antaa tilaisuus tulla 
kuulluksi. Tavoite on sopiminen, ei 
riiteleminen. Kiusaamistapauksissa 
noudatetaan ensisijaisesti työpaikan 
ohjeistusta siitä, miten toimitaan.

Kiusaajaa pitää kieltää
Kiusaaja voi olla työntekijä, esimies, 
työnantaja tai asiakas. 

TEKSTI LEENA LÖPPÖNEN JA SEIJA VIRTA

Kaikilla työpaikoilla ei osata käsitellä  
kiusaamista, saati korjata tulehtuneita  
välejä. Luottamushenkilöillä on tärkeä 
rooli kiusaamisasian selvittelyssä, mutta 
tapaukset voivat olla hankalia hoidettavia.

Työpaikkakiusaaminen

seis!
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Pelisäännöt

Työsuojelu- 
valtuutettu:
○ kiinnittää huomiota 
työturvallisuutta ja 
terveyttä edistäviin 
seikkoihin työpaikoilla, 
mukaan lukien työilma-
piiriin vaikuttava häirintä 
ja kiusaaminen. 

○ varmistaa, että 
työpaikalla on ohjeistus 
siitä, miten kiusaamista-
pauksissa toimitaan, tai 
laittaa alulle yhteistoi-
mintamenettelyn ohjeis-
tuksen laatimiseksi.

○ tukee ja kannustaa 
kiusattua kertomaan 
kokemastaan kiusaajal-
leen ja työnantajalle. 

○ kertoo kiusatulle, että 
asiaan voidaan puuttua 
vasta, kun työnantajalla 
on tiedossa kiusatun 
nimi. 

○ varmistaa, että työn-
antajalla on tieto kiusaa-
misesta sekä muistuttaa 
työnantajan velvollisuu-
desta puuttua kiusaami-
seen ja seurauksista, jos 
siihen ei puutu.

○ antaa AVI:n tarkasta-
jalle pyydettäessä lau-
sunnon tapahtuneesta ja 
kommentit tarkastusker-
tomukseen.

○ toimii todistajana, jos 
kiusaamisasia etenee 
oikeuteen. Luottamus-
henkilöillä on vahva 
irtisanomissuoja.

FAKTA
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Pelisäännöt

○ henkilön maineen 
mustamaalaus

○ työyhteisön  tai 
tiedonjaon ulkopuolelle 
jättäminen

○ uhkailu tai fyysinen 
väkivalta

○ seksuaalinen häirintä 
ja ahdistelu

○ työnantajan kohtuut-
tomien aikataulujen ja 
tavoitteiden asettaminen

○ työnantajan toistuva 
perusteeton puuttu-
minen työntekoon ja 
työsuorituksen jatkuva 
arvostelu

○ työnantajan sovittujen 
työehtojen muuttaminen 
laittomin perustein

HUOM! Jos työntekijä 
asetetaan epäedulliseen 
asemaan verrattuna 
toiseen henkilöön esim. 
raskauden, iän, tervey-
dentilan, kansallisuuden, 
ihonvärin tai vakaumuk-
sen perusteella, kyseessä 
on syrjintä.

FAKTA
Jotta kiusaamiseen pystyttäisiin 

puuttumaan, työntekijän pitää ker-
toa kiusaajalleen, että hän kokee koh-
telun epäasiallisena ja kieltää sen jat-
kamisen. 

Jos kiusaaja on esimies, sekä hänel-
le että hänen esimiehelleen on kerrot-
tava oma kanta. 

Kun työntekijä kertoo asiasta kiu-
saajalle, olisi tärkeää, että luottamus-
henkilö on paikalla. Ensinnäkin kiusa-
tulle voi olla helpompaa kertoa asiasta, 
kun hänellä on tukea. Toisekseen luot-
tamushenkilö todistaa samalla, että 
asiasta on kerrottu kiusaajalle. 

Henkilöllä, joka koetaan kiusaajana,  
on myös oikeus tietää, millaisesta epä- 
asiallisesta käytöksestä häntä syyte-
tään ja kuka syytökset on esittänyt. 
Samalla työsuojeluvaltuutetun kan-
nattaa varmistaa, että henkilö on tie-
toinen siitä, että työturvallisuuslaki 
kieltää työtovereiden kiusaamisen. 

Tiedon pitää johtaa  
toimenpiteisiin
On erittäin tärkeää, että tieto kiusaa-
misesta menee työnantajalle asti. Jos 
kiusaamisasian selvittelyssä on tul-
lut ilmi moitittavaa käytöstä, työnan-
tajan on selkeästi kiellettävä sellaisen 
käytöksen jatkaminen. Työnantajalla 
on velvollisuus puuttua työpaikka-
kiusaamiseen viimeistään silloin, kun 
hän on saanut tiedon kiusaamisesta. 

Työnantajan tulee tarvittaessa an-
taa kiusaajalle huomautus tai va-
roitus. Hänen työsuhteensa voidaan 
jopa päättää. Jos työnantaja laiminlyö 
tarpeelliset toimenpiteet, hän kan-
taa vastuun siitä. Vain työnantajalle 
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tai työnantajan edustajalle voi syn-
tyä korvausvelvollisuus sekä rikosoi-
keudellinen vastuu kiusaamisesta tai 
siitä,  ettei kiusaamiseen ole puututtu. 

Entä jos kiusaaminen ei lopu?
Jos työnantaja ei ryhdy hoitamaan  
asiaa, työntekijä ja/tai luottamus- 
henkilö voi ottaa yhteyttä PAMiin,  
joka voi tarvittaessa siirtää kiusaa- 
misasian työsuojeluviranomaiselle. 

Aluehallintovirasto, eli AVI, ei ota 
kiusaamisasiaa käsiteltäväkseen en-
nen kuin sen selvittely työpaikalla on 
päättynyt. AVI:n tarkastajan laatima 
tarkastuskertomus edesauttaa mah-
dollisia jatkotoimia.

Kiusaamisasioissa on mahdollista 
vaatia korvauksia, kuten muissakin 
työsuhderiidoissa. Se edellyttää, että 
työntekijän terveyttä vaarantavaa 
kiusaamista ei ole saatu loppumaan. 

Työntekijällä on oltava vahva näyt- 
tö koetusta kiusaamisesta, työnan-
tajan tietoisuudesta, työnantajan 
laiminlyönneistä kiusaamisasian 
ratkaisemisessa ja työntekijän terve-
ydelle aiheutuneesta vaarasta tai hai-
tasta, jotta kiusaamisasiassa voisi me-
nestyä oikeudessa.

Laissa kielletyn kiusaamisen osal- 
ta voidaan vaatia korvausta työsopi-
muslain perusteella lähinnä työsuh-
teen päättymisriidan yhteydessä. 

Jos työsuhde jatkuu, työntekijä voi 
vahingonkorvauslain perusteella vaa-
tia korvausta henkisestä kärsimyk-
sestä, psyykkisen terveydentilan häi-
riöistä sekä ansionmenetyksestä. 

Kiusaamisasiassa on mahdollista 
tehdä myös tutkintapyyntö poliisille. 

Työnantajalla on velvollisuus puuttua  
työpaikkakiusaamiseen viimeistään silloin,  
kun hän on saanut tiedon kiusaamisesta.

Mitä on häirintä 
ja epäasiallinen 
kohtelu



TÄSSÄ SARJASSA OTETAAN KÄSITTELYYN TYÖEHTOSOPIMUSTEN KYSYMYKSIÄ HERÄTTÄVIÄ PYKÄLIÄ.

Mitä tämä tarkoittaa?
Työntekijän oikeus kielilisään edel-
lyttää, että työ on tavanomaista asia-
kaspalvelua, työssä käytetään useam-
paa kuin yhtä kieltä lähes päivittäin, 
ja että työntekijällä on riittävä kie-
litaito. 

1. Tavanomaisella asiakaspalvelul-
la tarkoitetaan palvelua, jossa myyjä 
esittelee tavaroita asiakkaalle nor-
maalin tervehtimisen ja siihen liit-
tyvän muutaman sanan keskustelun 
lisäksi. Myyjä kertoo asiakkaalle esi-
merkiksi tuotteesta ja sen toiminta-
periaatteista.

Työtuomioistuimen mukaan (TT 
2001-67) pelkästään ”rutiinikassatyö” 
päivittäistavarakaupassa ei oikeuta 
kielilisään, paitsi, jos työ sisältää laa-
jempaa asiakaspalvelua. Silloin työn-
tekijä voi olla oikeutettu kielilisään. 

Tuomiossa (TT  2013-153) katsottiin, 
että vaatemyymälän myyjät olivat 
käyttäneet tavanomaisessa asiakas-
palvelussa englannin kieltä siten, että 
se oikeutti kielilisän maksamiseen. 

2. Lähes päivittäin käyttämisellä  
tarkoitetaan tilannetta, jossa use-
ampaa kuin yhtä kieltä käytetään 
useamman kerran viikossa. Kielitai-
toa voidaan tarvita myös esim. vain 

kerran työvuorossa ja silti ”lähes päi-
vittäin” -edellytys täyttyy.  

Tämän edellytyksen osalta on vi-
reillä kanne Työtuomioistuimessa. 
Jutun pääkäsittely on 10.3.2014.

3. Riittävällä kielitaidolla tarkoite-
taan sitä, että henkilö selviytyy toi-
sella kielellä työpaikan vaatimasta 
asiakaspalvelusta, eli pystyy kerto-
maan asiakkaalle tuotteesta ja sen 
toimintaperiaatteista. Mitään eri-
tyistä kielikoetta tai sellaisen tasoa ei 
edellytetä. Kielilisään oikeutettu kie-
li voi olla mikä tahansa (useimmiten 
se on ruotsi, englanti, venäjä) kunhan 
kielitaito on riittävä. Työntekijän äi-
dinkielellä ei ole merkitystä.

Käytännön ohjeita
Jos syntyy erimielisyystapauksia kie-
lilisän maksamisesta, työntekijän 
täytyy pystyä osoittamaan, että kaik-
ki edellä mainitut kolme edellytystä 
täyttyvät. Siksi on erityisen tärkeää, 
että työntekijä pitää kirjaa (vähin-
tään muutaman kuukauden ajan) sii-
tä, kuinka usein toista kieltä käyttää 
sekä siitä, minkälaisia asiakaspalve-
lutilanteet ovat ja mitä ne sisältävät.

Kanneoikeus vanhenee palkkasaa-
tavien tapaan työsuhteen kestäessä 
vasta viidessä vuodessa.

Kaupan työehtosopimuksen kielilisä

Pykälä
Kaupan työehtosopimuksen 
11 § 9:
”Työntekijälle maksetaan  
kielilisä:

• tavanomaisessa asiakas-
palvelussa hänen joutues-
saan käyttämään lähes päi-
vittäin useampaa kuin yhtä 
kieltä tai

• muussa työtehtävässä 
työnantajan edellyttäessä 
hänen käyttävän lähes päi-
vittäin useampaa kieltä

Kielilisä on 5 % taulukko-
palkasta / kieli. Työnantajan 
edellyttäessä tavanomaista 
parempaa kielitaitoa makse-
taan 5 prosenttia suurempaa 
lisää. Käytettäessä kielitaitoa 
vain osan vuottaa (esim. tu-
ristiaika) maksetaan kielilisä 
vain tältä ajalta.”

Pykälä syynissä
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VALTAKUNNALLISET KOULUTUKSET

Luottamusmiesten peruskurssi 
Paikka 1.osa 2.osa haku viim.

Oulu 25.–27.3. 23.–24.4. 18.2.

Lahti 8.–10.4. 7.–8.5. 4.3.

Työsuojelun peruskurssit
Paikka 1.osa 2.osa haku viim.

Oulu 25.–27.3. 23.–24.4. 18.2.

Lahti 8.–10.4. 7.–8.5. 4.3.

Luottamusmiesten jatkokurssit
Paikka 1.osa 2.osa haku viim.

Petäys 7.–11.4 19.–23.5. 28.2.

Työsuojelun jatkokurssit 
Paikka 1.osa 2.osa haku viim.

Petäys 7.–11.4 19.–23.5. 28.2.

TÄYDENTÄVÄT KOULUTUKSET  

Luottamushenkilöiden täydennyskoulutukset 
alakohtaisesti (3 pv) 
Täydennyskoulutuksessa käydään läpi alaa koskettavia ajan-
kohtaisia asioita. Kouluttamassa TES-asiantuntijat PAMin 
edunvalvontalinjalta. Tule verkostoitumaan muiden alasi 
luottamushenkilöiden kanssa. 

Kenelle aika haku viim.

Turvallisuusala 25.–27.3 21.2.

ALV 1.–3.4. 28.2.

 
Kiinteistöpalvelualan palkkausjärjestelmä (1 pv) 

Paikka aika haku viim.

PAMin  
keskustoimisto

29.4. 28.3.

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

Paikallinen sopiminen (2pv) 
Kenelle aika haku viim.

Kiinteistö- 
palveluala

14.–15.5. 10.4.

Yksityisyyden suoja ja työelämä (2 pv) 
Paikka aika haku viim.

Kiljavan opisto 23.–24.4. 21.3.

Tasa-arvoa palkkaan! (3 pv) 
Paikka aika haku viim.

Kiljavan opisto 13.–15.5. 11.4.

ALUEELLISET KOULUTUKSET

HELSINKI-UUSIMAA 
Ilmoittaudu koulutuksiin jäsentunnuksillasi www.pam.fi,  
jäsenyysneuvonta 030 100 600 tai helsinki-uusimaa@pam.fi   
 
Luottamushenkilöiden aamukatsaus 
9.4. keskiviikko klo 10–12, paikka ilmoitetaan myö- 
hemmin

Onnistu neuvotteluissa!
5.–6.4. lauantai ja sunnuntai, Kokous- ja kongressihotelli 
Majvik
Koulutuspäivien aikana käydään läpi kunnon annos 
neuvottelutaidon teoriaa sekä tehdään runsaasti erilaisia 
argumentointi- ja neuvotteluharjoituksia. Kouluttajana 
toimii vuorovaikutusvalmentaja ja kehittämiskonsultti Päivi 
Yli-Kokko (FM). Ilmoittaudu viimeistään 14.3.

LOUNAIS-SUOMI
Ilmoittaudu koulutuksiin jäsentunnuksillasi www.pam.fi, 
jäsenyysneuvonta 030 100 600 tai turku@pam.fi tai  
pori@pam.fi  
 
Työpaikkojen luottamushenkilöiden aamukahvitapaamiset 
Turun ja Porin toimistoissa 
11.2. tiistai klo 10–12, ”Työttömyysturvalain muutokset” 
11.3. tiistai klo 10–12, ”Uusi vuosilomalaki” 
15.4. tiistai klo 10–12, ”Neuvotteluvalmius” 
Ilmoittautumiset mielellään viikkoa ennen tilaisuutta. 
 
Valmistaudu ja vakuuta – neuvottelutaidot haltuun!  
4.3. tiistai klo 10–16, Julia, Turku 
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5.3. keskiviikko klo 10–16, Scandic, Pori 
Päivän aikana kertaamme lyhyesti neuvottelutilanteiden 
peruslähtökohdat. Keskitymme kuitenkin syventämään 
harjoitteiden avulla henkilökohtaista neuvotteluosaamista, 
mietimme erilaisia neuvottelutyylejä ja rooleja sekä vakuut-
tavaa argumentointia. Koulutukseen kuuluu ennakkotehtävä 
koulutuspäivän tiiviyden vuoksi. Ilmoittaudu viimeistään 18.2. 
 
HÄME-PIRKANMAA 
Ilmoittaudu koulutuksiin jäsentunnuksillasi www.pam.fi, 
jäsenyysneuvonta 030 100 600 tai tampere@pam.fi

Uusien luottamushenkilöiden perehdytystilaisuudet 
26.2. keskiviikko klo 10–13, Pamin toimisto, Tampere 
26.2. keskiviikko klo 16–19, Pamin toimisto, Tampere
Perehdytyksessä hahmotetaan luottamushenkilön teh-
tävänkuvaa. Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen 
tilaisuutta.

Luottamushenkilötapaamiset: 
12.2. keskiviikko klo 8–10, Cumulus Koskikatu, Tampere, 
”Työsuojeluvaltuutettujen aamupala” 
19.3. keskiviikko klo 8–10, Cumulus Koskikatu, Tampere, 
”Luottamusmiesten aamupala” 
16.4. keskiviikko klo 10–14, ”EU-vaalipaneeli ehdokkaille” 
Paikka ilmoitetaan myöhemmin. Ilmoittautumiset viimeis-
tään viikkoa ennen tilaisuutta. 

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

YT-laki ja paikallinen sopiminen  
25.–26.3. tiistai-keskiviikko, Sokos Hotel Puijonsarvi, 
Kuopio
Lakimiehen johdolla tutustumme yhteistoimintalakiin ja 
yhteistoimintaneuvotteluiden prosessiin. Kurssin toinen 
aihekokonaisuus käsittelee paikallista sopimista. Opit 
neuvottelupäällikkömme johdolla, mitä paikallisella sopi-
misella tarkoitetaan sekä miten ja mistä voit työpaikallasi 
sopia paremmin tai eri tavoin kuin tessissä ohjeistetaan. 
Kurssi on tarkoitettu Itä- ja Keski-Suomen luottamus-
miehille ja työsuojeluvaltuutetuille. Ilmoittaudu 
viimeistään 7.3.

KAAKKOIS-SUOMI
Ilmoittaudu koulutuksiin jäsentunnuksillasi www.pam.fi, 
jäsenyysneuvonta 030 100 600 tai lahti@pam.fi 

Erimielisyysmuistio tutuksi 
17.3. maanantai klo 9–15, Hotelli Scandic, Lahti 
Kun neuvottelut eivät etene työpaikalla ja mietit, mitä 
tehdä asian eteenpäin viemiseksi, vastaus saattaa olla ”tee 
erimielisyysmuistio”. Mitä sen eteen pitää tehdä, mitä  
neuvotteluja käydä ja miten asia etenee liitossa?  
Ilmoittaudu viimeistään 27.2.

POHJANMAA
Ilmoittaudu koulutuksiin jäsentunnuksillasi www.pam.fi, 
jäsenyysneuvonta 030 100 600 tai vaasa@pam.fi  
 
Vuosilomalaki 
3.4. torstai klo 10–16, Härmän kuntokeskus, Kauhava.  
Kesä tulee ja niin tulee lomatkin. Tiedätkö loman määräy-
tymiseen ja muut vuosilomaan liittyvät säännökset. Tule 
oppimaan kaikki, mitä sinun pitää tietää vuosilomalaista ja 
vuosiloman laskemista. Ilmoittautumiset 17.3. 

KESKI-SUOMI
Ilmoittaudu koulutuksiin jäsentunnuksillasi www.pam.fi, 
jäsenyysneuvonta 030 100 600 tai jyvaskyla@pam.fi  
 
YT-laki ja paikallinen sopiminen 
25.–26.3. tiistai-keskiviikko, Sokos Hotel Puijonsarvi, 
Kuopio

OULU-LAPPI
Ilmoittaudu koulutuksiin jäsentunnuksillasi www.pam.fi, 
jäsenyysneuvontaan 030 100 600 tai 
oulu-lappi.kurssisihteeri@pam.fi 

Neuvottelutaidot
29.3. lauantai, Airport 
hotel, Oulu
Päivän aikana kertaam-
me lyhyesti neuvotte-
lutilanteiden perusläh-
tökohdat. Keskitymme 
kuitenkin syventämään 
harjoitteiden avulla hen-
kilökohtaista neuvotte-
luosaamista, mietimme 
erilaisia neuvottelu-
tyylejä ja rooleja sekä 
vakuuttavaa argumentointia. Koulutukseen kuuluu ennak-
kotehtävä koulutuspäivän tiiviyden vuoksi. Ilmoittaudu  
viimeistään 12.3. mennessä.
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SAATKO  
kurssin ajalta palkkaa? 
Katso työnantajatuen 
piiriin kuuluvat luotta- 

mushenkilökurssit 
osoitteesta  

pam.fi/koulutus.
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nykyinen eu-kOmissiO on ollut 
pettymys Euroopan palkansaajille. 
Suomalaisen ay-liikkeen Brysselin 
edustuston johtaja Marianne Muona 
sanoo, etteivät asiat ole menneet José 
Manuel Barroson komission kaudella 
palkansaajien kannalta niin kuin olisi  
pitänyt ja kuten oli luvattu.

 – Komissio on ollut haluton tai saa-
maton tekemään palkansaajille tär-
keitä lakialoitteita.

 Esimerkiksi työaikadirektiivi piti 

TEKSTI UP/KARI LEPPÄNEN
KUVA PEKKA SIPOLA

Työelämän kehittäminen pöytään eurovaalien jälkeen.

Barroson komissio  
pettymys ay-liikkeelle

Kilpailu EU:n sisämarkkinoilla ei saa olla epäreilua. - Sen vuoksi työelämädirektiivit ovat tärkeitä, sanoo Marianne Muona.

uudistaa nyt päättyvällä viisivuotis-
kaudella. Myös työsuojelua piti ke-
hittää. Hiusalan työnantaja– ja työn-
tekijäjärjestöjen neuvottelemaa 
sopimusta alan työsuojelusta ei ole 
laitettu eteenpäin. Odotettuja lakia-
loitteita ei ole kuulunut.

 – Työergonomiaan liittyvät asiat 
ovat jumissa. Siinä on kyse tuki- ja 
liikuntaelinsairauksien ehkäisystä. 
Syöpää aiheuttavien aineiden kiellon 
laajentaminen on jäänyt tekemättä.  

Henkisen työsuojelun asiat, eli työ- 
stressiä koskevat toimenpiteet, piti 
ottaa esille. Ottamatta jäivät.

 Komissio on ilmoittanut ottavansa  
työelämäasioissa kahden vuoden ai-
kalisän vuoteen 2015. Niihin palataan 
seuraavan parlamentin ja komission 
aikana.

Eurovaalit ja komissio uusiksi
Aika komission tiimalasissa lop-
puu toukokuun eurovaaleihin. Uusi  



PAMPLUS 29

Asiantuntija

Ajassa
○ Euroopan parlamentin 
vaalien vaalipäivä Suomessa 
25.5.2014

○ Suomen koko ay-liikkeellä 
ensimmäistä kertaa yhteinen 
vaalikampanja

NYT

Marianne Muona
○ STTK:n kansainvälisten 
asioiden asiantuntija
○ Toimi FinUnionsin edus-
tuston johtajana Brysselissä 
tammikuun loppuun asti
○ Valmistelee väitöskirjaa 
EU-oikeudesta

KUKA

Euroopan parlamentti valitsee uuden 
komission. Muona odottaa, että seu-
raavalla viisivuotisella parlamentti 
kaudella saadaan aikaiseksi asiat, jot-
ka ovat nyt jääneet tekemättä.

 – Jo senkin vuoksi on tärkeätä, että 
palkansaajat äänestävät toukokuun 
vaaleissa.

 Euroopan parlamentti on tärkeä 
vallankäyttäjä EU:ssa. Sen päätökset 
vaikuttavat suomalaisten palkan-
saajien elämään siinä missä Suomen 
eduskunnankin.

 –  Ero on vain 
siinä, että Euroo-
pan parlamentis-
sa päätökset teh-
dään Euroopan 
tasolla ja koske-
vat koko 500 mil-
joonan ihmisen 
Euroopan unio-
nin muodosta-
maa yhteisöä.

 Euroopan par-
lamentti valit-
see komission, joka on tavallaan EU:n 
hallitus. Se tekee lainsäädäntöaloit-
teet, kuten Suomessa hallitus tekee 
lakiesitykset eduskunnalle. 

Markkinavapaudet vai  
työvoiman suojelu?
Palkansaajille ei ole yhdentekevää, 
millä tavoin työelämäasiat nouse-
vat käsittelyyn seuraavalla parla-
menttikaudella. Palkansaajajärjestö-
jä huolettavat vaatimukset sääntelyn 
purkamisesta markkinavapauksien 
hengessä.

 EU-komissio on käynnistänyt ns. 
REFIT-ohjelman, johon kuuluvat 
sääntelyn ”kuntotarkastukset”. Tar-
koitus on perata koko EU-lainsäädän-
tö ja selvittää, missä asioissa unionita-
soinen sääntely aiheuttaa tarpeetonta 
hallinnollista taakkaa ja kuluja.

 Sääntelyn tarkoituksenmukaisuu-
den tarkastelu on Muonan mielestä 
paikallaan, kunhan se ei johda työ-
elämän pelisääntöjen purkutalkoi-
siin. Komission hankkeessa hän näkee 
huolestuttavia piirteitä.

 – Komission valmistelussa kuul-
tiin työelämäasioissa vain työnanta-
jajärjestöjä.

Ei ollut yllätys, että työnantajat ko-
kivat haitallisiksi lähes kaikki työ-
elämää koskevat direktiivit, joiden 
perimmäinen tarkoitus on työnteki-

jöiden suojelu.
 – Listalle kuului 

työsuojeludirektii-
vejä, työaikadirektii-
vi sekä vuosiloma- ja 
enimmäistyöaika-
säännökset.

 –  Palkansaaja-
järjestöjen mielestä 
hankkeen lähtökoh-
dat pitäisi tasapai-
nottaa katsomalla 
asioita myös kansa-

laisten kannalta, ei pelkästään yritysten. 

Direktiivit ja tasavertaisuus
Suomalainen ammattiyhdistyslii-
ke suhtautuu EU:hun myönteisesti, 
vaikkakaan ei kritiikittömästi. Muo-
nan mielestä myönteisyydelle löytyy 
katetta.

 – EU-säännöstö takaa vähimmäis-
turvan, jonka alle ei voi mennä, oli hal-
litus mikä hyvänsä.

 – Suomen kannalta kyse on myös 
kilpailupolitiikasta. Työelämän peli-
säännöistä, tai niiden puuttumisesta, 
ei saa tehdä kilpailuvalttia. Suomelle 
se olisi kilpailuhaitta.

 –  EU:n sisämarkkinat ovat hyvä 
asia. Ne luovat kasvua ja tuovat työ-
paikkoja. Kilpailu ei saa kuitenkaan 
olla epäreilua. Sen vuoksi työelämädi-
rektiivit ovat tärkeitä.

Ei ollut yllätys, että 
työnantajat kokivat  
haitallisiksi lähes  
kaikki työelämää  
koskevat direktiivit, 
joiden perimmäinen 
tarkoitus on työnteki-
jöiden suojelu.

FinUnions

Palkansaajakeskusjärjestöjen, 
SAK, STTK ja AKAVA, yhteinen 
edustusto Brysselissä.

REFIT-ohjelma (Regulatory 
Fitness and Performace  
Programme)

EU-komission ohjelman tarkoi-
tuksena on parantaa unionita-
soisen sääntelyn tehokkuutta 
ja keventää sääntelystä aiheu-
tuvaa hallinnollista taakkaa.

ABC

Sanastoa
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TEKSTI UP/KARI LEPPÄNEN

Käynnistysvaiheessa olevista yksityisen sektorin työeläke- 
neuvotteluista ennakoidaan haastavia. Tavoitteet ovat  
yhteiset – keinot eivät. Mistä oikein on kysymys?

 Eläkekiistaa on käyty jo yli 
neljä vuotta. Erilaisia toi-
mia työurien pidentämi-
seksi on tehty paljonkin, 
mutta itse eläkejärjestel-
män uudistaminen on kil-

pistynyt kiistaan vanhuuseläkkeen 
alaikärajasta.

Työmarkkinajärjestöillä on aikaa 
neuvotella eläkeremontista vuoden 
2014 syksyyn asti. Eläkeuudistus kir-
jataan kevään 2015 eduskuntavaali-
en jälkeen nimitettävän hallituksen 
ohjelmaan. Se myös huolehtii eläke-
lakien läpiviemisestä eduskunnassa.

Eläkeuudistuksen on määrä astua 
voimaan vuoden 2017 alussa.

Kaikki vakuuttavat yhdestä suusta 
suomalaisen työeläkejärjestelmän ole-
van vankkaa tekoa, eikä mitään kriisiä 
ole näköpiirissä. Kyse on Suomen elä-
kejärjestelmän sopeuttamisesta kan-
salaisten eliniän pitenemiseen.

Eläkevääntö  
on alkanut!
KU

VI
TU
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Arviointivirhe monta vuotta
Vuoden 2005 eläkeuudistuksen yh-
teydessä tehtiin arviointivirhe, joka 
on määrä korjata nyt neuvoteltavalla 
eläkeuudistuksella.

Tuolloin oletettiin, että vuonna 
2050 eläkeikää lähestyvällä 62-vuo-
tiaalla on jäljellä kolme elinvuotta 
enemmän, kuin samanikäisellä oli 
vuonna 2000. Elinikä on pidentynyt 
kuitenkin odotettua nopeammin, ny-
kyennusteen valossa 7,5 vuotta.

Edellisen eläkeuudistuksen yhtey-
dessä päätettiin elinaikakertoimesta, 
joka otettiin käyttöön vuonna 2010. 
Se pienentää eläkettä odotetun eli-
niän pidetessä. Eläkkeelle siirtymistä 
voi myös myöhentää täyden eläkkeen 
saamiseksi.

Uudistusta tehtäessä arvioitiin 
elinaikakertoimen pienentävän al-
kavia eläkkeitä noin 12 prosentilla 
vuonna 2050. Uusimmat ennusteet 
kertovat elinikäkertoimen eläkkeitä 
leikkaavan vaikutuksen nousevan pe-
räti 20 prosenttiin. Se on liian paljon.

Vuosi puuttuu tavoitteesta
Eliniän pidentymisen lisäksi eläke-
uudistukseen ajaa julkisen talouden 
kroonisesti heikentynyt tila, jota kut-
sutaan kestävyysvajeeksi. Eläkejärjes-
telmä on osa julkista taloutta.

Suomen väestörakenne ikääntyy 
2030-luvulle asti, eikä hyvinvointival-
tion rahoituspohja kestä nykymenolla.

Tavoitteena on uudistus, joka tur-
vaa eläkejärjestelmän rahoituksen ja 
takaa myös nuorille ikäpolville eläke-
turvan. Lisäksi eläkejärjestelmän on 
kohdeltava oikeudenmukaisesti eri 
henkilöstöryhmiä.

Yhteisesti hyväksytty täsmätavoite  
on eläkkeelle siirtymisiän nostami-
nen 62,4 vuoteen vuonna 2025. Val-

Eläköitymisiän  
nostamiseksi on tehty 
jo yhtä ja toista. Viimei-
sestä vedosta on tulossa 
kaikkein vaikein, sillä 
kivuttomat konstit on 
jo pitkälti käytetty.

tiovarainministeriön ylijohtajan 
Jukka Pekkarisen vetämän asiantun-
tijatyöryhmän laskelmien mukaan 
tavoitteesta jäädään yhdellä vuodella, 
jos mitään ei tehdä.

Eläköitymisiän nostamiseksi on 
tehty jo yhtä ja toista. Viimeisestä ve-
dosta on tulossa kaikkein vaikein, sil-
lä kivuttomat konstit on jo pitkälti 
käytetty.

Pekkarisen työryhmän arvion mu- 
kaan edes Elinkeinoelämän keskuslii-
ton ajamat vanhuuseläkkeen alarajan 
nostaminen 65 vuoteen ja varhaiselä-
kemuotojen karsiminen eivät veisi 
maaliin asti. Eläkkeelle siirtyminen 
nousisi näillä muutoksilla kymme-
nellä kuukaudella.

Keinot vaihtelevat
Tavoitteesta eli eläköitymisiän nosta-
misesta ollaan yhtä mieltä. Keinoista 
vallitsee sitäkin suurempi erimieli-
syys palkansaaja- ja työnantajajärjes-
töjen kesken.

Työnantajien mielestä eläkejär-
jestelmästä olisi karsittava ”rönsyt”, 
jotta työelämästä ei vuotaisi väkeä 
eläkkeelle ennen aikojaan. Sen si-
jaan työelämän kehittämiseen liitty-
vät työurakysymykset kulkevat EK:n 
mielestä omia latujaan työmarkkina- 
neuvotteluissa.

Työeläkemaksut  
yksityisillä aloilla

2013: 22,8 %

2014: 23,6 %

2016: 24,4 %

Vuonna 2013 alle 
53-vuotias työntekijä  
maksaa 5,15 % ja 53 
vuotta täyttänyt 6,5 %, 
työnantaja keskimää-
rin 17,35 %. Prosentit 
vahvistetaan erikseen 
vuosittain.

FAKTA

Palkansaajien kiikarissa on suu-
rempi uudistus, johon liittyy myös 
sosiaalipoliittisia tavoitteita.

 Palkansaajajärjestöjen mukaan so-
pimusta ei synny ilman työelämän ke-
hittämistä. Lisäksi nykyinen joustava 
eläkkeellesiirtymisikä tulee säilyttää.

Palkansaajajärjestöt tarkastelevat 
eläkeikää osana kokonaisuutta. Niille 
ei käy ratkaisu, jossa vanhuuseläkkeen 
alarajaa nostetaan eläkejärjestelmän 
muiden osien pysyessä ennallaan.

Entä eläkemaksut?
EK:n mielestä eläkemaksuja ei pidä 
nostaa, koska ne ovat yritysten ja pal-
kansaajien kokonaiskustannuksia, 
kuten verotkin.

Palkansaajajärjestöt katsovat, että 
erityisesti nuorten ikäluokkien eläk-
keiden turvaamiseksi eläkemaksujen 
on oltava riittäviä.

Tasapainon saavuttamiseksi ja tu-
levien eläkkeiden turvaamiseksi pal-
kansaajajärjestöissä on haluja eläke-
maksujen korotuksille.
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Eläkeneuvotteluissa ennusteet  
2070-luvulle saakka 

eläkejärjesTelmä On kutakuinkin 
tasapainossa. Työntekijöiden ja työn-
antajien maksamista eläkemaksuista 
tulee rahaa likimain sen verran kuin 
työeläkkeiden maksamiseen joka 
kuukausi tarvitaan.

Vuoden 2013 alkukuukausista läh-
tien yksityisten alojen eläkemenot 
ovat kuitenkin ylittäneet eläkemak-
suista kertyvät tulot ensimmäistä 
kertaa työeläkejärjestelmän 50-vuo-
tisessa historiassa.  Erotus maksetaan 
eläkesijoitusten tuotosta. Julkisil-
la aloilla eläkemaksuja tulee kassaan 
vielä enemmän kuin eläkkeitä mak-
setaan. Kuitenkin myös siellä suunta 
on sama kuin yksityisillä aloilla. 

— Eläkkeet ovat pitkän aikavälin 
hommaa, joten eläkejärjestelmän ta-
sapainoakin kannattaa katsoa pitkäl-
le tulevaisuuteen, muistuttaa ana-
lyysitoimintojen johtaja Reijo Vanne 
Työeläkevakuuttajat Telasta,  lakisää-
teistä työeläketurvaa hoitavien työ-
eläkevakuuttajien etujärjestöstä.

Ennusteet maksuista
Nyt työeläkejärjestelmän uudista-
miseen on monta syytä. Yksi on su-
kupolvien välinen reilu peli: on koh-
tuullista odottaa, että eläkemaksut ja 
odotettavissa oleva eläke ovat oikeu-
denmukaisessa suhteessa toisiinsa. 

Toinen syy ovat eläkemaksut: ne 
eivät saisi nousta kohtuuttoman kor-
keiksi. Työeläkemaksut vaikuttavat 
työllistämisen kustannuksiin ja sitä 
kautta työpaikkoihin. Mitä korkeam-
pi palkasta perittävä työeläkemaksu 
on, sitä vähemmän palkansaajalle jää 
työuran aikana käteen.

Nykysäännöksillä tyel-maksu 
nousisi vuoden 2020 tienoilla noin 
25 prosenttiin palkkasummasta, eli 
työntekijöille maksetuista palkois-
ta yhteensä. Vuoden 2050 jälkeen tä-
hänkin tarvittaisiin vielä vajaan pro-
senttiyksikön korotus.

Vuonna 2013 ollaan vajaassa 23 pro-
sentissa. Työmarkkinajärjestöt ovat 
sopineet maksutasosta vuoteen 2016 
saakka ja tulevista maksuista neuvo-
tellaan osana eläkeuudistuksen neu-
votteluja.  

Ennusteet  huoltosuhteesta
— Tärkein syy on kuitenkin se, että yhä  
pienempi osa ihmisistä on työelämäs-
sä ja yhä suurempi sen ulkopuolella. 
Se on tärkeää, kuinka paljon ihmiset 
tekevät työtä, maksavat veroja ja elä-
kemaksuja, Vanne painottaa. 

Mitä enemmän on työssä käyviä, 
sitä enemmän he ja heidän työnan-
tajansa maksavat veroja ja eläkemak-
suja, joilla maksetaan sillä hetkellä 
eläkkeellä olevien eläkkeitä,  muu-
ta sosiaaliturvaa ja julkisia palveluja 
ylipäätään. Jos työelämän ulkopuo-
lella olevia on paljon ja työssä ole-
via vähän, ollaan ennen pitkää ongel- 
missa. 

Työikäisten määrä suhteessa lap-
siin ja vanhuuksiin on pienentynyt 
kaiken aikaa ja kehitys jatkuu. Kaik-
ki työikäiset 18–64-vuotiaat eivät tie-
tenkään ole työssä, vaan esimerkiksi 
opiskelemassa, vanhempainvapailla, 
armeijassa, työttömänä. Ja eläkkeellä.  
Tällä hetkellä koko väestössä on kuut-
ta työssä käyvää kohti noin kahdek-
san työelämän ulkopuolella. 

TEKSTI RIITTA GULLMAN/TELA 

Eläkekeskustelun 
vuodet
○ Keskimääräinen  
vanhuuseläkkeelle  
siirtymisen ikä (ilman 
työkyvyttömyys- 
eläkkeitä)

63,5 vuotta

○ Keskimääräinen  
eläkkeelle siirtymisen ikä 
(työkyvyttömyyseläkkeet 
mukana) 

60,9 vuotta

○ Kolmikantaisesti 
sovittu tavoite keskimää-
räiseksi eläkkeellesiirty-
misiäksi vuonna 2025

62,4 vuotta

○ Keskimääräinen  
eläkkeelläoloaika nyt

22 vuotta

○ Keskimääräinen  
eläkkeelläoloaika  
60-luvulla

alle 15 vuotta

○ Keskimääräinen työura 
ennen eläkettä nyt 

35 vuotta

FAKTA
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Mitä rahastoidaan
Yksityisen sektorin työeläkkeitä 
hallinnoidaan Suomessa useissa 
keskenään kilpailevissa työelä-
keyhtiöissä, -säätiöissä ja -kas-
soissa. Julkisen sektorin eläke-
turvaa hoidetaan sen omissa 
työeläkelaitoksissa.

Sekä työntekijät että työnanta-
jat maksavat kuukausittain oman 
osansa eläkemaksuista, ja työelä-
kevakuuttajat siirtävät vuosit-
tain osan kertyvistä euroista ra-
hastoon, johon päätyy noin yksi 
euro neljästä. Nämä varat työ-
eläkevakuuttajat voivat sijoittaa. 
Tätä kutsutaan osittaiseksi ra-
hastoinniksi.

Yksityisten ja julkisten alojen 
sijoitettavia eläkevaroja oli vuo-
den 2013 syyskuun lopussa noin 
160 miljardia euroa. Noin kol-
mannes varoista on sijoitettu 
Suomeen. Työeläkealalla on noin 

9 prosenttia suomalaisten pörs-
siyritysten omistuksesta.

Miten sijoitetaan
Työeläkevarat on lain mukaan ”si-
joitettava tuottavasti ja turvaavas-
ti”. Telan laskelmien mukaan eläke-
varoista on käytännössä saatu 1997 
— 2012 reaalituottoa keskimäärin 
noin 3,9 prosenttia vuodessa. In-
flaatio on putsattu luvusta pois.  

Siitä, mitä on riittävän turval-
linen sijoittaminen, säädökset 
ja Finanssivalvonta antavat täs-
mällisemmät tulkinnat: vakava-
raisuussäännöt. Mitä enemmän 
yhtiö sijoittaa riskiä sisältäviin 
kohteisiin, kuten osakkeisiin, sitä 
suuremmat riskipuskurit sillä on 
oltava.

Viime aikoina osakkeisiin ja 
pääomasijoituksiin on sijoitettu 
noin 40 prosenttia sijoitettavista 
varoista. Lähde: TELA

Kestävyysvaje

Julkisen sektorin menojen ja tulo-
jen välinen railo, johon lasketaan 
mukaan lakisääteinen eläkejär-
jestelmä. 

Osittainen rahastointi

Osa työeläkemaksuista siirretään 
jatkuvasti syrjään rahastoon, jon-
ka työeläkevakuuttajat sijoittavat. 
Sijoitettavaa omaisuutta on liki 
160 miljardia euroa.

ABC

Eläkkeiden rahastointiEnnusteet eläke- ja eliniästä
— Vanhuuseläkkeelle siirrytään kes-
kimäärin 63,5-vuotiaana, mutta joka 
kolmannen työura päättyy työky-
vyttömyyseläkkeeseen. Tämä painaa 
keskimääräistä eläkkeelle siirtymi-
sikää olennaisesti alaspäin. Nyt tuo 
lukema on 60,9 vuotta. Kolmikantai-
sesti sovittu yhteinen tavoite on 62,4 
vuotta vuoteen 2025 mennessä, ker-
too Vanne.

Nykyisin eläkkeellä, työkyvyttö-
myyseläkkeet mukaan lukien, ollaan 
noin 22 vuotta. Kun eläkejärjestelmä 
1960-luvulla luotiin, eläkkeelle siirty-
nyt ehti nauttia eläkettä keskimäärin 
alle 15 vuotta.

Eläkejärjestelmä toimii ennustet-
tavasti. Tietoja ja laskelmia on vuo-
sikymmenien päähän. Eliniän pi-
teneminen nostaa täyden eläkkeen 
nostamiseen tarvittavan iän 65–66 
vuoden tienoille nykyisellä kaksi-
kymppisellä. 

Ennusteet eläkkeestä
Eläkkeen taso riippuu siitä, paljonko 
työvuosia on takana eläkkeelle siir-
ryttäessä.

Eläkejärjestelmää käynnistettäessä  
ajateltiin täyden 60 prosentin työ-
eläkkeen kertyvän 40 työvuodella. 
Keskimäärin ihmisillä on kuitenkin 
takanaan noin 35 vuoden työura, kun 
he siirtyvät eläkkeelle. 

”Normaalilla” tavalla eläkkeelle 
siirtyneiden eläkkeet ovat olleet lä-
hellä 60 prosenttia työaikojen ansio-
tasosta. Yksittäisen ihmisen kohdalla 
se on usein tilastoharhaa, sillä työurat 
ovat hyvin erilaisia.

Opinnot,työkyvyttömyysajat ja 
työttömyysjaksot lyhentävät työssä-
oloaikaa.

Eläkeikä on nykyään joustava. Eläk-
keelle voi siirtyä 63 ja 68 ikävuoden 
välillä, eikä eläkkeelle ole yleistä ta-
voitetasoa. 

Eläkekeskustelun sanat Elinaikakerroin  

Rajoittaa elinajan pitenemisestä 
johtuvaa eläkekustannusten  
kasvua ja kannustaa jatkamaan 
työntekoa. Se pienentää kuukau-
sittain maksettavaa eläkettä.  
Kerroin määritellään aina 62 
vuotta täyttävälle ikäluokalle. 
   Esimerkiksi henkilön, joka 
täyttää 63 vuotta vuonna 2030, 
nyt arvioitu elinikä on 39 kuu-
kautta pidempi kuin 63-vuotiaan 
henkilön vuonna 2010. Jos arvio 
toteutuu, hänen on työskennel-
tävä 16 kuukautta pidempään 
saadakseen saman eläkkeen  
kuin ilman elinaikakerrointa.
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Sami Antinoja
Asuu: Raahessa  
Pohjois-Pohjanmaalla 
Ikä: 36 
Tehtävä: Luottamusmies
Työ: Suojelumies Securitas  
Palvelut Oy:ssä 
Perhe: Vaimo ja 6- ja  
7-vuotiaat lapset  
Harrastukset:  
Liikunta, nikkarointi

KUKA

TÄSSÄ SARJASSA AKTIIVIT KERTOVAT, MISTÄ HE SAAVAT ENERGIAA ARKEEN.
TEKSTI ANNEMARI ANTTILA, KUVAT KUVAULJAS OY

Näillä eväin
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Avanto  
ja hyvä  
työporukka
AVANTO
Liikunta antaa voimaa. Vedän lasten jalkapallotreenejä 
ja käyn pelaamassa jääkiekkoa, talvisin lasken tele- 
markkia. Viime keväänä aloitin avantouinnin – se on  
kyllä sellainen energiapommi, kuin pieni lomareissu. 
Siinä unohtuu kaikki huolet.

Jääkiekkoa pelaan tutun harrasteporukan kanssa, 
emme pelaa kilpailumielessä. Omat lapset pelaavat 
jalkapallojoukkueessa, sitä kautta olen alkanut vetää 
treenejä. 

Liikun 3–4 kertaa viikossa, joskus päivittäin. Vuoro-
työ tuo harrastamiseen mukavan mausteen, voi tehdä 
asiota siihen aikaan kun haluaa. Tänään olen menossa 
aamupäivällä jäälle, sieltä avantoon ja sen jälkeen pitäisi 
aloitella joulusiivousta.

HYVÄ TYÖPORUKKA
Lopetin kuusi vuotta sitten liikunnanopettajan homman. 
Työporukka ja se, että sain erikoispestin suojelumiehenä, 
helpotti uuteen työhön sopeutumista. Toimipaikka on 
Rautaruukin tehtaalla, ja työnkuvaani kuuluu puolet var-
tiointia ja puolet ensivastetyötä eli palokunta- ja sairaan-
kuljetustehtäviä. 

Minulla on alkamassa neljäs vuosi luottamusmiehenä. 
Vasta nyt on alkanut tajuta, mistä tässä hommassa oike-
astaan on kysymys. Meillä on kahden eri ammattiliiton 
väkeä, ja aloitin ensimmäisenä pamilaisten luottamus-
miehenä. Ei ollut paineita, mutta oma jobi piti miettiä 
aika tarkkaan.

Meitä on noin 30 henkilön työporukka, ja ison osan 
kanssa näemme myös vapaa-ajalla. Monesti näemme 
harrastusten merkeissä tai keskustelemme esimerkiksi 
Facebookin välityksellä. Pystymme keskustelemaan 
asiasta kuin asiasta, ja meillä on tosi hieno henki. 
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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 vii-
meistään perjantaina 21. maaliskuuta.

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

Palaute saatetaan 
julkaista lehdessä. 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: Yhteistoiminta-
neuvottelut työntekijöiden 
vähentämisestä

Pelisäännöt: Vuokratyön 
käyttö työpaikoilla

Hometta työpaikalla? Miten 
prosessi etenee home-epäi-
lystä eteenpäin ja mikä on 
luottamushenkilön rooli?

Seuraava numero ilmestyy  
huhtikuussa viikolla 15
Siihen asti voit seurata  
pam.fi/pamplus -sivua ja  
sähköistä PAMplus-viestiä.

Palautetta PAMplus-viestistä:

”Todella hyvä tapa saada 
ajankohtaisia asioita 
esille. Kiitos.”



Jäsenkoulutus
Luottamushenkilökoulutus

Ammatillinen koulutus
Ammattiosastotyön koulutus

Työyhteisökehittäminen

Lisätietoja &  
ilmoittautumiset
www.pam.fi/koulutus


