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Tämän lehden teemajuttuna ovat 
yt-neuvottelut. Sanalla on paha kai-
ku, koska käytäntö on tehnyt niistä 
henkilöstön vähentämisneuvotte-
lut,  joihin työnantaja tuntuu usein 
lähtevän ajatuksenaan vain lain 
määräämänä siunauttaa jo aiem-
min päätetty. Se ei lain tarkoitus ole.

Henkilöstön edustajille vähen-
tämisneuvottelut ovat kova paik-
ka. Ainakin ensikertalaiselle sii-
hen sisältyy epävarmuutta omasta 
osaamisesta. Samalla ollaan luot-
tamusmiestoiminnan ytimessä  – 
tilanteessa, jossa edustettavat odot-
tavat paitsi tietoa myös kannaltaan 
myönteisiä tuloksia. Neuvotteluis-
ta informoiminen voidaan kuiten-
kin yrittää kieltää, ja irtisanottaval-
le tulos ei ole koskaan myönteinen, 
vaikka irtisanottavien määrää olisi-
kin saatu pienenennettyä.

Aina kannattaa kuitenkin yrittää, 
pykälät tarvitsevat rinnalleen tah-
toa. Lehden asiantuntijahaastatte-
lussa viestintäoikeuden professori 
Päivi Tiilikka toteaa, että työnantaja 
ei voi kategorisesti ilmoittaa kaiken 
neuvotteluissa tapahtuvan olevan 
salassa pidettävää.  Sen sijaan työn-
antajan on erikseen osoitettava 
mitkä tiedot ovat salassa pidettäviä  
liike- tai ammattisalaisuuksia.

Auli Kivenmaa
päätoimittaja

kannattaa 
yrittää
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TyösuhTeiden keskeiseT ehdot ja erityisesti työajat 
näyttävät hiipivän yhä useammin keskusteluun, kun pu-
hutaan vaikkapa kansantalouteen, työllisyyteen, työurien 
pidentämiseen tai kilpailukykyyn liittyvistä ongelmista. 
Hyvä niin, sillä asiat linkittyvät toisiinsa vahvasti.
 
PamilaisTen alojen työehtosopimuksissa on sovit-
tu laajoista mahdollisuuksista järjestää työaika niin, että 
työvoima voidaan mitoittaa asiakasvirtojen ja palvelui-
den kysynnän mukaan. Valitettavasti pamilaisilla aloilla 
käytetään kuitenkin muita aloja enemmän osa-aikaisia 
työsuhteita ja vuokratyövoimaa. Myös nollasopimukset 
yleistyvät. 

 ei siis voi välttyä ajatukselta, että yhteisesti sovittuja 
joustoja ei haluta tai viitsitä käyttää. Pahimmillaan niitä 
käytetään palvelemaan vain työnantajan tarkoitusperiä 
”kustannusten säästämiseksi” tai ”toi-
minnan tehostamiseksi”. Mitä tällä sit-
ten on saavutettu? Ei ainakaan kovin 
kilpailukykyistä yritystoimintaa tai 
pidempiä työuria, vaan yhteiskuntaa, 
jossa palkkatyö näyttää aina vaan vä-
hemmän myönteiseltä. Oikein käytet-
tynä esimerkiksi työaikajoustoista ja 
asioiden paikallisesta sopimisesta hyö-
tyvät kuitenkin sekä työntekijät että 
työnantajat.
 
kannusTan siis jatkamaan keskustelua, mutta samal-
la pohtimaan erityisesti sitä, mikä on syy ja mikä seuraus. 
Ehkä tämän myötä työnantajatkin huomaisivat, että tur-
valliset työsuhteet, joiden palkka riittää elämiseen ja jotka 
joustavat myös työntekijöiden tarpeiden mukaan, ovat ki-
vijalka, jota ilman työnantaja ei voi menestyä.

jaana ylitalo
PAMin 1. varapuheenjohtaja

Turvalliset työsuhteet 
menestymisen 
edellytys

Johtoajatus
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Valitettavasti pamilai-
silla aloilla käytetään 
kuitenkin muita aloja 
enemmän osa-aikaisia 
työsuhteita ja vuokra-
työvoimaa. 
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Porukassa

Uutta puhtia leffaväkeen

arla pitkämäki
johtokunnan ja sopimusalatoimi-
kunnan jäsen, osaston jäsen- ja 
tiedotusvastaava

"En aikoinaan liittynyt liittoon siksi, 
että PAMin edustaja tuli puhumaan 
siitä, vaan siksi, että työkaveri puhui 
minulle asiasta. Minulla ja Ruutilla 
on opiskelut ja työt. Suunnitelmissa 
on kiertää elokuvateattereissa jutte-
lemassa työntekijöiden kanssa, heti 
kun ehdimme. Nyt teemme töitä tes-
sin ja siihen suoraan vaikuttavan jä-
senmäärän eteen.

Olemme perustaneet osastolle 
Facebook-sivun ja suljetun keskuste-
luryhmän. Suomi on niin iso maa, että 
Facebook helpottaa kommunikointia. 
Nykyaikaiset keinot tekevät myös lii-
tosta nykyaikaisemman. 

Joidenkin mielestä PAM on niin iso, 
että pienemmät alat hukkuvat mas-
saan. Olen sitä mieltä, että on ihan it-
sestä kiinni, hukutaanko massaan. ”

rUUt koSonEn
johtokunnan ja sopimusalatoimi-
kunnan jäsen

”Alamme jäi syksyllä pois keskitetys-
tä. Työehtosopimuksemme on käy-
tännössä 60-luvulta, ja siihen on teh-
ty todella vähän muutoksia. Olemme 
parhaillaan mukana tes-neuvotte-
luissa Arlan kanssa. 

Elokuvateatterityöntekijöiden ammattiosastossa puhaltaa 
uudet tuulet. Mukaan tuli nuoria ja vihaisia ihmisiä.
tEKStI annEmari anttila
KUvAt laSSi kaaria

Olemme lähettäneet osaston jä-
senille kirjeen siitä, että PAMin jä-
senyyttä on suotavaa suositella. Ha-
luamme aktivoida porukkaa siihen, 
että he puhuisivat näistä asioista 
työpaikalla. Tärkeää on, että nimen-
omaan työkaveri puhuu, avaa ja selit-
tää asioita.

Kun tulin ensimmäistä kertaa osas-
tomme kokoukseen noin vuosi sitten, 
oli osastossa päällä pieni apatia. Aut-
toi, kun mukaan tuli nuoria, vihaisia 
ihmisiä – mitään ei tapahdu, jos ku-
kaan ei tee mitään. 

Alalla työskentelee paljon nuoria, 
jotka opiskelevat muuhun ammat-
tiin. He hyväksyvät siksi paljon asioi-
ta, joita ei tarvitsisi hyväksyä. Seuraa-
va tavoite on, että tavoitamme nämä 
läpikulkijaihmiset.”

Haluamme aktivoida 
porukkaa siihen, että 
he puhuisivat näistä 
asioista työpaikalla. 
Tärkeää on, että ni-
menomaan työkaveri 
puhuu, avaa ja selittää 
asioita.

Elokuvatyöntekijöiden ammattiosaston 
aktiiveja ovat (ylärivi vasemmalta): reijo 
piekkari, arla pitkämäki, klaus ittonen veik-
ko kettunen, riikka oksanen, ruut kosonen 
ja jouni kelaranta.
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Porukassa
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Lyhyesti

”Harmittavaa on 
ollut, että koeaika

purkuja on suoritettu 
useita.”

”Meillä on menossa pari juttua 
oikeuteen, ja minua luottamus

miehenä on  alettu syömään.”aktiivien tunnelmien kehitys 
(pamplus-viesti 13.3.) 

7.0

viikon ykSitoiSta fiiliS aktiiviEn tUnnElmia maaliSkUUSSa:  
7.6

7.4

7.2

7.0

6.8

6.6

6.4

Neljä aloitetta SAK:lle
PAMilla on neljä esitystä SAK:n val-
tuuston kevätkokoukselle. Aloitteet 
koskevat työntekijöiden oikeutta 
sananvapauteen, Reilun kaupan 
edistämistä SAK:ssa ja sen jäsenlii-
toissa, terveydenhuollon hoitopol-
kujen jouduttamista sekä esityksiä 
hankintalain muuttamiseksi. SAK:n 
valtuuston kevätkokous pidetään 
15.–16.5. Kiljavalla. 

Ammattiliittojen 
kanneoikeus etenee 
EU-parlamentti on hyväksynyt direktii-
vin työntekijöiden vapaasta liikku-
vuudesta. Se sisältää ammattiliittojen 
vaatiman järjestöjen kanneoikeuden, 
jota liitot ovat pitäneet tärkeänä. 
direktiivi menee vielä EU-komission 
käsiteltäväksi.

”Kanneoikeuden turvin ammatti-
liitto voisi työntekijän puolesta ajaa 
asiaa oikeudessa esimerkiksi alipalk-
kaukseen tai työsyrjintään liittyvissä 
rikkomuksissa. Kanneoikeudella voi-
taisiin tarttua myös harmaaseen ta-
louteen, ja se turvaisi tehokkaammin 
tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain 
toteutumisen”, palkansaajakeskusjär-
jestöt ovat todenneet.

kEvään arkipyhät ovElla
Pääsiäinen, vappu ja helatorstai vaikuttavat työaikaan eri tavoin eri 
aloilla. Pam.fi-etusivulta voit tarkistaa, miten tämän kevään arkipyhät 
vaikuttavat työaikaan tai palkkaan omalla alallasi.

KUvA IStOCKPHOtO

Vuorotteluvapaaseen 
tiukennuksia
Vuorotteluvapaalle jäävän työnteki-
jän sijaiselta edellytetään jatkossa 
kolmen kuukauden työttömyyttä. 
Tähän asti sijaisen ei ole tarvinnut 
olla työttömänä työnhakijana välttä-
mättä kuin yhden päivän ajan. Lisäksi 

vuorotteluvapaalle jäävältä vaaditaan 
jatkossa 16 vuoden työhistoriaa 
nykyisten 10 vuoden sijaan.

Muutokset toteutuvat, jos edus-
kunta näyttää vihreää valoa työryh-
män esitykselle. Vuorotteluvapaan 
uudistamisen on määrä tulla edus-
kuntakäsittelyyn kevään aikana.

”UUTTa opITTa
vaa ja HaasTeITa, 
kIvaa! ja IkäväT 
energIasyöpöT 
saIkUlla…”

vK 3
vK 7

vK 11
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Lyhyesti

Sääntömuutoksista
lausunnot
PAM on lähettänyt ammattiosastoille 
lausuntopyynnön sääntömuutosesi-
tyksistä. Sääntöihin tehdyt muu-
tokset koskevat ensisijaisesti liiton 
hallintomallia.

Osastoilla on aikaa antaa lausunto 
perjantaihin 11.4. saakka. Edustajistol-
le tehtävästä sääntöesityksestä halli-
tus päättää 15.4., ja liiton edustajisto 
tekee päätökset 13.–14.5

Lisätyöopas lehden mukana 
Tämän lehden mukana tulee PAMin 
julkaisema Lisätyöopas.

EU-vaalit järjestetään 
sunnuntaina 25.5. jos et 

vielä tiedä, ketä äänestäisit, 
ei hätää. ammattiliittojen 
yhteinen EU-vaalikampan-
ja avaa huhtikuun lopulla 
vaalikoneen, jossa ehdok-

kailta kysytään työntekijöille 
tärkeitä kysymyksiä. lue 

lisää sivuilta: 
www.aaniasuomesta.fi.

MUISTA

mitä jos kukaan ei 
sanoisi mitään?

hanna kUntSi
Ay-LIIKKEEn EU-KAMPAnJAn PÄÄLLIKKö

”väHän jo lomaT 
mIelessä. kerrankIn 
vIIkko eTTeI ollUT 
mITään mIsTä olIsI 
pITänyT rUveTa 
neUvoTTelemaan.”

 Bosniassa, Ukrainas-
sa, Kreikassa, Portu-
galissa ja monessa 
muussa maassa ta-
valliset työssäkäy-
vät ihmiset ovat tur-

hautuneet ja päättäneet tuoda 
äänensä kuuluviin -  joko rau-
hanomaisesti tai pahimmillaan 
väkivaltaa hyväksikäyttäen. Yk-
sinkertaistetusti he haluavat, 
että demokratiaa kunnioitetaan 
ja ihmisarvoisen elämän tun-
nustetaan kuuluvan kaikille.

ja me nyökyttelemme. Totta, 
ei ole oikein, että jonkin kan-
saosan ääntä ei kuulla ja jär-
kyttäviin elinolosuhteisiin ei 
puututa. Ja samalla olemme itse 
valmiita vapaaehtoisesti luo-
pumaan mahdollisuuksistam-
me vaikuttaa. Kun työnantaja 
tarjoaa nollasopimusta palkka-
pöydässä, ei tulisi kuulonkaan, 
etteikö suomalainen työnteki-
jä älähtäisi. Kun työnantaja ajaa 
nollasopimusta eurooppalaisen 
päätöksenteon kautta, olemme 
tyytyväisinä hiljaa — ei meille 
kuulu,mitä Brysselissä pääte-

tään, ei se kuitenkaan vaikuta 
arkeemme.

Väärin ajateltu. EU päätök-
senteko voi olla hidasta, mutta 
pääpiirteissään aivan samanlais-
ta kuin kotoisessa eduskunnas-
sammekin.  Työelämää koskevis-
ta laeistamme noin 70 prosenttia 
tulee Euroopan parlamentista. 
Enimmäistyöajat, julkisten han-
kintojen kilpailutus, työsuoje-
lun vähimmäistasot, toisessa 
maassa työskentelyn ehdot, irti-
sanomismenettelyt, muutamia 
mainitakseni. 

monessa asiassa tessimme 
ovat muuta Eurooppaa edelmut-
ta työehdoilla ja palkoilla kilpai-
lu jäsenvaltioiden välillä on juuri 
siitä syystä useimmiten suoma-
laiselta yrittäjältä ja duunarilta 
pois. Työehtojen dumppaus ei ole 
oikein, oli kansalaisuus mikä hy-
vänsä, eikä kilpailukykymme pa-
rane, jos kustannusetua haetaan 
palkkakilpailulla tai työsuhteita 
silppuamalla. Palkansaajien ääni 
ratkaisee toukokuussa millaista 
työn tulevaisuutta kohti kuljem-
me Euroopassa. 
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Teema

– nämä ovaT ensimmäiset yhteistoi-
mintaneuvottelut, joissa työnantaja 
pelaa lähes avoimilla korteilla.

Näin Lahden Anttilan pääluotta-
musmies Kai Vauhkala kuvaili Ant-
tilan meneillään olevia yt-neuvotte-
luja maaliskuun puolivälissä. Hänellä 
oli tunne, että työntekijäpuoli pystyi-
si tällä kertaa oikeasti vaikuttamaan 
lopputulokseen. 

Neuvottelut päättyivät 24. maalis-
kuuta, ja 31. maaliskuuta Kesko tie-
dotti päätöksistään. 

– Karu totuus yt-neuvottelujen ku-
lusta paljastui taas kerran, toteaa hy-
vin pettynyt Vauhkala tuloksista.

Yksistä eroon, kahdet edessä
Vauhkala makasi sängyssä kuumeen 
kourissa, kun yt-kutsu helmikuus-
sa tuli. Anttila-ketju teki tappiota ja 

Lahden Anttilan pääluottamusmies Kai vauhkala uskoi pitkään, että tällä kertaa yt-neuvot-
telut säästöistä ovat todellakin yhteistoimintaa. toisin kävi. Myös Stockmannin pääluotta-
musmies Rita Löwenhild pettyi mahdollisuuksiinsa vaikuttaa.
tEKStI jonna SödErqviSt
KUvAt jUha tanhUa ja laSSi kaaria

Pettyneet

ja sulkee 8 liikettä, joissa työskentelee 
210 henkilöä. Jäljelle jääneissä Antti-
la-tavarataloissa vähennetään vie-
lä 25 henkilötyövuoden edestä. Käy-
tännössä se tarkoittaa irtisanomisia, 
osa-aikaistamisia ja lomautuksia.

Kesko ilmoitti myös aloittavansa 
uudet yt:t leikkauksista Kodin1-ket-
jussa, Anttilan ja K-Citymarketin kes-
kusyksiköissä. Uusien neuvottelujen 
leikkaustarve on Keskon arvion mu-
kaan 220 henkilötyövuotta. 

– Kun pääsi yksistä yt:istä eroon, 
kahdet alkavat. On tämä rajua aikaa, 
Vauhkala sanoo.

Vauhkala kyseenalaistaa ketjuoh-
jatun ylhäältä alas -johtamisen. Hen-
kilöstöbudjetit on päätetty korkeim-
milla palleilla ja tavaratalotasolle voi 
jäädä vain muutaman prosentin neu-
vottelu- ja pelivara. 

yHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT TUOTANNOLLISIN JA TALOUdELLISIN SyIN

vauhkalan mielestä verkosto on tärkeä 
luottamustehtävän hoitamisessa.

hän osasi jo odottaa säästötoimenpi-
teitä. Mutta tieto yt:iden laajuudes-
ta lamautti konkarinkin: yt:iden pii-
rissä oli yli 300 työntekijää, eli miltei 
kolmannes Anttila-ketjun henkilö-
kunnasta, ja 9 liikettä oli sulkemisu-
han alla. 

Neuvottelujen tuloksena työnanta-



Teema
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kun pääsi yksistä yt:istä 
eroon, kahdet alkavat. on 
tämä rajua aikaa, toteaa 
lahden anttilan pääluotta-
musmies kai vauhkala.
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Kyselyllä satoja ideoita
Päättyneissä neuvotteluissa työnte-
kijäpuolta edustivat Vauhkalan li-
säksi Itiksen Anttilan, K-Citymarke-
tin ja Keslogin pääluottamusmiehet 
sekä yhden Anttilan tavaratalojohta-
ja ja osastopäällikkö. Työnantajapuo-
lella istui 3 henkilöä. Neuvotteluiden 
aikana ryhmä kokoontui 4 kertaa kas-
votusten ja kerran puhelimitse. 

Yt-neuvottelujen alkamisen yhtey-
dessä työnantaja ehdotti kyselyä, jos-
sa henkilöstö saisi tehdä ehdotuksia 
toiminnan kehittämiseksi. Ideoita 
kerättiin myös Anttilan, Kodin1:n ja 
K-Citymarketin työntekijöiltä. Vas-
tauksia tuli yli 800, josta 490 antti-

kilöstö haluaa olla mukana rakenta-
massa yritystä, ja kysely kannatti teh-
dä, hän toteaa.

Vauhkalaa harmittaa, ettei ideoi-
den vaikutusta edes ehditty testaa-
maan käytännössä.

– Tämäkö on palkkio työntekijöi-
den sadoista kehitysideoista? 

Vuokristakin säästetään
Toinen piirre päättyneissä yhteis-
toimintaneuvotteluissa oli se, että 
samanaikaisesti käytiin muitakin 
neuvotteluja. Säästöjä haettiin myös 
muun muassa vuokrista ja aukiolo-
ajoista. 

aina kannattaa tehdä ehdotuksia yt-neuvotteluissa, kai vauhkala kannustaa.

KUKA
Kai Vauhkala
ikä: 47
tehtävä: Lahden Anttilan pääluot-
tamusmies ja myyjä
perhe: Vaimo, 9-vuotias tytär, 
19-vuotias poika ja 9-vuotias 
seropikoira
asuu: Hollolassa omakotitalossa 
kotoisin: Hollolasta
harrastukset: Jalkapallo ikämies-
tasolla, liikunta, ay-toiminta
motto: Jos tietää, muttei tee 
mitään, on se sama kuin ei 
tietäisikään.

lalaisilta. Vastausaikaa pidennettiin 
viikosta kahteen viikkoon työnteki-
jöiden ehdotuksesta.

Vauhkala yllättyi myönteisesti vas-
tausten määrästä.

– Tämä osoitti johdolle, että hen-

"Tämäkö on palkkio 
työntekijöiden sadois-
ta kehitysideoista?"

Jatkuu sivulla 12



1–29 35% 65% 35% 65% 25%

30–49 50% 50% 50% 50% 19%

50–99 41% 59% 41% 59% 0%

100–250 56% 44% 56% 44% 1%

yli 250 64% 36% 64% 36% 1%

Kaikki 49% 51% 49% 51% 11%

yT-neuvoTTeluT TaloudellisisTa 
ja tuotannollisista syistä ja henkilös-
tövähennyksistä ovat lain kirjaimen 
täyttämistä. Näin toteaa työoikeuden 
emeritusprofessori Martti Kairinen 
Turun yliopistosta.

Työnantajalla on valta päättää yksi-
puolisesti vähennyksistä sen jälkeen, 
kun neuvottelut on käyty. Se johtaa 
pahimmassa tapauksessa siihen, että 
neuvottelut jäävät vain keskusteluiksi.

– Neuvottelujen lopputulema pi-
täisi saada juridisesti sitovammak-
si, koska se tehostaisi yt-menettelyn 
merkitystä, Kairinen sanoo.

Jos neuvotteluissa päästään yksi-
mielisyyteen etenkin uudelleensijoit-
tamisesta, tulos voisi olla paikallinen 
sopimus. Neuvottelutuloksen asemaa 
voisi näin vahvistaa.

Esimerkiksi Saksassa palkansaaja-
puolen yritysneuvostoilla on veto-oi-

Neuvottelujen tulokset sitovammaksi
keus useisiin johdon tekemiin yritys-
päätöksiin. Siellä myös neuvottelujen 
tuloksena maksetaan erorahoja ir-
tisanotuille, mikä tekee irtisanomi-
set monimutkaisemmaksi ja kalliim-
maksi kuin täällä.

Kun Suomessa luottamusmies saa 
kutsun yt:ihin, hänellä on aikaa val-
mistautua ensimmäisiin neuvotte-
luihin vain viikon verran.

– Valmisteluaika voisi olla pitempi-
kin. Nyt henkilöstön yt-edustajat ei-
vät koe asemaansa riittävän tasaver-
taisiksi, Kairinen toteaa. 

Siten luottamusmies ehtisi hakea 
tietoa, tukea ja kouluttautua.

Kairisen mielestä parempiin lop-
putuloksiin työntekijöiden kannal-
ta päästäisiin, jos luottamusmiehellä 
olisi enemmän vapaata omasta työs-
tään henkilöstövähennyksiä neuvo-
teltaessa. Hän muistuttaa myös, että 
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palkansaajajärjestöjen vastuulla on 
luottamusmiesten kouluttautumi-
nen, neuvominen ja palkitseminen.

kairinen kollegoineen selvitti 
vuonna 2005  yt-lain toteutumista Yh-
teistoiminta yrityksissä –tutkimuk-
sessa työministeriölle. Siitä selvisi, 
että yleensä vähennystarve tippuu 30 
prosenttia työnantajan alkuperäises-
tä ilmoituksesta. Osa lähtee vapaaeh-
toisesti, määräaikaisia työsopimuksia 
ei jatketa, osa uudelleensijoitetaan ja 
ikääntyneitä siirtyy työttömyysput-
keen, josta he jäävät eläkkeelle. Siinä 
vaiheessa kun irtisanomiset toteute-
taan, tilanne on saattanut muuttua 
niin, että vähennystarve on tippunut  
noin kolmanneksen. Työnantaja il-
moittaa yt-kutsussa yläkanttiluvun 
varovaisuudesta, ettei joudu heti pe-
rään käymään uusia neuvotteluja. 

OnKO Viimeisen VuOden AiKAnA 
KäYtY Yt-neuVOttelujA 
irtisAnOmisistA tAi lOmAutuK  sistA?

OVAtKO luOttAmushenKilöt  
VOineet VAiKuttAA Yt-neuVOt-
telujen lOpputulOKseen?

VASTANNEIdEN MääRä 223 VASTANNEIdEN MääRä 109

Lähde: SAK:n luottamushenkilöbarometri joulukuu 2013, josta poimittu PAMin luottamushenkilöiden vastaukset.

YritYKsen tYön-
teKijämäärä

KYllä ei KYllä ei en OsAA 
sAnOA



Kaikissa lopettamisuhan alla ole-
vissa Anttiloista vuokrasopimukset 
päättyvät seuraavien 2 vuoden aikana 
ja neuvotteluja käytiin myymälätilo-
jen vuokrasuhteiden jatkamisesta. 
Osa näistä liikkeistä oli menestynyt 
hyvin. Vauhkala uskoo, että neuvot-
telut tilojen vuokrasuhteista vaikut-
tivat olennaisesti yt-neuvotteluihin. 
Hän toivoi vielä maaliskuun puoles-
sa välissä, että kaksi tai kolme liikettä 
voisi selviytyä. Toisin kävi.

Yt-henki on jo tuttu
Kun henkilöstöä vähennetään,  Vauh-
kala selvittää, onko vapaa-ehtoisia 
lähtijöitä ja ovatko eläkejärjestelyt 
mahdollisia. Tällä kertaa uudelleensi-
joitukset konsernin sisällä ovat han-
kalia uusien yt:iden takia. 

Hän myös pyytää työnantajaa huo-
miomaan esimerkiksi työntekijöiden 
tavallista vaikeamman taloudellisen 
tilanteen. Loput on kiinni työnanta-
jasta, joka tekee päätökset. 

Vauhkalalle ei ole tullut paljon yh-

mitä laki sanoo?

laki yhteistoiminnasta 
yrityksissä, kun kyseessä 
on henkilöstön vähentä-
minen.

ennen neuvotteluja

○ Työnantajan pitää antaa 
henkilöstön edustajille 
kirjallinen neuvotteluesitys 5 
päivää ennen neuvotteluja.

○ Esityksessä pitää olla 
käytettävissä olevat tiedot, 
perusteet, arviot määristä, 
valikoitumisperusteista ja 
toimeenpanoajoista.

○ Tiedot on annettava 
viipymättä.

○ Tiedot pitää antaa 
kirjallisena, jos toimenpi-
teet koskevat vähintään 
10 työntekijää, muutoin 
pyydettäessä.

neuvottelujen aikana

○ Neuvotteluaika on 14 
päivää tai 6 viikkoa riippuen 
toimenpiteiden laajuudesta.

○ Laki ei säädä kokousten 
lukumäärää tai kestoa.

○ Laki säätää, mitä neuvot-
telujen aikana on käytävä 
läpi (8 luvun § 50).

○ Päätöksiä ei saa tehdä 
ennen kuin neuvotteluaika 
on päättynyt.

○ Neuvotteluajasta voi 
sopia toisin, mutta sitä ei 
kannata lyhentää.

neuvottelujen jälkeen:

○ Työnantaja on velvollinen 
tiedottamaan päätöksistä

○ Työnantajan on esitet-
tävä kohtuullisessa ajassa 
selvitys yt-neuvottelujen 
perusteella harkittavista 
päätöksistä (8 luvun §53).

Käytännön vinkkejä  
yt-neuvotteluihin:         
pam.fi/pamplus

Lähde: PAMin juristi Liisa Aro

fAKtA

teydenottoja maaliskuun loppuun 
mennessä.

– Työntekijät tietävät yt-hengen ja 
ovat ehkä turtuneita siihen, hän pohtii.

ehdotuksia pöytään
Vauhkalan mielestä yt-neuvottelut 
säästötoimenpiteistä ovat olleet vain 
muodollisuuksia. 

Etenkin luottamusmiesuran en-
simmäiset neuvottelut olivat iso 
pettymys, kun lopputulokseen ei 
pystynytkään vaikuttamaan juuri ol-
lenkaan. 

Hän myöntää itsekin, että on kyy-
nistynyt vuosien varrella omien vai-
kuttamismahdollisuuksien suhteen, 
kun neuvotteluja käydään tuotannol-
lisin ja taloudellisin syin. Vaikka mah-
dollisuudet vaikuttaa tuntuisivat-
kin mitättömiltä, Vauhkalan mielestä 
kannattaa kuitenkin tehdä ehdotuk-
sia, meni syteen tai saveen. Ehdotuk-
set merkitään myös pöytäkirjaan.

– Siitä näkee, että on yrittänyt, eikä 
vain ollut kumileimasina. 
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kai vauhkalalle ei ole tullut juurikaan yhteydenottoja työntekijöiltä.



sTockmannin PääluoTTamus-
miehellä Rita Löwenhildillä on kii-
re. Työntekijä on kohta tulossa tapaa-
maan häntä saadakseen apua erilais-
ten lomautuspapereiden täytössä.

– Minulle on tullut satoja yhteyden-
ottoja. Neuvon puhelimessa ja osa tu-
lee paikan päälle tapaamaan, Löwen-
hild kertoo. 

Rumba alkoi, kun Stockmann päät-
ti viime keväänä lomauttaa koko hen-
kilökuntansa, eli noin 5 000 työnteki-
jää, kahdeksi viikoksi. Lomautuksia 
on yhä menossa. Henkilöstö sai va-
lita, vaihtaako lomarahat vapaik-
si vai onko lomautettuna kaksi viik-
koa. Noin puolet valitsi lomautuksen, 
mikä aiheuttaa melkoista paperisotaa 
päivärahojen saamiseksi. 

– Tämä järjestelmä koetaan työ-
lääksi ja hankalaksi, Löwenhild huo-
kaa.

Yt-neuvottelut lomautuksista 
olivat ohi jo viime keväänä. Uudet 
neuvottelut alkoivat syksyllä, kun 

”Nämä asiat tulevat iholle”

yrityksen markkinointiin tehtiin 
leikkauksia. Nyt on meneillään vie-
lä Stockmannin varaston työnteki-
jöitä koskevat yt-neuvottelut. Uusi 
varasto on rakenteilla. Edessä saattaa 
Löwenhildin mukaan olla lisää leik-
kauksia.

tukiverkosto on tärkeä
– On tämä ollut rankkaa. Olen ollut 
pitkään firmassa ja tunnen melkein 
kaikki, siksi nämä asiat tulevat iholle.

Rita Löwenhild
ikä: 62
tehtävä: Stockmannin 
pääluottamusmies
perhe: Avomies ja kaksi kissaa
asuu: Herttoniemenrannassa 
Helsingissä
kotoisin: Helsingistä
harrastukset: Mökkeily Kivino-
kassa Helsingissä
motto: Eteenpäin, sanoi 
mummo lumessa.

KUKA

pamplUS 13

Viime kevään yt-neuvottelut lo-
mautuksista on riitautettu. Jo neu-
vottelukutsussa oli hyvin pitkälle 
vietyjä suunnitelmia toimenpiteistä 
ja niiden ajoittumisesta. Vaihtoehto-
ja ei ollut. 

– Tuntui, ettei paljon pystynyt vai-
kuttamaan. Kun toimme vaihtoeh-
toja pöytään, sanottiin, että ne on jo 
huomioitu säästötoimenpiteissä.

Löwenhild on kokenut muiden 
luottamusmiesten tuen tärkeäksi. 
Stockmannin jokaisessa toimipis-
teessä on oma luottamusmies. Sen li-
säksi hän kuuluu epäviralliseen luot-
tamusmiesrinkiin, joka tapaa kerran 
kuussa. 

– Soittelen ja kyselen neuvoja mi-
ten muilla on joku asia käsitelty, hän 
kertoo.

Hänen miehensäkin on pääluot-
tamusmies toisella alalla. Vaikka 
työasiat jäävätkin työpaikalle, siitä 
on jo apua, että mies tietää mitä hän 
käy läpi. 

rita löwenhild tuntee melkein kaikki Stockmannin työntekijät.

löwenhildin mukaan luottiskavereilta voi 
kysyä neuvoja. 
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Pikaopas

Luottamushenkilöillä on oikeus 
kouluttautua. Osa koulutuksista on 
palkallisia. Näistä asioista on sovittu 
työehtosopimuksissa ja koulutusso-
pimuksissa. 
Katso lisätiedot www.pam.fi/koulutus.

koUlUtUkSEt

Työnantajan on tarjottava riit-
tävästi säilytystilaa asiakirjoille. 
Jos omaa työhuonetta ei ole, 
mahdollisuus sellaisen käyt-
tämiseen on tarjottava. Sama 
koskee myös toimistovälineitä 
ja nettiyhteyttä. Käytännön jär-
jestelyt sovitaan paikallisesti.

välinEEt ja tilat 
tEhtävän hoitoon

Työpaikalla on usein luottamus-
mies, työsuojeluvaltuutettu ja 
varavalittuja, jotka muodosta-
vat hyvän ringin. Verkostoitu-
minen myös muiden yritysten 
ja alojen luottamushenkilöiden 
kanssa antaa mahdollisuuden 
jakaa tietoa ja kokemuksia. 
PAM neuvoo ja tukee luotta-
mushenkilöä.

tUkivErkoSto

Aktiivi saa 3–4 viikon välein 
PAMplus-viestin sähköpostiin-
sa. Siksi oikea s-postiosoite 
on oltava PAMin tiedossa. 
PAMplus-lehti tulee 6 kertaa 
vuodessa. Näiden lisäksi PAM 
tekee esitteitä ja oppaita 
aktiivien avuksi. Katso lisää 
pam.fi/pamplus

pamplUS-lEhti ja 
pamplUS-viESti

vInKIt On KOOnnUt jonna SödErqviSt

näillä tykötarpeilla luottamustehtävän 
hoito onnistuu. 

aktiivin 
työkalupakki

Luottamusmiehillä ja työsuojeluvaltuute-
tuilla on oikeus riittävään vapautukseen 
työstä luottamustehtävien hoitamista 
varten. Vapautusaika määräytyy yrityksen 
työsuhteessa olevien työntekijöiden mää-
rän mukaan. Katso tarkemmin oman alasi 
työehtosopimuksesta. 

vapaUtUSaika

ESITTEET LOPUSSA?
KLIKKAA TILAUKSIIN 
www.pam.fi/tilaukset
Voit tilata PAMin esitteitä ja muita painotuotteita PAMin 
nettisivujen kautta. 

•	Yleisesite
•	Duuniopas
•	Nuorisoesite
•	 Liittymiskortit
•	PAMin seinäkalenteri
•	Työehtosopimukset
•	 Julisteet
•	 ja paljon muuta

 



ESITTEET LOPUSSA?
KLIKKAA TILAUKSIIN 
www.pam.fi/tilaukset
Voit tilata PAMin esitteitä ja muita painotuotteita PAMin 
nettisivujen kautta. 

•	Yleisesite
•	Duuniopas
•	Nuorisoesite
•	 Liittymiskortit
•	PAMin seinäkalenteri
•	Työehtosopimukset
•	 Julisteet
•	 ja paljon muuta
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Talouskoulu

tällä kertaa PAMin ekonomisti Sampsa Hamarila 
selittää, mitä tuloslaskelma ja tase pitävät sisällään.
Seuraavassa osassa perehdymme siihen, miten 
yritystoiminnan laajuutta ja kannattavuutta voidaan 
arvioida tilinpäätöksen lukujen avulla. 

Tuloslaskelma ja tase

tUloSlaSkElma
Tuloslaskelmasta selviää yrityksen 
tulot, eli tuotot, ja menot, eli kulut, 
tilikauden aikana, esim. 1.1.–31.12.
Tuloslaskelma voi olla ns. kululaji-
kohtainen tai toimintokohtainen, 
mikä tarkoittaa sitä, että ilmoitetut 
kuluerät ovat erilaisia. Molemmissa 
kuitenkin rakenne on samanlainen. 
ylhäällä tuloslaskelmassa on liike-
vaihto tai liiketoiminnan tuotot ja 
tuloslaskelman lopussa on tilikauden 
voitto tai tappio. Molemmista selviää 
myös liikevoitto tai -tappio, voitto 
ennen satunnaisia eriä sekä voitto 
ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja. 

yleensä tilinpäätökset ovat 
kululajikohtaisia. Tulot, eli tuotot, ja 
menot, eli kulut, tilikauden aikana. 
Tuloslaskelma voi olla ns. kululaji-
kohtainen tai toimintokohtainen, 
mikä tarkoittaa sitä, että ilmoitetut 
kuluerät ovat erilaisia. Molemmissa 
rakenne on kuitenkin samanlainen. 
ylhäällä tuloslaskelmassa on liike-
vaihto tai liiketoiminnan tuotot ja 
tuloslaskelman lopussa on tilikauden 
voitto tai tappio. Molemmista selviää 
myös liikevoitto tai -tappio, voitto 
ennen satunnaisia eriä sekä voitto 
ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja. 
yleensä tilinpäätökset ovat kululaji-
kohtaisia, kuten tässä esimerkissä.    

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

liikevaihto: veroton myynti ilman 
ALVia.
materiaalit ja palvelut: sisäänos-
tettu tavara, varaston muuttumi-
nen tilikauden aikana ja käytettyjä 
ulkoisia palveluita, esim. vuokra-
työtä.
henkilöstökulut: palkat ja 
muut henkilösivukulut.
poistot ja arvonalentumat: 
yrityksen kaikkien tilikaudelle 
kohdistuvien poistojen summa.
Liiketoiminnan muut kulut: esim. 
vuokrat, kirjanpito ja vartiointi.

liikevoitto: voitto ennen rahoi-
tuskuluja, kun tuotoista vähenne-
tään kulut.
rahoitustuotot ja -kulut: 
korkotuotot ja tilikauden aikana 
maksetut lainojen korot.

Satunnaiset erät: esim. saadut 
tai annetut konserniavustukset, 
kertaluontoiset kulut tai tuotot, 
kuten omaisuuden myyntituotot.

tuloverot: yrityksen voitosta 
maksetut verot.
tilikauden voitto: voitto rahoi-
tuskulujen satunnaisten erien ja 
tuloverojen jälkeen.

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 €
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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 €

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 € 

taSE tilikaUdEn  
päättEESSä 
Toisin kuin tuloslaskelma, joka ker-
too tulot ja menot koko tilikauden 
ajalta, tase on yhden hetken (esim. 
31.12.) läpileikkaus yrityksen omai-
suudesta ja rahanlähteistä. Tase on 
yleensä päivätty tilikauden viimeise-
nä päivänä.

Taseen vastaavaa puoli kertoo 
siitä, mihin rahat on yrityksessä 
käytetty. Vastaavaa puolella pätee 
sellainen logiikka, että mitä alem-
pana omaisuus on taseen vastaavaa 
puolella, sitä helpompaa kyseinen 
omaisuuserä on muuttaa käteiseksi. 
Alimpana rivinä on rahat ja pankki-
saamiset, joka kertoo yrityksen tilin 
saldon taseen päiväämishetkellä. 

Taseen vastattavaa puoli kertoo, 
mistä rahat yrityksen toiminnan pyö-
rittämiseen ovat tulleet. ylimpänä on 
osakepääoma, jonka omistajat ovat 
yritykseen sijoittaneet. Pitkäaikainen 
vieras pääoma on yli 1v pituisia vel-
koja ja lyhytaikainen alle 1v pituisia 
velkoja. 

Jos kirjanpito on tehty oikein, 
ovat taseen vastaavaa ja vastattavaa 
puolet samansuuruiset. yrityksen 
taloudellisen tilanteen arvioimi-
sessa käytetään sekä taseessa että 
tuloslaskelmassa olevia eriä. 

Vastaavaa puolella 
pätee sellainen logiik-
ka, että mitä alempana 
omaisuus on taseen 
vastaavaa puolella, sitä 
helpompaa kyseinen 
omaisuuserä on muut-
taa käteiseksi.
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Pelisäännöt

vuokraTyönTekijöiTä on koh-
deltava samanarvoisina käyttäjäyri-
tyksen omien työntekijöiden kanssa.   
Tämä on EU:n vuokratyödirektiivin 
tärkein päämäärä. 

Vuokratyöntekijöillä ei ole riittä-
västi tietoa määräaikaisuuden perus-
teista ja kestosta. Yli puolet vuokra-
työntekijöistä kokee myös olevansa 
heikommassa asemassa kuin yrityk-
sen muut työntekijät. Tämä käy ilmi 
työ- ja elinkeinoministeriön selvityk-
sestä vuodelta 2013.

Alan työehtosopimus koskee 
myös vuokratyöntekijöitä
Suomessa tehtävän työn työehdot 
määräytyvät myös vuokratyössä val-
taosin alan yleissitovan työehtosopi-
muksen perusteella. 

Vuonna 2001 uudistettuun työso-
pimuslakiin otettiin säännös vä-
himmäistyöehdoista vuokratyös-
sä. Vuokratyöntekijän työehdot ovat 
sen jälkeen määräytyneet pääasiassa 

tEKStI arja pohjola, PAMIn JURIStI

vuokratyöntekijät kokevat olevansa 
heikommassa asemassa kuin käyttä-
jäyrityksen työntekijät. PAMin aloilla 
työskentelee 9 000 vuokratyönteki-
jää, usein määräaikaisissa työsuhteis-
sa. Määräaikaisuudelle ei aina löydy 
perustetta. 

Yhtä arvokkaat
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Pelisäännöt

vuokratyö

○ Suomessa on 26 000 vuok-
ratyöntekijää, josta 9 000 
työskentelee PAMin aloilla.

○ PAMin aloilla työsken-
telee suhteellisesti eniten 
vuokratyöntekijöitä. Heitä on 
esimerkiksi vähittäis- ja tuk-
kukaupassa sekä matkailu-, 
majoitus- ja ravitsemisalalla.

○ Vuokratyövoiman käyttö 
on lisääntynyt varsinkin 
suurissa varastotyöpaikoissa 
viime vuosina. 

oikeudet ja  
velvollisuudet

 ○ Työvoiman vuokrauksessa 
muodostuu kolmikanta-
suhde, jossa työnantaja, eli 
vuokrayritys, antaa työnte-
kijänsä toisen yrityksen, eli 
käyttäjäyrityksen, käyttöön 
korvausta vastaan. 

vuokrayritys:

○ Vuokratyöntekijän viral-
linen työnantaja ja palkan-
maksaja.

○ Vastuu työturvallisuudesta.

käyttäjäyritys:

○ Välitön työnjohto-oikeus ja 
työn tekemiseen sekä järjes-
telyihin liittyvät työnantajan 
oikeudet ja velvollisuudet. 

○ Vastuu työturvallisuudesta.

○ Vastuu perehdytyksestä. 

○ Varmistaa työntekijän 
ammattitaidon tehtävään.

fAKtA
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○ Kannattaa sopia työnanta-
jan kanssa vuokratyövoiman 
käytön periaatteista.

○ Varmistaa, että lisätyötä 
tarjotaan ensin yrityksen 
omille työntekijöille.

○ Sekä luottamusmiehellä 
että työsuojeluvaltuutetulla 
on oikeus pyynnöstä saada 
tietoja käyttäjäyrityksen teke-
mistä alihankinta- ja vuokra-
työsopimuksista. 

○ Luottamushenkilöille on 
selvitettävä vuokratyön 
käytön syy, käytettävän 
työvoiman määrä, yrityksen 
yksilöintitiedot, työkohde, 
työtehtävät, sopimuksen 
kestoaika sekä vuokratyötä 
tai alihankintatyötä tekeviin 
työntekijöihin sovellettava 
työehtosopimus tai sen puut-
tuessa keskeiset työehdot.

○ Vuokratyöntekijän työnan-
tajan, eli vuokrayrityksen, on 
annettava käyttäjäyrityksen 
luottamushenkilölle vuokra-
työntekijän ja vuokrayrityksen 
välisen, työntekijän palkkaan 
tai työsuhteeseen liittyvien 
lakien tai sopimusten sovelta-
mista koskevan erimielisyyden 
selvittämiseksi tarpeelliset 
tiedot. 

○ Käyttäjäyrityksen luotta-
mushenkilö voi myös edustaa 
vuokratyöntekijää. Sekä 
tietojen saaminen että vuok-
ratyöntekijän edustaminen 
edellyttää, että vuokratyön-
tekijä on antanut henkilöstön 
edustajalle valtuutuksen. 

käyttäjäyrityksessä sovelletun työ-
ehtosopimuksen perusteella. Työvoi-
man vuokrausalalla on muutamia 
omia työehtosopimuksia. Tällaisessa 
tapauksessa vuokratyöntekijän työ-
ehdot määräytyvät vuokratyötä kos-
kevan työehtosopimuksen perusteel-
la. Joissakin harvoissa tapauksissa 
yrityksessä ei sovelleta mitään työeh-
tosopimusta. Tällöin vuokratyönteki-
jän työehdot määräytyvät käyttäjäyri-
tyksessä noudatettujen työehtojen 
perusteella.

määräaikaisuudelle pitää 
olla perusteet
Työsopimusten päätyyppi on tois-
taiseksi voimassa oleva työsopimus. 
Määräaikaisen työsopimuksen sol-
miminen edellyttää aina perusteltua 
syytä. Sitä arvioidaan samalla tavoin 
kaikilla toimialoilla, myös vuokra-
työssä.

Korkein oikeus antoi vuonna 2012 
ratkaisun määräaikaisuuden perus-
teista vuokratyössä (KKO:2012:10). 
Ratkaisu oli merkittävä vuokratyön-
tekijän työsuhdeturvan parantami-
sen kannalta. Vuokratyönantajilla 
oli ollut tapana käyttää ”käyttäjäyri-
tyksen tilauksen kestoon” perustuvia 
määräaikaisia työsopimuksia. Vuok-
ratyöntekijällä ei ollut käytännössä 
minkäänlaista työsuhdeturvaa, kos-
ka työ saattoi lakata ilman ennak-
kovaroitusta millä hetkellä hyvän-
sä. Korkeimman oikeuden ratkaisun 
mukaan työn tekeminen vuokratyö-
nä ei automaattisesti anna työnanta-
jalle oikeutta määräaikaisen työsopi-

muksen solmimiseen. 
Ratkaisu antaa vuokratyöntekijöil-

le hyvän perustan vaatia pysyvää työ-
suhdetta tilanteissa, joissa työvoiman 
tarve työpaikalla on pysyvä. Valitet-
tavasti nämä vuokratyösopimusten 
määräaikaisuutta koskevat periaat-
teet eivät aina ole ulottuneet työpaik-
kojen arkeen asti.  

lyhyet katkot työsuhteissa 
eivät vie etuuksia 
Työehtosopimusten keskeiset etuu-
det, kuten vuosiloman kertyminen, 
vuosilomapalkka, sairausajan palkal-
lisen jakson pituus ja arkipyhien kor-
vaaminen, ovat sidoksissa työsuhteen 
kestoon. Vuokratyöntekijöiltä nämä 
edut usein jäävät saamatta työn ti-
lapäisyyden takia. Työjaksojen väliin 
jäävien katkosten takia työsuhteen ei 
katsota jatkuneen keskeytymättömä-
nä. Tällöin työsuhteen kestoon sido-
tut etuudet eivät kerry. 

Kaikkien pitää olla 
yhdenvertaisia
EU:n vuokratyödirektiivi tuli sovel-
lettavaksi vuonna 2011. Se ei kuiten-
kaan tuonut suuria muutoksia vuok-
ratyöntekijöiden arkeen Suomessa. 
Käyttäjäyritys velvoitettiin tarjoa-
maan vuokratyöntekijöille ”samoja 
palveluja ja yhteisiä järjestelyjä” kuin 
omille työntekijöille.  Tällä tarkoitet- 
tiin mm. pääsyä yhteisiin harrastusti-
loihin ja mahdollisuutta käyttää ruo-
kalapalveluita. Käyttäjäyrityksellä ei 
kuitenkaan ole velvollisuutta tukea 
esimerkiksi ruokailua ja harrastusta.

Valitettavasti nämä vuokratyösopimusten  
määräaikaisuutta koskevat periaatteet 
eivät aina ole ulottuneet työpaikkojen  
arkeen asti.

luottamusmies

fAKtA
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SARJASSA OTETAAN KäSITTELyyN TyöEHTOSOPIMUSTEN KySyMyKSIä HERäTTäVIä PyKäLIä.

mitä tämä tarkoittaa? 
Kiinteistöpalvelualan työehtosopi-
muksen mukaan työntekijälle kor-
vataan se osa ansiosta, jonka hän 
menettää kun ei voi työskennellä ar-
kipyhän takia.

Korvaamisen edellytyksenä on 
kolme kuukautta kestänyt työsuhde, 
paitsi itsenäisyyspäivän osalta.  Itse-
näisyyspäivän osalta työsuhteen kes-
ton edellytys on 6 päivää.

Kuukausipalkkaiselle työntekijälle 
ei tule arkipyhän johdosta ansion-
menetystä, eikä hänelle näin ollen ai-
heudu mitään korvattavaa.

Tuntipalkkaisen työntekijän tilan-
ne saattaa olla toinen. Mikäli arki-
pyhä on työntekijän työvuoroluet-
telon mukaan työpäivä, eikä hän voi 
silloin työskennellä, hän menettää 
siltä päivältä ansion. Silloin työnan-
tajan on korvattava ansionmenetys.  
Korvausvelvoite syntyy myös silloin, 
kun työntekijällä olisi ollut työpäivä, 

mutta hän on poissa työstä sairauden 
tai sairaan lapsen hoitamisen vuoksi. 
Korvaus maksetaan keskituntiansi-
on mukaan.

Kokoaikatyöntekijän arkipyhäkor-
vaus määräytyy työsopimuksessa 
sovitun tuntimäärän mukaan. 37,5 
tuntia viikossa tekevän työntekijän 
korvaus maksetaan 7,5 tunnin mu-
kaan ja 40 viikkotuntia tekevän kor-
vaus maksetaan 8 tunnilta. Alle 37,5 
tuntia viikossa tekevälle arkipyhä-
korvauksen määrä lasketaan oman 
työajan ja kokoaikatyön työajan 
suhteesta. Mikäli viikkotyöaika on 
vakio, korvauksen määrä on sovitut 
viikkotunnit jaettuna viidellä. Jos 
viikoittainen työaika vaihtelee, kor-
vauksen määrä lasketaan edeltävän 
vuosineljänneksen keskimääräisestä 
työajasta.

Jos työntekijä on töissä kyseessä 
olevana päivänä, hänelle maksetaan 
100 prosentilla korotettua palkkaa 
tehdyiltä työtunneilta.

kiinteistöpalvelualan arkipyhäkorvaukset

pykälä
Kiinteistöpalvelualan työehto
sopimuksen 9 § kohta 6:

Työehtosopimuksessa on 
lueteltu 11 päivää, joilta mak
setaan arkipyhäkorvausta: 

•	 uudenvuodenpäivä

•	  loppiainen

•	 pitkäperjantai

•	 2. pääsiäispäivä

•	 vapunpäivä

•	 helatorstai

•	 juhannusaatto

•	 itsenäisyyspäivä

•	 jouluaatto

•	 joulupäivä

•	 tapaninpäivä

Pykälä syynissä
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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  

paikallinen sopiminen (2pv)  
Kenelle aika haku viim.

Kiinteistö-
palveluala

14.–15.5 10.4.

Turvallisuusala 27.–28.8. 25.7.

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

Kiljavan opisto 13.–15.5 11.4

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 hyvinvointiviikonloppu  
7.–8.6. lauantai ja sunnuntai, rantasipi siuntion Kylpylä 
Viikonloppu on tarkoitettu alueemme luottamusmiehille ja 
työsuojeluvaltuutetuille. Viikonlopun aikana hoidetaan sekä 
mieltä että kroppaa rehkimällä ja rentoutumalla hyvässä 
seurassa. Ilmoittaudu viimeistään 16.5.

lOunAis-suOmi 
Ilmoittaudu koulutuksiin jäsentunnuksillasi www.pam.fi, 
jäsenyysneuvonta 030 100 600 tai turku@pam.fi tai 
pori@pam.fi

luottamushenkilöiden aamukahvitapaamiset  
Turun ja Porin toimistoissa 
15.4. tiistai klo 10–12, aihe ilmoitetaan myöhemmin 
6.5. tiistai klo 10–12, aihe ilmoitetaan myöhemmin 
Ilmoittautumiset mielellään viikkoa ennen tilaisuutta. 

häme-pirKAnmAA 
Ilmoittaudu koulutuksiin jäsentunnuksillasi www.pam.fi, 
jäsenyysneuvonta 030 100 600 tai tampere@pam.fi.

luottamushenkilötapaaminen:
16.4. keskiviikkona klo 17–19, paikka ilmoitetaan 
myöhemmin, teemana EU-vaalipaneeli ehdokkaille
14.5. keskiviikko klo 10–15, pAmin tampereen toimisto, 
teemana vuosiloma
Vuosilomalakikoulutuksessa pureudutaan vuosiloma-
lain ajankohtaisiin kysymyksiin ja selvitetään tyypillisiä 
pulmatilanteita. Opit tai kertaat vuosilomalain perusteet 
sekä tutustut uusiin lakimuutoksiin. Millaisilla ehdoilla loma 
kertyy? Miten toimitaan jos sairastuu ennen vuosilomaa tai 
sen aikana? Käytännön harjoitukset havainnollistavat asiaa. 
Ilmoittaudu viimeistään viikko ennen tilaisuutta.

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

uusi vuosilomalaki
5.5. maanantai klo 17–20, aluetoimisto, uusikatu 22, Oulu
6.5. tiistai klo 17–20, aluetoimisto, rovakatu 8, rovaniemi
7.5. keskiviikko klo 17–20, Kajaani
Kesä tulee ja niin tulee lomatkin. Tiedätkö loman määräyty-
miseen ja muut vuosilomaan liittyvät säännökset. Tule oppi-
maan kaikki, mitä sinun pitää tietää vuosilomalaista ja vuosilo-
man laskemista. Ilmoittaudu viimeistään 28.4. mennessä.
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Yt-laki ja paikallinen sopiminen
24.–25.5. lauantai ja sunnuntai, sokos hotel Oulun eden, 
Oulu 
Onko yT muutakin kuin irtisanomisia? Voiko paikallisesti 
sopia muustakin kuin taukotilasta?
Näihin ja moniin muihin asioihin saat vastauksen tällä 
kurssilla. Lakimiehen johdolla tutustumme yhteistoi-
mintalakiin ja yhteistoimintaneuvotteluiden prosessiin. 
ymmärrät mitä vaatimuksia laki asettaa työantajille ja 
miten henkilöstön edustajana sinun pitää toimia yhteis-
toiminnan hengessä ja mihin olet oikeutettu. Kurssin toi-
nen aihekokonaisuus käsittelee paikallista sopimista. Opit 
neuvottelupäällikkömme johdolla, mitä paikallisella sopi-
misella tarkoitetaan sekä miten ja mistä voit työpaikallasi 
sopia paremmin tai eri tavoin kuin TES:ssä ohjeistetaan. 
Ilmoittaudu viimeistään 7.5.

KOulutuKset AmmAttiOsAstOn 
AKtiiVeille

Ammattiosastoille tehtäväkohtaista koulutusta tarjoaa
Kiljavan opisto. PAM järjestää myös alueellisesti tehtäviin
perehdytystä. Sopivaa koulutustarjontaa löytyy
myös TSL:n ja KSL:n tarjonnasta. PAM tukee ammattiosas-
tokoulutusta tukipäätöksen mukaisesti. Tässä on
poimintoja kursseista, jotka sopivat ammattiosastojen
aktiiveille. Kysy lisää omasta ammattiosastostasi.

puheenjohtaja- ja sihteerikurssit 
22.–26.9.
Kiljavan opisto

järjestöjohtaminen
15.–16.11., jämsä (himos)
Työväen Sivistysliitto TSL

Valmistaudu ja vakuuta – puhetaidon kurssi
26.–27.4., Kuopio
11.–12.10., jyväskylä
Työväen Sivistysliitto TSL, katso lisää Pam-lehden koulutus-
liittestä2014.

taloudenhoitajien täydennyskurssi
29.–31.10.
Kiljavan opisto

Ammattiosaston ja yhdistyksen koulutusvastaavat
27.–28.9., tampere
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sAAtKO  
kurssin ajalta palk-

kaa? katso työn-
antajatuen piiriin 

kuuluvat luottamus-
henkilökurssit 

osoitteesta  
pam.fi/koulutus.

Työväen Sivistysliitto TSL, katso lisätiedot Pam-lehden
koulutusliitteestä 2014.

pAmin opintovastaavien ja työelämän 
koulutusneuvojien yhteisseminaari
23.–24.8., petäys

Ammattiosaston asiakirjat kuntoon
17.–18.5., helsinki
11.–12.10., turku
Työväen Sivistysliitto TSL

Ammattiosaston kotisivut
11.–12.10., tampere
Työväen Sivistysliitto ry

sosiaalinen media ammattiosaston viestinnässä 
ja toiminnassa
18.–19.10., mikkeli
Katso lisätiedot Pam-lehden koulutusliitteestä 2014.

excel ammattiosaston ja luottamusmiehen työkaluna
10.–11.5., tampere
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Joonas Tuomivaara (JT)
työsuojeluvaltuutettu 
Keslog Oy
varapuheenjohtaja 
Keskolaisten ammattiosas-
toedustajiston puheenjohtaja 
PAM
31 v, Vantaa

KUKA

Joonas tuomivaara ja Sauli Isokoski pohtivat EU-asioita maaliskuisena 
maanantaina facebook-keskustelussa.

EU, säätely ja vaalit  
– laimea vai hotti?

äänestää Suomen EU -jäsenyydestä. 
Mielestäni kuitenkin Suomi pystyy 
takaamaan hyvät kauppasuhteet ole-
malla ETA:ssa, mutta omalla keskus-
pankilla ja rahalla tekemään elvyttä-
vämpää politiikkaa 

si: Itse en olisi EU:sta lähdössä, ai-
nakaan vielä. Silloin aikanaan siitä 
äänestettiin. Jos EU:sta erottaisiin ja 
tulisi markka takaisin valuutaksi, se 
tarkoittaisi myös lainojen korkojen 
nousua. Näin asiantuntijat ovat aina-
kin kertoneet.

Tänään puhuttiiin töissä EU:n toi-
mista Ukrainan tilanteessa. Koetin 
sanoa, että just rauhanomaisin kei-
noin EU:n on oltava kriisin hoidossa 
mukana. 

AK: Jos ei olisi EU:ta, ei tuollaisille 
yhteisille päätöksille olisi samanlais-
ta areenaa.

si: Eipä niin.

AK: Kenen etu se on, jos säätelyä on 
mahdollisimman vähän?

jt: Yleensä säätelyllä pyritään tur-
vaamaan jokin vähimmäistaso. Siksi 

tEKStI aUli kivEnmaa (AK)

SARJASSA OTETAAN AIHE HALTUUN

jt: "no eikö ne siellä EU:ssa tästäkin 
jotain säädä”, on yleisin kommentti 
työpaikalla EU:sta. EU on jokin jossain 
elämämme ulkopuolella, johon suh-
taudutaan ivallisesti. Siitä on vaikea 
saada positiivista keskustelua aikaan.

si: Kaikki valittaa, että EU:ssa teh-
dään päätökset ja sitten jätetään ää-
nestämättä. Moni sanoo tosin, että 

lomaillessa on hyvä, että on sama 
raha ja että pääsee helposti kulke-
maan EU-maiden välillä.

jt: Mut on kasvatettu, että äänes-
täminen ja äänen käyttäminen on 
jokaisen oikeus. Nyt olen kuullut tosi 
paljon arvostamiltani ihmisiltä, että 
äänestämättä jättäminen ja pieni 
äänestysprosentti antaisi perusteet 

Sauli Isokoski (SI)
puheenjohtaja 
Pietarsaaren seudun 
ammattiosastoedustajiston 
varapuheenjohtaja PAM
39 v, Pietarsaari

KUKA
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tahtoisin nähdä säätelyn positiivise-
na asiana.  Säätelyn ja "hankalan by-
rokratian” vähentäminen on oikeis-
tolaisjargonia, jolla halutaan mm. 
työvoiman joustavuutta. Joustavuu-
della taas ainakin usein tarkoitetaan 
juuri heikomman turvan heikentä-
mistä entisestään.

Työsuojeluasioissa etenkin näen 
mahdollisuuksia. Esimerkiksi mää-
räykset työergonomiaan voivat hel-
pottaa kaikkien oloja. Ihmiset ovat 
samankaltaisia ja siksi yhteisym-
märryksen löytäminen voisi olla hel-
pompaa kuin vaikka maataloudessa. 

si: Asialla voi olla kaksi puolta. EU 
voisi vaikuttaa nykyistä enemmän-
kin esimerkiksi työoloihin siellä, 
missä tuotteet valmistetaan.

AK: Tavaroillehan on aika tarkkoja 
määräyksiä, että pääsevät EU:n sisä-
markkinoille.

si: Esimerkiksi ne suorat kurkut.
AK: Aivan, siitä määräyksestä on 

kyllä jo luovuttu.
si: Onneksi.

si: Suomesta valitaan parlamenttiin 
13 edustajaa. Se ei ole kovin paljon. 
Niistäkin osa soutaa väärään suun-
taan. Minne menee Suomen etu?

AK: Mutta onko suomalaisilla jo-
kin yhteinen etu suhteessa EU:hun?  
Vai onko erilaisilla suomalaisilla eri-
laisia etuja? 
     jt: Kaipa ne edut määrittyvät 

EU-parlamentin vaalit 25.5. 
Suomessa. Suomesta valitaan 13 
edustajaa.

äänestysprosentti viime vaaleissa 
40.

parlamentti 
751 jäsentä vaalien jälkeen

Edustaa EU-kansalaisia 

Päättää EU:n budjetista ja lainsää-
dännöstä neuvoston kanssa

Valitsee komission puheenjohta-
jan, hyväksyy ja erottaa komission

Jäsenet jakautuvat poliittisiin 
ryhmiin (2009 vaalit): 
EPP (Euroopan kansanpuolue) 
273 jäsentä  
S&d (sosialistit ja demokraatit) 
193 jäsentä 
ALdE Liberaalidemokraatit 85 G/
EFA Vihreät 58 jäsentä  
ECR Konservatiivit ja reformistit 
57 jäsentä 
GUE/NGL Vasemmisto 35 jäsentä 
EFd  Vapaa ja demokraattinen 
Eurooppa 31 jäsentä 
Ryhmien ulkopuoliset 32

Komissio 
Edustaa EU:ta 

28 jäsenvaltioiden ehdottamaa ko-
missaaria, yksi kustakin jäsenvalti-
osta. Suomesta Olli Rehn (kesk.)

Jokaisella komissaarilla oma 
vastuualue

Suunnittelee ja toimeenpanee 
EU:n toimintaa

Valmistelee lainsäädäntöehdotuk-
set ja valvoo osaltaan lainsäädän-
nön noudattamista

neuvosto 
Edustaa jäsenmaiden hallituksia

Jäseninä kulloinkin asiasta 
vastaavat jäsenmaan hallituksen 
ministerit

Päättää EU:n budjetista ja lain-
säädännöstä parlamentin kanssa

Koordinoi talouspolitiikkaa

fAKtA

enemmän sosiaalisen aseman mu-
kaan kuin esim. asuinmaan.

AK: Entä Etelä-Euroopan ”hulivili-
taloudet”? Pitääkö niille lisätä kuria?

si: Pitää lisätä kuria jatkossa ja pe-
lurit on laitettava kuriin. Aina nämä 
kumminkin kohdistuu näissä maissa 
siihen köyhimpään osaan kansasta. 
Ihmiset pitää pelastaa, ei pankkeja.

jt: Velat anteeksi. Kiristyspolitii-
kalla on aiheutettu Kreikassa jo kuo-
lemia ja merkittävä terveyden hei-
kentyminen isolla osaa kansaa!

Täysin itsekkäistäkin syistä voi-
daan vaatia köyhille Etelä-Euroo-
pan kansalaisille parempia oloja. Kun 
köyhimpien asema turvataan, kan-
sojen talous ei romahda kokonaan ja 
kysyntä on turvattu. Tälllöin EU -si-
sämarkkinoiden kysyntä pysyy edes 
jollain tasolla ja Suomen vientimark-
kinat ovat vakaammat. 

jt: EU-kriitikot haukkuvat EU:a epä-
demokraattiseksi ja että komissiol-
la on liian suuri rooli. Itsellänikin on 
hieman epäselvyyksiä työnjaon suh-
teen... EU:ssa lobbaavat pääasiassa 
suuryritysten edunvalvojat. Suomes-
sakin ay -liikkeen tulisi resurssoida 
merkittävästi nimenomaan EU -vai-
kuttamiseen.

si: Vielä sen verran sanon, että kun 
on Suomesta 13 meppiä, niin olisi 
tosi tärkeää, että joukossa on meitä 
duunareita ja pienipalkkalaisia ajat-
televia, jotka vievät ajatuksia läpi 
niissä ryhmittymissä, mihin liittyvät. 

jt: Niin. Nythän valtaa on jo vuo-
sia pitänyt oikeistolaiset... Kyllä mä-
kin varmasti äänestän ja kannustan 
muita äänestämään, vaikka olen aika 
avoimesti kyseenalaistanut omat ja 
”valtavirran” ajatukset. Se on hyvä 
keino löytää uusia näkökulmia. 

Työsuojeluasioissa 
etenkin näen mahdolli-
suuksia. Esimerkiksi 
määräykset työergo-
nomiaan voivat helpot-
taa kaikkien oloja.
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Horisontti
TUOTTAJA: PAMIN yHTEISKUNTAPOLIITTINEN yKSIKKö

tutkinto helpottaa 
työelämää 

mikko laakkonEn
PAMIn KOULUtUSPOLIIttInEn ASIAntUntIJA

Suurremontti  
ammattikoulutuksessa  
Suomalaista ammatillista koulutusta 
pistetään lähivuosina uuteen uskoon 
monella rintamalla. Koulutuksen 
järjestäjäverkkoa myllätään, koko 
massiivinen tutkintojärjestelmä 
remontoidaan ja rahoitus laitetaan 
uusiksi. Opetushallitus on jo kiirehti-
nyt muistuttamaan, että uudistukset 
tehdään aina koulutuksen laadusta 
tinkimättä. Tämä on erinomainen läh-
tökohta, toisaalta mikään muukaan 
tuskin oikein kävisi päinsä. Rautainen 
laatu ja työelämän lähtökohdista 
tapahtuva joustavuus tutkintojen ja 
osaamisalojen välillä petaavat valoisaa 
tulevaisuutta.

pohjoismaalaiset  
luottavat toisiinsa
Vahvin ihmisten välinen luottamus 
on Euroopan maissa kuten Tanskassa, 
Norjassa ja Suomessa. Näissä maissa 
koetaan muihin maihin verrattuna 
enemmän ihmisten välistä oikeuden-
mukaisuutta. Tämä käy ilmi European 
Social Surveyn 24 Euroopan maan 
keskinäisessä vertailussa. Pohjoismaat 
nousevat myös vertailussa kärkeen 
arvioissa ihmisten epäitsekkyydestä. 
Ihmisten yhtäläisiä mahdollisuuksia 
arvostavat kaikkien mittauksessa 
mukana olleiden maiden kansalaiset. 
Tärkeintä se näyttää olevan kosovo-
laisille. 

 karu totuus on, että 
ammatillisen tut-
kinnon suoritta-
neen todennäköi-
syys työllistyä on 
radikaalisti parempi 

kuin pelkän peruskoulun varas-
sa olevan. Toki tälläkin hetkellä 
palvelualojen työpaikoilta löy-
tyy – varsinkin iäkkäämmästä 
päästä – paljonkin työntekijöitä, 
jotka ovat siirtyneet työelämään 
suoraan kansa- tai peruskoulun 
penkiltä. 

vanhaT ParraT ovat kuiten-
kin hyvää vauhtia siirtymäs-
sä eläkkeelle, ja nuoremmalle 
sukupolvelle haluan tähdentää: 
partojen tilalle ei tulla palk-
kaamaan työntekijää samalta 
pohjalta, vaan paikka täytetään 
muodollisesti koulutetummal-
la henkilöllä. 

Tässä kohTaa joku jo huo-
mauttaa, että onhan niitä oi-
keasti sellaisiakin nuoria tyyp-
pejä, jotka ovat saaneet töitä 
myös ilman koulutusta. Mak-
kosen Petekin työllistyi viime 
vuonna suoraan peruskoulusta. 

onhan niiTä, mutta ei mon-
taa. Ja kannattaa katsoa tar-
kemmin Peten työsopimusta. 
Onko niissä täydet työtunnit? 
Onko kyseessä määräaikainen 
työsopimus? Onko sopimus 
itse asiassa tehty vuokrafir-
man kanssa? Ja arvatkaa, ku-
ka laitetaan yt-neuvotteluissa 
ensimmäisenä pihalle? Ilman 
koulutusta todennäköisyys 
tehdä epätyypillisiä ja epävar-
moja työsuhteita kasvaa var-
masti. 

ja vaikka en halua painostaa 
ketään työelämän oravanpyö-
rään, niin eikö olisi mukavaa, 
että työuralla olisi hyvät mah-
dollisuudet myös edetä? Tässä-
kin kohtaa tutkinnon painoar-
vo on melkoinen. 

Parhaillaan yläkoulus-
sa viimeistä vuottaa paker-
tavan ei kannata edes harkita 
jättävänsä opiskeluja siihen. Jo 
työelämässä oleville voi läm-
pimästi suositella esimerkiksi 
näyttötutkinnon suorittamis-
ta. Panen pääni pantiksi, että 
se kannattaa!



Oletko ilmoittanut PAMille  
sähköpostiosoitteesi? *
Ilmoita uusi osoite tai muuttuneet tiedot osoitteessa  

www.pam.fi 
(vaatii kirjautumisen kohdassa “Jäsen kirjaudu sisään”).

* Esimerkiksi PAMplus-viesti ei löydä perille ilman sähköpostiosoitettasi.
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sananvaPaus on perustuslain suo-
jaama perusoikeus, joka pätee myös 
työelämässä, korostaa viestintäoikeu-
den professori Päivi Tiilikka. 

Työntekijän sananvapaus on Tii-
likan mukaan lähtökohtaisesti voi-
massa, jos sitä ei ole erityisin syin ra-
joitettu. Työnantaja ei saa kuitenkaan 
asettaa kohtuuttomia ehtoja siitä, 
mitä työntekijä saa lausua.

–  En näe, että esimerkiksi nor-
maalissa työtä ja työoloja koskevassa 
lehtihaastattelussa työnantaja voisi 

tEKStI UP/kari lEppänEn
KUvA pEkka Sipola

Luottamushenkilöiden täytyy voida puhua myös työpaikkojen kielteisistä asioista. 
Sen takaa perustuslaki.

Sananvapaus pätee myös 
työelämässä  

 – luottamusmiehen sananvapaus on laajempi kuin tavallisen työntekijän, sanoo viestintäoikeuden professori päivi tiilikka.

millään tavalla puuttua työntekijän 
sananvapauden käyttämiseen.

Tiilikka ei pidä sitovana ilmoitus-
ta, että työpaikan ja yrityksen asioista 
saa puhua vain työnantajan edustaja. 
Lainvastainen ehto on mitätön.

 – On aina otettava huomioon sa-
nanvapauden perusoikeusluonne.  

luottamusmiehen  
sanan vapaus laajempi
Tiilikan mukaan luottamusmiehen 
sananvapaus on tämän aseman vuok-

si vielä laajempi kuin tavallisen työn-
tekijän.

Luottamusmiehen tehtävä on puo-
lustaa työntekijöitä ja varmistaa, että 
lain ja työehtosopimuksen mukaiset 
oikeudet toteutuvat työpaikalla.

 –  Tehtävänsä toteuttamiseksi 
luottamusmiehen täytyy voida ottaa 
esille myös negatiivisia asioita.

Perustuslain suojaa nauttivana pe-
rusoikeutenakin sananvapaudella on 
myös rajoituksensa. Mitä hyvänsä ei 
saa sanoa, ei edes luottamusmies.
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Asiantuntija

○ Julkisen sanan neuvosto JSN 
on helmikuussa antamassaan 
lausunnossa ilmaissut huolen-
sa sananvapauden rajoittamis-
pyrkimyksiin työelämässä.

○ Myös PAMissa on huomattu, 
että työntekijöitä ja luotta-
mushenkilöitä on kielletty 
puhumasta yrityksen asioista. 

päivi tiilikka
○ Oikeustieteen tohtori ja 
varatuomari.

○ Viestintäoikeuden määrä-
aikainen professori Helsingin 
yliopiston oikeustieteellisessä 
tiedekunnassa.

KUKA

Sananvapauden rajoituksiin kuu-
luu niin sanottu lojaliteettivelvoite, 
joka johdetaan työsopimuslain 3. lu-
vun 1. pykälästä.

 – Lakipykälässä ei puhuta suoraan 
sananvapaudesta. Siinä todetaan, että 
työntekijän pitää käyttäytyä, kuten 
hänen asemassaan olevalta työnteki-
jältä voidaan kohtuudella vaatia.

liikesalaisuus pitää  
määritellä tarkasti
Työsopimuslaissa säädetään myös 
liike- ja ammatti-
salaisuudesta. Sel-
laisiakin luottamus-
m ie he n t ie t o on 
saat     taa tulla hänen 
hoitaessaan tehtä-
väänsä.

Tiilikka korostaa, 
että liikesalaisuus 
täytyy määritellä tar-
kasti. Mitä hyvänsä ei voi julistaa lii-
kesalaisuudeksi. 

 –  Ei riitä, että työnantaja sanoo 
jonkin asian olevan liikesalaisuus. 
Liikesalaisuuden täytyy olla oikeasti 
salaisuus niin, ettei tieto ole kaikkien 
halukkaiden saatavilla.

Myös yhteistoimintalain 57. pykälä 
säätää luottamusmiehen ja henkilös-
tön edustajan salassapitovelvollisuu-
desta. Se koskee mm. liike- ja ammat-
tisalaisuuksia, jotka tulevat tietoon 
neuvottelujen yhteydessä.

Tässäkään ei sananvapautta voi ra-
joittaa mielivaltaisesti, Tiilikka ko-
rostaa. Työnantajan on erikseen osoi-
tettava, mitkä tiedot ovat salassa 
pidettäviä.

totta pitää puhua
Tiilikka korostaa, että kritiikin esit-
täminen on sallittua etenkin luotta-
musmiehelle, mutta faktojen on olta-
va kohdallaan.

Toisen kunniaa ei saa loukata sana-
vapauden varjolla.

Kunnianloukkauksessa on kyse sii-
tä, että toisesta henkilöstä esitetään 
valheellinen tieto tai vihjaus.

– Kritiikissä ei myöskään saa käyt-
tää tarkoituksellisen loukkaavaa tai 
halventavaa ilmaisua yksittäisistä 
henkilöistä.

Kunnianloukkaus voi olla myös 
yleisluontoista halventamista, sätti-
mistä tai haukkumanimien käyttöä. 

 – Silloin ei kyse ole tosiasiatiedosta, 
jonka mielekkyy-
destä voisi järke-
västi keskustella.

Yrityksen kun-
niaa ei voi lou-
kata, vaan teon 
kohteena on aina 
ihminen. Jos koh-
teena on yritys, 
kunnianloukka-

us voi kohdistua ihmiseen, joka hoitaa 
yrityksessä asioita, joista loukkaukses-
sa puhutaan.

 – Esimerkiksi voidaan väittää, että 
työpaikalla on tiettyjä vakavia työtur-
vallisuuspuutteita, joihin ei ole huo-
mautettaessa reagoitu. Jos väite on 
paikkansapitämätön, voi olla kyse olla 
työturvallisuudesta vastaavien henki-
löiden kunnian loukkaaminen. 

sananvapaus ei riipu  
viestintävälineestä
Sosiaalinen media on tuonut laajan 
julkisuuden kaikkien ulottuville. 

Tiilikka muistuttaa, että sananva-
paus ja sen rajaukset koskevat myös 
sosiaalista mediaa. Sananvapaus ei 
riipu välineestä, jossa sitä käytetään.

 – Kahvipöydässä purnaaminen ei 
yleensä aiheuta suurempaa vahinkoa. 
Jos asia siirtyy sosiaaliseen mediaan, 
saattaa kyseeseen tulla esimerkiksi 
yrityksen vahingoittaminen.

Kritiikin esittäminen 
on sallittua etenkin 
luottamusmiehelle, 
mutta faktojen on 
oltava kohdallaan.

Sananvapaus perustuu Suo-
men perustuslain 12 pykälään 
ja kansainvälisiin sopimuksiin. 
Kansalaisella on oikeus levit-
tää ja vastaanottaa tietoja, 
mielipiteitä ja viestejä kenen-
kään ennakolta estämättä.

lojaliteettivelvoite on 
velvollisuus ottaa omassa 
toiminnassa huomioon toisen 
intressejä.

Työnantajastaan ei saa levittää 
paikkansapitämättömiä tai 
salassa pidettäviä tietoja. 
Usein lojaliteettivelvoittee-
seen sisällytetään kilpailevan 
toiminnan kielto.

ABC

nyt
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Pidemmästi

Kun työntekijät havaitsevat sisäilmassa puuttei-
ta tai oireilevat, ongelmiin pitää tarttua ripeäs-
ti. Luottamushenkilö voi vauhdittaa prosessin 
aloittamista ja etenemistä.
tEKStI seijA VirtA, PAMIn työyMPÄRIStöASIAntUntIJA

silmiä kirvelee, nenä vuo-
taa, kurkku on käheä ja 
iho kutiaa. Työntekijöitä 
vaivaa allergia, päänsär-
ky, väsymys, kuumeilu 
sekä  hengitystieinfek-

tiot. He voivat kärsiä myös  pitkä-
aikaissairauksista kuten astmasta. 
Nämä oireet voivat johtua huonosta 
sisäilmasta, kenties homeesta. Häly-
tyskellojen pitäisi soida, jos työnte-
kijöillä esiintyy paljon tämäntyyppi-
siä oireita ja jos he saavat työpaikalla 
oireita, jotka helpottuvat tai häviävät 
muualla ollessa. 

Etenkin puhtaanapidon työnte-
kijät ja siivoojat altistuvat helpos-
ti esimerkiksi homeille, pölyille, 
mikrobeille, jos he työskentelevät 
kosteuden vaurioittamissa raken-
nuksissa.
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Haiseeko 
täällä home?
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fAKtAesimies käynnistää selvitykset
Heti kun työntekijä huomaa ongel-
mia sisäilmassa, hänen pitää ilmoit-
taa niistä omalle esimiehelleen ja 
työsuojeluvaltuutetulle. Kun esimies 
saa tiedon sisäilmaongelmasta, hä-
nen pitää kartoittaa ongelman laa-
juus muun muassa haastattelemalla 
henkilökuntaa. Havaintojen ja haas-
tattelujen perusteella esimies tekee 
ilmoituksen kiinteistönhuoltoon. 
Samalla hän on yhteydessä työterve-
yshuoltoon, työsuojelupäällikköön ja 
työsuojeluvaltuutettuun. Esimiehen 
vastuulla on tiedottaa työyhteisöä si-
säilmaongelman ilmaantumisesta ja 
sen ratkaisemisen etenemisestä, kun 
uutta tietoa asiasta tulee. 

sisäilmaongelmat ovat yt-asia
Työpaikan sisäilmaongelmat he-
rättävät huolta työntekijöissä. Sen 
takia ongelmaa kannattaakin sel-
vittää alusta lähtien yhteistoimin-
nassa henkilöstön kanssa. Työsuoje-
luvaltuutettu toimii työntekijöiden 
edustajana, joka seuraa ja tarvittaes-
sa vauhdittaa prosessin etenemistä. 

Prosessin alkuvaiheessa on hyvä 
järjestää koko henkilöstön yhteisiä 
kokouksia, joissa he voivat vapaasti 
kertoa havaintojaan ja kuulla asian-
tuntijoiden kuten työterveyslääkä-
rin arviointia asiassa.

Kun ilmoitus sisäilman ongelmis-
ta on tehty, kiinteistönhuolto tekee 
alustavan selvityksen. Sen perus-
teella kiinteistön omistaja lähettää 
paikalle asiantuntijan arvioimaan 
tarvittavat toimenpiteet. Tässä vai-
heessa lisäselvitystä asiaan ja käsi-
tystä ongelman laajuudesta voidaan 
saada henkilöstökyselyllä. Myös 
työterveyshuolto, jonka vastuuseen 
kuuluu oireiden selvittely ja hoito, 
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ammattitauti

○ Jos lääkäri toteaa työhön 
liittyvän ammattitautiepäilyn, 
hän lähettää potilaan am-
mattitautitutkimuksiin, jotka 
työnantajan vakuutusyhtiö 
maksaa. 

○ Lisäksi lääkärin tulee ilmoit-
taa asiasta työsuojeluviran-
omaiselle. 

○ Ammattitautipäätös merkit-
see lääke- ja sairaanhoidosta 
aiheutuneiden kulujen korvaa-
mista potilaalle.

○ Työperäiset hengitys-
tieoireet ovat varsin yleisiä, 
mutta astman aiheuttajien 
tunnistaminen ja ammattitau-
diksi toteaminen on kuitenkin 
vaikeaa. 

○ Ammattitautiasetuksessa 
on luettelo yleisimmistä am-
mattitaudeiksi katsottavista 
sairauksista, kuten homepö-
lykeuhkosairaus, homeiden 
aiheuttama astma ja nuha, 
ilmankostuttajakuume ja or-
gaanisten pölyjen aiheuttama 
toksinen oireyhtymä (OdTS) 
sekä niitä aiheuttavista teki-
jöistä eli altisteista.

○ Joskus työntekijällä ei 
todeta ammattitautia, mutta 
hän oireilee niin voimakkaasti, 
ettei pysty jatkamaan työn-
tekoa missään työpisteessä. 
Silloin hän joutuu luultavasti 
etsimään uuden työpaikan. 
Tapaturmavakuutuslakia 
ollaan muuttamassa niin, 
että työpaikkaa vaihtava voisi 
tällaisissa tapauksissa saada 
rahallista siirtymistukea kuu-
den kuukauden ajalta.  
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voi hoitaa kyselyn. Siten selviää mi-
ten monella oireita on, millaisia ne 
ovat ja missä paikoissa ne esiintyvät. 
Toinen yksinkertainen keino on siir-
tää työntekijä toisiin tiloihin, jolloin 
nähdään, johtuvatko oireet työtilasta 
vai muualla altistumisesta. 

Parhaassa tapauksessa jo tässä vai-
heessa löydetään sisäilmaongelmien 
syy ja tarvittavat korjaukset ja muut 
toimenpiteet voidaan tehdä. Parhaa-
seen lopputulokseen päästään pois-
tamalla homeen ja epäpuhtauksien 
aiheuttajat sekä niitä sisältävät ma-
teriaalit vauriokohteesta. Samanai-
kaisesti pitää korjata myös ilman-
vaihto, jotta ongelmanaiheuttajat, 
kuten home, eivät leviäisi sitä kautta. 
Korjausten suunnittelusta ja toteu-
tuksesta vastaavat sisäilmakorjauk-
siin erikoistuneet ammattilaiset. Jos 
vaurio on vakava, henkilöstö siirre-
tään väistötiloihin.

rakennuksen omistajalla  
on vastuu
Jos huonon sisäilman syitä ei kuiten-
kaan löydy tai poisteta, prosessi jat-
kuu. Silloin työpaikalle voidaan sopia 
sisäilmaryhmän perustamisesta ja ni-
metä siihen henkilöstön edustajat. 

Työnantaja ei aina ryhdy toimiin 

henkilöstön ja työsuojeluvaltuute-
tun lukuisista huomautuksista ja 
pyynnöistä huolimatta. Jos yritys ei 
omista toimitilojaan, työnantaja ve-
toaa usein siihen, ettei saa kiinteistön 
omistajaa aloittamaan korjauksia. 

Rakennuksen omistajalla on vas-
tuu rakennuksen kunnosta, vaurioi-
den syiden selvittämisestä ja korjaa-
misesta. Työnantajalla on kuitenkin 
vuokralaisena määrättyjä oikeuksia, 
jotka perustuvat lakiin liikehuoneis-
ton vuokrauksesta. 

Vuokralainen voi purkaa sopimuk-
sen, ellei vuokranantaja kehotuksen 
saatuaan viivytyksettä poista on-
gelmanaiheuttajaa, kuten kosteus-
vauriota, tai sitä ei voida korjata. 
Vuokralaisen ei tarvitse tietää mis-
tä ongelma, kuten kosteusvaurio tai 
huono sisäilma, on aiheutunut. Pur-
kamisoikeus ei edellytä työntekijöi-
den sairastumisia, vaan vain ilmeistä 
sairastumisvaaraa. Vuokralaisella on 
myös tietyin ehdoin oikeus korjaut-
taa ongelma vuokranantajan kustan-
nuksella ja saada korvausta vuokra-
nantajan laiminlyönnin, sopimuksen 

purkamisen tai viranomaisen asetta-
man käyttökiellon aiheuttamasta va-
hingosta.

tarkastaja apuun
Jos työnantaja ei hoida sisäilmaon-
gelmaa niin kuin pitää, työsuojelu-
valtuutettu voi pyytää aluehallinto-
viranomaisia tekemään tarkastuksen. 
Työsuojelutarkastaja tekee työpai-
koille tarkastuksia sekä omasta että 
työpaikan henkilöstön aloitteesta. 
Työsuojelutarkastuksessa on aina 
mukana vähintään työsuojelupääl-
likkö ja työsuojeluvaltuutettu. Työ-
paikalla jo todetun sisäilmaongel-
man osalta tarkastaja selvittää, mihin 
toimenpiteisiin työnantaja on ryhty-
nyt ja ovatko toimet riittäviä. Tarkas-
taja arvioi myös työterveyshuollon 
hyödyntämistä ja työntekijöiden ter-
veyden vaarantumista sekä työnteon 
jatkamisen edellytyksiä.

Tarkastaja antaa työnantajalle toi-
mintaohjeita ja/tai kehotuksen siitä, 
miten työnantajan tulee toimia si-
säilmaongelmien korjaamiseksi. Kor-
jaamista valvotaan jälkitarkastuksin. 
Työsuojeluviranomainen voi määrätä 
työpaikalle uhkasakon,  jos työnan-
taja ei ryhdy riittäviin toimenpitei-
siin, tai käyttökiellon, jos työpaikan 
olosuhteet aiheuttavat työntekijälle 
hengen tai terveyden menettämisen 
vaaran.

Toinen vaihtoehto on pyytää kunnal-
lista terveystarkastajaa tarkastamaan 
työpaikka. Tarkastuksen yhteydessä 
annetaan neuvoja ja kehotus jatko-
toimenpiteistä.  Ensimmäinen käyn-
ti on maksuton, mutta muista tarkas- 
tuksista sekä jatkoselvittelyistä, ku-
ten ilman ja materiaalien mikrobitut-
kimuksista ja näytteenotosta, peritään 
kustannuksia.

Työnantaja ei aina ryhdy 
toimiin henkilöstön ja 
työsuojeluvaltuutetun 
lukuisista huomau-
tuksista ja pyynnöistä 
huolimatta. Jos yritys 
ei omista toimitilojaan, 
työnantaja vetoaa usein 
siihen, ettei saa kiin-
teistön omistajaa aloit-
tamaan korjauksia. 
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työnantaja ja esimies
○ Työturvallisuuslain mukaan 
työnantaja vastaa siitä, että työs-
tä tai työympäristöstä ei aiheu-
du työntekijöille terveydellistä 
haittaa. 
○ Työnantajan on toimittava vii-
veettä ja altistuminen on estettä-
vä riippumatta siitä, onko työnte-
kijän oireiden syy löytynyt. 
○ Työtiloissa työtä johtava esi-
mies on oikeudellisessa vastuus-
sa siitä, että työympäristöstä ei 
aiheudu terveyshaittoja työnte-
kijöille. 
○ Esimiehen on toimittava heti 
ja tiedotettava henkilöstölle aina, 
kun uutta tietoa on saatavissa. 

työsuojelupäällikkö 
○ Toimii asiantuntijana.
○ Vastaa yhteistoiminnan toteu-
tumisesta henkilöstön kanssa.
○ Työnantaja ei voi ulkoistaa työ-
suojelupäällikölle esimieskunnan 
vastuita, koska hänellä ei usein-
kaan ole toimivaltaa.

työsuojelutoimikunta
○ Seuraa sisäilman terveellisyyt-
tä koko organisaation osalta ja 
tekee tarvittaessa esityksiä toi-
menpiteistä. 
○ Voi hoitaa myös sisäilmaryh-
män tehtäviä, jos työpaikka on 
niin pieni, että erillistä ryhmää 
ei ole tarpeen perustaa.

sisäilmaryhmä 
○ Voidaan perustaa, jos sisäil-
maongelmia ilmenee. 
○ Tekee koko prosessia koskevat 
päätökset: riskiarvion, aikatau-
lun, tavoitteet ja korjaustoimen-
piteet sekä tiedottaa toimenpi-
teiden edistymisestä. 
○  Siihen kuuluu ainakin työn-
antaja, työsuojelupäällikkö, työ-
suojeluvaltuutettu sekä työter-
veyshuollon ja kiinteistöhuollon 
edustaja.
○  Yhteisellä työpaikalla ryh-
mään kutsutaan edustaja jokai-
sesta yrityksestä, jonka työnte-
kijöitä ongelma koskee.

työsuojeluvaltuutettu
○ On työntekijöiden edustaja.
○ Tarkkailee työpaikkojen sisäil-
maston tilaa ja kuntoa.
○ Vauhdittaa sisäilmaprosessien 
käynnistämistä ja etenemistä.
○  Voi viimeisenä keinona kes-
keyttää työskentelyn ongelmai-
sessa työtilassa, jos työnantaja 
laiminlyö velvollisuutensa suo-
jella työntekijöitä altistumiselta.
○ Voi ilmoittaa asiasta AVI:in ja 
pyytää tarkastaja paikalle.
 
 työterveyshuolto 
○ Työpaikan sisäilmasta mahdol-
lisesti johtuvien oireiden selvittä-
minen ja hoito kuuluvat työterve-
yshuollon lakisääteisiin tehtäviin.

Vastuut ja oikeudet 
sisäilma-asioissa

fAKtA

rakennusten  
sisäilmaongelmat:

○ Kosteusvaurioiden torjunnas-
sa ensisijaista on ennaltaeh-
käisevä työ.

○ Kuntokartoitukset tulee 
tehdä säännöllisesti ja kosteus-
vauriot on korjattava heti, kun 
niitä ilmenee. 

○ Sisäilman laatuun vaikuttavat 
ensisijaisesti rakennuksen kun-
to, ilmastointi ja lämmitys. 

○ Rakennusten homeongelmat 
johtuvat yleensä rakennuksen 
kosteusvaurioista. 

○ Kosteusvaurioon viittaavat 
tunnistettava maakellarin haju, 
maalien hilseily, kupruilevat 
tapetit, parketin tummumi-
nen, muovimaton irtoaminen 
alustasta, värimuutokset sekä 
näkyvä homekasvusto ja kos-
teusvauriojäljet.  

○ Vesijohtojen ja viemäreiden 
vuodot, veden roiskuminen tai 
huono siivous lisäävät homeen 
kasvua.

○ Rakennuksen omistajalla on 
vastuu rakennuksen kunnosta, 
vaurioiden syiden selvittämises-
tä ja korjaamisesta. Kosteusvau-
rioiden torjunnassa ensisijaista 
on ennaltaehkäisevä työ. 
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Annukka Isomaa
asuu: tampereella
ikä: 31 
tehtävä: Bestseller retail oy 
finlandin pääluottamusmies
työ: vero modan myyjä
perhe: avoliitto
harrastukset: liikunta
motto: ”Sitä niittää, 
mitä kylvää”

KUKA

SARJASSA AKTIIVIT KERTOVAT, MISTä HE SAAVAT ENERGIAA ARKEEN.

Näillä eväin

Treenistä voimaa, 
rakkaalta tukea
tEKStI annEmari anttila 
KUvA nElla kESki-oja

ryhmäliikUnnan vEtäminEn
jos on ollut huono päivä, liikunta antaa voimaa. ohjaan 
ryhmäliikuntatunteja vapaa-ajallani tamperelaisessa 
liikuntakeskuksessa. minulla on neljä vakituista tuntia 
viikossa. olen ohjannut tunteja jo yli kymmenen vuotta, 
ja joskus vakituisia tunteja on ollut enemmänkin. vedän 
esimerkiksi bodypumpia, spinningiä, crosstrainia ja niin 
edelleen. 

lisäksi teen 2–3 omaa treeniä viikossa, joista osa on 
usein ryhmäliikuntaa. harrastan myös juoksemista sekä 
joskus kiipeilyä ja surffaamista. poikaystävä käy välillä 
vetämilläni tunneilla, mutta juoksemaan me menemme 
aina yksin.

olin ensimmäistä kertaa surffaamassa viime vuoden 
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toukokuussa portugalissa, yksin viiden päivän kurssilla. 
nyt huhtikuussa on tarkoitus ottaa halvat lennot ja 
lähteä jonnekin lämpimään surffaamaan poikaystävän 
kanssa.

poikayStävä
tapasimme työn kautta, kun olimme kuvausreissulla 
Espanjassa kuvaamassa mainosta tv-kanavalle. Siitä on 
nyt reilut pari vuotta aikaa. poikaystäväni ei ole samalla 
alalla kuin minä, vaan työskentelee yrittäjänä.

poikaystävältäni saan tukea. hän jaksaa kuunnella ja 
kannustaa kun tuntuu, etteivät omat tiedot ja taidot riitä. 
hän rohkaisee minua moniin jännittäviin tilanteisiin, kuten 
sellaisiin, joissa olen menossa puhumaan työntekijöille.
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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 30. huhtikuuta.

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

Palaute saatetaan julkaista leh-
dessä. Vaikka kirjoitat nimimerkillä, 
liitä kirjoitukseen yhteystietosi, jotta 
osallistut palkintoarvontaan.

Kaikkien vastanneiden kesken arvo-
taan 4 leffalippua. 

Anna palautetta

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

Seuraava numero ilmestyy  
kesäkuussa viikolla 24. 
Siihen asti voit seurata  
pam.fi/pamplus -sivua ja  
sähköistä PAMplus-viestiä.

palautetta pAmplus-lehdestä:

”Ensi alkuun on ujona 
pohjoiskarjalaisena to-
dettava, että olipa har-
vinaisen HÄRKÄINEN 
numero tämä viimeisin 
PAMplus ! (..ja tämä oli 
siis kehu.) 
Taitto ja paperilaatu 
ovat nyt kohdillaan, 
eikä kuvistakaan isom-
paa vikaa löydy, pitä-
kää suunta ja edelleen 
parantakaa tästä.  
Jutuista paras ja samal-
la mielenkiintoisin ja 
itseäni koskettavin oli 
artikkeli paikallisesta 
sopimisesta koska se 
oli:  1) kattava 2) innos-
tava 3) avaava 4) selkeä 
5) muillekin aloille 
sovellettava. Hyvänä 
kakkosena tuli kaupan 
alan kielilisäjuttu.”

”Oikein hienosti uudis-
tunut tämä uusi lehti! 
Ulkoasu on selkeämpi ja 
erityisesti pidän uuden 
lehden paperilaadusta. 
Se tuntuu hienommalta 
ja samalla ekologisem-
malta.”

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

”Mielenkiintoisin juttu 
oli ehdottomasti Elä-
kevääntö on alkanut. Se 
ei itseäni vielä kosketa, 
mutta silti se on edessä. 
Erittäin mielenkiintoi-
nen artikkeli!”



hei, voit nyt suositella helposti pamin jäsenyyttä 
edustamillesi työntekijöille! lähetä sähköpostia tai  

postikortti uuden suosittelusivuston kautta:  
www.pam.fi/luottamusmies.
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