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AmmAttiliitto – PAm – lupaa 
hoitaa jäsentensä asioita ja kehit-
tää työelämää. Luottamusmiehet 
tekevät valtavan osan tästä työs-
tä työpaikoilla neuvottelemalla 
työnantajan kanssa.  Jos ratkaisua 
ei työpaikalla löydy esimerkiksi 
riita-asiaan, se siirtyy liitolle, joka 
jatkaa työnantajaliiton kanssa. 
Hankalammat tapaukset siirtyvät 
työtuomioistuimeen. Villin yrityk-
sen kohdalla ainut tie on käräjäoi-
keus. Aina PAM tarvitsee työnteki-
jän valtuutuksen yksittäisen asian 
hoitamiseen.

Ammattiyhdistysliike on pu-
hunut pitkään ryhmäkanteen tar-
peellisuudesta.  Puhe jatkuu, sillä 
työnantajajärjestöt ovat johdon-
mukaisesti vastustaneet asiaa ja lu-
paavat vastustaa jatkossakin, kertoo 
tämän lehden juttu.

Asioita satunnaisesti seuraavalle 
muodostuu helposti niin ryhmä-
kanteesta kuin monesta muustakin 
asiasta käsitys, että syypää asioiden 
verkkaiseen etenemiseen on hidas, 
jankkaava ja kompromissiherk-
kä ay-liike.  Jää huomaamatta,  että 
PAM toimii tuskin koskaan yksin, 
vaan käytännössä aina on mukana 
toinen osapuoli, jolla on vahva nä-
kemys ja oma aikataulu. Jos puhu-
taan lainsäädännöstä, mukaan tulee 
kolmaskin osapuoli – eduskunta. Se 
olisi voitettava oman asian puolelle.

auli kivenmaa
päätoimittaja

ei vain  
omissa käsissä

JOHTOAJATuS | Keskisen kirjelmiä

SISääN | Luottamustehtävän pyörteisiin
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Kirjeen sulle kirjootan ja kuorehen mä laitan… on al-
kua pohojalaasesta laulusta. Kyläkauppa Keskisen kirjeet 
työntekijöille eivät olleet rakkauskirjeitä. Henkilökunnal-
le osoitetuissa kirjeissä pyydettiin ilmiantamaan ”laiskat” 
työkaverit Vesalle. Kirjeissä puhuttiin työntekijöistä ot-
tolapsina ja rikkaruohoina.  Täysin käsittämätöntä. Oma 
lukunsa on Keskisen antama radiohaastattelu, jossa hän 
uhosi ammattiliitolle.

näin Käyttäytymällä rakennetaan pelon ilmapii-
ri työpaikoille. Myös työttömyyden korkeana pitäminen 
saa työntekijät pelkäämään työpaikkansa menettämistä. 
Työntekijöille paras ja turvallisin tapa vastata työnanta-
jalle on toimia yhdessä. Pelko poistuu, kun ryhmästä saa 
turvaa ja toivoa siitä, että asioihin voi vaikuttaa. Tällaiseen 
ajatukseen perustuvaa uutta pamilaista työpaikkatoimin-
nan mallia on etsitty pilottikohteissa yhdeksän kuukau-
den ajan. Tulokset ovat rohkaisevia.  On 
kuitenkin niitä yrityksiä, joissa pelko 
on jo niin syvällä, ettei yhteistoimin-
taa saada viriämään. Silloin on käytet-
tävä ammattiliittojen painostuskeino-
ja ja asioiden selvittelyä oikeustoimin. 
PAM on ajamassa myös  joukkokan-
neoikeutta, jolla paremmin voitaisiin 
turvata ihmisten oikeuksia silloin, kun 
pelko on jo liian syvällä. 

PohojAlAAnen lAulu jatkuu: minkä tähären lähä-
rit sinne Ruotsin maalle töihin…  Jos toimintatavat eivät 
muutu, niin työntekijät vastaavat: Sinun takiasi Vesa! Sil-
loin toimintatavan muutos on myöhäistä. Kyläkaupan ta-
pauksessa työntekijöiden ryhtiliike saanee kuitenkin oh-
jattua Vesan jälleen kerran oikealle tielle.

kaarlo ”kalle” julkunen
PAMin 2. varapuheenjohtaja

Keskisen kirjelmiä

Johtoajatus
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Työntekijöille paras ja 
turvallisin tapa vastata 
työnantajalle on toimia 
yhdessä. 
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elokuvatyöntekijöiden ammattiosaston 
aktiiveja ovat (ylärivi vasemmalta): Reijo 
piekkari, arla pitkämäki, klaus ittonen Veik-
ko kettunen, Riikka oksanen, Ruut kosonen 
ja jouni kelaranta.

Lisätyöt kuntoon
matleena huusko,   
alueluottamusmies,  
osuuskauppa kpo, kaustinen

Tehtävä on tuntunut ihan kivalta ja 
haastavaltakin. Olen käynyt työpaikoil-
la, päivittänyt sopimuksia ja hoitanut 
lisätyötarjontaa. Olen toiminut ammat-
tiosaston puheenjohtajana 11 vuotta, 
joten liiton toiminta on jo tuttua. 
Tietoa ei ole kuitenkaan ikinä liikaa.

yritän olla luottamusmies, joka tie-
tää, mitä kentälle ja porukalle kuuluu. 
Haluan, että minuun on helppo ottaa 
yhteyttä. 

itsensä on  
LaitettaVa Likoon
anton hyseni,    
pääluottamusmies,   
suomen telecenter oy, akaa

Ajauduin tähän vähän sattumalta. 
Olin kysellyt paljon tästä hommasta, 
ja vanha luottari jäi vuorotteluvapaal-
le. Hän ylipuhui minut, ja ääniä tuli. 

Aluksi olin aika sekaisin. Oletin, 
että tehtävä olisi pienempi, ei niin 
vastuullinen ja laaja. Olin yllättynyt 
myös siitä, miten paljon työnantaja-
kin käyttää luottamusmiestä. Johto 
haluaa panostaa työhyvinvointiin ja 
kuunnella työntekijöitä.

Ihmiset kyselevät minulta laki-
asioista ja tessistä. Tiedon määrä 
on niin valtava, että mietityttää, 
miten kaiken voi löytää. Mietin myös, 
olenko varmasti perillä henkilöstölle 
tärkeistä asioista ja käytänkö ajan 
oikeisiin asioihin.

TEKsTI annemaRi anttiLa 
KUvAT aRi mäkeLä

Kuusi luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen peruskurssilla ollutta kertoo, 
miksi heistä tuli aktiiveja ja miltä tehtävä on vaikuttanut.

Luottamustehtävän pyörteisiin

konfLiktit haasteena
saija tyni,   
työsuojeluvaltuutettu, koillismaan 
osuuskauppa, taivalkoski

edellinen työsuojeluvaltuutettu jäi 
pois, ja halusin lähteä kokeilemaan 
tehtävää. Halusin vastuuta ja vaih-
telua, olen työskennellyt ABC:llä jo 
vuodesta 2009.

Olen saanut joitain asioita muu-
tettua, hitaasti mutta varmasti.  Nyt 
meneillään on keskustelut kesäloma-
rahoista. Ne on tähän asti maksettu 
kaikille samana päivänä riippumatta 
siitä, milloin loma alkaa. 

Työpaikkamme on naisvaltainen, 
joten konflikteja on ollut. Haluaisin, 
että työntekijät pystyvät tukeutu-
maan minuun ja kertomaan, mikä 
kaivelee. 

pykäLäViidakko 
jänskättää
tiina koivisto,   
luottamusmies,    
ka-Ra siivous ky, Rovaniemi

Olen ollut työpaikan työsuojeluval-
tuutettuna jo kaksi vuotta, ja ryhdyin 
vuoden alussa myös luottamusmie-
heksi. Firman johto kyseli innostus-
tani tehtävään. entinen jäi eläkkeelle 
ja tuli päätös, että luottamusmiehet 
alueellistetaan.

Luottamusmiehen rooli on tun-
tunut aika haasteelliselta, hyvällä 
tavalla. Lakipykäläviidakko jänskät-
tää. Toisaalta helpotti, kun oli ollut 
työsuojeluvaltuutetun tehtävässä ja 
perehtynyt organisaatioon. Kohde-

käynneistä tulee positiivista palautet-
ta, ja näkyvyyttä pitää edelleen lisätä.

tuLosta aikaan
anna mustonen,    
työsuojeluvaltuutettu,   
maxi kodintukku, kajaani

Työpaikaltamme puuttui työsuojeluval-
tuutettu. Päädyin hommaan, koska olen 
sen tyylinen ihminen. Alkuvuosi on ollut 
tutustumista ja tiedon hankkimista.

Haasteena on se, menevätkö asiat 
perille isossa konsernissa. Työsuoje-
luasiat on meillä jo aika hyvin hoidet-
tu, mutta esimerkiksi moottorikone-
huollon asiat pitäisi saada kuntoon. 
Haluaisin olla työsuojeluvaltuutettu, 
joka saa tulosta aikaan.

mikään päiVä  
ei oLe samanLainen
atte paaso,    
alueellinen pääluottamusmies,  
Lassila & tikanoja oyj, ii

Pojat houkuttelivat minut tähän, 
ja kiinnostuin sitten itsekin. Olen 
muutenkin ottanut asioista selvää. 
Ajattelin, että jos saan kannatusta, 
otan homman tosissaan. 

Tehtävä on vaikuttanut mielenkiin-
toiselta, mikään päivä ei ole saman-
lainen. Alkuun jännitti ihan hirveästi, 
mutta enää ei. ei ole tullut sellaista 
asiaa, johon ei ole saanut apua kol-
legoilta tai PAMista. yt-neuvottelut 
eivät ole olleet kivoja, sellaiset ovat 
olleet justiinsa meneillään. Tavoittee-
nani on, että saisin hankittua uusia 
jäseniä.

Sisään
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Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutet-
tujen peruskurssin 2. osaan Oulussa ko-
koontui runsaat 50 ihmistä huhtikuussa. 
Suuri osa heistä oli aloittanut luottamus-
tehtävässä tämän vuoden alussa. 
PAMin luottamushenkilöiden joukkoon 
tuli noin 700 uutta ihmistä viime syksyn 
vaalien jälkeen.

atte 
paaso

saija 
tyni

matLeena 
huusko

tiina 
koiVisto

anna 
mustonen

anton 
hyseni

Sisään
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Lyhyesti

”Olemme niin tiukalla 
paineen alla, että osa 

porukasta romahtaa.” 

”Pomo vaan istuu kokouksissa 
ja vetää paikan tuloksen 

työntekijöiden selkänahasta.”aktiivien tunnelmien kehitys 
(pamplus-viesti 9.5) 

7.4

Viikon yhdeksäntoista fiiLis aktiiVien tunneLmia maaLiskuussa:  
7.6

7.4

7.2

7.0

6.8

6.6

6.4

Edustajisto päätti 
uusista säännöistä
PAMin edustajisto päätti uusista 
säännöistä toukokuun puolivälissä. 
edustajistomallin korvaa noin 400 
henkilön liittokokous ja 50-jäseninen 
valtuusto. Hallitus jatkaa hieman ny-
kyistä pienemmässä kokoonpanossa. 
Varapuheenjohtajia ei jatkossa valita, 
vaan puheenjohtajalla on henkilökoh-
tainen varajäsen hallituksessa. Liittoon 
valitaan jatkossa myös toiminnanjoh-
taja. 

PAMin liittokokousvaalit toteute-
taan keväällä 2015, ja ensimmäinen 
uusien sääntöjen mukainen liittoko-
kous järjestetään 1.–3.6.2015.

Kun patentti- ja rekisterihallitus on 
käsitellyt ja hyväksynyt uudet säännöt, 
ne julkaistaan kokonaisuudessaan 
PAMin nettisivuilla.

Tilaa PAMplus-viesti
Sähköisessä PAMplus-viestissä on 
ajankohtaisia asioita pamilaisille luot-
tamushenkilöille ja muille aktiiveille. 
Se sisältää mm. uutisia, muistilistoja, 
ohjeita, tapahtumainfoa sekä erilaisia 
kyselyitä. Viesti ilmestyy omaan 
sähköpostiin noin kerran kuussa. Jos 
et vielä saa sitä, käy tilaamassa viesti 
osoitteessa pam.fi/pamplus. 

kesäLaitumet kutsuVat
Kauan odotettu kesä on taas täällä. Kesälomat vaikuttavat myös PAMin 
palveluaikoihin. PAMin puhelinpalvelu on kesän aikana auki normaalia 
lyhyemmin, ja osa aluetoimistoista on joitakin viikkoja kokonaan kiinni. 
Kaikilla liiton ja työttömyyskassan palvelulinjoilla palvellaan 1.-27.7. maa-
nantaisin kello 9-16 ja ti-pe kello 9-13. Puhelinvaihde palvelee arkisin 
kello 9-16.
Helsingin, Tampereen, Turun, Lahden, Kuopion ja Oulun toimistot 
ovat koko kesän auki normaalisti. Muut aluetoimistot ovat suljettuina 
paikkakunnasta riippuen kahdesta viiteen viikkoon. Tarkemmat aukiolot 
voit tarkistaa PAMin netti- tai Facebook-sivuilta.

KUvA TErHI KOrHOnEn

”KESÄÄ ja 
uutta Kohti. 
PoSitiivinEn StrESSi 
vauhdittajana.”

vK 3
vK 7

vK 11

vK 19
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Lyhyesti

lrimielisyydet ovat 
usein hyväksi. Nii-
den myötä asioista 
on keskusteltava ja 
otettava huomioon 
eri näkökulmia. 

monesti huomAtAAn, että 
erimielisyys johtuu väärinkä-
sityksestä. Luullaan toisen ta-
voittelevan muuta kuin mistä 
oikeasti on kyse. Siksi on hyvä 
kuunnella enemmän kuin pu-
hua ja kuulla enemmän kuin sa-
notaan. Työpaikalla ei kannata 
lähteä liikkeelle erimielisyys-
muistion teolla, vaan keskuste-
lulla ja ratkaisuvaihtoehtojen 
etsinnällä. 

KesKustelu jA aito pyrkimys 
ymmärtää toisen osapuolen nä-
kemyksiä helpottaa asioiden 
ratkaisemista. Monesti huoma-
taan, ettei niin kovin mones-
ta asiasta ollakaan eri miel-
tä. Ja kun on tarpeeksi asioita, 
joista ollaan samaa mieltä, on 
helpompi löytää ratkaisu myös 

niihin asioihin, joista ollaan ai-
dosti eri mieltä. Ymmärryksen 
lisääntyminen kasvattaa luot-
tamusta. 

erimielisyyKsien ratkomi-
sen ei siis pidä olla sen selvittä-
mistä, kuka on oikeassa ja kuka 
väärässä, vaan sen selvittämis-
tä, miksi osapuolilla on erilai-
set näkemykset ja mihin ne pe-
rustuvat. Voimmeko hyväksyä 
joitakin toisen osapuolen nä-
kemyksistä? Ovatko he ymmär-
täneet meidän tavoitteemme 
oikein? Löytyisikö näkemyse-
roista huolimatta yhteinen tah-
totila ja tavoite, johon ratkaisu 
voisi perustua?

totesin tässä eräälle ystävälle-
ni, että olen työkseni eri mieltä. 
Lausahdukseni herätti hilpeyttä, 
mutta se jäi pyörimään mielee-
ni. Oivalsin, että itse asiassa työ-
näni on löytää mahdollisimman 
paljon asioita ja ratkaisuja, joista 
voimme olla eri tahojen kanssa 
samaa mieltä. 

monet palvelualojen 
työntekijät kärsivät kesällä 

kuumista työoloista. 
kuumatyö alkaa, kun ilman 
lämpötila ylittää 28 astetta. 

tällöin on tärkeää pitää 
tavallista enemmän taukoja 

ja huolehtia riittävästä 
juomisesta.

Lue lisää pam.fi 
/pamplus

MUISTA

ymmärsitkö oikein?

annika Rönni-säLLinen
MArAvAn nEUvOTTELUpääLLIKKö

”Sain KahdEK-
San vuodEn 
odottElun jÄl-
KEEn vihdoin ja 
viimEin KoKoai-
KaiSEn SoPimuK-
SEn!”

E
Oikaisu
PAMplus-lehti kertoi huhtikuun nume-
rossa yt-neuvotteluista. Toisessa graa-
fissa sivulla 11 luvut olivat virheellisiä. 
Oikeat luvut ovat nämä:
ovatko luottamushenkilöt voineet 
vaikuttaa yt-neuvottelujen lopputu-
lokseen?

Lähde: SAK:n luottamushenkilöbarometri

Yrityksen 
työntekijä 
määrä

Kyllä Ei Ei 
osaa 
sanoa

1–29: 20 % 55 % 25 %

30–49: 25 % 56 % 19 %

50–99: 60 % 40 % 0 %

100–250: 27 % 67 % 7 %

yli 250: 51 % 42 % 7 %

kaikki: 39 % 50% 11 %
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Teema

sovittelevA neuvotteluKumPPA-
ni selvittää kiistan faktat ja kuuntelee 
myös työnantajan kannan. Tällä ta-
valla Hennes & Mauritzin pääluotta-
musmies Outi Keto-Tokoi on saanut 
ratkaisuja aikaan. Hän ei usko nyrkki 
pöytään -menoon, mutta kylläkin pe-
räänantamattomuuteen. 

Lisätyön tarjoaminen kuntoon
Outi Keto-Tokoi on ollut kaupan alalla 
10 vuotta, josta vain 2,5 vuotta H&M:l-
lä. Hän arvostaa H&M:n hyvää ilma-
piiriä. Kun Keto-Tokoi aloitti pääluot-
tamusmiehen tehtävässä reilu vuosi 
sitten, työntekijät olivat häneen yh-
teydessä lisätyötunneista. 

Ensimmäinen tapaus vaatii eniten 

H&M:n pääluottamusmies Outi Keto-Tokoi on onnistunut ratkaisemaan suurimman osan 
vaatekauppaketjun riita-asioista. Hän on löytänyt yhteisen sävelen työnantajan kanssa, vaik-
kei ole kaikesta samaa mieltä. sLO:n pääluottamusmies Marko päivinen taas tietää, miten 
vaikeaa riitojen ratkaiseminen on, kun yhteisymmärrys on kadoksissa.
TEKsTI jonna södeRqVist
KUvAT neLLa keskioja ja Lassi kaaRia

Ratkaisujen 
etsijät

kertoi tarvitsevansa käsipareja, jotta 
kauppa sujuisi. Lopulta he pääsivät 
ratkaisuun. Vanhojen työntekijöiden 
sopimustunnit nostettiin ja samal-
la sovittiin toimintaohjeista lisätyön 
tarjoamisessa. Sen jälkeen seuraavi-
en lisätyötapausten hoito helpottui, 
ja nyt yhteydenottoja tulee aiempaa 
harvemmin.

– Muutaman lisätyötapauksen jäl-
keen saatiin selkeyttä toimintaperi-
aatteisiin ja työnantajalla on mieles-
täni hyvä tahto asiassa, hän kehuu.

Keto-Tokoi uskoo, että lisätyön tar-
joamisvelvoitteen laiminlyönti johtui 
huolimattomuudesta tai tietämättö-
myydestä. Jotta ongelma korjaan-
tuisi, hän varmisti ensimmäisten ta-

eRIMIeLISyySASIAT

outi keto-tokoin mielestä peräänanta-
mattomuus on tärkeää.

panostusta. Lisätyötunteja ei oltu tar-
jottu vanhoille työntekijöille ennen 
uusien palkkaamista. Keto-Tokoi kävi 
silloin keskustelua työnantajan kans-
sa siitä, millä säännöillä lisätyötä pi-
tää tarjota. Työnantaja puolestaan 



Teema

Ratkaisujen 
etsijät
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– muutaman lisätyöta-
pauksen jälkeen saatiin 
selkeyttä toimintaperi-
aatteisiin ja työnantajalla 
on mielestäni hyvä tahto 
asiassa, keto-tokoi kehuu.
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Teema

pausten yhteydessä, että työnantaja 
tiedottaa lisätyön tarjoamisvelvolli-
suudesta aluepäälliköille ja myymä-
läpäälliköille. 

Keto-Tokoin mielestä on tärkeää 
valvoa, että työnantaja todella pitää 
sovitut asiat ja toimii sen mukaisesti.

– Pyydän työntekijää kuittaamaan, 
että asia on hoidettu loppuun saakka, 
hän kertoo. 

Kielilisä hiertää
Keto-Tokoi on vakuuttunut siitä, että 
työnantajan ja luottamushenkilön yh-
teistyö on hyvä tapa vähentää erimie-
lisyyksiä työpaikalla. Hän on panosta-
nut luottamuksen rakentamiseen. 

– Työnantajan ja luottamusmiehen 

kohtia viemättä eteenpäin.
– Tulee se hetki, ettei voi olla samaa 

mieltä ja piste. 
Näin kävi talvella, kun Keto-Tokoi 

ja työnantaja totesivat, ettei kielili-
sän maksamisessa löydy yhteisym-
märrystä.

– Se on ollut hankala asia, Keto-To-
koi harmittelee. 

Hän sai kielilisä-asian hoidettavak-
seen reilu vuosi sitten edelliseltä pää-
luottamusmieheltä. H&M:n kanta oli, 
ettei kielilisää tarvitsee maksaa. Kieli-
lisää ruodittiin pitkään ja monta ker-
taa. Lopulta Keto-Tokoi ehdotti, että 
asiasta tehdään erimielisyysmuistio 
ja siirretään se liittojen hoidettavak-
si. Myös työnantaja oli samaa mieltä.

keto-tokoi ja työnantaja eivät ole päässeet yhteisymmärrykseen kielilisän maksamisessa. 

KUKA
Outi Keto-Tokoi
ikä: 30
tehtävä: Hennes & Mauritz Oy:n 
pääluottamusmies
perhe: Nuka-koira
asuu: Tampereella
kotoisin: Keski-Pohjanmaalta 
Kannuksesta
harrastukset: Kuntosali, body-
pump, juoksu
motto: Ole aina oma itsesi ja  
luota sisäiseen ääneesi. 

pitäisi oppia tuntemaan toisensa ja 
toistensa toimintatapoja paremmin, 
ettei aina olla yhteydessä vain silloin, 
kun on joku tilanne päällä, hän sanoo.

Hyvä yhteistyö ei kuitenkaan tar-
koita sitä, että hän olisi kaikista 
asioista aina samaa mieltä työnan-
tajan kanssa tai että hän jättäisi epä-

" Työnantajan ja luotta-
mushenkilön yhteis-
työ on hyvä tapa vä-
hentää erimielisyyksiä 
työpaikalla."

JATKUU sIvULLA 12 ⊲



pampLus 11

Tavallisimmat riidan aiheet

Kaksi tavallisinta riidan aihetta aloittain

1%
Vuokratyö

2%
Irtisanomiset

9%
Kiusaaminen

7%
Varoitukset

9%
Osa-aikaisuudet

14%
Palkkasaatavat

16%
Jokin muu 
(esim. työvuorojen 
laatiminen)

19%
Työyhteisö  
(esim. ihmisten 
väliset suhteet) ja 
työsuojelu 

21%
Lisätyöt

Luottamushenkilön arvio siitä, montako 
erimielisyystapausta hän on ratkaissut 
työpaikalla viimeisen vuoden aikana. 

Lähde: Erimielisyyskysely PAMin luottamus-
henkilöille PAMplus-viestissä toukokuussa 
2014. Vastanneiden määrä 380.

KAuPPA

26%
Lisätyö

20%
Työyhteisö 

 ja työsuojelu

MARAVA

25%
Lisätyöt

21%
Työyhteisö 

 ja työsuojelu

KIInTEIsTö

35%
Palkkasaatavat

20%
Varoitukset

VARTIOInTI

26%
Työyhteisö 

 ja työsuojelu

19%
Lisätyöt

MuuT

31%
Irtisanomiset

23%
Palkkasaatavat

Ratkaistua riitaa vuodessa

yli 50
tapausta
21-50
tapausta
11-20
tapausta0

tapausta

1-5
tapausta

6-10
tapausta

63%

Luottamushenkilö riitojen ratkaisijana
Riitoja, joista ei ole tarvinnut laatia erimielisyysmuistiota 

Neuvottelujärjestys (järjestäytyneen työnantajan kanssa)

1. Työntekijä     Esimies

2. Luottamusmies    Työnantaja

3. PAM    Työnantajaliitto

(Erimielisyysmuistio laaditaan, jos ratkaisua ei löydy)

Tes-tulkintariidatMuut kuin tes-tulkintariidat 

Käräjäoikeus Työtuomioistuin

Korkein oikeus

Hovioikeus

○ Pamilaiset luottamushenkilöt onnistuvat ratkaisemaan työpaikalla arviolta 
vähintään 10 000 riitaa vuodessa.
○ PAM hoitaa vuodessa noin 1 500 riitaa, josta 200 tapausta saa oikeusapua.
○ Riidan aloituksesta lainvoimaiseen tuomioon voi mennä useita vuosia.
○ Tutkimusten* mukaan 85 % erimielisyyksistä ratkotaan yleensä työpaikalla, 15 
% siirtyy liitoille hoidettavaksi. näistä 5 % siirtyy oikeusistuimiin.
* Kairinen, Martti et al 2013.: Kollektiivisopimukset työehtojen turvaajana,  
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja.

�

�

�

�

�

�

�



– Siinä vaiheessa se tuntui helpo-
tukselta. Kun asiat alkavat kiertää ke-
hää, on aika lopettaa, hän toteaa. 

Vaikka erimielisyysmuistio teh-
tiinkin, Keto-Tokoin työ asian paris-
sa jatkui. Työntekijät soittelivat myös 
kyselläkseen miten asia etenee ja ih-
mettelivät hidasta prosessia. 

Koska kielilisäasiassa on kyse on 
tes-tulkinnasta, se saattaa siirtyä PA-
Milta ja Kaupan liitolta työtuomiois-
tuimen päätettäväksi. 

Tapaus voi kuivua kasaan
Vaikka jokin asia olisikin pielessä, luot-
tamusmies ei aina voi sille mitään. Jos-
kus työntekijät eivät halua viedä asiaa 
eteenpäin.

– Työntekijät varovat joskus liikaa 
tai heitä jännittää, miten asian eteen-
päin vieminen vaikuttaa työmahdolli-
suuksiin, Keto-Tokoi kertoo.

Joskus erimielisyysprosessi on hidas, 
etenkin jos se etenee oikeuteen asti. 

Eripurat syynissä
erimielisyyksien ratkaisume-
netelmät ovat parhaillaan 
työmarkkinajärjestöjen 
työryhmän tarkastelussa. 
Työryhmästä päätettiin syksyn 
2013 työllisyys- ja kasvusopi-
muksessa. Sen tehtävä on ar-
vioida neuvottelujärjestelmän 
toimivuutta ja kehittämistar-
peita tulevan syksyn loppuun 
mennessä.

Työnantajien eK on julkisesti 
ilmaissut, että se haluaa pääs-
tä eroon laittomista lakoista.  
– Suhteessa työpaikkojen 
kiistojen määrään mielenil-
maisuja on tosi vähän, toteaa 
Katarina Murto, SAK:n vastaa-
va työehtoasiantuntija.  
Työpaikkatasolla pystytään 
kuitenkin ratkaisemaan 
suurin osa erimielisyyksistä.
Mielenilmaisu on työntekijöi-
den viimeinen keino puuttua 
työnantajan saneluun. Murron 
mielestä työnantajapuoli kes-
kittyy liikaa lakkojen lukumää-
riin, eikä niiden syihin. Syynä 
voi olla, ettei työntekijöiden 
näkemyksiä ole huomioitu 
tai että yhteistoiminta on 
huonosti toteutettu. 

erityisesti palkka- ja työaika-
riidat ovat yleisiä. etenkin 
pienillä työpaikoilla ne voivat 
johtua siitä, ettei lainsäädän-
töä tai tessiä tunneta.  
– Työnantajat saattavat myös 
tahallaan rikkoa määräyksiä, 
koska sanktiot ovat niin pie-
niä, Murto toteaa.  
erimielisyydet vähenisivät 
myös vähentämällä työeh-
tosopimusten tulkinnan-
varaisuutta. erimielisyydet 
tesseistä ovat työntekijöiden 
haitaksi, koska työnantajalla 
on tulkintaetuoikeus kunnes 
asia on ratkaistu. Ratkaisuun 
pääsemistä pitäisi nopeuttaa.

fAKTA

Työntekijät saattavat väsähtää siihen 
tai heidän työtilanteensa ovat muut-
tuneet niin, että asia ei enää ole ajan-
kohtainen. Keto-Tokoilla on kokemus-
ta tästä. Eräs erimielisyys oli menossa 
työtuomioistuimeen, mutta se kuivui 
kasaan, koska työntekijät vetäytyvät 
siitä. Ongelma on edelleen ratkomat-
ta. Nyt Keto-Tokoi yrittää uudestaan 
saada asian ratkaisuun joko neuvot-
telemalla tai niin, että ilmaantuu joku, 
joka haluaa viedä asian eteenpäin. 

Yleisesti Keto-Tokoi painottaa, että 
luottamusmies niin kuin muutkin 
työntekijät toivovat, että asiat mene-
vät myös yrityksen kannalta hyvin. 

– Joskus joutuu toimimaan sitä vas-
taan, vaikka ei haluaisi. Mutta niin 
täytyy tehdä, jotta meidän äänemme 
saataisiin kuuluviin. Toivon, että yri-
tys ymmärtäisi, että se on myös hei-
dän käsissään miten luottamusmies 
toimii. Niin metsä vastaa kuin sinne 
huudetaan. 
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keto-tokoi toivoo, että yritys ymmärtäisi, että se on myös 
heidän käsissään, miten luottamusmies toimii. 



jos neuvotteluKulttuuri työpai-
kalla on huono, erimielisyydet siir-
tyvät liittojen hoidettavaksi. Näin 
on käynyt sähkötukkuliike SLO:s-
sa, jossa työskentelee varastontyön-
tekijöitä, myyjiä ja toimistotyönte-
kijöitä, yhteensä noin 440 henkilöä.  
Tälläkin hetkellä pääluottamusmie-
hellä Marko Päivisellä on vireillä 6 
erimielisyysasiaa, joita ei ole saa-
tu sovittua työpaikalla. Nyt ne ovat  
PAMin ja Kaupan liiton neuvotelta-
vina. 

Ongelmat työpaikalla alkoivat 
muutama vuosi sitten. Työntekijä-
puoli koki, että työnantaja kertoo 
asioista vasta sitten, kun niistä on 
päätetty.

– Yritysmaailmassa joutuu te-
kemään kustannussäästöjä, mutta 
työntekijöiden arvostaminen on a ja 
o päätöksiä tehdessä, Päivinen sanoo.

Suurin osa työpaikan kiistoista on 
liittynyt palkkaukseen ja lisiin. Li-

Yhteisymmärrys kadoksissa

säksi on riita-asioita määräaikais-
ten työsuhteiden ketjuttamisesta ja 
vuokratyövoiman käytöstä. Päivinen 
ja työnantaja eivät ole löytäneet kes-
kenään yhteisymmärrystä asioista. 

– Jää paha maku suuhun erimieli-
syysmuistioiden laatimisesta, Päivi-
nen harmittelee. 

Kun työntekijä ottaa häneen yh-
teyttä, hän lähtee selvittämään asian 
tessin ja lain avulla. Sen jälkeen  

Marko Päivinen
ikä: 45
tehtävä: SLO:n pääluottamus-
mies
perhe: Avovaimo ja 2 kissaa
asuu: Helsingissä
kotoisin: espoosta
harrastukset: Matkustaminen, 
ammatti - ja muu yhdistystoi-
minta sekä kaikenlainen pikku 
puuhastelu, esim. rakentaminen
motto: Who dares wins.

KUKA
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hän pyytää tarvittaessa apua tul-
kintaansa liitolta. Kun hän lähestyy 
työnantajaa, hän perustelee asiansa 
faktoilla.

– Työntekijöiltä tulee paljon kysy-
myksiä miten asiat etenevät ja jou-
dun selittelemään työnantajan tul-
kintaetuoikeutta, hän kertoo.

Monen riita-asian päätökseen 
saattaminen on viivästynyt, koska ne 
ovat jääneet pitkäksi aikaa liittojen 
pöydille. Pääluottamusmies toivoo, 
että PAM ja Kaupan liitto sopisivat 
riita-asioiden käsittelyajoista. 

Päivinen on myös pohtinut omaa 
rooliaan vaikeassa tilanteessa. Hän 
olisi halunnut antaa luottamusteh-
tävän eteenpäin, koska hän halusi 
tietää johtuvatko ongelmat hänes-
tä itsestään. Seuraajaa ei kuitenkaan 
löytynyt. 

– On ollut todella raskaita kausia. 
Jatkan, koska työntekijät pyysivät, 
Päivinen sanoo.

– jatkan luottamusmiehenä, koska työntekijät pyysivät, 
marko päivinen sanoo. sylissä on Viiru-kissa.

marko päivinen perustelee asiansa 
faktoilla.
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Talouskoulu

OSA 1: MIKä ON TILINPääTöS? OSA 2: TuLOSLASKeLMA JA TASe  
Osa 3: yRiTyKsEN TOiMiNNaN Laajuus ja KaNNaTTavuus OSA 4: VAKAVARAISuuS  

OSA 5: MAKSuVALMIuS JA TeHOKKuuS OSA 6: KeRTAuS JA yHTeeNVeTO

Tällä kertaa pAMin ekonomisti sampsa Hamarila käy 
läpi, miten saa selville yrityksen toiminnan laajuutta 
ja kannattavuutta. seuraavalla kerralla arvioidaan 
esimerkkiyrityksen vakavaraisuutta.

Yrityksen 
toiminnan laajuus 
ja kannattavuus

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 €

Liiketoiminnan Laajuus
Kun liiketoiminnan laajuutta arvioidaan, ensimmäiseksi 
kannattaa kiinnittää huomiota yrityksen liikevaihdon suu-
ruuteen. esimerkkiyrityksemme liikevaihto on 75 000 €, 
eli kyseessä on pieni yritys. Sen jälkeen katsotaan, miten 
liikevaihto on muuttunut. esimerkkiyrityksen edellisen 
vuoden liikevaihto, jonka saa selville edellisen vuoden 
tuloslaskelmasta, on ollut 68 000 €. Molempien vuosien 
liikevaihdon perusteella voi laskea, montako prosenttia 
liikevaihto on kasvanut. ensin lasketaan paljonko liike-
vaihto on muuttunut: 
75 000 € – 68 000 € = 7 000 €
Sitten verrataan muutosta edellisen vuoden liikevaihtoon 
jakolaskulla:
7 000 € / 68 000 € = 0,1029. 

Tämä luku kerrotaan 100:lla, jotta saadaan muutos pro-
senteissa: 0,1029 x 100 = 10,29 % eli pyöristämällä 10,3 
prosenttia. Liikevaihto on siis kasvanut 10,3 prosenttia.

Tähän mennessä tiedämme, että liiketoiminta on 
suhteellisen pienimuotoista, mutta myynti on kasvanut 
jonkin verran.

Liiketoiminnan laajuutta voidaan arvioida myös 
katsomalla yrityksen taseen loppusummaa sekä oman 
pääoman ja henkilökunnan määrää yrityksessä. esimerk-
kiyrityksemme taseen loppusumma (muistutuksena, että 
taseen loppusumma on sekä vastattavaa- että vastaa-
vaa- puolella sama) on 144 350 euroa. Tämän verran 
yritykseen on laitettu rahaa omistajien ja rahoittajien 
toimesta. 

Liiketoiminnan kannattaVuus
Liiketoiminnan kannattavuutta arvioidaan liikevoiton, 
käyttökatteen ja nettotuloksen avulla.
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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 € 

Liikevoitto
Liikevoiton suuruus on 15 150 euroa. Tämän verran yritystoiminta siis 
tuottaa voittoa ennen rahoituskuluja ja veroja. Seuraavaksi lasketaan 
liikevoittoprosentti jakamalla liikevoitto liikevaihdolla: 
15 150 € / 75 000 € = 0,202.
Tämä luku kerrotaan 100:lla, jotta saadaan liikevoitto prosenteissa: 
0,202 X 100 = 20,2 %

Liikevoittoprosentti on siis 20,2 %, joka on erittäin hyvä. Luku kertoo 
sen, että sadan euron verottomasta myynnistä (jos arvonlisäverokanta 
on 24 %, niin 100 € veroton myynti on 124 € verollista myyntiä) yritys-
toiminta tuottaa 20,2 euroa, josta täytyy vielä maksaa rahoituskulut ja 
verot.  

käyttökate
Käyttökate kertoo, kuinka paljon rahaa yrityksellä jää todellisuudessa 
jäljelle ennen rahoituskuluja ja veroja. Käyttökate saadaan, kun liike-
voittoon lisätään poistot ja arvonalentumiset. Käyttökate on näin ollen 
esimerkkiyrityksessämme 15 150 € + 500 € = 15 650 €. Käyttökatepro-
sentti saadaan jakamalla tämä summa liikevaihdolla ja kertomalla saatu 
tulos 100:lla: (15 650 € / 75 000 €) x 100 = 20,9 % 

Todellisuudessa liiketoiminta jätti ennen rahoituskuluja ja veroja 
hieman liikevoittoa enemmän käteen, koska poistot olivat 500 euroa. 
Käyttökateprosentti on erittäin hyvä.

nettotulos
Nettotulos on yrityksen tulos rahoituskulujen ja verojen jälkeen. Sitä 
pidetään yleisesti yrityksen varsinaisen toiminnan tuloksena. Nettotulos 
on yrityksen omistajille jäävä osuus tilikauden tuloksesta ja se toimii 
yleensä voitonjakopäätösten pohjana. Nettotulos saadaan, kun liikevoi-
tosta vähennetään (tai lisätään, jos luku on positiivinen) rahoitustuotot ja 
-kulut sekä maksetut verot. esimerkkiyrityksessämme nettotulos saadaan 
laskemalla:
15 150 € – 200 € – 1 212,75 € = 13 737,25 €. 

Nettotulos kertoo sen, paljonko liiketoiminnasta on jäänyt käteen 
kaikkien kulujen ja verojen jälkeen. Nettotulosprosentti saadaan jakamalla 
nettotuloksen liikevaihdolla ja kertomalla saatu tulos 100:lla: 
(13 737,25 € / 75 000 €) x 100 = 18,3 %. 

Tulos on erittäin hyvä. Toisin sanoen omistajille jää 100 € verottomasta 
myynnistä (eli esimerkissämme 124 euron verollisesta myynnistä) 18,3 
euroa käteen. Huom! Nettotuloksessa ei huomioida satunnaisia eriä ja 
tästä syystä nettotulos eroaa tuloslaskelman tilikauden voitosta.

yritystoiminnan kannattavuutta voi arvioida myös sen perusteella, 
miten yritykseen sijoitettu pääoma tuottaa tulosta. Parhaimpia tunnuslu-
kuja tämän arviointiin ovat sijoitetun pääoman tuotto ja oman pääoman 
tuotto. Niitä emme kuitenkaan tässä käy läpi. 
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Pikaopas

Muistuta työnantajaasi siitä, että 
tämä voi vähentää puolet koulu-
tuspäivien keskimääräisistä palkka-
kustannuksista verotuksessa, kun 
koulutus perustuu lainmukaiseen 
koulutussuunnitelmaan. Huomioon 
otetaan siis koko henkilöstön, ei vain 
koulutukseen osallistuneiden, palk-
kakustannukset. eli on taloudellisesti 
hyödyllisintä kouluttaa palkkahaitarin 
alapäässä olevia työntekijöitä.

pienipaLkkaisten kouLu-
tuksesta suuRin hyöty

Verohyödyn maksimoidakseen ahneen 
työnantajan kannattaa kouluttaa kaikkia 
työntekijöitään tasaisesti. Työnantaja 
saa veroetua max. 3 koulutuspäivältä 
per työntekijä. Vaikka hän kouluttaisi 
ylempiä toimihenkilöitä 20 päivää vuo-
dessa, veroetua hän saa vain 3 päivältä. 
Verovähennykseen oikeuttavan koulutuk-
sen pitää kestää 1 päivän (väh. 6 tuntia), 
mutta sen voi suorittaa osissa.

VeRoetu 3  
päiVäLtä peR henkiLö

Oletko töissä niin pienessä työpaikas-
sa, että ette kuulu yt-lain piiriin? ei 
hätää, verokannustin koskee kaikkia 
työnantajia, jotka tekevät asiallisen 
henkilöstö- ja koulutussuunnitel-
man – siis myös niitä, jotka eivät ole 
niiden tekoon laillisesti velvoitettuja.

pieniLLä työpaikoiLLa 
samat mahdoLLisuudet

Koulutuksen pitää olla työ-
aikaan ja siitä pitää maksaa 
palkkaa. Se voi olla vaikkapa 
ulkopuolisen järjestämä kurssi-
muotoinen koulutus, semi-
naari, konferenssi tai yrityksen 
sisäinen koulutus. Koulutuksiin 
ei lasketa työhön perehdyttä-
mistä tai opastamista.

ammattitaito 
paRemmaksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen 
yhteisesti sovitut pelisäännöt hen-
kilöstö- ja koulutussuunnitelmien 
tekoon löydät SAK:n verkkosivuilta: 
www.sak.fi/aineistot/julkaisut/
muut-julkaisut-ja-liitteet  

kääRi hihat

vInKIT TArJOAA: mikko Laakkonen,
pAMIn KOULUTUspOLIITTInEn AsIAnTUnTIJA

vuoden alusta astuivat 
voimaan työpaikan henkilöstö-

 ja koulutussuunnitelmaa koskevat 
lainmuutokset. Jokaisessa yt-lain 
piirissä olevassa yrityksessä on 
tehtävä suunnitelma vuosittain. 

Mitä enemmän työnantajasi vihaa 
veroja, sitä suuremmalla syyllä 

tämän kannattaa lähettää kaikki 
työntekijänsä koulutukseen. näillä 
vinkeillä suostuttelet työnantajan.

Veroedulla
koulunpenkille

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 
suunnitellaan yhteistoimintamenet-
telyssä. Kun suunnitelma on kerran 
pätevästi tehty, riittää jatkossa 
vuosittainen päivitys. Täysin uutta 
suunnitelmaa ei tarvitse tehdä, jos 
tarvetta ei ole.

suunniteLma LiikkeeLLe 
yhteistoiminnassa



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.

Loma 
kuten 
haluat

Varaa Holiday Club -loma PAMin valikoiman tai RCI:n kautta!
PAMilla on tasokkaita lomakohteita ympäri Suomea – nyt uutena kesäkohteena Naantali! Myös Tahkolla lisää  
kesäviikkoja. Katso yhä vapaana olevat ajankohdat ja tee varaus. PAMin viikot varattavissa vuoden 2014 loppuun asti. 
 
Muistathan, että lomaviikkoa kaikkiin Suomen Holiday Club kohteisiin (pois lukien Levi) voi tiedustella myös RCI  
-lomajärjestelmän kautta! RCI-loma on aina edullinen vaihtoehto. Viikkohinta jäsenille mihin tahansa kohteeseen  
ja mille tahansa viikolle aina vain 496 €/vko. Tiedustelut suoraan RCI:ltä, puh. 09 6937 9189  (ark. klo 10–18.30) 
tai sähköposti RCIFinlandCorporate@europe.rci.com

Lisätietoja ja PAMin varaukset: www.pam.fi/edut tai  
Holiday Club Yrityspalvelu puh. 030 687 0400 (ark. klo 9–16)

PAMplus_kesä2014_210x130.indd   1 1.4.2014   11.12
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Pelisäännöt

työnAntAjAll A on velvollisuus 
tarjota työtä irtisanomalleen työn-
tekijälle, jos irtisanomisen syyt ovat 
olleet taloudelliset ja tuotannolliset 
tai yrityksen saneeraus. Ehtona on, 
että irtisanottu on työnhakija työvoi-
matoimistossa. Työtä on tarjottava, 
jos työnantaja tarvitsee työntekijöi-
tä yhdeksän kuukauden aikana työ-
suhteen päättymisestä samoihin tai 
samankaltaisiin tehtäviin, kuin mitä 
irtisanottu työntekijä on tehnyt. 

irtisanotulla etuoikeus työhön
Velvollisuus ottaa työntekijä takai-
sin tarkoittaa sitä, että irtisanotulla 
työntekijällä on  etuoikeus tarjolla 
olevaan työhön. Irtisanottu työnte-
kijä syrjäyttää siten pätevämmänkin 
ulkopuolisen työnhakijan. Työnanta-
jalla ei ole velvollisuutta ottaa työnte-
kijää takaisin niin sanottuna vanhana 
työntekijänä tai tarjota irtisanotulle 
työntekijälle työtä entisin työsuhteen 
ehdoin. Työsuhteen ehtojen tulee 
kuitenkin täyttää lakien ja työehto-
sopimusten vähimmäisvaatimukset, 

Työnantajan takaisinottovelvollisuus tar-
koittaa, että työnantajan on aktiivisesti 
tarjottava työtä vähentämisneuvotteluis-
sa irtisanotuille työntekijöille. Yleinen 
rekrytointikirje ei esimerkiksi riitä.  
Luottamusmiehen kannattaa seurata, 
palkataanko uusia pian potkujen jälkeen.
TEKsTI sanna mannonen, pAMIn JUrIsTI

Irtisanottu on etusijalla

TyöNANTAJAN TAKAISINOTTOVeLVOLLISuuS
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Pelisäännöt
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eikä takaisinotettavalle voida yleensä 
asettaa koeaikaa.

Velvollisuus tarjota työtä koskee 
vain niitä tehtäviä, jotka ovat samo-
ja tai samankaltaisia kuin ne, joita 
irtisanottu työntekijä on aikaisem-
min tehnyt. Työtä pidetään yleensä 
samankaltaisena, jos se muistuttaa 
työntekijän aikaisempia työtehtäviä 
ja työntekijällä on sellainen ammat-
titaito, koulutus ja aikaisempi työko-
kemus, että hän voisi tulla valituksi 
kyseiseen työhön, jos muita hakijoita 
ei olisi. Tehtävänimike ei siis ole rat-
kaiseva.

Työnantaja voi takaisinottovel-
vollisuudestaan riippumatta tarjo-
ta työharjoittelupaikan opiskelijalle 
tai teettää työtä vuokratyövoimalla, 
kunhan kyse ei ole työntekijän irtisa-
nomissuojan kiertämisestä. Toisaalta 
taas määräaikaisen työntekijän va-
kinaistaminen rinnastetaan uuden 
työntekijän ottamiseksi.

Työtä on  
tarjottava aktiivisesti
Työn tarjoamisvelvollisuus on olen-
nainen osa takaisinottoa. Työnantajan 
on tiedusteltava paikallisesta työ- ja 
elinkeinotoimistosta, eli TE-toimis-
tosta, onko irtisanottuja työnteki-
jöitä hakemassa työtä. Työntekijällä 
on mahdollisuus ilmoittautua työn-
hakijaksi koko Suomen alueelle, jol-
loin työnantajalla on vastaavasti vel-
vollisuus tarjota työtä irtisanotulle 
työntekijälle koko maasta. Velvolli-
suus ottaa takaisin työntekijä koskee 
myös sellaista työntekijää, joka ei ole 
tiedusteluhetkellä työtön, jos hän on 
siitä huolimatta työnhakijana työvoi-
matoimistossa. Irtisanottu työntekijä 
saattaa olla esimerkiksi määräaikai-
sessa tai ammattitaitoaan vastaamat-
tomassa työssä ja hakee sen takia työtä.

JATKUU sEUrAAvALLA sIvULLA ⊲
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Pelisäännöt

fAKTA
Työnantajan on aktiivisesti tarjot-

tava työtä. Se ei riitä, että työnanta-
ja ilmoittaa avoimista työpaikoista 
irtisanotuille työntekijöille yleisil-
lä rekrytointikirjeillä tai edellyttää 
työntekijää hakemaan avoimia työ-
paikkoja.  

Milloin menee metsään?
Työnantaja laiminlyö takaisinotto-
velvollisuutensa, jos se ryhtyy etsi-
mään uutta työntekijää samoihin 
tai samankaltaisiin tehtäviin yhdek-
sän kuukauden aikana irtisanotun 
työntekijän työsuhteen päättymi-
sestä. Ratkaisevaa ei siten ole, ehdi-
täänkö uusi työntekijä palkata tai 
ehtiikö hän aloittaa työskentelyn ta-
kaisinottoajan kuluessa, kunhan ta-
kaisinottoajan aikana alkanut rekry-
tointiprosessi johtaa työntekijän 
palkkaamiseen. Toisaalta, jos takai-
sinottoaikana aloitettu rekrytointi-
prosessi ei johda työntekijän palk-
kaamiseen, ei työnantaja myöskään 
syyllisty takaisinottovelvollisuuden 
rikkomiseen. 

Työantajalla ei ole velvollisuut-
ta ottaa työntekijää takaisin, jos työ-
suhteen päättymisen syynä on ol-
lut työsopimuksen purkaminen, 
irtisanominen henkilöstä johtuval-
la perusteella, työntekijän oma ir-
tisanoutuminen tai määräaikaisen 
työsopimuksen päättyminen määrä-
ajan päättyessä. 

Korvausvastuu  
ansionmenetyksistä
Jos työnantaja rikkoo takaisinotto-
velvollisuutensa, yritykselle syntyy 
vahingonkorvausvastuu. Työntekijäl-
lä on oikeus saada korvausta hänel-
le todellisuudessa aiheutuneesta ai-
neellisesta vahingosta. Käytännössä 
tämä tarkoittaa työnantajan menet-

telystä aiheutunutta ansionmenetys-
tä. Vahingon määrä voi olla esim. se 
palkkasumma, jota irtisanotun työn-
tekijän jälkeen otetulle uudelle työn-
tekijälle on maksettu tai irtisanotun 
työntekijän uuden työn ja tarjoamat-
ta jääneen työn palkanerotus.

Vaikka takaisinottoaika on yhdek-
sän kuukautta, se ei kuitenkaan ra-
jaa korvauksen määrää. Korvaukselle 
ei ole säädetty vähimmäis- tai enim-
mäismäärää. Oikeus korvaukseen voi 
kuitenkin katketa, jos työttömyyden 
pitkittymisen voidaan katsoa johtu-
neen työntekijästä itsestään. Lisäksi 
maksetut työttömyyspäivärahat pie-
nentävät korvauksen määrää. Tarvit-
taessa tuomioistuin arvioi vahingon-
korvauksen määrän.

Kyseessä voi olla myös 
perusteeton irtisanominen
Kun työnantaja palkkaa uuden työn-
tekijän samankaltaisiin tehtäviin työ-
suhteen päätyttyä, kyseessä voi olla ta-
kaisinottovelvollisuuden sijaan myös 
työsuhteen perusteeton päättäminen. 
Työsopimuslain mukaan taloudellis-
ta ja tuotannollista irtisanomisperus-
tetta ei ole ainakaan silloin, kun työn-
antaja on joko ennen irtisanomista tai 
sen jälkeen ottanut uuden työnteki-
jän samankaltaisiin tehtäviin, vaikka 
hänen toimintaedellytyksensä eivät 
ole sinä aikana muuttuneet. Rajanve-
to sen osalta, onko kyse perusteetto-
masta työsuhteen päättämisestä vai 
takaisinottovelvollisuuden rikkomi-
sesta, voi olla joskus vaikeaa. Viime 
kädessä ratkaisun tekee tuomioistuin.

LähTEET: 
⊲ TYösOpIMUsLAIn 6 LUvUn 6 § JA 7 
LUvUn 3 §
⊲ HALLITUKsEn EsITYs EdUsKUnnALLE 
TYösOpIMUsLAIKsI: HE 157/2000
⊲ KOsKInEn, nIEMInEn, vALKOnEn 2012; 
TYösUHTEEn pääTTäMInEn
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työnantajan takai-
sinottovelvollisuus

○ Työnantajan on tarjottava 
työtä irtisanomalleen työnte-
kijälle.

○ Koskee taloudellisia ja  
tuotannollisia irtisanomisia.

○ Kestää 9 kuukautta  
työsuhteen päättymisestä.

○ Työantajan on tehtävä 
tiedustelu paikalliseen  
Te-toimistoon.

○ edellyttää, että työnan-
taja tarvitsee työntekijän 
samoihin tai samankaltaisiin 
tehtäviin.

○ edellyttää, että työntekijä 
on työnhakijana työvoimatoi-
mistossa, mutta ei edellytä 
työttömyyttä.

○ Työnantajan rikkoessa 
takaisinottovelvollisuuttaan 
työntekijälle saattaa syntyä 
oikeus vahingonkorvaukseen.

Luottamusmiehelle:

○ Seuraa, palkataanko yri-
tykseen uusia työntekijöitä 
takaisinottovelvollisuusajan 
kuluessa tai pian sen jälkeen.

○ Muistuta työnantajaa 
työnantajan velvollisuudesta 
tiedustella Te-toimistosta, 
onko työnantajan irtisanomia 
työntekijöitä työnhakijoita.

○ Muista, että myös määrä-
aikaisen työntekijän vaki-
naistamista pidetään uuden 
työntekijän ottamisena.



SARJASSA OTeTAAN KäSITTeLyyN TyöeHTOSOPIMuSTeN KySyMyKSIä HeRäTTäVIä PyKäLIä.

Työvuorolistaa koskeva työ-
paikkakohtainen sopimus
Työpaikkakohtaisesti työehtosopi-
muksen 30 §:n mukaisesti paikal-
lisesti voidaan sopia vain siitä, että 
työvuorolista annetaan tiedoksi ly-
hyemmässä (tai pidemmässä) ajassa 
kuin yhtä viikkoa ennen kolmiviik-
koisjakson alkua.

Työpaikkakohtainen sopimus teh-
dään aina kirjallisesti.
Esimerkki 1.
Luottamusmies ja työnantaja ovat 
työpaikkakohtaisesti (TES 30 §) so-
pineet, että työvuorolistat annetaan 
työntekijöille tiedoksi viittä (5) päivää 
ennen kolmiviikkoisjakson alkua.
Esimerkki 2.
Luottamusmies ja työnantaja ovat 
työpaikkakohtaisesti (TES 30 §) so-

pineet, että työvuorolistat annetaan 
1.8.2014 lähtien kuukautta ennen 
kolmiviikkoisjakson alkamista.

Entä työvuorolistan muuttaminen?
Työvuorolistojen muuttaminen nou-
see aika ajoin esille etenkin kesäisin. 
Varsinkin kesäisin usein mietitään, 
voidaanko työvuorolistaa muuttaa 
esimerkiksi yllättävän sadepäivän 
johdosta. 

Työehtosopimuksen mukaisesti 
työvuorolistan muuttaminen vaatii 
aina työntekijän ja työnantajan suos-
tumuksen. 

Työnantajalla ei ole oikeutta 
muuttaa yksipuolisesti työvuoro-
listaa esimerkiksi sääolosuhteissa 
tapahtuneen odottamattoman muu-
toksen tai muun syyn johdosta.

maRaVan työehtosopimus työvuorolistasta

Pykälä
9 § Työvuorolista:
"Työvuorolista on laadittava 
etukäteen niin, että se asete-
taan työntekijöiden nähtävil-
le ilmoitustaululle tai muuhun 
vastaavaan paikkaan vähin-
tään viikkoa ennen kolmiviik-
koisjakson alkamista, ellei 
työpaikkakohtaisesti 30 §:n 
mukaisesti toisin sovita."

•	 Työvuorolista on laadittava 
muulla kuin lyijykynällä.

•	 Kolmiviikkoisjakso alkaa 
aina maanantaina. Vuoden-
vaihde ei katkaise jaksoa.

•	 Työvuorolistassa on oltava 
työn alkamis- ja päätty-
misajankohdat sekä vapaa-
päivät.

•	 Työvuorolistaa ei saa 
muuttaa ilman työnteki-
jän ja työnantajan suostu-
musta.

•	 Kolmiviikkoisjakson jää-
dessä vajaaksi työsuhteen 
alkamisen, päättymisen 
tai palkattoman poissa-
olon vuoksi säännöllinen 
työaika saa olla enintään 
keskimäärin 7,4 tuntia työ-
päivää kohden.

Pykälä syynissä
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Saatko kurssin ajalta palkkaa?
Katso työnantajatuenpiiriin kuuluvat luottamushenkilökurs-
sit osoitteesta pam.fi/koulutus.

vaLTaKuNNaLLisET KOuLuTuKsET

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

TäydENTäväT KOuLuTuKsET  

alakohtaiset täydennyskoulutukset luottamus-
henkilöille (3 pv) 

Kenelle Aika Haku viim.

Kiinteistö-
palveluala

2.–4.9 1.8

Kauppa 9.–11.9 8.8

MaRaVa 7.–9.10. 5.9.

viranomaisyhteistyön aBC (3 pv)  
Paikka Aika Haku viim.

Kiljavan opisto 23.–25.9 15.8.

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.

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

aLuEELLisET KOuLuTuKsET

hELsiNKi-uusiMaa 
Ilmoittaudu koulutuksiin jäsentunnuksillasi www.pam.fi, 
jäsenyysneuvonta 030 100 600 tai helsinki-uusimaa@pam.fi   

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

yT-laki ja paikallinen sopiminen
25.–26.9. torstai ja perjantai, 
PaMin keskustoimisto, helsinki
Tutustumme yhteistoimintalakiin ja -neuvotteluprosessiin. 
ymmärrät, mitä vaatimuksia laki asettaa työnantajille ja 
mihin sinä olet oikeutettu henkilöstön edustajana. Kurssin 
toinen aihekokonaisuus käsittelee paikallista sopimista. 
Ilmoittaudu viimeistään 5.9. 

KaaKKOis-suOMi 
Ilmoittaudu koulutuksiin jäsentunnuksillasi www.pam.fi, 
jäsenyysneuvonta 030 100 600 tai lahti@pam.fi 
  
yT-laki ja paikallinen sopiminen 
20.–21.9. lauantai ja sunnuntai, 
vierumäen urheiluopisto, vierumäki  
Tutustumme yhteistoimintalakiin ja -neuvotteluprosessiin. 
ymmärrät, mitä vaatimuksia laki asettaa työnantajille ja 
mihin sinä olet oikeutettu henkilöstön edustajana. Kurssin 
toinen aihekokonaisuus käsittelee paikallista sopimista. 
Ilmoittaudu viimeistään: 20.8. 

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

Neuvottelutaito  
11.9. torstai klo 9–17, hotelli Cumulus, Mikkeli 
Ilmoittaudu viimeistään 25.8.

POhjaNMaa
Ilmoittaudu koulutuksiin jäsentunnuksillasi www.pam.fi, 
jäsenyysneuvonta 030 100 600 tai vaasa@pam.fi  

yritystalous
7.10. tiistai klo 10–16, Tropiclandia, vaasa
Ilmoittaudu viimeistään 22.9.
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LuottamushenkiLökouLutukset

LuOTTaMushENKiLöKOuLuTuKsET 
9.6.–7.9.2014
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Sinä ammattiosastosi tai työpaikkasi 

LUOTTAMUSHENKILÖ. 
Kaipaatko liikunnallista hengähdystaukoa? Lisää eväitä hyvinvointiisi?  
SAL-lomat tarjoaa nyt mahdollisuuden liikunta keskus Pajulahdessa.

Sisältää majoituksen, täysihoidon ja 
mukaansa tempaavan ohjelman.

LUOTTAMUSMIESTEN  
HYVINVOINTIKURSSIT  2+2+2+1 

yötä

4 VALITSE

TAI

HINTA
VAINyötä 100 € 

Tutustu ohjelmiin, kurkkaa 
lisätietoja ja ilmoittaudu:   
www.sal-lomat.fi

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

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

pamplus_takasivu_2-14.indd   1 25.3.2014   10.44
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työnteKijöillä on hyvät mahdol-
lisuudet vaikuttaa omaan työhön-
sä. Sekä työntekijät että työnanta-
ja ymmärtävät, että yhteistoiminta 
ja yhteistoimintalaki on yhteinen 
asia, ja kaikkien edut otetaan huo-
mioon. Osapuolet kehittävät yhdes-
sä yrityksen toimintaa ja henkilöstön 
vaikutusmahdollisuuksia yrityksen 
päätöksenteossa. Tuloksena on in-
nokkaita työntekijöitä, jotka viihty-
vät töissä ja tekevät hyviä tuloksia 
yritykselle. 

Yhteistoimintalaki mielletään irtisanomislakina. Lain tarkoitus on kuitenkin aivan toinen. 
parhaimmillaan se on työkalu työpaikan kehittämisessä.
TEKsTI jonna södeRqVist
KUvA pekka sipoLa

Väärin ymmärretty laki  

– yhteistoiminta vaatii kahden osapuolen kovaa työtä sekä asenteissa että käytännöissä,  
sanoo entinen yhteistoiminta-asiamies helena Lamponen. 

Kuulostaako utopistiselta? Ei pitäi-
si. Tähän yhteistoimintalaki nimit-
täin tähtää.

hyvä menee ohi suun
Tällaisia kaikki työpaikat voisivat 
olla, jos yhteistoiminta ymmärrettäi-
siin niin kuin lain tarkoitus on, enti-
nen yhteistoiminta-asiamies Helena 
Lamponen pohtii. Häntä harmittaa, 
että yhteistoimintalaki mielletään 
pitkälti irtisanomislaiksi. Koko laki, 
joka koostuu 10 luvusta, on saanut 

leimansa sen yhden luvun perusteel-
la, jossa käsitellään irtisanomisia.

– Minua hämmästyttää, että an-
netaan hyvän mennä ohi, Lamponen 
sanoo. 

Hänen mielestään lain syvin tar-
koitus on olla kehittämislaki, joka 
varmistaa, että luottamushenkilöt 
ovat ajan tasalla yrityksen tilasta ja 
mukana päätöksenteossa jo aikaises-
sa vaiheessa. Tutkimusten mukaan 
vain noin kolmannes yrityksistä on 
tällainen niin sanottu proaktiivinen 
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Asiantuntija

○ Tarve yhteistoiminta-
asiamiehen toiminnalle on 
todella iso.

○ yhteistoiminta-asiamies   
Helena Lamponen jätti 
tehtävänsä yt-asiamiehenä 
toukokuun alussa.

○ Alle 4 vuodessa hän ehti 
hoitaa 4 956 asiaa, mikä oli     
5 vuoden toimikauden tavoite.

helena Lamponen
○ Oikeustieteen tohtori,       
varatuomari.

○ yhteistoiminta-asiamies 
1.9.2010–4.5.2014.

○ 5.5. alkaen Akavan erityi-
salojen edunvalvontayksikön 
päällikkö.

KUKA

tai ennakoiva yritys. 
Lamponen arvelee, että ennakoi-

vien yritysten vähäinen määrä voi 
johtua siitä, ettei 
tiedetä tai ymmär-
retä, mitä hyötyä yh-
teistoiminnasta ja 
osallistamisesta on 
yritykselle ja työn-
tekijöille. 

– Taustalla lienee 
myös väärinkäsitys, 
jonka mukaan yh-
teistoiminta tarkoittaisi liikkeenjoh-
tovallan luovuttamista henkilöstölle, 
hän epäilee. 

Siitä ei kuitenkaan ole kyse. Päätös-
valta ja vastuu päätöksen seurauksis-
ta jäävät työnantajalle. 

vähennykset  
kehittämisen puutetta
Irtisanomista koskeva luku tunne-
taan parhaiten – vähentämisneuvot-
teluja osataan siis käydä. 

Irtisanomisneuvottelujen lisäksi 
tunnetaan aika hyvin myös yritysten 
velvollisuus antaa taloudellisia tieto-
ja luottamushenkilöille.

Lamponen ehti olla yhteistoimin-
ta-asiamies miltei 4 vuotta. Sinä ai-
kana hän ehti nähdä Suomen talou-
dellisen tilanteen huonontumisen 
ja sen, miten irtisanomisneuvottelut 
seuraavat toisiaan.

– Kierteenomaiset vähentämis-
neuvottelut rapauttavat luottamus-
ta ja tuottavuuden edellytyksiä myös 
tulevaisuudessa, hän harmittelee.  

Hänen mielestään henkilöstön 
vähentäminen on reagointia jo ole-
massa oleviin ongelmiin, joihin yri-
tykset eivät ole tarttuneet tarpeeksi 
varhaisessa vaiheessa. Yrityksen en-
nakointi on siis pettänyt. Ennakointi 
ja toiminnan kehittäminen olisi kui-
tenkin mahdollista missä yritykses-
sä tahansa.

Yhteistoimintalaki uudistui vuonna 
2007. Aiemmassa laissa vuodelta 1978 
vähentämisneuvotteluja piti käydä so-

pimukseen pääse-
miseksi. Nyt lain 
mukaan kaikki 
neuvottelut käy-
dään yhteistoi-
minnan hengessä 
yksimielisyyteen 
pääsemiseksi. Se 
on juridisesti vä-
hemmän velvoit-

tava ja sitova tavoite kuin vanhassa 
laissa ollut sopimus. Uudistus valmis-
teltiin kolmikantaisesti. Lamposta ih-
metyttää se, että lakia höllennettiin 
vähentämisneuvottelujen tavoitteen 
osalta.

Laki antaa paljon  
mahdollisuuksia
Lamponen toivoo, että sekä työnte-
kijät että työnantajat ottaisivat koko 
lain haltuun, sillä nyt työntekijöil-
tä jää paljon kehittämisen mahdol-
lisuuksia käyttämättä. Lain mukaan 
luottamushenkilöillä on esimerkiksi 
aloiteoikeus yhteistoimintaneuvot-
teluissa. Aloiteoikeutta käyttämällä 
luottamushenkilöt voisivat esimer-
kiksi käynnistää henkilöstö- ja kou-
lutussuunnitelmien tekemisen työ-
paikoilla. 

Suurin kehittämistarve on Lam-
posen mielestä kuitenkin asenteissa 
ja yhteistoiminnan ymmärtämisessä 
voimavaraksi työpaikoilla.

– Se tarvitsee tuekseen yrityskult-
tuurin, jossa henkilöstöä arvostetaan 
ja jossa pyritään rakentamaan luotta-
musta, hän sanoo.

Lamponen tietää, että on vaikeaa 
päästä edes minimitasoon lain nou-
dattamisessa. 

– Se vaatii kahden osapuolen kovaa 
työtä sekä asenteissa että käytännöis-
sä, hän toteaa. 

○ yhteistoiminta-asiamies 
toimii itsenäisesti työ- ja elin-
keinoministeriön yhteydessä.

○ Tehtävänä valvoa yt-lain ja 
muiden henkilöstön yhteistoi-
mintaa ja osallistumista koske-
vien lakien noudattamista.

○ Antaa ohjeita ja neuvoja 
lakien soveltamisessa.

○ Asiamiehellä on oikeus 
tarkastaa yritys, mikäli hän 
epäilee laiminlyöntejä. 

○ Käsittelee vuodessa noin      
1 300 asiaa.

○ Sekä yritykset että työnte-
kijät voivat olla yhteydessä 
yt-asiamieheen.

ABC

nYT

Ennakointi ja toimin-
nan kehittäminen 
olisi kuitenkin mah-
dollista missä yrityk-
sessä tahansa.
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ryhmäkanteen mahdollisuutta on 
veivattu yli 20 vuotta eri työryh-
missä. Ammattiliitot haluavat sitä, 
työnantajat vastustavat. nyt asia 
on noussut keskusteluun EU:n 
uuden direktiivin myötä.
TEKsTI Up/KaRi LEPPäNEN

S
AK:n lakimies Anu-Tui-
ja Lehdon mukaan am-
mattiliitoille tarvitaan 
itsenäinen kanneoikeus 
työntekijän turvaksi.

– Työntekijät eivät 
aina uskalla ajaa oikeuksiaan seu-
rausten pelossa.

Järjestön ajama kanne ei nostai-
si yksittäistä työntekijää temppelin 
harjalle ajamaan haastetta työnanta-
jaansa vastaan.

– Aivan erikseen ovat vielä ulko-
mailta tulevat työntekijät, jotka eivät 
edes tiedä oikeuksistaan. Heidän riip-
puvuutensa työnantajasta ja pelkon-
sa työnantajaa kohtaan voi olla paljon 
suurempaa kuin suomalaisten, Lehto 
arvioi. Ku

vi
tu
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Kanneoikeudesta 
turvaa työelämään
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Euroopan unionin periaatteisiin 
on alusta pitäen kuulunut työvoiman 
vapaa liikkuvuus yli rajojen. Sen rin-
nalle eurooppalainen ay-liike vaatii 
ammattiliitoille kanneoikeutta puo-
lustaa vapaasti liikkuvan työvoiman 
oikeusturvaa.

Euroopan parlamentin maalis-
kuussa hyväksymä direktiivi työvoi-
man vapaasta liikkuvuudesta edel-
lyttääkin EU-maita turvaamaan 
lainsäädännöllä ammattiliitoille oi-
keuden nostaa työntekijöiden puo-
lesta kanteen tai hallinnollisen pro-
sessin. Direktiivi ei ammattiliitoille 
vielä sellaisenaan riitä.

– Järjestöille, myös työmarkkina-
järjestöille, tulisi taata nimenomaan 
itsenäinen kanneoikeus. Se ei edel-
lytä erikseen valtakirjaa asian ajami-
seen, sanoo Lehto.

Hänen mukaansa ammattiliittojen 
kanneoikeudella voitaisiin myös eh-
käistä ennalta työehtojen polkemis-
ta. Työnantaja tietäisi voivansa joutua 
vastaamaan ammattiliiton järjestö-
kanteeseen.

– Työnantaja saattaa joskus kokei-
lumielessä koittaa onneaan, koska ar-
vioi, ettei seurauksia ole. 
 
Rajaus ei ongelma
Lehto ei pidä kanteen rajaamista on-
gelmana, vaikka asianosaisia ei ole 
erikseen nimetty.

– Esimerkiksi yrityksessä X työn-
antaja on ottanut laittomasti pois 
työterveyshuollon edun Y. Tuomio-
istuimen päätös koskee yrityksen 
työntekijöitä, joilta tämä etu on otet-
tu pois.

SAK ja kymmenen suomalaista 
kansalaisjärjestöä esittää yhteises-
sä julkilausumassaan, että järjestöil-
le säädetään itsenäinen kanneoikeus 
työelämään, tasa-arvoon ja yhdenver-

taisuuteen liittyvissä asioissa.
Oikeusministeriön pitkän tähtäi-

men ohjelmassa on maininta ryh-
mäkanteesta ja ammattiliittojen 
kanneoikeudesta. Kovin äkkinäisiä 
toimia ei pelkästään sen perusteel-
la kannata odottaa, sillä ministeriön 
ohjelma ulottuu vuoteen 2025.

Miekkailu jatkuu
Lakiasiainjohtaja Markus Äimälä 
Elinkeinoelämän keskusliitosta kat-
soo, että työntekijän tulee voida itse 
päättää kanteen ajamisesta. 

– Otetaan esimerkiksi yksittäinen 
ulkomaalainen työntekijä. Hän on 
ollut ihan tyytyväinen omaan palk-
kaansa ja muihin työoloihin, mutta ne 
eivät ay-liikkeen mielestä täytä suo-
malaisia minimejä. Ay-liike pystyisi 
järjestökanteessa nostamaan kanteen 
jopa työntekijän tahdon vastaisesti.

Äimälä muistuttaa, että työnteki-
jä voi helposti antaa valtakirjan am-
mattiliitolle, jos haluaa asiansa ajet-
tavaksi.

– Nykyiset oikeuskeinot antavat 
ammattiliitoille riittävät mahdolli-
suudet tarjota apuaan. Muuta ei tar-
vita kuin työntekijän suostumus.

Ammattiliiton järjestökanne toisi 
Äimälän mukaan vain sen muutok-
sen, että juttua voitaisiin ajaa vastoin 
henkilön tahtoa. 

Äimälä pitää selvänä, että ay-lii-
ke pitää järjestökannetta jatkossakin 

esillä. Yhtä selvänä hän pitää sitä, että 
EK sitä vastustaa. 

– Ja mikäs siinä, näinhän tämä toi-
mii. Siksihän nämä järjestöt ovat ole-
massa.

– Kun hallitusneuvottelut aika-
naan tulevat, kumpikin osapuoli tuo 
esille omat näkemyksensä. Jatketaan 
miekkailua entiseen tapaan.

voisi kokeilla
Työoikeuden professori Seppo Kos-
kinen Turun yliopistosta katsoo, että 
ammattiliittojen itsenäinen kanneoi-
keus yleisessä tuomioistuimessa toi-
si uuden ulottuvuuden suomalaiseen 
työoikeuteen.

– Suomessa voi nykyisin valita me-
neekö työtuomioistuimeen vai ylei-
seen tuomioistuimeen. Sen vuoksi 
ryhmäkanne ei ole ollut meillä niin 
iso kysymys.

Työtuomioistuimessa järjestöt aja-
vat tekemiinsä työehtosopimuksiin 
liittyviä juttuja ilman erityistä val-
tuutusta. 

Koskisen mielestä voisi harkita 
ammattiliittojen itsenäistä kanneoi-
keutta määräaikaisissa tai muuten 
epätyypillisissä työsuhteissa.

– Yleensä määräaikaisissa työsuh-
teissa oleva ei halua itse nostaa jut-
tuja, koska siinä asemassa joutuu 
hetken kuluttua hakemaan uutta 
työpaikkaa. Ei haluta riskeerata, että 
on oikeusriita kesken.

Koskisen mukaan ryhmäkanne 
edellyttää toimiakseen järjestäyty-
neet tahot kanteita ajamaan.

– Ei voi ajatella, että mikä tahan-
sa organisaatio voisi sellaisen nostaa. 
Järjestelmästä tulisi arvaamaton.

– Työelämässä se voisi tässä mieles-
sä olla vahvalla pohjalla, koska siellä 
on vakiintuneet järjestöt. Ainakin ko-
keiluluontoisesti sitä voisi ajatella. 

JATKUU sEUrAAvALLA sIvULLA ⊲

Työnantaja saattaa  
joskus kokeilumie-
lessä koittaa onneaan, 
koska arvioi, ettei  
seurauksia ole. 
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1991
○ Pohjoismaiden haluttiin selvittävän ryhmäkanteen 
edellytyksiä kuluttaja-asioissa Pohjoismaiden neuvos-
ton esityksestä.
○ Asetettiin seuraavana vuonna 1. työryhmä.

1994
○ 1. työryhmä ehdotti, että prosessia voisi käynnistää il-
man erillistä toimeksiantoa. 
○ Oikeusvaikutus ulottuisi henkilöihin, joita asia kos-
kee, vaikka he eivät olisi asianosaisia oikeudenkäynnissä.
○ Myös järjestöille olisi annettu oikeus ajaa ryhmäkan-
netta.
○ Elinkeinoelämä pelkäsi, että niitä käytettäisiin kiris-
tämis- tai solvaamistarkoituksessa. 
○ Esko Ahon porvarihallitus hautasi ehdotuksen.

1995
○ Paavo Lipposen ns. sateenkaarihallitus otti ryhmäkan-
teen ohjelmaansa, jonka mukaan ryhmäkanne tuli mah-
dollistaa ympäristö-, työrikos- ja kuluttajasuoja-asioissa. 
○ Perustettiin 2. työryhmä.

1997
○  2. työryhmän esityksessä ryhmäkanteella tarkoitet-
tiin lakia, jota ajetaan riita-asiassa usean asianosaisen 
puolesta ilman että jokaiselta on saatu valtuutusta asian 
ajamiseen.
○ Ryhmäkanne koskisi kuluttajasuoja- ja ympäristö-
asioita. Työelämä oli jätetty pois.
○ Elinkeinoelämä vastusti jyrkästi. Se piti rajoitettuakin 
ryhmäkannelakia uhkana ja katsoi sen sopivan huonosti 
Suomen oikeusjärjestelmään.
○ Lain valmistelu tyssäsi jälleen. 

2004
○ Matti Vanhasen hallituksen ohjelmassa luvattiin sel-
vittää ryhmäkanteen edellytyksiä kuluttajasuoja- ja 
ympäristöasioissa.
○ Perustettiin 3. työryhmä. 
○ Elinkeinoelämä vastusti. 
○ Kuluttaja- ja työntekijäjärjestöt sekä viranomai-
set kannattivat lainsäädännön valmistelun jatkamista 
kuka miltäkin osin.

2005
○ Perustettiin 4. ryhmäkannetyöryhmä, joka ehdotti 
viranomaiskannetta ja soveltamisalaksi kuluttajarii-
ta-asioita ja ympäristövahinkoja.
○ Oikeusministeriö valmisteli esityksen, josta ympäris-
töriidat pudotettiin pois. 
○ Hallituksen esityksessä kuitenkin todetaan mahdol-
lisuus laajentaa lain soveltamisalaa esimerkiksi ympä-
ristövahinkoihin, jos ryhmäkanteesta saadaan hyviä ko-
kemuksia kuluttajariidoissa ja elleivät elinkeinoelämän 
kauhukuvat ryhmäkanteen turmiollisuudesta toteudu.

2007
○ Kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisissä rii-
ta-asioissa sovellettava laki astui voimaan. Ryhmäkan-
teen voi nostaa ja asiaa ajaa kuluttaja-asiamies.

2014
○ Euroopan parlamentti hyväksyi maaliskuussa direk-
tiivin työvoiman vapaasta liikkuvuudesta. Se edellyttää 
EU-maita turvaamaan ammattiliitoille lainsäädännöllä 
oikeuden nostaa kanne tai hallinnollinen prosessi työn-
tekijöiden puolesta.
○ Ay-liike haluaisi itsenäisen kanneoikeuden.

Ryhmäkanteen 
pitkä historia Suomessa
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Miksi ei, lakimies Jari Suurla, Kilpailu- ja kuluttajaviras-
tosta.
– Ryhmäkanne on aikaa vievä, raskas ja kalliskin menette-
ly. Sitä pitää käyttää hyvin suurella harkinnalla. 
Harkintaa on käytettykin, koska oikeuskeino on jäänyt 
kokonaan käyttämättä.
– Jos olisi välttämättä haluttu, niin ryhmäkanne olisi saatu 
aikaiseksi. Mutta se ei ole ollut tavoitteena.
– Pyrimme ensisijaisesti käyttämään yksinkertaisempia 
keinoja, joista aivan ensimmäinen on neuvotteluratkaisu.
Entä jos neuvottelu ei tuota tulosta?
– Silloin yksinkertainen ratkaisu on esimerkiksi pilotti- 
oikeudenkäynti. Siinä asiaa ajetaan yhden tapauksen  
perusteella.
Ryhmäkanteen on sanottu ehkäisevän ennalta väärin-

käytöksiä ja edistävän sovintoa. Onko pelotevaikutus 
toiminut?
– Juuri siinä ryhmäkanteen keskeinen vaikutus onkin. Kun 
vastapuoli tietää, että toisella osapuolella on mahdollisuus 
tällaiseen keinoon, se edesauttaa sovintoa.
Ovatko elinkeinoelämän pelot ryhmäkanteen väärin-
käytöstä toteutuneet?
– Eivät ole. Viranomaiskanteena tämä on tarkassa 
kontrollissa. 
Voisitko ajatella ryhmäkanteen soveltamista muualle, 
kuten ympäristöasioihin ja työelämän riitakysymyk-
siin?
– Sen voisi ajatella menettelytapana soveltuvan moneen 
tilanteeseen, missä usealla henkilöllä on samankaltaisia 
vaateita. 

Käyttämätön pelote
Laki ryhmäkanteesta kuluttajariidoissa astui voimaan 2007. Kuluttaja-asiamies ei ole 
seitsemän vuoden aikana käyttänyt kertaakaan kuluttajasuojan järeintä asetta.

fAKTA

Ryhmäkanne, järjestökanne 
ja ammattiliittojen kanneoikeus
○ Ryhmäkanne on tullut länsimaiseen oikeuskäytän-
töön anglosaksisesta oikeusjärjestelmästä. 
○ erityisen laajaa ryhmäkanteen käyttö on yhdys-
valloissa, jossa myös korvaukset asian onnistuneesta 
ajamisesta saattava nousta tähtitieteellisiin summiin.
○ erilaisia versioita ryhmäkanteista sisältyy lain-
säädäntöön mm. Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, 
Hollannissa ja Ranskassa.
○ Ryhmäkannetta koskevassa keskustelussa käsit-
teet menevät helposti sekaisin, koska ryhmäkanteen 
voi toteuttaa useammalla eri tavalla. 
○ Ryhmäkanne voi edellyttää nimenomaista ilmoit-
tautumista ryhmään ja valtuutuksen antamista asian 
ajamiseen. Kyseessä on ns. opt-in-menettely.
○ Jos toteutetaan opt-out menettelyä, ryhmään ei 
tarvitse erikseen ilmoittautua, vaan oikeusvaikutus 
koskee kaikkia vastaavassa asemassa olevia. Ryh-
mästä irrottautuminen edellyttää toimenpidettä.

Ryhmäkanteet voidaan jakaa myös sen 
perusteella, kuka kannetta ajaa.

yksityisessä ryhmäkanteessa
○ Kannetta voi ajaa ryhmään kuuluva 
henkilö.

järjestökanteessa 
○ Kanneoikeus on ryhmän etuja valvo-
valla järjestöllä, kuten ammattiliitolla, 
potilasjärjestöllä tai vammaisjärjestöllä.

viranomaiskanteessa 
○ Kannetta voi ajaa vain viranomainen.
○ Suomessa 2007 toteutettu ryhmäkan-
nelaki on opt-in-tyyppinen viranomais-
kanne, jossa viranomainen on kulutta-
ja-asiamies.
○ Ammattiliitot niin euroopassa kuin Suo-
messakin ajavat ammattiliitoille itsenäistä 
kanneoikeutta. Se on järjestökanne, jossa 
sovelletaan opt-out-sääntöä.
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Jorma Immonen
asuu: helsingin kontulassa
ikä: 52
tehtävä: työsuojeluvaltuutettu
työ: kiinteistönhoitaja kontu-
lan huolto oy:ssä
perhe: Vaimo, 22-vuotias poi-
ka, 18- ja 13-vuotiaat tyttäret 
ja kissa
harrastukset: Lenkkeily vaimon 
kanssa, luonnossa liikkuminen, 
mökkeily

KUKA

SARJASSA AKTIIVIT KeRTOVAT, MISTä He SAAVAT eNeRgIAA ARKeeN.

Näillä eväin

Luonnon rauha 
ja utelias mieli
TEKsTI annemaRi anttiLa 
KUvA pauLa myöhänen

mökki
huoltomiehen rooli ei lopu siihen, kun työaika loppuu. 
se katkeaa siihen, kun pääsee mökille. meillä on mum-
monmökki mäntyharjulla, ostimme sen noin 10 vuotta 
sitten. se on kuivan maan mökki. Vesi pitää hakea 
kaivosta ja polttopuut hakata. 

Vaikka mökki on vain 200 kilometriä kotoa, se on 
kuin menisi erämaahan. siellä näkee kurkia ja kettuja, 
eikä muita taloja näe suoraan. olen koko ikäni metsässä 
seikkaillut – marjastanut, sienestänyt, joskus valokuvan-
nutkin.

mökillä voi käydä läpi vuoden aina silloin, kun ei ole 
työvuoroja. teen kuitenkin paljon ylitöitä ja viikonloppu-
ja, jotta voi maksaa lainat ja laskut. joskus olen mökillä 
yksin, joskus vaimon ja välillä koko perheen kanssa. kun 
töissä on koko ajan ihmisten kanssa, pääsee mökillä 
vastapainoksi yksinäisyyteen. 

oppiminen
muutin helsinkiin pohjois-karjalasta 80-luvulla, koska 
metsäkoneenkuljettajan työt hävisivät. aloin huoltomie-
heksi vähän vahingossa, kun sain sen kautta asunnon. 
olen ollut siitä asti samassa firmassa. 

pyydän työnantajalta eri koulutuksiin pääsemistä, ja 
aika hyvin olen saanutkin osallistua. työkyvyn ylläpito 
ei ole ihan yksinkertainen asia, koska maailma muuttuu 
koko ajan. Viimeksi olen kouluttautunut työsuojeluval-
tuutetuksi.

kontulassa asuu paljon ihmisiä, jotka puhuvat vieraita 
kieliä. haluaisin seuraavaksi oppia englantia, ja ruotsia-
kin voisi ymmärtää vähän paremmin. englanniksi pitäisi 
ymmärtää esimerkiksi asukkaan vikailmoitus, ettei 
korjaa väärää juttua asunnossa. haaveena olisi muuttaa 
vanhempana espanjaan. sitäkin kieltä olisi kiva oppia.
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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 mielel-
lään vastaan palautetta. 

Lähetä palaute osoitteeseen 
pamplus@pam.fi, ja viestin otsikoksi 
Lehden palaute. Palautteen kesäkuun-
numerosta pitää olla perillä viimeis-
tään perjantaina 27. kesäkuuta.

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 
elokuussa viikolla 35. 
Siihen asti voit seurata 
pam.fi/pamlus -sivua ja säh-
köistä PAMplus-viestiä.

Palautetta PaMplus-lehdestä:

"Sain juuri uuden 
PAMplus lehden ja sen 
mukana tulleen lisätyö-
oppaan. HIENOA! Juuri 
tällaista olen odottanut! 
Jos lehteen tulisi juttu 
vuokratyövoiman käy-
töstä, niin uskoisin sen 
olevan erittäinkin terve-
tullut, sillä nyt alkaa lo-
makausi ja firman omat 
työntekijät eivät oikeasti 
tiedä miten vuokratyö-
hön pitää suhtautua. 
Moni ei myöskään tiedä 
miten lisätyötä vaadi-
taan itselleen, joten opas 
on hieno lisä! 
 

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

Työnantajien käsitys 
vuokratyön käytöstä on 
erilainen, joten sieltä 
saattaa tulla täysi blok-
kaus tietämättömille. "

"Pidän PAMplussasta 
koska siinä on ajankoh-
taista tietoa tiiviissä 
paketissa ja sitä voi aina 
vilkaista uudestaankin 
muistin virkistämisek-
si."

"EU, säätely ja vaalit oli 
kiinnostava juttu." 



REKISTERÖI KORTTISI IFIIN OSOITTEESSA IF.FI/PLUSSAA

Nyt saat
K-PLUSSAA IFIN 
VAKUUTUKSISTA
Hyviä uutisia Ifi n asiakkaille! Nyt saat K-Plussa-
pisteitä kaikista Ifi n henkilöasiakkaan vakuutus-
maksuista. Kun rekisteröit K-Plussa-korttisi heti, 

keräät pisteet kotiin alusta alkaen.
Lue lisää uudesta rahanarvoisesta edusta ja


