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Työpaikalle voidaan valita luottamus-
henkilöitä edustamaan henkilöstöä yh-
teisissä asioissa. Henkilöstön edustajia 
voivat olla esimerkiksi luottamusmies, 
työsuojeluvaltuutettu, yhteistoimin-
ta-asioita hoitava edustaja ja hallin-
toedustaja. 

Työpaikan luottamushenkilöiden ase-
maa ja oikeuksia määritellään keskeises-
ti liittojen välillä solmituissa sopimuk-
sissa – luottamusmiessopimuksissa, 
työsuojelun yhteistoimintasopimuksis-
sa ja työehtosopimuksissa. Myös lain-
säädäntö määrittelee osaltaan joitakin 
näistä.

Kaupan alalla sekä Palvelualan ammat-
tiliitto PAMiin että Kaupanalan esimies-
liitto KEY:hyn (yhteistyöelimenä Kaupan 
esimiesten neuvottelujärjestö) kuuluvat 
toimihenkilöt valitsevat yrityksen esi-
miesten edustajat. Valittu edustaja 
edustaa samanaikaisesti kummankin 
liiton jäseniä riippumatta siitä, kuuluu-
ko hän PAMiin vai KEY:hyn, sekä kaikkia 
muitakin vähittäiskaupan esimiesten 
työehtosopimukseen soveltamisalan 
piiriin kuuluvia lain tarkoittamissa 
asioissa.

Jos esimiehet eivät ole valinneet itsel-
leen omaa edustajaa, heitä edustaa 
työehtosopimuksen perusteella valittu 
työntekijöiden (kaupan pääsopimuksen 

mukaan valittu) luottamushenkilö. Täl-
löin myös esimiehet saavat osallistua 
valintaan. Esimiehillä on kuitenkin aina 
mahdollisuus valita kesken toimikau-
den oma edustaja, jolloin työntekijöi-
den edustaja ei enää vallinnan jälkeen 
edusta heitä. 

Vaikka työntekijöiden luottamushen-
kilö voikin edustaa myös esimiehiä, ei 
esimies voi olla työntekijöiden edustaja. 
Valinta on mahdollinen vain toisin päin.

Ensisijainen tavoite on, että suorittavalla 
ja johtavalla portaalla on omat edustu-
sorganisaationsa, jotka sinänsä samalla 
”puhaltavat samaan hiileen”. Se, että 
esimiehillä on oma henkilöstöedus-
tusorganisaationsa, edistää parhaiten 
esimiesten omista asioista keskustele-
mista.

Tässä oppaassa käsitellään Vähittäiskau-
pan esimiesten työehtosopimukseen 
perustuvia kaupan esimiesten edusta-
jien (luottamusmies, työsuojeluvaltuutet-
tu) tehtäviä, oikeuksia ja velvollisuuksia 
sekä heidän valintaansa. Tarkoituksena 
on paitsi kuvata edustusjärjestelmää 
yleisesti myös antaa joitakin käytännön 
neuvoja ja toimintaohjeita edustajille. 
Oppaassa kuvataan lyhyesti myös hal-
lintoedustusjärjestelmää, joihin luotta-
musmies saattaa usein asemansa perus-
teella hakeutua ja tulla valituksi.

HENKILÖSTÖN EDUSTAJAT
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Esimies ei voi toimia työntekijöiden  
luottamusmiehenä. ”
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Luottamusmiehen asema  
ja merkitys

Esimiesten luottamusmiehellä on 
mahdollisuus viedä työpaikalla asioita 
eteenpäin. Hän saa tehtävissään nä-
köalapaikan työelämään ja arvokkaita 
kontakteja. Hän neuvottelee työnanta-
jan kanssa esimiehiä koskevissa asioissa 
ja on mukana kehittämässä työyhteisöä. 
Hän välittää työpaikalla jäsenkunnalle 
tietoa liiton asioista sekä edustaa esi-
miesjäseniä suhteessa työnantajaan.

Luottamusmiehen asema on turvattu 
työsopimuslaissa ja työehtosopimuk-
sissa paremmalla irtisanomissuojalla. 
Luottamusmiehellä on sopimuksessa 
todettu työstä vapautusaika ja hänelle 
maksetaan tehtävästään edustettavien 
lukumäärään perustuvaa luottamus-
mieskorvausta.

Luottamusmies saa tehtäviensä hoi-
toon aina liiton täyden tuen: hän voi 
osallistua palkallisesti luottamusmies-
koulutukseen, saa neuvontaa liitostaan 
viivytyksettä ja mahdollisuuden verkos-
toitua muiden henkilöstön edustajien ja 
yhteistyötahojen kanssa.

Hoitaessaan omia työtehtäviään esi-
miesten luottamusmies on työsuhtees-
sa työantajaansa samassa asemassa 
kuin muutkin työntekijät ja toimihenki-
löt. Luottamusmiehen tulee noudattaa 
yleisiä työehtoja, työaikoja sekä omien 
esimiestensä määräyksiä samalla tavalla 
kuin muidenkin.

Luottamusmiesjärjestelmästä hyötyvät 
lopulta kaikki tahot, koska sen avulla 
asioita kyetään hoitamaan jo työpaikalla 
ja sen myötä esimerkiksi oikeusistuimiin 

kohdistuva riitojen selvittelypaine vä-
henee. Luottamusmiehet voivat toimin-
nallaan edistää työyhteisön hyvinvointia 
monella tavalla. Monet käsiteltävät asiat 
koskevat yrityksen koko henkilöstöä, jol-
loin yhteistyö työntekijöiden edustajien 
kanssa on luontevaa ja järkevää.

Luottamusmiestehtävä sopii hyvin hen-
kilölle, joka tuntee työpaikkansa arjen 
ja haluaa kuunnella, neuvoa ja edustaa 
työntekijöitä sekä kehittää työpaikkaan-
sa ja toimia tiedonvälittäjänä ja yhteis-
työn rakentajana. Jokainen voi oppia 
työpaikan luottamustehtävien hoidon. 
Tärkeintä on halu hoitaa porukan asioita 
ja halu oppia. Esimiesten asioita hoita-
van luottamusmiehen kohdalla koros-
tuu myös yhteistyökyky.

Keitä kaupan esimiesten  
luottamusmies edustaa?

Esimiesten luottamusmiehen toimialue 
on aina ko. yritys. Hän toimii yrityksensä 
toimialueella sellaisten toimihenkilöi-
den edustajana, jotka kuuluvat PAMiin 
tai KEY:hyn, ja jotka ovat sellaisessa esi-
miesasemassa, että heihin sovelletaan 
Vähittäiskaupan esimiesten työehtoso-
pimusta. He eivät tehtävässään edus-
ta muita liittoihin kuuluvia jäseniään 
(alemman tai ylemmän tason esimiehiä). 

Esimiesasemassa oleva, johon sovelle-
taan Vähittäiskaupan esimiesten työ-
ehtosopimusta, vastaa vastuualueensa 
toiminnallisesta tuloksesta ja palve-
luvalmiudesta. Hänen edustamat esi-
miehet toimivat myymäläpäällikköinä, 
myymälän- tai osastonhoitajina tai vas-
taavanlaisissa tehtävissä. 

Liikenneasemapäälliköt kuuluvat Vä-
hittäiskaupan esimiesten työehtoso-
pimuksen piiriin, jos työnantaja heihin 
sopimusta organisaatioperusteisesti 
soveltaa, muutoin he kuuluvat Matkai-
lu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita 
koskevan esimiesten työehtosopimuk-
sen piiriin.

Ylemmäksi toimihenkilöksi lukeutumi-
nen on syytä arvioida tarkasti jo työso-

pimusta laadittaessa. 
Pelkkä työnimike ei 
ratkaise työsuhteen 
luonnetta, eikä työso-
pimuksen erheellisel-
lä kirjauksella ”ylempi 
toimihenkilö” voida 
määrittää, ettei esi-
mies olisi työaikalain 
piirissä tai kuuluisi 

Vähittäiskaupan esimiesten työehtoso-
pimuksen piiriin. 

Luottamusmiehen tuki on ensisijaisesti 
liittoihin kuuluvien jäsenten käytettä-
vissä. Oman harkintansa mukaan luot-
tamusmies voi myös rajoitetusti antaa 
ei-sitovia neuvoja ei-jäsenille. Tämä voi 
olla toisinaan tarkoituksenmukaista 
siksi, että järjestäytymätön tai muualle 
järjestäytynyt henkilö saattaa saamansa 
neuvonnan perusteella mieltää toisella 
tavalla järjestäytymisen merkityksen.

LUOTTAMUSMIES

Luottamusmiehen asema on 
turvattu työsopimuslaissa ja 
työehtosopimuksissa parem-
malla irtisanomissuojalla.”
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Oikeudet ja tehtävät

Luottamusmiehen tehtävänä on ylläpi-
tää ja kehittää yrityksen ja henkilöstön 
välistä neuvottelu- ja yhteistoimintaa. 
Luottamusmiehellä tulee olla aktiivinen 
ja säännöllinen keskusteluyhteys paitsi 
työnantajaan ja edustamiinsa liittoihin 
(samanaikaisesti PAM ja KEY) myös toi-
siin henkilöstön edustajiin työpaikalla 
ja erityisesti luonnollisesti nimenomaan 
edustamiinsa jäseniin.

Luottamusmiehellä on tehtävänsä pe-
rusteella oikeus saada yritykseltä erilaisia 
tietoja, jotka liittyvät edustamiensa ase-
maan, työvoiman käyttöön ja yrityksen 
talouteen. Palkan oikeellisuuden selvit-
tämiseksi hänellä on oikeus saada myös 
yksittäisen edustamansa työntekijän/
esimiehen palkkatiedot tämän suostu-
muksella.  Hänellä on oikeus perehtyä 

mm. työaikakirjanpitoon ja saada selvitys 
tiedoista, joita yritys kerää työhönotossa.

Esimiesten luottamusmiehen yksi kes-
keisimmistä tehtävistä on esimiesten 
työehtosopimuksen noudattamisen 
valvonta (mm. jos työsopimus tai työeh-
to ei täytä työehtosopimuksen vähim-
mäisvaatimuksia taikka työnantaja pyrkii 
työsuhteen aikana yksipuolisesti muut-
tamaan ehtoja ilman laillista perustetta). 
Luottamusmies ei toisaalta asemansa 
perusteella edusta jäsentä esimerkiksi 
irtisanomisriidassa, ellei saa tähän erik-
seen jäsenen valtuutusta/toimeksiantoa.

Oikeudet ja tehtävien perusta perustu-
vat lakien ohella työehtosopimuksiin. 
Luottamusmiessopimuksessa on sovittu 
luottamusmiehen osalta muun muassa:

• työajasta, jonka tehtävän hoitami-
seen saa käyttää (työstävapautusaika)

• tehtävästä maksettavasta korvauk-
sesta

• tiedoista, jotka työnantajan on toimi-
tettava tehtävän hoitajalle

• työtiloista ja viestintävälineistä, joita 
tehtävän hoitamiseen on oikeus 
käyttää.

Luottamusmiehen yksi keskeisimmistä  
tehtävistä on esimiesten työehtosopimuksen 
noudattamisen valvonta.”

5
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• on jäsenten edustaja yrityksessä, pitää 
yhteyttä työnantajaansa ja tuo riittävässä 
määrin yrityksen johdon tietoon erityi-
sesti esimiesten kannan suunnitelmiin jo 
ennen niiden toteuttamista

• valvoo, että yrityksessä noudetaan työ-
ehtosopimusta ja työelämän keskeisiä 
lakeja (ei edellytä yksittäisen jäsenen 
pyyntöä)

• neuvottelee työnantajan edustajan 
kanssa esimiehiä koskevissa asioissa tai 
yksittäisen jäsenen toimeksiannosta (ei 
koskaan ainoastaan työnantajan pyyn-
nöstä) yksittäisen jäsenen asiassa ja käy 
erimielisyysneuvotteluja työehtosopi-
muksen tulkintaa ja soveltamista koskien

• solmii paikallisia sopimuksia, kun työeh-
tosopimus antaa siihen valtuuden (myös 
paremmin voi sopia)

• käy yhteistoimintaneuvottelut tilanteen 
edellyttäessä. Yhteistoiminnassa käsitel-
lään myös esimiesten asemaan vaikutta-
vat olennaiset muutokset työtehtävissä, 
työmenetelmissä ja töiden järjestelyssä; 
siirrot tehtävistä toisiin; henkilöstö- ja 
koulutussuunnitelma; taloudellisista tai 

tuotannollisista syistä ja liikkeen luovu-
tuksesta johtuvat irtisanomiset ja lomaut-
tamiset. Myös luottamusmies voi esittää 
yhteistoimintaneuvottelujen aloittamista.

• suorittaa jäsenhankintaa (ei kuitenkaan 
tee aktiivista jäsenhankintaa jo KEY:hyn 
tai PAMiin kuuluvan jäsenen kohdalla) 

• välittää tietoa työpaikoilta liitoille ja 
liitoilta jäsenille

• osallistuu työehtosopimuksen kehittämi-
seen yhdessä jäsenyhdistyksen/ammatti-
osaston ja liittojen kanssa

• harjoittaa yhteistoimintaa muiden yri-
tyksen luottamusmiesten ja työsuojelu-
valtuutettujen kanssa, erityisesti työnte-
kijöitä edustavan henkilöstöedustajien 
kanssa (esim. yhteiset toimipaikkakier-
rokset, säännölliset tapaamiset)

• pitää säännöllisesti yhteyttä paikalliseen 
ammattiosastoon/ jäsenyhdistykseen 

• osallistuu säännöllisesti liittojen järjestä-
mään koulutukseen

• toimii Kaupan esimiesten neuvottelujär-
jestön kulloinkin mahdollisesti vahvista-
man toimintaohjeistuksen mukaisesti

Esimiesten luottamusmies  
”pähkinänkuoressa”

6
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Tiedonsaanti ja muu  
tiedon hankinta

On tärkeää, että luottamusmies saa työn-
antajalta riittävästi tietoja tehtävänsä 
hoitamiseksi. On myös olennaista, että 
luottamusmies tiedottaa edustettavilleen 
tehtäväänsä liittyvissä asioissa (huolehtien 
kuitenkin salassapitovelvoitteestaan). 

Luottamusmiehen tiedoksisaantioikeus 
perustuu sovituissa asioissa työehtoso-
pimukseen. Jos esimerkiksi syntyy epä-
selvyyttä tai erimielisyyttä edustettavan 
palkasta taikka lakien tai sopimusten so-
veltamisesta, työnantajan on annettava 
luottamusmiehelle kaikki tapauksen sel-
vittämiseen vaikuttavat tiedot.

Luottamusmiessopimuksessa on määri-
telty muutoin ne vähimmäistiedot, jotka 
työnantajan on annettava luottamusmie-
helle säännöllisesti. Luottamusmiehellä on 
oikeus pyynnöstä saada työehtosopimuk-
seen piiriin kuuluvista yrityksen esimiehis-
tä seuraavat tiedot:

Kerran vuodessa
• suku- ja etunimet

• palkkaryhmä tai vastaava, johon toimi-
henkilö tai hänen suorittamansa työnsä 
kuuluu

• toimihenkilöiden lukumäärä

• työpaikkakohtaisesti työehtosopimuk-
sen mukaisesti toisin sovitut asiakoko-
naisuudet ilman yksilöitäviä henkilö-
tietoja.

Luottamusmiehellä ei ole oikeutta saada 
yksittäisen henkilön yksittäisiä palkkatie-
toja ilman ko. henkilön suostumusta. Jos 
luottamusmies käsittelee työnantajan 
henkilöstörekisterissä olevaa tietoa tai 
muutoin saa tietoa siellä olevasta tiedosta 
(esimerkiksi palkkatieto), hänellä on salassa-
pitovelvollisuus asiasta.

Kuukauden kuluessa  
työsuhteen alkamisesta
• uusien toimihenkilöiden suku- ja  

etunimet sekä palvelukseen tuloaika

Luottamusmiehelle on annettava lisäk-
si aina pyynnöstä selvitys siitä, millaisia 
tietoja työhönoton yhteydessä kerätään. 
Luottamusmiehellä on myös oikeus pereh-
tyä hätä- ja ylityöstä sekä niistä maksetusta 
korotetusta palkasta laadittuun luetteloon. 
Muun ohessa tämän seikan valvominen 
on tärkeää. Työsuojeluviranomaiset ovat 
puuttuneet tarkastuksissaan siihen, ettei-
vät kaupan esimiehet aina muista merkitä 
kaikkea tekemäänsä työtään työaikakirjan-
pitoon. He ovat myös huomauttaneet siitä, 
että työnantajan velvollisuus on huomaut-
taa esimiestä tästä velvoitteestaan ja ettei 
työnantaja vapaudu vastuistaan sillä, ettei 
se ole tiennyt tehdyn työn määrästä.

Luottamusmiessopimuksen mukaan vuo-
sittain työnantajan kanssa tulee käsitellä 
myös mm. henkilöstön rakennetta ja mää-
rää sekä työajan suunnittelussa käytet-
täviä periaatteita ja niiden toimivuutta.  
Erityisesti esimiesten työn kuormittavuu-
den seurannassa tällaisella tarkastelulla on 
keskeinen merkitys.

Luottamusmiehen on pidettävä tehtä-
viensä hoitamista varten saamansa tiedot 
työehtosopimukseen kirjatun mukaisesti 
luottamuksellisina.

Luottamusmiehen on 
pidettävä tehtäviensä 
hoitamista varten 
saamansa tiedot 
luottamuksellisina.

”
7
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Suunnitelmat ja ohjelmat, joissa 
luottamusmies on mukana

Yhteistoiminnassa työnantajan kanssa 
on käsiteltävä erilaisia suunnitelmia ja 
ohjelmia. Ne ovat eräänlaisia määrä-
ajoin päivitettäviä puiteohjelmia, jotka 
kuitenkin ohjaavat sitä, miten (henki-
löstösuunnitelmat/työterveyshuollon 
toimintaohjelmat yms.) yrityksessä mm.

• koulutetaan

• panostetaan jaksamiseen  
ja työhyvinvointiin

• suhtaudutaan vuorotteluvapaisiin, 
eläköitymiseen.

Ohjelmilta ja suunnitelmilta edellytetään 
konkreettisuutta. Toimenpiteiden tulee 
perustua tehtyihin selvityksiin ja saavu-
tettuja tuloksia on voitava arvioida. Luot-
tamusmiesten eräs tehtävä on pyrkiä val-
vomaan, että ohjelmat ja suunnitelmat 
ovat riittävän käytännönläheisiä.

Tavoitteiden toteutumista ja päivityksiä 
tehdään yhteistoiminnassa vähintään 
kerran vuodessa (pitää olla seuranta). 
Työsuojeluvaltuutetulla on keskeinen 
rooli esimerkiksi työterveyshuollon/ 
työsuojelun toimintaohjelmien tekemi-
sessä (esimiesten työn kuormittavuuden 
seuranta ja mahdollisuus saada asiasta 
kirjauksia ohjelmiin), luottamusmiehellä 
mm. henkilöstö- ja koulutussuunnitel-
mien osalta.

Suunnitelmissa esimiehet ovat nyt 
yleensä vastuuhenkilöitä, mutta esimie-
hiä itseään koskevat kirjaukset saattavat 
puuttua siitä, miten nimenomaan hei-
dän työkykyään ja työhyvinvointiaan 
edistetään sekä työn kuormittavuutta 
seurataan. Ammatillisesta koulutukses-

ta joitakin kirjauksia sen sijaan voi olla, 
vaikka muutosten aiheuttamat koulu-
tustarpeet usein resurssisyistä unohtu-
vat. Esimiesten edustajan eräs tehtävä 
on huolehtia siitä, että yrityksen ohjel-
missa ja suunnitelmissa näkyisi myös 
esimiestyön painotukset ja riittävien 
resurssien ja perehdyttämisen varmis-
taminen muutoksissa.

Esimerkiksi pakollisen henkilöstö- ja 
koulutussuunnitelman laatimisella vuo-
sittain varmistetaan se, että henkilöstö 
voisi itse osallistua ja vaikuttaa oman 
osaamisensa ylläpitämisen ja kehittä-
misen keinoihin mahdollisimman aikai-
sessa vaiheessa. Suunnitelmassa tulee 
käydä ilmi henkilöstön rakenne ja mää-
rä sekä periaatteet erilaisten työsuhde-
muotojen käytöstä. Suunnitelmassa tu-
lee olla myös periaatteet, joilla pyritään 
ylläpitämään työkyvyttömyysriskin 
alaisten ja ikääntyneiden työntekijöiden 
työkykyä sekä työttömyysuhan alaisten 
työntekijöiden työmarkkinakelpoisuut-
ta. Lisäksi myös arvio koko henkilöstön 
ammatillisesta osaamisesta tulee sisäl-
lyttää suunnitelmaan. 

Keskustelussa on käytävä ensin läpi se, 
mitä merkittäviä muutoksia on ehkä 
ennakoitavissa. Sen jälkeen käydään 
läpi se, vaikuttaako se mahdollisesti 
esim. esimiehiin henkilöstöryhmänä 

ja aiheuttaako se henkilöstölisäyksiä/ 
vähennyksiä tai tarvetta kouluttaa taik-
ka ennakoida ammatillista osaamista. 
Esimerkiksi yleisluonteisiin kirjauksiin, 
kuten ”Työnantajalla ei ole tiedossa tu-
levia työvoiman vähentämistarpeita. 
Jos työvoiman vähentämistarpeita tuli-
si, työnantaja pyrkisi tukemaan työttö-
myysuhan alaisten henkilöiden uudel-
leensijoittumista tarjoamalla koulutusta 
ja tukemalla osaamisen kehittämistä” ei 
tule ilmoitusasiana tyytyä. 

Seurantamenettelyn tulee olla kunnos-
sa ja siihen tulee kiinnittää huomiota. 
Vuosittaisessa vertailussa verrataan 
suunnitelmassa esitettyä toteutunee-
seen kehitykseen, jonka pohjalta laa-
ditaan jälleen vuosittainen uusi hen-
kilöstösuunnitelma ottaen huomioon 
mahdolliset liiketoiminnassa ja toimin-
taympäristössä tapahtuneet/ tapahtu-
vat muutokset. 

Jos työnantaja ei laadi henkilöstö- ja 
koulutussuunnitelmaa, henkilöstöryh-
män edustaja tai yksittäinen työntekijä-

kin voi pyytää yhteistoiminta-asiamiestä 
ryhtymään toimiin tietojen hankkimi-
seksi (ks. yhteistoimintalain 64 §). Tällai-
sessa tilanteessa on syytä olla ensin yh-
teydessä omaan ammattiliittoonsa.

” Tärkeää on, että luottamusmies  
ymmärtää, mistä on kyse, kun erilaisista 
ohjelmista ja suunnitelmista keskustellaan.
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Yhteistoimintalaissa (19 §) luetelaan tyh-
jentävästi ne suunnitelmat, periaatteet 
ja käytännöt, jotka perustuvat muuhun 
lainsäädäntöön, mutta jotka on käsitel-
tävä yhteistoimintamenettelyssä eli yh-
teistoiminnassa henkilöstön edustajien 
kanssa. Näitä ovat:

• tasa-arvosuunnitelma ja  
palkkakartoitus

• päihdeohjelma

• kameravalvonta, kulunvalvonta  
ja muu tekninen valvonta

• sähköpostin ja tietoverkon  
käytön periaatteet

• henkilöstörahastot.

Laissa työsuojelunvalvonnasta ja työ-
paikan työsuojeluyhteistoiminnasta, 
työterveyshuoltolaissa ja asetuksessa, 
yhdenvertaisuuslaissa sekä tasa-arvo-
laissa, on säädetty yhteistoimintavel-
voitteesta seuraavien suunnitelmien 
laadinnassa:

• työsuojelun toimintaohjelma

• työterveyshuollon toiminta- 
suunnitelma

• yhdenvertaisuussuunnitelma ja 
tasa-arvo suunnitelma.

Yhteistoimintaneuvotteluissa (ja siis 
edustuksellisesti) on käsiteltävä myös 
(17 §)

• työhönoton yleiset periaatteet ja 
menetelmät

• työhön tulijalle työpaikkaan ja yri-
tykseen perehtymiseksi annettavat 
tarpeelliset tiedot

• yrityksessä noudatettavat periaat-
teet ja käytännöt siitä, mitä tietoja 
työntekijästä kerätään työhönoton 
yhteydessä ja työsuhteen aikana.

Työnantajan velvollisuudesta antaa 
henkilöstöryhmän edustajille vuosit-
tain selvitys alihankinnan periaatteista 
on säädetty YTL 3 luvussa. Alihankin-
nan periaatteita ei tarvitse käsitellä 
yhteistoimintamenettelyssä. Sen sijaan 
vuokratyövoiman käytön periaatteet 
on käytävä läpi yhteistoimintamenet-
telyssä (17 §). 

Yhteistoimintaneuvotteluissa on käsi-
teltävä lisäksi yrityksen sisäisen tiedo-
tustoiminnan periaatteet ja käytännöt 
(18 §). Tällaisia asioita ovat ainakin

• tiedotustilaisuuksien järjestäminen

• tiedotuslehdet

• ilmoitustaulut

• muut viestintävälineitä koskevat 
asiat.

Kun erilaisia ohjelmia ja suunnitelmia 
yrityksessä laaditaan, on tilanteessa 
joskus tarkoituksenmukaista ja omaa 
toimintaa tukevaa olla yhteydessä 
myös liittoon. Liitosta saa yleisellä ta-
solla tietoa siitä, mitä asioita ohjelmissa 
ja suunnitelmissa tulee ainakin käsitel-
lä. Tärkeää on, että luottamushenkilö 
ymmärtää, mistä on kyse, kun erilaisista 
ohjelmista ja suunnitelmista keskustel-
laan tai niitä päätetään yhdistellä.

9
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Oikeus solmia rajoituksin  
paikallisia sopimuksia 

Luottamusmies voi lähtökohtaisesti  
(ks.  muodosta ja reunaehdoista kaupan 
työehtosopimus 23 § Työpaikkakohtainen 
sopiminen) tehdä yksittäisen esimiehen 
työehtoihin vaikuttavia sopimuksia 
työehtosopimusten määräysten sovel-
tamista tai tulkintaa koskevissa asioissa.  
Myös työlainsäädännön perusteella 
luottamusmies voi tehdä eräissä asiois-
sa sopimuksia. 

Kaupan työehtosopimus tuntee pai-
kallisen sopimisen eräiden tilanteiden 
osalta (mm. ruokatauko, sairausajan 
palkan maksutapa, työhönsidonnaisuus-
aika, vuosityöajan lyhennys). Paikalliset 
työpaikkakohtaiset sopimukset ovat 
sitovia mutta myös työehtosopimuksen 
mukaisesti irtisanottavissa. 

Sopimuksia ei voida tehdä henkilöstöä 
sitovasti sellaisista asioista, jotka eivät 
tosiasiallisesti kuulu paikallisen sopimi-
sen piiriin. Moni työehtosopimukseen 

perustuva paikallinen sopimuskin voi 
sisältää tietyssä tilanteessa laajempia 
ulottuvuuksia, jolloin niistä on ennen 
sopimuksen tekemistä syytä konsultoi-
da liiton toimihenkilön kanssa. Sama 
koskee esimerkiksi työsuhteen päättä-
missopimuksia (mm. päättämissopimi-
sen työttömyysturvavaikutukset).

Luottamusmiehellä ei ole oikeutta sol-
mia sopimusta, jolla puututaan yksit-
täisen jäsenen työsopimuksen ehtoihin. 
Luottamusmiehellä ei ole sopimusval-
taa esimerkiksi yksittäisen esimiehen 
työtehtävien, työntekopaikan taikka 
lisä- ja ylityösuostumuksen antamisen 
osalta. Jos epäselvyyttä tai -varmuutta 
syntyy sen suhteen, mikä tilanne ylipää-
tään kuuluu paikallisen tai paikallisesti 
muutoin tehtävän sopimisen piiriin, tu-
lee tilanne tarkistaa aina liitosta.

Työehtosopimuksen nojalla tehdyt pai-
kalliset sopimukset olisi hyvä toimittaa 
tiedoksi samanaikaisesti sekä PAMiin 
että KEY:hyn.

10

” Luottamusmies voi toimivaltansa puitteissa 
tehdä yksittäisen esimiehen työehtoihin  
vaikuttavia sopimuksia.  
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Sopimusten ja lakien sekä  
työehtosopimuksen ehtojen 
valvonta

Esimiesten luottamusmiehen keskeise-
nä tehtävänä on valvoa, että työehtoso-
pimuksen lisäksi myös työoikeudellisia 
lakeja noudatetaan. Usein edustetta-
vien kysymykset ja ongelmat liittyvät 
ylitöiden ja vapaiden korvaamiseen, 
nähtyihin työilmapiiriongelmiin ja väi-
tettyyn alisuoriutumiseen.

Esimiesten kohdalla saattaa silloin täl-
löin tulla esiin mm. ylitöiden merkitse-
mättä jättäminen. Työaikalain mukaan 
kaikki työtunnit tulee aina merkitä 
(myös korjata) työaikakirjanpitoon. Yli-
työt voivat jäädä merkitsemättä ajallaan 
esimerkiksi siksi, että esimies ajattelee 
voivansa pitää ne joskus tulevaisuudes-
sa vapaana tai periä korvauksen myö-
hemmin. 

Ylityöstä ei saa korvauksia, jos vain itse 
päättää tehdä sitä. Ylityön tekemiseen 
tulee olla työnantajan (edes hiljainen) 
suostumus/tosiasiallinen sallinta. Työn-
antaja ei vapaudu velvollisuudesta 
korvata ylityö esimerkiksi vetoamalla 
ylityökieltoon tai selittämällä, että toi-
mihenkilön olisi pitänyt itse huolehtia 
työajan tasoittamisesta tasoittumisjär-
jestelmässä, jos ylimääräisen työn teke-
miseltä ei ole voinut välttyä esimerkiksi 
remonttien tai henkilöstövajeen (jota ei 
ole voinut paikata muutoin) takia. 

Näissä tilanteissa on tärkeää – jotta oi-
keus saada myöhemmin korvaus joko 
rahana tai vapaana säilyisi – muistaa 
korjata tekemänsä tunnit heti tehdyn 
työn jälkeen työaikakirjanpitoon (vaik-
ka työnantajan edustaja asiassa protes-
toisikin) ja informoida omia esimiehiään 

tehdystä työstä tuoreeltaan sähköpos-
tilla tai muutoin todisteellisesti (vaikka 
ei saisi ilmoituksiin kuittausta).  Tämä on 
tärkeää myös siksi, että vältyttäisiin toi-
sinaan eteen tulevilta tilanteilta, joissa 
esimiehen itse päätettyä kompensoida 
tekemänsä ylimääräinen työ vapaana, 
häntä syytetäänkin luvattomasta pois-
saolosta.

Epätietoisuutta esiintyy usein sen suh-
teen, missä menee työajan ja vapaan vä-
linen raja. Aina ei olla tietoisia mm. siitä, 
ettei sähköposteihin tarvitse korvauk-
setta vastata eikä niitä lukea vapaa-ajal-
la (jos tällaista edellytetään, tilanne on 
eri asia, jos sen tekee vapaaehtoisesti) 
eikä esimerkiksi sosiaalisen median 

päivitystä voida vapaa-ajalla edellyttää.  
Kysymys on tällöin työtehtävien hoi-
dosta, kuten työpaikan ihan pakol-
listen asioiden hoito puhelimessakin 
vapaa-ajalla. Toisaalta vastaavasti ei 
olla tietoisia siitä, ettei työ- tai koulutus-
matkaan käytetty aika ole normaalisti 
työaikaa.

Kokonaispalkka ei kata ylityötä, ellei 
tätä osuutta ole samalla erikseen euro-
määräisesti eritelty työsopimuksessa. 
Tällaisesta ehdosta voi toimihenkilö ha-
lutessaan myös yksipuolisesti irtaantua.

Luottamusmiehet joutuvat silloin tällöin 
tilanteisiin, joissa esimiehille esitetään 
erilaisia työsuhteen ehtojen muutoksia 
esimerkiksi siksi, etteivät he ole saavutta-
neet työnantajan asettamaa tulostavoi-
tetta taikka työnantaja ei ole tyytyväinen 
työilmapiiritutkimuksiin tms. selvityksiin. 
Näissä tilanteissa on hyvä mieltää, ettei 
esimiehen statusta voida työnantajan 
määräyksin heikentää ilman irtisano-
misperustetta (jos näin menetellään, 
on aina kysymys irtisanomisesta, vaikka 
työnantaja esittää muutoksen koskevan 
vain työsuhteen ehtoja). Vaikka työsopi-
muksessa olisikin sovittu, että esimies on 
velvollinen suorittamaan muuta työtä, ei 
se voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että hä-
net voitaisiin siirtää alemman tasoiseen 

tehtävään työsopimuksen 
ehtoon vedoten. Työsopi-
muslaki kieltää työnantajaa 
teettämästä esimiehellä 
edes irtisanomisaikanakaan 
tilapäisesti vain suorittavan 
tason työtä (ei voida asettaa 
palkan maksun vastineeksi 
velvoitetta tehdä muuta kuin 
statuksen mukaista työtä).  

Vaikka työsopimuksessa tai muutoin 
olisi annettu tietty määräaika saavuttaa 
tietty tulos, ei tämä sellaisenaan tarkoi-
ta, että sovitun tuloksen saavuttamatta 
jättäminen oikeuttaisi työnantajan mi-
hinkään toimenpiteisiin. Se, onko tulok-
sen saavuttamatta jääminen kuitenkaan 
esimiehen laiminlyönti, on ihan eri asia 
kuin se, että siihen on mahdollisesti 
jopa sitouduttu. Jos työilmapiiritutki-
mus vastaavasti osoittaa henkilöstön 
tyytymättömyyttä johtamiseen, ei se 
välttämättä oikeuta edes varoitusten-
kaan jälkeen työnantajan esimieheen 
kohdistamiin seuraamuksiin. 

”Epätietoisuutta esiintyy 
usein sen suhteen, missä 
menee työajan ja vapaan 
välinen raja. 
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Yhteistoiminta

Käytännössä yksi keskeisimmistä laeis-
ta, joiden kanssa luottamusmies joutuu 
jossain vaiheessa todennäköisesti te-
kemisiin, on yhteistoimintalaki. Yhteis-
toimintalaki velvoittaa työnantajaa 
käymään neuvottelut monissa asioissa, 
kuten esimerkiksi työhönoton periaat-
teista ja vuodeksi kerrallaan laaditta-
vasta henkilöstö- ja koulutussuunnitel-
masta.

Yt-neuvottelukunta

Neuvottelukunta on yhteistoimin-
ta-asioita varten perustettava elin, jossa 
työnantaja voi säännöllisesti käsitellä 
henkilöstönedustajien kanssa asioita 
joita yhteistoimintalaki velvoittaa käsi-
teltäväksi yhteistoiminnassa. 

Jos joku henkilöstöryhmä jättäytyy neu-
vottelukunnan ulkopuolelle, työnanta-
jan on käsiteltävä yhteistoiminta-asiat 
erikseen tämän henkilöstöryhmän 
edustajan kanssa. 

Kaupan yhteistoimintasopimuksen mu-
kaan työnantaja ja neuvottelukunnan 
perustamista puoltavat henkilöstöryh-
mien edustajat voivat sopia neuvotte-
lukunnan perustamisesta, vaikka jokin 
sen toimintapiiriin kuuluva henkilös-
töryhmä ei osallistu yhteistoimintaan 
neuvottelukunnassa. Yritykseen, jonka 
työsuhteessa olevan henkilöstön määrä 
säännöllisesti on yli 200, tulee perustaa 
neuvottelukunta, jos kaikki henkilös-
töryhmät sitä haluavat. Mikäli neuvot-
telukunnassa käsiteltävä asia koskee 
muutakin kuin siinä edustettuna olevaa 
henkilöstöryhmää, tulee asiasta järjes-
tää myös yhteistoimintalaissa tarkoitet-
tu yhteinen kokous.

Yhteistoimintaneuvottelut
Yhteistoimintamenettelyssä kullakin 
henkilöstöryhmällä on oma edustajansa.  
Työnantajalla on velvollisuus asian laa-
juudesta ja luonteesta riippuen käydä 
yhteistoimintaneuvottelut joko suoraan 
esimiehen kanssa tai esimiehiä edusta-
van luottamusmiehen kanssa. Epäsel-
vissä tilanteissa se, minkä tahon kanssa 
neuvottelut tulee tosiasiassa käydä, on 
joskus syytä tarkistaa liitosta. 

Luottamusmiehellä on oikeus sopia neu-
votteluissa mm. neuvotteluajan lyhentä-
misestä. Näissä tilanteissa on kuitenkin 
oltava tarkka sen suhteen, ettei ei-toi-
vottuja ratkaisuja pääse syntymään. 
Neuvotteluajasta ei tule laista poikkea-
vasti sopia, ellei siihen ole erityisiä syitä. 
Liiketoiminnan alaan liittyvistä asioista 
ei ole syytä normaalisti sopia mitään 
(esimerkiksi siitä, että työnantaja voisi 
suorittaa jo yhteistoimintamenettelyn ai-
kana joitakin vaikuttavia liikkeenjohdolli-
sia ratkaisuja kirjauksin, ettei osapuolilla 
ole ollut niiden suhteen huomautettavaa).

Luottamusmiehen tulee olla selvillä yh-
teistoimintaneuvotteluissa niiden käyn-
nistämisen lainmukaisuudesta ja mm. 
valvoa, että työnantaja antaa jo neuvot-
teluesityksessä perustiedot (erityisesti 
harkittavien toimenpiteiden perusteet, 
alustava arvio harkittavien työvoimavä-
hennysten määrästä). Joskus neuvotte-
luesitykset ovat puutteellisia esim. niin, 
ettei niistä riittävästi ilmene suunnitel-
tujen toimenpiteiden luonne ja laajuus.

YT-neuvottelujen minimineuvotteluaika 
on 14 päivää alle 10 työntekijää koske-
vassa irtisanomis- tai osa-aikaistamis-
asiassa tai kun vähintään 10 työntekijää 
lomautetaan enintään 90 päiväksi (neu-
votteluaika on vähintään 6 viikkoa, jos vä-
hintään 10 työntekijään kohdistuu harkin-

ta irtisanomisesta, osa-aikaistamisesta tai 
yli 90 päivää kestävästä lomauttamisesta).  
Yt-lain neuvotteluajat koskevat vain työ-
voiman vähentämistä. Muiden tilantei-
den neuvotteluaikaa ei ole lakiin kirjattu.

Neuvotteluaika lasketaan ensimmäisestä 
neuvottelukerrasta. Yhteistoimintaneu-
votteluissa korostuu lyhyen neuvotte-
luajan takia välitön yhteydenpito paitsi 
edustamiinsa jäseniin myös liittoon, josta 
saa aina lisätukea käytännön tilanteisiin 
ja prosessin kulun selvittämiseen. 

Neuvottelumenettelyn on porrastutta-
va aina ainakin kaksivaiheiseksi. Ensin 
käsitellään laissa tarkemmin muotoi-
lulla tavalla toimenpiteen perusteet ja 
vaikutukset. Tämä tapahtuu ensimmäi-
sellä neuvottelukerralla.  Neuvottelujen 
toinen vaihe eli käytännössä vaihtoeh-
doista neuvotteleminen seuraa tätä, ja 
siihen edetään yleensä vielä perusteel-
lisimmin myöhemmissä neuvotteluissa.  

Muista asioista ei ole syytä keskustella 
ennen kuin perusteet on käsitelty eikä 
muihin asioihin ole syytä siirtyä ennen 
kuin perusteita on riittävästi ruodittu. 
Tarkoitus ei ole, että tilaisuudessa vain 
kuunnellaan, mitä työnantaja katsoo 
tarkoituksenmukaiseksi asiassa selvit-
tää. Tarkoitus ei ole viivyttää neuvot-
teluja tarpeettomasti, mutta tehtyihin 
kysymyksiin on saatava ymmärrettävä 
ja riittävä vastaus. 

Neuvotteluissa tulee käsitellä kattavasti 
työnantajan työn vähentymisestä johtu-
vaa suunnitelmaa (ei saa olla valmiin pää-
töksen muodossa). Luottamusmiehelle 
on keskusteluissa annettava kaikki tie-
dot, jotka vaikuttavat perusteiden ole-
massa oloon (taloudelliset tiedot, muutos, 
aikataulu, työn vähenemisen syy, aikatau-
lu, laajuus yms.). Näissä keskusteluissa 
on syytä edellyttää perusteiden tueksi 



13HENKILÖSTÖN EDUSTAJAN OPAS – kaupan esimiehet

laskelmia taikka taloudellisia lukuja, eikä 
ylimalkainen esitys, että tarvetta kustan-
nussäästöihin on, ole riittävää.

Tavanomaisia kysymyksiä taloudellisen 
tilanteen selvittämiseksi esimerkiksi 
ovat: ”Kuinka paljon ja miksi kannat-
tavuus on heikentynyt? Mikä on nyt 
suunniteltujen toimenpiteiden tarkempi 
kustannusvaikutus? Paljonko työnanta-
ja laskee saavansa säästöä tällä tavoin 
henkilöstökuluissa? Miten työtehtävä ja 
toimintatapa käytännössä muuttuvat 
entiseen verrattuna?”. Vaikutusten osalta 
selvyys tulee saada mm. siltä osin, ”Kuin-
ka monta esimiestä on irtisanomisuhan 
alla? Millainen on kaavailtu toimenkuva 
jatkossa, jos on tulossa esimiestöiden 
yhdistämisiä (ja tulee varmistua myös yli-
päätään siitä, että kyseessä on tosiasiassa 
todellinen tehtävien yhdistäminen) jne.? 

Neuvotteluissa selvitetään lopuksi 
keskitetysti koulutus- ja uudelleensi-
joitusmahdollisuudet ja -periaatteet. 
Luottamusmiehellä ei ole valtaa sopia 
toimenpiteiden kohteeksi joutuneiden 
nimeämisestä. Irtisanomisjärjestykses-
tä ei sisälly kaupan alalla sopimuksiin 
määräyksiä, joten niistä ei käytännössä 
keskustella.

Sitä, onko työnantaja mahdollisesti en-
nalta päättänyt neuvoteltavista asioista, 
on keskustelujen yhteydessä syytä tark-
kailla. Jos toimenpiteistä on tosiasiassa 
ennen neuvotteluja päätetty, on lakia 
rikottu. Usein voi kuitenkin mm. olla 
hyvä, että yhteistoimintaneuvottelujen 
lopussa sovitaan, miten ja mihin men-
nessä henkilöstö saa tietää, kehen mah-
dolliset irtisanomiset ym. kohdistetaan.

Yhteistoimintaneuvotteluissa luotta-
musmiehellä on vaihtoehdoista neuvo-
teltaessa oikeus esittää oma vaihtoehtoi-
nen ratkaisunsa henkilöstövähennysten 

välttämiseksi tai niiden rajoittamiseksi.  
Eräs palkansaajapuolen lähtökohtainen 
tavoite aina on minimoida seuraamuk-
set eli saada keskusteluun, miten työn-
antajan neuvottelujen aluksi esittämä 
henkilöstövähennysten määrä saadaan 
mahdollisesti pienemmäksi. Kun perus-
teita voidaan esittää, usein vaikutusten-
kin määrä supistuu jollain tavalla. 

Olennaista kaikessa on olla yhteydessä 
tarvittaessa paitsi liittoon myös aina 
edustamiinsa niihin henkilöihin, jotka 
ovat neuvottelujen piirissä. Vain toimi-
paikan sisällä voidaan aidosti synnyttää 
uusia ideoita ja ajatuksia ongelman rat-
kaisemiseksi ja vaikuttaa neuvottelujen 
kulkuun ja sisältöön.

Yhteistoiminta-asiassa järjestetään (vä-
hintään lakimääräisen neuvotteluajan 
puitteissa) niin monta neuvottelukertaa 
kuin tarve vaatii ja asiat tulevat kunnolla 
käsitellyiksi.  Ei tarvitse olla valmis tote-
amaan, että asiasta on riittävästi neuvo-
teltu ennen kuin on todella tätä mieltä. 
Työnantajan neuvotteluvelvoitetta ei 
tule hyväksyä täytetyksi eikä hyväksyä 
pöytäkirjaa tältä osin ennen kuin on 
varmasti sitä mieltä, että asia on tullut 
neuvotteluissa kaikin puolin käsitellyksi, 
on saanut kaikki kaipaamansa tiedot ja 
sanonut kaiken sanottavan edustamien-
sa esimiesten puolesta.

Ennen kuin yt-neuvottelupöytäkirjan al-
lekirjoitetaan, on oltava varma, että ym-
märtää sen sisällön. Allekirjoitettu pöytä-
kirja on yleensä riittävä näyttö siitä, mitä 
asioita neuvotteluissa on käsitelty ja mitä 
niissä on tapahtunut ja muihin seikkoihin 
vetoaminen myöhemmin on vaikeaa. 
Pöytäkirjan allekirjoittaminen voi mer-
kitä myös siihen kirjattujen päätösten 
tai sopimusten hyväksymistä, joten sen 
sisältöön on syytä perehtyä huolellisesti 
ennen sen allekirjoittamista. 

Neuvotteluista on syytä kullakin kerralla 
tehdä aina myös omat muistiinpanot ja 
kommentoida edellisen kerran muistion 
kirjauksia tuoreeltaan. Tarvittaessa tulee 
jättää eriävä kirjallinen mielipiteensä.

Työnantajan on annettava selvitys tilan-
teesta neuvottelujen jälkeen (YTL 53 §). 
Työnantajan selvitys ei ole ilmoitus irti-
sanomisesta, lomauttamisesta tai osa-ai-
kaistamisesta, vaan nämä toimenpiteet 
on tehtävä erikseen työsopimuslain tai 
työehtosopimuksen mukaisesti vasta 
neuvottelujen virallisen päättymisen 
jälkeen. Selvityksestä tulee käydä ilmi 
ainakin

• irtisanottavien, lomautettavien  
ja osa-aikaistettavien määrät  
henkilöstöryhmittäin

• lomautusten kestoajat sekä

• minkä ajan kuluessa työnantaja 
aikoo panna toimeen päätöksensä.

Henkilöstöryhmän edustajan pyynnös-
tä työnantajan on esitettävä selvitys 
asianomaiseen henkilöstöryhmään 
kuuluville työntekijöille. Tätä kannattaa 
pyytää neuvottelujen päättyessä (ja kir-
jauttaa pyyntö pöytäkirjaan).

Henkilöstöryhmän edustajalla on erilli-
nen oikeus saada vapautusta työstään 
(YTL 55 §)

• yhteistoimintalaissa tarkoitettujen 
tehtävien hoitoon

• yhteistoimintakoulutukseen 

• muuta vapautusta varten.

Tässä tarkoitettua vapautusta ei saa se-
koittaa siihen vapautukseen, mihin luot-
tamusmiehellä ja työsuojeluvaltuutetulla 
on oikeus muun lainsäädännön ja työeh-
tosopimuksen mukaan. Näihin vapautuk-
siin ja korvauksiin sovelletaan ao. lakia 
sekä työehtosopimuksen määräyksiä.
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Ajankäyttö ja korvaus  
luottamustoimesta

Ajankäyttö ja korvaus tehtävästä

Luottamusmiehellä on oikeus saada  
sopimuksissa sovittu korvaus sekä 
luottamusmiestehtävien hoitamisek-
si sovittu vapautus työstä ja hoitaa 
tehtäviään työaikana (tässä mainitut 
määrät perustuvat työehtosopimukseen 
1.2.2018–31.1.2020). Työnantaja korvaa 
sen ansion, jonka luottamusmies me-
nettää hoitaessaan luottamusmiesteh-
täviä säännöllisenä työaikanaan.

Jos luottamusmies toimii samalla toi-
sessa edustustehtävässä työsuojeluval-
tuutettuna, korvaukset maksetaan kum-
mastakin tehtävästä erikseen, samoin 
ajankäyttöön on varattava sopimuksissa 
tarkoitettu aika.

Luottamusmiehen työstä vapautuk-
sen antamisen tarkoituksena on an-
taa luottamusmiehelle mahdollisuus 
toimia luottamusmiestehtävässään 
tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. 
Luottamusmiehen tehtävien hoitami-
selle varatun ajan tulee vastata luotta-
mustoimen edellyttämiä tehtäviä. Esi-
merkiksi esimiehiltä tulleisiin kyselyihin 
vastauksien antaminen sähköpostilla, 
kyselyihin tai puheluihin vastauksien 
antamiset ja toimihenkilöiden tapaa-
miset, työpaikkakäynnit yms. taikka 
materiaaleihin perehtymiset kuuluvat 
esimiehen luottamusmiehen tehtäviin.  
Työnantaja ei voi määritellä ja supistaa 
tätä luottamusmiessopimuksessa sovit-
tua oikeutta.

Korvaus ja vapautusajat  
(voimassa ainakin 31.1.2020 asti)

Luottamusmiehelle maksetaan luot-
tamusmieskorvausta hänen toimi-
alueeseen kuuluvien työntekijöiden 
lukumäärän perusteella (riippumatta 
järjestäytyneisyydestä):

Työntekijöiden 
lukumäärä

Korvaus  
euroa / kk

20 – 49 42

50 – 149 74

150 – 299 105

300 – 499 159

500 – 799 201

vähintään 800 sovitaan  
paikallisesti

 

Yrityksen luottamusmiehelle annetaan 
työstävapautusaikaa hänen toimialuee-
seen kuuluvien työntekijöiden luku-
määrän perusteella (riippumatta järjes-
täytyneisyydestä) seuraavasti:

Työntekijöiden 
lukumäärä

Tuntia / viikko

20 – 49 3

50 – 149 5

150 – 299 12

300 – 499 20

500 – 799 30

vähintään 800 kokonaan  
työstä vapaa

Jos korvauksen määrästä taikka vapautus-
ajan käytöstä syntyy epäselvyyttä, on syytä 
ottaa yhteys liiton toimistoon.”



15HENKILÖSTÖN EDUSTAJAN OPAS – kaupan esimiehet 15



16 LUOTTAMUSMIES

Esimiesten luottamusmiehen  
valintaprosessi

Esimiesten luottamusmiehellä tarkoite-
taan PAMin ammattiosastoon tai KEY:n 
piiriyhdistykseen kuuluvien esimies-
ten valitsemaa luottamusmiestä ja va-
raluottamusmiestä. Myös esimiesten 
luottamusmieheen noudatetaan Kau-
pan työehtosopimuksen osana olevaa 
Luottamusmiessopimusta. Sopimuksen 
tekstin viittauksilla Palvelualan ammat-
tiliittoon tarkoitetaan viittauksia myös 
Kaupanalan esimiesliittoon. Vain nämä 
sopimuksen soveltamispiirissä olevat 
esimiehet voivat valita keskuudestaan 
luottamusmiehen ja varaluottamus-
miehen.

Valinnan suorittaa Palvelualojen am-
mattiliiton ja Kaupanalan esimieslii-
ton yhteinen vaalitoimikunta. Valittu 
esimiesten luottamusmies edustaa 
molempiin liittoihin kuuluvia esimie-
hiä toimivaltaansa kuuluvissa asioissa. 
Luottamusmiesvalinnoissa noudate-
taan Kaupan esimiesten neuvottelujär-
jestön luottamusmiesvalintoja koskevia 
sääntöjä. 

Ryhdyttäessä suunnittelemaan luotta-
musmiehen valintaa, kannattaa ensik-
si ottaa yhteyttä liittonsa toimistoon 
(jos kyseessä on PAMiin kuuluva halukas 
edustaja PAMiin, ja jos KEY:hyn kuuluva, 
KEY:hyn, jolloin liittojen yhteistyöelin/
vaalitoiminta käynnistää valintaprosessin 
Kaupan esimiesten neuvottelujärjestön 
nimissä). Liiton toimihenkilöt auttavat ja 
opastavat tarvittaessa valinnan järjestä-
misessä ja kertovat eri mahdollisuuksis-
ta järjestää edustajan vaalit. 

Vastuu valintaprosessin käynnistämises-
tä eli yhteydenottamisella liittoon on 
”vallassa olevalla” luottamusmiehellä, 
jos hän on jäämässä pois yrityksen pal-
veluksesta, siirtymässä muihin tehtäviin 
tai muutoin katsoo, että olisi aika vaih-
taa luottamusmiestä. 

Luottamusmiesvaalit voidaan käynnis-
tää myös PAMin ja KEY:n toimistojen 
päätöksin. Näin käytännössä menetel-
lään, jos yrityksessä ei ole ollenkaan 
edustusorganisaatiota tai sellainen esi-
merkiksi esimiehiltä erikseen puuttuu.

Perehdytys ja koulutus 

Valinnan jälkeen luottamusmiehelle 
järjestetään alkuperehdytys. Perehdy-
tyksestä vastaa se liitto, jonka jäsen hän 
on. Luottamusmiehillä on oikeus pal-
kalliseen perus- ja jatkokoulutukseen  
soveltuvan koulutussopimuksen mu-
kaan. Luottamusmiehille suunnatusta 
koulutuksesta informoidaan edustajia.

Valitun luottamusmiehen on hyvä käy-
dä tehtävää aloittaessaan myös työn-
antajan kanssa keskustelua käytännön 
järjestelyistä, yhteistyön merkityksestä 
ja tehtävään liittyvistä työehtosopimuk-
sen määräyksistä. Tällöin selviää myös, 
mikäli työnantajalla on erilaisia käsityk-
siä esimerkiksi työstä vapauttamisesta 
tai luottamusmiespalkkion suuruudes-
ta. Työstä vapautusaikojen soveltuvasta 
yhdistämisestä voi olla varsinkin esi-
miestyössä usein tarkoituksenmukaista 
sopia periaatteet (vaikka työnantaja ei 
tätä asiaa voi päättää).

Ammattiosasto/piiriyhdistys

Luottamusmiessopimuksessa sana-
muodolla ”ammattiosaston valitsema” 
tarkoitetaan, että ne PAMiin tai KEY:hyn 
järjestäytyneet työntekijät, jotka työs-
kentelevät valittavan luottamusmie-
hen toimialueella ja Vähittäiskaupan 
esimiesten työehtosopimuksen piirissä, 
valitsevat luottamusmiehen. 

Se PAMin ammattiosasto/KEY:n piiri-
yhdistys, johon valittu luottamusmies 
kuuluu, vahvistaa ja kirjaa valinnan pöy-
täkirjaan. 

PAMin ammattiosastot valtuuttavat 
PAMin aluetoimistot allekirjoittamaan 
luottamusmiesilmoituksen ja toimitta-
maan sen tiedoksi työnantajalle ja am-
mattiosastolle. Vastaavan ilmoituksen 
toimittaa työnantajalle KEY:n piiriyhdis-
tys (käytännössä liiton toimisto valmiste-
lee asiakirjat).

Valitun luottamusmiehen tiedot voi-
daan ilmoittaa yrityksen työntekijöille 
esimerkiksi työpaikan intranetissä, teks-
tiviestinä, ilmoitustaululla tai lähettä-
mällä sähköpostia.

Luottamusmiesvalinnat 
järjestetään aina  

parittoman vuoden  
loka-marraskuussa. 
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Valinta-aika ja toimikausi

Luottamusmiesvalinnat järjestetään 
aina parittoman vuoden loka-marras-
kuussa. Luottamusmiehen toimikausi  
alkaa valintaa seuraavan kalenterivuo-
den alusta ja jatkuu kaksi kalenteri-
vuotta. Valinnasta on tehtävä välittö-
mästi kirjallinen ilmoitus työnantajalle. 
Luottamusmiehen toimikausi on kaksi 
vuotta. 

Jos luottamusmiehen työsuhde päät-
tyy tai hän eroaa muusta syystä kesken 
toimikauden, järjestetään ensisijaisesti 
aina uudet valinnat edustajan valitse-
miseksi esimiesten keskuudesta. Hä-
nen tilallaan toimii varaluottamusmies, 
niin kauan kuin uusi luottamusmies 
valitaan tai ellei varsinaista luottamus-
miestä saada valittua, toimikautensa 
loppuun asti.

Mikäli uusi luottamusmies valitaan kes-
ken kauden, alkaa hänen toimikauten-
sa heti sen jälkeen, kun vaalin tulos on 
vahvistettu ja valinnasta on ilmoitettu 
kirjallisesti työnantajalle. 

Pääsääntö on, että toimikausi päättyy 
aina parittoman vuoden joulukuun 31. 
päivänä. Mikäli valinta tehdään parit-
toman vuoden aikana, jatketaan kautta 
suoraan seuraavan parittoman vuoden 
loppuun. Esimiesten luottamusmies va-
litaan toimeensa siis kahdeksi vuodeksi, 
ei ”toistaiseksi”. Tehtävä on määräai-
kainen (esimerkiksi vuonna 2019 valitun 
edustajan toimikausi päättyy täten 2021 
lopussa ja vaalivuonna valittu luottamus-
mies vastaavasti jatkaa suoraan seuraa-
valle kaksivuotiskaudelle).

Valintamenettely

Yrityksen luottamusmiesvalintoihin 
voivat osallistua kaikki ne yritykseen 
työsuhteessa olevat PAMiin tai KEY:hyn 
kuuluvat esimiehet, jotka ovat töissä 
valittavan luottamusmiehen toimi-
alueella ja jotka työskentelevät Vähit-
täiskaupan esimiesten työehtosopi-
musalalla. Jos esimiehet eivät valitse 
keskuudestaan omaa edustajaa ja heitä 
edustaa työntekijöiden keskuudestaan 
valitsema luottamusmies, tulee PAMiin 
ja KEY:n kuuluvien esimiesten saada 
osallistua vaaleihin (ellei esimiehillä jo 
ole tai heille ole suunniteltu omaa edus-
tusorganisaatiotaan).

Luottamusmiesvalinnat on järjestettä-
vä niin, että PAMiin ja KEY:hyn kuuluvat 
esimiehet saavat tiedon ehdokasaset-
telusta, mahdollisten vaalien järjestä-
misestä ja valinnan tuloksesta. Kaikilla 
jäsenmaksunsa maksaneilla tulee olla 
mahdollisuus esittää ehdokasta, olla 
ehdokkaana ja tulla valituksi luotta-
musmieheksi. 

Vastuu jäsentietojen oikeellisuudesta 
on jäsenellä itsellään. 

Kun valinnat on tehty, ilmoitetaan tulok-
sesta sekä PAMiin että KEY:hyn, joissa tie-
dot rekisteröidään ja joista toimitetaan 
kirjallinen valintailmoitus työnantajalle 
sekä sille ammattiosastolle/piiriyhdistyk-
selle, jonka jäsen valittu luottamusmies 
on. Tämä ammattiosasto/piiriyhdistys 
kirjaa tiedon valinnasta kokouksen pöy-
täkirjaan. Luottamusmiehen asema on 
virallinen vasta kun työnantaja saa tie-
don valinnasta kirjallisesti.

Vaalitoimikunta 

Yrityksen PAMiin ja KEY:hyn kuuluvat 
esimiehet valitsevat luottamusmiesva-
lintoja varten vaalitoimikunnan. Vaali-

toimikunnassa, jossa esi-
miesten oman edustajan 
valintaa käsitellään, tulee 
olla sekä KEY:n että PAMin 
tasapäinen edustus, jos 
mahdollista. Jos esimie-
het eivät valitse omaan 
edustajaansa, vaalitoi-
mikunnassa ei ole KEY:n 
edustusta.

K aik k ien esimiesten/
työntekijöiden tulee olla 
tietoisia vaalitoimikun-

nan muodostamisesta. Kokoonkutsuja-
na voi olla myös yhteisesti todettu liiton 
toimihenkilö tai toimihenkilöt (jolloin 
he muodostavat vaalitoimikunnan, jota 
voidaan myös ehdokasasettelun yhtey-
dessä täydentää). 

Vaalitoimikunta vastaa vaalien oikeu-
denmukaisesta toimittamisesta ja huo-
lehtii vaalin käytännön järjestelyistä, tie-
dottamisesta ja muista liiton ohjeiden 
mukaisista toimenpiteistä. 

Vaalitoimikunta vastaa 
vaalien oikeudenmukai-
sesta toimittamisesta ja 
huolehtii vaalin käytän-
nön järjestelyistä.

”
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Ehdokasasettelu 

Ehdokkaaksi vaaleihin voidaan asettaa 
ainoastaan yritykseen työsuhteessa 
olevat PAMiin ja KEY:hyn kuuluvat työn-
tekijät. Itseään ei voi ehdottaa. 

Ehdokasasettelu tehdään joko a. ehdo-
kasasettelukokouksessa tai b. kirjallisesti. 

a) Ehdokasasettelukokous 

Ehdokasasettelukokousta käytetään 
pääsääntöisesti vain tilanteissa, joissa 
esimiehet voivat vaikeuksitta osallistua 
järjestettävään kokoukseen (esimerkiksi 
esimiespäivät, joihin kaikilla on mahdolli-
suus osallistua taikka muu tilaisuus, johon 
kaikilla esimiehillä on muutoin tilaisuus 
saapua). Ehdokasasettelukokouksesta 
on ilmoitettava esimiehille hyvissä ajoin 
kuitenkin vähintään seitsemän (7) päivää 
ennen kokousta. Ilmoituksesta tulee käy-
dä ilmi kokouksen aika, paikka ja se että 
kyseessä on Vähittäiskaupan esimiesten 
työehtosopimuksen piiriin kuuluvan 
luottamusmiehen valinta. Jos ehdokkaat 
asetetaan kokouksessa ja se pidetään 
työpaikalla, on kokouksesta ilmoitettava 
myös työnantajalle viimeistään seitse-
män (7) päivää ennen tilaisuutta.

b) Kirjallinen ehdokasasettelu 

Kirjallista ehdokasasettelua käytetään  
tilanteissa, joissa yrityksen toimipaikat  
sijaitsevat maantieteellisesti toisistaan 
erillään (eivätkä valintaan oikeutetut muu-
toin esimerkiksi kokoonnu keskenään).

Ilmoituksessa ehdokasasettelusta on 
käytävä ilmi: 

• että kyseessä on Vähittäiskaupan  
esimiesten työehtosopimuksen piiriin 
kuuluvan luottamusmiehen valinta 

• ehdokasasetteluaika 

• miten ja minne ehdokkaat ilmoitetaan. 

Ehdokkaalta tulee saada suostumus 
ehdokkuuteen. Ehdokasasettelun on 
kestettävä vähintään seitsemän (7) 
päivää, jollei ehdokasasettelua ole teh-
ty valintakokouksessa.

Sopuvaalit tai äänestys 

Jos ehdokasasettelun päätyttyä ku-
hunkin tehtävään on ehdotettu vain 
yhtä henkilöä, ei vaaleja tarvitse järjes-
tää vaan ehdotetut henkilöt valitaan 
tehtäviin. 

Mikäli ehdokkaita on useita yhteen tai 
useampaan tehtävään, luottamusmies-
valintoja varten valittu vaalitoimikunta 
järjestää ja hoitaa luottamusmiesvaalin 
sopivaksi katsomallaan tavalla – huo-
mioiden yrityksen toiminnan ja laajuu-
den. 

Vaalit järjestetään ensisijaisesti erilli-
sessä vaalikokouksessa uurnavaalina. 
Vaalikokous voidaan pitää erikseen 
kutsutussa yrityksen toiminnan kan-
nalta alueellisesti keskeisessä paikas-
sa, jos jäsenillä on mahdollisuus sinne 
kohtuudella saapua. Toissijaisesti voi-
daan yhteisymmärryksessä päättää 
postivaalista. Tilanteessa, missä erillistä 
esimiesten luottamusmiestä ei valita, 
voi kyseeseen tulla myös PAMin luotta-
musmiesvalintasäännöissä tarkoitettu 
sähköinen vaalimenettely. 

Kaikilla äänioikeutetuilla on oltava 
mahdollisuus osallistua äänestykseen. 
Valtakirjalla ei voi äänestää.  

Vaaleista on tiedotettava niin, että 
tieto on hyvissä ajoin, vähintään seit-
semän (7) vuorokautta aikaisemmin 
kaikkien vaaleissa äänioikeutettujen 
jäsenten tiedossa. 

Vaaleihin voivat osallistua kaikki luot-
tamusmiehen edustamat PAMiin ja 
KEY:n järjestäytyneet Vähittäiskaupan 
työehtosopimuksen soveltamispiirissä 
olevat esimiehet. Vaalitoimikunnan on 
varmistettava, että äänioikeutta ja eh-
dokkaan esitysoikeuttaan ovat käyttä-
neet vain he. Liiton jäsenrekisterin tie-
dot eivät ole yksin todiste äänestys- ja 
esityskelpoisuudesta.

Äänestystavat 

Vaalikokous ja äänestystilaisuudet

Ellei kyseessä ole postivaali tai asia 
ratkea jo ehdokasasettelussa, kutsuu 
vaalitoimikunta esimiehet vaaliko-
koukseen, jossa todetaan ehdokkaat ja 
järjestetään suljettu lippuäänestys eh-
dokkaiden välillä. Erillinen vaalikokous 
järjestetään esimiesten oman luotta-
musmiesvaalin ollessa kyseessä aina, 
jos jompikumpi liitoista niin haluaa.

Mikäli luottamusmiesvalinta/vaaliko-
kous järjestetään työpaikalla, on siitä 
ilmoitettava työnantajalle.

Jos kyseessä on yritys, jolla on monta 
toimipaikkaa, järjestetään kussakin 
toimipisteessä äänestystilaisuus/-tilai-
suuksia vaaliuurnaa käyttäen vaalitoi-
mikunnan ohjeistuksen ja suoritetun 
ehdokasasettelun mukaisesti.

Uurnavaali 

Vaalitoimikunta hankkii äänestämistä 
varten lukittavan vaaliuurnan ja huo-
lehtii siitä, että ääniä säilytetään tur-
vassa koko vaalin ajan. 

Ennen vaalitoimituksen alkua vaalitoi-
mikunta toteaa käytettävissä olevien 
äänestyslippujen määrän. 
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Vaalitoimikunta tarkastaa äänestysoi-
keutettujen luettelosta ennen äänes-
tyslipun antamista, että jäsenellä on 
äänioikeus. 

Ensimmäinen äänestämään saapuva 
jäsen tarkastaa, että vaaliuurna on tyh-
jä. Tämä kirjataan äänestystilaisuuden 
pöytäkirjaan. 

Äänestäjä merkitsee äänestyslippuun 
ehdokkaan nimen tai numeron, äänes-
tysohjeen mukaisesti. Äänestyslippuun 
ei saa tehdä muita merkintöjä. 

Äänestäjä antaa äänestyslipun taitettu-
na vaalitoimikunnalle, joka merkitsee 
sen (leima tai nimikirjaimet). 

Äänestäjä pudottaa äänestyslipun vaa-
liuurnaan. 

Postiäänestys 

Postiäänestyksessä pitää varmistaa  
äänestäjän äänioikeuden toteaminen 
ja vaalisalaisuuden säilyminen. 

Postiäänestys järjestetään käyttämällä 
kahta kirjekuorta. Täytetty äänestys-
lappu suljetaan ensimmäiseen kirje-
kuoreen ja tämä sekä äänestystodistus 
suljetaan ulompaan kuoreen. Tämä kir-
jekuori toimitetaan vaalitoimikunnalle 
postitse tai muulla luotettavalla tavalla. 

Äänestysmateriaali sisältää äänestys-
ohjeen, äänestyslipukkeen, äänestys-
todistuksen, äänestyskuoren, palautus-
kuoren sekä ehdokaslistauksen. 

Ehdokaslistauksessa mainitaan ehdok-
kaiden, sukunimi, etunimi, ehdokasnu-
mero, ammatti, ikä, luottamustehtävä 
sekä asuinpaikkakunta. 

Ääntenlasku 

Välittömästi äänestysajan päätyttyä 
suoritetaan äänten lopullinen laskenta 
vaalitoimikunnan määrittämänä ajan-
kohtana. 

Ehdolle asettuneet jääväävät itsensä 
ääntenlaskun ajaksi. 

Äänten mennessä tasan ratkaistaan  
tulos arpomalla. 

Vaaliasiakirjat
Kaikki vaaliasiakirjat säilytetään (2) kaksi 
vuotta. Liitoilla ja/tai ammattiosastolla/
piiriyhdistyksellä on oikeus nähdä vaali-
asiakirjat, mikäli valinnoissa on todettu 
epäselvyyksiä. 

Valinnan ja vaalin moittiminen

Mikäli valintoihin liittyvissä järjestelyis-
sä on moitittavaa, luottamusmiehen toi-
minta-alueelle kuuluva PAMin tai KEY:n 
jäsen voi valittaa asiasta 30 päivän ku-
luessa siitä, kun vaalitoimikunta on pöy-
täkirjallaan vahvistanut vaalin tuloksen 
ja siitä on ilmoitettu työnantajalle. 

Vaalitoimikuntaan kuulunut ei voi jälki-
käteen moittia vaalitoimikunnan vahvis-
tamaa valintaa. 

Mikäli valittu luottamusmies on PAMin 
jäsen, osoitetaan valitus sen rekisteröi-
dyn PAMin ammattiosaston johtokun-
nalle, johon luottamusmies kuuluu sekä 
samanaikaisesti KEY:n kyseessä olevan 
alueellisen piiriyhdistyksen johtokun-
nalle. Mikäli valittu luottamusmies on 
KEY:n jäsen, osoitetaan valitus KEY:n ky-
seessä olevan alueellisen piiriyhdistyk-
sen johtokunnalle ja PAMin järjestöyk-
sikköön, joka ohjaa valituksen oikeaan 
ammattiosastoon.

Johtokunnat kuulevat asiassa vaalitoimi-
kuntaa ja liittoja ennen päätöksen tekoa.

Jommankumman johtokunnan havai-
tessa puutteen valinnassa tai menette-
lyssä, suoritetaan uudet vaalit. 

Jos vaaleista on tämänkin jälkeen erimie-
lisyyttä, vaaleista voi valittaa 30 päivän 
kuluessa sen ammattiliiton hallitukselle, 
josta valittu luottamusmies on. Kyseinen 
elin päättää asiasta lopullisesti.

Luottamusmiehen vaihtaminen

Perustellusta syystä, mikäli esimiesten 
keskuudesta valittu luottamusmies 
laiminlyö tehtävänsä tai ylittää valtuu-
tensa, enemmistö niistä jäsenistä, joita 
luottamusmies edustaa, voi vaatia uutta 
luottamusmiesvalintaa. 

Mikäli valittu luottamusmies on PAMin 
jäsen, osoitetaan vaatimus sen rekiste-
röidyn PAMin ammattiosaston johto-
kunnalle, johon luottamusmies kuuluu 
sekä samanaikaisesti KEY:n kyseessä 
olevan alueellisen piiriyhdistyksen joh-
tokunnalle. Mikäli valittu luottamusmies 
on KEY:n jäsen, osoitetaan vaatimus 
KEY:n kyseessä olevan alueellisen pii-
riyhdistyksen johtokunnalle ja PAMin 
järjestöyksikköön, joka ohjaa valituksen 
oikeaan ammattiosastoon.

Vaatimuksesta tulee ilmetä vaatimuk-
sen perusteet ja vaatijat. 

Ammattiosaston/piiriyhdistyksen joh-
tokunnat käsittelevät vaatimuksen 
kuultuaan kirjallisesti toimessa olevaa 
luottamusmiestä. Asiassa tulee kuulla 
myös liittoja.

Päätöksen uuden valintaprosessin käyn-
nistämisestä tekee se ammattiosasto/pii-
riyhdistys, johon luottamusmies kuuluu. 



20 LUOTTAMUSMIES

Luottamusmiehen  
työsuhdeturva

Luottamusmiestä ei saa luottamusmies-
tehtävän aikana tai sen johdosta siirtää 
alempipalkkaiseen tai vähempiarvoi-
seen työhön kuin missä hän oli valituksi 
tullessaan. Henkilöstä johtuvasta syystä 
(kuten sairaus, työtehtävien laiminlyönti, 
epärehellisyys jne.) hänet voidaan irti-
sanoa vain (a) jos niiden työntekijäin 
enemmistö, joiden luottamusmiehenä 
hän on, antaa siihen suostumuksen ja 
(b) työsopimuslaissa säädetyt irtisano-
misperusteet täyttyvät.

Sähköpostikysely, puhelinsoittokierros 
tai muu sellainen menettely ei esimer-
kiksi ole riittävä toimenpide suostumuk-
sen saamiseksi, vaikka sen tuloksena 
olisi, että enemmistö hyväksyy luotta-
musmiehen irtisanomisen. Jos työnanta-
ja on irtisanonut luottamusmiehen työ-
suhteen tämän henkilöstä johtuvasta 
syystä ilman, että on lain tarkoittamalla 
tavalla selvittänyt enemmistön suostu-
muksen, on irtisanominen tapahtunut 
säännösten vastaisesti. Luottamusmies-
tä ei voida esimerkiksi työtehtävän lai-
minlyönnin perusteella irtisanoa tehtä-
västään varoituksenkaan jälkeen ilman 
enemmistön suostumusta.

Työnantajalla on kuitenkin oikeus eri-
tyisen painavasta syystä purkaa luotta-
musmiehen työsuhde työsopimuslaissa 
säädetyillä perusteilla ilman enemmis-
tön suostumusta.

Taloudellisilla ja tuotannollisilla irtisa-
nomisperusteilla luottamusmies on 
irtisanottavissa vain, kun työ kokonaan 
päättyy, eikä hänelle voida järjestää 

muuta työtä, joka vastaa hänen ammat-
titaitoaan. Työn kokonaan päättymisel-
lä tarkoitetaan sitä, että kaikkien tähän 
ryhmään kuuluvien työntekijöiden 
työsopimussuhteinen työ on päättynyt. 
Tämä suoja on voimassa lomauttamisen 
yhteydessä. 

Luottamusmiestä ei saa luottamusteh-
tävän takia erottaa työstä eikä muutoin-
kaan syrjiä. Tämän rikkominen on myös 
rikosoikeudellisesti sanktioitu. 

Toimiessaan luottamusmiehenä, vara-
luottamusmiehellä on luottamusmie-
hen oikeudet ja velvollisuudet sekä 
sama työsuhdeturva.

Neuvottelujärjestys

Neuvottelujärjestyksellä tarkoitetaan 
sitä menettelytapaa, jolla yrityksessä 
syntyneet työehtosopimuksen sovel-
tamista koskevat ongelmat ratkaistaan 
(kaupan työehtosopimuksen neuvotte-
lujärjestystä koskeva 26 §). Neuvottelut 
aloitetaan ja käydään toisen osapuolet 
vaatimuksesta viivytyksettä. Johtuen 
kaupan esimiesten erillisen luottamus-

miehen asemasta kummankin liiton 
yhteisenä edustajana, tietyt periaatteet 
määräytyvät normaalisti neuvottelujär-
jestyksen mukaan, eräät asiat liittojäse-
nyyden mukaan.

Työehtojen valvonta 

Esimiesten yhteinen luottamusmies osal-
listuu neuvottelujärjestyksen mukaisesti 
paikallisten erimielisyyksien selvittämi-
seen. Luottamusmies ei kuitenkaan osal-
listu toisen liiton jäsenen erimielisyys-
asian hoitoon tai siitä neuvottelemiseen 
ilman kyseisen jäsenen tahtoa, ellei asia 
kuulu luottamusmiehen yleiseen toimi-
valtaan (kuten yhteistoimintamenettely). 

Luottamusmie-
hen toimival -
tansa puitteissa 
tekemä sopimus 
sitoo myös hänen 
edustamiaan esi-
miehiä.

Jos luottamus-
mies on samasta 
liitosta kuin hä-
nen edustaman-
sa jäsen, ohjeet 
asiassa antaa yk-
sin kyseinen liitto. 

Jos jäsen on toisesta liitosta, luottamus-
mies on erimielisyyden ilmaantuessa yh-
teydessä jäsenen omaan ammattiliittoon 
ja saa ohjeet sieltä. Tällaisessa tilanteessa 
asia siirretään jäsenen oman ammattilii-
ton hoidettavaksi, joka päättää itsenäi-
sesti oikeusapunsa perusteet.

PAM ja KEY ja hoitavat itsenäisesti aina 
omien jäsentensä erimielisyysprosessit. 
Tulkinnat määräytyvät PAMin ja Kaupan 
Liiton välisten tulkintojen mukaan.

Korvauksena luottamusmiehen 
työsuhteen lainvastaisesta  
päättämisestä työnantaja  
voi joutua maksamaan 30 
kuukauden palkkaa vastaavan 
vahingonkorvauksen. 

”
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Työpaikkataso

Jos työpaikalla syntyy erimielisyys 
esim. palkkauksessa yksittäisen esimie-
hen tulee kääntyä välittömästi oman 
esimiehensä puoleen palkkaustaan tai 
työehtojaan koskevassa ongelmassa. 
Mikäli asiasta ei synny yksimielisyyttä, 
esimies voi pyytää luottamusmiestä ja 
hänen esimies työnantajan edustajaa 
järjestämään esimiesten luottamusmie-
hen ja työnantajan edustajan välisen 
neuvottelun.

Luottamusmies valvoo työehtosopi-
muksen soveltamista ja sen määräysten 
noudattamista työpaikalla. Mikäli vir-
heellisyyksiä havaitaan, luottamusmie-
hen tulee tehdä asiasta neuvotteluesitys 
työnantajan edustajalle ja vaatia asian 
korjaamista. Luottamusmies ei kuiten-
kaan tee työehtosopimuksen sovelta-
misalaa koskevassa asiassa paikallista 
sopimusta keskustelematta asiasta en-
sin liiton toimiston kanssa tai ainakaan, 
ellei ole tietoinen liiton kannasta asiaan 
ennalta. Usein riidoissa ja erimielisyyk-
sissä on ennalta tarpeen olla yhteydessä 
liiton toimihenkilöihin erilaisten asiakir-
jojen ennalta laadintaa tai muuta tilan-
teeseen varautumista varten.

Liittotaso

Mikäli asia jää erimieliseksi tai epäsel-
väksi työnantajan edustajan ja luotta-
musmiehen välisessä neuvottelussa, 
kummallakin on oikeus saattaa asia 
liittojen ratkaistavaksi. Toimeksianto lii-
tolle kirjataan paikalliseen erimielisyys-
muistioon (mallilomake löytyy kaupan 
työehtosopimuksesta, kumpikin liitto 
käyttää omaansa tai myöhemmin teh-
tävää yhteistä mallia). Siinä molemmat 

osapuolet toteavat erimielisyyskysy-
myksen ja allekirjoittavat muistion. 

Työtuomioistuin

Jos asia jää erimieliseksi liittojen välil-
lä, kumpi tahansa liitoista voi saattaa 
riidan työtuomioistuimen lopullisesti 
ratkaistavaksi. Yksittäinen jäsen ei voi 
kieltää liittoa viemästä asiaa työehto-
sopimuksen soveltamista koskevassa 
kysymyksessä työtuomioistuimeen.

Muu kuin työehtosopimusasia

Mikäli työsuhteeseen liittyvä riitakysy-
mys ei koske lainkaan työehtosopimuk-
sen määräystä, vaan esimerkiksi yksin-
omaan lakiin perustuvaa seikkaa, tässä 
kuvattua neuvottelujärjestystä ei nouda-
teta. Luottamusmies ei siten esimerkiksi 
neuvottele työsopimuksen muuttamista 
tai päättämistä koskevissa asioissa (paitsi 
liiton ja jäsenen siihen erikseen valtuut-
taessa). Näistä asioista ei tehdä paikalli-
sia erimielisyysmuistioita. Esimerkiksi 
jäsenen työsuhteen päättämistä koskeva 
riita ei ole neuvottelujärjestysasia. 

Usein riidoissa ja 
erimielisyyksissä on 
ennalta tarpeen olla 

yhteydessä liiton 
toimihenkilöihin.
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Yksi luottamusmies,  
kahden liiton edustaja

PAMin ja KEY:n yhteisesti valitsema kau-
pan esimiesten luottamusmies kehittää 
työnantajan ja esimiesten välistä yh-
teistyötä. Konfliktitilanteessa hän toimii 
liitoista saamansa yhteisen ohjeistuksen 
mukaan (Kaupan esimiesten neuvotte-
lujärjestö). Se, kumman liiton jäsenen 
luottamusmies on, ei siis ratkaise hänen 
toimintaansa yhteisenä edustajana.

Ollessaan PAMin keskuudesta valit-
tu luottamusmies, pitää hän yhteyttä 
edustamiinsa esimiehiin, PAMin aluetoi-
mistoon ja ammattiosastoon. Ollessaan 
KEY:n piiristä valittu, pitää hän yhteyttä 
vastaavasti asianomaiseen piiriyhdis-
tykseen ja edustamiinsa esimiehiin. 

Erityisen tärkeää yhteistoiminnan kan-
nalta muutoin on, että yhteydenpitoa 
ei karteta kuitenkaan millään tavalla 

esimerkiksi liittojen toimistojen, aluetoi-
mistojen tai alueyhdistysten välillä. Esi-
miesten luottamusmiehet ovat tervetul-
leita keskustelemaan esimiesten asioista 
toisen liiton toimihenkilöiden kanssa 
ollessaan kuitenkin samalla tämänkin lii-
ton virallisen edustusorganisaation osa.

Esimiesten luottamusmies ylläpitää 
yrityksen esimiesten luottamusmiesor-
ganisaatiota. Hän käynnistää luotta-
musmiesvalinnat yhteisesti molempien 
liittojen ollessa ennalta siitä tietoisia 
ja on samanaikaisesti yhteydessä sekä 
PAMiin että KEY:hyn neuvotellessaan 
luottamusmiesjärjestelmästä. Yhteisek-
si edustajaksi valitseminen tarkoittaa 
myös yhteisiä toimintamuotoja. Luotta-
musmies esimerkiksi ilmoittaa samanai-
kaisesti sekä PAMin aluetoimistoon, että 
KEY:n toimistoon mm. yrityksessään ta-
pahtuvista olennaisista muutoksista.

Kun luottamusmies on tilapäisesti es-
tynyt hoitamasta tehtäväänsä, tulee 
varaluottamusmies hänen sijaansa. 
Luottamusmiessopimuksen mukaisesti 
tämä voi olla myös toisen liiton jäsen. 
Työnantajalle on ilmoitettava luotta-
musmiessopimuksessa sovitulla tavalla 
kirjallisesti varaluottamusmiehen toi-
mimisesta varsinaisena luottamusmie-
henä. Erillisiä vaaleja ei tarvitse tästä 
syystä järjestää. Varaluottamusmiehen 
toimiessa varsinaisen luottamusmiehe-
nä pidemmän aikaa tulee siitä kuitenkin 
dualistisen aseman takia ilmoittaa mo-
lempiin liittoihin (ei riitä, että varaluot-
tamusmiehen asettumisesta varsinaisen 
luottamusmiehen asemaan on tietoinen 
vain se liitto, jonka jäsen hän on).   

Yhteisenä edustajana toimiminen hei-
jastuu myös seuraajaan. Luottamusmies 
luovuttaa tehdyt paikalliset sopimukset 
ja muistiot seuraajalleen riippumatta 
siitä, kuuluuko hän PAMiin vai KEY:hyn.

22



23HENKILÖSTÖN EDUSTAJAN OPAS – kaupan esimiehet

1. Erimielisyysmuistiot työsopimuksen muut-
tamista tai päättämistä koskevissa asioissa 
kuuluvat liiton toimiston taikka aluetoimiston 
vastuulle. PAM ja KEY antavat kumpikin omien 
jäsentensä osalta tarkemmat toimintaohjeet ja 
myöntävät itsenäisesti oikeusavun.

2. Paikallista sopimusta tehtäessä luottamus-
miehen on syytä varmistaa ennalta liiton kan-
taa asiaan.

3. Luottamusmies pyytää kerran vuodessa 
työnantajaltaan luottamusmiessopimuksen 
mukaisesti tiedonsaantioikeuteensa kuuluvat 
tiedot ja informoi asiasta liittoaan.

4. Luottamusmies informoi liittoaan yrityksen-
sä muuttuneista käytännöistä, palkkausjärjes-
telmistä ja työsuhdeturvan alaan liittyvästä 
muusta ohjeistuksista ja tulkinnanvaraisista 
menettelytavoista.

5. Luottamusmies informoi liittoa yrityksen 
esimiehille antaman koulutuksen laajuudesta 
vuosittain.

6. Luottamusmies informoi liiton jäsenhankin-
nasta vastaavaa tahoa yrityksessä avoimiksi 
tulleista esimiesten työpaikoista, ellei itse 
suorita jäsenhankintaa ja onnistu siinä. Jäsen-
hankintaa ei kohdisteta aktiivisesti toisen lii-
ton (PAM/KEY) jäseneen.

7. Luottamusmiehen tulee säilyttää yrityk-
sensä eri yksiköiden tulostietoyhteenvedot 
(myynnit, katteet, hävikit) kahdelta viimei-
seltä vuodelta (tietoonsa saamat) sekä vii-
meisimmät henkilöstö- ja työyhteisötutki-
mustulokset. Näitä tietoja ei toimiteta liiton 
toimistolle, ellei konkreettisessa riitatilan-
teessa niitä pyydetä, jolloin niitä saadaan sa-
lassapitosäännöksistä huolimatta myös tar-
vittaessa hyödyntää. Samoin tulospalkkion 
määräytymisperiaatteet tulee säilyttää.

8. Luottamusmies osallistuu säännöllisesti liit-
tojen tarjoamaan koulutukseen.

9. Luottamusmies ylläpitää oma-aloitteisesti 
kiinteitä yhteistyösuhteita muihin yrityksen 
henkilöstön edustajiin (esim. yhteiset edun-
valvontakäynnit ja muut säännölliset tapaa-
miset).

10. Luottamusmies sitoutuu noudattamaan 
Kaupan esimiesten neuvottelujärjestön luot-
tamusmiestehtävän hoidosta kulloinkin mah-
dollisesti vahvistamia toimintaohjeita.

ESIMIESTEN LUOTTAMUSMIEHEN MUISTILISTA

23
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Esimiesten työsuojeluvaltuu-
tetun asema ja merkitys

Esimiesten työsuojeluvaltuutettu edus-
taa kaikkia esimiehiä turvallisuutta 
ja terveellisyyttä koskevissa asioissa.  
Valtuutettu toimii yhteistyössä työn-
antajan ja työterveyshuollon kanssa 
esimiesten turvallisuudesta ja terveelli-
syydestä huolehtien.

Kaupan työsuojelun yhteistoiminta-
sopimuksen mukaan työntekijät ja 
toimihenkilöt valitsevat työsuojeluval-
tuutetun keskuudestaan. Työsuojelu-
valtuutettu on lain mukaan valittava 
työpaikoille, joilla työskentelee sään-
nöllisesti yli 10 työntekijää.

Jokaisella on oikeus asettua ehdokkaak-
si työsuojeluvaltuutetun valinnoissa ja 
osallistua työpaikkansa työsuojeluval-
tuutetun valintaan, mutta esimies ei 
voi asettua työntekijöiden edustajaksi. 
Työpaikoilla on mahdollista sopia, että 
esimiehet valitsevat oman työsuojelu-
valtuutettunsa. Muussa tapauksessa 
kaupan työntekijöiden työsuojeluval-
tuutettu edustaa myös heitä (esimiehet 
osallistuvat yhteisen työsuojeluvaltuute-
tun vaaliin, elleivät valitse omaa edusta-
jaansa). 

Työsuojeluvaltuutetun tehtävänä on 
perehtyä työpaikan keskeisiin työsuoje-
lusäännöksiin, määräyksiin ja ohjeisiin 
sekä työsuojelun tasoon ja työsuojelul-
lisiin ongelmiin.  

Työsuojeluvaltuutetun tehtävät on 
määritelty laissa työsuojeluvalvonnas-
ta ja työpaikan yhteistoiminnasta sekä 
kaupan työsuojelun yhteistoiminta-

sopimuksessa. Työsuojeluvaltuutettu 
osallistuu siis mm. seuraaviin tehtäviin:

• vaarojen tunnistamisen suunnitte-
luun, toteuttamiseen ja seurantaan

• riskien arviointiin, poistoon ja pie-
nentämiseen

• työntekijöiden perehdyttämiseen 
turvallisiin työtapoihin

• turvallisuusohjeiden noudattamisen 
seurantaan

• yritys-/palvelutoiminnassa esiinty-
vien häiriötilanteiden ratkaisuun ja 
analysointiin

• työyhteisön toimivuuteen liittyvien 
menettelytapaohjeiden luomiseen ja 
käytön seurantaan

• työkyvyn turvaamiseen ja työurien 
pidentämiseen tähtääviin toimiin

• uuden lainsäädännön tuomien 
velvoitteiden huomioimiseen (enna-
kointi) ja soveltamiseen yhteistyössä 
työnantajan kanssa

Työsuojelutoiminta tapahtuu perusta-
solla työntekijän tai esimiehen ilmoitta-
malla havaituista tai koetuista epäkoh-
dista suoraan omalle esimiehelle. Mikäli 
asian korjaaminen vaatii perusteluja tai 
velvoitteet ovat epäselvät ottaa työ-
suojeluvaltuutettu asian hoidettavaksi 
ja huolehtii, että työnantajan ryhtyy 
työturvallisuuslain edellyttämiin toi-
menpiteisiin. Laajempaa epäkohtaa 
koskevat asiat käsitellään työsuojelutoi-
mikunnassa, ellei muusta työsuojeluyh-
teistoiminnan muodosta ole sovittu. 

Yksittäistä esimiestä koskeva työsuoje-
luasia käsitellään kyseisen henkilön ja 
hänen esimiehensä kesken. Asian käsit-

telyyn osallistuu pyydettäessä kyseistä 
esimiestä edustava oma työsuojeluval-
tuutettu. 

Työsuojelun toimintaohjelma  
ja työsuojeluyhteistoiminta

Työsuojeluvaltuutettu osallistuu työn 
riskien ja vaarojen arvioimiseen sekä 
sen pohjalta tehtävän työsuojelun toi-
mintaohjelman laatimiseen. Työsuoje-
lun toimintaohjelma laaditaan yleensä 
muutamaksi vuodeksi kerrallaan, jonka 
jälkeen se päivitetään. Siitä selviävät ne 
asiat ja toimenpiteet, joihin tarttumalla 
pyritään parantamaan työpaikan olo-
suhteita ja edistämään työyhteisön ter-
veyttä ja työyhteisön toimivuutta.

Työsuojeluvaltuutetulla on erityisen 
keskeinen rooli työterveyshuollon/työ-
suojelun toimintaohjelmien sisältöön 
vaikuttamisessa. Muutoinkin työajan 
käyttöön ja turvallisuuteen liittyvät kes-
kustelut luovat perustan koko työyhtei-
sön hyvinvoinnille ja puuttumattomuus 
vie vastaavasti pohjaa niin henkiseltä 
kuin fyysiseltä suojalta. Jos esimies ei 
jaksa, koko työyhteisökin kärsii ”huo-
nosta johtamisesta”.

Työsuojelutoimikunta 

Vähintään 20 työntekijän työpaikoille 
valitaan työsuojelutoimikunta, jossa 
käsitellään henkilöstön terveyteen ja 
turvallisuuteen vaikuttavat asiat. Toi-
mikunta mm. suunnittelee ja toteuttaa 
riskinarvioinnit, laatii työsuojelun toi-
mintaohjelman sekä käsittelee erilaista 
työyhteisön tilaa kuvaavaa dataa. 

TYÖSUOJELUVALTUUTETTU
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Työn kuormittavuuden seuranta 

Esimiesten ja työntekijöiden työnkuvat 
ovat erilaiset ja siten myös kuormituste-
kijät eroavat jonkin verran. Tästä syystä 
on tärkeää, että myös esimiehet valitse-
vat keskuudestaan oman työsuojeluval-
tuutettunsa. Kaikista työsuojeluriskeistä 
juuri psykososiaalisissa kuormitusteki-
jöissä on eniten eroavaisuuksia työnte-
kijöiden ja esimiesten välillä. 

Esimiesten osalta työn kuormituksen 
hallinta ja työssä jaksamisen edistä-
minen nousevat työsuojelun tärkeim-
miksi aiheiksi. Siksi on tärkeää, että 
työsuojeluvaltuutettu pyrkii osaltaan 
(yhteistyössä luottamusmiehen kanssa) 
vaikuttamaan työpaikan käytäntöihin, 
kuten ylitöiden ja esimiesten ”palkatto-
man työn” tekemiseen, ja saa työnanta-
jan kiinnittämään huomiota esimiesten 
työssä jaksamiseen ja etsimään myös 
hyviä käytäntöjä. Työn kuormittavuu-
den ei tarvitse olla yksittäisen esimie-
hen ongelma, vaan se voi koskea yri-
tyksen esimiesten työssä jaksamista 
yleensä. Kysymys voi olla pelkästään 
riittämättömistä resursseista.

Työaikakuormitusta voi syntyä esimer-
kiksi työn tasaamisessa tasoittumisjak-
solla. Tehotavoitteiden tai vastaavien 
tulosperusteiden takia saatetaan jättää 
merkitsemättä todellista työaikaa työ-
ajan seurantaohjelmaan. Tämän takia 
työn kuormittavuus ja mahdollinen 
ylimääräinen työ ei ole seurattavissa, 
eikä työaikasaldo ehkä vastaa todel-
lisuutta. Toiminta ei ole työturvalli-
suus- tai työaikalainkaan mukaista. Niin 
luottamusmiehen kuin työsuojeluval-
tuutetun tehtävänä on muistuttaa siitä, 
että kaikki työ – myös vapaa-aikana teh-

ty – viedään vaikka jälkikäteen työaika-
kirjanpitoon. Tehty työ on merkittävä 
työaikakirjanpitoon, vaikka työnantaja 
selittäisi ”ylimääräisen työn kuuluvan 
esimiehen työn luonteeseen”.

Työnantaja ei voi vedota olevansa tietä-
mätön esimiesten säännöllisen työajan 
ylittävästä työn osuudesta siksi, etteivät 
esimiehet ilmoita tekemäänsä ylimää-
räistä työtä. Työnantajan tulisi oma-aloit-
teisesti selvittää työn määrä ja huolehtia 
opastuksellaan siitä, että kaikki tehty työ 
merkitään työaikakirjanpitoon jälkikä-
teen. Tällaisiin tilanteisiin työsuojeluval-
tuutetun on puututtava paitsi ennalta 
myös jälkikäteen. Tarkastuksia varten ti-
lanne olisi hyvä ennalta selvittää kyselyin.

Jokainen yksittäinen esimies voi kään-
tyä ongelmassaan työsuojeluvaltuute-
tun puoleen. Jos työpaikalla ilmenee jo-
takin sellaista, joka vaarantaa esimiehen 
fyysisen tai psyykkisen terveyden (fyysi-
nen turvallisuus-, kiusaamis- ja häirintäti-
lanteet yms.), työsuojeluvaltuutetun on 
tuotava asia työnantajan tietoon.

Ilmoituksen voi tehdä siis esimerkiksi 
esimiehen terveyttä vaarantavasta työn 
kuormittavuudesta, vaikka tämä ei sitä 
itse tunnistaisi. Aiheena voi olla mm. 
se, että esimiestä kiusataan alaisten tai 
omien esimiesten taholta.

Mahdollisista epäkohdista on muistetta-
va mainita myös työsuojeluviranomais-
ten suorittamissa tarkastustilanteissa 
oma-aloitteisesti. Muutoin asiat jäävät 
tarkastuksessa pimentoon. Esimiesten 
työajan käyttöön liittyvät epäkohdat ei-
vät yleensä tule vielä ilmi tarkastuksiin 
liittyvissä kyselyissä, eikä työyhteisön 
toimintahäiriöt ole välttämättä tarkas-
tuksella näkyviä.
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Työsuojelun yhteistoiminnan 
osapuolet

Työsuojelun yhteistoiminta 

Työsuojeluyhteistoiminnan osapuolia 
työpaikalla ovat esimies ja työntekijä/
toimihenkilö sekä työsuojelupäällikkö 
ja työsuojeluvaltuutetut. Työntekijät/
toimihenkilöt valitsevat edustajikseen 
työsuojeluvaltuutetun sekä 1. ja 2. 
varavaltuutetun työsuojeluvaaleissa. 
Työnantajalla on oltava yhteistoimintaa 
työpaikalla pystyäkseen toteuttamaan 
lakisääteisiä velvollisuuksiaan.

Työsuojelun yhteistoiminnan järjestä-
misestä työpaikalla vastaa työnantajan 
nimeämä työsuojelupäällikkö (ellei työn-
antaja itse hoida tehtävää). Työsuojelu-
päällikön tulee ryhtyä toimenpiteisiin 
työnantajan ja työntekijöiden yhteistoi-
minnan järjestämiseksi ja ylläpitämiseksi. 
Työsuojelupäällikön kutsusta työpaikan 
henkilöstön edustajat kokoontuvat, so-
pivat ja toteavat

• työpaikkakäsitteestä

• työsuojeluorganisaation laajuudesta

• työsuojelutoimikunnan jäsenmääräs-
tä ja eri osapuolten edustuksesta

• henkilöstön jakautumisesta eri 
ryhmiin (työntekijät, toimihenkilöt ja 
työnantajan edustajat)

Työpaikkakäsite voi kaupan alalla tar-
koittaa yhtä yksittäistä yritystä, joka 
toimii yhdessä osoitteessa, tai laajaa 
konsernijohdettua ketjutoimintaa sekä 
välimuotoa näistä. Työsuojelun yhteis-
toiminta tulee toteuttaa niin, että eri 
henkilöstöryhmillä on aito mahdollisuus 
osallistua. Tämä tarkoittaa käytännössä 
sopimista siitä, missä kokoonpanossa 
on tarkoituksenmukaista päättää, suun-
nitella, seurata ja arvioida työpaikkojen 

terveellisyyteen ja turvallisuuteen liitty-
viä tarpeita ja toimenpiteitä sekä millä 
tavalla työntekijöitä edustetaan kaikilla 
em. tasoilla. Työsuojelun toiminta- ja 
vastuualueet voidaan jakaa: yksittäisiksi 
työpaikoiksi, maantieteellisiksi toimi-
alueiksi, tehtäväryhmien mukaisiksi toi-
mialueiksi, valtakunnalliseksi alueeksi, 
yhdistäen yrityksen ketjut tai markki-
nointiryhmittymät.

Työsuojeluvaltuutetun valinta 

Työsuojeluvaltuutetut  
ja varavaltuutetut 

Lain mukaan työsuojeluvaltuutetut on 
valittava, jos työpaikalla on vähintään 
10 työntekijää. Myös pienemmille työ-
paikoille voidaan valita työsuojeluval-
tuutetut. Työsuojeluvaltuutetut edus-
tavat kaikkia työpaikan työntekijöitä 
turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevis-
sa asioissa, myös järjestäytymättömiä. 
Valtuutettujen toimikauden pituus voi 
olla 2 tai paikallisesti sopimalla 4 vuotta. 

Esimiesten työsuojeluvaltuutetut vali-
taan noudattaen kaupan yhteistoimin-
tasopimuksen sekä yrityksessä muuten 
yhteistoiminnassa sovittua työsuoje-
luorganisaatiorakennetta ja valintape-
riaatetta. Sama työsuojeluvaltuutettu 

ei voi kuitenkaan edustaa useampia 
toimialoja, esimerkiksi kauppaa ja ma-
joitus- ja ravitsemisalaa. Esimies ei voi 
myöskään olla työntekijöiden työsuoje-
luvaltuutettu.

PAM ja KEY tarjoavat koulutuksen liittoi-
hin kuuluville esimiestyösuojeluvaltuu-
tetuille, ja heillä on mahdollisuus olla 
aktiivisesti mukana liittojen eri alojen 
välisessä työsuojeluyhteistyössä. 

Työsuojelu- 
toimikunta 

V ä h i n t ä ä n  2 0 
työntekijän työ-
paikoille on va-
littava työsuoje-
lutoimikunta. 
Toimikuntaan 
kuuluu neljä, kah-
deksan tai kaksi-

toista jäsentä sen mukaan kuin työpai-
kan laatu, laajuus ja muut olosuhteet 
edellyttävät. Toimikunnan jäsenistä nel-
jännes edustaa työnantajaa sekä puo-
let suurempaa ja neljännes pienempää 
työntekijöiden ja toimihenkilöiden ryh-
mää. Työsuojeluvaltuutetut ja työsuoje-
lupäällikkö kuuluvat automaattisesti toi-
mikuntaan, muut jäsenet voidaan valita 
vaaleilla. 

Jos esimiehille on valittu oma työsuoje-
luvaltuutettu, tulee hänen myös olla toi-
mikunnan jäsen.

Työsuojelutoimikunnan kokoonpano 
määritellään yrityksen työsuojeluor-
ganisaatiosta sovittaessa. Yrityksissä, 
jotka toimivat laajalla maantieteelli-
sellä alueella ja/tai koostuvat useista 
toimialoista tai työntekijäryhmistä, on 
tärkeää, että jokainen ryhmä kokee ole-
vansa edustettuna työsuojeluasioissa. 

Lain mukaan työsuojelu- 
valtuutetut on valittava, jos 
työpaikalla on vähintään  
10 työntekijää. ”
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Valintaprosessi

Esimiesten työsuojeluvaltuutetuksi 
voidaan Kaupan työehtosopimuksen 
työsuojelun yhteistoimintasopimuksen 
nojalla valita erikseen esimiesasemas-
sa oleva yrityksen toimihenkilö, vaikka 
työpaikalla jo olisikin valittuna yhteinen 
työsuojeluvaltuutettu. Kyseisen työn-
tekijöiden keskuudestaan valitseman 
työsuojeluvaltuutetun toimikausi esi-
miesten edustajana päättyy välittömäs-
ti esimiesten valitessa itselleen yhteis-
toimintasopimuksen mukaisen oman 
työsuojeluvaltuutetun.

Jos esimiehet eivät halua valita itselleen 
työsuojeluvaltuutettua, heitä edustaa 
työntekijöiden keskuudestaan valitse-
ma työsuojeluvaltuutettu. Tällöin myös 
esimiehillä on oikeus äänestää työsuoje-
luvaaleissa, mutta ei oikeutta asettua 
ehdolle.

Mikäli esimiesten itselleen valitseman 
työsuojeluvaltuutetun tilalle ei enää va-
lita omaa edustajaa, edustaa häntä siitä 
lukien työntekijöiden keskuudestaan 
valitsema työsuojeluvaltuutettu.

Esimiesten työsuojeluvaltuutetun valin-
nan suorittaa Palvelualojen ammattiliit-
to PAM ry:n ja Kaupanalan esimiesliiton 
KEY ry:n yhteinen vaalitoimikunta. 

Kaikki toimihenkilöt saavat osallistua 
valintaan järjestäytymisestä huolimatta. 
Valittu esimiesten työsuojeluvaltuutet-
tu edustaa kaikkia yrityksen esimiehiä 
toimivaltaansa kuuluvissa asioissa.

Vaalit ja vaalitoimikunta

Työnantajan ja työntekijöiden/toimi-
henkilöiden on neuvoteltava yrityksen 
työsuojeluorganisaation rakenteesta 
jo ennen ensimmäisiä vaaleja sekä aina 
muutoksia suunniteltaessa.,Samalla 

sovitaan vaalien toteuttamistavoista ja 
mahdollisista kustannuksista. Työnantaja 
ei järjestä työsuojeluvaaleja, vaan mah-
dollistaa niiden toteutuksen tarpeellisin 
toimin (nimilistat, tilat, ajankäyttö, mate-
riaalit) huomioiden muun ohessa toimi-
henkilöiden ja työntekijöiden erittelyn.

Palvelualojen työpaikoilla työntekijät/
toimihenkilöt järjestävät työsuojeluvaa-
lit kunkin parittoman vuoden marras- 
joulukuun aikana. Mikäli valittu esimies-
ten työsuojeluvaltuutettu eroaa kesken 
toimikauden, tai hänen työsuhteensa 
päättyy, varavaltuutetun vaaleissa eniten 
ääniä saaneesta tulee uusi työsuojeluval-
tuutettu jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 
Jos valtuutettujen tehtäviä ei saada täy-
tetyksi, tulee käydä täydennysvaalit.  

Aloite työsuojelutoiminnan käynnis-
tämiseen pitäisi tulla työnantajalta, 
mutta se voi tulla myös keneltä tahansa 
työntekijältä/toimihenkilöltä. Vaalitoi-
mikunta voi muodostua työsuojelutoi-
mikunnassa olevista työntekijöiden/
toimihenkilöiden edustajista tai paikal-
lisesti sovitulla muulla tavalla. Vaalitoi-
mikunnassa on edustajat sekä PAMista 
että KEY:stä, mikäli mahdollista. 

Tehtävää hoitava työsuojeluvaltuutettu 
sopii asemansa puolesta hyvin vaalitoi-
mikunnan koollekutsujaksi. Henkilöt, 
jotka aikovat asettua ehdolle vaaleissa, 
voivat osallistua vaalin valmisteluun, 
mutta eivät voi toimia vaalitoimitsijoi-
na tai osallistua äänten laskentaan. Esi-
miesten työsuojeluvaltuutetun valinta 
suoritetaan erikseen.

Vaalitoimikunta 
• tiedottaa ehdokasasettelusta ja 

valintakokouksen ajankohdasta 
• järjestää äänestyksen, mikäli samoi-

hin tehtäviin on useita ehdokkaita 

• suorittaa ääntenlaskun 
• tiedottaa valinnoista työntekijöille, 

työnantajalle, PAMiin ja KEY:hyn.

Ehdokasasettelu

Vaali käynnistyy ehdokasasettelulla 
vähintään 14 vuorokautta ennen vaali-
ajankohtaa.  Ehdokkaat ilmoitetaan vaa-
litoimikunnalle sovittuun määräaikaan 
mennessä, viimeistään 7 päivää ennen 
vaaliajankohtaa. Ehdokkaaksi voi ilmoit-
tautua työsuhteessa oleva toimihenkilö. 
Työnantajan edustajana toimiva esimies 
ei voi asettua ehdolle. Työnantajan on 
annettava lista vaalikelpoisista ehdok-
kaista.

Mikäli esimiehet eivät valitse omaa val-
tuutettua, he voivat äänestää työnte-
kijöiden valtuutetun vaaleissa. Esimie-
sasemassa oleva ei voi asettua ehdolle 
työntekijöiden työsuojeluvaltuutetuksi. 
Ehdokkaaksi ilmoittauduttaessa on mai-
nittava, onko ehdolla työsuojeluvaltuu-
tetuksi vai varavaltuutetuksi. Ehdokas-
asettelun päätteeksi vaalitoimikunnan 
tulee varmistaa kaikkien ehdokkaiden 
suostumus tehtävään kirjallisesti. 

Ehdokasluettelo tulee saattaa äänestäji-
en tietoon hyvissä ajoin ennen vaalipäi-
vää. Yrityksen rakenteesta riippuen eh-
dokasluettelo voidaan jakaa työpaikan 
ilmoitustauluille, lähettää sähköpostilla 
työntekijöille tai julkaista yrityksen sisäi-
sessä verkossa. 

Vaalitapa

Kaikilla äänioikeutetuilla on oltava mah-
dollisuus osallistua äänestykseen.

Vaaliluettelo on työnantajalta saatu 
lista yrityksen työsuhteessa olevista 
esimiehistä.
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Sopuvaali 
Mikäli kuhunkin tehtävään on asetettu 
määräaikaan mennessä vain yksi suos-
tumuksensa antanut ehdokas, ei vaa-
leja tarvitse järjestää. Vaalitoimikunta 
vahvistaa valinnat. 

Äänestäminen työpaikalla/yrityksessä
Äänestys tulee toteuttaa siten, että 
vaalisalaisuus säilyy. Äänioikeuttaan 
käyttäneistä on tehtävä merkintä vaa-
liluetteloon. Äänestysmahdollisuus on 
järjestettävä niin monena päivänä, että 
esimerkiksi kaikki eri työvuoroissa työs-
kentelevät ehtivät äänestää. 

Äänestystä varten tulee olla joko yksi ää-
nestyslippu, jolla äänestetään useita luot-
tamustehtäviä tai erilliset äänestysliput 
kutakin luottamustehtävää varten. Äänes-
tyksessä käytettävien lippujen on oltava 
selkeitä väärinkäsitysten välttämiseksi. 

Vaalipaikalla tulee olla äänestyslippu-
ja varten vaaliuurna, joka on sinetöity, 
lukittu tai muutoin varmennettu. En-
simmäinen äänestäjä varmentaa, että 
uurna on tyhjä äänestyksen alkaessa. 
Äänestysliput on leimattava ennen uur-
naan pudottamista.  Vaalipaikalla tulee 
olla esillä vaalitoimikunnan vahvistama 
ehdokasluettelo. Äänestyspaikalla ei 
saa mainostaa ehdokkaita. 

Postiäänestys 
Jos yhteisen äänestysajan ja -paikan jär-
jestäminen on hankalaa, voidaan sopia 
postiäänestyksestä. Postiäänestyksessä 
tulee varmistaa äänestäjän äänioikeuden 
toteaminen ja vaalisalaisuuden säilymi-
nen. Vaalikirjeen mukana lähetetään: 

• ehdokasluettelo 
• äänestyslippu tai -liput 
• ilmoituslomake äänestäjän  

tunnistamiseksi 
• isompi ja pienempi kirjekuori.

Täytetty äänestyslippu suljetaan pie-
nempään kirjekuoreen ja tämä sekä 
ilmoituslomake äänestäjän nimestä 
suljetaan suurempaan kirjekuoreen.  
Kirjekuori toimitetaan vaalitoimikun-
nalle postitse tai muulla luotettavalla 
tavalla.  Mikäli postiäänestyksen lisäksi 
vaalit järjestetään varsinaisella äänes-
tyspaikalla, on postiäänestyksen pää-
tyttävä niin ajoissa, että äänioikeuden 
jo käyttäneet voidaan merkitä vaalilu-
etteloon ennen kuin vaalin toimitta-
minen varsinaisella äänestyspaikalla 
aloitetaan. 

Vaalin tulos
Vaalitoimikunta ilmoittaa tuloksen 
työnantajalle ja PAMiin sekä KEY:hyn. 
Työnantaja ilmoittaa työsuojeluvaltuu-
tetuiksi valittujen nimet ja toimipaikan 
Työturvallisuuskeskukseen.

Ajankäyttö ja korvaus  
työsuojeluvaltuutetun  
tehtävästä

Korvaus ja vapautusajat  
(voimassa ainakin 31.1.2020 asti)

Yrit yk sen t yösuojeluvaltuutetulle 
maksetaan korvausta hänen toimi-
alueeseen kuuluvien työntekijöiden 
lukumäärän perusteella (riippumatta 
järjestäytyneisyydestä):

Työntekijöiden 
lukumäärä

Korvaus  
euroa / kk

20 – 49 42

50 – 149 74

150 – 299 105

300 – 499 159

500 – 799 201

vähintään 800 sovitaan  
paikallisesti

Työsuojeluvaltuutetulle annetaan työs-
tävapautusaikaa työpaikan työntekijöi-
den lukumäärän perusteella (riippumat-
ta järjestäytyneisyydestä).

Työntekijöiden 
lukumäärä

Tuntia / viikko

10 – 19 2

20 – 49 3

50 – 149 5

150 – 299 12

300 – 499 20

500 – 799 30

vähintään 800 kokonaan työstä 
vapautettu

Työnantaja ilmoittaa työsuojeluvaltuu-
tetuiksi valittujen nimet ja toimipaikan 
Työturvallisuuskeskukseen.”
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TYÖSUOJELUVALTUUTETUN 
MUISTILISTA
1. Hanki koulutusta työsuojeluvaltuutetun tehtä-
vään. Ota se puheeksi esimiehesi ja työsuojelu-
päällikön kanssa heti valintasi jälkeen ja sovi, mil-
loin koulutukseen voit osallistua. Osallistu liittojen 
tarjoamaan työsuojelukoulutukseen.

2. Selvitä kuinka paljon sinulla on aikaa työsuoje-
luvaltuutetun tehtävän hoitamiseen ja pyri varaa-
maan se työvuoroja suunniteltaessa. Huolehdi 
omasta jaksamisestasi.  

3. Varmista, että esimiehet tietävät, kuka on hei-
dän työsuojeluvaltuutettu. Kerro myös, milloin ja 
miten olet tavoitettavissa.

4. Tutustu muiden henkilöstöryhmien työsuojelu-
valtuutettuihin ja pyri hyvään yhteistyöhön hei-
dän kanssaan

5. Perehdy työpaikkasi työsuojeluun liittyviin asia-
kirjoihin ja toimintamalleihin sekä pyri osallistu-
maan näiden suunnitteluun/laadintaan.

6. Pidä huolta, että pääset osallistumaan työpai-
kan työturvallisuutta ja työterveyttä koskevien 
asioiden käsittelyyn

7. Tuo rohkeasti epäkohtia esille eri yhteyksissä ja 
myös esimerkiksi työsuojelutarkastuksilla

8. Muista, että tehtävässäsi saamasi tiedot ovat 
usein luottamuksellisia, salassa pidettäviä.

9. Pyydä tarvittaessa neuvoa PAMista tai KEY:stä. 

Työsuojeluvaltuutetun  
työsuhdeturva

Työsuojeluvaltuutetulla on samanlainen 
irtisanomis- ja siirtosuoja kuin luottamus-
miehellä (ks. edellä).

Työsuojeluvaltuutettu saa käyttää työs-
tävapautusaikaansa työsuojeluasioiden 
hoitamiseen ja osallistua tarvittavaan kou-
lutukseen työajallaan (esimerkiksi tapaa-
miset, puheluihin ja sähköposteihin vastaa-
miset). Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus 
saada työnantajalta tehtäviensä hoitamista 
varten tarpeelliset tiedot. Näihin kuuluvat 
asiakirjat, kuten työaikakirjanpito, työym-
päristön ja työyhteisön tilaan liittyvät asia-
kirjat, työhyvinvointikyselyjen tulokset, 
riskien arviointiasiakirjat, työsuojelun toi-
mintaohjelma ja työterveyshuoltosopimus. 
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HALLINTOEDUSTUS

Toteuttamistapa

Hallintoedustuksella tarkoitetaan yri-
tyksen henkilöstön oikeutta valita 
edustajansa yrityksen hallintoelimiin. 
Hallintoedustus koskee tavallisimmista 
yritysmuodoista osakeyhtiöitä ja osuus-
kuntia. Henkilöstön edustaja yrityksen 
hallinnossa vahvistaa työntekijöiden 
ääntä päätöksenteossa.

Yritysjohdon ja henkilöstön on sovitta-
va hallintoedustuksen järjestämistavas-
ta. Hallinnon työskentelyyn osallistuva 
hallintoedustaja voi saada henkilöstön 
tarpeet ja tahdon esiin työpaikkoja kos-
kevassa liikkeenjohdollisessa päätök-
senteossa.

Kun yrityksen henkilöstömäärä ylittää 
150 työntekijän rajan, henkilöstöllä on 
oikeus vaatia hallintoedustuksen to-
teuttamista. Vaatimuksen voi esittää 
vähintään kaksi henkilöstöryhmää, 
jotka yhdessä edustavat henkilöstön 
enemmistöä. Jos hallintoedustuksen 
järjestämisestä ei päästä sopimukseen, 
hallintoedustus on toteutettava laissa 
säädettyjen vähimmäisvaatimusten 
mukaisesti. Hallintoedustus tulee to-
teuttaa vuoden kuluessa vaatimuksen 
esittämisestä.

Vähimmäisvaatimusten mukaan yrityk-
sellä on oikeus valita, toteutetaanko 
hallintoedustus yrityksen hallintoneu-
vostossa, hallituksessa vai johtoryhmis-
sä. Jos hallintoedustus toteutetaan joh-
toryhmissä, niiden on yhdessä katettava 
yrityksen kaikki tulosyksiköt.

Henkilöstön edustajien valitseminen ei 
vaikuta toimielimen muiden jäsenten 
lukumäärään. Henkilöstön edustajia voi 

lain mukaan olla neljäosa asianomaisen 
toimielimen muiden jäsenten määräs-
tä. Henkilöstöllä on aina oikeus valita 
vähintään yksi edustaja toimielimen 
muiden jäsenten lukumäärästä riippu-
matta. Toisaalta henkilöstön edustajien 
lukumäärä ei koskaan saa ylittää neljää.

Edustajat hallintoelimessä

Lähtökohtana on, että henkilöstö sopii 
keskuudessaan, ketkä toimivat henki-
löstön edustajina yrityksen hallintoeli-
missä. Kullekin henkilöstön edustajalle 
valitaan myös henkilökohtainen vara-
edustaja. Jos henkilöstö ei kykene so-
pimaan asiasta, henkilöstön edustajat 
valitaan samalla tavalla kuin työsuoje-
luvaltuutetut. Vaali eroaa kuitenkin 
työsuojeluvaltuutetun vaalista siinä 
suhteessa, että vain henkilöstöryhmät 
voivat asettaa ehdokkaita vaalissa.

Henkilöstön edustajilla ja yrityksen va-
litsemilla toimielimen jäsenillä on samat 
oikeudet ja velvollisuudet. Henkilöstön 
edustajilla on oikeus tutustua käsiteltä-
vänä olevaa asiaa koskevaan aineistoon 
samassa laajuudessa kuin toimielimen 
muillakin jäsenillä. Henkilöstön edus-
tajilla ei kuitenkaan ole oikeutta ottaa 
osaa yrityksen johdon valintaa, erot-
tamista, johdon sopimusehtoja, hen-
kilöstön työsuhteen ehtoja tai työtais-
telutoimenpiteitä koskevien asioiden 
käsittelyyn.

Henkilöstön edustajat saavat kä-
sitellä yrityksen liike- tai ammatti-
salaisuuksia vain niiden työnteki-
jöiden ja henkilöstön edustajien 
kesken, joita asia koskee. Työnanta-
jan on kuitenkin ilmoitettava, että  
kyseessä on liike- tai ammattisalaisuus. 

Salassa on pidettävä myös tiedot, jotka 
koskevat yksityisen henkilön taloudel-
lista asemaa, terveydentilaa tai muutoin 
häntä henkilökohtaisesti. Nämä tiedot 
voidaan ilmaista vain asianomaisen 
henkilön luvalla. Salassapitovelvollisuu-
den rikkomisesta voidaan tuomita sak-
korangaistus. 

Yrityksen on annettava henkilöstön 
edustajalle vapautusta hänen normaa-
lista työstään ajaksi, jonka hän tarvitsee 
henkilöstön edustusta ja välittömästi 
siihen liittyvää henkilöstön edustajien 
keskinäistä valmistautumista varten. 
Yrityksen on lisäksi korvattava hänelle 
tästä aiheutuva ansionmenetys. 

Muusta vapautuksesta työstä ja ansion-
menetyksen korvaamisesta on kussakin 
tapauksessa sovitettava yrityksen ja 
asianomaisen henkilöstön edustajan 
välillä.

Jos henkilöstön edustaja osallistuu 
työaikansa ulkopuolella toimielimen 
kokoukseen, yritys on velvollinen mak-
samaan hänelle kokoukseen osallistu-
misesta aiheutuneet asianmukaiset ku-
lut ja kokouspalkkiot. Sen sijaan hänelle 
ei makseta ansionmenetyksen korvaus-
ta tältä ajalta, eikä työajan ulkopuolella 
pidettävään kokoukseen osallistumista 
katsota ylityöksi.

Henkilöstön edustajilla ja varaedusta-
jilla on erityinen irtisanomissuoja, joka 
vastaa luottamusmiehen ja luottamus-
valtuutetun irtisanomissuojaa. 
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JÄSENHANKINTA
Jäsenhankinta kuuluu osaltaan luotta-
musmiehen ja työsuojeluvaltuutetun 
tehtäviin. Edustusorganisaatioiden 
toiminta on sitä helpompaa ja tulok-
sellisempaa ja asema vahvempi, mitä 
suurempi osa esimiehistä kuuluu joko 
PAMiin tai KEY:hyn. Järjestäytymisasteel-
la on puolestaan merkitystä myös mm. 
siihen, miten työehtosopimuksen yleis-
sitovuus tulee turvattua ja millä tavoin 
työnantaja suhtautuu työehtosopimus-
neuvotteluissa asetettaviin sopimusta-
voitteisiin.

Järjestäytymisaste pitäisi pitää mahdol-
lisimman korkeana. Kun työssä aloittaa 
uusi esimies, on tärkeää, että hänelle tar-
jotaan heti työsuhteen alussa joko PAMin 
tai KEY:n jäsenyyttä. Siitä riippumatta 
kumpaan liittoon hän liittyy, hänellä on 
suojana yhteinen edustusorganisaatio.

Jäsenhankinnan osalta on erikseen to-
dettu, että KEY:n aktiivien tulee pidättäy-
tyä mara-alan esimiesten jäsenhankin-
nasta, koska työehtosopimusyhteistyö 
ei koske kuin kaupan kenttää ja kyseisen 
toimialan esimiesten työehtosopimuk-
sen solmii yksin PAM. Muutoin on todet-
tu, ettei jäsenhankintaa tule kohdistaa 
aktiivisesti toisen liiton jäsenistöön ja ak-
tiivien tulee tästä erityisesti pidättäytyä.

Jäseneksi liittymislomakkeita samoin 
kuin liiton jäsenesitteitä voi tilata oman 
liiton toimistolta. Liittymislomakkeen voi 
myös tulostaa oman liiton internet-sivus-
tolta.

YHTEYDENPITO 
ERI TAHOIHIN

Ammattiosastot/piiriyhdis-
tykset ja muu yhteydenpito

Kohdatessaan ongelmia tehtä-
viensä hoidossa tai tarvitessaan 
muuten neuvoja luottamusmies 
tai työsuojeluvaltuutettu voi ottaa 
milloin tahansa yhteyttä liiton toi-
mihenkilöihin tai aluetoimistoon. 
Edustajat ovat kummankin liiton 
samanaikaisia edustajia, joten neu-
vonta- ja tukipalvelut ovat yhteisiä.

Luottamusmiehet kuuluvat usein 
jäsenenä piiriyhdistyksensä joh-
tokuntaan tai ammattiosastoon. 
Luottamusmiehen tehtäviin kuu-
luu pitää myös yhteyttä paikal-
lisyhdistykseensä tai ammatti-
osastoonsa.  Kiinteät yhteydet 
syntyvät, jos henkilöstön edustaja 
on päätöksenteossa mukana.

Valittujen luottamusmiesten tai 
työsuojeluvaltuutettujen tiedot 
voidaan ilmoittaa yrityksen hen-
kilöstölle esimerkiksi työpaikan 
intranetissä, henkilökuntalehdes-
sä, gsm-viestillä tai lähettämällä 
sähköpostia työntekijöille. Valitun 
edustajan tulee varmistaa, että 
hänen asemansa on edustettavien 
tiedossa.

Luottamusmiehen tai työsuojeluvaltuutetun yhteystiedot voi ilmoittaa 
työntekijöille esimerkiksi työpaikan intranetissä, henkilökuntalehdessä 
tai sähköpostilla. ” 31



Jäsenyys ja liittyminen  
030 100 600

Jäsenten työsuhdeasiat  
030 100 620

Työttömyysturva  
020 690 211

Helsinki-Uusimaa
Säästöpankinranta 2 A,  
9. krs/PL 154, 00531 Helsinki
helsinki-uusimaa@pam.fi

Jyväskylä Torikeskus, 
Väinönkatu 11 
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 katu 18 B, 3. krs 
33210 Tampere
tampere@pam.fi

Turku Yliopistonkatu  
33 G, 4. krs, 20100 Turku
turku@pam.fi

Vaasa Pitkäkatu 38 C
65100 Vaasa     
vaasa@pam.fi

Vaaliasiat
Helena Vähä-Ruka 
p. 050 386 7148 
helena.vaha-ruka@pam.fi

                       www.pam.fi

KAUPAN ESIMIESTEN 
NEUVOTTELUJÄRJESTÖ PALVELEE:

Toimisto 
Harjulankatu 4 A 1/PL 30 
15101 Lahti 

Puhelinvaihde  
03 875 800 

Vaaliasiat
KEY Mika Valkonen 
p. 0500 493 578
mika.valkonen@esimiesliitto.com

Tarkemmat yhteystiedot  
www.esimiesliitto.com 
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