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Hyvät katsojat ja kuulijat! 

 

Elämme arvatenkin ikimuistoista vappua. Vanhat toimintatavat eivät käy, 

torikokouksia ei pidetä. Ikinä ennen ei PAMin puheenjohtaja ole pitänyt 

vappupuhetta oman työpaikkansa kahvihuoneessa kahden työtoverin kuunnellessa. 

Mutta niin vain teen ja toivon, että saan silti yleisöä. 

Tämän kevään aikana ihmiset kaikkialla maailmassa ovat eläneet tilanteessa, jossa 

eivät ole koskaan ennen olleet. Sitä mukaan, kun tieto uhkaavasta epidemiasta on 

lisääntynyt, on kehitetty uudenlaisia toimintatapoja. Ne ovat muotoutuneet ja 

toimineet eri tavoin eri puolilla maailmaa. Ohjeiden noudattaminen ja erilaisiin 

pakkoihin taipuminen silloinkin, kun uhan arvioi itselle pieneksi, on paljon kiinni 

siitä, mitä yhteiskunnassa yleensä ajatellaan toisten kanssa toimimisesta. 

Kanssaelämisestä. Mikä on hyvää ja arvostettavaa. Mitä me emme hyväksy.  

 

Olemme aina olleet riippuvaisia toinen toisistamme, mutta nyt koronan myötä 

riippuvuutemme on tullut näkyvämmäksi kuin koskaan ennen. Se mitä meistä itse 

kukin tekee, todella vaikuttaa siihen, miten muut ja lopulta koko yhteiskunta pärjää.  

Ainakin tähän asti me Suomessa olemme pärjänneet aika hyvin. Jokainen on tehnyt 

osansa. Kotona on pysytty, etäisyyksistä on pidetty kiinni. Tautiketjuja on saatu 

karsittua. Osa asioista on toki toteutettu kovilla konsteilla lainsäädännön kautta. 



Uskon, että kaikessa tässä on onnistuttu, koska me kansainvälisten tutkimustenkin 

mukaan luotamme toisiimme ja luotamme yhteiskuntaan. Hyvinvointivaltiossa sairas 

saa hoitoa ja yhteiskunta tulee lomautettua vastaan. 

 

On tapahtunut myös myönteisiä asioita. Naisten työ ja naisvaltaisilla aloilla tehty työ 

on tullut todella näkyväksi. Kun uhka kohdistuu konkreettisesti elämään, elämää 

ylläpitävien asioiden merkitys korostuu. Tarvitaan hoivaa, ravintoa, turvallisuutta ja 

puhtautta – asioita, joita normaalisti ei oikeastaan huomata.  

Toisaalta on todettava, että aiempaa kirkkaammin näkyy myös se, miten erilaisissa 

asemissa olemme työelämässä. Nyt jotkut tekevät osuuttaan oman kodin suojissa 

etätöissä, kun toiset matkustavat julkisella liikenteellä hoitamaan sairaita, myymään 

ruokaa tai pitämään paikkoja puhtaana viruksista tai huolehtimaan meidän kaikkien 

turvallisuudesta.  

Esimerkiksi myyjät ovat nyt saaneet enemmän julkista huomiota, kiitosta ja 

arvostusta kuin koskaan ennen. Myyjien työstä on tullut yleisesti kiinnostava asia. 

Oman kodin suojasta kauppaan pelon sekaisin tuntein poikkeava huomaa heidät, 

jotka ovat siellä kaiket päivät. 

Toivonkin, että tästä ajasta jää jäljelle oivallus palvelualojen työntekijöiden 

merkityksestä. Toivon, että merkitys muuntuu arvostukseksi. Arvostukseksi, joka 

poikii parempaa toimeentuloa ja parempia työnteon ehtoja. 

 

Nyt juuri monen palvelualan ammattilaisen päällimmäinen tunne on huoli. Huoli ei 

koske pelkästään sairastumista, vaan se koskee toimeentuloa. Työt ovat huvenneet 

ja lomautuksia on alkanut. Pienistä tuloista ei ole ollut rakentaa suuria puskureita 

pahan päivän varalle. 



PAMinkin työttömyyskassa tekee parasta aikaa kaikkensa, jotta jäsenille saataisiin 

mahdollisimman nopeasti maksettua työttömyyspäivärahaa. Tilanne on kuitenkin 

kova. Huhtikuussa työttömyyskassaan tuli uusia hakemuksia sama määrä kuin koko 

viime vuonna yhteensä. Käytännössä edessä on pakostakin tilanteita, joissa hakija 

joutuu odottamaan päivärahaa. Se tietää vaikeuksia selvitä säännöllisistä menoista 

kuten asumiskuluista, ravinnosta ja lääkkeistä. Uhkana on, että ongelmat 

kasautuvat. 

Viimesijaisena sosiaaliturvan muotona toimeentulotuen pitäisi auttaa ihmistä 

tilanteessa, jossa rahaa ei kerta kaikkiaan ole. Tilanne voi olla tämä esimerkiksi 

silloin, kun hakija odottaa rahattomana jotain toista etuutta. 

Perustoimeentuloa hoitaa Kela. Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen 

jakamisesta taas päättää kuntien sosiaalitoimi. Nyt on aika näiden tahojen ottaa 

aktiivinen rooli ehkäistäkseen toimeentulo-ongelmien kärjistymistä. 

Nyt jos koskaan Kelan ja kuntien pitää tiivistää yhteistyötään niin, että 

käsittelyprosessista tulee mahdollisimman nopea ja sujuva. Hakijoita on paljon eikä 

heillä ei ole sosiaaliturvan tuntemusta. 

On harkittava, että Kela siirtää hylkäämiään hakemuksia automaattisesti kuntiin. 

Kunnilta taas toivon, että ne käyttävät omaa laajempaa harkintavaltaansa niin, että 

väliaikaisesta tilanteesta ei muodostuisi pitkäaikaisia ongelmia.   

 

Maan hallituksen suuri lupaus on ollut, että valtio ottaa sen velkaa mitä tilanteesta 

selviämiseen tarvitaan. Kun kriisi on ohi, katsotaan tarkemmin. 

Kansantalouden osaltakin olemme tuntemattoman äärellä. Talouden 

notkahduksessa ensimmäisenä sukelsivat palvelualat, kun valtio kielsi 

kokoontumiset, pani ravintolat kiinni ja määräsi ihmiset pitämään etäisyyttä 



toisiinsa. Yleensä yksityinen kulutus pitää taantumissa taloutta yllä, kun 

vientiteollisuus yskii.  

Tavanomaisesta poikkeava kehitys näkyy myös työllisyydessä: lomautukset 

kohdistuvat nyt ensimmäisenä ja laajimmin palvelualojen työntekijöihin. 

On selvää, että koronaepidemia vaikuttaa kaikkiin yrityksiin. Poikkeuksellista on 

kuitenkin se, että valtiovalta esti joidenkin alojen toiminnan. Näin tehtiin yhteisen 

edun nimissä ja kaikki osapuolet ymmärsivät sen. 

Nyt sen saman yhteisen edun nimissä noiden alojen riittävä tuki on välttämätöntä, 

jotta uhkaavalta konkurssiaallolta vältyttäisiin. Kyse on alan ihmisten työpaikoista. 

Matkailu ja ravintola-alalla heitä on kaikkineen 90 000 henkeä. Tässä asiassa 

tarvitaan yhteistä tahtoa, nyt ei ole poliittisten irtopisteiden keräämisen aika. 

 

Aloitin puhumalla siitä, miten tärkeää yhteiskunnan eheydelle on, että meillä on 

kutakuinkin yhteinen käsitys siitä, mikä on hyvää ja arvostettavaa. Kun tulee 

talouden tasapainottamisen aika, leikkaukset eivät saa kohdistua samoihin ihmisiin, 

joita kriisi nyt tölvii. Jos välistävetäjiä suositaan, se on uhka koko yhteiskunnalle. 

Työntekijät ovat kantaneet vastuuta ja luopuneet omista eduistaan. Jatkossa pitää 

taakkaa kantaa myös niiden, jotka ovat nyt päässeet vähemmällä. 

 

Tulevaisuudessakin on tärkeää, että säilytämme yhteiskunnassa perusluottamuksen 

toinen toisiimme ja yhteiskuntaan. Hyvinvointivaltiossa raha ei ratkaise kriisin tullen 

sitä, kuka saa hoitoa. Kaikilla on arvoa. 

Näissä ajatuksissa työväen vappua on vietetty 1800-luvun loppupuolelta. On arvoja, 

jotka kestävät. Iloitaan siitä, ja keväästä.  



Hyvää vappua kaikille! 

 

Också i framtiden är det viktigt att vi har ett grundläggande förtroende 

för varandra och samhället. I välfärdssamhället avgör inte pengar vem 

som får vård under en kris – vi är alla värdefulla.  

Med dessa tankar har vi löntagare firat första maj sedan slutet av 1800-

talet. Det finns värderingar som står emot tidens tand. Låt oss glädjas 

över det och våren.  

Trevlig valborg till alla!  

 

In the future, it will still be important that we maintain our fundamental 

trust in each other, and society. In a welfare state, we do not let money 

decide who gets to have treatment in a crisis. Everyone is valuable. 

These are the ideas that have inspired the workers’ May Day celebrations 

since the late 19th century. They are values that stand the test of time. 

Let’s enjoy that, and the spring.  

Happy May Day, everyone! 

 


