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SISÄLTÖ

Suomen kansantalouden rakenne on viimeisten vuosikymmenien 
aikana muuttunut merkittävästi. Vuonna 2013 jo 73 % työllisistä 
työskenteli palvelualoilla. Yksityisten palveluiden osuus työllisistä 
oli samana vuonna 48 %, eli noin 1,2 miljoonaa ihmistä. Koko 
teollisuuden osuus oli vastaavasti 15 %. Muutos on tämän 
vuosituhannen aikana ollut nopeaa. Suomesta on ennusteiden 
mukaisesti tullut yhä enenevässä määrin palveluyhteiskunta. 
 Kansainvälisen talouden jatkuva myllerrys ja kasvava epävar-
muus ovat laskeneet taloutemme pitkän aikavälin kasvunäkymiä. 
Tämä aiheuttaa julkisen talouden rahoittamiselle paineita, mutta 
näkyy suoraan myös yritysten kasvusuunnitelmissa. Lisäksi 
taloudellisen epävarmuuden lisääntyminen ja reaalisen ansiokehi-
tyksen pysähtyminen ovat heikentäneet kotitalouksien ostovoimaa 
ja palveluiden kysyntää selvästi. Automatisaation kautta etenevä 
tuottavuuden kehittyminen pienentää muun muassa yksityisten 
palvelualojen työvoiman tarvetta. Palvelualojen työttömyys onkin 
tällä hetkellä ennätyskorkealla ja työtuntien määrät ovat laskussa 
lähes toimialasta riippumatta.
 Madonluvuista huolimatta en ole koskaan halunnut toimia 
negatiivisten viestien kaikukoppana, koska erityisesti edustamil-
lamme kotimarkkina-aloilla menestys riippuu paljolti kuluttajien 
luottamuksesta omaan talouteensa. Luottamus taas usein 
perustuu päivittäiseen viestivirtaan ja olettamuksiin siitä, mitä 
huominen voi tuoda tullessaan. Talouden realiteettien keskellä on 
juuri nyt hankala valaa tulevaisuudenuskoa, olivatpa kyseessä 
sitten työntekijät, työnantajat tai asiakkaat. Väitän kuitenkin, että 
laaja-alaisella toimenpideohjelmalla ja tutkimus- ja tilastotoimin-
taan perustuvilla skenaarioilla pystymme luomaan tuottavuus-, 
talous- ja työllisyyskasvua kotimarkkinoille myös olosuhteissa, 
joissa vientiteollisuus yskähtelee. Kyse on ennen kaikkea 
elinkeinorakenteemme vahvistamisesta. 

 Koska teollisuustoimialojen tuotanto- ja työllisten osuudet 
laskevat edelleen, työllisyysasteemme riippuu lähivuosinakin yhä 
enenevässä määrin siitä, miten palvelualojen yritykset pystyvät 
työllistämään ihmisiä. Itsestään ei mitään kuitenkaan tapahdu. Jos 
ansiokehitys ja talouskasvu polkevat paikoillaan, eikä toimia 
palvelualojen kasvun edellytysten ja työllisyyden vahvistamiseksi 
tehdä, voi seurauksena olla todella merkittävä työttömien määrän 
kasvu, joka koettelee julkisen talouden rakenteiden kestävyyttä. 
Tästä syystä tarvitsemme palvelualojen työllisyys- ja 
kasvuohjelman. 
 Palvelualojen ammattiliiton tavoitteena on edistää edusta-
miemme toimialojen menestymistä ja siten olla mukana luomassa 
palvelualojen työntekijöille niin uusia työpaikkoja kuin parempia 
työoloja. Tavoitteenamme on, että tulevan hallituskauden aikana 
Suomeen luotaisiin ensimmäistä kertaa palvelualojen strategia, 
jossa laaja-alaisesti linjattaisiin pitkäkestoisia toimia palvelualojen 
työllisyyden, kasvun ja toimintaympäristön kehittämisen osalta.  
 Työvoimavaltaisilla aloilla tuottavuuskasvun mahdollistaminen 
riippuu pitkälti siitä, kuinka hyvin ihmiset työssään voivat, mikä 
heidän osaamisensa on ja kuinka sitoutuneita he ovat työpaikkaansa 
– ja kuinka sitoutuneita työnantajat ovat heihin. Parhaisiin tuloksiin 
ei päästä ainoastaan elinkeinopoliittisella ohjelmalla, vaan myös 
palvelualojen työntekijöiden hyvinvoinnin, työturvallisuuden, 
toimeentulon ja elinympäristön näkökulmien on oltava vahvasti 
läsnä. Palvelualat ovat monen nuoren tai maahanmuuttajataustai-
sen ensi kosketus työelämään ja ensikokemukset saattavat 
määrittää jopa koko työhistorian. Katsotaan asiaa sitten kansanta-
louden, työllisyyden, työurien tai toimeentulon näkökulmasta, niin 
yhteiselle visiolle ja strategialle palvelualojen tulevaisuudesta 
kansainvälistyneessä toimintaympäristössämme on yli miljoona 
erinomaista syytä.

PALVELUALOJEN KEHITTÄMISELLE ON  
NOIN 1 200 000 ERINOMAISTA SYYTÄ 

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry on yksityisillä palvelualoilla työskentele-
vien ammattiliitto. PAMiin kuuluu noin 230 000 jäsentä, joista naisia on 80 % 
ja alle 31-vuotiaita 29 %. Suurin osa PAMin jäsenistä työskentelee vähittäis-
kaupassa, matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalveluissa, kiinteistöpalve-
luissa sekä vartiointialalla. PAM neuvottelee 42 työehtosopimusta ja 
luottamushenkilöitä on n. 5000.

www.pam.fi

TYÖN JA VAPAA-AJAN
TOIMIVA LIITTO

Ann Selin, puheenjohtaja
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Tarja, 36 v., on tarjoilija. Hän on työstään ylpeä ja pitää asiakkaiden 
tyytyväisyyttä kunnia-asianaan. Tarjalla on työpaikan toiminta-
tapojen suhteen monia kehittämisehdotuksia, mutta niille ei 
organisaatiossa anneta painoarvoa. Tarja kokee, ettei hänen 
ajatuksiaan arvosteta ja hän onkin ajoittain harkinnut työpaikan tai 
koko alan vaihtamista. 
 Tarjan tilanne on monille yksityisten palvelualojen työntekijöille 
tuttu. Tarjan ongelma on myös koko kansantalouden ongelma, sillä 
se voi toimia talouskasvun jarruna.
 Työsuhteiden pirstaleisuus ja matala palkka johtavat kuitenkin 
helposti työntekijöiden suureen vaihtuvuuteen, sitoutumisen 
heikkenemiseen ja työilmapiiriin, joka ei edesauta työntekijäläh-
töistä prosessien ja palveluiden kehittämistä. Sen sijaan työtunnit  
ja sen myötä elämiseen riittävä palkka ovat omiaan luomaan 
kannustimia alojen tuottavuuskasvun vauhdittamiselle.
 Työhyvinvointi on tutkitusti merkittävä tuottavuutta parantava 
asia. Erityisen tärkeää työhyvinvointi on palvelualoilla, sillä iso osa 
palveluiden tuottamasta arvonlisäyksestä on ihmistyön tulosta. 
Työhyvinvointi on myös parasta ja kustannustehokkainta politiikkaa 

työurien pidentämisessä. Siksi perinteisesti teknisiin innovaatioihin 
suunnattavia tutkimus- ja tuotekehitysvaroja on suunnattava 
palvelualoilla myös työntekijöiden hyvinvoinnin lisäämiseen. 
 Työn tuottavuus kasvaa, kun asiat tehdään paremmin kuin 
ennen, esimerkiksi prosessien tai teknologian kehittymisen 
ansiosta. Jos Tarja esimerkiksi keksisi tavan, jolla hän voisi palvella 
tunnin aikana yhtätoista asiakasta aiemman kymmenen sijaan, 
hänen työntuottavuutensa kasvaisi kymmenen prosenttia. Kun 
tuottavuushyöty kanavoituu palkkoihin, saa Tarja parempaa palkkaa 
ja hänen kulutuksensa kasvaa. Osallistaminen on erityisesti 
työvoimavaltaisilla aloilla aina ensisijaisen tärkeää.
 Tutkimusten valossa vaikuttaa kuitenkin siltä, ettei Tarjan 
ammattitaitoa hyödynnetä riittävästi. Työntekijöiden vaikutusmah-
dollisuudet eivät ole kehittyneet parempaan suuntaan. Työ- ja 
elinkeinoministeriön viime syksynä julkaisemasta työolobaromet-
rista käy ilmi, että työntekijöiden vaikutusmahdollisuudet 
työtehtäviin, työtahtiin ja työnjakoon ovat heikentyneet 
2000-luvun aikana selvästi. 

TUOTTAVUUTTA TYÖNTEKIJÖIDEN 
VAIKUTUSMAHDOLLISUUKSIA
KASVATTAMALLA

VAIKUTUSMAHDOLLISUUKSILLA IMUA TYÖHÖN

Työterveyslaitoksen (TTL) muutaman vuoden takaisesta 
”Palvelualojen työolot ja hyvinvointi” -tutkimuksesta saa 
samanlaisen kuvan. Sen mukaan alasta riippuen (kauppa, majoitus- 
ja ravitsemistoiminta, kiinteistöpalvelut sekä turvallisuusala) 62 -75 
% työntekijöistä olisi valmiita tekemään mielellään aloitteita töiden 
kehittämiseksi tai muuttamiseksi, mutta kuitenkin vain 3-9 %:lla 

kyselyyn vastanneiden työpaikoista kannustetaan työntekijöitä 
jatkuvasti miettimään, miten työt voisi tehdä paremmin. 
Palvelualojen henkilöstössä muhii siis vielä paljon hyödyntämä-
töntä tuottavuuspotentiaalia.
 Työterveyslaitoksen tutkimuksesta käy lisäksi ilmi, että hyvät 
vaikutusmahdollisuudet omaan työhön ovat merkittävässä 
asemassa ns. työn imun syntymisessä. Työelämätutkimuksessa 
työn imu nähdään keskeisenä tuottavuuden lähteenä. Työn imussa 
oleva työntekijä on tarmokas ja uppoutunut sekä kokee työnsä 
merkitykselliseksi.

 Hyviä case-esimerkkejä löytyy muun muassa alumiiniteollisuu-
desta ja yksityisillä palvelualoilla esimerkiksi osuuskaupasta, 
rautakaupasta ja ravintolatoiminnasta. Tulosten valossa on selvää, 
että oikeanlaisilla organisaatiokohtaisilla toimenpiteillä, kuten 
kannustamisella omaehtoiseen kehittämiseen ja kannustavan 
palautteen antamisella henkilöstölle, on saavutettavissa työn 
tuottavuuden kasvua, käyttökatteen paranemista sekä kustannus-
ten pienenemistä esimerkiksi sairauspoissaolojen vähentyessä (ks. 
esim. Kesti 2012). Jo mainittujen lisäksi työntekijöiden tyytyväisyys 
omaan työhönsä kasvaa osallistamisen myötä.
 Palataan kuitenkin vielä talouskasvuun ja Tarjaan. Talouskasvun 
taustalla on siis työn tuottavuuden tai työtuntimäärän kasvu. Koska 
palvelualojen osuus kansantaloudestamme on merkittävä, on työn 
tuottavuuden kasvulla keskeinen vaikutus talouskasvuun. 
Talouskasvu taas on välttämätöntä saadaksemme yhteiskuntamme 
julkisen talouden ja palvelut turvattua myös tulevaisuudessa. Tästä 
syystä Tarjan ja muiden palvelualojen työntekijöiden korvien välissä 
muhivaa tuottavuuspotentiaalia ei pidä unohtaa. Työntekijöiden 
monipuolinen osallistuminen luo kasvumahdollisuuksia ja se on 
koko kansakunnan etu.
 Osallistuminen ja motivoiminen tuottavuuden kehittämiseen 
edellyttää myös kehittyviä työoloja vailla tarpeettomia epätyypilli-
siä työsuhteita.

Positiivista on, että työnteki-
jöistä jopa kolme neljästä olisi 
valmiita tekemään aloitteita 

töiden kehittämiseksi.

• Työn tuottavuutta voidaan parantaa hyödyntämällä työntekijöiden  
   osaamista ja kehittämishalukkuutta.

Työhyvinvointi tutkitusti 
parantaa tuottavuutta.

PALVELUALOJEN KEHITTÄMINEN EDELLYTTÄÄ, ETTÄ: 

ALOJEN TYÖLLISTEN OSUUS KAIKISTA TYÖLLISISTÄ 1975–2013
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Lähde: Tilastokeskus 
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Lähde: Tilastokeskus 

Talouskasvun tavoittelussa teollisuuden toimintaedellytysten 
vaaliminen on tärkeää. Palveluiden merkitys kansantaloudellemme 
pitäisi yhtä lailla nostaa ansaitsemaansa asemaan yhteiskunnalli-
sissa keskusteluissa. Palvelujen osuus koko kansantalouden 
tuottamasta arvonlisäyksestä on yli 70 %. Suomi onkin yhä 
enenevässä määrin palveluyhteiskunta, jossa palvelualojen työolot 
ja tuottavuus on kansantaloudelle keskeistä. Palvelualat tuovat 
myös suuria summia suomalaiseen kiertoon ulkomaisista lähteistä, 
ennen kaikkea matkailun ja matkailua tukevien palvelujen kautta. 
Matkailun 13,3 miljardin kansantuoteosuudesta kolmannes tulee 
ulkomailta. Ulkomaiset matkailutulot ovat liki kaksinkertaistuneet 
viimeisen kymmenen vuoden aikana. 

Kansantalouden kokonaisuutta ajatellen Suomi tarvitsee 
palvelualojen kasvu- ja työllisyysohjelman. Epätyypillisten 
työsuhteiden vähentäminen, oikeanlainen koulutus ja aktiivinen 
työvoimapolitiikka edesauttavat sekä kasvu- ja työllisyystavoit-
teita että kansantaloudellisia tavoitteita.

EPÄTYYPILLISET TYÖSUHTEET  
KANSANTALOUDEN JARRUNA

Tarvitsemme talouskasvua turvataksemme yhteiskuntamme 
hyvinvoinnin myös heikkenevän huoltosuhteen oloissa. Se on 
puolestaan mahdollista joko työn tuottavuuden kasvun kautta tai 
työtuntien määrän kasvun kautta. Myös kasvava arvonlisäys 
esimerkiksi palvelujen korkean tason kautta parantaa tilannetta. Se 
kuitenkin edellyttää sitoutuneita työntekijöitä ja hyvää
koulutustasoa.

Työtuntien määrää voidaan lisätä työllistämällä vastentahtoisesti 
osa-aikaisena työskentelevät henkilöt kokoaikaisiksi. Muutos lisäisi 
työvoiman tarjontaa markkinoille, vähentäisi sosiaalimenojen 
tarvetta sekä edesauttaisi kulutuskysyntää.

Suomessa on yli 300 000 osa-aikaista työntekijää. Majoitus- ja 
ravitsemisalalla yli 30 % työntekijöistä on osa-aikaisia ja vähittäis-
kaupassa liki 40 %. Vähäiset työtunnit tarkoittavat vähäistä palkkaa. 
Esimerkiksi ravintola-alan kaikista työntekijöistä, kokoaikaiset 
mukaan lukien, yli 9 % saa asumistukea. Moni osa-aikainen joutuu 
turvautumaan toimeentulotukeen. 

Kansantaloudelle ei voi olla eduksi se, että työnteolla ei elä. 
Työnteon pitäisi olla edelleen parasta sosiaaliturvaa! Sosiaalimenoja 
kasvattavan työn tarjonnan lisäämisen sijasta pitäisikin tähdätä 
sosiaalimenoja vähentävään työvoiman tarjonnan lisäämiseen.

Alityöllistäminen myös vähentää itsessään työvoiman tarjontaa. 
Osa-aikainen työntekijä ei useinkaan ole työmarkkinoiden 
käytettävissä tarjoamatta jäävien tuntien osalta. Erityisesti näin on 
tilanteissa, joissa työntekijä on työsopimuksella velvoitettu 
ottamaan vastaan lisätyötunteja olemassa olevan työnantajansa 
tarpeen mukaan. 

VAURAUTTA PALVELUALOJEN  
KASVULLA, TUOTTAVUUDELLA  
JA TYÖLLISTÄVYYDELLÄ

Palvelujen osuus koko kansantalouden 
tuottamasta arvonlisäyksestä 

on yli 70 %.

TYÖLLISTEN MÄÄRÄT ALOITTAIN 2013
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Lähde: Tilastokeskus 
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KOKONAISET PÄIVÄT, KEHITTYVÄT PALVELUT 

On selvää, että palvelualojen työn sesonkiluonteisuus ja epätasai-
sesti jakautuvat asiakasvirrat edellyttävät jossakin määrin työn 
teettämistä osa-aikaisena, määräaikaisena ja vuokratyövoimalla. 

Osa-aikaisten työntekijöiden määrä on kuitenkin kasvanut viimeisen 
15 vuoden aikana 60 %:lla. Osa-aikaisuudesta on tullut myös yhä 
pysyvämpi työsuhteen muoto: kaupan alalla osa-aikaisuus kestää 
keskimäärin jopa 11 vuotta ja matkailu- ja ravintola-alalla noin 7 
vuotta. Epätyypillisten työsuhteiden lisääntymistä ei siten voi 
selittää pelkästään vaihtelevalla henkilöstötarpeella.

Työsuhteiden pirstaloituminen ei edesauta työntekijöiden 
hyödyntämistä palvelutoiminnan kehittämisessä. Vahvistamalla 
sen sijaan henkilöstölähtöistä ajattelua ja työntekijöiden oikeutta 
kokoaikatyöhön voidaan kasvattaa työn tuottavuutta henkilöstön 

sitoutumisen ja vaihtuvuuden vähentämisen kautta. Kun 
työntekijät pystyvät antamaan parhaan panoksensa toiminnan 
kehittymiselle, myös tehokkuus ja palvelutaso paranevat. 
Palvelutoiminnan kehittäminen on edellytys myös palveluviennille.

Ylisääntelyn väitetään olevan työelämän kehittämisen ja 
talouskasvun jarru. Jos mantraksi nousseella sääntelyn purkami-
sella tarkoitetaan sitä, että työvoimaa käytetään entistä enemmän 
puutteellisesti tai työntekijät kulutetaan ”loppuun”, ei tämä ole 
kansantaloudellisesti järkevää. Tuloksena on vain lisääntyvät 
ongelmat työvoiman saatavuudessa.

Panostamalla sen sijaan työvuorosuunnitteluun voidaan 
kokoaikaistamisessa onnistua niin, että sekä yrityksen että 
työntekijöiden tarpeet tulevat huomioiduiksi. Myös lainsäädännön 
lähtökohtana on lisätyön tarjoaminen ensisijassa yrityksen 
palveluksessa jo oleville osa-aikaisille työntekijöille. Näitä on 
mahdollista vahvistaa esimerkiksi siten, että lyhytkestoinen lisätyö 
vakiintuisi työsopimuksen työaikaehdoksi tietyn tarkastelujakson 
kuluessa ja että lisätyöstä voitaisiin sopia erikseen vain kutakin 
kertaa koskien.

Lähde: EK 

SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIANSIOITA 2013 KOKOAIKATYÖSSÄ
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kestää keskimäärin jopa 11 vuotta, 
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noin 7 vuotta.

•  Osa-aikaisuuden vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä

• Kulutuskysynnän edesauttamista

Lähde: Tilastokeskus 
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PALVELUALOJEN KEHITTÄMINEN EDELLYTTÄÄ: 
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KOULUTUKSELLA JA OHJAUKSELLA 
LISÄÄ TUOTTAVUUTTA JA  
TYÖVOIMAN TARJONTAA

Kansantalouden kannalta työikäisen työvoiman työpanos
tulisi hyödyntää mahdollisimman laajasti. Nyt sitä ei tehdä, koska 
alan ja työtehtävien vaihto eivät tapahdu sujuvasti. Samoin 
maahanmuuttajien puolivillainen huomioiminen vie Suomen 
kansantaloudelta paljon mahdollisuuksia ja lisää tulonsiirtomenoja.
 Suomalaiset todennäköisesti liikkuvat - ja myös joutuvat 
liikkumaan - jatkossa yhä enemmän työstä toiseen. Lähitulevaisuu-
dessa yritykset tarvitsevat työvoimaa tuotantonsa tarpeisiin yhä 

lyhyemmän aikaa. Työvoima- ja elinkeinohallinnon (TE-hallinto) 
tarjoamien uranvaihtopalveluiden kysyntä tulee täten entisestään 
kasvamaan. On keskeistä, että uranvaihtopalveluita on tarjolla niitä 
tarvitseville alueellisesti tasapuolisesti. Hyvin toimivilla 
uranvaihtopalveluilla voidaan ohjata työvoimaa tehokkaasti niin, 
että lopputulos on sekä uranvaihtajalle että työmarkkinoille 
mielekäs. 
 Tuotannon tarpeiden muutossyklin lyhentyessä tarvitaan 
koulutusta, jolla työvoiman osaaminen voidaan joustavasti 
päivittää. TE-hallinnon ja yritysten yhteisesti kustantamaa 
koulutusta pitää toteuttaa mahdollisimman pienellä byrokratialla. 
Valtion pitää aktiivisella työvoimapolitiikalla tukea sekä työssä 
olevien että työnhakijoiden liikkumista toimialoilta toisille ja alan 
sisällä tehtäväsisällöistä toisiin. Matalapalkkaisista töistä pitää 
luoda näkyviä polkuja korkeamman tuottavuuden tehtäviin. 
Esimerkiksi palvelualat kärsivät usein vetovoiman ja alalle 

sitoutumisen puutteesta ja tilannetta voisi korjata aloille 
hakeutuvien urapolkuja valaisemalla – osoittamalla positiivisia 
tulevaisuuskuvia.  
 Suomen talouden kannalta olisi parasta hyödyntää työikäistä 
työvoimaa kunkin tuottavuuspotentiaalin osalta maksimaalisesti. 
Osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevien työpanosta ja kokeneiden 
työntekijöiden osaamista pitää hyödyntää nykyistä paremmin. 
Suomessa on myös tarpeen viimein miettiä, miten osa-aikatyöttö-
mät eli vastentahtoisesti osa-aikatyötä tekevät saadaan 
täysimääräisesti antamaan oma panoksensa Suomen taloudelle. 
 Myös varhaista eläköitymistä pitää ehkäistä työelämää 
kehittämällä. On vaikea uskoa, että Suomessa olisi tehty kaikki mitä 
on tehtävissä työikäisten työkyvystä huolehtimiseksi, kun kaikille 
työntekijöille ei ole edes järjestetty lakisääteistä 
työterveyshuoltoa. 
 Työttömyysturva on tarkoitettu aktiiviseen työnhakuun ja 
työstä työhön siirtymisen tukemiseen. Työttömyysturvan taso ja 
kesto tulee säilyttää nykyisellä tasolla, mutta entistä painokkaam-
min varmistaa, että sitä käytetään siihen mihin se on tarkoitettu, eli 

työn hakuun ja tarvittaessa osaamisen parantamiseen. TEM:n 
analyysin 10/2009 mukaan aktiivisella työvoimapolitiikalla voidaan 
lyhentää työttömyysaikaa yhtä tehokkaasti kuin työttömyys-
aikaista toimeentuloa heikentämällä.

Aktiivisella työvoima-
politiikalla työttömyysaikaa 

voidaan lyhentää.

Suomalaiset liikkuvat 
jatkossa yhä enemmän 

työstä toiseen.

• Toimivia uranvaihtopalveluja

• Urapolkujen edesauttamista

• Urien keston parantamista työhyvinvointia 
edistävin toimin, esimerkiksi vähintään  lakisääteisen 
terveydenhuollon toteutumista kaikilla työpaikoilla

• Aktiivisia ja mielekkäitä 
   työvoimapoliittisia toimenpiteitä 
   työttömiksi  joutuneiden avuksi

PALVELUALOJEN KEHITTÄMINEN EDELLYTTÄÄ: 
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TOIMIVALLA SOSIAALITURVALLA LISÄÄ 
VETOVOIMAISUUTTA

Palvelualojen vetovoimaisuuteen vaikuttavat työn mielekkyyden 
lisäksi monet tekijät, kuten työsuhteen ja toimeentulon varmuus. 
Pätkätyöläisten työ- ja sosiaalioikeudellinen asema on edelleen 
heikko ja puutteellinen muihin palkansaajiin verrattuna. Työn ja 
sosiaalisten etuuksien yhteensovittaminen tarveharkinta kuitenkin 
säilyttäen pitäisi olla paljon nykyistä yksinkertaisempaa pätkätyö-
läisille. Naisvaltaisilla palvelualoilla erityishuomiota on kiinnitet-
tävä yksinhuoltajiin, jotka tekevät osa-aikatyötä tai lyhyitä 
määräaikaisuuksia. Sosiaaliturvajärjestelmän ja eri palvelumallien 
avulla on tuettava toimeentuloa ja tehtävä työssäkäynti 
kannattavammaksi. 
 Palvelualojen työllisyys- ja kasvuohjelman yhteydessä on 
arvioitava toimivatko nykyiset uranvaihtopalvelut riittävän hyvin 
sekä tarjottava toimenpiteet mahdollisten pullonkaulojen 

poistamiseen. Ohjelman pitää sisältää arvio nykyisen työvoimapo-
liittisen koulutuksen toimintakyvystä ja sitovat toimenpidetavoit-
teet siitä, miten osatyökykyisten tai muista syistä vajaata työaikaa 
vasten tahtoaan tekevien työmarkkina-asemaa parannetaan. Työn 
ja perhe-elämän yhteensovittamista helpottavin toimin on 
lisättävä myös palvelualojen houkuttelevuutta. Työtä tehdään 
usein poikkeavina työaikoina, joten julkisten palveluiden toiminta-
malleja on syytä pohtia osana yksityisten palvelualojen 
kasvustrategiaa.

• Sosiaaliturvajärjestelmän ja eri 
   palvelumallien avulla toimeentulon
   tukemista, ja että työssäkäynti tehdään
   kannattavammaksi

• Työn ja perheen yhteensovittamisen 
   helpottamista mm. vanhempainvapaiden 
   ja varhaiskasvatuspalveluiden 
   joustavuutta lisäämällä

Kun työn ja perhe-elämän 
yhteensovittamista helpotetaan, 

palvelualat houkuttelevat 
enemmän.

Lähde: Tilastokeskus 

PALVELUALOJEN KEHITTÄMINEN EDELLYTTÄÄ: 

PALKANSAAJAT SUKUPUOLITTAIN

Lähde: Tilastokeskus 
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MAAHANMUUTTANEET TYÖLLISTETTÄVÄ

Palvelualat toimivat käytännössä maahanmuuttajien sisääntu-
loaloina suomalaisille työmarkkinoille. Osa käy ennen työllistymistä 
läpi kotoutumiskoulutuksen tai muita työvoimapoliittisia toimia, 
osa työllistyy suoraan ulkomailta. Molempien ryhmien integroimi-
seksi osaksi suomalaista yhteiskuntaa on panostettava.
 Vastuuta tästä on sekä julkisella vallalla että työnantajilla. Jonot 
työvoimahallinnon kotoutumiskoulutukseen, joka koostuu lähinnä 
kieliopetuksesta, ovat kohtuuttoman pitkät. Uudellamaalla 
jonotusaika on tällä hetkellä jopa puoli vuotta. Tässä ajassa 
maahanmuuttaja on pahimmillaan jo syrjäytymässä. Lisäksi vasta 
1–1,5 vuoden kotoutumiskoulutuksen loputtua siirrytään 
ammatilliseen koulutukseen. Käytännössä puhutaan useasta 
vuodesta, ennen kuin nollasta aloittava maahanmuuttaja on 
työmarkkinakelpoisuudeltaan hyvällä tasolla. Prosesseja pitäisi 
pyrkiä nopeuttamaan yhdistämällä kotoutumiskoulutusta ja 
ammatillista koulutusta alusta alkaen. Tämä luultavasti lisäisi jo 

maassa olevaa palvelualojen työvoiman määrää ja vähentäisi 
yritysten tarvetta rekrytoida suoraan ulkomailta. 
 Suoraan ulkomailta rekrytoidut työntekijät eivät pääsääntöisesti 
käy läpi minkäänlaisia kotoutumistoimenpiteitä, mikä lisää 
työnantajien velvoitetta vastata osaltaan yhteiskunnallista 
integraatiota edistävistä toimenpiteistä. Lähinnähän tällä 
tarkoitetaan kielikoulutusta, vaikka joillakin palvelualoilla 
(kiinteistöpalveluala, ravintolakeittiöt) käytännössä suomen kielen 
taitoa ei itse työn suorittamisessa välttämättä tarvita. Työsuojelul-
lisista näkökulmista huomioituna keskeisen ammattisanaston tulisi 
kuitenkin kaikilla olla perustasolla. Toki työssäkäynti toimii jossakin 
määrin integroivana prosessina, mutta vastaan on tullut myös 
ihmisiä, jotka vuosien työhistoriasta huolimatta eivät puhu 
sanaakaan suomea. Tällaisen henkilön yhteiskunnallista asemaa tai 
tilannetta ei työllistymisestä huolimatta voi pitää erityisen 
vakaana.

KIELITAITO SUOMESSA ASUTTUJEN 
VUOSIEN MUKAAN

Kyselytutkimuksessaan PAMin maahanmuuttajajäsenten 
kokemuksista Anni Ritari selvitti, että kolmeen Suomessa asuttuun 
vuoteen saakka suomen kielen ymmärtämisen koetaan olevan 
pääasiassa tyydyttävällä tasolla ja siitä eteenpäin hyvällä tasolla. 
 Suomen puhumisen kannalta taidot ovat hyvällä tasolla vasta 
seitsemän vuoden Suomessa asumisen jälkeen. Lukeminen 
noudattaa samaa linjaa: seitsemän Suomessa asutun vuoden 
jälkeen valtaosa kokee lukemisen taidon nousevan tyydyttävästä 
hyväksi. 
 Suomen kirjoittaminen on pääosin tyydyttävällä tasolla 
Suomessa asutuista vuosista riippumatta. Mutta myös siinä hyvä 
taso saavutetaan huomattavasti yleisemmin yli seitsemän vuotta 
Suomessa asuneiden keskuudessa. 

• Erityisesti maahanmuuttaneiden työelämävalmiuksien 
osalta huomattavasti  nykyistä nopeampia prosesseja

PALVELUALOJEN KEHITTÄMINEN EDELLYTTÄÄ: 

SUOMEN KIELEN TAITO, %
                                                                                  En ollenkaan                      Tyydyttävästi                        Hyvin               Yhteensä                     (n)

Ymmärrän suomea                                         7,9                                             41,0                                              51,1                    100                                  726

Puhun suomea                                                 12,9                                           50,1                                              37,1                    100                                  731

Luen suomea                                                     13,3                                          46,4                                              40,3                  100                                  724   

Kirjoitan suomea                                             23,3                                          54,0                                              22,7                   100                                  724   

Lähde: Anni Ritari: Töissä Suomessa – Raportti Palvelualojen ammattiliiton 
maahanmuuttajajäsenten kokemuksista

Palvelualat toimivat 
maahanmuuttajien 

sisääntuloväylänä suomalaisille 
työmarkkinoille.
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Suomessa monesti erehdytään puhumaan työvoimapulasta, vaikka 
kysymys on itse asiassa työnhakijoiden osaamispulasta ja siitä, että 
olemassa olevaa työtuntikapasiteettia ei käytetä tehokkaasti. 
Kohtaanto-ongelmia ei ratkaista kestävästi niin, että markkinoille 
tuodaan uutta työvoimaa, vaikka työvoimakapasiteettia on 
käytettävissä vielä nykyisenkin työvoiman kohdalla. Se ratkaistaan 
jo markkinoilla olevan työvoiman käytöllä ja osaamista kehittä-
mällä. Työpaikkojen täyttämisen ongelmia pitää ratkaista laajasti 
kansallisella tasolla, ei rajaamalla niitä maantieteellisesti 
pienempiin alueisiin. Työvoiman liikkumista pitää tukea kaikin 
tavoin. TE-hallinnon käyttämiä työvoimapulan arviointimenetelmiä 
pitää kehittää ja ottaa vakavasti taloustieteilijöiden niissä 
käytettyjä menetelmiä kohtaan esittämä kritiikki. Myös TE-hallin-
non tilastointia pitää kehittää nykyistä luotettavammaksi.

 Nykyinen ammatillinen koulutusjärjestelmä ei ota tarpeeksi 
hyvin huomioon koulutusalat läpileikkaavia palveluosaamisen 
tarpeita, kuten asiakaspalveluosaamista, markkinointi- ja 
viestintäosaamista, myynnillisyyttä, sosiaalisia taitoja, sisäistä 
yrittäjyyttä ja digiosaamista. Vasta hiljattain esimerkiksi 
opetushallinto on alkanut muovata sellaisia koulutuksen 
laadullisen ennakoinnin työvälineitä, jotka ottavat huomioon 
koulutusalat poikkileikkaavat tarpeet. Yrittäjyys on viime vuosina 
istutettu lähes jokaiseen tutkintoon, mutta palveluosaaminen on 

heikommalla pohjalla. Lisäarvo kuitenkin syntyy tänä päivänä yhden 
tuotteen myyntiä laajemmasta kokonaisuudesta; on ymmärrettävä, 
haluaako asiakas saada poran vai reiän seinään. Lisäarvoa tuottaa 
mm. konseptointi, sähköiset palvelut ja palvelukokemuksen laatu. 
Palvelukokemuksen laadussa yksi tärkeä elementti on hyvän 
henkilökunnan takaama turvallisuus ja luotettavuus.
 Ammatillisen koulutuksen tutkintorakenne kaipaa uudistamista. 
Tällä hetkellä se on keinotekoinen ja ei-työelämälähtöinen. 
Tutkintorakennetta kannattaa kehittää erilaisten työelämän 
klusterikokonaisuuksien pohjalta. Esimerkkinä toimii rakennetun 
ympäristön klusteri, joka pitää sisällään ammatillisen koulutuksen, 
mikä liittyy rakennuksen elinkaareen: sen rakentamisesta 
ylläpitoon ja lopulta purkuun. Esimerkiksi rakennuksen laatua 
ylläpitävä huoltomies ymmärtää oman roolinsa tässä jatkumossa. 
Joustavan ja dynaamisen klusteripohjaisen koulutuksen avulla 
hänen on helppo täydentää osaamistaan klusterin sisällä ja ottaa 
tarvittaessa osia toisista vastaavanlaisista klustereista. 
 Koulutettu henkilöstö on lähes poikkeuksetta tuottavampaa 
kuin kouluttamaton. Tästä syystä lainsäätäjän ja työnantajan 
kuvittelisi olevan lähtökohtaisesti myötämielisiä henkilöstön 
lisäkoulutukselle. Parhaimmillaan näin onkin. Joskus ongelma voi 
olla myös, että henkilöstö itse ei innostu kouluttautumisesta.  
Koulutuksen tuomia hyötyjä ei ymmärretä, jollei samalla aiemmin 
kuvattu työntekijöiden osallistaminen toimi. Miksi kouluttautua, jos 
osaamista ei hyödynnetä tai kouluttautumisen merkitystä ei 
ymmärretä? Työnantajan kustantaman henkilöstökoulutuksen tai 
muun osaamisen kehittämisen tulee olla jokaiselle työntekijälle 
avoin mahdollisuus ja näyttötutkintojärjestelmän toimia 
aikuisväestölle joustavana ja käytännöllisenä väylänä jo hankitun 
osaamisen jalostamiseksi tutkinnon muotoon.

OSUVAMPAA KOULUTUSTA,  
OSAAVAMPIA IHMISIÄ

Kaikki palkansaajat
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Lisäarvo syntyy yhden 
tuotteen myyntiä laajemmasta 

kokonaisuudesta.

• Henkilöstön lisäkoulutusmahdollisuuksien 
   parantamista

• Ammatillisen koulutuksen 
   tutkintorakenteen uudistamista

• Koulutuksen uudistamista siten, että 
   lisäarvon tuottamiseen palvelualoilla 
   syntyy lisää edellytyksiä

Lähde: Tilastokeskus 

PALVELUALOJEN KEHITTÄMINEN EDELLYTTÄÄ: 
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OLE AKTIIVISESTI
JÄSENTEMME
ÄÄNESTETTÄVISSÄ.

KESKUSTOIMISTO
Paasivuorenkatu 4-6 A, PL 54,
00531 Helsinki

VAIHDE
020 774 002

facebook.com/pamliitto
twitter.com/pamliitto
youtube.com/pamliitto
instagram.com/pamliitto
#pamliitto

Sitoudu tavoitteisiimme
Eduskuntavaaliehdokkaita palvelevat sivumme ovat nyt avoinna. 
Kerro äänestäjille, että kannatat PAMin tavoitteita ja allekirjoita 
sitoumus palvelualojen kasvu- ja työllisyysohjelman puolesta 
osoitteessa 

www.pam.fi/eduskuntavaalit

Eduskuntavaalisivuiltamme löytyy lisäksi runsaasti tilastoja, 
kannanottoja ja näkemyksiä pamilaisten arkeen ja palvelualojen 
yritysten menestymiseen vaikuttavista teemoista. Muun muassa 
harmaa talous, asunto- ja kaavoituspolitiikka, työelämän 
tasa-arvo, työurien pidentäminen, työllisyys ja kilpailutus ovat 
aiheita, joihin jokainen puolue tai ehdokas joutuu varmasti 
ottamaan kantaa. Materiaalimme ovat vapaasti 
hyödynnettävissäsi. 
Yhteistyöllä voimme viedä Suomea pala palalta eteenpäin, 
palvelualojen näkökulma huomioiden.

www.pam.fi

Suomeen saatava strategia, jossa 
linjattaisiin toimia palvelualojen 

työllisyydestä, kasvusta ja 
toimintaympäristön kehittämisestä.
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Ohjelmassa kasvutavoitteita tuetaan aloilla 
työskentelevien ihmisten osaamista ja 
työpanosta täysipainoisesti hyödyntämällä. 
Kasvu- ja työllisyystavoitteet vaativat 
toteutuakseen hyvin organisoitua koulutusta, 
mielekkäitä työsuhteita ja motivoituneita 
työntekijöitä. Yhteiskuntaa pitää tarkastella 
kokonaisuutena, jossa veronmaksajan etu ei 
ole työssäkäyvien köyhien yhteiskunnan 
synnyttäminen. Kasvu palvelualoille tulee 
sekä ulkomailta että kotimarkkinoilta, joten 
kotimaiselle kulutuskysynnälle on oltava 
pohjaa ja ulkomaiselle kysynnälle 
laadukasta tarjontaa. 

PALVELUALOJEN KASVU-
JA TYÖLLISYYSOHJELMA

PALVELUALOJEN KEHITTÄMINEN EDELLYTTÄÄ:

• Työn tuottavuuden parantamista. Tuottavuutta voidaan parantaa 
   hyödyntämällä työntekijöiden osaamista ja kehittämishalukkuutta.
 
• Osa-aikaisuuden vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä

• Kulutuskysynnän edesauttamista
        
• Toimivia uranvaihtopalveluja

• Urapolkujen edesauttamista

• Urien keston parantamista työhyvinvointia edistävin toimin, 
   esimerkiksi vähintään lakisääteisen terveydenhuollon 
   toteutumista kaikilla työpaikoilla

• Aktiivisia ja mielekkäitä työvoimapoliittisia toimenpiteitä 
   työttömiksi  joutuneiden avuksi

• Että sosiaaliturvajärjestelmän ja eri palvelumallien avulla tuetaan 
   toimeentuloa ja tehdään työssäkäynti kannattavammaksi

• Työn ja perheen yhteensovittamisen helpottamista 
   mm. vanhempainvapaiden ja varhaiskasvatuspalveluiden 
   joustavuutta lisäämällä

• Erityisesti maahanmuuttaneiden työelämävalmiuksien osalta 
   huomattavasti nykyistä nopeampia prosesseja

• Henkilöstön lisäkoulutusmahdollisuuksien parantamista

• Ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteen uudistamista

• Koulutuksen uudistamista siten, että lisäarvon tuottamiseen 
   palvelualoilla syntyy lisää edellytyksiä


