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PAM maksaa lakkoavustusta 

PAM maksaa lakkoavustusta vain ammattiliittoon kuuluville työntekijöille. Lakkoavustuksen 
maksamisedellytyksenä on, että jäsenelle tulee ansionmenetystä ja työvuoron pituus on 
lakkopäivänä vähintään 4 tuntia. Lakkoavustus kaupan ja kiinteistöpalvelualan lakoissa on 100 € 
(66,40 €)/lakkovuorokausi  

Lakkoavustus on veroton 16 euroon asti, jonka jälkeen siitä maksetaan ennakonpidätysprosentti. 
Näin ollen sadan (100) euron suuruisesta avustuksesta maksetaan jäsenelle 66,40 euroa. 

Jäsenmaksut pitää olla maksettu, jotta lakkoavustus voidaan maksaa. Lakkoavustusta haetaan 
lakkoavustuslomakkeella, joka julkaistaan myöhemmin PAMin lakkosivuilla. Lakkosivut löydät 
osoitteesta pam.fi/lakko.  

 

Ammattiosastojen tuki lakossa oleville jäsenille ja lakkovahdeille 

Ammattiosasto voi tukea lakossa olevia jäseniä ja lakkovahteja esimerkiksi antamalla lahjakortin 
päivittäistavarakauppaan. Osastot voivat antaa lahjakortteja oman harkintansa mukaan ja päättää 
itse niiden suuruudesta. Muistattehan, että nämä lahjakortit tulee aina ilmoittaa tulorekisteriin. 

Ammattiosaston kannattaa huomioida erityisesti jäsenet, jotka eivät saa PAMilta 
lakkoavustusta. Liitto ei maksa jäsenelle lakkoavustusta, jos jäsenen työvuoron pituus on alle 4 
tuntia lakkopäivänä.  

Lue lisää verottajan sivuilta: Mitä tietoja yhdistykset ilmoittavat tulorekisteriin? 

 

Lakkovahdiksi? 

Lakkovahdiksi voit ilmoittautua oman aluetoimistosi sähköpostiosoitteeseen. Voit olla 
lakkovahtina myös sellaisen lakossa olevan toimipisteen ulkopuolella, jossa et itse työskentele. 
Vahtivuorot sovitaan etukäteen yhdessä aluetoimiston kanssa. Lakkovahdilla on aina päällään 
PAMin lakkoliivi. 

Lakkovahdin tehtäviin kuuluu muun muassa: 

• jakaa lakkotiedotetta 
• kertoa työpaikalle tuleville, että lakko on käynnissä 
• seurata työnantajien toimenpiteitä 
• seurata yleistä tunnelmaa  
• Lakkovahdeilla ei ole oikeutta estää kenenkään pääsyä työpaikalle tai kokoontua luvatta 

työpaikan sisällä.  
 

https://www.pam.fi/lakko
https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meist%C3%A4/tietoa-tulorekisterist%C3%A4/esitysjakoulutusmateriaalit/yhdistykset-ja-s%C3%A4%C3%A4ti%C3%B6t-ii/
https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meist%C3%A4/tietoa-tulorekisterist%C3%A4/ajankohtaista/uutiset/mita-yhdistykset-ilmoittavat-tulorekisteriin/
https://www.pam.fi/yhteystiedot/toimistot.html


 

 

Miten ammattiosasto toimii, jos jäsen ei osallistu lakkoon? 

PAMin hallitus käsittelee ensi viikolla (viikko 8) toimintaohjeet ammattiosastoille, jos osaston jäsen 
ei osallistu lakkoon. Ohjeistus lähetetään tämän jälkeen ammattiosastojen puheenjohtajille ja 
tiedoksi myös sihteereille.  

Vinkit ammattiosastoille  

Voitte esimerkiksi: 

• suositella, että osastojen jäsenet ilmoittautuvat lakkovahdeiksi aluetoimistoon  
• tukea lakossa olevia jäseniä esimerkiksi päivittäistavarakaupan lahjakortilla 
• tarjota lakkovahdeille pientä purtavaa ja juotavaa 
• tarjota lakkokahvit tai vaikkapa lounaan ja näin tukea lakossa olevia jäseniä 
• auttaa kyydityksissä: esimerkiksi kuljettaa tavaroita ja lakkovahteja lakkokohteisiin 
• tiedottaa jäseniä lakoista  
• jakaa tietoa ja materiaalia lakkokohteissa  

Olkaa rohkeasti yhteydessä aluetoimistoihin ja tarjotkaa apuanne lakkojen aikana.  

 

 

Tulosta flyer ja kerro tilanteesta työkaverille! 

Tästä löydät Prismojen lakkoa koskevan flyerin  
Tästä löydät K-Citymarketien lakkoa koskevan flyerin 

Tästä löydät kiinteistöpalvelualan lakkoa koskevan flyerin 

Huom! pdf:t aukeavat parhaiten Chrome-selaimessa.  

 

 

 

https://www.pam.fi/yhteystiedot/toimistot.html
https://www.pam.fi/media/lakko2020/2prismat_flaikku_fi.pdf
https://www.pam.fi/media/lakko2020/cittarit_flaikku_fi.pdf
https://www.pam.fi/media/lakko2020/siivous_kiinteisto-cc-88_flaikku.pdf

