VÄRNA OM DINA
RÄTTIGHETER I ARBETSLIVET.
DET BÄSTA SKYDDET DU KAN FÅ I ARBETSLIVET ÄR FRÅN FACKFÖRBUNDET INOM DIN BRANSCH
På PAM ser vi bland annat till att man följer lagarna och kollektivavtalet på din arbetsplats och att du får rätt lön utbetald. Som medlem behöver du inte ta reda på saker och ting själv. Som medlem i PAM får du hjälp om någonting är oklart eller du funderar över något. Du kan alltid be
förtroendemannen eller en av PAMs experter om råd om du inte vet om du har rätt lön, vilka arbetsskift du bör få, hur övertidsarbete ersätts eller
om ditt anställningsförhållande avslutats på rätt grunder. Om du får stora problem eller råkar ut för konflikter i arbetslivet har du även tillgång till
PAMs juridiska tjänster och advokattjänster. Samtidigt som du går med i facket ansluts du även till arbetslöshetskassan. Den är till hjälp om du
exempelvis blir arbetslös.

MEDLEMSAVGIFT
PAMs medlemsavgift är 1,5 procent av bruttolönen. Exempelvis med en lön på 1 000 € är medlemsavgiften 15 € och för en lön på 2 000 € är den
30 €. Du får tillbaka en del av den medlemsavgift du betalat i form av skatteavdrag. Det enklaste sättet att betala medlemsavgiften är att ge löneräkningen fullmakt att dra den direkt från din lön.

NÄR DU GÅR MED I PAM HAR DU TILLGÅNG TILL:
•
•
•
•
•
•
•

kollektivavtal (det vill säga bättre arbetsvillkor och löner, som förbundet förhandlar fram för din räkning)
en förtroendeman på din arbetsplats, som du får stöd och råd av om du stöter på problem
förbundets arbetslivs- och medlemsrådgivningstjänster
rättshjälp och juridisk hjälp av en advokat om du behöver det för att hantera sådan som rör din anställning
material för övervakning av arbetsvillkor
fantastiska medlemsförmåner, som gör att du sparar hundratals euro
inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd, om du blir arbetslös.

BLI MEDLEM I PAM
Genom att fylla i PAMs anslutningskort blir du medlem i Servicefacket PAM och Servicebranschernas a-kassa. Samtidigt ger du arbetslöshetskassan fullmakt att uppbära förbundets och a-kassans medlemsavgift på den beskattningsbara förmån som a-kassan utbetalar. Medlemskapet börjar från och med
den dag då förbundet och a-kassan har mottagit din skriftliga medlemsansökan, tidigast dock den dag då medlemsavgiften är betald. Du ska vara anställd
och få lön på anslutningsdagen. Medlemsavgiften är 1,5 % av bruttoinkomsten. Du får avdra en del av detta då du deklarerar.

Personbeteckning				

Näradress

Postnummer och -ort

E-postadress
Mobiltelefon

Språkval för utskick { } FINSKA { } SVENSKA { } ENGELSKA
Jos yhteystiedoissasi on virheitä, tee korjaukset vanhojen

Yrkesbeteckning (ej lärdomsgrad)

viereen. (PAM fyller i detta vid behov)
Numret på tietojen
fackavdelningen

Arbetsgivarföretagets officiella namn

FO-nummer

Det företag jag jobbar i ägs delvis eller helt av mig själv eller av de familjemedlemmar som bor i samma hushåll som jag. { } JA
Arbetsplatsens namn (om annat än det officiella namnet)

{ } NEJ

Anställningen började

Arbetsplatsens näradress

Postnummer och -ort

Namnet på tidigare förbund och a-kassa samt datum när du anslöt dig och lämnade
förbundet

Datum och underskrift

Anslutningsdatum

{ } Min arbetsgivare inkasserar medlemsavgiften. Jag befullmäktigar
Servicefacket PAM att skicka inkasseringsavtalet till lönehandläggaren/
arbetsgivaren för uppbörd av medlemsavgift.
{ } Betalar själv medlemsavgiften

Medlemskapet rekommenderades av (namn och medlemsnummer/födelsedatum)
Tervetuloa
kuluessa jäsenkortin ja muuta materiaalia PAMista. Taita, sulje ja postita – maksamme postimaksun!
{ } Mina adressuppgifter
får intejäseneksi!
överlåtasSaat
för kuukauden
direktreklam.

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM! Inom en månad får du ditt medlemskort och
annat material från PAM.
Vik och posta! Portot är betalt.

För- och efternamn (tilltalsnamnet understreckat)

BLI MEDLEM:
pam.fi/blimedlem
tel. 030 100 400
med den bifogade blanketten

MOTTAGAREN
BETALAR
PORTOT

SERVICEFACKET PAM RF
FÖRBUNDSKONTORET
				
5002716
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

