
PAMissa huolehdimme muun muassa siitä, että työssäsi noudatetaan lakeja ja työehtosopimusta ja että palkkasi maksetaan oikein. Jäsenenä et 
joudu selvittämään asioita yksin. PAMin jäsenenä saat apua, jos jokin on epäselvää tai vaivaa mieltä. Voit aina kysyä neuvoa luottamusmieheltä 
tai PAMin asiantuntijoilta, jos et tiedä, onko palkkasi oikein, millaisia työvuoroja sinun kuuluisi saada, miten ylityöt korvataan tai onko 
työsuhteesi päätetty oikeilla perusteilla. Jos työelämässäsi tulee isompia ongelmia tai erimielisyyksiä, käytössäsi ovat myös PAMin oikeus- ja 
lakimiespalvelut. Samalla kun liityt liittoon, liityt myös työttömyyskassaan. Siitä on apua silloin, jos esim. jäisit työttömäksi.

JÄSENMAKSU
PAMin jäsenmaksu on 1,5 % bruttopalkasta. Esim. 1000 €:n palkasta jäsenmaksu on 15 € ja 2000 €:n palkasta 30 €. Maksamastasi jäsenmaksusta 
saat osan takaisin verovähennyksenä. Jäsenmaksu hoituu helpoiten, kun valtuutat palkanlaskennan veloittamaan sen suoraan palkastasi. 

KUN LIITYT PAMIIN, SINULLE KUULUVAT: 

• työehtosopimus (sis. paremmat työehdot ja palkat, jotka liitto neuvottelee puolestasi)
• työpaikallasi luottamusmies, jolta saat tukea ja neuvoja ongelmissa
• liiton työsuhde- ja jäsenneuvontapalvelut
• oikeusapu ja lakimiehen palvelut, jos tarvitset niitä työsuhdeasioittesi hoidossa
• materiaalia työehtojen valvontaan
• upeat jäsenedut, joista saat satojen eurojen hyödyn
• ansiosidonnainen työttömyysturva, jos jäät työttömäksi.

TYÖELÄMÄSSÄ PARHAAN TURVAN SAAT OMAN ALASI AMMATTILIITOSTA 

PIDÄ HUOLTA  
OIKEUKSISTASI TYÖELÄMÄSSÄ. 

Tervetuloa jäseneksi! Saat kuukauden kuluessa jäsenkortin ja muuta materiaalia PAMista. Taita, sulje ja postita – maksamme postimaksun!

Jos yhteystiedoissasi on virheitä, tee korjaukset vanhojen 
tietojen viereen.  Ammattiosaston nro (PAM täyttää tarvittaessa)

   Sähköpostiosoite

 Työsuhteen alkamispäivä

 Suku- ja etunimet (alleviivaa kutsumanimi)         Henkilötunnus    

 Kännykkänumero                                                                

 Ammattinimike (ei oppiarvo)

 Työpaikan nimi, jos eri kuin virallinen

 Työpaikan lähiosoite  Postinumero ja -toimipaikka

 Jäsenyyden suosittelijan nimi ja jäsennumero tai syntymäaika

 Lähiosoite  Postinumero ja -toimipaikka

 Edellisen ammattiliiton ja työttömyyskassan nimi sekä liittymis- ja eroamisaika {  }  Valtuutan liiton irtisanomaan jäsenyyteni edellisestä liitosta/kassasta  
     sekä liiton ja työttömyyskassan vaihdon yhteydessä luovuttamaan  
     jäsenyyttä koskevat tietoni uuteen liittoon/kassaan.

 Omistan tai samassa taloudessa asuva perheenjäsen omistavat osittain tai kokonaan yrityksen, jossa työskentelen.    {  } KYLLÄ     {  } EI

  {  } Osoitetietojani ei saa luovuttaa suoramarkkinointiin.

Palvelualojen ammattiliiton liittymiskortti
Täyttämällä PAMin liittymiskortin liityt Palvelualojen ammattiliiton ja Palvelualojen työttömyyskassan jäseneksi. Samalla valtuutat työttömyyskassan 
perimään maksamastaan veronalaisesta etuudesta liiton ja työttömyyskassan jäsenmaksun. Jäsenyytesi alkaa siitä päivästä, jolloin kirjallinen jäsenha-
kemuksesi on saapunut liittoon ja työttömyyskassaan. Aikaisintaan kuitenkin siitä päivästä, josta alkaen jäsenmaksusi on maksettu. Liittymispäivänä 
sinulla tulee olla voimassa oleva työsuhde, josta saat palkkaa. Tiesithän, että 1,5 % jäsenmaksu on verovähennyskelpoinen. 
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 Päiväys ja allekirjoitus  Liittymisaika
 

   
   Postituskieli   { } SUOMI        { } RUOTSI       { } ENGLANTI

 Työnantajayrityksen virallinen nimi                                                                       Y-tunnus

{    } TYÖNANTAJANI PERII JÄSENMAKSUN PALKASTA
{    } MAKSAN JÄSENMAKSUN ITSE
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LIITY NÄIN: 
pam.fi/liity  

puh. 030 100 600 
tai oheisella lomakkeella


