SOLin työntekijä
– liity palvelualojen ammattiliitto PAMiin!
Meiltä saat apua ja tukea työelämään.

www.pam.fi/sol

Mikä on ammattiliitto?
Enemmistö työntekijöistä kuuluu Suomessa johonkin
ammattiliittoon. Ammattiliiton tärkein tehtävä on puolustaa
ja parantaa jäsentensä työehtoja sekä kehittää työelämää.
Liitto valitaan ammatin mukaan. SOLin työntekijälle oikea
ammattiliitto on PAM. Liitosta ja työttömyyskassasta saat apua
työelämän ongelmatilanteissa ja turvaa, jos joudut työttömäksi.

Miksi sinun kannattaa liittyä
ammattiliittoon?
Vain ammattiliitto pitää huolen työntekijän oikeuksista.
Työntekijöiden edut, esimerkiksi lomat, sairausajan palkka ja
vanhempainvapaat, eivät ole itsestäänselvyyksiä. Ammattiliitto
neuvottelee työehtosopimukset, joissa sovitaan palkan lisäksi
työehdoista.

Siivousalan työntekijänä kuulut PAMiin
Voit liittyä PAMiin, jos olet töissä yksityisellä palvelualalla,
opiskelet palvelualan ammattiin, olet esimiehenä palvelualalla
tai työllistät itsesi ammatinharjoittajana tai yrittäjänä.
PAMin jäseniä ovat muun muassa siivoojat, tarjoilijat, kokit,
kaupan työntekijät, vartijat, parturi-kampaajat ja monet muut
palvelualan työntekijät. Ammattiliittoon kannattaa liittyä jo
opiskeluaikana, jos opiskelet palvelualan ammattiin.
PAMissa opiskelijajäsenyys on ilmainen.
Vaikka olisit töissä väliaikaisesti tai kesätöissä yksityisellä
palvelualalla, liiton jäsenyys kannattaa.
Jos myöhemmin vaihdat alaa, voit vaihtaa myös liittoa!

Jäsenmaksusi PAMissa
PAMin ja työttömyyskassan jäsenmaksu on 1,5 % bruttopalkasta.
Esimerkiksi 1000 €:n palkasta jäsenmaksu on 15 € ja 2000 €:n
palkasta 30 €. Jäsenmaksun voit vähentää verotuksessa.
Jäsenmaksujen maksamiseen on kaksi tapaa: työnantaja
voi tilittää jäsenmaksun suoraan palkastasi tai voit hoitaa
jäsenmaksun itse.

Kun liityt PAMiin, saat
•
•
•
•
•
•

neuvontaa työsuhteeseen ja jäsenyyteen liittyvissä asioissa
oikeusapua ja lakimiehen palvelut tarvittaessa
ilmaista koulutusta
materiaalia työehtojen valvontaan
PAM.FI-lehden
hyvät jäsenedut, mm. Holiday Club-lomaosakkeita,
Cityshopparisovellus, urapalvelua ja -valmennusta,
Neste-polttoaine-etu ja vakuutusetuja.
Lisäksi voit PAMin ja työttömyyskassan jäsenenä hakea
ansiosidonnaista työttömyysturvaa, jos jäät työttömäksi.

Luottamusmies auttaa työpaikalla
Luottamusmies valvoo, että työpaikallasi noudatetaan työehtosopimusta. Hän edustaa työpaikalla PAMia ja liittoon kuuluvia
työntekijöitä. PAMin jäsenenä saat häneltä apua ja neuvoja työsuhteeseen liittyvissä asioissa. Luottamusmies välittää työpaikalle tietoa myös jäseneduista ja tapahtumista.
Luottamusmiehen valitsevat ne työntekijät, jotka kuuluvat
PAMiin.

Liity PAMin jäseneksi
pam.fi/liity
Puh. 030 100 600 klo 10–14
(suomenkielinen palvelu)

pam.fi/join
Tel. 030 100 630 10 am to 2 pm
(service in English)

pam.fi/blimedlem
Tfn 030 100 640 kl. 10–14
(service på svenska)

Liitto palvelee sinua jäsenasioissa
suomeksi: www.pam.fi
ruotsiksi: www.pam.fi/sv
englanniksi: www.pam.fi/en
Apua ja neuvoja työsuhteeseen liittyvissä asioissa
saat työpaikallasi PAMin luottamusmiehiltä:
Eteläinen alueen pääluottamusmies Janne Forsman
Janne.Forsman@sol.fi | 0400 374 169
Varapääluottamusmies on Arvo Mäkilä
Keskinen-alueen pääluottamusmies Kaisamari Sahlman
sähköposti: Kaisamari.Sahlman@sol.fi | 0400 367 159.
Varapääluottamusmies on Sari Luoma
Pohjoisen-alueen pääluottamusmies Taija Seiloo
sähköposti Taija.Seiloo@sol.fi | 0400 290 182

