
Palvelualojen ammattiliitto PAM on päättänyt vartiointialan kolmen päivän työnseisauksesta, joka alkaa 
keskiviikkona 24.10.2018 klo 00 ja päättyy perjantaina 26.10.2018 klo 24 tai työvuoron päätyttyä, mikäli 
PAM ja Palvelutyönantajat PALTA eivät sitä ennen pääse ratkaisuun vartiointialaa koskevissa työehtokiis-
tassa.

Työnseisaus järjestetään lakkona, joka koskee kaikkia niitä työtehtäviä, joihin sovelletaan vartiointialan 
työehtosopimusta. Lakko koskee koko alaa.

Miksi lakkoon?
Vartiointialan työehtosopimusneuvotteluja on käyty viime keväästä asti PAMin ja Palvelutyönantajat 
PALTAn kesken. Työehtosopimus umpeutui jo 30.4.2018. PAM keskeytti neuvottelut 8.10.2018. Lakon 
tavoitteena on päästä vihdoin neuvotteluratkaisuun. Lakko on laillinen. Kun työehtosopimukset on irtisa-
nottu ja kun työehtosopimuskausi päättyy, alkaa sopimukseton tila ja myös työrauhavelvoite päättyy. 

PAM on tavoitellut vartiointialalle sopimusratkaisua, joka toisi alan työntekijöille samantasoiset pal-
kankorotukset, jotka muiden alojen työntekijät ovat saaneet. PAM on myös halunnut oikaista alan palk-
kausrakenteen epäkohtia ja huomioida alan erityistarpeita. Tämä ei kuitenkaan ole työnantajille sopinut. 
PALTA ei ole halunnut aidosti neuvotella palkkaratkaisusta, vaan on jämähtänyt tilanteeseen, joka jättäisi 
alan työntekijät muita heikompaan asemaan. 

Lakkoavustus
Lakkoavustus maksetaan vain liittoon kuuluville työntekijöille. Jäsenmaksut pitää olla maksettu, jotta 
lakkoavustus voidaan maksaa. Maksamisen edellytys on, että ilmoittaudut lakkoon lakkopäivänä ilmoite-
tulla tavalla. Ilmoittautumislomake avataan pam.fi-sivustolle lakon alkaessa.

Lakkoavustus on 100 € päivässä. Lakkoavustus on veroton 16 euroon asti, jonka jälkeen siitä maksetaan 
ennakonpidätysprosentti. Näin ollen sadan (100) euron suuruisesta avustuksesta maksetaan jäsenelle 
66,40 euroa. Verokorttia ei tarvitse toimittaa liittoon.

Jos et kuulu PAMiin, mutta olet toisen liiton jäsen: PAM maksaa muihin liittoihin järjestäytyneille lakon 
piiriin kuuluville työntekijöille lakkoavustusta samoin perustein kuin PAMin jäsenille. Lakon alkaessa 
ilmoittaudu lakkoon ja hae avustusta.

Jos et kuulu PAMiin: Voit hakea lakkoavustusta, jos liityt viimeistään 24.10.2018 osoitteessa pam.fi/liity 
tai puhelimitse 030 100 600. Huom! YTK:n työttömyyskassan jäsen ei voi hakea lakkoavustusta. Mikäli 
kuitenkin liityt PAMin jäseneksi viimeistään 24.10.2018, voit hakea avustusta lakkoon.

Hätätyö: Työnseisaus ei koske hätätyötä eikä tehtäviä, joissa se vaarantaisi yhteiskunnalle elintärkeitä 
toimintoja tai aiheuttaisi yleiselle edulle huomattavaa vahinkoa. Näistä töistä tulee hakea erillistä lupaa 
Palvelualojen ammattiliitosta torstaihin 18.10.2018 klo 10 mennessä.

Lisätietoja: Lisätietoja ja usein kysytyt kysymykset lakosta löydät osoitteesta pam.fi/vartiointialan-lakko
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