
Opiskelijan PAM

175mm 177mm

Sinun kannattaa liittyä PAMiin, kun opiskelet palvelualalle. 

Opiskelijajäsenyys on täysin ilmaista! PAMista saat tietoa alasi työehdoista 
ja palkasta, ja kun menet töihin olet selvillä omista oikeuksistasi. 

kääntöpuolen lomakkeella

LIITY PAMIN 
OPISKELIJAJÄSENEKSI

Liity PAMiin 
pam.fi/liity  

tai
soittamalla 
030 100 600

Palvelualojen  
ammattiliitto
PAM
Keskustoimisto

5002716
00003 VASTAUSLÄHETYS

VASTAANOTTAJA
MAKSAA

POSTIMAKSUN
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Palvelualojen ammattiliitto PAM on yksityisillä palvelualoilla 
työskentelevien ja alalle opiskelevien edunvalvoja. 
Neuvottelemme työehtosopimukset ja palkat. Autamme 
jäseniämme työsuhteen kysymyksissä ja ongelmissa.  
Olemme tukenasi opintojen aikana sekä työelämässä.

PAMin jäseniä ovat muun muassa tarjoilijat, siivoojat,  
kokit, parturi-kampaajat, vartijat, kaupan alan työntekijät  
ja monet muut yksityisellä palvelualalla työskentelevät.  

Oletko yksi heistä? Liity PAMiin.

Mikä PAM on?

irro
ta tä

stä

TERVETULOA PAMIN  
OPISKELIJAJÄSENEKSI!

Taita, sulje ja postita. 
PAM maksaa postimaksun.

 Suku- ja etunimet (alleviivaa kutsumanimi)   
 

 Lähiosoite                                                                                        Postinumero ja -toimipaikka

 Tutkinto / Koulutusohjelma

 Oppilaitoksen nimi (ei lyhenne) 

 Sähköpostiosoite (oma, ei koulun)

 Puhelinnumero Henkilötunnus

  {  } Osoitetietojani ei saa luovuttaa suoramarkkinointiin. 

 Opiskelun alkamispäivä  Arvioitu valmistumisaika  
  (opiskelijajäsenyyden päättyminen)

  Mahdollinen jäsenyyden suosittelijan nimi ja jäsennumero tai syntymäaika

 Ammattiosaston nro (PAM täyttää tarvittaessa)

 Päiväys ja allekirjoitus 

Täyttämällä liittymiskortin liityt 
Palvelualojen ammattiliiton 
opiskelijajäseneksi. 

LIITTYMINEN JA JÄSENYYS OVAT  
SINULLE  TÄYSIN  ILMAISIA! 

 Liityn myös Palvelualojen  
työttömyyskassan jäseneksi.

Liityn myös Palvelualojen työttömyyskassan 
jäseneksi, kun aloitan palkkatyön ja maksan 
jäsenmaksuni. Jäsenyys työttömyyskassassa 
alkaa samasta ajankohdasta, jolta jäsenmaksu on 
maksettu. Samalla valtuutan, että työttömyyskassan 
maksamista etuuksista saa periä liiton  
ja työttömyyskassan jäsenmaksun. 

Olemme 
tukenasi 
opintojen 
aikana sekä 
työelämässä.

  Äidinkieli   {  } SUOMI    {  } RUOTSI    {  } MUU, MIKÄ:
  Postituskieli  {  } SUOMI     {  } RUOTSI     {  } ENGLANT

semi cut
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PAMilaiset 
pitävät 
yhtä.

Opiskelijaesite_18x18cm_BOOK.indd   4Opiskelijaesite_18x18cm_BOOK.indd   4 28.8.2020   14.3228.8.2020   14.32

05

Opiskelijaesite_18x18cm_BOOK.indd   5Opiskelijaesite_18x18cm_BOOK.indd   5 28.8.2020   14.3228.8.2020   14.32



06

Voit liittyä opiskelijajäseneksi tai varsinaiseksi jäseneksi.
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Voit liittyä PAMin jäseneksi, jos opiskelet ammatillisessa oppilaitoksessa 
tai ammattikorkeakoulussa palvelualan ammattiin. Vaihtoehtoja on 
kaksi: voit liittyä opiskelijajäseneksi tai varsinaiseksi jäseneksi. 

Liity nyt – 
saat etuja 

Opiskelijaesite_18x18cm_BOOK.indd   7Opiskelijaesite_18x18cm_BOOK.indd   7 28.8.2020   14.3228.8.2020   14.32



08

OPISKELIJAJÄSEN

Jos et tee opiskelujen ohessa töitä, valitse 
opiskelijajäsenyys. Opiskelijajäsenyys on 
maksuton. Opiskelijajäsenenä saat tietoa alasi 
työehdoista ja palkoista, ja kun menet töihin olet 
selvillä omista oikeuksistasi. Pääset myös PAMin 
koulutuksiin ja tapahtumiin ilmaiseksi. Lisäksi 
käytössäsi ovat muut rahanarvoiset jäsenedut:   
 pam.fi/edut 

Huomaathan, että opiskelijajäsenellä 
ei ole oikeutta oikeudelliseen tukeen, 
työtaistelukorvaukseen, työsuhdeapuun, 
työttömyysturvaan eikä oikeutta äänestää  
liiton vaaleissa. 

Kun opintosi päättyvät, päättyy myös 
opiskelijajäsenyys. Heti kun menet töihin, 
kannattaakin liittyä PAMin varsinaiseksi 
jäseneksi.

OPISKELIJAJÄSENYYS 
ON MAKSUTON
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VARSINAINEN JÄSEN

Jos työskentelet opiskelujen ohessa, olet vaikkapa 
kesätöissä, kannattaa liittyä varsinaiseksi 
jäseneksi. Opiskelujen ohella ansaitusta palkasta 
jäsenmaksu maksetaan normaalisti. Silloin kun 
opiskelet päätoimisesti, etkä tee töitä opiskeluiden 
ohessa, olet oikeutettu jäsenmaksuvapautukseen. 

Kun olet töissä ja PAMin sekä työttömyyskassan 
jäsen, kerrytät myös työssäoloehtoa. Se tulee olla 
kertynyt, jotta saat ansiopäivärahaa mahdollisen 
työttömyyden aikana. PAMin jäsenmaksu on 1,5 % 
bruttopalkasta. Esimerkiksi 1 000 euron palkasta 
jäsenmaksu on 15 euroa.
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VARSINAISENA JÄSENENÄ 
SAAT LUKUISIA ETUJA:

  PAMin neuvotteleman työehtosopimuksen
  luottamusmiehen tuen ja avun työpaikalla
  työsuhde- ja jäsenneuvontapalvelut
 oikeusapu ja lakimiehen palvelut, jos tarvitset   

     niitä työsuhdeasioittesi hoidossa
  ansiosidonnaisen työttömyysturvan

  tietoa: PAM.fi-lehti 11 kertaa  
      vuodessa ja uutiskirjeet

  materiaalia työehtojen valvontaan:  
      työehtosopimus, työaikakalenteri

  ilmaiset PAMin koulutukset, uraneuvontaa  
      ja omat duunisivut

  hyvät jäsenedut, mm.
  Holiday Club -lomaosakkeet n. 50 %   
    normaalihinnoista
  muut lomaedut, mm. hotellit ja mökit
  Neste-polttoainealennus
  CityShoppari-sovellus
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Jos opiskelet palvelualalle, liity Palvelualojen ammattiliittoon.

Saat tietoa alasi työehdoista, Pam.fi-lehden, hyvät jäsenedut  
sekä pääset ilmaisiin tapahtumiin ja koulutuksiin. 

/pamliitto /pamliitto @pamliitto
@pamliitto
@pamnuoret

Liity nyt
 PAM.FI/LIITY 
PUH. 030 100 600
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Liity nyt
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“PAMin jäsenedut 
ovat erittäin hyvät. 
Jo opiskeluaikana 
kannattaa kuulua 
PAMiin, koska 
silloin saa paljon 
hyödyllistä tietoa 
työelämästä ja voi 
osallistua ilmaisiin 
tapahtumiin. Olen 
näissä tapahtumissa 
saanut monia 
uusia ystäviä; 
näitä kokemuksia 
ja ystäviä en olisi 
saanut mistään 
muualta!”

Nea, PAMin jäsen
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