MITÄ JOS...
OLET VAIN PÄTKÄTÖISSÄ?
Työsuhteessa voi tulla eteen ongelmia myös osa-aikaisena,
määräaikaisena tai vuokratyöntekijänä. Luottamusmies ja
liitto auttavat palkka- ja muiden työsuhdeasioiden selvittämisessä, jos olet liiton jäsen.
Pätkätyöntekijäkin kerryttää liiton jäsenenä ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan oikeuttavaa työssäoloehtoa.
Palkansaajan työssäoloehdon pituus on 26 kalenteriviikkoa.
Työssäoloehto voi siis lyhimmillään täyttyä noin kuudessa
kuukaudessa. Työssäoloehtoa kerryttää jokainen työviikko,
jolloin työtä on ollut vähintään 18 tuntia ja työstä on maksettu työehtosopimuksen mukainen palkka. Työn ei tarvitse
olla yhdenjaksoista, mutta työssäoloehdon tulee täyttyä
tarkastelujakson aikana. Tarkastelujakso on 28 kuukauden
mittainen ja se lasketaan taaksepäin työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautumisesta lukien.
Työssäoloehdon 28 kuukauden tarkastelujaksoa pidennetään,
jos olet hyväksyttävästä syystä, esimerkiksi opiskelun, lapsen
syntymän, sairauden tai asevelvollisuuden takia estynyt
olemaan työmarkkinoiden käytettävissä. Tarkastelujaksoa
pidennetään enintään seitsemän vuotta.

OLET VIELÄ OPISKELIJA?
Jos opiskelet ammatillisessa oppilaitoksessa elintarvikealaa,
kannattaa liittyä jo opiskeluaikana SEL:n opiskelijajäseneksi.
Opiskelijajäsenyys on maksuton. Jos teet opiskeluaikanasi
palkkatöitä, kesällä tai opiskeluiden ohessa, maksa palkastasi
liiton jäsenmaksu ja kerrytät työssäoloehtoasi mahdollista
työttömyyttä ja ansiosidonnaista työttömyyskorvausta varten.
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SE EI MAKSA LIIKAA!
SEL:n jäsenyys kannattaa aina, oli työsuhteesi muoto mikä
tahansa. Liiton jäsenyydellä turvaat selustasi työelämässä
mahdollisesti eteen tulevien ongelmien varalta ja kerrytät
ansiosidonnaista työttömyysturvaasi. Liiton jäsenmaksu
sisältää työttömyyskassan jäsenmaksun.
SEL:n jäsenmaksu on 1,7 % bruttopalkastasi. Työnantaja perii
jäsenmaksun suoraan palkastasi tai jos haluat, voit itse
laskea ja maksaa jäsenmaksun liitolle joka kuukausi.
Jäsenmaksu on kokonaisuudessaan verovähennyskelpoinen.
Kun maksamasi jäsenmaksut huomioidaan lopullisessa
verotuksessasi, maksat liiton jäsenyydestä todellisuudessa
vähemmän kuin mitä palkkalaskelmassasi lukee.

NÄIN LIITYT:
SEL:n jäseneksi liityt täyttämällä jäsenhakemuksen yhdessä
työpaikkasi luottamusmiehen kanssa. Voit liittyä jäseneksi
myös osoitteessa www.selry.fi/liity tai SEL:n aluetoimistolla.

HUOLTA

ITSESTÄSI

JA TYÖKAVEREISTASI!

Jos olet jo SEL:n jäsen, tee reilu teko ja suosittele liiton
jäsenyyttä työkaverillesi tai alaa opiskelevalle.

JÄIKÖ KYSYTTÄVÄÄ?
Juttele lisää työpaikkasi luottamusmiehen kanssa.
Voit myös soittaa liittoon 020 774 004 tai tutustua
verkkosivuihin www.selry.fi.

OLET JO YTK:N JÄSEN?
Jos olet YTK:n eli Yleisen työttömyyskassan eli niin sanotun
Loimaan kassan jäsen, kannattaa vaihtaa nopeasti oman alan
ammattiliiton ja sen kanssa yhteistyössä toimivan työttömyyskassan jäseneksi. YTK on pelkkä työttömyyskassa, se
ei ole ammattiliitto. YTK ei siis neuvottele työehdoista eikä
se aja parannuksia palkkoihin ja työoloihin tai työttömyysturvaan. Pelkän kassan jäsenyydestä ei ole apua, jos sinulle
maksetaan liian vähän palkkaa, sinut irtisanotaan laittomasti
tai joudut työtapaturman uhriksi.

PIDÄ

SEL | PL 213 | 00531 Helsinki | 020 774 004 | selry.fi

LUE TÄSTÄ, MIKSI ON
HYVÄ OLLA SEL:N JÄSEN.
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ALOITA
TÄSTÄ:

1
PORUKKA

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL on elintarvikealan työntekijöiden oma ammattiliitto.
Selliläisten töitä ovat esimerkiksi elintarvikkeiden
valmistus, pakkaus ja varastointi sekä kunnossapitoja huoltotyöt. Liiton jäsenyydellä turvaat parhaiten
selustasi työelämässä ja työttömyyden varalta. SEL:n
jäsenenä pidät huolta itsestäsi ja työkavereistasi.
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VALTA

7

Jäsenenä sinulla on oikeus vaikuttaa liiton toimintaan ja osallistua oman työpaikkasi työehtojen ja -olojen parantamiseen,
luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun valintaan ja
työhuonekunnan kokouksiin. Jokainen liiton jäsen on ammattiosaston jäsen. Voit osallistua oman ammattiosastosi
toimintaan, kokouksiin ja tapahtumiin. Kokouksissa jäsenet
päättävät yhdessä, miten jäsenmaksurahoja käytetään. Osastot
järjestävät esimerkiksi koulutusta ja vapaa-ajan toimintaa sekä
tarjoavat erilaisia jäsenetuja.

Kun liityt SEL:n jäseneksi, liityt samalla myös Suomen
Elintarviketyöläisten Työttömyyskassan jäseneksi.
Liiton jäsenmaksu sisältää kassan jäsenmaksun. Jos
jäät työttömäksi tai sinut lomautetaan, saat ansioihisi suhteutettua työttömyyspäivärahaa, joka on tuntuvasti parempi kuin perusturva. Jos jäät vuorotteluvapaalle, kassa maksaa vuorottelukorvausta.
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TUKI

SEL neuvottelee alan työnantajaliiton kanssa
valtakunnalliset työehtosopimukset eli tessit,
joissa määritellään kaikkien alan työntekijöiden
palkka- ja muiden työehtojen vähimmäistasot,
esimerkiksi työajat, lisät, ylityökorvaukset, lomat
ja lomarahat sekä sairausajan palkat. Paikallisesti
voidaan sopia tessiä paremmista työehdoista,
mutta ei huonommista.

SEL valvoo jäsentensä etuja ja huolehtii, että työntekijöiden
oikeuksia, lakia, työehtosopimuksia tai muita sopimuksia ei
rikota työpaikoilla. Jos sinulla on kysyttävää työehdoistasi tai
sinulle tulee niihin liittyviä erimielisyyksiä työnantajasi kanssa
tai sinulle sattuu esimerkiksi työtapaturma, liitto neuvoo ja
auttaa ratkaisemaan ongelmat.
Liittoa työpaikalla edustava luottamusmies on apunasi. Jos
työpaikallasi ei vielä ole luottamusmiestä, voit olla yhteydessä
suoraan SEL:n aluetoimistoon. Jos asia ei ratkea neuvottelemalla, liitto vie asiasi tarvittaessa oikeuteen asti.
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TYÖEHDOT

VOIMA

ARVOSTUS

Mitä useampi työntekijä työpaikalla ja alalla on
liiton jäsen, sitä enemmän on luottamusmiehellä
ja liitolla voimaa neuvotella työnantajien kanssa
työehdoista.

Jäsenenä olet mukana parantamassa alan työehtoja ja -oloja
sekä nostamassa kotimaisen ruuan ja juoman sekä niiden tekijöiden arvostusta. Liiton jäsenyys on osoitus siitä, että arvostat
itseäsi ja omaa työtäsi.

TURVA

EDUT
Jäsenenä saat käyttöösi työpaikan luottamusmiehen, työsuojeluvaltuutetun ja liiton palvelut. SEL:n
aluetoimistot palvelevat jäseniä kaikissa työsuhteeseen, työehtoihin, työttömyysturvaan ja liiton
jäsenyyteen liittyvissä asioissa.
Edunvalvonnan lisäksi liitto kouluttaa
jäseniään sekä tarjoaa jäsenetuja ja vapaa-ajan
toimintaa. Liiton jäsenenä voit osallistua liiton ja
ammattiosaston tapahtumiin, kuten risteilyille
ja Kesä- ja Talvipäiville. Saat myös kotiisi SEL:n
Elintae-lehden ja oikeuden käyttää liiton ja
työttömyyskassan sähköisiä palveluita. Muut
jäsenedut löydät liiton verkkosivuilta www.selry.fi.

TÄMÄ KAIKKI KUULOSTAA
HYVÄLTÄ, MUTTA...

