TEE PÄÄTÖS JÄRJELLÄ:
VALITSE AMMATTILIITTO
JA LIITY SEL:N JÄSENEKSI!
Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL on elintarvikealan
työntekijöiden oma ammattiliitto.
Liiton jäsenyydellä turvaat parhaiten selustasi
työelämässä ja työttömyyden varalta.
SEL:n jäsenenä olet mukana parantamassa alan työehtoja
ja -oloja sekä nostamassa työntekijöiden arvostusta.
Liiton jäsenyys on osoitus siitä, että arvostat itseäsi
ja omaa työtäsi.
Jäsenenä saat käyttöösi työpaikan luottamusmiehen,
työsuojeluvaltuutetun ja liiton palvelut.
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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TEE HYVÄ PÄÄTÖS, LIITY JÄSENEKSI,
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.
Jos vaihdat kesken vuoden YTK:n jäsenestä SEL:n jäseneksi,
SEL maksaa sinulle takaisin YTK:n loppuvuoden jäsenmaksun,
jos YTK ei palauta sitä.

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

JÄIKÖ KYSYTTÄVÄÄ?

SEL:n aluetoimistot palvelevat jäseniä kaikissa
työsuhteeseen, työehtoihin, työttömyysturvaan ja liiton
jäsenyyteen liittyvissä asioissa.

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

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.

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

SEL
VAI
YTK?
VERTAA, KUMMAN JÄSEN
KANNATTAA OLLA.

PALVELUT JA EDUT JÄSENELLE

SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTO SEL JA
SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN TYÖTTÖMYYSKASSA

YLEINEN
TYÖTTÖMYYSKASSA
YTK ELI ”LOIMAAN
KASSA”

YTK-YHDISTYS

1

Maksaa ansiopäivärahaa, jos jäät työttömäksi tai sinut lomautetaan

KYLLÄ

KYLLÄ

EI

2

Maksaa vuorottelukorvausta, jos jäät vuorotteluvapaalle

KYLLÄ

KYLLÄ

EI

3

Perii jäsenmaksua suhteessa palkkasi suuruuteen

4

KYLLÄ

EI

EI

Pienituloiset maksavat jäsenmaksua vähemmän
kuin suurituloiset.

Elintarviketyöntekijä ja tuotantopäällikkö maksavat
yhtä suurta jäsenmaksua.

Elintarviketyöntekijä ja tuotantopäällikkö maksavat
yhtä suurta jäsenmaksua.

Maksamasi jäsenmaksut vähennetään palkkatuloistasi verotuksessasi

KYLLÄ

KYLLÄ

EI

5

Neuvottelee työnantajaliiton kanssa työehtosopimuksen, jossa määritellään kaikkien alan
työntekijöiden palkka- ja muiden työehtojen vähimmäistasot, esimerkiksi työajat, lisät,
ylityökorvaukset, lomat ja lomarahat sekä sairausajan palkat

KYLLÄ

EI

EI

6

Toimii palkkojen ja muiden työehtojen sekä työolojen, työlakien ja työttömyysturvan
parantamiseksi

KYLLÄ

EI

EI

7

Valvoo, että työpaikoilla ei rikota työntekijöiden oikeuksia, lakia, työehtosopimusta tai muita
sopimuksia

KYLLÄ

EI

EI

8

Neuvoo, jos sinulla on kysyttävää työsuhdeasioista tai työhön liittyvästä sosiaaliturvasta

KYLLÄ

EI

9

Auttaa ratkaisemaan ongelmasi työnantajan kanssa, esimerkiksi jos sinulle maksetaan
liian vähän palkkaa, sinut irtisanotaan laittomasti, sairastut ja menetät työkykysi tai joudut
työtapaturman uhriksi

KYLLÄ

EI

10

Valvoo etujasi yt-neuvotteluissa ja neuvottelee työpaikkasi säilymisen puolesta

KYLLÄ

EI

11

Myöntää sinulle maksuttoman oikeusavun ja lakimiehen palvelut, jos työsuhderiitaasi ei saada
sovittua työnantajan kanssa neuvottelemalla

KYLLÄ

EI

12

Sinulla on oikeus osallistua työpaikallasi luottamusmiehen valintaan sekä työhuonekunnan
ja ammattiosaston toimintaan, kokouksiin ja vapaa-ajan tapahtumiin

KYLLÄ

EI

EI

13

Kouluttaa valvomaan etuja työpaikalla

KYLLÄ

EI

EI

14

Kampanjoi kotimaisen ruuan ja elintarvikealan työntekijöiden arvostuksen nostamiseksi

KYLLÄ

EI

EI

EI

Puhelinneuvontaan kuuluu vain yleistä lakineuvontaa
ilman, että lakimies perehtyy asiakirjoihin tai muuhun
materiaaliin. Kaikki muu maksaa. Työehtosopimusta,
esimerkiksi palkkoja, koskevaa neuvontaa ei anneta.

EI

Oikeusturvavakuutus korvaa kuluja vain riita-asiassa, joka
koskee työsuhteen päättämistä työnantajan toimesta.
Jos jäsen häviää oikeudessa, vakuutus ei korvaa hänen
maksettavaksi tulevia vastapuolen kuluja.

EI
EI

Katso kohta 9.

