TE MÕISTLIK OTSUS: VALI
AMETIÜHING JA ASTU SEL-I
LIIKMEKS!
Soome toiduainetöötajate liit SEL on toiduainetöötajate
ametiühing. Liitu kuuludes lood endale tööelus kõige parema
tagala ja kaitsed end töötuse vastu.
SEL-i liikmena osaled töötingimuste ja -olude parandamises
ning ala töötajate väärtustamises. Liidu liikmeks olles näitad, et
hindad ennast ja oma tööd.
Liikmena saad kasutada töökoha usaldusisiku, töökaitse
voliniku ja liidu teenuseid.
SEL kaitseb oma liikmete huvisid ja hoolitseb selle eest, et
töökohas ei rikutaks töötajate õigusi, seadusi, töö- ega muude
lepingute tingimusi.
Kui soovid töötingimuste kohta küsimusi esitada või sul tekib
tööandjaga töötingimustega seotud erimeelsusi või sul juhtub
näiteks tööõnnetus, annab liit sulle nõu ja aitab probleeme
lahendada.
Sind aitab töökohas liitu esindav usaldusisik. Kui sinu töökohas
ei ole veel usaldusisikut, võid pöörduda otse SEL-i piirkondlikku
kontorisse. Kui probleem läbirääkimiste abil ei lahene, viib liit
asja vajaduse korral kohtuni.
SEL-i piirkondlikud kontorid teenindavad oma liikmeid kõigis
töösuhteid, töötingimusi, töötuskaitset ja liidu liikmeks olekut
puudutavates küsimustes.
Lisaks liikmete huvide eest seismisele koolitab liit oma liikmeid
ning pakub tuge ja vabaajategevusi. Liidu liikmena võid osaleda
liidu ja ametiühingu allorganisatsiooni üritustel, näiteks
merereisidel ning suve- ja talvepäevadel. Samuti hakkab sulle
koju käima SEL-i leht Elintae ning saad õiguse kasutada liidu ja
töötukassa e-teenuseid. Muude liikmeks olemise eeliste kohta
leiad teavet liidu kodulehelt www.selry.fi.
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TEE ÕIGE OTSUS JA ASTU LIIKMEKS,
SEE EI MAKSA LIIGA PALJU!
SEL-i liige tasub alati olla, ükskõik milline on sinu töösuhte
vorm. Liidu liikmena kindlustad oma tagalat tööelus ette
tulla võivate probleemide vastu ja kogud sissetulekuga
seotud töötuskindlustust. Liidu liikmemaks hõlmab
töötukassa liikmemaksu.
SEL-i liikmemaks on 1,7% sinu brutopalgast. Tööandja
võtab liikmemaksu sinu palgast maha või soovi korral võid
liikmemaksu suuruse ise välja arvutada ja kord kuus liidule
maksta.
Liikmemaks võimaldab täies ulatuses maksuvähendust.
Kuna sinu tasutud liikmemakse arvestatakse lõplike maksude
arvutamisel, maksad liidu liikmeks oleku eest tegelikult
vähem kui oma palga suurusele vastava osa.

LIITUMINE
SEL-i liikmeks saad, kui täidad koos oma töökoha
usaldusisikuga liikmeks astumise avalduse. Liituda saad
ka veebiaadressil www.selry.fi/liity või SEL-i piirkondlikus
kontoris.
Kui oled juba SEL-i liige, tee õige tegu ja soovita ka oma
töökaaslastel või ala õppijatel liidu liikmeks astuda.

SUL ON VEEL KÜSIMUSI?
Vestle oma töökoha usaldusisikuga. Samuti võid helistada
liitu numbril 020 774 004 või tutvuda meie kodulehega
aadressil www.selry.fi.
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SEL
VÕI
YTK?
VÕRDLE JA OTSUSTA,
KUMMA LIIGE TASUB OLLA.

TEENUSED JA SOODUSTUSED LIIKMETELE

SOOME
TOIDUAINETÖÖTAJATE
LIIT SEL JA SOOME
TOIDUAINETÖÖTAJATE
TÖÖTUKASSA

ÜLDINE TÖÖTUKASSA
YTK EHK ”LOIMAAN
KASSA”

1

Maksab töötasule vastavat päevaraha, kui jääd töötuks või sind saadetakse sundpuhkusele

JAH

JAH

2

Maksab sulle hüvitist, kui jääd pikemale puhkusele, mille ajaks sinu kohale võetakse töötu

JAH

JAH

3

Nõuab liikmemaksu olenevalt sinu palga suurusest

4

JAH

EI

väiksema sissetulekuga liikmete liikmemaks
on väiksem kui suure sissetulekuga liikmete
liikmemaks

toiduainetöötaja ja tootmisdirektori
liikmemaks on võrdse suurusega

Sinu tasutud liikmemaksud arvatakse maksudeklaratsioonis sinu palgatulust maha

JAH

JAH

5

Peab tööandjate liiduga läbirääkimisi töölepingute üle, milles määratletakse kõikide ala töötajate palga- ja muude
töötingimuste miinimumtasemed, näiteks tööajad, lisad, ületunnitöö tasud, puhkused ja puhkusetasud ning
haiguseaegsed palgad

JAH

EI

6

Tegutseb palkade ja muude töötingimuste ja -olude ning tööseaduste ja tööohutuse parandamise nimel

JAH

EI

7

Kontrollib, et töökohas ei rikutaks töötajate õigusi, seadusi, töö- ega muude lepingute tingimusi

JAH

EI

8

Annab nõu, kui sul on küsimusi töötingimuste või tööga seotud sotsiaalkindlustuse kohta

JAH

EI

9

Aitab lahendada probleeme tööandjaga, näiteks kui sulle makstakse liiga vähe palka, sind vallandatakse
ebaseaduslikult, sa haigestud ja kaotad töövõime või sinuga juhtub tööõnnetus

JAH

EI

10

Kaitseb sinu huvisid kollektiivlepingute läbirääkimistel ja võitleb sinu töökoha säilimise eest

JAH

EI

11

Võimaldab sulle tasuta õigusabi ja juristi teenuseid, kui töövaidlus tööandjaga peetud läbirääkimiste käigus ei lahene

JAH

EI

12

Sul on õigus osaleda oma töökohas usaldusisiku valimisel ning ametiühingu allorganisatsiooni ja ametiühingu
organisatsiooni tegevuses, koosolekutel ja vabaajaüritustel

JAH

EI

13

Pakub koolitust töökohas oma huvide eest seismiseks

JAH

EI

14

Korraldab kampaaniaid kodumaise toidu ja toiduainetöötajate väärtustamiseks

JAH

EI

