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AIKATAULU

SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTO SEL RY:N 20. EDUSTAJAKOKOUS
SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN TYÖTTÖMYYSKASSAN 20. EDUSTAJISTON KOKOUS
AIKA:

19.–21.5.2017

PAIKKA:

Cumulus Resort Laajavuori, Laajavuorentie 30, 40740 Jyväskylä

OHJEELLINEN AIKATAULU, MUUTOKSET MAHDOLLISIA.
PERJANTAINA 19.5.2017

Aamukahvi ja sämpylä

9.00–11.00

Ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkastus
Kokoussalin ovet avautuvat

10.00

Kokouksen avaus

11.00

Lounas

13.00–14.00

Kokous jatkuu

14.00

Kokous keskeytetään

18.00

Ryhmäkokoukset

18.00–19.30

Päivällinen

19.30

L AUANTAINA 20.5.2017

Aamiainen

7.00–9.00

Ilmoittautuminen valtakirjantarkastajille

8.00–9.00

Kokous jatkuu

9.00–12.00

Lounas

12.00–13.00

Kokous jatkuu

13.00

Kokous päättyy

14.30

Työttömyyskassan edustajiston kokous

14.30–16.00

Kokousedustajien, uuden liittohallituksen,
liittovaltuuston ja kassan hallituksen ryhmäkuvaus

16.00

Vapaata virkistäytymisaikaa

16.00–20.00

Juhlaillallinen

20.00

SUNNUNTAINA 21.5.2017

Aamiainen

7.00–10.00

KIITOS KAIKILLE KOKOUKSIIN OSALLISTUNEILLE!
HY VÄÄ JA TURVALLISTA KOTIMATKAA!
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ESIT YSLISTA
SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN TYÖTTÖMYYSKASSAN 20. EDUSTAJISTON KOKOUS
AIKA:

19.–21.5.2017

PAIKKA:

Cumulus Resort Laajavuori, Laajavuorentie 30, 40740 Jyväskylä

1.	

Kokouksen avaaminen

2.

Läsnäolevien kokousedustajien toteaminen

3.	

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4.	

Kokousvirkailijoiden valitseminen
a) puheenjohtaja(t)
b) sihteeri(t)
c) pöytäkirjantarkastajat
d) ääntenlaskijat

5.	

Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

6.	

Selostus kassan toiminnasta ja taloudesta vuosilta 2012–2016

7.	

Päätetään edustajille maksettavista kokouspalkkioista ja muista korvauksista

8.

Käsitellään asiamiespiirien aloitteet

9.	

Käsitellään sääntömuutoksia koskeva hallituksen esitys

10.	

Päätetään valtuuston ja hallituksen puheenjohtajien ja jäsenten sekä tilintarkastajien
palkkioiden perusteista

11.	

Päätetään jäsenmaksun perusteista

12.	

Päätetään kassan toiminta-alueen jaosta vaali- ja asiamiespiireihin

13.	

Päätetään sijoitustoiminnan periaatteista

14.	

Valitaan valtuuston puheenjohtaja, varapuheenjohtajat, varsinaiset jäsenet ja varajäsenet

15.	

Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varsinaiset jäsenet ja varajäsenet

16.	

Valitaan tilintarkastajat ja varatilintarkastajat

17.	

Muut asiat

18.	

Kokouksen päättäminen
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KOKOUSKUTSU

Kutsu työttömyyskassan
edustajiston kokoukseen
Suomen Elintarviketyöläisten Työttömyyskassan 20. varsinainen edustajiston
kokous pidetään 19.–21.5.2017 Jyväskylässä
Cumulus Resort Laajavuori -hotellissa, osoitteessa Laajavuorentie 30.
Edustajien valtakirjojen tarkastus alkaa 19.5.2017 klo 9.00 kokouspaikalla. Kassan edustajiston kokous alkaa liiton edustajakokouksen päätyttyä.
Edustajiston kokouksessa käsitellään työttömyyskassan sääntöjen 12 §:n määräämät
asiat, työttömyyskassan hallituksen valmistelemat sääntömuutos- ja muut esitykset
sekä ammattiosastojen esittämät sääntömuutos- ja muut esitykset. Asioista, jotka halutaan edustajiston kokoukseen käsiteltäväksi, on lähetettävä kirjalliset esitykset kassan
hallitukselle viimeistään neljä (4) kuukautta ennen kokousta.
Vaalit edustajien valitsemiseksi järjestetään ajalla 2.1.-5.2.2017.
Helsingissä 9.11.2016
Suomen Elintarviketyöläisten Työttömyyskassan hallitus

Kallelse till arbetslöshetskassans
representantskaps möte
Finlands Livsmedelsarbetarförbunds arbetslöshetskassans 20 ordinarie
kongress går av stapeln i Jyväskylä, på hotellet Cumulus Resort
Laajavuori, adress Laajavuorentie 30, den 19-21.5.2017.
Granskningen av delegaternas fullmakter inleds den 19.5.2017 klockan 9.00 på mötesplatsen. Kassans representantskapsmöte inleds efter att förbundets kongress har
avslutats.
På representantskapsmötet behandlas de ärenden som nämns i § 12 i förbundets stadgar, av arbetslöshetkassans styrelsens förberedda stadgeändrings- och andra förslag. I
de ärenden som man vill ta upp till representantskapsmötets behandling, bör skriftliga
förslag skickas till kassans styrelse senast fyra (4) månader före mötet.
Valet av delegater förrättas 2.1-5.2.2017.
Helsingfors 9.11.2016
Finlands Livsmedelsarbetarförbunds arbetslöshetskassas styrelse

SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN TYÖTTÖMYYSKASSA
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SELOSTUS KASSAN TOIMINNASTA JA TALOUDESTA 2012–2016
20.5.2017 JENNI KORKEAOJA, T YÖT TÖMY YSKASSAN JOHTAJA

Hyvät työttömyyskassan edustajiston kokouksen kokousedustajat, hyvät kutsuvieraat,
Päättyvä edustajakokous kausi alkoi varovaisen odottavissa tunnelmissa. Talouden trendit heilahtelivat ja suuria
kehityslinjoja oli vaikea nähdä. Suomalainen vientiteollisuus ei ollut osoittanut nopeaa elpymistä, mutta pitkittyneen taantuman toivottiin kääntyvän edes heikkoon talouskasvuun. Epävarmuus tulevasta oli tullut jäädäkseen myös suomalaisille työmarkkinoille. Työttömyys oli lähtenyt vihdoin lievään laskuun mutta toisaalta
edessä aavisteltiin olevan muutoksia työttömyysturvajärjestelmään, jotka pahimmillaan voisivat heikentää työttömien toimeentuloa merkittävästi ja syödä uskottavuutta koko suomalaiselta työttömyysturvajärjestelmältä.
Varovaiset toiveet eivät toteutuneet vuosina 2012–2016, vaan Suomen vientiteollisuuden asema kansainvälisillä
markkinoilla heikkeni, vaihtotase jäi vuodesta toiseen alijäämäiseksi ja työttömyysluvut ampaisivat uuteen nousuun. Yhdysvaltojen talouden elpymisen oletettiin heijastuvan myös Eurooppaan ja Suomeen, mutta EU:n talous
on köhinyt vuosia. Investointeja on tuettu koko euroalueella pitämällä korot alhaisina, mutta tästä huolimatta EU ei ole onnistunut maltillisessa elvytyspolitiikassaan. Suomen talouden kehitys on edelleen riippuvainen
viennistä, joka ei ole lähtenyt vetämään toivotulla tavalla.
Vienti lähti vahvistumaan vuoden 2014 lopulla vaikka vaihtotase jäi edelleen alijäämäiseksi edustajistokaudella
kääntyen hienoiseen nousuun vuoden 2016 lopulla. Investointien määrä lähti vuonna 2012 laskuun ja investointien määrä nousi ensimmäistä kertaa edellistä vuotta suuremmaksi vuonna 2016. Pitkittynyt taantuma voi
päättyä myös Suomessa varovaiseen kasvun kauteen, jos kansainvälinen epävakaisuus rauhoittuu ja maailman
talous löytää kasvu-uomansa.
Mennyt edustajistokausi on ollut synkkien talouslukujen ja haparoivan talouspolitiikan värittämää. Pitkäaikaistyöttömien määrä ja alle 25-vuotiaiden työttömyys on noussut vuosittain huolestuttavalla tavalla. Toimet nousun pysäyttämiseksi ovat olleet täysin riittämättömiä ja koulutusleikkaukset ovat tuoneet uuden epävarmuustekijän nuorisotyöttömyyden hoidossa.
Työmarkkinapolitiikassa työttömyyden alentamiseksi siirryttiin keskustelemaan työttömien aktivoinnista erilaisin sanktiouhin ja työttömyysturvajärjestelmän rahoitus herätti kasvavaa kritiikkiä. Kesäkuussa 2015 Työttömyysvakuutusrahasto joutui laskemaan markkinoille joukkovelkakirjoja pystyäkseen rahoittamaan kasvaneet
työttömyysturvamenot.
Kilpailukykysopimuksen hyväksyminen keväällä 2016 tarkoitti myös sosiaaliturvamaksujen nousua palkansaajilla, kun työnantajien maksuosuuksia leikattiin ja vastaavasti työntekijöiden osuutta korotettiin. Työttömyysvakuutusmaksuissa siirryttiin vaiheeseen, jossa työntekijöiden ja työnantajien osuudet tulevat olemaan yhtä
suuret vuoden 2018 alusta alkaen.
Mennyt edustajistokausi on tarkoittanut myös vuosittain tehtyjä muutoksia työttömyysturvalakiin. Merkittävimmät uudistukset ovat olleet ansiosidonnaisen työttömyysturvan pituuden asteittaisessa leikkaamisessa.
Vuoden 2017 alusta lähtien ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa on voinut saada pisimmillään 400 päivän
ajan ja alle 3 vuoden työhistorian omaava työttömyyskassan jäsen on voinut saada ansiosidonnaista vain 300
päivää. Yli 58-vuotta täyttäneiden lisäpäivät ja ns. eläkeputki on kuitenkin turvattu vuoteen 2019 asti.
Lisäksi työttömyysturvan tasoa on laskettu, kun samassa yhteydessä alennettua korotettua ansio-osaa voi saada
enää osallistumalla työllistämistä edistäviin toimenpiteisiin. Tasoa on laskettu myös lisäämällä omavastuupäiviä viidestä seitsemään vuoden 2017 alusta.
Työttömyysturvauudistuksilla on pyritty myös kannustamaan työn vastaanottoon. Työttömien mahdollisuuksia
tehdä osa-aikaista työtä menettämättä työttömyysturvaansa on turvattu uudella 300 euron suojaosalla vuodesta 2014 alkaen. Lisäksi työn vastaanottoa työssäkäyntialueen ulkopuolella on ryhdytty tukemaan vuoden 2017
alusta uudella etuuslajilla, liikkuvuusavustuksella. Liikkuvuusavustusta voi saada muutto- ja työmatkakustannuksiin. Edustajistokaudella myös vuorotteluvapaajärjestelmää on ajettu määrätietoisesti alas kiristämällä vuorotteluvapaan ehtoja ja säätelemällä entistä tiukemmin vuorotteluvapaan sijaisen kelpoisuutta.
Edustajistokaudella on nähty myös lukuisia te-toimintojen uudelleen organisointeja sekä te-palveluissa työskentelevän henkilöstön vähentämisiä. Palvelut ovat siirtyneet yhä enemmän verkkoon ja digitalisaatiolla pyritään
leikkaamaan työttömyyden hoidon kustannusten kasvua. Heikentynyt palvelutaso näkyy työttömyyskassassa jäsenten kasvaneena epävarmuutena ja neuvontatarpeena sekä te-toimistojen palvelujen laadun heikkenemisenä.
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Vanheneva väestö ja korkea työttömyys asettavat haasteita, joita on pyritty ratkaisemaan mm. leikkaamalla työttömyysturvaa, lisäämällä palkansaajien osuutta työttömyysvakuutuksen rahoituksesta ja tekemällä merkittävä,
tulevien eläkeläisten eläkkeitä leikkaava uudistus. Koko sosiaaliturvajärjestelmän uskottavuus natisee liitoksissaan ja luo pohjan edessä oleville merkittäville sosiaalipoliittisille uudistuksille, jotka tulevat vaikuttamaan
myös työttömyysturvajärjestelmään tulevalla edustajistokaudella.

TIETOJA MAKSETUISTA ETUUKSISTA

Työttömyys on tarkasteluvuosina ollut kasvussa ja päivärahansaajien määrä myös elintarvikealalla on noussut
tarkasteluvuosina 2012, 2013 ja 2015. Vuonna 2014 työttömyys pysyi vuoden 2013 tasolla. Vuoden 2016 maaliskuusta lähtien työttömyyspäivärahansaajien määrä lähti kuitenkin laskuun ja saajien määrä väheni merkittävästi vuodesta 2015. Koulutustuki on lakkautettu ja viimeiset tuensaajat kassasta löytyivät vuonna 2012 siirtymäkauden jälkeen. Vuorotteluvapaa on yhä harvemman elintarviketyöläisen käytettävissä, joka näkyy vuosittaisissa saajien määrän laskussa.
Etuuksiensaajat
2012
2013
2014
2015
2016
					
Työttömyyspäivärahansaajia
3 959
4 154
4 153
4 519
4 095
Koulutustuensaajia
Vuorottelukorvauksensaajia
Keskiarvo kaikki yhteensä

5

0

0

0

0

348

337

350

253

196

4 305

4 485

4 496

4 765

4 291

T YÖT TÖMY YS- JA VUOROT TELUVAPAA-AJALTA MAKSET TUJEN PÄIVIEN MÄÄRÄ ON TARKASTELUVUOSINA:

Päivien lukumäärä
Työttömyyspäiväraha

2012

2013

2014

2015

2016

519 990

555 246

578 552

593 133

551 054

10

0

0

0

0

35 762

33 334

36 606

24 855

21 336

555 143

588 580

615 158

617 988

572 390

Koulutustuki
Vuorottelukorvaus
Kaikki yhteensä

Päivien lukumäärissä näkyvät työttömyyden kasvut sekä laskut sekä vuorottelukorvauksensaajien väheneminen tarkasteluvuosina.
KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIT TAIN ETUUT TA SAANEIDEN MÄÄRÄ TARKASTELUVUOSINA:

Saajien määrät

2012

2013

2014

2015

2016

Työttömyysetuudensaajat

2 091

2 210

2 283

2 363

2 233

154

144

153

107

91

2 245

2 354

2 436

2 470

2 324

Vuorottelukorvauksensaajat
Kaikki yhteensä

Eniten etuutta saaneita on vuosittain ollut yleensä helmi-maaliskuussa ja vähiten kesäkuukausina.
Työttömyys- ja koulutusajalta maksetuista päivistä lasketut työttömyysasteet olivat vuosina 2012–2016 seuraavat: 9,5 %, 10,1 %, 13,0 %, 13,36% ja 11,72 %.
Etuusmenot ovat kasvaneet edustajistokaudella vuoden 2016 maaliskuuhun saakka. Vuosi 2016 käänsi etuusmenot laskuun työllisyyden parantuessa.
Etuusmenot
Ansiopäivärahat
Yrittäjien ansiopäivärahat
Vuorottelukorvaukset
Maksetut korvaukset yhteensä

2012

2013

2014

2015

2016

-33 556 286,55

-36 757 729,60

-38 396 254,60

-38 797 173,39

35 726 186,67

0

0,00

0

0

0

-1 911 285,44

-1 854 433,28

-2 076 231

-1 405 640,86

1 217 311,23

-35 467 571,99

-38 612 162,88

-40 472 485,48

-40 726 509,43

37 447 128,90
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Työttömyyskassa on pystynyt hoitamaan etuuskäsittelyn alle kahden viikon tavoiteajassa lähes koko edustajakokouskauden. Työttömyyskassassa on kehitetty yhdessä henkilöstön kanssa työtapoja ja organisaatiossa on opeteltu kestämään työn alituista muutosta. Työttömyysturvajärjestelmän uudistukset ja tehokkaampien työtapojen etsiminen on vaatinut henkilöstöltä kykyä uudistumiseen.
Maksatusjärjestelmän kehittäminen on vaatinut kassalta työpanosta mutta se on maksanut itsensä takaisin toimivampana järjestelmänä. Lisäksi tehokkuutta ja parantunutta asiakaspalvelua on tuonut eAsiointi, jonka käyttö on yhä yleisempää. EAsiointi nopeuttaa maksatusta, kun sen kautta hakemukset ja tarvittavat lisäselvitykset
saapuvat työttömyyskassaan lähes reaaliajassa.
Työttömyyskassa on pyrkinyt pitämään huolta myös jäsenistään, joille digitalisaatio ja verkkopalvelut ovat vieraita tai jopa mahdottomia käyttää laitteiden tai riittävien taitojen puuttuessa. Työttömyyskassan jäsenpalvelua
on saatavissa yhä kasvokkain seitsemässä aluetoimistossa, joissa aluetoimistonhoitajat auttavat arkipäivisin jäsenistöä niin kasvokkain kuin puhelimitse. Aluetoimistojen työttömyysturvaosaaminen varmistetaan säännöllisellä koulutuksella, sekä avoimella ja nopealla viestinnällä työttömyysturvan muutoksista.
Työttömyyskassan edustajat saapuvat myös työpaikoilla tilanteissa, joissa lomautukset tai irtisanomiset koskevat suurempaa joukkoa jäsenistöstä. Työttömyysturvainfot ovat tärkeitä jäsenille, jotka joutuvat uuden elämäntilanteen eteen. Työttömyysturvainfoihin on osallistunut työttömyyskassanjohtaja tai/ja aluetoimistonhoitaja,
kun työpaikoilta on tullut pyyntö saapua paikalle.
KASSAN KULUT JA KULURAKENNE 2012–2016

Kasvanut työttömyys nosti kassan etuusmenoja tarkasteluvuosina, kunnes vuoden 2016 maaliskuusta työttömyyden kääntyminen hitaaseen laskuun pienensi etuusmenoja edelliseen vuoteen verrattuna. Työttömyysturvan rahoitusosuuksien muutokset eivät vaikuttaneet tarkasteluvuosina työttömyyskassan vastuulla oleviin
etuusmenoihin.
Edustajistokaudella työttömyyskassan hallinto asetti tavoitteeksi tasapainottaa työttömyyskassan taloutta, ja
työttömyyskassassa pyrittiin leikkaamaan hallintokuluja. Tässä onnistuttiin ja edustajakokouskaudella hallintokuluja on saatu laskettua. Sijoitus- ja rahoitusomaisuuden tuottoja on saatu vuosittain, joilla on voitu helpottaa työttömyyden kasvusta johtunutta kustannusten nousua. Lisäksi työttömyyskassa on saanut vuosittain Työttömyysvakuutusrahaston tasausrahastosta tasausta, koska elintarvikealan työttömyys on ollut kaikkien työttömyyskassojen joukossa keskimääräistä suurempaa.
2012
2013
2014
2015
2016
Edustajakokous				
Toteutunut € Toteutunut €
Toteutunut € Toteutunut € Toteutunut €
			
Kassan omalla vastuulla
olevat etuusmenot
-1 879 038,02
-2 044 359,04
-2 135 771,21
-2 158 857,97 -1 979 971,56
Hallintokulut

-1 772 914,93

-1 645 959,49

-1 576 409,73

-1 625 182,74

-1 526 885,78

291 310,15

310 874,62

322 959,20

327 272,76

303 013,42

-3 360 342,80

-3 379 443,91

-3 389 221,74

-3 456 767,95

-3 203 843,92

2012

2013

2014

2015

2016

-698 565,75

-662 010,48

-646 851,56

-663 026,33

-594 644,38

-119 501

0

0

0

0

-1 653 413,93

-1 645 959,49

-1 576 410

-1 625 182,74

-1 526 885,78

* hallintoapurahat ja
muut vak.toim. tuotot
Kassan vastuulla olevat
etuusmenot ja hallinto

Joista edustajakokouskuluja v. 2012 119 501

Hallintokulut
Henkilöstökulut
Edustajakokouskuluja v. 2012
Hallintokulut ilman
edustajakokousta yhteensä

Kassan omien henkilöstökulujen osuus hallintokuluista oli vuonna 2016 noin 38,94 prosenttia, kun vuonna 2012
henkilöstökulujen osuus oli keskimäärin noin 42,25 prosenttia. Henkilökunnan määrä on vähentynyt vuosittain. Vuonna 2012 kassan oman henkilöstön henkilötyövuosien määrä oli 13,2 ja vuonna 2016 määrä on 9, 9 hen9
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kilötyövuotta. Ulkopuolelta ostetut palvelut huomioiden henkilötyövuosien määrä on vähentynyt 19 vuodesta
(v. 2012) 14,4 henkilötyövuoteen vuonna 2016.
T YÖT TÖMY YSKASSAN TULOJEN KEHIT YKSESTÄ

Työttömyyskassan keskeisin tulolähde ovat jäsenmaksutulot. Lisäksi sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot sekä
työttömyyskassojen jäsenmaksurasituksen tasaamiseen tarkoitettu tasausraha tuovat tuloja. Tasausrahasta päätökset tekee työttömyysvakuutusrahaston johtokunta.
JÄSENMAKSUTUOTOT 2012–2016

2012

2013

2014

2015

2016

2 470 723,46

2 752 625,83

3 171 519,81

4 245 310,73

4 124 570,86

Jäsenmaksun korotuspaineet kasvoivat työttömyyden ja etuusmenojen kasvaessa. Vuoden 2014 jäsenmaksuprosentti korotettiin Finanssivalvonnan päätöksellä 0,52 prosenttiin aikaisemmasta 0,50 prosentista. Jäsenmaksutulot eivät kuitenkaan riittäneet kattamaan riittävästi työttömyyskassan kasvaneita etuusmenoja jäsenmaksun
korotuksen jälkeenkään. Vuonna 2015 työttömyyskassan hallitus esitti jäsenmaksuprosentiksi 0,70, jonka Finanssivalvonta hyväksyi. Jäsenmaksun korottaminen on ollut välttämätöntä kassan talouden saamiseksi tasapainoon ja tasoitusrahaston vahvistamiseksi.
MUUT TUOTOT:

		

2012

2013

2014

2015

2016

Sijoitus- ja rahoitusomaisuuden nettotuotto

323 327,35

121 708,16

198 993,93

38 886,91

184 622,00

TVR:n tasausrahaston
maksama tasaus

57 432,00

92 211,00

153 188,00

20 020,00

11 610,00

Työttömyyskassan sijoitus- ja rahoitusomaisuuden tuotot olivat edustajistokaudella yhteensä 867 538,35 euroa.
Sijoitustoimintaa ohjattiin vuosittain hallituksen kokouksessa hyväksytyn sijoitussuunnitelman avulla ja sijoitustoiminnan kehitystä seurattiin keskimäärin neljä kertaa vuodessa hallituksen kokouksissa.
Kuluneella edustajistokaudella Työttömyysvakuutusrahaston (TVR:n) hallinnoiman tasausrahaston merkitys
kassan taloudelle on ollut edeltävää edustajakokouskautta vähäisempää. Työttömyys on ollut korkeaa rakennus- ja vientialoilla, joiden osuus tasausrahaston kokonaispotista on ollut suuri. Elintarvikealan osuus tasausrahastosta on jäänyt verrattain pieneksi.
Kassan taloudellinen tilanne oli hälyttävä tasoitusrahaston laskiessa lähelle 100 prosentin rahoitusastetta vuonna 2013. Tappiollisia vuosia ei enää pystytty tasaamaan tasoitusrahastosta vaan jäsenmaksukorotukset olivat alijäämäisten vuosien jälkeen välttämättömiä. Jäsenmaksukorotuksien ja hallintokulujen leikkaamisen ansiosta
työttömyyskassan tasoitusrahasto on kuitenkin edustajistokauden lopussa hyvällä tasolla.
2012

2013

2014

2015

2016

Tasoitusrahaston arvo
(tilinpäätös)

3 882 713,36

3 469 814,44

3 609 456,36

4 456 906,05

5 573 864,99

Tilikauden yli-/alijäämä

-509 159,99

-412 898,92

139 641,92

847 449,69

1 116 958,94

115,54

102,67

106,66

128,93

173,97

Rahoitusaste

T YÖT TÖMY YSKASSAN TULEVAISUUS

Työttömyyskassan talous on vakaalla pohjalla ja työttömyys on kääntymässä laskuun. Elintarvikeala on vahva
sisämarkkina-ala, jonka tulevaisuus nojaa Suomen talouden kehitykseen. Jos heikot merkit talouskasvusta realisoituvat ja työmarkkinoiden epävarmuus vaihtuu luottamukseen työpaikkojen syntymisestä, voidaan uskoa
elintarvikealankin lähtevän nousuun kotimarkkinoiden elpyessä. Hintojen ja palkkojen maltillinen nousu ei lupaa nopeaa kasvua, mutta ala toivottavasti lähtee rohkeasti investoimaan ja etsimään myös vientimarkkinoita
Suomen talouden elpyessä. Toisaalta kansainvälinen tilanne on epävakaa ja EU:n sisämarkkinoilla kasvanut halu
irtaantua yhteisestä talousalueesta voi aiheuttaa negatiivisia vaikutuksia myös Suomen taloudelle.
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Työttömyyspolitiikka on uudistumassa ja sen vaikutukset heijastuvat myös työttömyyskassoihin. Suunnitelmissa on lakkauttaa te-toimistot ja siirtää niiden tehtävät yksityisille palveluntuottajille, maakuntahallinnolle ja
maksajille – KELA:lle sekä työttömyyskassoille. Muutosprosessi on vielä täysin kesken, joten sen vaikutuksia on
vaikea arvioida. Selvää kuitenkin on, että muutos on merkittävä ja pahimmallaan se voi heikentää työttömyyskassojen asemaa sosiaaliturva- ja työmarkkinajärjestelmässä.
Työttömyyskassojen tulevaisuuteen vaikuttavat myös kansallisen tulorekisterin kehittyminen ja työttömyysturvajärjestelmän digitalisointi. Toistaiseksi näyttää siltä, että kansallinen tulorekisteri ei juuri pysty vastaamaan
kassojen esittämiin vaatimuksiin mutta toisaalta se vahvistaa yleisen perusturvajärjestelmän kehittämistä.
Työttömyyskassojen on oltava myös mukana perustulokokeilun tulosten analyysissä ja vaikutettava siihen, että
perustulon mahdollinen toteutuminen ei leikkaa työttömyyskassojen jäsenistön työttömyysturvaa. Työttömyyskassojen on osoitettava omalla toiminnallaan, että se vastaa tulevaisuuden haasteisiin ja on mukana ratkaisemassa muuttuvien työmarkkinoiden ja työntekijöiden aseman tuomia muutostarpeita.
Työttömyyskassojen jäsenistöön vaikuttavat myös käynnissä olevat työttömyysturvauudistukset, joista ensimmäiseksi astuu voimaan ns. aktiivimalli. Mallin tarkoituksena on kannustaa työttömiä ottamaan vastaan lyhyitäkin työsuhteita ja etsimään aktiivisesti töitä. Mallin ongelmana on, että se nojaa ajatukseen työttömyyden olevan seurausta työttömien haluttomuudesta tehdä työtä. Jos työtä tai työtä edistäviä palveluita ei ole työttömälle
tarjolla, rangaistaan työtöntä tästä huolimatta 4,65 prosentin työttömyysturvan leikkauksella.
Arvoisat kokousedustajat,
tuleva edustajakokouskausi vaatii työttömyyskassoilta aktiivista asiantuntijaroolin ottamista työttömyysturvajärjestelmän kehittämisessä. Työttömyyskassat tarvitsevat tuekseen jäsenistöään ja yhteistyökumppaneitaan.
Työttömyyskassojen keskeisin ja tärkein tehtävä on huolehtia jäsenistönsä työttömyysturvasta ja siitä, että työtön jäsen saa ansaitsemansa tuen mahdollisimman nopeasti ja oikean suuruisena omasta työttömyyskassastaan. Suomen Elintarviketyöläisten Työttömyyskassa on jatkossakin jäsenistönsä tukena yhdessä elämän suurimmista kriiseistä, työttömyyden aikana.
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KOKOUSPALKKIOT
ESIT YS EDUSTAJISTON KOKOUSPALKKIOKSI 19.–21.5.2017

kokousedustajille
hallituksen jäsenille
valtuuston jäsenille
KOKOUSPALKKIO

320 euroa
– sisältää liiton ja työttömyyskassan kokouspalkkiot koko kokouksen ajalta sekä ansionmenetyskorvaukset
perjantailta. Työttömyyskassan osuus on 50 % palkkiosta.
– lauantailta ja sunnuntailta ansionmenetys korvataan työnantajan antaman todistuksen mukaisesti.
PÄIVÄRAHAT

kokopäiväraha 41,00 euroa
osapäiväraha
19,00 euroa

kokopäiväraha – 50 %
osapäiväraha
– 50 %

20 euroa
9 euroa

Matkan alkamisaika ja arvioitu päättymisaika on merkittävä matkalaskuun kellonaikoineen!
Kahdesta ensimmäisestä matkavuorokaudesta maksetaan kokopäiväraha - 50 % (2 ateriaa molempina päivinä).
Kolmannelta matkavuorokaudelta maksetaan osa- tai kokopäiväraha riippuen matkan päättymisajankohdasta.
Kun matkan kesto ylittää viimeisen matkavuorokauden (24 h) 2 tunnilla, maksetaan osapäiväraha. Jos matkavuorokausi ylittyy yli 6 tunnilla, maksetaan kokopäiväraha.
MATKAKULUT

Matkakulut korvataan työttömyyskassan matkustusohjesäännön mukaan kuittia vastaan.
Omalla autolla kulkeville maksetaan 0,24 €/km.
Jos kyydissä on kulkenut toinen kokousedustaja, maksetaan 0,41 €/km, mutta vain jos toisen matkustajan nimi
on mainittu laskussa.
TÄY TÄTHÄN HUOLELL A KAIKKI KOHDAT MATKAL ASKUSTASI!
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SÄÄNTÖMUUTOSESIT YKSET

SUOMEN ELINTARVIKET YÖL ÄISTEN T YÖT TÖMY YSKASSAN SÄÄNNÖT
HY VÄKSY T T Y EDUSTAJISTON KOKOUKSESSA 9.6.2012
MUUTOSESIT YKSET PUNAISELL A.

I

LUKU
T YÖT TÖMY YSKASSAN TOIMIAL A

1§

T YÖT TÖMY YSKASSAN NIMI, KOTIPAIKKA, TOIMINTA-ALUE JA TARKOITUS

Työttömyyskassan nimi on Suomen Elintarviketyöläisten Työttömyyskassa, ruotsiksi Finlands Livsmedelsarbetares Arbetslöshetskassa, ja sen kotipaikka on Helsinki.
Jäljempänä näissä säännöissä sitä kutsutaan kassaksi.
Kassan toiminta-alueena on koko maa.
Kassa on keskinäisen vastuun perusteella toimiva yhteisö, jonka tarkoituksena on työttömyysturvalaissa sekä
muussa lainsäädännössä tarkoitettujen työttömyyskassan toimialaan kuuluvien etuuksien maksaminen jäsenilleen.
Kassan maksettaviksi kuuluvista etuuksista ja niiden hakemisesta ja maksamisesta on säädetty kutakin etuutta
koskevassa laissa.

II

LUKU
JÄSENY YS

2§

JÄSENY YDEN EHDOT

Kassan jäseneksi pääsee jokainen työttömyysturvalain soveltamisalaan kuuluva palkkatyöntekijä, joka ei ole
täyttänyt 68 vuotta ja joka työskentelee elintarvikealan ammatissa tai työalalla tai niihin liittyvissä tehtävissä.
Elintarvikealan ammattiin opiskeleva voi liittyä kassan jäseneksi mennessään töihin.
Palkkatyöntekijänä pidetään sellaista palkansaajaa, jonka toimeentulon katsotaan perustuvan toiselle tehtävästä työstä saatavaan palkkatuloon.
Kassan jäsen ei saa samanaikaisesti olla jäsenenä toisessa työttömyyskassassa.
Kirjallinen hakemus kassan jäseneksi pääsemiseksi on toimitettava kassan hallitukselle tai kassanjohtajalle tai
hallituksen valtuuttamalle kassan asiamiehelle tai jäsenasioita hoitavalle henkilölle.
Jäseneksi ottamisesta säädetään sääntöjen 17 ja 18 §:ssä.
Kassan jäsenyys alkaa siitä päivästä, josta alkaen henkilö on maksanut jäsenmaksunsa, aikaisintaan kuitenkin
siitä päivästä, jona hän on kirjallisesti hakenut kassan jäsenyyttä.

3§

KASSASTA EROAMINEN

Jos jäsen haluaa erota kassasta, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti kassan hallitukselle tai kassanjohtajalle
tai hallituksen valtuuttamalle kassan asiamiehelle tai jäsenasioita hoitavalle henkilölle.
Kassan jäsenyys päättyy kuitenkin viimeistään sen kalenterikuukauden lopussa, jolloin jäsen täyttää 68 vuotta.
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4§

HUOMAUTUS, VAROITUS JA KASSASTA EROT TAMINEN

Kassan hallitus tai kassanjohtaja voi jäsentä kuultuaan antaa huomautuksen tai varoituksen jäsenelle taikka
erottaa kassan jäsenyydestä sen,
1)
joka jäseneksi liittyessään on antanut vääriä tai harhaanjohtavia tietoja
2)
joka vilpillisesti on ilmoittanut väärin tai salannut jonkin päivärahan tai muun kassan maksaman
etuuden saantiin tai niiden suuruuteen vaikuttavan seikan; sekä
3)
joka kieltäytyy noudattamasta kassan sääntöjä tai kassan hallituksen antamia ohjeita.
Jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuja 26 viikon kuluessa sen työssäolojakson alusta lukien, johon jäsenmaksu
kohdistuu, kassan hallitus tai kassanjohtaja voivat erottaa hänet kassan jäsenyydestä siitä päivästä, josta lukien
jäsenmaksut ovat maksamatta.
Kassan hallitus tai kassanjohtaja voivat erottaa kassan jäsenyydestä sen, joka pysyvästi on siirtynyt pois ammatista tai työalalta, joka kuuluu kassan toiminnan piiriin.
Pysyvästi kassan toiminnan piiristä siirtymiseksi katsotaan myös yli 18 kuukauden ajan kestävä työttömyysturvalain 1: 6 §:n tarkoittama yritystoiminnan harjoittaminen.

5§

UUDELLEEN LIIT T YMINEN

Jos jäsen kassasta erottuaan kuukauden kuluessa liittyy toiseen kassaan, jäsenen hyväksi lasketaan hänen työssäoloaikansa ja jäsenenäoloaikansa edellisessä kassassa työttömyyskassalaissa ja työttömyysturvalaissa säädetyllä tavalla.
Jos kassasta erotettu jäsen hyväksytään uudelleen jäseneksi, hänen hyväkseen ei lueta hänen aikaisempaa työssäoloaikaansa eikä jäsenenäoloaikaansa kassassa eikä aikaisemmin suorittamiaan jäsenmaksuja.

6§

JÄSENMAKSUT

Jäsenmaksu on Finanssivalvonnan vuosittain vahvistama prosenttiosuus veron ennakonpidätyksen alaisesta jäsenyyden perustana olevasta palkasta ja kassan maksamasta työttömyyspäivärahasta ja muusta veronalaisesta
etuudesta. Jäsenmaksu peritään myös vuosiloman palkasta, lomarahasta ja työnantajan maksamasta sairausajan palkasta.
Kassalla on oikeus periä kassan maksamista veronalaisista etuuksista kassan jäsenmaksu suoraan niiden maksatuksen yhteydessä.
Ne jäsenet, joilla ei ole edellä 1 momentissa mainittuja tuloja ja joita ei ole vapautettu 7 §:n mukaisesti jäsenmaksujen maksamisesta, maksavat kassan hallituksen vuosittain vahvistamaa vähimmäisjäsenmaksua, joka on
enintään puolet kassan jäsenten keskimääräisestä jäsenmaksusta.
Työttömyysturvalain 1: 6 §:ssä sanottua yritystoimintaa harjoittava jäsen on velvollinen jäsenoikeuksiensa säilyttämiseksi enintään 18 kuukauden ajan maksamaan kassan hallituksen vuosittain vahvistamaa yrittäjien jäsenmaksua, joka on enintään kassan jäsenten keskimääräisen jäsenmaksun suuruinen.
Jäsenmaksut on maksettava joko työnantajaperinnän kautta tai suoraan kassan tilille säännöllisesti kassan hallituksen määrääminä ajankohtina viimeistään 3 kuukauden kuluessa sen työjakson alusta lukien, johon jäsenmaksu kohdistuu.
Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta saada takaisin kassalle suorittamiaan maksuja, jotka kohdistuvat eroamis- tai erottamisajankohtaa edeltävään aikaan.
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7§

JÄSENMAKSUISTA VAPAUTUMINEN

7§

Työtön jäsen on vapautettu jäsenmaksujen maksamisesta ajan, jolta hän ei saa kassan maksamaa työttömyyspäivärahaa tai muuta etuutta.

JÄSENMAKSUISTA VAPAUTUMINEN

Työtön jäsen on vapautettu jäsenmaksujen maksamisesta ajan, jolta hän ei saa kassan maksamaa työttömyyspäivärahaa tai muuta etuutta tai työtön jäsen saa
kassan maksamana työttömyysetuutena ainoastaan
työttömyyspäivärahan perusosaa.

Lisäksi jäsen on vapautettu jäsenmaksujen suorittamisesta, jos hän on ollut poissa työmarkkinoilta seuraavista syistä:
1)

sairauden, tapaturman tai laitoshoidon vuoksi sen jälkeen kun työnantajan palkanmaksu on päättynyt,

2)

opiskelun vuoksi,

3)

varusmies- tai siviilipalvelun tai reservin kertausharjoitusten vuoksi,

4)

äitiys-, isyys- tai vanhempainloman tai hoitovapaan sekä vaikeasti sairaan lapsen hoitoon
osallistumisen vuoksi.

Jäsen on velvollinen ilmoittamaan kassalle tai jäsenrekisteriin syistä, jotka oikeuttavat jäsenmaksusta vapauttamiseen. Tämä ilmoitus on hyvä tehdä heti jäsenmaksusta vapauttamiseen oikeuttavan syyn alettua, viimeistään
kuitenkin kolmen kuukauden kuluessa.
Jäsenmaksujen suorittamisesta vapautettu jäsen saa päivärahaoikeutta laskettaessa lukea hyväkseen aikaisemmin suorittamansa jäsenmaksut.

III

LUKU
T YÖT TÖMY YSPÄIVÄRAHAA JA MUUTA ETUUT TA KOSKEVAT EHDOT

8§

ETUUDET

Kassa myöntää ansiopäivärahaa ja muita etuuksia kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

9§

ETUUKSIEN HAKEMINEN JA MAKSAMINEN

Kassan maksamia etuuksia on haettava kassalta kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä lukien, josta niitä
halutaan maksettavaksi.
Etuuden myöntämisestä tai epäämisestä kassa antaa kirjallisen päätöksen.
Kassan maksamat etuudet myönnetään ja maksetaan niitä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

IV

LUKU
KASSAN HALLINTO

10 § HALLINTOELIMET
Kassan hallintoelimet ovat kassan edustajiston kokous, valtuuskunta, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä valtuusto, ja hallitus.

11 §

KASSAN EDUSTAJISTON KOKOUS

Kassan ylintä päätäntävaltaa käyttää kassan edustajiston kokous.
Kassan edustajiston kokouksessa kullakin läsnä olevalla kokousedustajalla on yksi ääni. Äänten mennessä tasan
ratkaistaan vaali arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on
yhtynyt.
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Edustajiston kokoukseen valitaan edustajat suhteellisilla
vaaleilla. Kustakin vaalipiiristä valitaan edustaja jokaista alkavaa 400 jäsentä kohti.

Edustajiston kokoukseen valitaan edustajat suhteellisilla vaaleilla. Kustakin vaalipiiristä valitaan edustaja vähintään jokaista alkavaa 400 jäsentä kohti.

Hallituksen tehtävänä on antaa tarkemmat määräykset vaalin toimittamisesta.

Hallituksen tehtävänä on antaa tarkemmat määräykset vaalin toimittamisesta.

12 § KASSAN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS
Kassan varsinainen edustajiston kokous pidetään joka viides vuosi marraskuun loppuun mennessä hallituksen
tarkemmin päättämänä ajankohtana. Kutsu varsinaiseen edustajiston kokoukseen on annettava postin kuljetettavaksi asiamiespiireille ja kassan yksittäisjäsenille viimeistään viisi kuukautta ennen edustajiston kokouksen
alkua. Asioista, jotka halutaan edustajiston kokouksen käsiteltäväksi, on asiamiespiirien lähetettävä kirjalliset
esitykset kassan hallitukselle viimeistään neljä kuukautta ennen kokousta.
Varsinaisessa edustajiston kokouksessa on:
1)

annettava selostus edellisen edustajiston toimikauden toiminnasta ja kassan taloudesta,

2)

käsiteltävä hallituksen ja asiamiespiirien esitykset,

3)

määrättävä valtuuston ja hallituksen puheenjohtajien ja jäsenten ja tilintarkastajien palkkioissa
noudatettavat perusteet,

4)

toimitettava valtuuston ja hallituksen puheenjohtajien sekä valtuuston varapuheenjohtajien,
valtuuston ja hallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä tilintarkastajien ja varatilintarkastajien vaali.

Tilintarkastajia on oltava vähintään kaksi ja heille varamiehet.
Tilintarkastajan on oltava KHT-tilintarkastaja tai KHT-yhteisö taikka HTM-tilintarkastaja tai HTM-yhteisö. Jos
tilintarkastajaksi on valittu edellä mainittu yhteisö, ei tilintarkastajien varamiehiä tarvitse valita.
5)

määrättävä jäsenmaksun perusteet,

6)

määrättävä kassan toiminta-alueen jako vaali- ja asiamiespiireihin,

7)

päätettävä sijoitustoiminnan periaatteista sekä

8)

Käsiteltävä muut kokouskutsussa käsiteltäviksi ilmoitetut asiat.

Muita kuin edellä mainittuja asioita ei saa ottaa kokouksessa lopullisesti päätettäväksi.

13 § KASSAN YLIMÄÄRÄINEN EDUSTAJISTON KOKOUS
Kutsu ylimääräiseen edustajiston kokoukseen on annettava postin kuljetettavaksi asiamiespiireille ja kassan yksittäisjäsenille viimeistään kaksi kuukautta ennen ylimääräisen edustajiston kokouksen alkua.
Kassan ylimääräinen edustajiston kokous on pidettävä:
1)

kun kassan hallitus katsoo sen tarpeelliseksi,

2)

kun Finanssivalvonta tai tilintarkastajat, jos heidän suorittamansa tilintarkastus antaa siihen aihetta,
sitä vaativat tai

3)

kun vähintään kymmenesosa jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii määrätyn asian käsittelemiseksi.

Jos kassan jäsenten lukumäärä on vähentynyt siten, että se on alle 8 000, on kassan ylimääräinen edustajiston kokous viipymättä kutsuttava päättämään, onko kassan toimintaa jatkettava vai ei, ja mihin toimenpiteisiin
näissä tapauksissa on ryhdyttävä.
Jos kassan hallitus ilman laillista syytä kieltäytyy kutsumasta kassan ylimääräistä edustajiston kokousta koolle,
on Finanssivalvonnan toimitettava kutsu.
Kokouskutsussa on ilmoitettava käsiteltävät asiat. Muita kuin kokouskutsussa mainittuja asioita ei kokouksessa
saa ottaa lopullisesti päätettäväksi.
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14 § KASSAN VALTUUSTO
Kassan valtuuston varsinainen kokous pidetään kerran vuodessa vuoden alkupuolella.
Ylimääräisen valtuuston kokouksen koollekutsumisesta päättää kassan hallitus.
Kutsu valtuuston kokoukseen on annettava postin kuljetettavaksi viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta.
Valtuuston toimikausi kestää edustajiston kokousten välisen ajan.
Kassan valtuustoon kuuluu puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa sekä 30 varsinaista jäsentä. Jokaiselle varsinaiselle kassan valtuuston jäsenelle valitaan kaksi henkilökohtaista varajäsentä. Yleisvarajäseniä valitaan 20.

Poistetaan: Yleisvarajäseniä valitaan 20.

Jäsenten tulee olla 18 vuotta täyttäneitä ja kassan jäseniä.
Mikäli varsinainen jäsen on estynyt saapumasta kokoukseen,
astuu hänen tilalleen ensimmäinen henkilökohtainen varajäPoistetaan:
sen ja hänenkin ollessa estynyt toinen henkilökohtainen varaJos molemmat henkilökohtaiset varajäsenet
jäsen. Jos molemmat henkilökohtaiset varajäsenet ovat estyneiovat estyneitä, astuu tilalle yleisvarajäsen.
tä, astuu tilalle yleisvarajäsen. Mikäli valtuuston puheenjohtaja
tai varapuheenjohtajat eroavat tai erotetaan, valtuusto valitsee jäljellä olevaksi kaudeksi uudet henkilöt.
Kassan valtuuston jäsen katsotaan eronneeksi valtuuston jäsenyydestä, jos hän on ollut poissa kahdesta peräkkäisestä valtuuston kokouksesta siitä ilmoittamatta tai ilman pätevää syytä, ja hänen tilalleen kutsutaan hänen
henkilökohtainen varajäsenensä.
Valtuuston tehtävänä on päättää varsinaisen edustajiston kokousten välisenä aikana niistä asioista, joita hallitus
tai asiamiespiirit sen ratkaistavaksi esittävät sekä valvoa kassan hallituksen toimintaa.
Kokouksessa on:
1)

käsiteltävä edelliseltä vuodelta hallituksen laatima toimintakertomus ja tilintarkastajien
antama tilintarkastuskertomus,

2)

vahvistettava edellisen vuoden tilinpäätös,

3)

päätettävä niistä toimenpiteistä, joihin hallinto ja tilinpito antavat aihetta,

4)

päätettävä tilikauden tuloksen käsittelystä,

5)

päätettävä vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille,

6)

valittava seuraavaan edustajiston kokoukseen saakka hallituksen puheenjohtaja,
jos hän joutuu luopumaan toimestaan kesken toimikauden,

7)

määrättävä jäsenmaksun perusteet sekä

8)

käsiteltävä muut kokouskutsussa käsiteltäviksi ilmoitetut asiat.

Muita kuin edellä mainittuja asioita ei saa ottaa kokouksessa lopullisesti päätettäviksi.
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15 §

KASSAN HALLITUS

Kassan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 13 varsinaista jäsentä. Kullekin varsinaiselle jäsenelle valitaan
kaksi henkilökohtaista varajäsentä. Lisäksi valitaan 8
yleisvarajäsentä.

Kassan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 6 varsinaista jäsentä.
Poistetaan: Lisäksi valitaan 8 yleisvarajäsentä.

Jäsenten tulee olla 18 vuotta täyttäneitä ja kassan jäseniä.
Kassan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet sekä heidän varajäsenet valitaan kassan varsinaisessa edustajiston
kokouksessa viideksi vuodeksi. Kassan hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

16 § HALLITUKSEN TOIMINTA
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on paikalla.
Päätökset hallituksen kokouksessa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.
Hallituksen kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa ja se on tarkastettava viimeistään seuraavassa hallituksen kokouksessa.

17 §

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tehtävänä on:
1)

valvoa, että kassan asioita hoidetaan lain, kassan sääntöjen sekä kassan edustajiston päätösten
ja sen vahvistamien toimintaohjeiden mukaisesti,

2)

ottaa ja erottaa kassan jäsenet ottaen huomioon mitä edellä 2 §:ssä todetaan jäsenhakemuksen
vastaanottamisesta, jäseneksi hyväksymisestä ja 4 §:ssä jäsenyydestä erottamisesta,

3)

huolehtia kassan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä,

4)

päättää kassan varojen sijoittamisesta tuottavasti ja turvaavasti kassan edustajiston kokouksen
hyväksymien periaatteiden mukaisesti ja päättää 22 §:ssä tarkoitettujen lainojen ottamisesta.
Kassan hallituksen on laadittava kassalle varojen sijoittamista koskeva sijoitussuunnitelma.

5)

määrätä etuuksien maksamisessa noudatettavista periaatteista,

6)

ottaa ja erottaa kassanjohtaja ja muut toimihenkilöt, määrätä heidän toimenhoitonsa ehdoista ja
heidän tehtävistään,

7)

valvoa jäsenrekisterin pitämistä,

8)

kutsua koolle kassan edustajisto ja valmistella edustajiston kokouksessa käsiteltävät asiat,

9)

antaa kassan edustajistolle kirjallinen lausunto ehdotuksista, jotka tilintarkastaja tai kassan jäsenet
tahtovat saattaa edustajiston kokouksen käsiteltäväksi,

10)

laatia tilinpäätös ja toimintakertomus ja tehdä esitys kassan ylijäämää tai alijäämää koskeviksi
toimenpiteiksi,

11)

laatia seuraavalle vuodelle toimintasuunnitelma ja talousarvio,

12)

toimittaa vuosittain Finanssivalvonnalle työttömyyskassalain rahoitusosuuksia koskeva hakemus,

13)

antaa tarvittaessa valtuuksia kassan nimen kirjoittamiseen,

14)

edustaa kassaa ja käyttää sen puhevaltaa tuomioistuimissa ja muiden viranomaisten luona,

20. EDUSTAJISTON KOKOUS JYVÄSKYLÄSSÄ 19.–21.5.2017

18

15)

tehdä vuosittain esitys Finanssivalvonnalle jäsenmaksun suuruudesta sekä

16)

päättää kaikista muista asioista, joiden osalta ei laissa, asetuksessa tai näissä säännöissä ole toisin
määrätty.

18 § KASSANJOHTAJA
Kassan vastuunalaisena toimihenkilönä on kassanjohtaja.
Kassanjohtajan tehtävänä on:
1)

valvoa etuuksien maksamista,

2)

huolehtia hallituksen päätösten toteuttamisesta sekä taloushallintoon ja muuhun toimintaan
kuuluvien asioiden hoitamisesta,

3)

valmistella hallituksen kokouksissa käsiteltävät asiat, raportoida hallitukselle tärkeimmistä kassan
toimintaan ja talouteen liittyvistä tapahtumista ja panna täytäntöön hallituksen päätökset,

4)

tehdä hallituksen sijasta päätös jäseneksi ottamisesta ja erottamisesta 4 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa,

5)

huolehtia kassan sisäisen tarkkailun järjestämisestä ja kehittämisestä,

6)

edustaa kassaa ja käyttää sen puhevaltaa tuomioistuimissa ja muiden viranomaisten luona sekä

7)

toimittaa kaikki muut tehtävät, jotka hallitus hänen suoritettavakseen antaa.

19 § KASSAN NIMEN KIRJOIT TAMINEN
Kassan nimen ovat oikeutettuja kirjoittamaan hallituksen puheenjohtaja tai kassanjohtaja tai muu hallituksen
siihen valtuuttama henkilö.
Velkasitoumuksiin vaaditaan kuitenkin hallituksen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja kassanjohtajan
nimet yhdessä.
Kun työttömyyskassan päätös annetaan tietojenkäsittelyä käyttäen, voidaan allekirjoitus merkitä koneellisesti.

20 § KASSAN VAALI- JA ASIAMIESPIIRIT
Kassan hallitus jakaa kassan toiminta-alueen vaalipiireihin ja asiamiespiireihin kassan edustajiston kokouksen
määräämien perusteiden mukaan ja nimeää tarvittaessa vaalipiiri- ja asiamiespiirikohtaiset asiamiehet.
Vaali- ja asiamiespiirien tehtävänä on edustajiston vaalin toimittaminen ja asiamiesten toiminnan ohjaaminen.
Asiamiesten tehtävänä on jäsenhakemusten vastaanottaminen ja jäsenten avustaminen työttömyysturvaa koskevissa asioissa.

21 § TIEDONANNOT JÄSENILLE
Kassan toiminnasta ja etuuksiin liittyvän lainsäädännön muuttumisesta tiedotetaan kassan jäsenille jäsenistön
keskuuteen leviävässä lehdessä, internetsivuilla tai erillisillä jäsenille toimitettavilla tiedotteilla.
Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus ovat vähintään viikon ajan ennen kassan valtuuston kokousta kassan jäsenten nähtävinä kassan toimistossa.

22 § L AINOJEN OT TAMINEN
Kassan hallituksella on oikeus ottaa tilapäisiä lainoja ainoastaan työttömyyspäivärahojen suorittamista varten ja
pitkäaikaisia lainoja toimitilojen hankkimista varten, milloin niitä varten ei ole varoja käytettävänä.
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23 § TILINPÄÄTÖS
Kassan tilikautena on kalenterivuosi. Hallituksen tulee laatia kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, liitetiedot ja toimintakertomuksen. Tilinpäätös ja siihen
liittyvät asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kuukautta ennen valtuuston kokousta.
Tilintarkastajien on annettava kultakin tilikaudelta kirjallinen tilintarkastuskertomus hallitukselle vähintään
kahta viikkoa ennen sitä kassan valtuuston kokousta, jossa tilinpäätöksen vahvistamisesta on päätettävä.

24 § RAHASTOT
Kassan rahastona on tasoitusrahasto. Vuotuinen ylijäämä siirretään tasoitusrahastoon.

25 § VAJAUKSEN TÄY T TÄMINEN
Jos tilinpäätös osoittaa vajausta, käytetään sen täyttämiseen tasoitusrahastosta enintään 50 prosenttia.
Ellei vajausta voida täyttää 1 momentissa mainitulla tavalla, vajaus täytetään työttömyyskassalain 21 ja 22 §:ssä
mainitulla tavalla työttömyyskassojen tukikassan varoista ja valtion varoista myönnettävällä lisäosuudella.

V

LUKU
ERIT YISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

26 § KASSAN VALVONTA
Kassan valvontaviranomainen on Finanssivalvonta.

27 § KASSAN SÄÄNTÖJEN MUUT TAMINEN
Jos työttömyysturvalakia tai -asetusta tai työttömyyskassalakia tai muuta kassan toimialaan kuuluvaa lainsäädäntöä muutetaan, kassan hallituksella on oikeus tehdä näihin sääntöihin vastaavat muutokset.
Näiden sääntöjen muuttamiseen muussa kuin 1 momentissa mainitussa tapauksessa, taikka kassan purkamiseen muussa kuin 13 §:n 2 momentissa mainitussa tapauksessa vaaditaan, että asiasta on tehty päätös kassan
edustajiston kokouksessa vähintään kahden kolmasosan äänten enemmistöllä.

28 § VAROJEN LUOVUTUS KASSAN PURKAUTUESSA
Jos kassa on päätetty purkaa tai se lakkautetaan, niin varat, jotka ovat jäljellä sitten, kun velat on maksettu ja
muut sitoumukset täytetty, luovutetaan purkamispäätöksen tehneen kassan edustajiston kokouksen määräysten mukaisesti kassan toimintaa lähellä olevalle yhteisölle käytettäväksi kassan entiseen toimintapiiriin kuuluvien henkilöiden talouden ja ammatillisen koulutuksen tukemiseen.
Suomen Elintarviketyöläisten Työttömyyskassa
19. edustajiston kokous 9.6.2012
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VALTUUSTON JA HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJIEN JA JÄSENTEN
SEKÄ TILINTARKASTAJIEN PALKKIOIDEN PERUSTEET
Hallinnon jäsenten kokouspalkkiot tulee määrittää siten, että ne ovat kohtuulliset ja korvaavat kokouksista
hallinnon jäsenille aiheutuvat ansioiden menetykset. Tilintarkastajille palkkiot maksetaan esitettyjen laskujen mukaisesti.
JÄSENMAKSUN PERUSTEET
Jäsenmaksut tulee vuosittain määrittää siten, että työttömyyskassan tasoitusrahasto pysyy vähintään Finanssivalvonnan edellyttämän suuruisena ja että jäsenmaksujen vuotuiset vaihtelut pysyvät mahdollisimman pieninä. Muilta osin jäsenmaksujen perusteet määräytyvät työttömyyskassan sääntöjen mukaan.
KASSAN TOIMINTA-ALUEEN JAKO VAALI- JA ASIAMIESPIIREIHIN
Vaali- ja asiamiespiirit ovat: itäinen vaalipiiri, läntinen vaalipiiri ja pohjoinen vaalipiiri. Vaali- ja asiamiespiireissä edustajat työttömyyskassan edustajiston kokoukseen valitaan suhteellisesti sopimusaloittain. Sopimusalat ovat: leipomoalat, lihavalmistealat, maidonjalostusalat ja elintarviketeollisuuden alat. Vaali- ja asiamiespiirit vastaavat Suomen Elintarviketyöläisten Liiton SEL ry:n ammattiosastojen jakoa.
SIJOITUSTOIMINNAN PERIAAT TEET
Työttömyyskassan tasoitusrahaston varat on sijoitettava tuottavasti, mutta samalla mahdollisimman turvaavasti ja kassan rahoitustarpeet huomioon ottaen. Sijoitustoiminnan tulee tapahtua kassan hallituksen sijoitussuunnitelman mukaisesti. Sijoitussuunnitelma on tarkistettava vuosittain kassan hallituksessa.
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KOKOUSEDUSTAJAT

KOKOUKSEEN ON VALIT TU 88 ÄÄNIVALTAISTA KOKOUSEDUSTAJAA

ELINTARVIKET YÖL ÄISTEN VAALILIIT TO

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	
21.	
22.	
23.	
24.	
25.	
26.	
27.	
28.	
29.	
30.	
31.	
32.	
33.	
34.	
35.	
36.	
37.	
38.	
39.	
40.	
41.	
42.	

Ahjolinna Jouni		
Kortelainen Eija		
Luoma Pekka		
Ryynänen Topi		
Wallenius Anu		
Ahonlinna Aki		
Niskanen Jari		
Partanen Jesse		
Turpeinen Jarmo		
Vatka Ville		
Hamutta Toni		
Matilainen Risto		
Nickström Janne		
Hernesniemi Pertti		
Häyrinen Aapo		
Kaltakari Jyrki		
Karuaho Marja		
Nissinen Jaska		
Riisalo Juha		
Siro Jari		
Turunen Kirsi		
Adler Markku		
Anttonen Pirjo-Riitta		
Hiittenkallio Marika		
Silvonen Jukka		
Tuovinen Jani		
Alanko Jukka		
Hirvonen Ossi		
Kula Karol		
Levo Maria		
Puhakka Harri		
Stenberg Tommi		
Tupala Sini		
Mäkelä Viljami		
Kivimäki Mikko		
Lempinen Maarit		
Muurinen Eija		
Niemi Aapo		
Nysten Tuija		
Selander Eija		
Techtolin Merja		
Vuorio Tuire		
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Itäinen vaalipiiri
Itäinen vaalipiiri
Itäinen vaalipiiri
Itäinen vaalipiiri
Itäinen vaalipiiri
Itäinen vaalipiiri
Itäinen vaalipiiri
Itäinen vaalipiiri
Itäinen vaalipiiri
Itäinen vaalipiiri
Itäinen vaalipiiri
Itäinen vaalipiiri
Itäinen vaalipiiri
Itäinen vaalipiiri
Itäinen vaalipiiri
Itäinen vaalipiiri
Itäinen vaalipiiri
Itäinen vaalipiiri
Itäinen vaalipiiri
Itäinen vaalipiiri
Itäinen vaalipiiri
Läntinen vaalipiiri
Läntinen vaalipiiri
Läntinen vaalipiiri
Läntinen vaalipiiri
Läntinen vaalipiiri
Läntinen vaalipiiri
Läntinen vaalipiiri
Läntinen vaalipiiri
Läntinen vaalipiiri
Läntinen vaalipiiri
Läntinen vaalipiiri
Läntinen vaalipiiri
Läntinen vaalipiiri
Läntinen vaalipiiri
Läntinen vaalipiiri
Läntinen vaalipiiri
Läntinen vaalipiiri
Läntinen vaalipiiri
Läntinen vaalipiiri
Läntinen vaalipiiri
Läntinen vaalipiiri
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43.	
44.	
45.	
46.	
47.	
48.	
49.	
50.	
51.	
52.	
53.	

Väyrynen Esa		
Stålnacke-Inkala Maarit		
Tiainen Tiina		
Haapaniemi Mari		
Saarimaa Ari		
Saarimaa Eija		
Tikkanen Tuomo		
Lantto Harri		
von Schulman Mirva		
Jussinniemi Veli-Matti		
Turpeenoja Arto		

Läntinen vaalipiiri
Pohjoinen vaalipiiri
Pohjoinen vaalipiiri
Pohjoinen vaalipiiri
Pohjoinen vaalipiiri
Pohjoinen vaalipiiri
Pohjoinen vaalipiiri
Pohjoinen vaalipiiri
Pohjoinen vaalipiiri
Pohjoinen vaalipiiri
Pohjoinen vaalipiiri

UUDISTAVA VAIHTOEHTO –VAALILIIT TO

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	
21.	
22.	
23.	
24.	
25.	
26.	
27.	
28.	
29.	
30.	
31.	
32.	
33.	
34.	
35.	

Eklund Tarja		
Hölkki Juha-Pekka		
Koskinen Tomi		
Ojanen Eija		
Piepponen Kiia		
Riikonen Kari		
Vepsäläinen Pirjo		
Kaarlenpoika Marko		
Tuominen Asko		
Enqvist Vesa		
Laapotti Tarja		
Koski Pia		
Nurminen Anders		
Itkonen Pirjo		
Oksanen Sami		
Niskanen Lauri		
Särkkä Kari		
Törmä Helena		
Hietanen Tarja		
Parviainen Antti		
Färman Taisto		
Lehtinen Lauri		
Lehtonen Mikko		
Paasivirta Helena		
Vepsä Tuure		
Lempinen Päivi		
Ylinen Ari		
Alajoki Jaana		
Koivisto Petri		
Peltola Asko		
Rinta-Könnö Janne		
Takalo Heidi		
Mäkelä Eija		
Paananen Seppo		
Tuomari Juha		

Itäinen vaalipiiri
Itäinen vaalipiiri
Itäinen vaalipiiri
Itäinen vaalipiiri
Itäinen vaalipiiri
Itäinen vaalipiiri
Itäinen vaalipiiri
Itäinen vaalipiiri
Itäinen vaalipiiri
Itäinen vaalipiiri
Itäinen vaalipiiri
Itäinen vaalipiiri
Itäinen vaalipiiri
Itäinen vaalipiiri
Läntinen vaalipiiri
Läntinen vaalipiiri
Läntinen vaalipiiri
Läntinen vaalipiiri
Läntinen vaalipiiri
Läntinen vaalipiiri
Läntinen vaalipiiri
Läntinen vaalipiiri
Läntinen vaalipiiri
Läntinen vaalipiiri
Läntinen vaalipiiri
Pohjoinen vaalipiiri
Pohjoinen vaalipiiri
Pohjoinen vaalipiiri
Pohjoinen vaalipiiri
Pohjoinen vaalipiiri
Pohjoinen vaalipiiri
Pohjoinen vaalipiiri
Pohjoinen vaalipiiri
Pohjoinen vaalipiiri
Pohjoinen vaalipiiri
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