
1. Palkankorotukset Kyllä Ei

2. Minimipalkat Kyllä Ei

3. Aamutuntikorvaus Kyllä Ei

4. Ilta- ja yövuorolisät Kyllä Ei

5. Palvelusvuosilisät Kyllä Ei

6. Arkipyhäkorvaukset Kyllä Ei

7. Lomaraha Kyllä Ei

8.
Työajan lyhennysvapaat  
eli pekkaset Kyllä Ei

9. Sairausajan palkka Kyllä
4–8 viikkoa

Kyllä
1+9 päivää

10.
Palkallinen vapaa sairaan 
lapsen hoitoon Kyllä Ei

11.
Palkallinen äitiysvapaa  
ja isyysvapaa Kyllä Ei

12.
Vuokratyövoiman käytön 
pelisäännöt Kyllä Ei

Tiedätkö minkä 
ansiosta sinulla  
on nämä oikeudet?

Ammattiliittosi  
SEL:n

neuvottelema  
työehtosopimus

Suomen 
lainsäädäntö

Nämä työntekijöiden oikeudet olemme saavuttaneet liiton jäseneksi 
järjestäytyneiden työntekijöiden ansiosta. Niiden säilyttäminen 

edellyttää, että meillä on jatkossakin korkea järjestäytymisaste ja 
tarvittaessa voimaa puolustaa porukalla oikeuksiamme.

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 1,6 % bruttopalkastasi. Työnantaja perii 
jäsenmaksun suoraan palkastasi tai jos haluat, voit itse laskea 

ja maksaa jäsenmaksun liitolle joka kuukausi.
Jäsenmaksu on kokonaisuudessaan verovähennys kelpoinen. 

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.

Jäikö kysyttävää?
Juttele lisää työpaikkasi luottamusmiehen kanssa. 

Voit myös soittaa liittoon 09 4246  1200 tai tutustua 
SEL:n verkkosivuihin osoitteessa www.selry.fi.

Liity SEL:n jäseneksi,  
vaikka olisit elintarvikealalla 

töissä vain kesän!
Lue tästä, miksi sinun  
kannattaa liittyä SEL:n 

jäseneksi.

Kesätyöntekijä,
liitto on 

sinuakin varten!



Kun liityt SEL:n jäseneksi:

1. Saat kunnon työehdot
SEL neuvottelee elintarvikealan työnantajaliiton 
kanssa työehtosopimukset, joissa määritellään 

kaikkien työntekijöiden palkka- ja muiden 
työehtojen vähimmäisehdot, esimerkiksi 

työajat, lisät, ylityökorvaukset ja lomarahat.

SEL:n luottamusmies edustaa työntekijöitä, 
kun työpaikalla neuvotellaan palkoista ja 

muista työehdoista työnantajan kanssa. Mitä 
enemmän meitä on, sitä paremmat työehdot 

meillä kaikilla on.

2. Saat apua ja tukea
Työpaikkasi luottamusmies neuvoo ja auttaa 

sinua, jos sinulla on kysyttävää palkastasi 
tai muista työehdoistasi tai jos sinulle tulee 

ongelmia työpaikalla.

Myös kesätyöntekijänä tai muissa pätkätöissä 
voit joutua tilanteisiin, joissa tarvitset liiton 

turvaa. Sinulle voidaan esimerkiksi maksaa liian 
vähän palkkaa, sinulle voi sattua työtapaturma 

tai työsuhteesi voidaan päättää laittomasti. 
Näissäkin tilanteissa saat liiton jäsenenä apua 

asioiden selvittämisessä.

3. Kerrytät työttömyysturvaa
Kun liityt SEL:n jäseneksi, liityt samalla 

työttömyyskassan jäseneksi. Jos työskentelet 
vähintään 18 tuntia viikossa, kerrytät 

työssäoloehtoa, ja voit saada ansiosidonnaista 
työttömyyspäivärahaa, jos jäät työttömäksi.

Voit kerryttää 26 viikon työssäoloehtoa 
täyteen 28 kuukauden ajan. Esimerkiksi 

päätoiminen opiskelu, lapsen syntymä, sairaus 
tai asevelvollisuuden suorittaminen pidentävät 

28 kuukauden tarkastelujaksoa enintään 
seitsemän vuotta.

4. Jäsenyys seuraa mukanasi
Kerryttämäsi työttömyysturvan työssäoloehto 

ei katoa, kun vaihdat toiseen työpaikkaan 
tai kokonaan toiselle alalle, jos pidät liiton 

jäsenyyden kunnossa tai jos vaihdat toiseen 
ammattiliittoon ja työttömyyskassaan ilman 

katkoksia.

5. Saat jäsenetuja
SEL:n jäsenenä saat etuja, kuten maksuttoman 

vapaa-ajan matkustajavakuutuksen, joka on 
voimassa Suomessa ja ulkomailla. Lue lisää ja 

katso kaikki jäsenedut osoitteesta  
www.selry.fi/jasenedut.


