
FATTA ETT GOTT BESLUT, BLI MEDLEM,  
DET KOSTAR INTE FÖR MYCKET!

Medlemskap lönar sig alltid, oberoende av vilket slags arbets-
förhållande du har. Med medlemskap i förbundet skaffar du dig 
skydd mot problem som du eventuellt ställs inför i arbetslivet 
och samlar arbetsvillkor för ditt inkomstrelaterade arbetslös-

hetsskydd. I förbundets medlemsavgift ingår medlemsavgiften i 
arbetslöshetskassan.

SEL:s medlemsavgift är 1,7 % av din bruttolön. Arbetsgivaren 
innehåller medlemsavgiften direkt från din lön eller om du 

så vill, kan du själv beräkna och betala medlemsavgiften till 
förbundet varje månad.

Medlemsavgiften är i sin helhet avdragsgill vid beskattningen. 
När de medlemsavgifter du betalat beaktas i din slutliga beskatt-

ning, betalar du för medlemskapet i förbundet i själva verket 
mindre än vad det står i ditt lönebesked.

SÅ HÄR ANSLUTER DU DIG
Du ansluter dig som medlem i SEL genom att fylla i medlemsan-
sökan tillsammans med förtroendemannen på din arbetsplats. 

Du kan också ansluta dig som medlem på adressen www.selry.fi 
eller på SEL:s regionbyrå.

Om du redan är medlem i SEL, gå rejält tillväga och rekommen-
dera medlemskapet i förbundet åt din arbetskompis eller en 

studerande i branschen. 

HAR DU ÄNNU NÅGOT ATT FRÅGA OM? 
Diskutera mer med förtroendemannen på din arbetsplats. Du 

kan också ringa till förbundet 020 774 004 eller bekanta dig med 
webbsidorna www.selry.fi.

TA VARA 
PÅ DIG SJÄLV 
OCH DINA 
ARBETSKAMRATER!

DU REDAN ÄR MEDLEM I YTK?
Om du är medlem i YTK, dvs. Allmänna arbetslöshetskassan, 
den så kallade Loimaan kassa, lönar det sig att snabbt byta 

till medlemskap i den egna branschens fackförbund och den 
arbetslöshetskassa som samarbetar med fackförbundet.
YTK är enbart en arbetslöshetskassa, den är inte ett fack-

förbund. YTK förhandlar alltså inte om arbetsvillkoren eller 
driver på förbättringar i löner och arbetsförhållanden eller 

arbetslöshetsskydd.
Medlemskap bara i kassan är inte till hjälp, om du får för låg 
lön, om du blir olagligt uppsagd eller om du råkar ut för en 

arbetsolycka.

LÄS HÄR, VARFÖR DET 
ÄR BRA ATT VARA 

MEDLEM I SEL.

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

FÖRBUNDET TILLHÖR ALLA, 

ALLA HÖR TILL FÖRBUNDET!

DU BARA HAR KORTTIDSJOBB?
I arbetsförhållandet kan man ställas inför problem också som 

deltidsanställd, visstidsanställd eller bemanningsanställd. 
Förtroendemannen och förbundet hjälper att reda ut löne- 

och andra anställningsfrågor, om du är medlem i förbundet.
Också en korttidsanställd samlar som förbundsmedlem 

arbetsvillkor som berättigar till inkomstrelaterad arbetslös-
hetsdagpenning. Arbetsvillkorets längd för en löntagare är 

26 kalenderveckor. Arbetsvillkoret kan alltså som kortast upp-
fyllas på ca 6 månader. Arbetsvillkoret uppfylls under varje ar-
betsvecka, under vilken arbetstiden har varit minst 18 timmar 

och det för arbetet har betalats lön enligt kollektivavtalet. 
Arbetet behöver inte vara kontinuerligt, men arbetsvillkoret 

ska uppfyllas under granskningsperioden. Granskningsperio-
den är 28 månader och den räknas bakåt från den dag man 

anmäler sig som arbetslös arbetssökande.
Arbetsvillkorets granskningsperiod på 28 månader förlängs, 
om du av godtagbar orsak, exempelvis studier, barnafödsel, 

sjukdom eller värnplikt varit förhindrad att stå till arbetsmark-
nadens förfogande. Granskningsperioden förlängs högst 7 år.

DU ÄNNU STUDERAR?
Om du studerar livsmedelsbranschen i en yrkesläroanstalt, 

lönar det sig för dig att ansluta dig som studentmedlem i SEL 
redan under studietiden. Studentmedlemskapet är avgiftsfritt.
Om du utför avlönat arbete under studietiden, på sommaren 

eller vid sidan av studierna, betala förbundets medlemsavgift 
på din lön, så samlar du på ditt arbetsvillkor för eventuell 

arbetslöshet och inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning.



FÖRMÅNER
Som medlem står arbetsplatsens förtroendemans, 
arbetarskyddsfullmäktiges och förbundets tjänster 

till ditt förfogande.
SEL:s regionbyråer betjänar medlemmarna i alla 
frågor som gäller arbetsförhållandet, arbetsvill-

koren, arbetslöshetsskyddet och medlemskapet i 
förbundet.

Förutom intressebevakningen utbildar förbundet 
sina medlemmar samt erbjuder medlemsförmåner 

och fritidsverksamhet. Som medlem i förbundet 
kan du delta i förbundets och fackavdelningens 

evenemang, såsom kryssningar och Sommar- och 
Vinterdagar. Du får också SEL:s tidning Elintae 

hem till dig och rätt att använda förbundets och 
arbetslöshetskassans elektroniska tjänster. De 

övriga medlemsförmånerna hittar du på förbundets 
webbsidor www.selry.fi.

ALLT DET HÄR  
LÅTER BRA, MEN OM…

Använd 10 minuter av din 

tid och läs varför det är bra att 

vara medlem i ett fackförbund.

ARBETSVILLKOR
SEL förhandlar fram med arbetsgivarförbunden 

inom branschen de riksomfattande kollektivavtal, 
i vilka man fastslår miniminivåerna för löne- och 

andra villkor för alla arbetstagare inom branschen, 
exempelvis arbetstider, tillägg, övertidsersättning-

ar, semestrar och semesterpenningar samt löner 
för sjukdomstid. Man kan lokalt avtala om bättre 

arbetsvillkor än de som ingår i kollektivavtalet, men 
inte om sämre.

BÖRJA 
HÄR:

STYRKA
Ju fler arbetstagare på arbetsplatsen och inom 

branschen som är fackanslutna, desto större kraft 
har förtroendemännen och förbundet att förhandla 

om arbetsvillkoren med arbetsgivarna.

UPPSKATTNING
Som medlem är du med om att förbättra arbetsvillkoren och 

-förhållandena samt höja uppskattningen av dem som förfär-
digar inhemsk mat och dryck. Medlemskap i förbundet är ett 
tecken på att du sätter värde på dig själv och ditt eget arbete.  

STÖD
SEL bevakar sina medlemmars förmåner och drar försorg om att 
arbetstagarnas rättigheter, lag, kollektivavtal eller andra avtal 

inte kränks på arbetsplatserna.
Om du har något att fråga om dina arbetsvillkor eller om det 

uppstår meningsskiljaktigheter om dem med din arbetsgivare 
eller om du exempelvis råkar ut för en arbetsolycka, ger för-

bundet råd och hjälper att lösa problemen.  
Den förtroendeman som företräder förbundet på arbetsplatsen 
står till din hjälp. Om det inte ännu finns någon förtroendeman 
på din arbetsplats, kan du kontakta SEL:s regionbyrå direkt. Om 
saken inte avgörs förhandlingsvägen, för förbundet vid behov 

ditt ärende ända till domstol.

MAKT
Som medlem har du rätt att påverka förbundets verksamhet 

och delta i förbättrandet av arbetsvillkoren och -förhållandena 
på din egen arbetsplats, valet av förtroendeman och arbetar-

skyddsfullmäktig och verkstadsklubbens möten.
Varje förbundsmedlem är medlem i en fackavdelning. Du 

kan delta i din egen fackavdelnings verksamhet, möten och 
evenemang. På mötena beslutar medlemmarna samfällt hur 

medlemsavgiftspengarna ska användas. Avdelningarna ordnar 
exempelvis utbildning och fritidsverksamhet samt erbjuder 

olika slags medlemsförmåner.

TRYGGHET
När du ansluter dig som medlem i SEL, ansluter du 
dig samtidigt också som medlem i Finlands Livs-

medelsarbetares Arbetslöshetskassa. I förbundets 
medlemsavgift ingår medlemsavgift till kassan. Om 
du blir arbetslös eller permitterad, får du arbetslös-
hetsdagpenning, som är relaterad till din inkomst 
och är ansenligt bättre än bara basskyddet. Om du 

går på alterneringsledighet, betalar kassan alterne-
ringsersättning.
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GÄNGET
Finlands Livsmedelsarbetareförbund SEL är det egna 
fackförbundet för dem som arbetar inom livsmed-

elsbranschen. De arbeten SEL-medlemmarna utför är 
till exempel framställning, förpackning och lagring 
av livsmedel samt underhålls- och servicearbeten. 

Genom att vara medlem i förbundet får du det bästa 
skyddet i arbetslivet och om du blir arbetslös. Som 

medlem i SEL tar du vara på dig själv och dina arbets-
kamrater.
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