Vet du vad du har
att tacka för alla
dessa rättigheter?

SEL
YTK?
eller

Jämför i vilkendera det
lönar sig att vara medlem.

Förbundet tillhör
alla, alla hör till
förbundet!

Använd 10 minuter av din
tid och läs varför det är
bra att vara medlem i ett
fackförbund.

Det
kollektivavtal
ditt fackförbund
SEL har
Finlands
förhandlat fram lagstiftning

Fatta ett gott beslut, bli medlem,
det kostar inte för mycket!
Medlemskap lönar sig alltid, oberoende av vilket slags
arbetsförhållande 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 arbetslöshetsskydd. I förbundets
medlemsavgift ingår medlemsavgiften i arbetslöshetskassan.
SEL:s medlemsavgift är 1,6 % av din bruttolön.

1.

Löneförhöjningar

Ja

Nej

2.

Minimilöner

Ja

Nej

3.

Ersättning för morgontimmar

Ja

Nej

4.

Tillägg för kvälls- och
nattskiften

Ja

Nej

5.

Tjänsteårstillägg

Ja

Nej

6.

Söckenhelgsersättningar

Ja

Nej

7.

Semesterpremie

Ja

Nej

8.

Arbetstidsförkortningar, s.k.
pekkanendagar

Ja

Nej

Arbetsgivaren drar av 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 avdragsbar vid beskattningen. När de
medlemsavgifter du betalat beaktas i din slutliga beskattning,
betalar du för medlemskapet i förbundet i själva verket
mindre än vad det står på ditt lönekvitto.

9.

Sjuklön

Så här ansluter du dig:

Ja

Ja

4–8 veckor

1+9 dagar

10.

Fridag med lön för vård av
insjuknat barn

Ja

Nej

11.

Moderskaps- och
faderskapsledighet med lön

Ja

Nej

12.

Spelreglerna för användningen
av hyrd arbetskraft

Ja

Nej

Dessa rättigheter för arbetstagarna har vi uppnått tack vare de
arbetstagare som organiserat sig fackligt. En förutsättning för
att kunna bevara dem är att vi även i fortsättningen har en hög
organisationsgrad och vid behov kraft att tillsammans försvara
våra rättigheter.

Du ansluter dig som medlem i SEL genom att fylla i
medlemsansökan tillsammans med förtroendemannen
på din arbetsplats. Du kan också ansluta dig som medlem
på adressen www.selry.fi/blimedlem eller på SEL:s
regionbyrå. Om du redan är medlem i SEL, gå rejält tillväga
och rekommendera medlemskapet i förbundet åt din
arbetskompis eller en studerande i livsmedelsbranschen.

Har du ännu något att fråga om?
Diskutera mer med förtroendemannen på din arbetsplats.
Du kan också ringa till förbundet 09 4246 1200 eller bekanta
dig med webbsidorna www.selry.fi.

Tjänster och förmåner för medlemmarna

Finlands livsmedelsarbetareförbund SEL
och arbetslöshetskassa

Allmänna arbetslöshetskassan YTK
dvs. ”Loimaan kassa”

YTK-föreningen

1.

Betalar inkomstrelaterad dagpenning, om du blir arbetslös eller permitterad

Ja

Ja

Nej

2.

Betalar alterneringsersättning, om du blir alterneringsledig

Ja

Ja

Nej

3.

Uppbär medlemsavgift i förhållande till storleken av din lön.

Nej

Nej

4.

De medlemsavgifter du betalar dras av från dina löneinkomster i din beskattning

Ja

Ja

Nej

5.

Förhandlar fram med arbetsgivarförbundet ett kollektivavtal, i vilket man fastslår miniminivåerna för löne- och andra
villkor för alla arbetstagare inom branschen, exempelvis arbetstider, tillägg, övertidsersättningar, semestrar och
semesterpenningar samt löner för sjukdomstid.

Ja

Nej

Nej

6.

Arbetar för att förbättra löner och andra anställningsvillkor samt arbetsförhållanden, arbetslivets lagstiftning och
arbetslöshetsskydd.

Ja

Nej

Nej

7.

Övervakar att man på arbetsplatserna inte bryter mot arbetstagarnas rättigheter, lag, kollektivavtal eller andra avtal.

Ja

Nej

Nej

Nej

Till telefonrådgivningen hör bara allmän juridisk rådgivning utan att en jurist bekantar sig med handlingar
eller annat material. Allt annat kostar. Rådgivning om
kollektivavtalet, exempelvis lönerna, ges inte.

Ja
Lågavlönade betalar mindre i medlemsavgift
än högavlönad.

En livsmedelsarbetare och en produktionschef betalar lika stor medlemsavgift.

Nej
Ja

8.

Ger råd, om du har något att fråga om anställningsförhållandet eller det socialskydd som ansluter sig till arbetet

9.

Hjälper dig att lösa dina problem med arbetsgivaren, exempelvis om du får för litet i lön, om du blir olagligt uppsagd,
insjuknar och blir arbetsoförmögen eller råkar ut för en arbetsolycka.

Ja

Nej

10.

Bevakar dina intressen i samarbetsförhandlingar och förhandlar om att du får behålla din arbetsplats.

Ja

Nej

11.

Beviljar dig avgiftsfri rättshjälp och juristtjänster, om man inte kan lösa din arbetstvist med arbetsgivaren
förhandlingsvägen.

Ja

Nej

12.

Du har på din arbetsplats rätt att delta i valet av förtroendeman samt verkstadsklubbens och fackavdelningens
verksamhet, möten och fritidsevenemang.

Ja

Nej

Nej

13.

Utbildar för bevakning av de anställdas intressen på arbetsplatsen.

Ja

Nej

Nej

14.

Bedriver kampanjer för att höja uppskattningen av inhemsk mat och arbetstagarna inom livsmedelsbranschen.

Ja

Nej

Nej

Nej
Rättsskyddssförsäkringens maximala
ersättningsbelopp är 10 000 € och självrisken 15 %
av de kostnader som ersätts. SEL:s rättshjälp har inte
något maximibelopp för ersättningen eller någon
självrisk.

Nej
Nej
Se punkt 9.

