
 

1 

 

SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTO SEL 

Hyväksytty SEL:n liittovaltuustossa 26.11.2021 

 

TOIMINTASUUNNITELMA 2022 

 

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL:n toimintaa ohjaavat vuonna 2022 SEL:n 20. edustajakokouksessa Jyväskylässä 20.5.2017 hyväksytyt strategia 

vuosille 2017–2027 sekä toimintaohjelma ja talouden suuntaviivat vuosille 2017–2022. SEL:n 21. edustakokouksessa Lappeenrannassa 20.-22.5.2022 

hyväksytään uusi toimintaohjelma ja talouden suuntaviivat vuosille 2022–2027. 

Strategiassa määriteltyjen toiminnan painopisteiden ohella SEL:n tärkeimmät tavoitteet vuonna 2022 ovat vaikuttaminen aluevaaleissa kotimaisten 

elintarvikehankintojen puolesta, SEL:n 21. edustajakokous Lappeenrannassa 20.-22.5.2022 ja uuden hallinnon luottamustehtävään perehdyttäminen sekä 

valmistautuminen työehtosopimusneuvotteluihin. Nykyiset työehtosopimukset ovat voimassa 31.1.2023 asti. 

 

Strategiassa SEL:n toiminnalle on määritelty kuusi painopistettä: 

• Elintarvikealan työntekijöiden palkka- ja muiden työehtojen parantaminen 

• Elintarvikealan työntekijöiden työolojen parantaminen 

• Järjestäytymisasteen nostaminen elintarvikealan työpaikoilla 

• Epätyypillisten työsuhteiden määrän vähentäminen elintarvikealalla 

• Kotimaisten elintarvikkeiden ja alan työpaikkojen puolesta toimiminen 

• Ansiosidonnaisen työttömyysturvan ja työttömyyskassajärjestelmän puolustaminen 

Tavoitteiden saavuttamiseksi toimintaohjelmassa on määritelty työhuonekunnille, ammattiosastoille, aluejärjestöille ja valtakunnalliselle liitolle tehtäviä. 
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1. TAVOITE: Elintarvikealan työntekijöiden palkka- ja muiden työehtojen parantaminen (työehtosopimukset ja paikalliset sopimukset 

työehtosopimuksen puitteissa) 

SEL: Mittarit: 

• Vastaa työehtosopimustoiminnasta kokonaisuutena sekä tes-neuvottelukunnan ja tes-

jaostojen toiminnasta, neuvottelee työehtosopimukset ja kehittää niitä 

• Valmistautuu työehtosopimusneuvotteluihin, nykyiset työehtosopimukset ovat voimassa 

31.1.2023 asti 

• Valvoo, että lakia, työehtosopimuksia ja muita sopimuksia noudetaan työpaikoilla 

• Kouluttaa ja tiedottaa lainsäädännöstä, tes-määräyksistä ja paikallisesta sopimisesta sekä 

tukee neuvotteluissa tarvittaessa 

• Seuraa elintarvikealan työntekijöiden palkkakehitystä 

• Tekee yhteistyötä ja vaikuttaa päättäjiin lainsäädännön parantamiseksi yhteistyössä muiden 

ammattiliittojen, keskusjärjestön ja sidosryhmien kanssa, myös pohjoismaisella ja 

eurooppalaisella tasolla 

• Selvittää automatisaation, robotisaation ja digitalisaation vaikutuksia elintarvikealan 

työtehtäviin ja miten ne on huomioitava työehdoissa 

• Toimii tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi elintarvikealalla, tiedottaa ja kouluttaa 

tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioista 

• Huolehtii, että mahdollisimman monelle elintarvikealan työpaikalle valitaan luottamusmies 

syksyllä luottamusmiesvaaleissa 

• Palkkatilastot 

• Työsuhdemallitilastot 

• Työaikatilastot 

• Palkka- ja muiden työehtojen 

vertailu muuhun teollisuuteen 

• Järjestäytymisaste 
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• Järjestää SEL:n luottamushenkilöpäivät 8.-9.10.2022 

• Järjestää alakohtaisia pääluottamusmiestapaamisia tarpeen mukaan 

• Järjestää konsernikokouksia toimintavuonna kaksi kokousta/konserni 

• Tukee EWC-edustajien työtä järjestämällä koulutusta ja EWC-edustajien tapaamisia 

 

2. TAVOITE: Elintarvikealan työntekijöiden työolojen parantaminen (työsuojelutoiminta) 

SEL: Mittarit: 

• Valvoo, että lakia, työehtosopimuksia ja muita sopimuksia noudetaan työpaikoilla 

• Ohjeistaa, neuvoo, tiedottaa ja kouluttaa työympäristöasioista 

• Tekee yhteistyötä ja vaikuttaa päättäjiin lainsäädännön parantamiseksi yhteistyössä muiden 

ammattiliittojen, keskusjärjestön ja sidosryhmien kanssa 

• Pyrkii neuvottelemaan työsuojeluvaltuutetun oikeudet samalle tasolle pääluottamusmiehen 

kanssa 

• Järjestää tammi-helmikuussa uusille työsuojeluedustajille alueelliset starttikurssit 

• Tukee EWC-edustajien työtä järjestämällä koulutusta ja EWC-edustajien tapaamisia 

• On mukana EuroSafety-työturvallisuusmessuilla Tampereella 13.-15.9.2022 

• Järjestää SEL:n työsuojelun asiantuntijaseminaarin työpaikkojen luottamushenkilöille 

23.9.2022 

• Aktivoi Euroopan työsuojeluviikon näkymistä elintarvikealan työpaikoilla viikolla 43 

• Työtapaturmataajuus 

• Sairauspoissaoloprosentti 

• Keskimääräinen eläköitymisikä 

• Ammattitautitilastot 

• Työurien pituus 

• Kysely työoloista ja 

työsuojelutoiminnan 

järjestämisestä työpaikoilla 
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3. TAVOITE: Järjestäytymisasteen nostaminen elintarvikealan työpaikoilla 

SEL: Mittarit: 

• Tarjoaa hyvää jäsenpalvelua työsuhde-, jäsenyys- ja työttömyysturva-asioissa seitsemässä 

aluetoimistossa. Palvelunumeroiden puhelinringeillä varmistetaan puhelinpalvelun sujuvuus. 

• Järjestää jäsenille ay- ja järjestökoulutusta Murikka-opistossa 

• Tarjoaa kaikille jäsenille maksutta KSL-opintokeskuksen avoimia koulutuksia 

• Keskittää ammattiosastojen toimintaa isompiin osastoihin, pienten ammattiosastojen 

yhdistäessä toimintaansa isompiin osastoihin ammattiosastojen aloitteesta. Tavoitteena on, 

että kaikki osastot ovat hyväksyneet sähköisesti edustajakokouksen hyväksymät 

ammattiosastojen mallisäännöt ja että kaikilla ammattiosastoilla on toimintaan riittävä 

jäsenmäärä. 

• Aluejärjestöjen koulutuksen teemana on ammattiosastojen toiminnan vahvistaminen 

• Aktivoi ammattiosastojen toimintaa ja koulutustoimintaa KSL-opintokeskuksen kanssa 

• Järjestää SEL:n ammattiosastopäivät 19.-20.2.2022 

• Kehittää järjestämistyötä ja luo toimintamallin, jolla järjestetään järjestäytymättömiä 

työpaikkoja 

• Järjestää kampanjoita, jotka aktivoivat jäsenhankintaa ammattiosastoissa ja työpaikoilla 

o Uuden jäsenen liittoon hankkinut jäsen palkitaan uudesta jäsenestä 

o Kesätyöntekijäkampanja keväällä 

o SEL:n jäsenhankintaviikot syksyllä 

• Jäsenmäärän kehitys 

• Järjestäytymisasteen kehitys 

• Uusien jäsenten määrä 

• Eronneiden jäsenten määrä ja 

eroamissyyt 

• Nuorten jäsenten määrä 

• Opiskelijajäsenten määrä 

• Työpaikkojen ja 

ammattiosastojen 

luottamushenkilöiden määrä ja 

uusien osuus valituista 
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• Järjestää koulutusta ja tuottaa materiaaleja eri kielillä jäsenhankinnan tueksi 

• Aktivoi maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden järjestäytymistä 

• Tarjoaa jäsenetuja, jotka lisäävät jäsenpitoa ja tukevat jäsenhankintaa 

o Ylläpitää SEL:n jäsenten omaa kesäpaikkaa Koivikkorantaa Kangasniemellä 

o Järjestää 25-vuotisjäsenlomia, jonka voi viettää myös viikon lomana Koivikkorannassa 

• Järjestää valtakunnallisia tapahtumia, jotka sitouttavat liiton jäsenyyteen ja tukevat 

jäsenhankintaa 

o SEL:n Talvipäivät Tahkolla 4.-6.2.2022 ja SEL:n kesävestarit Tampereella 12.-13.8.2022 

o SEL:n lasten leiri Koivikkorannassa 5.-11.6.2022 

o SEL:n veteraanifestarit Koivikkorannassa 30.-31.8.2022 

o SEL:n suuri jäsenristeily tammi-helmikuussa 2023 

• Organisoi liiton nuorten valtakunnallista ja alueellista toimintaa, joka tukee jäsenhankintaa 

o SEL:n nuorten risteily Helsingistä Tallinnaan 7.-8.5.2022 

o Superviikonloppu Himoksella 5.-6.11.2022, jossa suunnitellaan alueellista toimintaa 

o Tunnetko oikeutesi? –kurssi Rovaniemellä 12.-13.3.2022 ja Maarianhaminassa 16.-

18.9.2022 

o Kesätyöntekijöiden ja opiskelijajäsenten kesätapahtuma Tampereella 23.7.2022 

o Myöntää projektirahaa nuorten alueellisten tapahtumien järjestämiseen 

• Vastaa elintarvikealan opiskelijoiden jäsenhankinnasta ammatillisissa oppilaitoksissa, 

opiskelijajäsenhankintaa tehdään yhdessä ammattiosastojen ja ammattiin opiskelevien 
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opiskelijajärjestö SAKKIn kanssa 

o Lahjoittaa palkinnon nuorten Taitaja-kilpailun elintarvikealan lajeihin 

o Tarjoaa vuodeksi ilmaiseksi SAKKIn opiskelijakortin SEL:n opiskelijajäseneksi liittyville 

 

4. TAVOITE: Epätyypillisten työsuhteiden määrän vähentäminen elintarvikealalla 

SEL: Mittarit: 

• Tiedottaa lainsäädännöstä ja työehtosopimusten määräyksistä 

• Tiedottaa epätyypillisten työsuhteiden ongelmista ja niiden pitkän aikavälin vaikutuksista 

myös vakituiselle ja kokoaikaiselle henkilöstölle 

• Pyrkii tes-toiminnassa ratkaisuihin, jotka vähentävät epätyypillisten työsuhteiden käyttöä 

• Tekee yhteistyötä ja vaikuttaa päättäjiin lainsäädännön parantamiseksi yhteistyössä muiden 

ammattiliittojen, keskusjärjestön ja sidosryhmien kanssa 

• Työsuhdemuotojen tilasto 

• Selvitys, kuinka paljon on 

paikallisia sopimuksia, joilla on 

rajattu epätyypillisten 

työsuhteiden käyttöä 

työpaikalla 

 

5. TAVOITE: Kotimaisten elintarvikkeiden ja alan työpaikkojen puolesta toimiminen 

SEL: Mittarit: 

• Kampanjoi kotimaisen työn ja elintarvikkeiden puolesta 

• Vaikuttaa aluevaaleissa julkisten elintarvikehankintojen kotimaisuusasteen nostamiseksi 

• Tiedottaa kotimaisten elintarvikkeiden suosimisen merkityksestä alan työllisyyteen 

• Tuottaa materiaalia 

• Tapahtumien, markkinoinnin ja 

yhteistyön määrä 

• Kampanjoinnin näkyvyyden ja 

vaikuttavuuden arviointi 

• Julkisten elintarvikehankintojen 
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• Ottaa kantaa ja näkyy mediassa 

• Vaikuttaa päättäjiin 

• Kampanjoi pakollisten alkuperämerkintöjen puolesta myös EU-tasolla 

• Tekee yhteistyötä ja kampanjoi sidosryhmien kanssa 

kotimaisuusaste 

• Elintarvikealan työpaikkojen 

määrä 

 

6. TAVOITE: Ansiosidonnaisen työttömyysturvan ja työttömyyskassajärjestelmän puolustaminen 

SEL: Mittarit: 

• Tiedottaa jäsenille ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta, sen merkityksestä, säädöksistä ja 

muutoksista sekä tarjoaa materiaalia 

• Järjestää työpaikkojen ja ammattiosastojen luottamushenkilöille koulutusta 

• Tekee esityksiä työttömyysturvan kehittämiseksi 

• Tekee yhteistyötä ja vaikuttaa päättäjiin lainsäädännön parantamiseksi yhteistyössä muiden 

ammattiliittojen, työttömyyskassojen ja sidosryhmien kanssa 

• Puolustaa työttömiä jäseniä ja työttömyysturvaa 

• Työttömyysturvan kehittyminen 

• Yhteiskuntavaikuttamisen 

onnistumisen arviointi 

 

Kansainvälinen toiminta 

SEL osallistuu elintarvikealan ammattiliittojen Pohjoismaisen Unionin PU:n hallituksen työskentelyyn. SEL koordinoi Suomen Ammattiliittojen 

Solidaarisuuskeskus SASKin kanssa PU:n solidaarisuushanketta, jonka tavoitteena on Filippiinien elintarviketyöntekijöiden järjestäytymisen, työolojen ja 

tasa-arvon parantaminen. Pohjoismaisten liittojen välillä selvitetään nuorisotyön sekä jäsenhankinnan hyvien kokemusten ja käytäntöjen jakamista. 
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SEL osallistuu European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions EFFAT:n hallituksen työskentelyyn. SEL kehittää yhdessä muiden 

pohjoismaisten liittojen kanssa EFFAT:n toimintaa. Työ työehtosopimuksiin ja työmarkkinaosapuolten neuvotteluihin perustuvan pohjoismaisen mallin 

puolustamiseksi jatkuu. 

EWC-edustajien työtä tuetaan järjestämällä koulutusta sekä EWC-edustajien tapaamisia. 

Baltian maiden työntekijöiden edunvalvonnan ja järjestämistyön tukemista jatketaan suomalaisten ammattiliittojen BOA-yhteishankkeella. 

SEL osallistuu International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tourism, Tobacco ja Allied Workers’ Assocations IUF:n hallituksen ja 

työvaliokunnan työskentelyyn. IUF:n kautta herätellään uudelleen yhteyksiä Venäjän ammattiyhdistysliikkeeseen. 

SEL osallistuu SASKin hallituksen työskentelyyn ja hanketoimintaan. SEL valmistelee SASKin koordinoimaa kehitysyhteistyöhanketta Malawissa. 

SEL tukee Finnwatchin Ihmisarvoisen työn ohjelmaa, jossa tutkitaan kehitysmaiden työntekijöiden oikeuksien toteutumista alihankintaketjuissa. 

 

Hallinto 

SEL:n 21. edustajakokous järjestetään Lappeenrannassa 20.-22.5.2022. Edustajakokouksen äänivaltaiset osallistujat valitaan vaaleilla 3.1.-6.2.2022. 

Edustajakokouksessa hyväksytään muun muassa toimintaohjelma ja talouden suuntaviivat vuosille 2022–2027. SEL:n nykyinen strategia on voimassa vielä 

seuraavan edustajakokouskauden 2017–2027. 

Liittovaltuusto ja liittohallitus johtavat liiton toimintaa sääntöjen sekä edustajakokouksen ja hallinnon päätösten mukaisesti. Liittovaltuusto kokoontuu 

vuoden aikana kaksi kertaa sääntömääräiseen kokoukseen ja lisäksi tarvittaessa ylimääräisiin kokouksiin. Liittohallitus kokoontuu vuoden aikana kahdeksan 

kertaa ja lisäksi tarvittaessa ylimääräisiin kokouksiin. Liittovaltuustolla on vuoden aikana yksi ja liittohallituksella kaksi koulutus- ja suunnittelupäivää. 

Liittohallituksen edustajakokouskaudeksi 2017–2022 nimeämät jaostot: työympäristöjaosto, kansainvälinen jaosto, koulutusjaosto, nuorisojaosto, 

tiedotusjaosto sekä kesäpaikkatoimikunta toimivat ja hoitavat liittohallituksen antamia tehtäviä edustajakokoukseen 20.-22.5.2022 asti, jonka jälkeen 

aloittava uusi liittohallitus nimeää uudet jaostot. 

 

Talous 
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Liiton taloudenhoitoa ohjaa SEL:n 20. edustajakokouksessa Jyväskylässä 20.5.2017 hyväksytyt talouden suuntaviivat vuosille 2017–2022. Taloudenhoidon 

tavoitteena on liiton toiminnan ja palveluiden turvaaminen jäsenille olemassa olevilla voimavaroilla tilanteessa, jossa merkittävää jäsenmaksutulojen nousua 

ei ole näköpiirissä. 

Talouden suuntaviivojen mukaiset pääperiaatteet ovat: 

- Liiton toiminta on jäsenlähtöistä, hyvin suunniteltua ja organisoitua sekä kustannustehokkaasti toteutettua 

- Liiton varsinaisen toiminnan menojen ja jäsenmaksutulojen erotus on kestävällä tasolla 

- Liiton kokonaisjäsenmaksu on teollisuusliittojen keskimääräisellä ja kilpailukykyisellä tasolla 

- Liiton taloutta hoidetaan huolellisesti, jolloin liitto säilyy vahvana ja sillä on hyvä työtaisteluvalmius 

Liiton taloudellisesta tilanteesta raportoidaan kolmen kuukauden välein liittohallitukselle ja kuukausittain liiton johtoryhmälle. 

Liiton omaisuudenhoidon tueksi liittohallitus hyväksyy vuosittain sijoitussuunnitelman, joka ohjaa liiton sijoitustoimintaa. Sijoituksia tarkastellaan 

kokonaisuutena sijoitusryhmän ja UB Pankkiiriliikkeen asiantuntijan toimesta neljännesvuosittain. Sijoitustoiminnasta raportoidaan liittohallitukselle 

neljännesvuosittain. 

Vuonna 2022 otetaan käyttöön matka- ja kuluhallintajärjestelmä, joka korvaa käytössä olleen paperisen matkalaskulomakkeen. 

 

Viestintä 

SEL:n viestinnän tavoitteena on välittää tietoa sekä tehdä näkyväksi ja tukea liiton toiminnan eri osa-alueita. 

Viestinnän tärkeimmät kanavat ovat Elintae-lehti, verkkosivut ja intranet, sosiaalinen media, sähköiset jäsenkirjeet sekä erilaiset esitteet, oppaat ja 

työpaikkojen ilmoitustauluille tarkoitetut materiaalit, joista tiedotetaan työpaikkojen ja ammattiosastojen luottamushenkilöille lähetettävällä kiertokirjeellä. 

Markkinointi sekä SEL:n jäsenille ja potentiaalisille jäsenille jaettavat logotuotteet tukevat sekä jäsenhankintaa että jäsenpitoa. 

Uudistettu Elintae alkaa ilmestyä vuoden 2022 alusta aikakauslehtenä kahdeksan kertaa vuodessa. Lehti postitetaan jäsenetuna kaikille SEL:n jäsenille. 

Sosiaalisessa mediassa SEL viestii Facebookissa, Twitterissä, Instagramissa ja LinkedInissa. Lisäksi käytössä on Flickr-kuva-albumi. 


