
Tee õige otsus ja astu liikmeks,  
see ei maksa liiga palju! 

SEL-i liige tasub alati olla, ükskõik milline on sinu töösuhte 
vorm. Liidu liikmena kindlustad oma tagalat tööelus ette tulla 

võivate probleemide vastu ja kogud sissetulekuga seotud 
töötuskindlustust. Liidu liikmemaks hõlmab töötukassa 

liikmemaksu. SEL-i liikmemaks on 1,4% sinu brutopalgast. 
Tööandja võtab liikmemaksu sinu palgast maha või soovi 
korral võid liikmemaksu suuruse ise välja arvutada ja kord 
kuus liidule maksta. Liikmemaks võimaldab täies ulatuses 

maksuvähendust. Kuna sinu tasutud liikmemakse arvestatakse 
lõplike maksude arvutamisel, maksad liidu liikmeks oleku eest 

tegelikult vähem kui oma palga suurusele vastava osa.

Liitumine:
SEL-i liikmeks saad, kui täidad koos oma töökoha 

usaldusisikuga liikmeks astumise avalduse. Liituda saad ka 
veebiaadressil www.selry.fi või SEL-i piirkondlikus kontoris. 

Kui oled juba SEL-i liige, tee õige tegu ja soovita ka oma 
töökaaslastel või toitlustusala õppijatel liidu liikmeks astuda.

Sul on veel küsimusi?
Vestle oma töökoha usaldusisikuga. Samuti võid helistada 
liitu numbril 09 4246 1200 või tutvuda meie kodulehega 

aadressil www.selry.fi.

Võta endale 10 minutit aega ja loe, 
miks on hea olla ametiühingu liige.

Aga kui...

OLED AJUTISEL TÖÖKOHAL? Töösuhtes võib probleeme 
tekkida ka osaajaga, tähtajalisel või renditöölisel. Kui oled 

liidu liige, saad usaldusisikult ja liidult abi. Ka ajutisel töötajal 
koguneb liidu liikmeks olles sissetulekuga seotud töötu päe-
varahaks õigust andvat tööstaaži. Tööstaaži nõutav pikkus on 
26 kalendrinädalat ehk selle tingimuse saab täita kõige varem 
umbes 6 kuuga. Tööstaaži koguneb igal töönädalal, kui tööl 
on oldud vähemalt 18 tundi ja töö eest on makstud kollek-

tiivlepingule vastavat palka. Töö ei pea olema katkematu, aga 
vaatlusperioodi vältel peab tööstaaži tingimus olema täidetud. 
Vaatlusperiood on 28 kuud ja see arvutatakse tagasiulatuvalt, 
alustades töötuks tööotsijaks registreerumisest. Vaatluspe-
rioodi pikendatakse maksimaalselt seitsme aastani, kui oled 

tööturult eemal olnud aktsepteeritud põhjusel, näiteks õpin-
gute, lapse sünni, haiguse või sõjaväekohustuse tõttu.

OLED VEEL ÕPILANE?  Kui õpid kutseõppeasutuses toitlus-
ala, tasub sul juba õpingute ajal SEL-i õpilasliikmeks astuda. 

Õpilastele on liikmeks olek tasuta. Kui teed õpingute ajal 
palgatööd, kas suvel või õpingute ajal, maksa oma palgast 

liidu liikmemaks siis, sul koguneb tööstaaži, mis annab sulle 
töötuks jäämise korral õiguse sissetulekuga seotud töötus-

hüvitiseks.

OLED JUBA YTK LIIGE?  Kui oled YTK ehk üldise töötukassa 
liige, tasub sul üle minna oma ala ametiühingu ja ametiühin-

guga koostöös tegutseva töötukassa liikmeks. YTK ei pea 
läbirääkimisi töötingimuste üle ega taotle palkade, töötingi-

muste ega töötuskaitse parandamist. Kui sulle makstakse liiga 
vähe palka, sind vallandatakse ebaseaduslikult või sinust saab 

tööõnnetuse ohver, ei ole ainult kassa liikmeks olekust abi. 

Hoolitse enda  
ja oma töö-

kaaslaste eest!
Loe, miks on hea olla SEL-i liige.

Liit kuulub  
kõigile,  

kõik kuuluvad  
liitu!



Liikmed
Soome toiduainetöötajate liit (Suomen 

Elintarviketyöläisten Liitto SEL) on toiduainetöötajate 
ametiühing. SEL-i liikmed on näiteks toiduainetööstuse, 
toiduainete pakkimise, ladustamise ning korrashoiu ja 

hoolduse alal töötajad. Liidu liikmena kaitsed enda tagalat 
kõige paremini tööelus ja töötuse korral. SEL-i liikmena 

hoolitsed enda ja oma töökaaslaste eest.

Töötingimused
SEL peab toiduainetööstuse tööandja liiduga riiklikke 

läbirääkimisi kollektiivlepingute üle, milles määratletakse 
kõikide toitlustusala töötajate palga- ja muude 

töötingimuste miinimumtasemed, näiteks tööajad, lisad, 
ületöötunni tasud, puhkused ja puhkusetasud ning 

haiguseaegsed palgad. Kohalikul tasemel on võimalik 
kokku leppida läbirääkimistel saavutatust paremates, aga 

mitte halvemates töötingimustes.

Võim
Liikmena on sul õigus mõjutada liidu tegevust ja 
osaleda oma töökoha töötingimuste ja -olude 

parandamises, usaldusisiku valimistel ning ametiühingu 
allorganisatsiooni koosolekutel. Iga liidu liige on 

ametiühingu allorganisatsiooni liige. Võid osaleda 
oma ametiühingu allorganisatsiooni tegevuses, 

koosolekutel ja üritustel. Koosolekutel otsustavad 
liikmed koos, kuidas liikmemaksudest laekunud raha 

kasutada. Allorganisatsioonid korraldavad näiteks 
koolitust ja vabaajategevusi ning pakuvad oma liikmetele 

mitmesuguseid soodustusi.

Kaitse
Kui astud SEL-i liikmeks, saab sinust ühtlasi töötukassa 

liige. Liidu liikmemaks hõlmab kassa liikmemaksu. 
Kui jääd töötuks või sind saadetakse sundpuhkusele, 
hakkad saama oma palgale vastavat töötu päevaraha, 

mis on oluliselt suurem kui elatusmiinimumi tagav 
sotsiaalkindlustus. Kui jääd töötuspuhkusele, maksab 

kassa sulle töötuspuhkusetoetust.

Jõud
Mida enam on töökohas ja alal liidu liikmeid, seda enam 

on usaldusiskul ja liidul jõudu tööandjatega töötingimuste 
üle läbi rääkida.

Tugi
SEL kaitseb oma liikmete huvisid ja hoolitseb selle eest, et 
töökohas ei rikutaks töötajate õigusi, seadusi, kollektiiv- 

ega muude lepingute tingimusi. Kui soovid töötingimuste 
kohta küsimusi esitada või sul tekib tööandjaga 

töötingimustega seotud erimeelsusi või sul juhtub näiteks 
tööõnnetus, annab liit sulle nõu ja aitab probleeme 

lahendada. Sind aitab töökohas liitu esindav usaldusisik. Kui 
sinu töökohas ei ole veel usaldusisikut, võid pöörduda otse 
SEL-i piirkondlikku kontorisse. Kui probleem läbirääkimiste 

abil ei lahene, viib liit asja vajaduse korral kohtuni.

Eelised
Liikmena saad kasutada töökoha usaldusisiku, 

ametiühingu ja liidu teenuseid. SEL-i piirkondlikud 
kontorid teenindavad oma liikmeid kõigis töösuhteid, 

töötingimusi, töötuskaitset ja liidu liikmeks olekut 
puudutavates küsimustes. Lisaks liikmete huvide eest 

seismisele koolitab liit oma liikmeid ning pakub liikmetele 
kehtivaid soodustusi ja vabaajategevusi. Liidu liikmena 

võid osaleda liidu ja ametiühingu allorganisatsiooni 
üritustel, näiteks merereisidel ning suve- ja talvepäevadel. 

Samuti hakkab sulle koju käima SEL-i leht Elintae ning 
saad õiguse kasutada liidu ja töötukassa e-teenuseid. 
Vaba aja reisikindlustuse ja muude liikmeks olemise 

eeliste kohta leiad teavet liidu kodulehelt www.selry.fi.

Väärtustamine
Liikmena aitad kaasa toitlustusala töötingimuste ja -olude 
parandamisele ning kodumaise toidu ja joogi ning nende 

tootjate väärtustamisele. Liidu liikmeks olles näitad, et 
hindad ennast ja oma tööd.


