
Käytä 10 minuuttia 
aikaasi ja lue, miksi on hyvä 

olla ammattiliiton jäsen.

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 1,4 % 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 tai SEL:n aluetoimistolla.

Jos olet jo SEL:n jäsen, tee reilu teko ja suosittele liiton 
jäsenyyttä työkaverillesi tai elintarvikealan opiskelijalle.

Jäikö kysyttävää?
Juttele lisää työpaikkasi luottamusmiehen kanssa. 

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

Vertaa, kumman jäsen 
kannattaa olla.

YTK?
vaiSEL



Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL  
ja työttömyyskassa YTK-Yhdistys

Yleinen työttömyyskassa
 YTK eli ”Loimaan kassa”

1. Maksaa ansiopäivärahaa, jos jäät työttömäksi tai sinut lomautetaan Kyllä Kyllä Ei

2. Maksaa vuorottelukorvausta, jos jäät vuorotteluvapaalle Kyllä Kyllä Ei

3. Perii jäsenmaksua suhteessa palkkasi suuruuteen
Kyllä

Pienituloiset maksavat jäsenmaksua  
vähemmän kuin suurituloiset.

Ei Ei

4. Maksamasi jäsenmaksut vähennetään palkkatuloistasi verotuksessasi Kyllä Kyllä Ei

5.
Neuvottelee työnantajaliiton kanssa työehtosopimuksen, jossa määritellään kaikkien alan työntekijöiden palkka- ja  
muiden työehtojen vähimmäistasot, esimerkiksi työajat, lisät, ylityökorvaukset, lomat ja lomarahat sekä sairausajan palkat Kyllä Ei Ei

6. Toimii palkkojen ja muiden työehtojen sekä työolojen, työlakien ja työttömyysturvan parantamiseksi Kyllä Ei Ei

7. Valvoo, että työpaikoilla ei rikota työntekijöiden oikeuksia, lakia, työehtosopimusta tai muita sopimuksia Kyllä Ei Ei

8. Neuvoo, jos sinulla on kysyttävää työsuhdeasioista tai työhön liittyvästä sosiaaliturvasta Kyllä Ei

Ei
Puhelinneuvontaan kuuluu vain yleistä lakineuvontaa 
ilman, että lakimies perehtyy asiakirjoihin tai muuhun 
materiaaliin. Kaikki muu maksaa. Työehtosopimusta, 
esimerkiksi palkkoja, koskevaa neuvontaa ei anneta.

9.
Auttaa ratkaisemaan ongelmasi työnantajan kanssa, esimerkiksi jos sinulle maksetaan liian vähän palkkaa, sinut irtisanotaan 
laittomasti, sairastut ja menetät työkykysi tai joudut työtapaturman uhriksi Kyllä Ei

Ei
Oikeusturvavakuutuksen korvauksen enimmäismäärä 

on 10 000 € ja omavastuu 15 % korvattavista 
kuluista. SEL:n oikeusavussa ei ole korvauksen 

enimmäismäärää tai omavastuuta.

10. Valvoo etujasi yt-neuvotteluissa ja neuvottelee työpaikkasi säilymisen puolesta Kyllä Ei Ei

11.
Myöntää sinulle maksuttoman oikeusavun ja lakimiehen palvelut, jos työsuhderiitaasi ei saada sovittua työnantajan kanssa 
neuvottelemalla Kyllä Ei Ei

Katso kohta 9.

12.
Sinulla on oikeus osallistua työpaikallasi luottamusmiehen valintaan sekä työhuonekunnan ja ammattiosaston toimintaan, 
kokouksiin ja vapaa-ajan tapahtumiin Kyllä Ei Ei

13. Kouluttaa valvomaan työntekijöiden etuja työpaikalla Kyllä Ei Ei

14. Kampanjoi kotimaisen ruuan ja elintarvikealan työntekijöiden arvostuksen nostamiseksi Kyllä Ei Ei

Palvelut ja edut jäsenelle

Elintarviketyöntekijä ja tuotantopäällikkö maksavat yhtä suurta jäsenmaksua.


