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AIKATAULU ESIT YSLISTA

SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTO SEL:N 21. EDUSTAJAKOKOUS

SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN TYÖTTÖMYYSKASSAN 21. EDUSTAJISTON KOKOUS

AIKA: 20 .–22 .5 .2022

PAIKKA: Holiday Club Saimaa, Rauhanrinne 1, Lappeenranta

AIKATAULU ON OHJEELLINEN, MUUTOKSET OVAT MAHDOLLISIA.

PERJANTAINA 20.5.2022

7 .00–10 .30 Aamiainen

9 .00–10 .50 Ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkastus

10 .00  Kokoussalin ovet avautuvat

11 .00 Edustajakokouksen avaus

13 .00–14 .00 Lounas

14 .00 Kokous jatkuu

18 .00  Kokous keskeytetään

18 .00–19 .30 Ryhmäkokoukset

19 .30  Päivällinen

L AUANTAINA 21.5.2022

7 .00–8 .50 Aamiainen

8 .00–8 .50  Ilmoittautuminen valtakirjantarkastajille

9 .00 Kokous jatkuu

12 .00–13 .00  Lounas

13 .00 Kokous jatkuu

14 .30 Kokous päättyy

14 .30–16 .00 Työttömyyskassan edustajiston kokous

16 .00 Kaikkien kokousedustajien, uuden liittohallituksen,  
 liittovaltuuston ja työttömyyskassan hallituksen ryhmäkuvaus

16 .30–20 .00 Vapaata virkistäytymisaikaa

20 .00 Juhlaillallinen

SUNNUNTAINA 22.5.2022

7 .00–10 .30  Aamiainen

KIITOS KAIKILLE KOKOUKSIIN OSALLISTUNEILLE!  
HY VÄÄ JA TURVALLISTA KOTIMATKAA!

SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTO SEL:N 21. SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN EDUSTAJAKOKOUS

AIKA:  20 .–21 .5 .2022

PAIKKA: Holiday Club Saimaa, Rauhanrinne 1, Lappeenranta

1 . Kokouksen avaaminen

2 . Kokouksen äänivaltaisten edustajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3 . Kokouksen toimihenkilöiden valitseminen 
 3 .1  Puheenjohtajat (4)
 3 .2  Sihteerit (3)
 3 .3  Pöytäkirjantarkastajat (4 + 4 varalle)
 3 .4  Ääntenlaskijat (6)

4 . Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

5 . Kokouksen valiokuntien valitseminen

 5 .1  Menettelytapavaliokunta (kokouksen puheenjohtajat 4)
 5 .2  Sääntövaliokunta (5)
 5 .3  Talousvaliokunta (5)
 5 .4  Vaalivaliokunta (5)
 5 .5  Toimintaohjelmavaliokunta (5)
 5 .6  Aloite- ja kannanottovaliokunta (5)

6 . Kokouksen sääntöjen hyväksyminen

7 . Kokouksen kutsuvieraat ja tervehdykset

8 . Edustajien kokouspalkkiosta ja matkakulujen korvaamisesta päättäminen

9 . Katsaus SEL:n toimintaan vuosina 2017–2021

10 . Katsaus SEL:n talouteen vuosina 2017–2021

11 . SEL:n toimintaohjelman ja talouden suuntaviivojen vuosille 2022–2027  
 käsitteleminen

12 . Muiden kuin sääntöjä koskevien aloitteiden ja liittohallituksen vastausesitysten  
 käsitteleminen

13 . Sääntöjä koskevien aloitteiden ja liittohallituksen vastausesitysten käsitteleminen

14 . Muiden kuin sääntöjä koskevien aloitteiden vastauksista päättäminen

15 . SEL:n sääntöjen sekä aluejärjestöjen ja ammattiosastojen mallisääntöjen  
 hyväksyminen
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KOKOUSKUTSU
16 . SEL:n toimintaohjelmasta ja talouden suuntaviivoista vuosille 2022–2027  
 päättäminen

17 . Liiton puheenjohtajan, liittohallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten  
 valitseminen

 17 .1  Puheenjohtaja
 17 .2  Muut liittohallituksen varsinaiset jäsenet
 17 .3  Henkilökohtaiset varajäsenet
 17 .4  Yleisvarajäsenet

18 . Liittovaltuuston puheenjohtajien ja muiden varsinaisten ja varajäsenten valitseminen

 18 .1  Puheenjohtaja
 18 .2 Varapuheenjohtajat
 18 .3 Muut liittovaltuuston varsinaiset jäsenet
 18 .4 Henkilökohtaiset varajäsenet
 18 .5 Yleisvarajäsenet

19 . Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valitseminen

20 . Kokouksen kannanottojen hyväksyminen

21 . Kokouksen päättäminen Kukin vaaliliitto saa asettaa ehdokkaita enintään kaksi kertaa vaalipiirissä kultakin  
sopimusalalta valittavan edustajamäärän . Vaaleihin liittyvät asiakirjat tulee toimittaa  

7 .12 .2021 klo 16 mennessä osoitteeseen 

SEL, Asemamiehenkatu 2, 8 . krs, 00520 Helsinki

Keskusvaalilautakunta

Kutsu SEL:n edustajakokoukseen

Kutsu SEL:n edustajakokoukseen

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry:n 21. edustajakokous  
pidetään 20.–22.5.2022 Holiday Club Saimaalla Lappeenrannassa,  

osoitteessa Rauhanrinne 1.

Vaalit edustajien valitsemiseksi järjestetään ajalla 3 .1 .–6 .2 .2022 .

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry:n 21. edustajakokous  
pidetään 20.–22.5.2022 Holiday Club Saimaalla Lappeenrannassa,  

osoitteessa Rauhanrinne 1.

Edustajakokous alkaa perjantaina 20 .5 . klo 11 ja edustajien valtakirjojen  
tarkastus alkaa klo 9 kokouspaikalla .

Itäinen vaalipiiri

Leipomoala: 10
Lihavalmisteala: 6
Maidonjalosteala: 4
Teollisuuden ala: 12

Läntinen vaalipiiri

Leipomoala: 5
Lihavalmisteala: 10
Maidonjalosteala: 3
Teollisuuden ala: 12

Pohjoinen vaalipiiri

Leipomoala: 3
Lihavalmisteala: 9
Maidonjalosteala: 3
Teollisuuden ala: 4

Yhteensä: 81 edustajaa

Edustajia valitaan vaalipiireittäin ja sopimusaloittain seuraavasti:

EDUSTAJAKOKOUKSESSA KÄSITELL ÄÄN liiton sääntöjen 8 §:n määräämät asiat sekä liittohallituksen ja 
ammattiosastojen esittämät sääntömuutos- ja muut esitykset . Ammattiosastojen sääntömuutosesitykset on 
toimitettava liittoon 19 .1 .2022 mennessä ja muut aloitteet 21 .2 .2022 mennessä .

AMMAT TIOSASTOJEN OIKEUDESTA asettaa edustajakokousehdokkaita on ilmoitettu erikseen .  
Jos ehdokkaita asetetaan enemmän kuin valittavien määrä on, suoritetaan edustajien vaalit niillä  
sopimusaloilla ja siinä vaalipiirissä, jossa ehdokkaita on asetettu enemmän kuin sääntöjen mukaan valitaan . 
Edustajien vaalit toimitetaan liiton sääntöjen ja vaalijärjestyksen mukaisesti 3 .1 .–6 .2 .2022 .

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry

Liittohallitus

Veli-Matti Kuntonen  Henri Lindholm
liittopuheenjohtaja  liittosihteeri
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KOKOUSEDUSTAJAT

ELINTARVIKET YÖL ÄISTEN VAALILIIT TO

1 . Ahonlinna Aki  Itäinen vaalipiiri
2 . Anttonen Pirjo-Riitta  Läntinen vaalipiiri
3 . Collan Henna  Läntinen vaalipiiri
4 . Eronen Jari  Itäinen vaalipiiri
5 . Frisk Marko   Läntinen vaalipiiri
6 . Hamutta Toni  Itäinen vaalipiiri
7 . Hanhela Marko  Pohjoinen vaalipiiri
8 . Heiskanen Jari   Itäinen vaalipiiri
9 . Helkiö Janne  Läntinen vaalipiiri
10 . Hirvonen Riikka  Läntinen vaalipiiri
11 . Holkeri Elina  Läntinen vaalipiiri
12 . Kerttula Jani   Pohjoinen vaalipiiri
13 . Kivimäki Mikko   Läntinen vaalipiiri
14 . Koivikko Niina   Itäinen vaalipiiri
15 . Koivisto Janne  Läntinen vaalipiiri
16 . Koivula Mika  Läntinen vaalipiiri
17 . Kortelainen Eija  Itäinen vaalipiiri
18 . Kuparinen Paula  Itäinen vaalipiiri
19 . Lahtelin Toni  Itäinen vaalipiiri
20 . Levo Maria  Läntinen vaalipiiri
21 . Lyhtelä Jarno   Läntinen vaalipiiri
22 . Markkanen Jenna  Itäinen vaalipiiri
23 . Mäkinen Ilari   Itäinen vaalipiiri
24 . Niskanen Jari  Itäinen vaalipiiri
25 . Patja Markus   Läntinen vaalipiiri
26 . Pietiläinen Olli  Läntinen vaalipiiri
27 . Raivio Sanna   Pohjoinen vaalipiiri
28 . Sallinen Tanja   Itäinen vaalipiiri
29 . Salmela Jukka  Pohjoinen vaalipiiri
30 . Salminen Päivi  Läntinen vaalipiiri
31 . Saresvaara Maiju  Läntinen vaalipiiri
32 . Shepherdson Krista  Itäinen vaalipiiri
33 . Sievänen Pasi   Läntinen vaalipiiri
34 . Siira Hannu  Itäinen vaalipiiri
35 . Silvonen Jukka  Läntinen vaalipiiri
36 . Stålnacke-Inkala Maarit  Pohjoinen vaalipiiri
37 . Sulisalo Juha  Itäinen vaalipiiri
38 . Tuominen Joni   Pohjoinen vaalipiiri
39 . Turpeinen Jarmo   Itäinen vaalipiiri
40 . Turunen Eeva-Maria   Itäinen vaalipiiri
41 . Uljas Sami   Läntinen vaalipiiri
42 . Uppin Andrus   Pohjoinen vaalipiiri
43 . Vaajala Sari   Pohjoinen vaalipiiri

44 . Vaara Marja  Pohjoinen vaalipiiri
45 . Vaittinen Tuomas  Läntinen vaalipiiri
46 . Villgren Antti   Läntinen vaalipiiri
47 . Vuorio Tuire  Läntinen vaalipiiri
48 . Wallenius Anu  Itäinen vaalipiiri
49 . Will Andreas  Itäinen vaalipiiri

UUDISTAVAT ELINTARVIKET YÖL ÄISET -VAALILIIT TO

1 . Fossi Jaana   Pohjoinen vaalipiiri
2 . Heino Petri   Läntinen vaalipiiri
3 . Hietanen Tarja  Läntinen vaalipiiri
4 . Jafili Ibrahim   Itäinen vaalipiiri
5 . Kaarlenpoika Kaarina  Itäinen vaalipiiri
6 . Karjanlahti Satu   Pohjoinen vaalipiiri
7 . Laiho Heli  Läntinen vaalipiiri
8 . Laukkanen Katja   Läntinen vaalipiiri
9 . Lehtinen Esa  Läntinen vaalipiiri
10 . Lempinen Päivi  Pohjoinen vaalipiiri
11 . Lindroos Sari  Läntinen vaalipiiri
12 . Mansikkamäki Tero  Pohjoinen vaalipiiri
13 . Noon Thomas  Pohjoinen vaalipiiri
14 . Oksanen Jyrki   Itäinen vaalipiiri
15 . Paksu Miia  Itäinen vaalipiiri
16 . Palmros Taina  Itäinen vaalipiiri
17 . Parkkonen Mikko  Itäinen vaalipiiri
18 . Piepponen Taru  Itäinen vaalipiiri
19 . Ratia Saija  Itäinen vaalipiiri
20 . Ryhänen Juha  Itäinen vaalipiiri
21 . Sipilä Ville  Itäinen vaalipiiri
22 . Särkkä Kari  Läntinen vaalipiiri
23 . Takalo Heidi  Pohjoinen vaalipiiri
24 . Tamminen Riku-Veikka  Läntinen vaalipiiri
25 . Taskinen Irmeli   Pohjoinen vaalipiiri
26 . Tiainen Tomi  Pohjoinen vaalipiiri
27 . Tuomari Juha  Pohjoinen vaalipiiri
28 . Vallius Riitta  Itäinen vaalipiiri
29 . Värtö Marja  Itäinen vaalipiiri
30 . Ylinen Ari  Pohjoinen vaalipiiri
31 . Åkerblom Staffan   Itäinen vaalipiiri
32 . Äimänen Emma   Läntinen vaalipiiri

KOKOUKSESSA ON 81 ÄÄNIVALTAISTA KOKOUSEDUSTAJAA.
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KOKOUKSEN TOIMIHENKILÖT

PUHEENJOHTAJAT

 Veli-Matti Kuntonen
 Lea Väänänen
 Juha Tuomari
 Anu Wallenius

SIHTEERIT 

 Riitta Koistinen
 Outi Moilanen
 Erika Andersson

PÖY TÄKIRJANTARKASTAJAT

 Jari Heiskanen
 Jarno Lyhtelä
 Taina Palmros
 Riku-Veikka Tamminen

 Varalla:
 Mikko Parkkonen
 Päivi Salminen
 Irmeli Taskinen
 Joni Tuominen

ÄÄNTENL ASKIJAT 

 Mika Koivula, vastaava
 Jaana Fossi
 Paula Kuparinen
 Ilari Mäkinen
 Juha Ryhänen
 Riitta Vallius

VALTAKIRJANTARKASTAJAT

 Ari Huuki
 Jaana Saaranen

VALIOKUNNAT

TALOUSVALIOKUNTA

 Andreas Will, puheenjohtaja
 Esa Lehtinen
 Päivi Lempinen
 Andrus Uppin
 Tuire Vuorio
 Juha Kannisto, sihteeri, esittelijä

SÄÄNTÖVALIOKUNTA 

 Pasi Sievänen, puheenjohtaja
 Pirjo-Riitta Anttonen
 Toni Lahtelin
 Sari Lindroos
 Ville Sipilä
 Pekka Närhinen, sihteeri, esittelijä

VAALIVALIOKUNTA 

 Jyrki Oksanen, puheenjohtaja
 Jari Eronen
 Eija Kortelainen
 Heli Laiho
 Maarit Stålnacke-Inkala
 Pekka Närhinen, sihteeri, esittelijä
 
TOIMINTAOHJELMAVALIOKUNTA

 Jukka Silvonen, puheenjohtaja
 Kaarina Kaarlenpoika
 Harri Lantto
 Sami Uljas
 Ari Ylinen
 Karoliina Öystilä, sihteeri, esittelijä

ALOITE- JA KANNANOT TOVALIOKUNTA

 Tarja Hietanen, puheenjohtaja
 Riikka Hirvonen
 Jari Niskanen
 Tomi Tiainen
 Eeva-Maria Turunen
 Karoliina Öystilä, sihteeri, esittelijä

KOKOUSSÄÄNNÖT

1 . Edustajakokouksen varsinaisilla edustajilla on kokouksessa puhe-, esitys- ja äänioikeus .

2 . Liittovaltuuston ja liittohallituksen jäsenillä on kokouksessa puhe- ja esitysoikeus .  
Liiton tilintarkastajilla on puhe- ja esitysoikeus . Liiton henkilökunnalla on puheoikeus .

 Lisäksi puheoikeus myönnetään liiton tes-neuvottelukunnan jäsenille, liiton edustajille SAK:n 
edustajistossa sekä Suomen Elintarviketyöläisten Työttömyyskassan hallituksen jäsenille . 
Suomen Elintarviketyöläisten Työttömyyskassan henkilökunnalla ja liiton kutsuvierailla 
on kokouksessa läsnäolo-oikeus . Muista kokouksen läsnäolo-oikeuksista päättää 
puheenjohtajisto .

3 . Puheenvuorot pyydetään kirjallisesti kokouksen puheenjohtajalta .

4 . Puheenvuorot annetaan pyytämisjärjestyksessä . Liittohallituksen puolesta vastaava saa 
puheenvuoron yleisestä puheenvuorojärjestyksestä riippumatta .

5 . Puheenvuoron enimmäispituus on alustajien esityksiä lukuun ottamatta viisi minuuttia . 
Puheenjohtajilla on oikeus rajoittaa puheenvuorojen käyttöä ja pituutta .

6 . Puheenvuorojen rajoittamisen jälkeenkin myönnetään alustajalle ja liittohallituksen puolesta 
vastaavalle mahdollisuus vastata keskustelussa esiin tulleisiin asioihin .

7 . Puheenvuorot pidetään puhujapöntöstä, josta ne nauhoitetaan pöytäkirjaa varten .

8 . Puheenvuoroja annettaessa puheenjohtaja kertoo, kenellä on seuraava puheenvuoro, 
jolloin seuraava puhuja siirtyy odottamaan vuoroaan tätä tarkoitusta varten varatulle 
paikalle .

9 . Puheenvuorossa on puhuttava vain esillä olevasta asiasta . Jos puhuja poikkeaa varsinaisesta 
aiheesta, on puheenjohtajan kehotettava häntä palaamaan asiaan . Ellei puhuja noudata 
puheenjohtajan ohjeita, voi puheenjohtaja keskeyttää hänen puheenvuoronsa .

10 . Päätös- ja muutosesitykset sekä niiden kannatukset on jätettävä puheenjohtajalle 
kirjallisesti .

11 . Äänestys suoritetaan edustajakorttia näyttämällä, nimenhuudolla tai kokouksen niin 
päättäessä suljetulla lippuäänestyksellä . Äänten mennessä tasan, puheenjohtajan kanta 
ratkaisee . Suljetussa lippuäänestyksessä puheenjohtajan on ilmaistava kantansa .

12 . Henkilövaali toimitetaan suljettuna lippuäänestyksenä, ellei valinta ole yksimielinen .  
Äänten mennessä tasan, ratkaisee arpa .

13 . Kokoussaliin pääsee sisään vain edustaja-, seuraaja-, vieras- tai henkilökuntakortilla .
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TALOUSKATSAUS 2017–2021

JÄSENMÄÄRÄN KEHIT YS 2017–2021

JÄSENMÄÄRÄN KEHIT YS

Edustajakokouskauden alussa SEL:n jäsenmäärä oli 31 770, joista maksavia jäseniä oli 19 680. Jäsenmäärän 
kehitys edustajakokouskaudella oli laskusuuntainen. Kokonaisjäsenmäärä laski 2 618 jäsenellä (8 %) ja mak-
savien jäsenten määrä laski 2 158 jäsenellä (12 %). Jäsenmäärän lasku kuitenkin hidastui edustajakokouskau-
den viimeisenä kolmena vuotena merkittävästi, joka näkyi myös jäsenmaksutuloissa.

Alla olevassa taulukossa on kuvattu liiton jäsenmäärän kehitys vuosittain tilinpäätöshetkellä mitattuna.

JÄSENMAKSUPROSENT TI JA -TUOT TO

Jäsenmaksuprosentti jakautui edustajakokouskauden aikana seuraavasti:

  2017 2018 2019 2020 2021

Kokonaisjäsenmaksu 1,70 % 1,70 % 1,60 % 1,60 % 1,60 %

Liiton osuus 1,00 % 1,00 % 1,10 % 1,10 % 1,10 %

Työttömyyskassan osuus 0,70 % 0,70 % 0,50 % 0,50 % 0,50 %

Kokonaisjäsenmaksua laskettiin 0,1 %-yksikköä toimintavuodeksi 2019 ja samalla jäsenmaksun jako-osuutta 
liiton ja työttömyyskassan välillä muutettiin siten, että työttömyyskassan osuutta pienennettiin 0,2 %-yksik-
köä. Ammattiosastoille on palautettu 12 % ansiotuloista peritystä jäsenmaksun liiton osuudesta.

Kokonaisjäsenmaksutuotot laskivat vuosina 2017–2018 140 377 euroa. Vuonna 2019 jäsenmaksun alentami-
nen 0,1 %-yksikköä vähensi kokonaisjäsenmaksutuottoa 886 531 euroa. Jäsenmaksun jako-osuuden muutta-
misesta johtuen liiton jäsenmaksuosuus nousi kuitenkin 411 105 euroa. Vuosina 2020–2021 jäsenmaksutuot-
tokertymä kääntyi positiiviseen suuntaan. Jäsenmaksutuotto ylittyi edelliseen vuoteen verrattaessa 22 839 
euroa (0,3 %) vuonna 2020 ja 129 549 euroa (1,5 %) vuonna 2021. Jäsenmaksutuotot ovat esitettynä tilikausit-
tain taulukossa 1.

ESIT YS KOKOUSPALKKIOKSI 20.–22.5.2022

Kokousedustajille
Liittovaltuuston jäsenille
Liittohallituksen jäsenille

KOKOUSPALKKIO 380 EUROA

Palkkio sisältää liiton ja työttömyyskassan kokouspalkkiot perjantailta ja lauantailta sekä 
ansionmenetyskorvauksen perjantailta.

Lauantailta ja sunnuntailta mahdollinen ansionmenetys korvataan työnantajan antaman 
ansionmenetystodistuksen mukaisesti.

PÄIVÄRAHAT

Kokopäiväraha   45 euroa Kokopäiväraha -50 %  22,50 euroa
Osapäiväraha   20 euroa Osapäiväraha -50 % 10 euroa

Merkitse matkalaskuusi matkasi alkamisaika ja arvioitu päättymisaika.

Kahdesta ensimmäisestä matkavuorokaudesta maksetaan kokopäiväraha -50 % (kaksi ateriaa molempina 
päivinä).

Kolmannelta matkavuorokaudelta maksetaan osa- tai kokopäiväraha riippuen matkan päättymisajasta.  
Kun matkan kesto ylittää viimeisen matkavuorokauden (24 h) kahdella tunnilla, maksetaan osapäiväraha.  
Jos matkavuorokausi ylittyy yli kuudella tunnilla, maksetaan kokopäiväraha.

MATKAKULUT

 
Matkakulut korvataan liiton matkustusohjesäännön mukaan kuittia vastaan. Omalla autolla kulkeville 
maksetaan 0,24 €/km. Jos auton kyydissä on toinen kokousedustaja, maksetaan 0,46 €/km, mutta vain jos 
toisen matkustajan nimi on mainittu matkalaskussa.

TÄY TÄTHÄN HUOLELLISESTI KAIKKI KOHDAT MATKAL ASKUSTASI!

KOKOUSPALKKIOT
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TAULUKKO 1 • TULOSL ASKELMAVERTAILU 2017–2021

VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.–31.12.2017 1.1.–31.12.2018 1.1.–31.12.2019 1.1.–31.12.2020 1.1.–31.12.2021
 Tuotot     
 Toimintatuotot 72 408,77 170 371,55 217 568,54 477 207,85 263 976,21
 Kulut     
 Henkilöstökulut -2 401 333,02 -2 504 087,41 -2 637 866,19 -2 563 767,11 -2 774 395,20
 Poistot -192 363,68 -189 842,12 -189 917,94 -195 604,62 -13 121,77
 Vuokra- ja vastikekulut -176 167,69 -199 969,40 -350 101,88 -390 716,59 -375 152,51
 Järjestökulut -991 532,21 -1 157 723,92 -1 293 956,62 -886 932,37 -825 507,52
 Materiaalikulut -380 947,70 -364 497,59 -303 759,72 -381 548,68 -286 710,45
 Ulkopuoliset palvelut -516 951,68 -586 003,98 -454 327,74 -516 269,79 -600 468,11
 Jäsenmaksukulut -452 952,02 -458 513,39 -488 561,30 -485 521,66 -499 647,17
 Avustukset jäsenille -68 383,64 -461 905,91 -66 181,34 -51 887,10 -54 693,99
 Muut toiminta- ja henkilöstökulut -747 216,09 -791 190,14 -752 426,73 -448 133,54 -514 803,14

 Kulut yhteensä -5 927 847,73 -6 713 733,86 -6 537 099,46 -5 920 381,46 -5 944 499,86

Varsinainen toiminta -5 855 438,96 -6 543 362,31 -6 319 530,92 -5 443 173,61 -5 680 523,65
      
VARAINHANKINTA      
 Jäsenmaksutuotot 9 682 233,48 9 541 856,69 8 795 702,35 8 818 091,13 8 947 639,79
 Ammattiosastojen osuus -673 403,54 -668 813,53 -719 959,39 -722 384,40 -732 966,62
 Työttömyyskassan osuus -4 021 145,66 -4 004 242,69 -2 795 837,07 -2 797 989,12 -2 836 335,44

 Jäsenmaksutuotot yhteensä 4 987 684,28 4 868 800,47 5 279 905,89 5 297 717,61 5 378 337,73

Varsinaisen toiminnan tulos -867 754,68 -1 674 561,84 -1 039 625,03 -145 456,00 -302 185,92
      
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA      
 Tuotot 1 977 703,19 1 713 200,38 8 084 776,83 4 275 839,30 5 519 017,47
 Kulut -338 906,85 -1 085 593,86 -315 762,49 -902 256,62 -271 198,83

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos 1 638 796,34 627 606,52 7 769 014,34 3 373 582,68 5 247 818,64

TILIKAUDEN TULOS 771 041,66 -1 046 955,32 6 729 389,31 3 228 126,68 4 945 632,72

TOIMINTATUOTOT

SEL:n varsinaisen toiminnan tuotot koostuvat pääsääntöisesti liiton järjestämien tapahtumien osallistumis-
maksutuotoista, Elintae-lehden ja muiden julkaisujen ilmoitustuotoista sekä kesäpaikkatoiminnan tuotoista. 
Poikkeukset varsinaisen toiminnan tuotoissa edustajakokouskauden aikana olivat vuoden 2018 tuottoihin 
kirjattu SEL:n toisen kesäpaikan, Raitarannan myyntivoitto sekä vuoden 2019 jäsenristeilyn osallistumismak-
sutuotot.

Vuoden 2020 varsinaisen toiminnan tuottoihin kirjattiin SEL:n Häme-Keski-Suomen aluetoimiston, Kiinteis-
töosakeyhtiö Pikku-Aleksin myyntivoitto sekä vastaavasti vuonna 2021 SEL:n Etelä-Suomen aluetoimiston, 
Kiinteistöosakeyhtiö Siltasaarenkatu 4:n myyntivoitto. Varsinaisen toiminnan tuotot ovat esitettyinä tilikau-
sittain taulukossa 1.

HENKILÖSTÖ

Vuoden 2021 lopussa liiton palveluksessa oli 21 toimitsijaa ja 19 toimistotyöntekijää. Lisäksi osa-aikaisessa 
työsuhteessa oli kuusi siistijää. Työttömyyskassan työntekijät eivät sisälly liiton henkilöstömäärään. 

LIITON HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHIT YS 2017–2021

  2017 2018 2019 2020 2021

Henkilöstömäärä 31.12. 42 42 43 44 46

   Toimitsijat 18 19 20 20 21

Toimistotyöntekijät 18 17 17 18 19

   Kokoaikaiset 36 36 37 38 37

   Määräaikaiset 0 0 0 0 1

   Osa-aikaiset* 6 6 6 6 8**

  * Siistijät

**  Siistijät + 2 toimistotyöntekijää

HENKILÖSTÖKULUT

Henkilöstökulujen osuus varsinaisen toiminnan kuluista oli tilikausittain keskimäärin noin 41,6 %. Kulujen 
suhteellinen osuus varsinaisen toiminnan kuluista on noussut 6,2 % edustajakokouskauden alusta. Kulut 
ovat nousseet edustajakokouskauden aikana noin 13 %. Henkilöstökulut tilikausittain ovat esitettyinä taulu-
kossa 1.

POISTOT

Poistojen määrä on pienentynyt 93 %. Edustajakokouskauden aikana tehtiin yksi investointi, jonka hankin-
takulut aktivoitiin taseeseen. Liiton kesäpaikkaan Koivikkorantaan rakennutettiin uusi lomamökki vanhan 
puretun mökin tilalle. Poistot ovat esitettynä tilikausittain taulukossa 1.

MUUT VARSINAISEN TOIMINNAN KULUT SEKÄ VARSINAISEN TOIMINNAN TULOS 2017–2021

Muiden toimintakulujen osuus edustajakokouskauden aikana oli kaikista kuluista keskimäärin 56 %.

Edustajakokouskauden merkittävimmät muutokset varsinaisen toiminnan kuluissa tilikausittain:

2017

Tilikaudella järjestettiin SEL:n 20. edustajakokous. Edustajakokouksen kulut olivat noin 270 000 euroa. Tästä 
huolimatta liiton varsinaisen toiminnan kulut olivat noin 76 000 euroa edellistä tilikautta pienemmät. Varsi-
naisen toiminnan tulos oli 867 755 euroa kulujäämäinen.

2018

Tilikaudella järjestökuluja nosti uusi jäsenetu: 1.1.2018 voimaan tullut Vakuutusyhtiö Turvan vapaa-ajan 
matkustajavakuutus, jonka kulut olivat noin 151 000 euroa. Kuluja nostivat myös syksyllä järjestetystä poliit-
tisesta lakosta maksetut noin 350 000 euron lakkoavustukset. Poliittisella lakolla vastustettiin maan hallituk-
sen ajamaa irtisanomissuojan heikentämistä. Varsinaisen toiminnan tulos oli 1 674 562 euroa kulujäämäi-
nen.

2019

Tilikaudella järjestettiin SEL:n suuri jäsenristeily, joka nosti järjestökuluja. Kuluja katettiin tapahtuman osal-
listumismaksuilla. Tilikauden aikana toteutettiin kirjanpidon tilin ATK-ohjelmakulujen tapahtumien siirto 
leasing ATK-ohjelmakuluihin. Tämä näkyi kulujen lisäyksenä tiliryhmässä vuokra- ja vastikekulut ja kulujen 
vähenemänä tiliryhmässä materiaalikulut. Varsinaisen toiminnan tulos oli 1 039 625 euroa kulujäämäinen.

2020–2021

Tilikaudet 2020–2021 olivat liiton varsinaisen toiminnan osalta hyvin poikkeukselliset. Koronapandemian 
vaikutukset näkyivät liiton toiminnassa vahvasti maaliskuusta 2020 alkaen. Tilikausien 2020–2021 aikana 
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lähes kaikki liiton jäsentapahtumat jouduttiin peruuttamaan tai siirtämään uuteen ajankohtaan. Tällä oli 
merkittävä vaikutus liiton talouteen. Vuonna 2020 varsinaisen toiminnan kulut toteutuivat 1 198 626 euroa 
arvioitua pienempänä ja vuonna 2021 751 000 euroa arvioitua pienempänä. Varsinaisen toiminnan tulos oli 
vuonna 2020 145 456 euroa ja vuonna 2021 302 185 euroa kulujäämäinen. Varsinaisen toiminnan kulut ja var-
sinaisen toiminnan tulokset ovat esitettynä tilikausittain taulukossa 1.

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

Edustajakokouskaudella liiton sijoitustoimintaa on ohjannut liittohallituksen vuosittain hyväksymä sijoitus-
suunnitelma. Sijoitussuunnitelmassa määritellään sijoitustoiminnan käytännön toiminnassa noudatettavat 
yleiset periaatteet ja toimintatavat, joiden avulla sijoitustoiminnalle asetetut tavoitteet pyritään saavutta-
maan.

Edustajakokouskauden aikana sijoitustoiminnan tuotot ovat olleet 1,7–8,08 miljoonan euron välillä. Merkit-
tävin yksittäinen sijoituksiin liittyvä muutos oli Kojamon eli entisen VVO:n listautuminen Helsingin pörs-
siin vuonna 2018, jonka seurauksena Kojamon osake muodosti yli 40 % SEL:n sijoitussalkun arvosta. Tämän 
seurauksena vuoden 2019 sijoitussuunnitelmassa huomioitiin Kojamon osakkeiden painoarvon järjestelmäl-
linen pienentäminen myymällä osaketta tiettyjen kriteerien täyttyessä. Vuosien 2019–2021 aikana osakeomis-
tusta on myyty 39,3 % alkuperäisestä kappalemäärästä. Valtaosa myynnistä tulleista tuotoista on sijoitettu 
hajautetusti edelleen.

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotoilla on katettu liiton varsinaisen toiminnan kulujäämää.

Edustajakokouskauden 2017–2021 tilikauden tulokset on esitetty tilikausittain taulukossa 1.

TASE

Taseen loppusumma 31.12.2021 oli 45 672 830 euroa. Taseen loppusumma on noussut edustajakokouskau-
della 13 924 898 euroa eli 43,86 %. Työtaistelurahaston tasearvo 31.12.2021 oli 15 846 615 euroa.

Pitkäaikaisten sijoitusten määrä on noussut 40 %.

SEL:n oman pääoman muodostavat työtaistelurahasto, edellisten tilikausien yli-/alijäämä sekä edellisen tili-
kauden yli-/alijäämä. Oman pääoman tasearvo oli edustajakokouskauden päättyessä 43 913 887 euroa.

Vieras pääoma muodostuu pakollisista varauksista sekä lyhytaikaisesta vieraasta pääomasta. Pakollisena va-
rauksena taseessa on eläkevastuuvaraus, jonka piirissä on yksi eläkeläinen. Vieras pääoma on lyhytaikaista.

SEL:n tase on vakaalla pohjalla ja oman ja vieraan pääoman suhde on erinomainen. Liitolla ei ole pitkäaikai-
sia velkoja. Tase tilikausittain on esitetty taulukossa 2.

SIJOITUSTOIMINNAN TUOTOT JA KULUT 2017–2021 OMAISUSL AJEIT TAIN

SIJOITETUN PÄÄOMAN KEHIT YS 2017–2021

OMAN JA VIERAAN PÄÄOMAN KEHIT YS JA SUHDE
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AMMAT TIOSASTOJEN ALOIT TEET EDUSTAJAKOKOUKSELLE  
JA VASTAUSESIT YKSET

ALOITE 1

 
HELSINGIN LEIPOMOT YÖNTEKIJÄIN AMMAT TIOSASTO 001

Luottamushenkilöiden aseman vahvistaminen

Uusi YT-Laki tuo uusia haasteita, niin uusille kuin myös vanhoille luottamushenkilöille. Paikallisen sopimisen 
haasteena on yleensä ollut työnantajan yksipuolinen sanelu. Uuden YT-lain tarkoituksena on lisätä vuoropu-
helua työnantajan kanssa. Neuvottelutilanteissa työntekijäpuolen on mahdollista esittää omia näkemyksiään 
ja työnantajan on velvollisuus reagoida niihin.

Ehdotammekin, että luottamushenkilöiden koulutusta tulee lisätä nykyisestä sekä lisätä oikeutta osallistua 
myös niihin liittyviin koulutuksiin (SEL/ETL). Näin voisimme taata, että luottamushenkilöt olisivat neuvotte-
lutilanteissa tasavertaisessa asemassa työnantajan kanssa neuvoteltaessa.

Ehdotamme myös, että luottamushenkilöiden suojaa pitäisi parantaa nykyisestä. Suoja tulisi taata myös va-
raluottamushenkilöille.

Liittohallituksen esitys edustajakokouksen vastaukseksi aloitteeseen:

Luottamushenkilöillä on oltava mahdollisuudet ja valmiudet hoitaa tärkeää ja vaativaa luottamustehtävään-
sä. Olennainen osa tätä on mahdollisuus saada riittävästi työstävapautusaikaa tehtävien hoitamiselle. Luot-
tamushenkilöiden koulutus on myös avainasemassa ja sitä olisi lisättävä ja kehitettävä, jotta luottamushenki-
löillä olisi tarvittava osaaminen tehtävien hoitamiseen.

Työntekijöiden edustajien aseman ja työsuhdeturvan parantaminen on koko ammattiyhdistysliikkeen yh-
teinen asia. SEL on esittänyt, että SAK asettaa tavoitteekseen varapääluottamusmiesten, luottamusmiesten, 
varatyösuojeluvaltuutettujen ja työsuojeluasiamiesten työsuhdeturvan parantamisen.

SEL:n tavoitteena on ollut jo monissa työehtosopimusneuvotteluissa saada työsuojeluvaltuutetut tasavertai-
seen asemaan pääluottamusmiesten kanssa. Korvausten osalta tavoite on saavutettu, mutta työstävapautus-
ajan osalta kamppailu jatkuu. Tämä huomioidaan myös seuraavissa työehtosopimusneuvotteluissa.

ALOITE 2

HELSINGIN LEIPOMOT YÖNTEKIJÄIN AMMAT TIOSASTO 001

Viikonloppuvapaiden vakiomäärä kokoaikaisille elintarviketyöntekijöille kuukaudessa

Kauppojen aukioloaikojen vapauduttua myös elintarvikealoilla on lisääntynyt tai on lisääntymässä viikon-
lopputyöt. Ehdotammekin, että kokoaikaisille elintarviketyöntekijöille, joiden työsopimukseen sisältyy myös 
viikonlopputyöt, tulisi saada vakiomäärä viikonloppuvapaita kuukaudessa. Ehdotuksemme on vähintään 
kaksi vapaata viikonloppua kuukaudessa. Tämä jo itsessään lisää työhyvinvointia ja lisää täten jaksamista 
työssä sekä vapaa-ajalla.

Liittohallituksen esitys edustajakokouksen vastaukseksi aloitteeseen:

Kaksi työstä vapaata viikonloppua kuukaudessa on erittäin tärkeä tavoite. Varsinkin työntekijöille, joilla on 
kouluikäisiä lapsia, turvattaisiin näin yhteiset vapaapäivät lastensa kanssa ainakin kaksi kertaa kuukaudessa. 
Tarve työelämän ja perhe-elämän parempaan yhteensovittamiseen on ollut myös paljon esillä yhteiskunnal-
lisessa keskustelussa. Tämä huomioidaan seuraavissa työehtosopimusneuvotteluissa.

TAULUKKO 2 • TASEVERTAILU 2017–2021

  2017 2018 2019 2020 2021
 Vastaavaa      
 
 PYSYVÄT VASTAAVAT       
  Aineettomat hyödykkeet       
  Aineettomat hyödykkeet yhteensä   496 968   331 877   166 785   1 694   -   
  Aineelliset hyödykkeet       
      Maa- ja vesialueet   10 646   4 178   4 178   4 178   4 178 
      Rakennukset ja rakennelmat   72 715   50 021   50 703   101 883   91 695 
      Koneet ja kalusto   58 818   39 625   20 432   1 240   -   
 Aineelliset hyödykkeet yhteensä  142 179   93 824   75 314   107 301   95 873 
 Sijoitukset       
      Osakkeet ja osuudet   16 635 335   15 163 040   20 065 919   23 137 481   26 607 613 
      Saamiset   10 980 736   10 419 424   10 621 754   11 691 054   11 950 894 
 Sijoitukset yhteensä   27 616 071   25 582 464   30 687 673   34 828 535   38 558 506 
 Pysyvät vastaavat yhteensä  28 255 218   26 008 165   30 929 772   34 937 530   38 654 379 

 VAIHTUVAT VASTAAVAT      
 Saamiset      
 Saamiset yhteensä   570 408   1 671 007   477 637   464 229   473 101 
  Rahoitusarvopaperit  521 867   729 707   371 316   516 305   706 638 
  Rahat ja pankkisaamiset   2 400 439   2 444 200   5 404 879   4 541 405   5 838 712 
  Vaihtuvat vastaavat yhteensä  3 492 714   4 844 913   6 253 831   5 521 940   7 018 451 
 Vastaavaa yhteensä   31 747 931   30 853 079   37 183 603   40 459 470   45 672 830 

Vastattavaa       
 OMA PÄÄOMA       
 Rahastot  16 281 931   16 275 947   15 865 829   15 861 101   15 846 615 
 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä   13 004 721   13 781 747   13 144 909   19 879 027   22 692 307 
 Tilikauden yli-/alijäämä   771 042  -1 046 955   6 729 389   3 228 127   4 945 633 
  Oma pääoma yhteensä   30 057 694   29 010 738   35 740 128   38 968 254   43 913 887 

 PAKOLLISET VARAUKSET      
      Eläkevaraus   32 142   30 222   28 291   16 583   15 662 
 VIERAS PÄÄOMA       
  Pitkäaikainen   -     -     -     -     -   
  Lyhytaikainen   1 658 096   1 812 118   1 415 185   1 474 632   1 743 281 
  Vieras pääoma yhteensä   1 658 096   1 812 118   1 415 185   1 474 632   1 743 281 
 Vastattavaa yhteensä   31 747 931   30 853 079   37 183 603   40 459 470   45 672 830 
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ALOITE 3

HELSINGIN LEIPOMOT YÖNTEKIJÄIN AMMAT TIOSASTO 001

Kilometrikorvaukset

Esitämme, että kilometrikorvaukset muutetaan vuosittain verottajan hyväksymälle tasolle.

Liittohallituksen esitys edustajakokouksen vastaukseksi aloitteeseen:

Verohallinto tekee vuosittain päätöksen verovapaiden korvauksien enimmäismääristä. Päätöksessä määri-
tellään verovapaana korvattavien matkustamisesta aiheutuvien kustannusten enimmäismäärät. Näitä kuluja 
ovat muun muassa päiväraha, jolla korvataan matkasta aiheutuvia tavallista suurempia ruokailukuluja sekä 
kilometrikorvaus oman auton käytöstä.

SEL:n hallinnon matkustusohjesäännössä päätetään ansionmenetyskorvauksista ja kokouspalkkioista sekä 
päivärahojen ja matkakulujen korvaamisesta. SEL:n liittovaltuusto hyväksyy hallinnon matkustusohjesään-
nön edustajakokouskaudelle sekä vuosittain edustajakokouskauden aikana siihen esitetyt muutokset. Liit-
tovaltuusto hyväksyy jatkossakin hallinnon matkustusohjesäännön edustajakokouskaudelle sekä käsittelee 
vuosittain edustajakokouskauden aikana siihen esitetyt muutokset.

ALOITE 4

SEINÄJOEN ELINTARVIKET YÖL ÄISTEN AMMAT TIOSASTO 052

Liiton pitää linjata tärkeimmäksi tavoitteeksi seuraavalle viisivuotiskaudelle työhyvinvointi. Työssä jaksa-
mista pitää tukea ja panostaa työturvallisuuteen. Työturvallisuuden eteen pitää tehdä töitä työurat huomioi-
den ja työn kuormittavuutta pitää mitata entistä tarkemmin.

Liittohallituksen esitys edustajakokouksen vastaukseksi aloitteeseen:

Elintarvikealalla tehdään edelleen paljon fyysistä työtä ja entistä kireämmällä työtahdilla. Kun vielä eläkeikä 
koko ajan nousee, on aivan selvää, että työpaikoilla tarvitaan erilaisia toimenpiteitä, joilla työntekijöiden työssä 
jaksamista ja työhyvinvointia saadaan parannettua. Yhtenä hyvänä ratkaisuna elintarvikealalla ovat olleet yri-
tysten ikäohjelmat, joilla on saatu parannettua ikääntyneiden työntekijöiden jaksamista ja fyysistä terveyttä.

Elintarvikealalla on edelleen paljon työtapaturmia ja ammattitauteja työntekijöiden kaikissa ikäryhmissä. 
Vuosittain muutamia työntekijöitä myös vammautuu loppuelämäkseen vakavien työtapaturmien seurauk-
sena, joten työturvallisuuden lisäämiseen on panostettava työpaikoilla.

Aloite on tärkeä ja elintarvikealan työntekijöiden työolojen parantaminen on yksi SEL:n strategiassa määri-
tellyistä kärkitavoitteista, mitä viedään eteenpäin monella eri tavalla liiton toiminnassa.

ALOITE 5

FORSSAN ELINTARVIKET YÖL ÄISTEN AMMAT TIOSASTO 027

Liiton on lisättävä työsuojelupuolen painoarvoa ja resursseja liiton toiminnassa ja otettava työnantajapuo-
len kanssa käytäviin tes-neuvotteluihin mukaan työsuojelupuolen luottamushenkilöitä ja toimitsijoita.

Liittohallituksen esitys edustajakokouksen vastaukseksi aloitteeseen:

Työntekijöiden työsuojelu, työturvallisuus ja työhyvinvointi ovat erittäin tärkeitä. Liitto tekee laajasti työtä elin-
tarvikealan työntekijöiden työolojen parantamiseksi. Tähän työhön tarvitsemme kaikkia työpaikkojen luotta-
mushenkilöitä ja liiton työntekijöitä. SEL:n sääntöjen mukaan liittovaltuusto ja liittohallitus johtavat ja ohjaavat 
liiton neuvottelutoimintaa. Käytännön toimijana neuvottelutoiminnassa toimii TES-neuvottelukunta.

ALOITE 6

FORSSAN ELINTARVIKET YÖL ÄISTEN AMMAT TIOSASTO 027

Työssä jaksamiseen ja ikääntymiseen liittyen sekä osasairauspäivärahalla oleville pitää neuvotella tessiin 
heidän terveydelliseen kuntoonsa ja työssä olemiseen liittyvät kokonaisuudet, joilla turvataan näiden 
työntekijöiden työhyvinvointi ja työsuhde.

Liittohallituksen esitys edustajakokouksen vastaukseksi aloitteeseen:

Elintarvikealalla työssä jaksaminen on entistä vaikeampaa varsinkin ikääntyneillä sekä osan työkyvystään 
menettäneillä työntekijöillä. Työpaikoilla käydään näiden työntekijäryhmien osalta paljon kolmikantaneu-
votteluja, joissa työnantaja usein näkee ainoana ratkaisuna työsuhteen päättämisen. Tämä on erittäin epäoi-
keudenmukaista työntekijöille, jotka ovat työskennelleet vuosikymmeniä yrityksessä ja menettäneet työolo-
suhteiden ja työmenetelmien takia osan terveyttään. Työnantajat kuitenkin näkevät neuvotteluissa usein 
ainoana ratkaisuna heistä eroon pääsemisen. Tämän epäkohdan korjaamiseksi tarvitaan uusia työnantajia 
sitovia keinoja työpaikoille. Tämä huomioidaan seuraavissa työehtosopimusneuvotteluissa.

ALOITE 7

FORSSAN ELINTARVIKET YÖL ÄISTEN AMMAT TIOSASTO 027

Työsuojeluvaltuutetuille neuvoteltava tessiin vapautukset vähintään samalle tasolle pääluottamusmies-
ten kanssa.

Liittohallituksen esitys edustajakokouksen vastaukseksi aloitteeseen:

Aloitteen tavoite on ollut jo vuosikymmeniä SEL:n tavoitteena työehtosopimusneuvotteluissa. On selvää, 
että työsuojeluvaltuutetut tarvitsevat lisää aikaa luottamustehtävänsä hoitamiseen työpaikalla. Varsinkin kun 
viime vuosina työsuojeluvaltuutettujen työmäärät ovat lisääntyneet muun muassa lainsäädännön uusien 
velvoitteiden kautta, esimerkkinä kolmikantaneuvottelut työntekijän sairauspäivärahan saamisen edellytyk-
senä.

Lisäksi työsuojelun luottamushenkilöiden ammattitaidollinen vaatimustaso on noussut, jotta he pystyvät 
valvomaan, että yrityksissä noudatetaan työsuojelun kaikkia lakeja, säädöksiä, standardeja sekä EU:n direk-
tiivejä. Jo näiden kaikkien asioiden jatkuva opiskeleminen vie ison osan nykyisestä työsuojeluvaltuutetun 
tehtävään tarkoitetusta ajasta, jolloin aikaa ei enää riitä tarpeeksi muuhun työsuojelutyöhön.

Työsuojeluvaltuutetun arvostus tulee nostaa työstävapautusajankin osalta pääluottamusmiehen tasolle. Tä-
mä on tärkeä tavoite työehtosopimusneuvotteluissa.

ALOITE 8

FORSSAN ELINTARVIKET YÖL ÄISTEN AMMAT TIOSASTO 027

Työsuojeluasiamiehille ja luottamusmiehille tessiin säännölliset vapautukset viikoittain asioiden 
hoitoon.

Liittohallituksen esitys edustajakokouksen vastaukseksi aloitteeseen:

Pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen tehtävät ovat lisääntyneet ja monissa, erityisesti isoissa 
yrityksissä, käydään työnantajan kanssa paljon neuvotteluita, jotka työllistävät luottamushenkilöitä ja vievät 
paljon heidän aikaansa.

Monissa yrityksissä valitaan pääluottamusmiehen, työsuojeluvaltuutetun ja heidän varahenkilöidensä lisäk-
si osaston luottamusmiehiä ja työsuojeluasiamiehiä. Osastojen luottamushenkilöiden tehtävät ovat myös 
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lisääntyneet ja heidän roolinsa osaston luottamustehtävän hoitajana on tullut entistä tärkeämmäksi osaston 
työntekijöille. Työehtosopimuksessa ei kuitenkaan ole huomioitu osastojen luottamushenkilöitä ajankäytön 
tai muiden asioiden osalta. Työstävapautusajan puuttuminen on aiheuttanut monissa yrityksissä erimieli-
syyksiä työnantajan kanssa ja siksi olisi hyvä, että työehtosopimuksessa olisi asiasta selkeästi kirjattu.

Myös osastojen luottamusmiehillä ja työsuojeluasiamiehillä on oltava mahdollisuus hoitaa vaativaa ja tärke-
ää tehtäväänsä. Olennaisena osana tehtävien hoitamiselle on työstävapautusajan käytön mahdollisuus, jota 
tulee kehittää samaan suuntaan kuin pääluottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun työstävapautusajasta 
on nyt määrätty. Työstävapautusaikaan oikeutettavia henkilömääriä on tarkistettava alaspäin, sillä alalla on 
paljon pieniä työpaikkoja. Tämä huomioidaan seuraavissa työehtosopimusneuvotteluissa.

ALOITE 9

FORSSAN ELINTARVIKET YÖL ÄISTEN AMMAT TIOSASTO 027

Tessiin saatava kylmätyöhön selkeä asteraja ja siihen liittyvät työsuojelulliset parannukset.

Liittohallituksen esitys edustajakokouksen vastaukseksi aloitteeseen:

Elintarvikealalla tehdään monilla työpaikoilla ja eri työtehtävissä kylmätyötä. Tutkitusti kylmätyö aiheuttaa 
työntekijöille erittäin paljon terveydellisiä riskejä ja altistaa monille sairauksille. Kylmätyön terveyshaitois-
ta on keskusteltu useita vuosikymmeniä, ja asia on ollut esillä myös tes-kierroksilla. Vuonna 2010 työeh-
tosopimusneuvotteluissa päätettiin perustaa SEL:n ja ETL:n työryhmä, joka selvitti kylmätyöongelmaa 
elintarvikealalla. Selvitystyöstä tehtiin yksimielinen raportti työnantajajärjestön kanssa.

SEL on myös pyrkinyt viemään asiaa eteenpäin muun muassa SAK:n ja Työturvallisuuskeskuksen elintar-
vikealojen työalatoimikunnan kautta niin, että lainsäätäjät tekisivät kylmätyöhön selkeän lainsäädännön. 
Kun lainsäädäntöön ei ole tällä hetkellä tulossa uusia kylmätyöhön liittyviä määräyksiä, on edelleen tärke-
ää jatkaa työtä sen eteen, että elintarvikealan työpaikoilla kylmätyötä tekevien työntekijöiden työolosuhtei-
ta parannetaan. Tämä huomioidaan seuraavissa työehtosopimusneuvotteluissa.

ALOITE 10

FORSSAN ELINTARVIKET YÖL ÄISTEN AMMAT TIOSASTO 027

Liiton on ajettava lakiin esitystä, että työturvallisuusrikoksista ja vammantuottamuksista kärsineille 
työntekijöille maksetaan isompia taloudellisia korvauksia ja työturvallisuusrikoksiin syyllistyneille 
työnantajille tuomitaan kovempia tuomioita.

Liittohallituksen esitys edustajakokouksen vastaukseksi aloitteeseen:

Elintarvikealalla sattuu keskimääräistä enemmän työtapaturmia. Joka vuosi myös vammautuu vakavas-
ti muutamia työntekijöitä. Työpaikkojen luottamushenkilöt ja SEL:n työntekijät auttavat työtapaturman 
uhriksi joutuneita työntekijöitä ja he saavat myös oikeudellisen tuen työtapaturmasta johtuviin oikeuden-
käynteihin.

Suomessa työturvallisuusrikoksista ja vammantuottamuksesta tuomittavat tuomiot ja korvaukset ovat 
rikoksen vakavuuden huomioiden aivan liian pieniä, eivätkä saadut tuomiot toimi työnantajille riittävänä 
pelotteena. Työnantajat suhtautuvat työturvallisuuteen usein välinpitämättömästi ja esimerkiksi rikkovat 
tietoisesti lakeja, jotta koneilla ja laitteilla pystytään työskentelemään nopeammin, välittämättä työnteki-
jöiden turvallisuudesta.

Työsuojelurikosten tuomioiden koventaminen ja korvausten korottaminen on ollut jo pitkään SEL:n tavoit-
teena ja sitä on viety eteenpäin SAK:n kautta sekä suoraan poliittisille päättäjille. SEL tulee edelleen toimi-
maan tavoitteen toteuttamiseksi.

ALOITE 11

FORSSAN ELINTARVIKET YÖL ÄISTEN AMMAT TIOSASTO 027

Liiton työympäristöjaoston toimintaa on jatkettava myös seuraavan edustajakokouskauden ajan.

Liittohallituksen esitys edustajakokouksen vastaukseksi aloitteeseen:

Työsuojelutoiminta on tärkeä osa liiton toimintaa. Liittohallitus nimeää jaostot ja työryhmät, joiden se kat-
soo tukevan liiton ja hallinnon toimintaa. Työympäristöjaosto on ollut yksi sellainen.

ALOITE 12

FORSSAN ELINTARVIKET YÖL ÄISTEN AMMAT TIOSASTO 027

Liha alan lauantaivapaata ei missään tapauksessa saa lähteä poistamaan ja avaamaan työpäiväksi.

Liittohallituksen esitys edustajakokouksen vastaukseksi aloitteeseen:

Tämä huomioidaan seuraavissa työehtosopimusneuvotteluissa.

ALOITE 13

FORSSAN ELINTARVIKET YÖL ÄISTEN AMMAT TIOSASTO 027

Sairaan lapsen hoitamista varten yövuoroa tekevän työntekijän puolisolla on oikeus jäädä päivällä hoita-
maan sairasta lasta palkallisesti.

Liittohallituksen esitys edustajakokouksen vastaukseksi aloitteeseen:

Elintarvikealalla tehdään paljon vuorotyötä ja yötyötä. Monissa perheissä kummatkin vanhemmat ovat vuo-
rotyössä, mikä tarkoittaa sitä, että yövuorossa ollut nukkuu töistä tultuaan päivän, jotta on jälleen työkuntoi-
nen seuraavaan yövuoroon.

Vuorotyötä tekevien vanhempienkaan perheessä lapsen sairastuessa lapsi ei voi olla hoitopaikassa, vaan lapsi 
tulee kotiin sairastamaan. Pientä lasta ei voi jättää yksin sairastamaan, joten yövuorosta kotiin tullut van-
hempi ei voi mennä nukkumaan, vaan hänen on valvottava koko päivä ja hoidettava sairasta lasta.

Kun päivävuorossa ollut vanhempi tulee kotiin, yövuoroa tekevän vanhemman on lähdettävä uuteen yövuo-
roonsa ilman, että hän on nukkunut edellisen yövuoronsa jälkeen. Työntekijän väsymystila aiheuttaa työpai-
kalla erittäin suuren työtapaturman riskin sekä altistaa sairauksille. Tämä huomioidaan seuraavissa työehto-
sopimusneuvotteluissa.

ALOITE 14

FORSSAN ELINTARVIKET YÖL ÄISTEN AMMAT TIOSASTO 027

Omien iäkkäiden vanhempien asioiden hoitamista varten on oikeus kahteen palkalliseen päivään kalen-
terivuodessa.

Liittohallituksen esitys edustajakokouksen vastaukseksi aloitteeseen:

Ihmisten elinikä pitenee, mutta samalla ihmisten fyysinen kunto ja terveydellinen tila heikkenee ikääntyes-
sä ja heille tulee erilaisia sairauksia. Suomessa pyritään yhä pidempään pitämään iäkkäitä ja sairaita ihmisiä 
kotona eikä hoitolaitoksissa. On selvää, että ikääntyneen ihmisen lähiomaiset joutuvat entistä enemmän aut-
tamaan arjessa ja järjestelemään iäkkäiden läheistensä elämään liittyviä asioita. Työelämässä olevilla ihmisil-
lä on oltava mahdollisuus saada vapaata työstään hoitaakseen iäkkäiden läheistensä asioita. Tämä huomioi-
daan seuraavissa työehtosopimusneuvotteluissa.
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ALOITE 15

FORSSAN ELINTARVIKET YÖL ÄISTEN AMMAT TIOSASTO 027

Kun työssä tarvitaan turvakengät, niin mikäli työnantajan ei hanki kenkiä, niin työntekijälle maksettava 
kenkäkorvaus on kalenterivuodessa 120 €.

Liittohallituksen esitys edustajakokouksen vastaukseksi aloitteeseen:

Turvakengät ovat tärkeä osa työntekijän työturvallisuutta ja jalkoihin kohdistuvien työtapaturmien ennalta-
ehkäisyä. Työturvallisuusstandardit määrittelevät turvakenkiä, eikä niin sanottuja halpatuontiturvakenkiä 
tule työntekijöille hankkia.

Työturvallisuusstandardit täyttävät laadukkaat turvakengät maksavat yli 100 euroa. Elintarvikealan työehto-
sopimuksissa on kirjattu, että työntekijälle maksetaan turvakenkien hankkimista varten 60 euroa. Tämä työ-
ehtosopimuksissa oleva korvaus ei enää vastaa nykyistä hintatasoa ja se tulee korottaa vastaamaan nykypäi-
vän oikeita turvakenkien hintoja. Tämä huomioidaan seuraavissa työehtosopimusneuvotteluissa.

ALOITE 16

FORSSAN ELINTARVIKET YÖL ÄISTEN AMMAT TIOSASTO 027

Ikääntymiseen ja työssä jaksamiseen liittyen työntekijällä, joka on täyttänyt 50 vuotta, on oikeus yhteen 
palkalliseen päivään työhyvinvointinsa edistämiseksi kalenterivuosittain.

Liittohallituksen esitys edustajakokouksen vastaukseksi aloitteeseen:

Elintarvikealalla raskas ja usein pakkotahtinen toistotyö, jota tehdään jatkuvassa kiireessä sekä kuormitta-
vassa työympäristössä aiheuttaa sen, että monilla ikääntyvillä työntekijöillä on monia työstä aiheutuneita 
sairauksia.

Työpaikoilla on tärkeää toimia niin, että työntekijöiden työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin lisäämiseksi 
etsitään ja otetaan käyttöön hyviä keinoja. Työntekijöiden työhyvinvoinnin parantaminen on parasta en-
naltaehkäisemistä työhön liittyviltä sairauksilta. Työaikana tapahtuva työhyvinvoinnin edistäminen motivoi 
työntekijöitä eniten ja myös osoittaa, että työnantaja on aidosti sitoutunut ja haluaa tehdä toimia, joilla työn-
tekijät voivat paremmin työssään. Tämä huomioidaan seuraavissa työehtosopimusneuvotteluissa.

ALOITE 17

FORSSAN ELINTARVIKET YÖL ÄISTEN AMMAT TIOSASTO 027

Ikärajan nosto lapsen sairaudessa 12-ikävuoteen.

Liittohallituksen esitys edustajakokouksen vastaukseksi aloitteeseen:

Lapsen sairastuessa lasta ei ole mahdollista pitää hoitopaikassa, vaan lapsi sairastaa kotona. Sairas lapsi tar-
vitsee kotona ollessaan hoitoa ja vanhempien läsnäolo on välttämätöntä. Elintarvikealan työehtosopimusten 
nykyinen kirjaus antaa vanhemmille mahdollisuuden olla pois töistä palkallisesti hoitamassa kotona sairasta 
lastaan vain 10 ikävuoteen asti. Tutkitusti lapsi on kuitenkin 12-vuotiaanakin vielä niin pieni, että sairas lapsi 
tarvitsee vanhempaansa hoitamaan ja olemaan läsnä, joten on perusteltua nostaa työehtosopimuksissa ikä-
rajaa 12-vuoteen.

Aloitteen tavoite on ollut SEL:n tavoitteena työehtosopimusneuvotteluissa ja se huomioidaan myös seuraa-
vissa tes-neuvotteluissa.

ALOITE 18

FORSSAN ELINTARVIKET YÖL ÄISTEN AMMAT TIOSASTO 027

Liiton pitää koronan myötä osata valmistautua työehtosopimuksien teksteissä tai edesauttaa yleisesti 
lakien muutoksia, seuraavan pandemian tai epidemian aiheuttamia haittoja työntekijän näkökulmasta. 
Tilanteessa, jossa työntekijä on asetettu viranomaisen taholta karanteenin, ei ole kohtuullista, että työntekijä 
menettää karanteeniajalle sovittuja työajanlyhennyksiä (pekkasia) tai vuosilomapäiviä.

Vuosiloman tarkoituksena on antaa työntekijälle mahdollisuus toipua työn aiheuttamasta rasituksesta, tätä 
samaa tarkoitusta voidaan soveltaa myös työajanlyhennyksiin ja karanteenin myötä tämä fyysisesti toteu-
tuukin, mutta henkistä kuormitusta tämä ei vähennä. Todennäköisesti työntekijä on suunnitellut kyseisille 
päiville jotain muuta menoa, joka auttaa palautumaan työelämän kuormittavuudesta ja parantaa näin ollen 
fyysistä ja henkistä työhyvinvointia. Karanteenin myötä tämä kokonaisuus ei toteudu, koska henkilön liik-
kuminen ja tekeminen on rajoitettua. Voidaan jopa todeta, että henkinen kuormitus lisääntyy karanteenin 
aikana, koska työntekijän odotetut suunnitelmat ovat muuttuneet ja niitä ei voi myöhemmin enää toteuttaa, 
koska ansaitut vapaapäivät on menetetty.

Liittohallituksen esitys edustajakokouksen vastaukseksi aloitteeseen:

Yhteiskuntaa koettelevat suhteellisen harvoin vakavat poikkeusolot kuten pandemiat, joten varautuminen on 
ollut monilla tahoilla puutteellista. Tulevaisuudessakin poikkeusoloja kuitenkin tulee ja on tärkeää, että niitä 
yritetään ennakoida esimerkiksi kirjaamalla joitakin asioita työehtosopimuksiin, kuten aloitteessa on esitetty. 
Tämä huomioidaan seuraavissa työehtosopimusneuvotteluissa.

ALOITE 19

FORSSAN ELINTARVIKET YÖL ÄISTEN AMMAT TIOSASTO 027

Liiton pitää edistää omalla ilmoituksella poissaolon salliminen laajemmin työpaikoille, varsinkin lapsen 
sairauden osalta. On kohtuutonta vaatia menemään lääkärille kipeän lapsen kanssa.

Liittohallituksen esitys edustajakokouksen vastaukseksi aloitteeseen:

Harvalla työpaikalla on enää omaa lääkäriä pitämässä vastaanottoa, sillä yritykset tekevät yksityisten tai jul-
kisten toimijoiden kanssa sopimuksia työntekijöiden työterveyshuollosta. Näiden toimipaikat voivat sijaita 
kymmenien kilometrien päässä työntekijän asuinpaikasta ja kun työntekijä sairastuu, jo yksistään matkusta-
minen vastaanotolle esimerkiksi omalla autolla on työntekijälle turvallisuusriski ja pitkittää hänen parane-
mistaan.

Sairaan lapsen kuljettaminen lääkäriin vain lääkärintodistuksen hakemista varten esimerkiksi vatsataudissa, 
on epäinhimillistä eikä enää tätä päivää. Monet ammattiliitot ovatkin saaneet sovittua omiin työehtosopi-
muksiinsa, että työntekijän omailmoitus riittää sairausajasta ilmoittamiseen.

Useat elintarvikealan yrityksetkin ovat jo ottaneet paikallisesti käyttöön omalla ilmoituksella sairastamisen. 
Tämä aloite on sellainen, joka varmasti edesauttaa sairastavan työntekijän paranemisprosessia. Tämä huo-
mioidaan seuraavissa työehtosopimusneuvotteluissa.

ALOITE 20

FORSSAN ELINTARVIKET YÖL ÄISTEN AMMAT TIOSASTO 027

Liiton pitää lisätä enemmän painoarvoa järjestämiselle. Ammattiosastot eivät välttämättä pysty enää vasta-
maan järjestämisen vaativuudelle nykyaikaisessa maailmassa, kun kaikki on ns. valmiina ja järjestelmä pyö-
ritetään vanhoilla rattailla. Työehtosopimuksia ja niiden tuomia etuja pidetään ikuisena itsestäänselvyytenä 
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työelämässä, eikä vahvaa järjestäytymistä välttämättä enää vaadita työntekijöiden ajatusmaailmassa. Tähän 
nojaten voidaan todeta, että tiedon levittäminen työntekijöiden keskuudessa suomalaisesta sopimusyhteis-
kunnasta ja sen tärkeydestä on epäonnistunut ammattiyhdistysliittojen osalta. Työnantajapuoli on tämän 
huomannut ja yrittää järjestelmällisesti heikentää entistä enemmän järjestäytymistä työelämässä. Liiton 
pitää vastata siihen ja palata juurilleen eli alkaa tehdä järjestämistä.

Mikä on järjestäminen? Järjestämisen tavoitteena on, että yhä useampi elintarvikealan työpaikka on järjes-
täytynyt, työpaikoilla on luottamusmies- ja työsuojeluorganisaatio ja järjestäytymisaste on yli 60 %. Liiton pi-
tää panostaa siihen, että ammattiosastot ja alueen työntekijät ymmärtävät oman roolinsa, että juuri heillä on 
suurin mahdollisuus vaatia parempia työehtoja työpaikallensa, yhdessä, järjestäytymällä. Liiton tehtävä on 
tarjota yleiset raamit toiminnalle ja eväät siihen, että työpaikat ymmärtävät tämän uudestaan muuttuvassa 
maailmassa. Tähän vaaditaan hyvin koordinoitua järjestämistä ja liiton pitää tarjota siihen työkalut ammatti-
osastoille.

Liittohallituksen esitys edustajakokouksen vastaukseksi aloitteeseen:

Aloitteessa kiinnitetään huomiota erittäin tärkeään asiaan. Ammattiliittoon järjestäytyminen ja ammattilii-
ton jäsenyys on se kulmakivi, joka mahdollistaa työehtojen kehittämisen neuvottelemalla työnantajapuolen 
kanssa.

On hyvä muistaa, että puhuttaessa kuulumisesta liittoon tarkoitetaan siitä, että jäsen kuuluu työpaikalla vai-
kuttavaan ammattiosastoon. Luottamusmiesjärjestelmä perustuu siihen, että ammattiosasto kantaa vastuun 
työpaikkojen luottamusmiehistä ja ammattiosasto vahvistaa luottamusmiehen valinnan.

Järjestämisen eli liittoon kuulumisen tärkeys on tiedostettu ja siksi myös ammattiosastojen mallisääntöihin 
on esitetty lisättäväksi se, miten kaikkien alueen työpaikkojen työntekijöiden saaminen mukaan on tärkeää.

Paikallisesti toiminnasta vastaavat sääntöjen mukaan ammattiosastot. Jäsenmaksujen ammattiosastojen 
käyttöön tulevalla osuudella eli niin kutsutulla jäsenmaksujen palautusosuudella, joka on säännöissä am-
mattiosastoille turvattu, halutaan myös taata se, että ammattiosastoilla on riittävät taloudelliset resurssit 
toimia.

Tärkeää on myös, että valtakunnallisella toiminnalla ja yhteisillä kampanjoilla tuetaan paikallista toimintaa.
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Mobiiliappi

Nyt on jo aika ammattiliittomme siirtyä digiaikaan ja hankkia mobiiliappi. Applikaatiosta voisi löytyä mm. 
yleisiä tietoja, kurssihakemuskaavake, matkalaskun tekomahdollisuus ja tietenkin jäsenkortti (jäsenetui-
neen). Se helpottaisi monta asiaa. Emmekä olisi edes ensimmäinen liitto mikä tähän siirtyy. Samalla kassan 
asioinnin mahdollistamista myös applikaatiossa tulisi harkita. Nykyään ei kaikilla ole tietokoneita ja moni 
hoitaa asioita älypuhelimen avulla. Tällöin nettisivuilta vaaditaan mobiiliyhteensopivuutta, jotta niiden käyt-
täminen on yhtään järkevää/mahdollista. Tämän johdosta tulisi applikaatio saada ammattiliittoomme tämän 
edustajakokouskauden aikana.

Liittohallituksen esitys edustajakokouksen vastaukseksi aloitteeseen:

Aloitteessa puututaan tärkeään ja jatkossa yhä olennaisempaan asiaan liiton jäsenten ja luottamushenkilöi-
den kannalta. Sähköisen asioinnin on oltava mahdollista ja sujuvaa.

SEL on jo suunnitellut, että ensi vuoden alusta otetaan liiton muovisen jäsenkortin rinnalle käyttöön mobiili-
jäsenkortti, johon olisi mahdollista yhdistää ainakin osa aloitteessa ehdotetuista toiminnoista.

Liiton julkiset verkkosivut www.selry.fi ja sähköinen asiointi eli eAsiointi www.selry.fi/easiointi ovat respon-
siiviset eli ne toimivat hyvin myös älypuhelimella ja tabletilla. Sivut ovat rakennettu niin, että niiden kaikki 
ominaisuudet ovat käytettävissä myös älypuhelimella ja tabletilla. Jäsenten intranet eli SelNet www.selry.fi/
selnet ei ole vielä mobiiliyhteensopiva ja se uudistetaan tämän vuoden aikana.

Seuraavan edustajakokouskauden aikana ratkaistaan, tarvitaanko mobiilijäsenkortin lisäksi myös omaa mo-
biilisovellusta.
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Somenäkyvyyttä lisättävä

Ammattiliiton on otettava näkyvämpi rooli somessa, jotta voisimme saada lisää aktiiveja sekä jäseniä. Mei-
dän on lyötävä kapuloita rattaisiin YTK:lle ja saatava ihmiset heräämään ammattiliiton tärkeyteen neuvot-
telijana ja sopijana. Meillä ei ole mahdollisuuksia saada hyviä sopimuksia aikaiseksi niin kauan, kun järjes-
täytymisaste on matala. Kaikki ihmiset ovat nykyään sosiaalisessa mediassa, joten myös meidän pitää olla 
näkyvämmin esillä siellä. Tähän yhtenä hyvänä mahdollisuutena on hankkia kumppaneiksi henkilöitä, joita 
seurataan paljon ja sponsoroida heitä kertomaan liiton tärkeydestä. Somealustat ovat asioita mitkä pitää 
saada paremmaksi tulevan edustajakokouskauden aikana. Meidän tulee myös viedä asia eteenpäin SAK:ssa, 
jotta voitaisiin tehdä kaikki ammattiliitot yhdessä kampanjoita.

Liittohallituksen esitys edustajakokouksen vastaukseksi aloitteeseen:

Sosiaalisen median merkitys erityisesti nuorille on valtavan suuri ja on selvää, että myös ammattiliittojen ja 
ay-aktiivien on oltava somessa aktiivisia niillä resursseilla mitä niillä on. Kuten aloitteessakin tuodaan esiin, 
somessa näkyvyys perustuu vahvasti influenssereihin ja eli vaikuttajiin, jotka ovat persoonia, joita seurataan. 
Organisaatioiden, kuten ammattiliittojen, omat sometilit harvoin keräävät yhtä suuria seuraajamääriä kuin 
tunnetut someinfluensserit.

Kaikille SEL:n työpaikkojen ja ammattiosastojen luottamushenkilöille on lähetetty maaliskuussa kysely, jolla 
selvitetään luottamushenkilöiden sosiaalisen median käyttöä ja sitä, tuottavatko he jo liiton näkyvyyttä lisää-
viä some-sisältöjä tai jos eivät, olisiko heillä kiinnostusta ay-sisältöjen tuottamiseen. Tarkoitus on järjestää 
tänä vuonna luottamushenkilöille työpaja, jossa ideoidaan ja tehdään liiton näkyvyyttä lisääviä somesisältö-
jä. Lisäksi kyselyllä tutkitaan, millaisia somesisältöjä luottamushenkilöt toivovat liitolta. Tutkimus valmistuu 
tämän vuoden aikana ja sitä hyödynnetään SEL:n someviestinnän kehittämiseen.

Koska yksittäisen ammattiliiton potentiaalisten jäsenten tavoittaminen on somen kautta haastavaa, olisi 
kustannustehokkainta, että nuoria laajasti tavoittavaa ja puhuttelevaa somenäkyvyyttä tehtäisiin yhdessä 
muiden ammattiliittojen kanssa SAK:n kautta. SEL tekee tästä aloitteen SAK:n edustajistolle. Seuraavalla 
edustajakokouskaudella toteutetaan myös omaa kaupallista yhteistyötä somevaikuttajien kanssa SEL:n oman 
näkyvyyden lisäämiseksi somessa.
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Tasa-arvo

Nykyisellä tasa-arvon aikana ammattiliiton tulee huomioida hallinnon paikkoja jaettaessa 60–40 tasa-arvo 
kiintiön toteutuminen. Mielestämme on tärkeää, että ammattiliittomme on eturintamassa ottamassa käyt-
töön 60–40 jakoa ja näin näyttää mallia tasa-arvossa ottaen huomioon myös muunsukupuoliset ja sukupuo-
lineutraalit. Se miten tämä toteutetaan ei olekaan ihan yksinkertainen asia enää. Paikathan jaetaan kahden 
ryhmän, 7 alueen ja 4 eri sopimusalan kesken. Ratkaisuja tähän on monia. Onko se kylmästi vain laskettuna 
60–40 jako niin hallituksessa kuin valtuustossa. Vai pitäisikö ajatella pidemmälle ja mielestämme tasa-arvoi-
semmin siten, että ryhmien pitää itsenäisesti noudattaa 60–40 jakoa alueittain silloin ei välttämättä toteudu 
60–40 jako hallituksessa tai valtuustossa, mutta alueella ja ryhmissä toteutuisi.
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Liittohallituksen esitys edustajakokouksen vastaukseksi aloitteeseen:

On erittäin tärkeää, että kaikessa liiton toiminnassa huomioidaan tasa-arvo. Yhdistystoiminnassa tasa-arvon 
tulee tarkoittaa sitä, että kaikesta liiton toiminnasta vastaavat henkilöt kuvastavat mahdollisimman hyvin 
liiton jäsenistöä. Kuten aloitteessa on sukupuolten osalta nostettukin esiin.

Tasa-arvon tarve on paitsi sukupuolinen, koskee myös sitä, että eri ammattialoilla, erilaisissa työsuhteissa ja 
eri kokoisissa työpaikoissa työskentelevien jäsenten tulee saada äänensä kuuluviin kaikilla tasoilla päätöksiä 
tehtäessä.

Liiton säännöissä on todettu liittovaltuuston valintaperusteissa seuraavasti: ”…30 mahdollisuuksien mukaan 
eri vaalipiireistä ja eri ammattialoilta valittua varsinaista jäsentä…”. Muiden liiton ja sen ammattiosastojen 
toimielinten osalta ei ole säännöissä yhdenvertaisuusmäärittelyjä iän, sukupuolen tai työpaikan koon ja am-
mattialan mukaan.

On erittäin tärkeää, että liiton ja sen ammattiosastojen toimielimet vastaavat mahdollisimman hyvin läpileik-
kausta koko jäsenistöstä. Yhdenvertaisuuden merkityksen korostamiseksi ja liiton erilaisten jäsenten huomioi-
miseksi liiton sääntöihin ja ammattiosaston sääntöihin ehdotetaan tehtäväksi tätä koskevat sääntömuutokset.
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Luottamushenkilöiden henkisen jaksamisen tukeminen

Mielenterveyden ja henkisen jaksamisen ongelmat ovat suurin ja nopeimmin kasvava syy ennenaikaiseen 
työkyvyttömyyseläköitymiseen etenkin nuorilla. Luottamushenkilönä toimiminen laittaa henkisen jaksami-
sen ja mielenterveyden usein koetukselle, joten esitämme, että luottamushenkilöiden henkistä jaksamista 
tuetaan entistä paremmin ja järjestelmällisemmin.

Henkistä jaksamista voidaan tukea esimerkiksi järjestämällä luottamushenkilöille säännöllistä koulutusta 
henkiseen hyvinvointiin ja (oman) mielenterveyden hoitamiseen liittyen. Mielenterveyteen ja omaan jaksa-
miseen liittyviä teemoja pidetään myös esillä liiton tilaisuuksissa, esimerkiksi aluejärjestöjen koulutuksissa 
ja kokouksissa, luottamushenkilöpäivillä ja liittovaltuuston kokouksissa. Avun ja tuen saanti omaan jaksami-
seen oikea-aikaisesti on kaikkien luottamustehtävissä toimivien oikeus. Vain hyvinvoivat luottamushenkilöt 
voivat hoitaa tehtävänsä hyvin.

Liittohallituksen esitys edustajakokouksen vastaukseksi aloitteeseen:

Aloitteessa puututaan erittäin tärkeään asiaan. Työpaikkojen luottamushenkilöihin eri puolilta kohdistuvat 
odotukset ja vaatimukset ovat kasvaneet, mikä on lisännyt luottamustehtävien kuormittavuutta. Jokaisen 
luottamushenkilön onkin ensiarvoisen tärkeää tuntea omat voimavaransa, määriteltävä rajansa ja tiedettävä, 
mitkä asiat auttavat häntä jaksamaan sekä palautumaan työstä ja luottamustehtävästä.

Ammattiosastoilla ja aluejärjestöillä on todella tärkeä rooli työpaikkojen luottamushenkilöiden tukemisessa. 
SEL:n edustajakokouksessa hyväksytyn toimintaohjelman mukaisesti niiden tehtävä on mahdollistaa tietojen 
ja parhaiden käytänteiden jakaminen työpaikkojen kesken sekä järjestää työpaikkojen luottamushenkilöille 
mahdollisuus vertaistukeen. Tämän voi tehdä esimerkiksi kutsumalla ammattiosaston tai alueen luottamus-
miehet tai työsuojeluedustajat kaksi kertaa vuodessa koolle keskustelemaan luottamuksellisesti asioista.

Kuten aloitteessa todetaan, luottamushenkilöiden jaksaminen sopii myös erinomaisesti ammattiosastojen ja 
aluejärjestöjen koulutuksien teemaksi. SEL:n kurssikalenterissa on myös kursseja, jotka antavat luottamus-
henkilöille välineitä jaksaa luottamustehtävässään. Seuraavalla edustajakokouskaudella selvitetään, onko 
tarpeen myös kehittää koulutustarjontaa.
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Sukupuolineutraalitermistö

Sanoilla on suuri merkitys siihen, millaiseksi maailmankuvamme mielissämme muokkautuu. Sanoilla myös 
muokataan valtasuhteita. Tässä ajassa puhutaan paljon sukupuolineutraalista terminologiasta. Tässä tasa-
arvotyössä myös ay-liikkeen on kuljettava etulinjassa. Vaikka asia saattaa tuntua tasa-arvon näkökulmasta 
vähäpätöiseltä, sitä se ei ole.

On totta, että kieli muuttuu hitaasti ja alkuun tuntuu hankalalta oppia uusia termejä, mutta tuskin kukaan 
meistäkään puhuu toimittajista lehtimiehinä. Tasa-arvoa edistetään monella tavalla. Tämä ei ole suurin epä-
kohta tasa-arvossa, mutta tärkeä silti. Esitämme, että SEL aloittaa vaikuttamistyön, sukupuolittuneet luotta-
musmies ja työsuojeluasiamies termeille löydetään lakiin sukupuolineutraalit termit.

Liittohallituksen esitys edustajakokouksen vastaukseksi aloitteeseen:

Aloitteessa todetaan aivan oikein, että termit ja kieli muuttuvat hitaasti. Muutokset kuitenkin heijastelevat ai-
na aikaansa ja jo nyt voimme todeta miten käytettävä kieli on kertonut siitä muutoksesta, joka on tapahtunut 
kohti tasa-arvoistuvaa suhtautumista moniarvoisuuteen. Kielen muuttuminen ei koske pelkästään sukupuol-
ten tasa-arvoistumista vaan kaikkea moniarvoisuutta ja yhdenvertaisuutta koskien niin sukupuolta, syntype-
rää kuin muitakin näennäisesti erottavia asioita.

Arkikieli muuttuu nopeammin kuin laki- ja sopimusteksteissä oleva kieli. Kuten aloitteessa todetaan, ammat-
tiyhdistysliikkeen on kuljettava etulinjassa.

Aloitteessa esitetyn mukaisesti liiton pitää vaikuttaa siihen, että sen omissa sopimuksissa sekä yleisesti laki-
teksteissä ja erilaisissa työelämää säätelevissä ohjeissa käytetään termistöä, jolla ei jaotella ihmisiä minkään 
asian suhteen.
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Seuraavan edustajakokouskauden liittohallitus/-valtuusto tiedottaa ammattiosastoja kaksi kertaa vuodessa 
siitä, mitä on tehty sillä hetkellä edustajakokoukseen tulleille aloitteille ja kokouksessa tulleille esityksille.

Liittohallituksen esitys edustajakokouksen vastaukseksi aloitteeseen:

Aloitteessa otetaan esiin tärkeä asia, sillä on olennaista, että SEL:n edustajakokouksen päätökset huomioi-
daan liiton toiminnassa edustajakokouskauden aikana. Ylivoimaisesti suurin osa ammattiosastojen aloitteis-
ta edustajakokoukselle koskee työehtosopimusneuvotteluissa käsiteltäviä asioita, jotka eivät ole yksistään 
meistä kiinni, vaan joista neuvotellaan yhdessä työnantajaliiton kanssa. Koska monet asiat etenevät hitaasti, 
raportointi edustajakokouksen päätösten seurannasta kannattaa tehdä aloitteessa esitettyä harvemmalla 
aikavälillä, esimerkiksi kaksi kertaa edustajakokouskauden aikana.
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AMMAT TIOSASTOJEN ALOIT TEET EDUSTAJAKOKOUKSELLE  
KOSKIEN SÄÄNTÖJÄ JA VASTAUSESIT YKSET

ALOITE 1

 
HELSINGIN LEIPOMOT YÖNTEKIJÄIN AMMAT TIOSASTO 001

Ammattiosaston nimenkirjoitusoikeuden muutosesitys

Täällä hetkellä ammattiosaston säännöissä on pykälä, mikä on hyväksytty SEL:n edustajakokouksessa 
20.5.2017.

”1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on XXXX ja sen kotipaikka on XXXX. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä ammatti-
osastoksi ja Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry:tä liitoksi. Ammattiosaston nimen ovat oikeutettuja 
kirjoittamaan ammattiosaston puheenjohtaja ja sihteeri yhdessä. Ammattiosasto kuuluu jäsenenä Elintarvi-
ketyöläisten XXXX Aluejärjestö ry:hyn.”

Muutosehdotus olisi seuraava:
1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on XXXX ja sen kotipaikka on XXXX. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä ammattiosas-
toksi ja Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry:tä liitoksi. Ammattiosaston nimen ovat oikeutettuja kir-
joittamaan ammattiosaston puheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja, kukin yksin. Ammattiosasto kuuluu 
jäsenenä Elintarviketyöläisten XXXX Aluejärjestö ry:hyn.

Liittohallituksen esitys edustajakokouksen vastaukseksi aloitteeseen:

Aloitteessa ehdotetaan ammattiosaston nimenkirjoitusoikeuden muuttamista siten, että ammattiosaston 
puheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja voisivat kukin kirjoittaa yhdistyksen nimen yksin.

Yleisesti yhdistyksissä tavat yhdistyksen nimenkirjoitusoikeuden suhteen vaihtelevat. Yhdistysten säännöissä 
voidaan todeta nimenkirjoitusoikeus joko määritellyille henkilöille yhdessä tai erikseen. Lisäksi voidaan an-
taa hallitukselle erikseen mahdollisuus valtuuttaa tietyt henkilöt kirjoittamaan yhdistyksen nimi.

Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeutta pitää arvioida turvallisuuden ja käytännön toiminnan helppouden kan-
nalta.

SEL:n ammattiosastojen säännöissä käytössä oleva tapa, jossa yhdistyksen nimen kirjoittavat kaksi johtokun-
nan jäsentä (puheenjohtaja ja sihteeri) yhdessä, on yksi tavallisimmista tavoista. Sillä, että yhdistyksen nimen 
kirjoittavat yhdessä sekä puheenjohtaja että sihteeri, on haettu vakautta siihen, että aina on useampi kuin 
yksi ihminen, jonka harteilla vastuu on.

Yhdistystoiminnassa, kuten muussakin yhteiskunnan toiminnassa on hyvä noudattaa sellaista varovaisuus-
periaatetta, jolla ikäviltä tapahtumilta vältytään.
Yhdistysten toiminnan kannalta pankkien toiminta joitakin vuosia sitten kiristyi ja ne ryhtyivät yhä useam-
min ja useammissa toimenpiteissä vaatimaan virallista nimenkirjoitusoikeutta ammattiosastojen normaa-
leissa toiminnoissa. Tämän johdosta on saatettu kokea jonkin verran hankalaksi sääntöjen mukainen kahden 
nimenkirjoittajan käytäntö. Kaikki toiminta on tältä osin viimeisten vuosien aikana muuttunut sähköisen 
tunnistautumisen myötä.

Arvioitaessa kahden nimenkirjoittajan tuomaa varmuutta ja turvallisuutta ammattiosaston toimintaan ja 
verrattaessa sitä nykyisen sähköisen tunnistautumisen mahdollisuuksiin on syytä pitää ammattiosastojen 
nimenkirjotus ennallaan eli osaston nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri yhdessä.
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Tasa-arvo

Esitämme, että kaikessa liiton toiminnassa/toimielimissä otetaan käyttöön tasa-arvokiintiöt. Vaihtoehtoi-
sesti määritellään nais- ja miespaikat. Suunnitelmat ei riitä, koska ne ei tuo toivottua tulosta. Tällä hetkellä 
esimerkiksi liittovaltuustossa naisten osuus on 39 % ja liittohallituksessa 29 %. Kuitenkin liiton jäsenmäärästä 
(31.12.2020) naisia on 57 % ja työikäisistä jäsenistä naisia on 50 %.

Liittohallituksen esitys edustajakokouksen vastaukseksi aloitteeseen:

On erittäin tärkeää, että kaikessa liiton toiminnassa huomioidaan tasa-arvo. Yhdistystoiminnassa tasa-arvon 
tulee tarkoittaa sitä, että kaikessa liiton toiminnasta vastaavat henkilöt kuvastavat mahdollisimman hyvin 
liiton jäsenistöä. Kuten aloitteessa on sukupuolten osalta nostettukin esiin.

Tasa-arvon tarve on paitsi sukupuolinen, koskee myös sitä, että eri ammattialoilla, erilaisissa työsuhteissa ja 
eri kokoisissa työpaikoissa työskentelevien jäsenten tulee saada äänensä kuuluviin kaikilla tasoilla päätöksiä 
tehtäessä.

Liiton säännöissä on puututtu tasa-arvoon liittovaltuuston valintaperusteissa, joissa on todettu ”… 30 mah-
dollisuuksien mukaan eri vaalipiireistä ja eri ammattialoilta valittua varsinaista jäsentä…”. Muiden liiton ja 
sen ammattiosastojen toimielinten osalta ei ole yhdenvertaisuusmäärittelyjä iän, sukupuolen tai työpaikan 
koon ja ammattialan mukaan säännöissä.

On erittäin tärkeää, että liiton ja sen ammattiosastojen toimielimet vastaavat mahdollisimman hyvin läpileik-
kausta koko jäsenistöstä.

Yhdenvertaisuuden merkityksen korostamiseksi ja liiton erilaisten jäsenten huomioimiseksi liiton sääntöihin 
ja ammattiosaston sääntöihin ehdotetaan tehtäväksi tätä koskevat sääntömuutokset.
Aloitevastauksessa ja sen pohjalta tehdyssä sääntömuutosesityksessä on myös huomioitu vuoden 2017 edus-
tajakokouksen päätös, että seuraavalle edustajakokoukselle on laadittava sääntömuutosesitys tasa-arvon 
huomioimiseksi säännöissä valittaessa liiton hallintoa.
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Työttömyyskassa

Esitämme sääntömuutosta koskien työttömyyskassaa. Vaadimme että liitolla on jatkossakin oma työttömyys-
kassa. Sääntöihin kirjataan, että työttömyyskassa säilyy itsenäisenä, eikä yhdistetä isompaan kassakokonai-
suuteen. Tämä on jäsenten etu ja tahto.

Liittohallituksen esitys edustajakokouksen vastaukseksi aloitteeseen:

Aloitteessa ehdotetaan sääntöihin kirjattavaksi omaa työttömyyskassaa. Suomalaisella työttömyysturvajär-
jestelmällä on pitkät yli 100-vuotiset juuret. Ammattiliitot ovat olleet se voima, jonka ansiosta työttömyystur-
vajärjestelmää on kehitetty sen jälkeen, kun työttömyysturvasta on tullut osa julkishallinnon toimintaa.

Nykyisenkaltaisen ansiosidonnaisen työttömyysturvajärjestelmän kokonaisuudistus tehtiin vuonna 1985 pal-
jolti juuri ammattiliittojen toiminnan ansiosta. Nämä perusteet ovat edelleen voimassa.

Ammattiliittojen ja työttömyyskassojen toiminnan yhteistyön kannalta tapahtui merkittävä muutos vuonna 
2001 kun työttömyyskassojen valvonta siirtyi sosiaali- ja terveysministeriöltä Vakuutusvalvontavirastolle ja 
edelleen vuonna 2009 perustetulle Finanssivalvonnalle.
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2000-luvun alkupuolella SEL poisti viranomaisohjeistuksen johdosta liiton säännöistä sen, että ammattiosas-
ton jäsenten tulee kuulua työttömyyskassaan. Samalla tuli eriyttää liiton ja työttömyyskassan operatiivinen 
johto, käytännössä hallitukset.

Voimassa olevassa työttömyyskassalaki toteaa:
”1§ Työttömyyskassan toimialue ja tehtävät
… Työttömyyskassa ei saa harjoittaa muuta kuin tässä laissa tarkoitettua toimintaa. Se ei myöskään saa olla 
sellaisessa yhteydessä muunlaista toimintaa harjoittavaan yhdistykseen, järjestöön tai muuhun yhteenliitty-
mään, jossa kassan itsenäisyys tulisi rajoitetuksi.”

Yhdistysten sääntöjä säätelevä yhdistyslaki ei anna mahdollisuutta kirjata liiton sääntöihin hallintaa tai omaa 
työttömyyskassaa. Liiton omassa toiminnassa työttömyysturva ja sen kehittäminen sekä työttömyyden eh-
käiseminen ja alan työllisyyden edistäminen pitää silti olla osana normaalia toimintaa.

ALOITE 4

PIETARSAARENSEUDUN ELINTARVIKET YÖL ÄISTEN AMMAT TIOSASTO –  

PEDERSÖRE LIVSMEDELSARBETARES FACKAVDELNING 006

Ammattiosastojen ja aluejärjestöjen sääntöihin muutosesitys

Yleisesti on käytössä paljolti muissa SAK:laisissa liitoissa, yhdistyksissä ja aluejärjestöissä hallitusten kahden 
vuoden jakso.

Ammattiosastojen toiminnan sujuvuutta voitaisiin mielestämme helpottaa siirtymällä myös Suomen elintar-
viketyöläisten ammattiosastoissa kahden vuoden järjestelmään. Tämä jättäisi pois joka syksyisen ajankäytön 
osaston toiminnasta kiinnostuneiden etsintään, kun näinä aikoina yhdistystoiminta ei ole kovin hohdokasta. 
Silloin nykyinen johtokunta tai hallitus saisi ainakin työrauhan ja se voisi tuoda myös pysyvyyttä ammatti-
osastojen hallituksiin. Sama koskee myös SEL:n aluejärjestöjä, siellä myös voitaisiin ottaa käyttöön kahden 
vuoden periodi hallitukselle/johtokunnalle.

Toivon että asia käsitellään ja saadaan tähän ratkaisu. Ehdotus sääntömuutokseksi:

5 § AMMATTIOSASTON JOHTOKUNTA 
1. Ammattiosaston asioita ja omaisuutta hoitaa sen hallituksena kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu johto-
kunta, johon kuuluvat puheenjohtaja ja vähintään kaksi ja enintään 20 varsinaista ja vähintään kaksi ja enin-
tään 20 varajäsentä. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja muut tarpeelliseksi 
katsomansa toimihenkilöt. Taloudenhoitaja voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

Liittohallituksen esitys edustajakokouksen vastaukseksi aloitteeseen:

Aloite on perusteltu. Kuitenkaan enimmälle osalle liiton ammattiosastoista ei ole ollut toimintaa haittaava te-
kijä se, että johtokunta valitaan vuosittain. Tämä varmaan jopa jouduttaa johtokunnan uusiutumista, vaikka 
aloitteen tehneen ammattiosaston perustelut sinänsä ovat joissain osastoissa esitetyn kaltaiset.

Liittohallitus esittää sääntömuutosta, jossa ammattiosasto voisi itse päättää valitaanko johtokunta yhdeksi 
tai kahdeksi vuodeksi. Suositus kuitenkin on, että ammattiosastojen johtokunta valitaan nykyisen käytännön 
mukaisesti vuodeksi kerrallaan.

Aluejärjestön hallitus koostuu alueen ammattiosastojen edustuksesta. Aluejärjestöillä on yksittäisiä ammatti-
osastoja laajempi aktiivien joukko, josta syystä kahden vuoden mahdollinen toimikausi ei ole perusteltu.

SUOMEN ELINTARVIKET YÖL ÄISTEN LIIT TO SEL:N STRATEGIA 2017–2027

PERUSTEHTÄVÄ (MISSIO)

SEL on elintarvikealan työntekijöiden ammattiliitto, joka

• Parantaa alan työntekijöiden työehtoja ja työoloja

• Neuvottelee elintarvikealan työehtosopimukset

• Valvoo työehtosopimusten, muiden sopimusten ja lakien toteutumista

• Lisää jäsenten vaikutusmahdollisuuksia työpaikalla ja yhteiskunnassa

• Edistää tasa-arvoa, oikeudenmukaisuutta ja solidaarisuutta

• Toimii kotimaisten elintarvikkeiden ja kotimaisen työn arvostuksen puolesta. 

TOIMINNAN ARVOT

• Aktiivisuus
• Jäsenlähtöisyys
• Oikeudenmukaisuus
• Solidaarisuus
• Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
• Yhteisöllisyys 
 

TOIMINNAN STRATEGISET PAINOPISTEET

• 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

Strategiset painopisteet konkretisoidaan toiminnoiksi vuosittain liiton toimintasuunnitelmassa ja niille 
asetetaan mittarit, joilla toimintojen ja tavoitteiden toteutumista voidaan seurata ja arvioida. Jatkossa stra-
tegia tehdään edustajakokouskauden mittaiseksi. Strategian ja toimintaohjelman toteutumista arvioidaan 
vähintään kerran edustajakokouskauden aikana. 

TAVOITETIL A 2027 (VISIO)

SEL on elintarvikealan työntekijöiden vahva edunvalvoja, jonka luottamushenkilöt huolehtivat alan työ-
paikoilla siitä, että työntekijät järjestäytyvät liittoon ja että töitä tehdään kunnon työehdoilla turvallisissa ja 
terveellisissä työoloissa. Jäsenet tekevät yhdessä liiton ja toimivat aktiivisesti työpaikoilla ja ammattiosas-
toissa. SEL on myös vaikuttaja, jonka kautta elintarvikealan työntekijöiden ääni kuuluu yhteiskunnassa.

STRATEGIA VUOSILLE 2017–2027
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TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2022–2027

1. TAVOITE: ELINTARVIKEAL AN T YÖNTEKIJÖIDEN PALKKA- JA MUIDEN T YÖEHTOJEN PARANTAMINEN 

(T YÖEHTOSOPIMUKSET JA PAIKALLISET SOPIMUKSET)
2. TAVOITE: ELINTARVIKEAL AN T YÖNTEKIJÖIDEN T YÖOLOJEN PARANTAMINEN (T YÖSUOJELUTOIMINTA)

Työhuonekunta:

Valvoo, että lakia, 
työehtosopimusta 
ja muita sopimuksia 
noudatetaan

Neuvottelee pai-
kallisia sopimuksia (yli 
työehtosopimuksen 
vähimmäisehtojen)

Ylläpitää ja lisää 
yhteishenkeä 
sekä vahvistaa 
yhteisrintamaa 
yhteisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi

Tarjoaa jokaiselle 
työntekijälle liiton 
jäsenyyttä, myös 
epätyypillisissä 
työsuhteissa oleville

Kannustaa kaikkia 
kertomaan liitosta 
ja suosittelemaan 
jäsenyyttä 
työkavereilleen

Huolehtii, että 
työssäoppimisen 
tavoitteet toteutuvat, 
eikä työssäoppijoita 
ja muuta 
ilmaistyövoimaa 
käytetä korvaavana 
työvoimana

Toimii tasa-arvon ja 
yhdenvertaisuuden 
edistämiseksi

Kannustaa työnan-
tajaa huolehtimaan 
työntekijöiden 
riittävästä 
perehdytyksestä 
ja osaamisen 
kehittämisestä, 
myös ikääntyneiden 
työntekijöiden osalta

Työhuonekunta:

Valvoo, että 
työpaikalla 
noudatetaan lakia, 
työehtosopimusta ja 
muita sopimuksia

Tunnistaa epäkohdat 
työpaikalla ja parantaa 
työoloja aktiivisesti 
kehittämällä ja 
sopimalla

Huolehtii, että 
perehdyttämisessä 
ja työnopastuksessa 
huomioidaan 
työympäristöasiat

Huolehtii, että 
työpaikalla on 
ikäohjelma

Ammattiosasto:

Kokoaa jäsenten 
esityksiä 
työehtosopimusten 
parantamiseksi ja 
tekee tes-aloitteita

Rakentaa 
toimintavalmiutta 
tes-tavoitteiden 
saavuttamiseksi

Verkostoituu ja 
järjestää koulutusta 
tes-toiminnan ja 
järjestäytymisen 
tukemiseksi

Mahdollistaa 
tietojen ja parhaiden 
käytänteiden 
jakamisen 
työpaikkojen kesken, 
järjestää työpaikkojen 
luottamushenkilöille 
mahdollisuuden 
vertaistukeen

Edistää 
järjestäytymistä ja 
aktivoi toimintaa 
ammattiosaston 
toiminta-alueen 
työpaikoilla

Järjestää 
järjestäytymättömiä 
työpaikkoja

Ammattiosasto:

Järjestää koulutusta 
työympäristöasioista

Mahdollistaa 
tietojen ja parhaiden 
käytänteiden 
jakamisen 
työpaikkojen kesken, 
järjestää työpaikkojen 
luottamushenkilöille 
mahdollisuuden 
vertaistukeen

Tekee tes-esityksiä

Aluejärjestö:

Järjestää koulutusta 
tes-toiminnan ja 
järjestäytymisen 
tukemiseksi

Mahdollistaa 
tietojen ja parhaiden 
käytänteiden 
jakamisen alueen 
ammattiosastojen 
kesken, järjestää 
työpaikkojen 
luottamushenkilöille 
mahdollisuuden 
vertaistukeen ja 
verkostoitumiseen

Aluejärjestö:

Järjestää koulutusta 
työympäristöasioista

Mahdollistaa 
tietojen ja parhaiden 
käytänteiden 
jakamisen alueen 
ammattiosastojen 
kesken, järjestää 
työpaikkojen 
luottamushenkilöille 
mahdollisuuden 
vertaistukeen

Keskusliitto:

Vastaa 
työehtosopimustoiminnasta 
kokonaisuutena, koordinoi tes-
tavoitteet ja painostustoimet

Neuvottelee työehtosopimukset 
ja kehittää niitä

Valvoo, että lakia, 
työehtosopimuksia ja muita 
sopimuksia noudetaan, eikä 
työehtoja poljeta
Kouluttaa ja tiedottaa 
lainsäädännöstä, tes-määräyksistä 
sekä paikallisesta sopimisesta ja 
tukee neuvotteluissa tarvittaessa

Tekee yhteistyötä muiden 
ammattiliittojen kanssa, 
myös pohjoismaisella ja 
eurooppalaisella tasolla

Selvittää automatisaation, 
robotisaation ja digitalisaation 
vaikutuksia elintarvikealan 
työtehtäviin ja miten ne 
huomioidaan työehdoissa

Toimii tasa-arvon ja 
yhdenvertaisuuden edistämiseksi 
elintarvikealalla, tiedottaa 
ja kouluttaa tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuusasioista

Kannustaa työnantajia 
huolehtimaan työntekijöiden 
riittävästä perehdytyksestä ja 
osaamisen kehittämisestä, myös 
ikääntyneiden työntekijöiden 
osalta

Huolehtii, että työehtosopimusten 
yleissitovuus säilyy

Kehittää liiton toimintoja 
kokonaisuutena niin, että 
työpaikkojen ja ammattiosastojen 
luottamushenkilöillä on 
paremmat mahdollisuudet ja 
valmiudet hoitaa työpaikoilla 
järjestäytymistä ja edunvalvontaa

Keskusliitto:

Valvoo, että lakia, 
työehtosopimuksia 
ja muita sopimuksia 
noudetaan

Neuvottelee 
työnantajaliiton kanssa

Vaikuttaa päättäjiin 
lainsäädännön 
parantamiseksi

Ohjeistaa, neuvoo, 
tiedottaa ja kouluttaa 
työympäristöasioista

Pyrkii neuvottelemaan 
työsuojeluvaltuutetun 
oikeudet samalle tasolle 
pääluottamusmiehen 
kanssa

Toteuttaa eri toimijoiden 
kanssa hankkeita, joilla 
parannetaan työoloja 
työpaikoilla

Mittarit:

Palkkatilastot

Työsuhdemallitilastot

Työaikatilastot

Palkka- ja muiden 
työehtojen vertailu 
muuhun teollisuuteen

Järjestäytymisaste

Mittarit:

Työtapaturmataajuus

Sairauspoissaoloprosentti

Keskimääräinen eläköitymisikä

Ammattitautitilastot

Työurien pituus

Kysely työoloista ja 
työsuojelutoiminnan 
järjestämisestä työpaikoilla
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3. TAVOITE: JÄRJESTÄY T YMISASTEEN NOSTAMINEN ELINTARVIKEAL AN T YÖPAIKOILL A

Työhuonekunta:

Aktivoi työhuone-
kunnan toimintaa 
työpaikalla

Kertoo työpaikalla 
liiton toiminnasta 
ja järjestäytymisen 
merkityksestä

Tekee luottamusmie-
histä ja työsuojelu-
henkilöistä näkyviä 
toimijoita työpaikalla

Tarjoaa jokaiselle 
työntekijälle liiton 
jäsenyyttä, myös 
epätyypillisissä työ-
suhteissa oleville ja 
kesätyöntekijöille

Kannustaa kaikkia 
kertomaan liitosta 
ja suosittelemaan 
jäsenyyttä työkave-
reilleen

Ammattiosasto:

Aktivoi toimintaa ja 
näkymistä toiminta-
alueen työpaikoilla

Tarjoaa monipuolista 
toimintaa ja tapahtu-
mia jäsenille

Tarjoaa kohdennettua 
toimintaa nuorille, 
maahanmuuttajataus-
taisille ja työttömille 
jäsenille

Laatii vuosittain 
suunnitelman järjes-
tämistyöstä osaston 
toiminta-alueella

Järjestää koulutusta 
jäsenhankintaan 
ja mahdollistaa 
toimivien 
käytänteiden 
jakamisen 
työpaikkojen kesken

Järjestää järjestäyty-
mättömiä työpaikkoja

Tukee pieniä 
työpaikkoja

Perustaa 
nuorisojaoston 
nuorten aktivoimiseksi 
ja jatkuvuuden 
takaamiseksi

Huolehtii myös 
pitkäaikaisista 
jäsenistään

Aluejärjestö:

Tukee 
ammattiosastoja 
järjestämis- ja 
jäsenhan-
kintatyössä

Järjestää 
koulutusta jä-
senhankintaan 
ja mahdollistaa 
toimivien käytän-
teiden jakamisen 
työpaikkojen 
kesken

Kartoittaa alueen 
elintarvikealan 
työpaikkojen 
järjestäytymis- 
tilanteen

Perustaa nuoriso-
jaoston nuorten 
aktivoimiseksi 
ja jatkuvuuden 
takaamiseksi

Keskusliitto:

Kehittää järjestämistyötä

Järjestää valtakunnallisia 
kampanjoita, jotka aktivoivat 
jäsenhankintaa ammattiosastoissa ja 
työpaikoilla

Järjestää koulutusta jäsenhankintaan

Tuottaa materiaaleja jäsenhankinnan 
tueksi suomeksi, ruotsiksi ja myös 
muilla kielillä kuin resurssien 
puitteissa

Näkyy aktiivisesti sosiaalisessa 
mediassa

Luo toimintamallin, jolla järjestetään 
järjestäytymättömiä työpaikkoja

Tekee onnistunutta edunvalvontaa, 
joka näkyy työpaikoilla ja sosiaa-
lisessa mediassa, mikä tukee 
jäsenhankintaa

Neuvottelee jäsenetuja ja järjestää 
valtakunnallisia tapahtumia, jotka 
tukevat jäsenhankintaa

Organisoi liiton nuorisotoimintaa, 
joka tukee jäsenhankintaa

Vastaa elintarvikealan opiskelijoiden 
jäsenhankinnasta ammatillisissa 
oppilaitoksissa, opiskelija-
jäsenhankintaa tehdään yhdessä 
ammattiosastojen kanssa

Kehittää liiton toimintoja 
kokonaisuutena niin, että 
työpaikkojen ja ammattiosastojen 
luottamushenkilöillä on paremmat 
mahdollisuudet ja valmiudet hoitaa 
järjestäytymistä ja edunvalvontaa

Kehittää jäseneksi liittymisprosessia 
ja jäsenpalveluita niin, että sähköinen 
liittyminen on helppoa ja sähköiset 
palvelut, kuten chat, paranevat

Toteuttaa jäsentutkimuksen, jolla 
selvitetään jäsenten näkemyksiä ja 
toiveita

Mittarit:

Jäsenmäärän kehitys

Järjestäytymisasteen 
kehitys

Uusien jäsenten 
määrä

Eronneiden jäsenten 
määrä ja eroamissyyt

Nuorten jäsenten 
määrä

Opiskelijajäsenten 
määrä

Työpaikkojen ja 
ammattiosastojen 
luottamushenkilöi-
den määrä ja uusien 
osuus valituista

Jäsentutkimuksen 
tulokset

4. TAVOITE: EPÄT Y YPILLISTEN T YÖSUHTEIDEN MÄÄRÄN VÄHENTÄMINEN ELINTARVIKEAL ALL A

Työhuonekunta:

Valvoo, että lakia, 
työehtosopimusta 
ja muita sopimuksia 
noudatetaan

Neuvottelee työnan-
tajan kanssa sopimuk-
sia, joilla rajoitetaan 
epätyypillisten työ-
suhteiden käyttöä ja 
ketjuttamista

Tiedottaa työpaikalla 
epätyypillisten työ-
suhteiden ongelmista 
ja niiden pitkän aika-
välin vaikutuksista 
myös vakituiselle ja 
kokoaikaiselle henki-
löstölle

Pyrkii vaikuttamaan 
työnantajan  
asenteisiin

Huolehtii, että työ-
paikan järjestäytymis-
aste on korkea ja että 
kaikille tarjotaan jäse-
nyyttä, myös epätyy-
pillisissä työsuhteissa 
oleville

Ammattiosasto:

Tukee työhuonekuntia 
ja työpaikkojen luot-
tamushenkilöitä

Kartoittaa tilanteen 
alueensa työpaikoilla

Tarjoaa työpaikkojen 
luottamushenkilöille 
koulutusta, vertaistu-
kea ja mahdollisuuden 
jakaa kokemuksia sekä 
hyviä käytänteitä

Aluejärjestö:

Tukee työpaikkojen 
ja ammattiosastojen 
luottamushenkilöitä

Tarjoaa työpaikkojen 
luottamushenkilöille 
koulutusta, vertaistu-
kea ja mahdollisuuden 
jakaa kokemuksia sekä 
hyviä käytänteitä

Keskusliitto:

Tiedottaa lainsäädän-
nöstä ja työehtosopi-
musten määräyksistä

Tiedottaa epätyypillis-
ten työsuhteiden 
ongelmista ja niiden 
pitkän aikavälin vaikutuk-
sista myös vakituiselle ja 
kokoaikaiselle henki-
löstölle

Vaikuttaa päättäjiin 
lainsäädännön muut-
tamiseksi yhteistyössä 
muiden ammattiliittojen 
ja keskusjärjestön kanssa

Pyrkii tes-toiminnassa 
ratkaisuihin, jotka vä-
hentävät epätyypillisten 
työsuhteiden käyttöä

Kehittää liiton toimin-
toja kokonaisuutena 
niin, että työpaikkojen 
ja ammattiosastojen 
luottamushenkilöillä on 
paremmat mahdollisuu-
det ja valmiudet hoitaa 
työpaikoilla järjestäyty-
mistä ja edunvalvontaa

Mittarit:

Työsuhdemuotojen tilasto
Selvitys, kuinka paljon on paikal-
lisia sopimuksia, joilla rajataan 
epätyypillisten työsuhteiden 
käyttöä työpaikalla
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6. TAVOITE: ANSIOSIDONNAISEN T YÖT TÖMY YSTURVAN JA T YÖT TÖMY YSKASSAJÄRJESTELMÄN  

PUOLUSTAMINEN

Työhuonekunta:

Järjestää yhteistyös-
sä aluetoimiston 
kanssa työpaikalla 
työttömyysturvainfon 
lomautus- ja irtisano-
mistilanteissa

Ammattiosasto:

Huolehtii, että myös 
työttömät jäsenet 
huomioidaan toimin-
nassa

Aluejärjestö:

Järjestää työpaikkojen 
ja ammattiosastojen 
luottamushenkilöille 
koulutusta työttö-
myysturvasta ja sen 
muutoksista

Tiedottaminen

Keskusliitto:

Tiedottaa jäsenille työt-
tömyysturvan merki-
tyksestä, säädöksistä ja 
muutoksista sekä tarjoaa 
materiaalia

Järjestää työpaikkojen 
ja ammattiosastojen 
luottamushenkilöille 
koulutusta

Vaikuttaa päättäjiin ja 
lainsäädäntöön työttö-
myysturvan kehittämi-
seksi yhteistyössä mui-
den ammattiliittojen ja 
työttömyyskassojen sekä 
keskusjärjestön kanssa

On valmiina puolusta-
maan työttömiä jäseniä 
ja työttömyysturvaa

Mittarit:

Työttömyysturvan kehittyminen
Yhteiskuntavaikuttamisen  
onnistumisen arviointi

5. TAVOITE: KOTIMAISTEN ELINTARVIKKEIDEN JA AL AN T YÖPAIKKOJEN PUOLESTA TOIMIMINEN

Työhuonekunta:

Tiedottaa työpaikalla 
kotimaisten elintar-
vikkeiden suosimisen 
merkityksestä alan 
työllisyyteen

Kannustaa jäseniä 
arvostamaan omaa 
työtänsä ja suosimaan 
kotimaisia elintarvik-
keita

Ammattiosasto:

Vaikuttaa päättäjiin, 
jotta kuntien ja hyvin-
vointialueiden elin-
tarvikehankinnoissa 
edistetään kotimaisia 
elintarvikkeita

Vaikuttaa kunnan 
elinkeinopolitiik-
kaan elintarvikealan 
toimintaedellytysten 
turvaamiseksi

Tekee yhteistyötä ja 
kampanjoi paikallisten 
sidosryhmien kanssa

Aluejärjestö:

Koordinoi ammatti-
osastojen vaikutta-
mistyötä ja kampan-
jointia

Keskusliitto:

Järjestää valtakunnallisia 
kampanjoita kotimaisen 
työn ja elintarvikkeiden 
puolesta

Tiedottaa kotimaisten 
elintarvikkeiden suosimi-
sen merkityksestä alan 
työllisyyteen

Tuottaa materiaalia

Ottaa kantaa ja näkyy 
mediassa

Vaikuttaa päättäjiin

Kampanjoi pakollisten 
alkuperämerkintöjen 
puolesta myös  
EU-tasolla

Tekee yhteistyötä ja 
kampanjoi sidosryhmien 
kanssa

Mittarit:

Tapahtumien, markkinoinnin ja 
yhteistyön määrä

Kampanjoinnin näkyvyyden ja 
vaikuttavuuden arviointi

Kuntien ja hyvinvointialueiden 
elintarvikehankintojen  
kotimaisuusaste

Elintarvikealan työpaikkojen 
määrä

SEL:n taloudenhoidon tavoitteena on liiton toiminnan ja palveluiden turvaaminen liiton jäsenille olemassa 
olevilla voimavaroilla. Tämä vaatii liiton päättäjiltä strategista näkemystä liiton toiminnasta ja tulevaisuudes-
ta. SEL:n taloutta ohjaa talousarvio, jonka liittovaltuusto hyväksyy vuosittain.

PÄÄPERIAAT TEET

– Liiton toiminta on jäsenlähtöistä, hyvin suunniteltua ja organisoitua sekä kustannustehokkaasti toteutettua.
– Liiton varsinaisen toiminnan kulujen ja jäsenmaksutuottojen erotus on kestävällä tasolla sijoitustoiminnan  
 tuottojen kanssa.
–  Liiton kokonaisjäsenmaksu on SAK:laisten liittojen keskimääräisellä ja kilpailukykyisellä tasolla.
–  Liiton taloutta hoidetaan huolellisesti, jolloin liitto säilyy vahvana ja työtaisteluvalmius hyvänä.

JÄSENMAKSUTUOTOT

SEL:n jäsenmaksutuotot ovat viime vuosina pysyneet vakaalla tasolla. Merkittävää jäsenmaksutuottojen nou-
sua tai laskua ei ole näköpiirissä.

Liiton maksavien jäsenten määrän kasvattamiseksi tai pitämiseksi nykyisellä tasolla, on tehtävä suunnitelmal-
lista järjestämistyötä ja jäsenhankintaa. Työpaikoilla tehtävän jäsenhankinnan lisäksi on tavoitettava elintar-
vikealan ammatilliset opiskelijat.

Elintarvikealan työpaikkojen määrään ja työntekijöiden työtehtäviin vaikuttaa automatisaation, robotisaation 
ja digitalisaation lisääntyminen alan yrityksissä. Uusia elintarvikealan työpaikkoja syntyy eniten pieniin yri-
tyksiin, joissa työntekijöiden järjestäytymisen eteen pitää tehdä enemmän töitä kuin isommissa yrityksissä, 
joissa on jo liiton luottamusmiesorganisaatio.

SIJOITUSTOIMINTA

Sijoitusvarallisuuden huolellinen hoitaminen ja sen säilyttäminen on liiton perustehtävän toteuttamisen kan-
nalta oleellisen tärkeää. SEL:n sijoitustoimintaa ohjaa sijoitussuunnitelma, joka liittohallitus hyväksyy vuo-
sittain. Sijoitustoiminnassa tarvitaan myös riskinottoa, jotta tuottotavoitteet voidaan saavuttaa pidemmällä 
tarkasteluvälillä. Riskin arvioinnissa tarkastellaan sijoitusomaisuutta kokonaisuutena ja yksittäisen sijoitus-
kohteen riskiä arvioidaan sen mukaan, mikä sen vaikutus on koko sijoitusomaisuuden riskiin. 

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Liiton toimintaympäristössä voi edustajakokouskauden aikana tapahtua isojakin muutoksia, joilla voi olla 
merkittäviä vaikutuksia sekä liiton että työttömyyskassan toimintaan ja talouteen. Liiton hallinnolla on oltava 
valmiudet arvioida toimintaympäristön muutoksia ja tehdä tarpeellisia päätöksiä liiton toimintojen ja jäsen-
ten palveluiden turvaamiseksi.

1. Ansiosidonnainen työttömyysturva ja nykyisenkaltainen työttömyyskassajärjestelmä ovat uhattuna,  
 sillä niihin kohdistuu merkittäviä muutospaineita.

2. Ammattiyhdistysliikkeeseen vaikuttavilla sisäisillä tai ulkoisilla muutoksilla voi olla vaikutuksia myös  
 SEL:n toimintaan ja talouteen.

3. Kotimainen alkutuotanto kamppailee kannattavuusongelmien kanssa ja sen toimintaedellytykset on  
 turvattava. Ilman suomalaista maataloutta ei ole myöskään kotimaista elintarviketeollisuutta samassa  
 laajuudessa kuin nyt on.

4. Kotimaisen ruuan ja suomalaisen työn arvostus on noussut. Tämä on kotimaiselle elintarvikeketjulle  
 mahdollisuus kasvaa, kehittyä ja työllistää nykyistä enemmän. Myös elintarvikkeiden viennillä on  
 suuret kasvumahdollisuudet, mikä voi synnyttää lisää työpaikkoja Suomeen.

5. Työvoimapula lisää kilpailua työntekijöistä. Palkka ja muut työehdot sekä työolot pitää olla kunnossa,  
 myös työuran alkupäässä, jotta elintarvikealan yritykset saavat jatkossakin riittävästi työvoimaa.

TALOUDEN SUUNTAVIIVAT 2022–2027
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SÄÄNTÖMUUTOSESIT YKSET

SUOMEN ELINTARVIKET YÖL ÄISTEN LIIT TO SEL RY:N SÄÄNNÖT

HY VÄKSY T T Y EDUSTAJAKOKOUKSESSA 20.5.2017

MUUTOSESIT YKSET ON MERKIT T Y PUNAISELL A.

1 § YHDIST YKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE

1.  Yhdistyksen nimi on Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry, ruotsiksi Finlands Livsmedelsarbetareför-
bund SEL rf. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä liitoksi ja sen jäsenyhdistyksiä ammattiosastoiksi ja 
aluejärjestöiksi.

2.  Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

3.  Liiton toiminta-alueena on koko Suomi.

2 § LIITON TARKOITUS JA TOIMINNAN L AATU

1.  Liiton tarkoituksena on koota kaikki elintarviketeollisuuden aloilla työskentelevät työntekijät yhteistoi-
minnan avulla parantamaan työ- ja palkkaehtojaan sekä toimimaan työntekijäin yhteiskunnallisen ase-
man ja sivistystason kohottamiseksi.

2.  Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto

a)  edistää ammattiosastojen perustamista sellaisille paikkakunnille, missä se työntekijäin lukumäärän huo-
mioon ottaen on mahdollista ja liittohallitus katsoo perustamisen tarpeelliseksi;

b)  avustaa ja tukee ammattiosastojensa jäseniä näiden toimiessa työ- ja palkkaolojensa parantamiseksi sekä 
voimassa olevan työlainsäädännön ja sosiaalisten lakien noudattamisessa;

c)  erilaisin avustusmuodoin pyrkii turvaamaan ammattiosastojensa jäseniä niissä tilanteissa, joista näissä 
säännöissä ja lähemmin liiton edustajakokousten päätöksissä on määrätty;

d)  mahdollisuuksiensa mukaan edistää ammattiosastojensa jäsenten opiskelua ja ammattikasvatusta kurssi-
en, esitelmien ym. samantapaisen toiminnan avulla;

e)  on yhteistoiminnassa ja keskinäissopimuksissa sellaisten koti- ja ulkomaisten liittojen ja järjestöjen kans-
sa, joilla on sama tarkoitus ja periaate kuin liitollakin;

f)  osallistuu yhteistyöhön kansallisten ja kansainvälisten järjestöjen kanssa edustajakokouksen ja liittoval-
tuuston päättämin tavoin;

g)  järjestää majoitus- ja virkistystoimintaa jäsenilleen.

3 § LIITON JÄSENET

1.  Liiton jäseniksi voivat liittyä kaikki elintarviketeollisuuden aloilla työskentelevien työntekijäin muodos-
tamat rekisteröidyt yhdistykset eli ammattiosastot sekä niiden muodostamat rekisteröidyt aluejärjestöt, 
jotka liittohallitus hyväksyy, ja joiden jäsenillä ei ole esteitä näiden sääntöjen ja liiton edustajakokousten 
päätöksien noudattamiseen eivätkä he kuulu liiton toimintaa ja periaatteita vastustaviin järjestöihin.

2.  Paikkakunnalle voidaan perustaa ammattiosasto, mikäli liittohallitus paikalliset olosuhteet tutkittuaan 
katsoo sen tarpeelliseksi.

3.  Ammattiosaston on liityttävä kaikkine jäsenineen liittoon sekä siihen aluejärjestöön, jonka alueella am-
mattiosaston kotipaikka sijaitsee. Ammattiosasto velvoitetaan lähettämään liitolle henkilötiedot uusista ja 
siirtyvistä jäsenistään.

4.  Aluejärjestö on määrätyllä alueella toimiva järjestö, jonka jäseninä ovat sen alueella toimivat ammatti-
osastot. Aluejärjestön rajat määrittelee liittohallitus.

4 § JÄSENMAKSUT

1.  Osaston jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksua.  
Jäsenmaksu on liittovaltuuston vuosittain vahvistama prosenttiosuus veron ennakonpidätyksen alaisesta 
palkkatulosta, ansionmenetyksen korvauksesta, muusta työnantajan suorittamasta korvauksesta ja työt-
tömyyskassan maksamasta veronalaisesta etuudesta. 

 Yksityiskohtaisista jäsenmaksutulkinnoista ja ohjeista päättää liittohallitus.

 Ne jäsenet, joilla ei ole edellä mainittuja tuloja ja joita ei ole vapautettu 5 §:n mukaisesti jäsenmaksujen 
maksamisesta, maksavat liiton hallituksen vuosittain vahvistamaa vähimmäisjäsenmaksua.

 Yrittäjäksi ryhtyvä jäsen on velvollinen suorittamaan liiton hallituksen vuosittain vahvistamaa yrittäjien 
jäsenmaksua.

 Itse maksavan ammattiosaston jäsenen on jäsenmaksua maksaessaan ilmoitettava sekä maksukausi, että 
palkan suuruus rehellisesti. 

2.  Rästiin jääneet jäsenmaksut pitää maksaa 26 viikon kuluessa ajankohdasta johon jäsenmaksut kohdistu-
vat.

3.  Ammattiosasto ei saa määrätä muuta jäsenmaksua jäsenilleen ilman liittohallituksen lupaa. 

4.  Liittohallituksella on tarpeen mukaan oikeus asettaa ammattiosaston jäsenten suoritettavaksi enintään 
varsinaista jäsenmaksua vastaava ylimääräinen jäsenmaksu. Työtaistelun aikana työssä olevilta jäseniltä 
voidaan kuitenkin periä liittovaltuuston tai liittohallituksen määräämä suurempikin ylimääräinen jäsen-
maksu. Ylimääräisen jäsenmaksun laiminlyönnistä ovat voimassa samat jäsenoikeutta rajoittavat seura-
ukset kuin varsinaistenkin jäsenmaksujen laiminlyönnistä.

5.  Ammattiosaston toimintakustannusten peittämiseksi liitto palauttaa ammattiosastolle jäsenmaksusta liit-
tovaltuuston vuosittain vahvistaman prosenttiosuuden, vähintään kuitenkin 12 % osaston jäsenten liitolle 
maksamista jäsenmaksuista.

 Jäsenmaksupalautuksia ei makseta ennen kuin ammattiosasto on toimittanut liittoon edellisen vuoden 
sääntömääräisen syyskokouksen toimihenkilöiden valintailmoituksen ja kuluvalle vuodelle hyväksytyn 
toimintasuunnitelman.

5 § LIITON JÄSENMAKSUSTA VAPAUTUMINEN

1.  Jäsenmaksuista vapautuminen 
 Työtön jäsen on vapautettu jäsenmaksujen maksamisesta ajan, jolta hän ei saa 4 §:ssä tarkoitettua palk-

kaa eikä kassan maksamaa työttömyyspäivärahaa tai muuta etuutta.
 Lisäksi jäsen on vapautettu jäsenmaksujen suorittamisesta, jos hän on ollut poissa työmarkkinoilta 

a)  sairauden, tapaturman tai laitoshoidon vuoksi sen jälkeen, kun työnantajan palkanmaksu on päättynyt, 

b)  opiskelun vuoksi,

c)  varusmies- tai siviilipalvelun tai reservin ker-
tausharjoitusten vuoksi,

d)  äitiys-, isyys- tai vanhempainloman tai hoito-
vapaan sekä vaikeasti sairaan lapsen hoitoon 
osallistumisen vuoksi,

e)  ollessaan työttömänä työnhakijana työvoi-
matoimistossa, mutta ei ole oikeutettu kassan 
maksamaan työttömyyspäivärahaan tai muu-
hun etuuteen tai muun näihin verrattavan 
syyn vuoksi,

c) varusmies- tai siviilipalvelun siviilipalveluksen tai re-
servin kertausharjoitusten vuoksi, 

d) äitiys-, isyys- tai vanhempainloman tai hoitovapaan 
perhevapaan sekä vaikeasti sairaan lapsen hoitoon 
osallistumisen vuoksi,

e) ollessaan työttömänä työnhakijana työvoimatoimis-
tossa TE-toimistossa, mutta ei ole oikeutettu työttö-
myyskassan maksamaan työttömyyspäivärahaan an-
siopäivärahaan tai muuhun etuuteen tai muun näihin 
verrattavan syyn vuoksi,



SEL:N 21. EDUSTAJAKOKOUS LAPPEENRANNASSA 20.–22.5.2022 SEL:N 21. EDUSTAJAKOKOUS LAPPEENRANNASSA 20.–22.5.202242 43

f)  suorittaessaan enintään 12 kuukautta kestävää vapausrangaistusta.

 Jäsen on velvollinen ilmoittamaan jäsenrekisteriin jäsenmaksusta vapautumisesta. 

 Myöhemmin kuin 26 viikon kuluessa tehtyä ilmoitusta ei oteta huomioon, ellei ilmoituksen laiminlyön-
tiin ole ollut pätevää syytä.

2.  Vapaajäsenoikeus
 Oltuaan yhdenjaksoisesti 25 vuotta ammattijärjestöjen jäsenenä, joista viimeiset viisi vuotta SEL:n am-

mattiosaston jäsenenä, jäsen saa vapaajäsenoikeudet eläkkeelle jäädessään. 
 Vapaajäsenoikeudet myöntää hakemuksesta liittohallitus.

6 § LIITOSTA EROAMINEN TAI EROT TAMINEN

1.  Jos ammattiosasto toimii olennaisesti vastoin liiton sääntöjä ja päätöksiä, liittohallitus voi erottaa sen 
liitosta.

2.  Erotetulla ammattiosastolla on oikeus 60 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan kirjallisesti valittaa 
liittovaltuustolle.

3.  Jos ammattiosasto kieltäytyy erottamasta jäsentä, joka toimii olennaisesti liiton tai ammattiosaston sään-
töjen vastaisesti tai vastoin edustajakokouksen, liittovaltuuston tai liittohallituksen päätöksiä, liittohalli-
tuksella on oikeus erottaa ammattiosasto liitosta.

4.  Ammattiosaston, joka haluaa erota liitosta, on ilmoitettava siitä liittohallitukselle liittäen mukaan niiden 
kokousten pöytäkirjat, joissa eroamisesta on päätetty. Jäsenyys lakkaa kuuden kuukauden kuluttua ilmoi-
tuksen tekemisestä ensiksi seuraavan kesä- tai joulukuun viimeisenä päivänä. 

5.  Liitosta eroamista koskeva asia on käsiteltävä kahdessa ammattiosaston kokouksessa, joiden välillä tulee 
olla vähintään 7 päivää ja joiden kokouskutsuissa on maininta eroamisasian päättämisestä kokouksessa.

 Ehdotus ammattiosaston eroamisesta liitosta raukeaa, ellei vähintään 3/4 ammattiosaston jäsenistä sitä 
viimeksi pidetyssä kokouksessa kannata.

6.  Jos ammattiosasto purkautuu, ammattiosaston johtokunta toimii selvitysmiehenä. Pesän selvityksen jäl-
keen on jäljelle jääneet varat luovutettava sille rekisteröidylle ammattiosastolle, johon puretun ammatti-
osaston jäsenet siirtyvät jäseniksi. Liitto ei vastaa ammattiosaston veloista.

7 § TIEDONANNOT

1.  Ammattiosaston on lähetettävä liitolle liittohallituksen edellyttämät tilasto- ja muut tiedot.
 
2.  Liiton toimintaa koskevat tiedonannot julkaistaan liiton jäsenlehdessä.

8 § EDUSTAJAKOKOUS

1.  Liiton ylintä päätäntävaltaa käyttää edustajakokous.

2.  Varsinainen edustajakokous pidetään joka viides vuosi marraskuun loppuun mennessä liittohallituksen 
päättämänä ajankohtana.

 Kutsu varsinaiseen edustajakokoukseen on postitettava ammattiosastoille ja aluejärjestöille viimeistään 
viisi kuukautta ennen edustajakokouksen alkua.

3.  Ylimääräinen edustajakokous on kutsuttava koolle, jos liittovaltuusto niin päättää tai 1/3 osastoista pyy-
tää sitä kirjallisesti liittohallitukselta erikseen ilmoitettavaa asiaa varten. Kutsu ylimääräiseen edustajako-
koukseen on kirjallisesti toimitettava osastoille viimeistään kahta kuukautta ennen kokousta. Ylimääräi-
sessä edustajakokouksessa voidaan päättää ainoastaan niistä asioista, joita varten se on koolle kutsuttu.

4.  Edustajat edustajakokoukseen valitaan vaalipiireissä suhteellista ja salaista vaalitapaa noudattaen siten 
kuin vaalijärjestyksessä on määritelty. Kustakin vaalipiiristä valitaan yksi edustaja alueen ammattiosasto-
jen kutakin alkavaa 400 sopimusalakohtaista jäsentä kohti. Jäsenmäärä lasketaan edellisen vuoden syys-
kuun viimeisen päivän tilanteen mukaan.

5.  Äänioikeutettuja omalla sopimusalallaan ovat ammattiosastojen jäsenet, jotka ennen vaaleja ovat maksa-
neet jäsenmaksunsa vähintään 13 viikolta. Ammattiosaston opiskelijajäsenillä ei ole äänioikeutta. Liiton 
jäsenmaksusta vapautetulla jäsenellä on äänioikeus.

6.  Vaaleissa noudatetaan liiton vaalijärjestyksessä määrättyä suhteellista ja salaista vaalitapaa, joka toimi-
tetaan henkilökohtaisena suhteellisena listavaalina siten, että kukin äänestäjä antaa yhden äänen halua-
malleen ehdokkaalle.  Vaaliliiton ehdokkaiden keskinäinen järjestys määräytyy ehdokkaiden henkilökoh-
taisten äänimäärien mukaan. Tasatulos ratkaistaan arvalla.

7.  Vaali toimitetaan edustajakokouksen hyväksymän vaalijärjestyksen ja liittohallituksen siihen perustuvien 
määräysten mukaan.

8.  Liittohallituksen on ilmoitettava ammattiosastoille ja aluejärjestöille vaalien aika ja vaalipiirien edustaja-
määrät.

9.  Vaalikelpoinen on sopimusalallaan jokainen ammattiosaston jäsen, joka, on maksanut jäsenmaksunsa 
vähintään 26 viikolta tai vapautettu jäsenmaksuista maksettuaan kuitenkin jäsenyytensä aikana jäsen-
maksua 26 viikolta, ei ole liiton palveluksessa eikä opiskelijajäsen. Jäsenmaksu on oltava maksettu ennen 
kuin ehdokaslistat on toimitettu keskusvaalilautakunnalle.

10. Edustajakokouksessa kullakin edustajalla on yksi ääni. Jos äänet päätöksiä tehtäessä menevät tasan, 
puheenjohtajan ääni ratkaisee. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei toisin ole 
määrätty. Lippuäänestyksissä ja vaaleissa äänten mennessä tasan asia ratkaistaan arvalla. 

11. Liiton palveluksessa olevilla henkilöillä on puheoikeus. Liittohallituksen ja liittovaltuuston jäsenillä on 
puhe- ja esitysoikeus, mutta ei äänioikeutta, ellei heitä ole valittu kokousedustajiksi. Puhe- ja esitysoikeus 
on myös tilintarkastajilla.

12. Vaalit toimitetaan suljetulla lippuäänestyksellä, äänestykset avoimesti joko kädennostolla tai nimenhuu-
dolla. Päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty.

13. Liittohallitus valmistelee edustajakokouksessa esille tulevat asiat ja laatii kokouksen työjärjestyksen. Ne 
postitetaan ammattiosastoille ja edustajille viimeistään kaksi viikkoa ennen edustajakokousta.

14. Jos ammattiosastot haluavat esittää joitakin asioita edustajakokouksen käsiteltäväksi, esitykset on toimi-
tettava kirjallisesti liittohallitukselle viimeistään kolme kuukautta ennen kokousta, paitsi niistä asioista, 
joista on kokouskutsussa mainittava neljä kuukautta ennen kokousta. Myöhemmin esitettäviä, ei kuiten-
kaan kokouskutsussa mainittavia asioita, otetaan edustajakokouksessa käsiteltäväksi ainoastaan kokouk-
sen vähintään 3/4:n enemmistöllä tekemällä päätöksellä.

15. Varsinaisen edustajakokouksen tehtäviin kuuluu:

a)  hyväksyä kokouksen työjärjestys;

b)  käsitellä edellisen toimintakauden toimintaa ja va-
rainhoitoa;

c)  hyväksyä säännöt ja tehdä niihin tarvittavat muutokset;

d)  käsitellä edustajakokoukselle tehdyt esitykset;

e)  valita liittohallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan 
liittopuheenjohtajaksi ja muut 16 varsinaista jäsentä 
ja heille kaksi henkilökohtaista varajäsentä ja kym-
menen yleisvarajäsentä sekä kaksi tilintarkastajaa ja 
varatilintarkastajaa;

f)  valita liittovaltuuston puheenjohtaja ja kaksi vara-
puheenjohtajaa sekä muut varsinaiset 30 jäsentä ja 
kullekin heistä kaksi henkilökohtaista varajäsentä ja 
20 yleisvarajäsentä.

b)  käsitellä edellisen toimintakauden toimintaa 
ja varainhoitoa taloutta;

e) valita liittohallituksen puheenjohtaja, jota 
kutsutaan liittopuheenjohtajaksi ja muut 16 
varsinaista jäsentä ja heille kaksi henkilökoh-
taista varajäsentä ja kymmenen yleisvarajä-
sentä sekä kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja 
heille kummallekin henkilökohtainen varati-
lintarkastaja, tai tilintarkastusyhteisö, joka voi 
korvata toisen tai molemmat tilintarkastajat.
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9 § LIIT TOVALTUUSTO

1.  Edustajakokousten välisenä aikana päätäntäval-
taa käyttää liittovaltuusto. Sen muodostavat var-
sinaisessa edustajakokouksessa valitut puheen-
johtaja sekä ensimmäinen ja toinen varapu-
heenjohtaja sekä 30 mahdollisuuksien mukaan 
eri vaalipiireistä ja eri ammattialoilta valittua 
varsinaista jäsentä ja kunkin kaksi henkilökoh-
taista varajäsentä sekä 20 yleisvarajäsentä.

2.  Jos liittovaltuuston puheenjohtaja tai vara-
puheenjohtaja eroaa kesken edustajakokous-
kauden, liittovaltuusto valitsee keskuudestaan 
eroavan tilalle uuden puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan loppukaudeksi:

a)  Jos liittovaltuuston jäsen siirtyy pysyvästi pois 
liiton järjestäytymisalalta tai pois työelämästä, 
hänen on erottava liittovaltuuston jäsenyydestä;

b) liittovaltuuston jäsenen, joka ilman hyväksyt-
tävää syytä on poissa kolmesta peräkkäisestä liittovaltuuston kokouksesta, katsotaan eronneen liittoval-
tuuston jäsenyydestä. Hänen tilalleen siirtyy henkilökohtainen varajäsen.

3.  Liittovaltuuston tehtävänä on:

a)  päättää edustajakokousten välisenä aikana kaikista liiton toiminta-alaan kuuluvista asioista, joista edus-
tajakokous ei ole päätöstä tehnyt tai joita liittohallitus tai liiton ammattiosastot esittävät, mikäli ne eivät 
näiden sääntöjen mukaan kuulu edustajakokouksessa päätettäviin asioihin;

b)  valvoa liittohallituksen toimintaa ja liiton varojen hoitoa sekä toimitsijain työskentelyä;

c)  tutkia ja antaa lausuntonsa huomautuksista, joita on tehty liittohallitusta tai toimitsijoita vastaan;

d)  suunnitella yhdessä liittohallituksen kanssa 
liiton työehtosopimuspolitiikkaa ja järjestö-, 
talous-, tiedotus- ja koulutustoimintaa;

e)  päättää liiton sääntöihin perustuvasta varsinai-
sesta ja ylimääräisestä jäsenmaksusta;

f)  päättää mahdollisesta ylimääräisestä edustajakokouksen pitämisestä. 

4.  Liittovaltuuston sääntömääräisiä kokouksia ovat 
kevätkokous ja syyskokous. Muita kokouksia liit-
tovaltuusto pitää silloin, kun liittohallitus katsoo 
sen välttämättömäksi tai kun liittovaltuuston 
jäsenten enemmistö sitä vaatii. Liittovaltuusto 
on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai va-
rapuheenjohtajan lisäksi 16 jäsentä on läsnä. 

5.  Vuoden alkupuolella pidetään kevätkokous, jos-
sa

a)  esitellään liiton toimintakertomus sekä tilinpää-
tös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikau-
delta

b)  vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuva-
pauden myöntämisestä liittohallitukselle ja muille tilivelvollisille

c)  käsitellään muut esille tulevat asiat

Vuoden loppupuolella pidetään syyskokous, jossa: 

a)  vahvistetaan toiminta- ja taloussuunnitelma 
seuraavalle kalenterivuodelle;

b)  vahvistetaan liiton jäsenmaksu seuraavalle kalenterivuodelle;
c)  käsitellään muut esille tulevat asiat.

Liittohallituksen jäsenillä ja liiton toimitsijoilla on puhe- ja esitysoikeus liittovaltuuston kokouksessa.

6.  Kutakin kokousta varten liittovaltuusto valitsee keskuudestaan tarvittavat pöytäkirjantarkastajat, äänten-
laskijat ja valiokunnat.

7.  Liittovaltuusto kutsutaan sääntömääräiseen 
kokoukseen vähintään 14 päivää ja ylimääräi-
seen kokoukseen vähintään kolme päivää ennen 
kokousta lähetettävällä kirjeellä.

10 § LIIT TOHALLITUS

1.  Edustajakokouksen valitsema liittohallitus edustaa liittoa ja johtaa sen toimintaa näiden sääntöjen ja 
edustajakokousten sekä liittovaltuuston päätösten perusteella.

2.  Liittohallitukseen kuuluu liittopuheenjohtaja ja 16 muuta varsinaista jäsentä sekä kunkin kaksi henkilö-
kohtaista varajäsentä ja kymmenen yleisvarajäsentä. Liittohallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjoh-
tajan.

3.  Liittohallituksen toimiaika alkaa valintapäätöksestä ja päättyy siihen, kun uusi on valittu.

4.  Liittohallitus kokoontuu liittopuheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta 
niin usein kuin asiat vaativat.

5.  Liittohallitus on päätösvaltainen, kun liittopuheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi kahdeksan 
jäsentä on läsnä. Jos liittohallituksen jäsen jättää pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä, hän ei ole vastuussa 
liittohallituksen tekemästä tätä kohtaa koskevasta liittohallituksen päätöksestä.

6.  Liittohallituksen jäsenen, joka ilman hyväksyttävää syytä on poissa kolmesta peräkkäisestä liittohallituk-
sen kokouksesta, katsotaan eronneen liittohallituksen jäsenyydestä. Hänen tilalleen siirtyy henkilökohtai-
nen varajäsen.

 Jos liittohallituksen jäsen saa pysyvän eläke-
päätöksen, on hänen erottava liittohallituksen 
jäsenyydestä. 

7.  Liittohallituksen tehtävänä on:

a)  johtaa ja ohjata liiton toimintaa sekä huolehtia 
edustajakokouksen ja liittovaltuuston päätösten noudattamisesta ja täytäntöönpanosta valtuuston esittä-
mällä tavalla;

b)  käsitellä tilinpäätös ja huolehtia siitä, että liiton taloutta hoidetaan huolellisesti ja että liiton tuloista ja 
maksetuista menoista annetaan selvitys puolivuosittain;

c)  esittää liittovaltuustolle toiminta- ja tilikerto-
mukset edelliseltä tilikaudelta sekä toiminta- ja 
taloussuunnitelmat tulevalle kaudelle;

d)  käsitellä ammattiosastojen esittämät tai muuten 
esille tulevat asiat;

e)  palkata liitolle tarvittava henkilökunta sekä, milloin aihetta ilmenee, erottaa heidät toimestaan;

f)  kutsua edustajakokous ja liittovaltuusto koolle;

g)  pitää jäsenluetteloa ammattiosastojen jäsenistä.

8.  Jos liittopuheenjohtaja eroaa tai erotetaan edustajakokousten välisenä aikana, liittohallitus julistaa toi-
men haettavaksi. Valinnan suorittaa liittovaltuusto.

9.  Liiton nimen ovat oikeutetut kirjoittamaan liittopuheenjohtaja yksin ja ne toimihenkilöt tai liittohallituk-
sen jäsenet, jotka liittohallitus siihen valitsee, kaksi yhdessä.

1.  Edustajakokousten välisenä aikana päätäntävaltaa 
käyttää liittovaltuusto. Sen muodostavat varsinai-
sessa edustajakokouksessa valitut puheenjohtaja 
sekä ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja 
sekä 30 mahdollisuuksien mukaan eri vaalipiireistä 
ja eri ammattialoilta valittua varsinaista jäsentä ja 
kunkin kaksi henkilökohtaista varajäsentä sekä 20 
yleisvarajäsentä. Valinnoissa tulee mahdollisuuksi-
en mukaan huomioida liiton jäsenten ikäjakauma, 
eri vaalipiirit ja ammattialat sekä sukupuolten 
tasa-arvo.

7.  Liittovaltuusto kutsutaan sääntömääräiseen koko-
ukseen vähintään 14 päivää ja ylimääräiseen ko-
koukseen vähintään kolme päivää ennen kokousta 
lähetettävällä kirjeellä kutsulla.

 Jos liittohallituksen jäsen saa pysyvän eläkepäätök-
sen, on hänen erottava liittohallituksen jäsenyy-
destä siirtyy pysyvästi pois liiton järjestäytymisalal-
ta tai pois työelämästä, hänen katsotaan eronneen 
liittohallituksen jäsenyydestä.

c)  esittää liittovaltuustolle toiminta- ja tilikertomuk-
set vuosikertomus ja tilinpäätös edelliseltä tilikau-
delta sekä toimintasuunnitelma ja taloussuunnitel-
mat talousarvio tulevalle kaudelle;

a)  Jos liittovaltuuston jäsen siirtyy pysyvästi pois lii-
ton järjestäytymisalalta tai pois työelämästä, hänen 
on erottava liittovaltuuston jäsenyydestä hänen 
katsotaan eronneen liittovaltuuston jäsenyydestä;

d) suunnitella yhdessä liittohallituksen kanssa liiton 
työehtosopimuspolitiikkaa työehtosopimustoi-
mintaa ja, järjestö-, talous-, tiedotus- ja koulutus-
toimintaa sekä muuta liiton toimintaa; 

4. 
a)  Liittovaltuuston sääntömääräisiä kokouksia ovat 

kevätkokous ja syyskokous. Muita kokouksia…

b)  Liittohallituksen päätöksellä liittovaltuuston koko-
ukseen voi etäosallistua kokouksen aikana myös 
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuväli-
neen avulla. Etäosallistumisen mahdollisuudesta ja 
tavasta on mainittava kokouskutsussa.

a)  esitellään liiton toimintakertomus vuosikertomus 
sekä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edellisel-
tä tilikaudelta

Vuoden loppupuolella pidetään syyskokous, jossa: 

a)  vahvistetaan toimintasuunnitelma ja taloussuun-
nitelma talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle;
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11 § JAOSTOT

1.  Liittohallitus voi muodostaa toiminnan kannalta tarpeelliseksi katsottavat jaostot.

12 § LIITON TOIMITSIJAT

1.  Liittopuheenjohtajan tehtävänä on ohjata ja valvoa liiton toimintaa. Liittopuheenjohtaja johtaa työeh-
tosopimusneuvotteluja sekä puhetta liittohallituksen kokouksissa. Hänen estyneenä ollessaan tehtäviä 
hoitaa varapuheenjohtaja.

 Jos liittopuheenjohtaja eroaa tai erotetaan, toimii varapuheenjohtaja hänen tilallaan siihen saakka, kun-
nes toimi on täytetty.

2.  Liittohallituksen valitseman sihteerin tehtävänä on vastata pöytäkirjojen laatimisesta ja yhdessä liitto-
puheenjohtajan kanssa huolehtia kokousten työjärjestyksestä sekä liiton kirjeenvaihdosta ja tehdä muut 
puheenjohtajan ja liittohallituksen hänelle antamat tehtävät.

3.  Taloudenhoitajan tehtävänä on hoitaa liiton taloutta, 
laatia liittohallitukselle tilinpäätös ja välitilinpäätös 
sekä siihen perustuva selvitys taloudellisesta tilantees-
ta tilikauden ensimmäiseltä puolivuotiskaudelta sekä 
laatia talousarvio ja taloussuunnitelma seuraavalle 
kalenterivuodelle, tallettaa liikenevät rahavarat liitto-
hallituksen hyväksymän taloussuunnitelman mukaisiin rahalaitoksiin niin, että ne ovat tarvittaessa liiton 
käytettävissä. Vastuunjaosta, laskentatoimesta ja sijoituksista määrätään liittohallituksen hyväksymässä 
talousohjesäännössä.

4.  Liiton henkilökunnan velvollisuutena on liittohallituksen päätösten täytäntöönpano eivätkä henkilökun-
taan kuuluvat saa ilman liittohallituksen lupaa ottaa vakinaista työtään haittaavia sivutoimia.

13 § TILIKAUSI

Liiton tilikausi on kalenterivuosi.

14 § TILINTARKASTUS

1.  Liiton varsinainen edustajakokous valitsee edustajakokouskaudeksi kaksi (2) varsinaista tilintarkastajaa 
ja heille kummallekin henkilökohtaisen varatilintarkastajan, tai tilintarkastusyhteisön, joka voi korvata 
toisen tai molemmat tilintarkastajat.

2.  Tilinpäätöksen tulee olla valmiina viimeistään huhtikuun 30.päivänä luovutettavaksi tilintarkastajille. 
Heidän tulee antaa liittovaltuustolle osoitettu lausunto toimittamastaan tarkastuksesta liittohallitukselle 
viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.  

3.  Tilintarkastajat ovat oikeutettuja tutkimaan liiton taloutta ja hallintoa milloin tahansa huomatessaan sii-
hen olevan tarvetta.

15 § NEUVOA-ANTAVA JÄSENÄÄNEST YS

1.  Jos edustajakokousten väliaikana ilmenee asioita, joita liittovaltuusto ei katso voivansa ratkaista ja jotka 
merkityksensä vuoksi vaativat koko liiton jäsenistön mielipiteen selville saamista, liittohallitus voi toi-
meenpanna jäsenäänestyksen.

2.  Jäsenäänestys on toimeenpantava myös, jos vähintään 1/3 liiton ammattiosastoista sitä vaatii ja samalla 
kirjallisesti esittää asian, josta äänestys on toimitettava.

3.  Jäsenäänestykseen saavat osallistua ne ammattiosastojen jäsenet, joita käsittelyssä oleva asia koskee ja 
jotka ovat suorittaneet sääntöjen mukaiset jäsenmaksunsa liitolle.

4.  Jäsenäänestys toimitetaan liittohallituksen määräämänä aikana.  Äänestys on kuitenkin toimitettava vii-
meistään kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä, kun esitys on saapunut liittohallitukselle. Äänestyksen 
alaisiksi asetetaan ainoastaan kaksi vastakkaista ehdotusta. 

5.  Jäsenäänestys voidaan toimittaa kyseistä asiaa varten koolle kutsutussa ammattiosaston kokouksessa, 
postitse tai muulla liittohallituksen päättämällä tavalla. Yksityiskohtaiset äänestysohjeet antaa liittohalli-
tus. 

6.  Liittohallitus tiedottaa äänestystuloksesta ammattiosastoille kirjeellä tai liiton jäsenlehdessä. 
 Jos äänestyksen alaisena ollutta esitystä kannattaa vähintään 2/3 äänestykseen osallistuneista, esitys pan-

naan heti täytäntöön, ellei äänestystä toimeenpantaessa ole toisin määrätty.

16 § T YÖEHTOSOPIMUSTOIMINTA

1.  Liittovaltuusto ja liittohallitus johtavat ja ohjaavat liiton työehtosopimusneuvotteluja ja niiden valmiste-
luja. Työehtosopimuksen irtisanomisesta päättää liittohallitus ja sen jatkamisesta liittovaltuusto.

 Sopimusalakohtaisten ja keskusjärjestötason neuvottelutulosten hyväksymisestä tai hylkäämisestä päät-
tää liittovaltuusto tai sen valtuuttamana liittohallitus.

 Ammattiosastot ja luottamusmiehet osallistuvat valmisteluihin tekemällä ehdotuksia ja käsittelemällä 
työehtosopimustilannetta kokouksissa ja koulutustilaisuuksissa. Ennen päätöksen tekemistä neuvottelu-
tulos voidaan alistaa jäsenäänestykseen tai pyytää siitä ammattiosastojen lausunto.

 
2.  Jäsenäänestykseen saavat osallistua ne ammattiosastojen jäsenet, joita käsittelyssä oleva työehtosopimus 

koskee ja joiden jäsenyys on kunnossa. Äänestys voi-
daan järjestää myös postitse. Liittohallitus vahvistaa 
äänestys- ja osastokäsittely ohjeet.

TYÖTAISTELU

1.   Liittovaltuusto päättää työehtosopimuksen uudistamiseen liittyvistä työtaistelutoimenpiteistä, jos kysees-
sä on lakko.

 Mikäli alalle on saavutettu neuvottelutulos ja se on alistettu jäsenäänestykseen, päätöstä työtaistelun 
aloittamisesta ei voida tehdä, ellei yli puolet jäsenäänestykseen osallistuneista ole hylännyt neuvottelutu-
losta.

2.   Jos työnantajapuoli toimeenpanee työsulun tai muun työtaistelutoimenpiteen, liittohallituksen tulee ryh-
tyä tarpeellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin, jolloin voidaan välittömästi esittää työtaistelu-uhka.

3.   Liittovaltuustolla on oikeus lopettaa työtaistelu, jos se katsoo sen liiton edun mukaiseksi.

4. Liittovaltuuston ja liittohallituksen päättämät työtaistelut ovat ammattiosastoja ja niiden jäseniä sitovia. 
Jos ammattiosasto toimii vastoin liittovaltuuston tai liittohallituksen päätöksiä, sillä ei ole oikeutta liiton 
avustuksiin eikä muuhun liiton tukeen.   

5.  Jos asia koskee paikallista työehtosopimusta, ammattiosaston on noudatettava kaikessa toiminnassa tä-
män pykälän määräyksiä sekä liittovaltuuston ja liittohallituksen päätöksiä. Työtaistelutoimenpide, lakko, 
saarto tai jokin muu hyväksytty toimenpide, jonka ammattiosasto paikallisesti julistaa, on sitova, jos toi-
menpiteelle on saatu liittohallituksen tai liittovaltuuston lupa.

17 § AVUSTUS T YÖTAISTELUSSA

1.  Lakkoon tai sulkuun joutuneille liiton ammattiosastojen jäsenille annetaan avustusta seuraavissa tapauk-
sissa:

a)  lakossa, jonka liittohallitus on hyväksynyt;

b)  työsulussa, joka on johtunut liittohallituksen hyväksymistä vaatimuksista ja joissa ammattiosasto on toi-
minut näiden sääntöjen ja liittohallituksen ohjeiden mukaisesti;

c)  jos ammattiosaston jäsenet ovat joutuneet lakkoon tai työsulkuun jonkin toisen liiton työriidan johdosta, 
jonka liittohallitus on tunnustanut, tai jos työstä erottaminen tai työsulku on johtunut työntekijäin järjes-
täytymisestä.

2.  Avustuksen suuruudesta ja suorittamisesta päättää liittohallitus ottamalla huomioon varat, mahdollisen 
lakkoveron ja liiton saamat avustukset.

3.  Liittohallitus päättää mistä lähtien avustusta aletaan maksaa. Avustuspäiviksi lasketaan vain työpäivät.

4.  Liitolta lakkoavustusta jäsenilleen saavan ammattiosaston on lähetettävä liittohallitukselle kirjallinen erit-
tely avustettavista. Lakkotoimikunta on velvollinen informoimaan liiton keskustoimistoa lakon kannalta 
oleellisista asioista.

3.  Taloudenhoitajan Talouspäällikön tehtävänä 
on hoitaa liiton taloutta,

 ja taloussuunnitelma

 vahvistaa äänestys- ja osastokäsittely ohjeet 
osastokäsittelyohjeet.
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5.  Kun liitto on julistanut lakon, lakkoavustukseen oikeutettuja ovat kaikki ammattiosaston jäsenet, jotka 
ennen lakon alkamista olivat lakkoon julistetussa työssä tai joutuivat työnantajien julistaman työsulun 
kohteeksi ja jotka ovat kuuluneet ammattiosastoon vähintään kuukauden. 

 Tästä säännöksestä voidaan poiketa liittohallituksen päätöksellä. Avustusta haluavien tulee ilmoittautua 
ensimmäisen viikon aikana lakkoon tai työsulkuun jouduttuaan paikkakunnan asianomaiselle ammatti-
osastolle.

6.  Jos avustusta saavan ammattiosaston jäsen saa ansiotyön, hän ei saa avustusta työssäoloajan jaksolta. 
Ansiotyön päätyttyä hän on heti oikeutettu avustukseen.

7.  Ammattiosaston jäsen, joka ei noudata liittohallituksen antamia ohjeita, menettää oikeutensa avustuk-
seen.

18 § T YÖTAISTELURAHASTO

1.  Työtaistelurahastoon siirretään vuosittain liittohallituksen määräämä summa.

2.  Rahaston varat on sijoitettava tuottavasti ja niin, että ne ovat käytettävissä työtaistelun alettua.

19 § OIKEUDENKÄYNTIAVUSTUS

1.  Ammattiosaston jäsenenä vähintään kuusi kuukautta ollut ja jäsenmaksunsa vähintään kuuden kuu-
kauden ajalta maksanut jäsen voi saada liitolta avustusta oikeudenkäynnissä, joka on aiheutunut hänen 
edustaessaan liittoa tai ammattiosastoa tai työsopimussuhteesta johtuneissa riita- ja rikosasioissa. Oi-
keusapua on haettava liitolta kirjallisesti ja hakemukseen on liitettävä kaikki siihen liittyvä aineisto.

 Liiton lakiasioista vastaava antaa tarvittavan lausunnon, jonka jälkeen liittohallitus tekee oikeusavustusta 
koskevan päätöksen. Jos oikeudenkäynti on alkanut ennen kuin liittohallitus on tehnyt päätöksen asian 
ottamisesta liiton oikeusavun piiriin, oikeusavustus myönnetään vain poikkeustapauksissa.

 Ammattiosastoon kuusi kuukautta kuulunut jäsen voi saada oikeusapua työsopimussuhteesta johtuvissa 
riita- ja rikosasioissa. Liittohallitus voi myöntää oikeusavun jäsenyysajasta riippumatta, jos siihen on eri-
tyisiä syitä.

 Liittohallitus päättää oikeusavun myöntämisestä, ellei se määräämillään ehdoilla anna asian päättämistä 
liiton asianomaisille toimitsijoille. 

2.  Jos jäsenelle on myönnetty oikeusavustusta ja tuomioistuin velvoittaa vastapuolen korvaamaan oikeu-
denkäynnistä aiheutuneet kulut, korvaukset on siirrettävä liitolle.

20 § YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

1.  Molemmat kotimaiset kielet tunnustetaan tasa-arvoisiksi, mutta liittohallitus voi harkintansa mukaan 
käyttää painatustöissä vain yhtä kieltä.

2.   Näissä säännöissä ja liiton muissa säännöstöissä mainitut määräajat lasketaan määräaikalain mukaan. 
Jos joku tieto on lähetettävä määrätyssä ajassa, lähettämisellä tarkoitetaan sen antamista postin tai lähe-
tin kuljetettavaksi tai sähköisenä viestinä. Jos tieto on toimitettava saajalle määräajassa, tieto on annetta-
va vastaanottajan tiedoksi määräajan kuluessa.

21 § SÄÄNTÖJEN MUUTOS

 Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia ja lisäyksiä liiton varsinaisessa edustajakokouksessa, jos esi-
tettyjä muutoksia kannattaa vähintään 2/3 äänestyksessä annetuista äänistä.

22 § LIITON PURKAMINEN

1.  Liittoa ei voida purkaa ennen kuin ¾ liiton jäsenistä sitä vaatii ja edustajakokous sen niin ikään vähintään 
¾ äänten enemmistöllä hyväksyy.

2.  Jos liitto purkautuu, sen jäljellä oleva omaisuus luovutetaan velkojen maksamisen jälkeen ja muiden si-
toumusten ollessa täytetty elintarviketyöläisten etujen turvaamiseksi viimeisen edustajakokouksen päät-
tämään kohteeseen.

SÄÄNTÖMUUTOSESIT YKSET

SUOMEN ELINTARVIKET YÖL ÄISTEN LIIT TO SEL RY:N ALUEJÄRJESTÖN  
MALLISÄÄNNÖT HY VÄKSY T T Y EDUSTAJAKOKOUKSESSA 20.5.2017

MUUTOSESIT YKSET ON MERKIT T Y PUNAISELL A

1 §  NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Elintarviketyöläisten ___________________ aluejärjestö ry. Yhdistystä nimitetään 
näissä säännöissä aluejärjestöksi ja jäsenyhdistyksiä ammattiosastoiksi. Aluejärjestön kotipaikka on 
____________________________.

2 §  TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

Aluejärjestön tarkoituksena on toimia Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry, ruotsiksi Finlands Livs-
medelsarbetareförbund SEL rf:n, jäljempänä liitto, sääntöjen sekä edustajakokouksen, liittovaltuuston ja 
liittohallituksen päätösten mukaisesti ammatillisen järjestäytyneisyyden ja yhteistoiminnan kehittämiseksi 
elintarvikealoilla työskentelevien työntekijöiden keskuudessa, heidän yhteiskunnallisen tietoisuutensa ko-
hottamiseksi sekä sosiaalisen ja taloudellisen asemansa parantamiseksi.

Tässä tarkoituksessa aluejärjestö toimii kiinteänä yhdyselimenä toiminta-alueen ammattiosastojen kesken, 
seuraa ammatillisen järjestötoiminnan tilaa, seuraa työehtojen ja työolojen tilaa, antaa lausuntoja liittohal-
litukselle ja järjestää tiedotus-, kokous-, juhla- ja koulutustoimintaa. Aluejärjestö järjestää yhdessä alueen 
ammattiosastojen kanssa yhteydet elintarvikealojen työpaikoille. 

3 § ALUEJÄRJESTÖN JÄSENY YS

Liittoon kuuluvien ammattiosastojen, joiden kotipaikka sijaitsee aluejärjestön toiminta-alueella, tulee liittyä 
aluejärjestöön jäseneksi.

4 §  TUKIMAKSU

Aluejärjestön toiminnan rahoittamiseksi liitto antaa tu-
kimaksua ammattiosastojen henkilöjäsenmäärän sekä 
valtuuston vahvistaman toiminta- ja taloussuunnitelman 
mukaisesti.

5 §  ALUEJÄRJESTÖN KOKOUKSET

Aluejärjestön vuosikokous pidetään tammi-maaliskuun 
aikana. Muita kokouksia aluejärjestön hallitus voi kut-
sua koolle tarpeen mukaan.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Aluejärjestön toimintakertomus.

2. Tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.

3. Tilinpäätösten vahvistaminen ja vastuuvapauden 
myöntäminen.

4. Hallituksen puheenjohtajan valinta.

5. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta.

6. Kahden toiminnantarkastajan ja kahden varatoimin-
nantarkastajan valinta.

7. Toiminta- ja taloussuunnitelma alkavalle kaudelle.

 toiminta- ja taloussuunnitelman toiminta-
suunnitelman ja talousarvion

 Aluejärjestön vuosikokous pidetään tammi-
maaliskuun aikana. Muita kokouksia alue-
järjestön hallitus voi kutsua koolle tarpeen 
mukaan.

 Hallituksen päätöksellä aluejärjestön koko-
ukseen voi etäosallistua kokouksen aikana 
myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen 
apuvälineen avulla. Etäosallistumisen mahdol-
lisuudesta ja tavasta on mainittava kokouskut-
sussa.

1.  Aluejärjestön toimintakertomus vuosikerto-
mus.

2.  Tilikertomus Tilinpäätös ja toiminnantarkasta-
jien lausunto.

3. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapau-
den myöntäminen.

7.  Toiminta- ja taloussuunnitelma Toiminta-
suunnitelma ja talousarvio alkavalle kaudelle.
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8. Ammattiosastojen esitykset ja muut esille tulevat asiat.

Aluejärjestön kokoukset kutsuu koolle hallitus aluejärjestön jäsenosastoille osoitettavalla kirjeellä, jossa on 
mainittava tärkeimmät kokouksessa esille otettavat asiat.

Kutsu vuosikokoukseen on lähetettävä kahta viikkoa ja muihin kokouksiin yhtä viikkoa ennen kokousta. 

Kukin ammattiosasto valitsee syyskoko-
uksessaan aluejärjestön kokouksiin kaksi 
edustajaa alkavaa 300 jäsentä kohti. Tämän 
lisäksi ammattiosasto voi, lukuun ottamat-
ta ensimmäistä 300 jäsentä, valita yhden 
edustajan alkavaa 300 jäsentä kohti sekä 
näille henkilökohtaiset varaedustajat. Va-
lintaoikeus perustuu osaston jäsenmäärään 
vuoden alussa.

Aluejärjestön tilikausi on kalenterivuosi.

6 §  ALUEJÄRJESTÖN HALLITUS

Aluejärjestön hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi viidestä yhdeksään jäsentä ja yhtä monta varajä-
sentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt sekä ko-
koontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsumana niin usein kuin asiat vaativat. Taloudenhoitaja 
voidaan valita hallituksen ulkopuolelta.

Aluejärjestön hallitus laatii vuosikokouksen 
hyväksyttäväksi toiminta- ja taloussuun-
nitelman ja toimittaa sen liittohallitukselle 
riittävän ajoissa siten, että se voidaan nivel-
tää liiton talous- ja toimintasuunnitelman 
osaksi.

Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on 
paikalla. Aluejärjestön nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri kumpikin erikseen.

7 §  YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

Jos aluejärjestö purkautuu tai se lakkautetaan, sen varat luovutetaan Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL 
ry:lle.

SÄÄNTÖMUUTOSESIT YKSET

SUOMEN ELINTARVIKET YÖL ÄISTEN LIIT TO SEL RY:N AMMAT TIOSASTON 
MALLISÄÄNNÖT HY VÄKSY T T Y EDUSTAJAKOKOUKSESSA 20.5.2017

MUUTOSESIT YKSET ON MERKIT T Y PUNAISELL A.

1 § YHDIST YKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on _____________________________________

ja sen kotipaikka on______________________________________

Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä ammattiosas-
toksi ja Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry:tä 
liitoksi. Ammattiosaston nimen ovat oikeutettuja kirjoit-
tamaan ammattiosaston puheenjohtaja ja sihteeri yh-
dessä. Ammattiosasto kuuluu jäsenenä Elintarviketyö-
läisten ____________________ Aluejärjestö ry:hyn.

2 § AMMAT TIOSASTON TARKOITUS JA TOIMINTA

1.  Ammattiosaston tarkoituksena on koota toimin-
ta-alueellaan työskentelevät elintarvikealojen 
työntekijät Suomen Elintarviketyöläisten Liiton 
toimintaan elintarviketyöläisten työ- ja palkka-
ehtojen sekä yleensä taloudellisten, sosiaalisten, 
oikeudellisten etujen sekä yhteiskunnallisen 
aseman parantamiseksi.

2.  Osaston tarkoituksena on toimialueellaan 1. 
kohdassa tarkoitetuilla aloilla toimia jäsentensä 
työ- ja palkkaehtojen sekä yleisten taloudellis-
ten, sosiaalisten ja oikeudellisten yhteiskun-
nallisten etujen parantamiseksi. Johtokunta 
määrittelee toiminta-alueen. Jos paikkakunnalla 
on useampi osasto, osastot sopivat keskenään 
toiminta-alueistaan. Jos osastot eivät pääse 
sopimukseen asia ratkaistaan yhdessä liittohalli-
tuksen kanssa.

3.  Tarkoituksensa toteuttamiseksi osasto:
a) toimii jäsentensä työ- ja palkkaehtojen paranta-

miseksi sekä valvoo työlainsäädännön, työeh-
tosopimusten ja muiden työntekijöiden etuja 
turvaavien säännösten noudattamista sekä 
toteuttaa yhteiskunnallista edunvalvontaa;

b)  avustaa jäseniään niissä tilanteissa, joista liiton 
säännöissä määrätään;

c)  järjestää kokouksia, koulutusta ja vapaa-ajan 
harrastustoimintaa;

d)  neuvottelee ja tekee esityksiä jäsenistöä koske-
vissa asioissa;

e)  toimii yhteistyössä muiden paikkakunnalla ole-
vien järjestöjen kanssa;

f)  kuuluu jäsenjärjestönä Suomen Elintarviketyö-
läisten Liittoon ja sen aluejärjestöön.

 Aluejärjestön hallitus laatii vuosikokouksen hyväksyttäväk-
si toiminta- ja taloussuunnitelman toimintasuunnitelman 
ja talousarvion ja toimittaa sen liittohallitukselle riittävän 
ajoissa siten, että se voidaan niveltää liiton talous- ja toi-
mintasuunnitelman toimintasuunnitelman ja talousarvion 
osaksi.

 Kukin ammattiosasto voi valita syyskokouksessaan aluejär-
jestön kokouksiin kaksi edustajaa ja näille henkilökohtaiset 
varaedustajat. Näiden lisäksi ammattiosasto voi, lukuun 
ottamatta ensimmäistä 300 jäsentä, valita yhden lisäedus-
tajan ja tälle henkilökohtaisen varaedustajan aina alkavaa 
seuraavaa 300 jäsentä kohden. Valintaoikeus perustuu 
osaston jäsenmäärään vuoden alussa. Kullakin edustajalla 
on kokouksessa yksi ääni.

 

 Ammattiosasto kuuluu jäsenenä Elintarvike-
työläisten _____________ Aluejärjestö ry:hyn 
toimialueensa aluejärjestöön.

1.  Ammattiosaston tarkoituksena on koota toiminta-
alueellaan työskentelevät elintarvikealojen työnte-
kijät Suomen Elintarviketyöläisten Liiton toimin-
taan elintarviketyöläisten työ- ja palkkaehtojen 
palkka- ja muiden työehtojen sekä yleensä talou-
dellisten, sosiaalisten ja oikeudellisten etujen sekä 
yhteiskunnallisen aseman parantamiseksi.

2.  Osaston tarkoituksena on toimialueellaan 1. koh-
dassa tarkoitetuilla aloilla toimia jäsentensä työ- ja 
palkkaehtojen palkka- ja muiden työehtojen sekä 
yleisten taloudellisten…

3.  Tarkoituksensa toteuttamiseksi osasto:
a) toimii jäsentensä työ- ja palkkaehtojen parantami-

seksi sekä valvoo työlainsäädännön, työehtosopi-
musten ja muiden työntekijöiden etuja turvaavien 
säännösten noudattamista sekä toteuttaa yhteis-
kunnallista edunvalvontaa;

a)  toimii jäsentensä palkka- ja muiden työehtojen pa-
rantamiseksi sekä valvoo ja seuraa, että työpaikalla 
noudatetaan Suomen Elintarviketyöläisten Liitto 
SEL ry:n solmimien työehtosopimuksien ehtoja 
sekä työsuhteita ja työolosuhteita sääteleviä sopi-
muksia ja säädöksiä. Ammattiosasto ei tee jäseni-
ään koskevia työehtosopimuksia.

b)  järjestää toiminta-alueensa elintarvikealan työnte-
kijät ammattiosaston jäseniksi sekä tekee yhteis-
työssä liiton kanssa järjestämis- ja jäsenhankinta-
työtä;

b) c) avustaa jäseniään niissä tilanteissa, joista liiton 
säännöissä määrätään;

c)  d) järjestää kokouksia, koulutusta ja vapaa-ajan 
harrastustoimintaa;

d)  e) neuvottelee ja tekee esityksiä jäsenistöä koske-
vissa asioissa;

e)  f ) toimii yhteistyössä muiden paikkakunnalla ole-
vien järjestöjen kanssa;

f)  g) kuuluu jäsenjärjestönä Suomen Elintarviketyö-
läisten Liittoon ja sen aluejärjestöön.
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3 § T YÖHUONEKUNNAT 

Ammattiosasto voi muodostaa keskuudestaan johtokunnan ohjauksessa toimivia työpaikkakohtaisia työhuo-
nekuntia, joiden säännöt johtokunta hyväksyy liiton valmistamien malliohjesääntöjen pohjalta.

4 § JÄSENY YS

1.  Jäseneksi ammattiosastoon voidaan hyväksyä jokainen toiminta-alueella työskentelevä elintarvikealojen 
tai lähialojen työntekijä, joka hyväksyy liiton ja ammattiosaston tarkoituksen ja säännöt, eikä ole henkilö-
kohtaisten sitoumusten tai muiden syiden vuoksi estynyt noudattamasta liiton ja ammattiosaston sääntö-
jä ja päätöksiä eikä kuulu liiton tai ammattiosaston periaatteita vastustaviin järjestöihin. 

 Elintarvikealojen opiskelijat voivat liittyä ammattiosaston opiskelijajäseneksi. Siirtyessään työhön elin-
tarvikealalle ja maksaessaan jäsenmaksunsa, opiskelijajäsen saavuttaa täydet jäsenoikeudet. Ilmoitus 
työhön siirtymisestä on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa jäsenmaksuvelvoitteen alkamisesta.

2.  Jäseneksi pyrkivän on ilmoittauduttava ammattiosaston johtokunnalle tai ammattiosaston jäsenrekisterin 
pitäjälle täyttämällä liittymislomake. Jäsenyys alkaa aikaisintaan siitä päivästä, jona hän on hakenut jäse-
nyyttä ja josta lukien hän on maksanut ensimmäisen jäsenmaksun. 

3.  Henkilö, joka siirtyy ammattiosastoon jostakin liittohallituksen hyväksymästä koti- tai ulkomaisesta am-
matillisesta järjestöstä, pääsee jäseneksi, esittämällä todistuksen aiemman järjestönsä jäsenyydestä, ja 
osoittamalla ettei hänellä ole enemmän kuin neljän viikon jäsenmaksu maksamatta.  Näin siirtyvä jäsen 
saa hyväkseen liiton jäsenyyden kestoon perustuvat etuudet, joita hänen yhteenlaskettu yhtämittainen 
jäsenyytensä edellyttää.

4.  Milloin ammattiosaston johtokunta tahtoo evätä jäseneksi pääsyn, on se velvollinen pyytämään siitä liit-
tohallituksen lausunnon. Lausunnon saatuaan ammattiosaston johtokunta ratkaisee asian.

5.  Osaston jäsen on velvollinen suorittamaan veronalaisesta palkkatulosta, ansiotulosta, ansionmenetyk-
sen korvauksesta, muusta työnantajan suorittamasta veronalaisesta korvauksesta ja työttömyyskassan 
maksamasta veronalaisesta etuudesta jäsenmaksua, jonka suuruuden päättää kalenterivuosittain liiton 
valtuusto. Yksityiskohtaisista ohjeista päättää liittohallitus.

 Opiskelijajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.

6.  Osaston jäsenille voidaan tarvittaessa asettaa ylimääräinen jäsenmaksu liiton säännöissä määrätyissä ta-
pauksissa.

7.  Jos jäsen muuttaa pysyvästi toiselle paikkakunnalle hänen on jäsenoikeutensa säilyttämiseksi liityttävä 
paikkakunnan ammattiosaston jäseneksi viimeistään kuukauden kuluessa siitä, jolloin hän aloitti työnsä 
paikkakunnalla. 

8.  Ammattiosaston jäsenen, joka siirtyy toiselle alalle, on viimeistään vuoden kuluttua siirryttävä kyseisen 
alan ammattijärjestöön. 

 Yrittäjäksi ryhtyvä ammattiosaston jäsen voi olla 18 kuukauden ajan jäsenenä, minkä jälkeen hänen on 
erottava ammattiosastosta.

5 § AMMAT TIOSASTON JOHTOKUNTA

1.  Ammattiosaston asioita ja omaisuutta 
hoitaa sen hallituksena vuodeksi ker-
rallaan valittu johtokunta, johon kuulu-
vat puheenjohtaja ja vähintään kaksi ja 
enintään 20 varsinaista ja vähintään kaksi 
ja enintään 20 varajäsentä. Johtokunta va-
litsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, 
sihteerin ja muut tarpeelliseksi katsoman-
sa toimihenkilöt. Taloudenhoitaja voidaan 
valita myös johtokunnan ulkopuolelta. 

2.  Johtokunta kokoontuu, kun puheenjohtaja 
tai vähintään kaksi johtokunnan jäsentä 
katsoo sen tarpeelliseksi. Johtokunta on 
päätösvaltainen, jos puheenjohtajan tai 
varapuheenjohtajan lisäksi puolet joh-
tokunnan jäsenistä on läsnä. Päätökset 
tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. 
Henkilövaalissa ratkaisee arpa.

3.  Johtokunnan jäsen, joka ilman hyväksyttävää syytä on poissa kolmesta peräkkäisestä johtokunnan koko-
uksesta, katsotaan eronneeksi ja hänen tilalleen kutsutaan varajäsen.

4.  Jos varsinainen johtokunnan jäsen eroaa, kutsutaan varajäsen tilalle.

5.  Puheenjohtaja johtaa keskustelua ammattiosaston sekä johtokunnan kokouksissa ja valvoo sääntöjen ja 
ammattiosastojen päätösten sekä liittohallituksen antamien ohjeiden noudattamista. Puheenjohtajan 
estyneenä ollessa puhetta johtaa varapuheenjohtaja.

6.  Sihteeri laatii pöytäkirjan kaikista ammattiosaston ja johtokunnan kokouksista sekä laatii luonnoksen toi-
mintakertomukseksi. Johtokunta voi valita keskuudestaan kirjeenvaihtajan ja arkistonhoitajan.

7.  Taloudenhoitaja pitää kirjaa ammattiosaston tuloista ja menoista, suunnittelee ja valvoo taloudenpitoa, 
laatii talousarvioluonnoksen ja tilinpäätöksen sekä hoitaa ammattiosaston laskentatointa tai valvoo sen 
hoitamista. Taloudenhoitaja valvoo jäsenmaksujen perintää.

 
8.  Johtokunta valmistelee kokouksissa käsiteltävät asiat ja panee toimeen kokousten päätökset. Johtokun-

nan tulee tarkoin hoitaa ammattiosaston omaisuutta ja säilyttää sen varat luotettavasti ja ammattiosastol-
le edullisesti. Liittohallitus valtuutetaan pitämään johtokunnan puolesta jäsenluetteloa.

9.  Johtokunnan jäsenet ovat yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta vastuussa ammattiosaston omaisuuden 
hoidosta.

10. Johtokunnan jäsen, joka ilmoittaa pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä tehdystä päätöksestä, ei ole vas-
tuussa kyseisestä päätöksestä.

11. Johtokunta voi tarpeen mukaan valita 3–5 hengen työvaliokunnan ja muita jaostoja.

6 § TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUS

1.  Ammattiosaston tilit päätetään kalenterivuosittain. Kuluneen kalenterivuoden tilinpäätöksen on oltava 
valmiina toiminnantarkastajalle tai jos toiminnantarkastajia on kaksi, toiminnantarkastajille annettavaksi 
viimeistään ennen seuraavan helmikuun 15. päivää. Toiminnantarkastajan tai toiminnantarkastajien on 
luovutettava ne tarkastettuina ja lausunnon kanssa viimeistään helmikuun loppuun mennessä.

2.  Syyskokouksessa valittujen toiminnantarkastajan tai toiminnantarkastajien pitää vuosittain tarkastaa 
ammattiosaston tilit ja vuoden vaihtees-
sa ammattiosaston koko omaisuus, laatia 
kirjallinen lausunto ammattiosaston talo-
udellisesta asemasta, jäsenhoidosta sekä 
vastuuvapauden myöntämisestä.

3.  Osaston toiminnantarkastaja tai toiminnantarkastajat ja liittohallituksen valtuuttamat toimitsijat voivat 
milloin tahansa tarkastaa ammattiosaston tilit.

7 § KOKOUKSET

1.  Ammattiosaston sääntömääräisiä kokouk-
sia ovat kevätkokous ja syyskokous. Muita 
kokouksia ammattiosasto pitää niin usein 
kuin johtokunta katsoo tarpeelliseksi, tai 
kun 1/5 ammattiosaston jäsenistä vaatii 
sitä kirjallisesti johtokunnalta määrättyä 
asiaa varten.

2.  Jäsenillä on oikeus tehdä ehdotuksia johto-
kunnalle tai osastonsa kokoukselle. Johto-
kunnan tulee valmistella esitykset omalla 
lausunnollaan ja tuoda ne käsiteltäväksi 
seuraavassa ammattiosaston kokouksessa. Jos ehdotus edellyttää pikaista päätöstä, se voidaan kokouksen 
päätöksellä ottaa heti käsiteltäväksi, paitsi jos sen käsittely vaatisi mainintaa kokouskutsussa.

 Kuitenkin tällainenkin asia tulisi esittää puheenjohtajalle ennen kokousta, jos se on mahdollista. 

1.  Ammattiosaston asioita ja omaisuutta hoitaa sen hal-
lituksena vuodeksi tai ammattiosaston syyskokouksen 
kulloinkin valintatilanteessa erikseen päättäessä kahdek-
si vuodeksi kerrallaan valittu johtokunta, johon kuuluvat 
puheenjohtaja ja vähintään kaksi ja enintään 20 varsi-
naista ja vähintään kaksi ja enintään 20 varajäsentä.

 Valinnoissa tulee mahdollisuuksien mukaan huomioida 
ammattiosaston jäsenten ikäjakauma, eri ammattialat se-
kä sukupuolten tasa-arvo.

 Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, 
sihteerin ja muut tarpeelliseksi katsomansa toimihenki-
löt. Taloudenhoitaja voidaan valita myös johtokunnan 
ulkopuolelta.

 …laatia kirjallinen lausunto ammattiosaston taloudel-
lisesta asemasta tilinpäätöksestä ja taloudenhoidosta, 
taloudellisesta asemasta, jäsenhoidosta sekä vastuuva-
pauden myöntämisestä.

a)  Ammattiosaston sääntömääräisiä kokouksia ovat kevät-
kokous ja syyskokous. Muita kokouksia ammattiosasto 
pitää niin usein kuin johtokunta katsoo tarpeelliseksi, 
tai kun 1/5 ammattiosaston jäsenistä vaatii sitä kirjalli-
sesti johtokunnalta määrättyä asiaa varten.

b)  Johtokunnan päätöksellä ammattiosaston kokoukseen 
voi etäosallistua kokouksen aikana myös tietoliiken-
neyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Etä-
osallistumisen mahdollisuudesta ja tavasta on mainitta-
va kokouskutsussa.
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3.  Päätökset tehdään avoimella äänestyksellä ja yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänioikeus on jäse-
nillä ja opiskelijajäsenillä. 

 Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Vaaleissa tasatulos ratkaistaan arvalla.
 
4.  Helmi-maaliskuun aikana pidettävässä 

kevätkokouksessa käsitellään seuraavat 
asiat:

a)  esitetään johtokunnan laatima toiminta-
kertomus edelliseltä kalenterivuodelta;

b)  esitetään johtokunnan laatima tilikerto-
mus edelliseltä kalenterivuodelta;

c)  luetaan toiminnantarkastajien lausunto; 
d) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta; 
e)  päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja taloudenhoitajalle;
f)  käsitellään muut esille tulevat asiat.

5.  Loka-marraskuun aikana on pidettävä ammattiosaston syyskokous, jossa käsitellään seuraavat asiat:

a)  vahvistetaan toiminta- ja taloussuunnitel-
mat seuraavalle toimintakaudelle;

b)  päätetään toimihenkilöiden kulukorvauk-
sista ja palkkioista;

c)  valitaan johtokunnan puheenjohtaja;
d)  valitaan johtokunnan varsinaiset ja varajäsenet;
e)  valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tai kaksi varsinaista toiminnantarkastajaa ja kak-

si varatoiminnantarkastajaa;
f)  valitaan edustajat aluejärjestön kokouksiin;
g)  valitaan edustajat eri järjestöihin;
h)  päätetään osaston koollekutsumistavasta;
i)  käsitellään muut esille tulevat asiat.

 Ammattiosaston syyskokouksessa valitun puheenjohtajan ja johtokunnan toimikausi alkaa seuraavan 
kalenterivuoden alusta. Uuden johtokunnan on pidettävä järjestäytymiskokouksensa valintavuoden lop-
puun mennessä.

6.  Kaikissa vaaleissa ja äänestyksissä jäsenillä ja opiskelijajäsenillä on äänioikeus.

7.  Kokouksessa päätösvaltaa voivat käyttää osaston läsnä olevat jäsenet.

8.  Ammattiosaston kokous kutsutaan koolle seitsemän päivää ennen kokousta lehti-ilmoituksella, henkilö-
kohtaisella kutsukirjeellä tai jäsenten työpaikkojen ilmoitustauluilla julkaistuilla ilmoituksilla.

 Ammattiosaston syyskokouksella on kuitenkin valta päättää, onko kokouskutsu edellä mainittujen lisäksi 
jollakin muulla tavalla ilmoitettava jäsenille. 

8 § AMMAT TIOSASTOSTA EROAMINEN JA EROT TAMINEN

1.  Jäsenellä on oikeus erota ammattiosastosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti ammattiosaston johtokunnalle 
tai sen puheenjohtajalle tai tehdä ammattiosaston kokouksessa eroilmoitus, joka merkitään kokouksen 
pöytäkirjaan. Eronnut jäsen menettää kaikki oikeutensa ammattiosastossa.

2.  Jäsen, joka menee lakon tai saarron alaiseen työhön menettää kaikki jäsenoikeutensa ja ammattiosaston 
johtokunnan on erotettava hänet heti ammattiosaston jäsenyydestä.

3.  Jäsen voidaan erottaa ammattiosastosta seuraavin perustein: 

a)  Jos hän on laiminlyönyt jäsenmaksunsa yli 26 viikon ajanjaksolta.

 Erotettavaksi ehdotetulla jäsenellä on kuitenkin oikeus maksaa rästiin jääneet maksunsa viimeistään kol-
men kuukauden kuluessa laskettuna edeltä mainitun 26 viikon täyttymisestä, kuten liiton sääntöjen 4 § 3. 
kappaleessa on määrätty. Tällöin jäsenyys pysyy ennallaan.

b)  jos hän tahallisesti ja olennaisesti rikkoo ammattiosaston ja liiton sääntöjä tai edustajakokouksen pää-
töksiä, kieltäytyy noudattamasta ammattiosaston ja liittohallituksen antamia ohjeita, tai muutoin toimii 
vastoin ammattiosaston ja liiton omaksumia periaatteita tai liiton toimintaa vahingoittavasti;

c)  jos hän on petollisella tavalla nauttinut avustusta liitosta tai työttömyyskassasta tai syyllistynyt muuhun 
vastaavaan epärehellisyyteen;

d)  jos hän on päässyt jäseneksi antamalla itsestään vääriä tai harhaanjohtavia tietoja;

e)  jos hän on siirtynyt tehtävään, jossa hän voi ottaa ja erottaa työntekijöitä. 

4. Jäsentä, joka on erotettu 2. kohdan tai 3 b, c, tai d kohdan mukaisesti, ei voida ottaa osaston jäseneksi il-
man ammattiosaston kokouksen suostumusta. Tällaisessa tapauksessa on ammattiosaston ensin pyydet-
tävä liittohallituksen lausunto asiassa.

5.  Ehdotus jäsenen erottamiseksi ammattiosastosta muiden syiden kuin jäsenmaksujen laiminlyönnin joh-
dosta on tehtävä kirjallisesti ammattiosaston johtokunnalle ja ehdotuksessa on tarkkaan mainittava ne 
syyt ja todisteet, joihin erottamisvaatimus perustuu.

 Ammattiosaston johtokunnan on tutkittava erottamisvaatimus ja pyydettävä erotettavaksi esitetyltä jäse-
neltä selvitys sekä hankittava asiasta liittohallituksen lausunto. Johtokunnan tulee alistaa päätös ammatti-
osaston kokoukselle vahvistettavaksi.

6.  Liittohallituksen lausunto voi puoltaa tai vastustaa erottamisvaatimusta. Liittohallitus voi myös ehdottaa 
varoituksen antamista tai uuden selvityksen hankkimista.

9 § JÄSENMAKSUISTA VAPAUTUMINEN

1.  Jäsenmaksuista vapautuminen 
 Ammattiosaston jäsen, joka sairauden, 

kuntoutustuen, äitiys- tai siihen verrat-
tavan loman, hoitovapaan, opiskelun 
tai asevelvollisuuden taikka enintään 12 
kuukautta kestävän vapausrangaistuksen 
takia on vailla palkkatuloa tai joka saa 
työttömyysturvalain mukaista peruspäi-
värahaa tai muuta vastaavaa tukea, on va-
pautettu jäsenmaksuista niin kauan kuin 
tämä este kestää. Jäsenen on ilmoitettava 
liittoon perusteet jäsenmaksuvapautuk-
sen saamiseksi heti niiden alettua.

2.  Vapaajäsenoikeus
 Oltuaan yhdenjaksoisesti ammattijärjestöjen jäsenenä 25 vuotta, joista viimeiset viisi vuotta SEL:n am-

mattiosaston jäsenenä, jäsen saa vapaajäsenoikeudet eläkkeelle jäädessään. 
 Vapaajäsenoikeudet myöntää hakemuksesta liittohallitus.

3.  Opiskelijajäsen
 Opiskelun päättyessä päättyy myös opiskelijajäsenyys. Opiskelijajäsenyyden aika lasketaan ammattiosas-

ton jäsenyysaikaan, jos opiskelijajäsen siirtyy työskentelemään liiton järjestäytymisalalle ja liittyy ammat-
tiosaston varsinaiseksi jäseneksi.

10 § YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

1. Jos jäsen katsoo kärsineensä vääryyttä ammattiosaston tai sen johtokunnan taholta hän on oikeutettu te-
kemään siitä kirjallisen valituksen liittohallitukselle, joka käsittelee ja päättää asiasta. Valitus on tehtävä 14 
päivän kuluessa siitä, kun jäsen on saanut tiedon ammattiosaston tai sen johtokunnan tekemästä valituk-
seen aihetta antavasta päätöksestä.

2.  Liittovaltuusto antaa lausuntonsa ammattiosaston ja liittohallituksen välisistä riitaisuuksista.

3.  Niissä kohdin, joissa näissä säännöissä ei ole määräyksiä, noudatetaan yleisiä ohjeita sekä liittovaltuuston 
ja liittohallituksen antamia ohjeita sekä yhdistyslain säännöksiä.

4.  Helmi-maaliskuun Maalis-huhtikuun aikana pidettäväs-
sä kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

a)  esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus vuosi-
kertomus edelliseltä kalenterivuodelta;

b)  esitetään johtokunnan laatima tilikertomus tilinpäätös 
edelliseltä kalenterivuodelta;

a)  vahvistetaan toimintasuunnitelma ja taloussuunnitelmat 
arvio seuraavalle toimintakaudelle;

h)  päätetään osaston kokousten koollekutsumistavasta;

1.  Jäsenmaksuista vapautuminen
 Ammattiosaston jäsen joka sairauden, kuntoutustuen, 

äitiys- tai siihen verrattavan loman, hoitovapaan, opis-
kelun tai asevelvollisuuden taikka enintään 12 kuukautta 
kestävän vapausrangaistuksen takia on vailla palkkatuloa 
tai joka saa työttömyysturvalain mukaista peruspäivära-
haa tai muuta vastaavaa tukea, on vapautettu jäsenmak-
suista niin kauan kuin tämä este kestää. on vapautettu 
jäsenmaksuista liiton sääntöjen § 5 mukaisesti. Jäsenen 
on ilmoitettava liittoon perusteet jäsenmaksuvapautuk-
sen saamiseksi heti niiden alettua.
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11 § SÄÄNTÖJEN MUUTOKSET JA AMMAT TIOSASTON  PURKAMINEN 

1.  Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia ammattiosaston kokouksessa, jos esitettyjä muutoksia kan-
nattaa vähintään 2/3 äänestyksessä annetuista äänistä. Tehdyille sääntömuutoksille on kuitenkin saatava 
liiton varsinaisen edustajakokouksen hyväksyminen. Ammattiosaston nimen ja kotipaikan muutos voi-
daan kuitenkin tehdä liittohallituksen suostumuksella.

2.  Jos ehdotus ammattiosaston purkamisesta tehdään johtokunnalle ammattiosaston kokouksessa, siitä on 
heti annettava tieto liittohallitukselle sekä sen jälkeen asiaa käsiteltävä kahdessa seuraavassa ammatti-
osaston kokouksessa. Päätös ammattiosaston purkamisesta pannaan täytäntöön ainoastaan silloin kun 
vähintään ¾ kokouksessa läsnä olevista ammattiosaston jäsenistä sitä kannattaa.

3.  Jos ammattiosasto on päätetty purkaa edellisen kohdan esittämällä tavalla, luovutetaan ammattiosaston 
varat sille ammattiosastolle, joka liittohallituksen ohjeen mukaan jatkaa osaston tarkoituksen toteutta-
mista. Toimintansa lopettaneen ammattiosaston tilikirjat ja pöytäkirjat liitteineen on toimitettava liiton 
keskustoimistoon arkistoitaviksi. 

 Ammattiosaston purkauduttua selvitysmiehenä toimii ammattiosaston johtokunta, joka on vastuussa 
ammattiosaston varojen hoidosta niin kauan kunnes ammattiosaston tilikirjat on luovutettu Suomen 
Elintarviketyöläisten Liiton liittohallitukselle ja se on hyväksynyt tilit.


