
Sinu kontaktisik:

Liikmete teenindamine 
tel. 020 690 446

 jasenpalvelu@teollisuusliitto.fi 

Astu liikmeks!

Me  
oleme 

ühendus

Liikmemaks on investeering 
selleks, et meie hääl saaks 
kuuldavaks

Kas tahad järgida oma kutsetegevuse 
valdkonna kollektiivlepingut?

Kas kvalifitseeritud töötaja töö 
eest tuleb alati maksta tulemustele 
vastavat tasu?

Kas pooldad ausat mängu ja 
mõlemapoolset üksteise austamist 
töötaja ja tööandja vahelistes suhetes?

Kas oled valmis selle nimel oma 
panuse andma, et töötajate huvide 
kaitse sinu töökohal oleks tagatud?

JAH EI

Kui vastasid kasvõi 
ühele küsimusele  
JAH, oled valmis 
liikmeks astuma.



Praegused töötingimused on saavutatud 
pingelise võitluse tulemusel. Tingimuste 
säilitamine nõuab uusi jõupingutusi.

Palgatõus

Miinimumpalgad

Lisatasu õhtuse ja öötöö eest 

Palgastruktuur

Hüvitis riigipühale langeva 
tööpäeva eest

Puhkusetasu

Õigus palgale haiguspäevade ajal

Tasulised vabad päevad lapse 
haigestumisel

Tööaja ühtlustamiseks antavad vabad 
päevad igal kalendriaastal ilma palgas 
kaotamata

Renditööjõu kaasamise reeglid

Palk emapuhkuse ja isapuhkuse ajal

Töökaitsenõuded ja sotsiaalsed 
tagatised 

KOLLEKTIIV-
LEPING SEADUSANDLUS

Üheskoos suudame saavutada 
palju enamat, kui üksinda 
tegutsedes.

Läbirääkimed kollektiivlepingu 
sõlmimiseks ja töötingimuste 
parandamine

Aktsioonivõime ühiste eesmärkide 
saavutamiseks

Töötajate õiguste ja huvide kaitsmine 
ning esindamine Sinu enda töökohas

Usaldusisikute ja liikmete koolitamine 
ning toetamine

Eksperdiabi töösuhteküsimustes ning 
töölepingu lõpetamisel ja töötuks 
jäämisel

Tasuta õigusabi erimeelsuste 
lahendamisel

Tervisliku, turvalise ja meeldiva 
töökeskkonna kujundamine

Professionaalsuse tõstmine ja 
kutsehariduse arengu mõjutamine

Tööseadusandluse ja 
tööpensionisüsteemi arengu mõjutamine

Töötukassa liikmelisus

ÜHINGU YTK  
(töötukassa)

Ametiühinguga liitumine 
tähendab seda, et me oleme 
tööandjatele võrdsed partnerid.

TÖÖKOHAL ON 
AMETIÜHING 

TÖÖKOHAL 
EI OLE 
AMETIÜHINGUT 

Töötajad kuuluvad ametiühingusse 

Liikmed osalevad huvide kaitses

Vastava väljaõppega usaldusisik 
ja tema asetäitja tunnevad 
oma tööd

Vastava väljaõppega 
töökaitsevolinik ja tema asetäitja 
tunnevad oma tööd

Olemas eeltingimused 
kollektiivlepingu järgimiseks

Olemas valmidus teha 
ettepanekuid töötingimuste 
parandamiseks

Olemas valmidus kaitsta oma 
põhimõtteid ja lahendada ühiselt 
huvide kaitsega seotud küsimusi 

Olemas eeltingimused kohapealsete 
läbirääkimiste pidamiseks

Ametiühingu allorganisatsioon  
on asutatud ja selle juhtorgan  
on valitud

Töötajad osalevad oma 
ametiühinguosakonna tegevuses

Iga töötaja peab ise oma 
töötingimusi käsitlevaid läbirääkimisi


