
Din kontaktperson:

Medlemstjänster
tfn 020 690 446

 jasenpalvelu@teollisuusliitto.fi 

Kom med  
i facket!

Vi är 
facket

Medlemsavgiften är 
en investering i våra 
möjligheter att påverka. 

Vill du ha kvar kollektivavtalet inom 
din bransch?

Ska yrkesproffs betalas en skälig 
ersättning för sitt arbete?

Tycker du att ömsesidig respekt och 
fair play ska råda mellan arbetstagare 
och arbetsgivare?

Är du villig att göra något för att 
få intressebevakningen på din 
arbetsplats i skick?

JA NEJ

Om du svarade  
JA på minst en punkt 
lönar det sig att vara 

med i facket



Våra nuvarande arbetsvillkor har vi 
kämpat hårt för. Vi måste fortsätta 
kämpa för att kunna behålla dem. 

Löneförhöjningar

Minimilöner

Kvälls- och nattskifttillägg

Lönestruktur

Söckenhelgsersättningar

Semesterpenning

Rätt till lön för sjukdomstid

Avlönad ledighet för 
vård av sjukt barn

Utjämningsledighet per kalenderår 
utan att inkomstnivån sjunker

Regler för användning av 
hyresarbetskraft

Lön under moderskaps- och 
faderskapsledighet

Arbetarskyddet samt sociala 
bestämmelser

KOLLEKTIV- 
AVTAL

LAG-
STIFTNING

Tillsammans får vi saker till 
stånd, som ingen klarar av 
ensam.

Förhandlar kollektivavtal och påverkar 
arbetsvillkor

Driver gemensamma frågor med hjälp 
av stridsåtgärder

Grundar intressebevakningsorganisation 
på arbetsplatsen

Utbildar och stöder förtroendevalda 
och medlemmar

Erbjuder experthjälp i anställnings-, 
uppsägnings- och arbetslöshetsfrågor

Beviljar rättshjälp utan självrisk  
vid tvister

Utvecklar en hälsosam, trygg och 
trivsam arbetsmiljö

Utvecklar yrkeskompetensen och 
påverkar yrkesutbildningen

Påverkar arbetslagstiftningen och 
arbetspensionssystemet

Erbjuder medlemskap i A-kassan

FACKET YTK

Organisering betyder att  
vi kan möta arbetsgivaren som 
jämbördiga. 

ORGANISERAD 
ARBETSPLATS

ICKE-
ORGANISERAD 
ARBETSPLATS

Arbetstagarna är med i facket

Medlemmarna deltar i 
intressebevakningen

Har förtroendeman och 
viceförtroendeman som är 
utbildade och kunniga

Har arbetarskyddsfullmäktig och 
vicearbetarskyddsfullmäktig som 
är utbildade och kunniga

Har förutsättningar att övervaka  
kollektivavtalet

Har förmåga att göra förslag till 
förbättring av arbetsvillkoren

Har förmåga att 
tillsammans driva och lösa 
intressebevakningsfrågor

Har förutsättning till att  
förhandla lokalt

Har grundat en verkstadsklubb

Arbetstagarna deltar  
i fackavdelningens verksamhet

Varje arbetstagare förhandlar 
själv sina arbetsvillkor


