
Industrifacket rf / medlemskapsenheten
medlemsservice 020 690 446
e-post: jasenpalvelu@teollisuusliitto.fi 
arbetsgivarservice angående medlemsavgifter 020 774 1190

Industrins arbetslöshetskassa
telefon 020 690 455

Följande text gäller endast arbetslöshetskassans ombud:
Arbetslöshetskassans ombud
Personer med följande förtroendeuppdrag kan av arbetslöshetskassans styrelse utses att fungera som arbetslöshetskassans 
ombud: huvudförtroendeman, förtroendeman och arbetarskyddsfullmäktig samt deras suppleanter, ordförande och viceordförande, 
sekreterare, ekonomichef och medlemskoordinator och fackavdelningens kanslipersonal. När en medlem utses till någon 
av ovan nämnda förtroendeuppdrag anses han eller hon samtidigt fungera som arbetslöshetskassans ombud.Ombud för 
arbetslöshetskassan är även de anställda som arbetar med förbundets medlemsregister liksom distriktsbyråernas byråsekreterare.

Ombudets uppgifter
Enligt arbetslöshetskassans stadgar har ett ombud i uppgift att ta emot medlemsansökningar och avtal om 
medlemsavgiftsinkassering samt assistera medlemmar i frågor som gäller medlemskap och arbetslöshetsförmåner.
Ombudet har i uppgift att ge arbetstagare som ansöker om medlemskap råd och vägledning när det gäller att fylla i 
anslutningsblankett/avtal för medlemsavgiftsinkassering, liksom i olika frågor som knyter an till att inleda och avsluta ett 
medlemskap samt betala medlemsavgift. Ombudet har även i uppgift att ge råd och vägledning i att fylla i blanketter när en medlem 
byter fackavdelning eller säger upp sitt medlemskap i förbundet. Ombudet ser även till att avdelningen har tillgång till de senaste 
anvisningarna när det gäller medlemskap och de förmåner som arbetslöshetskassan betalar ut.

Om du betraktas som företagare, kan du inte ansluta dig som medlem till Industrifacket rf eller Industrins arbetslöshetskassa. I så 
fall rekommenderar vi att du ansluter dig till Yrkesutövarnas och företagarnas arbetslöshetskassa AYT.

I lagen om utkomstskydd för arbetslösa betraktas du som företagare om du
 • är skyldig att teckna en FöPL- eller LföPL-försäkring,
 • arbetar i ledande ställning i ett företag och äger minst 15 % av företaget,
 • arbetar i ledande ställning i ett företag och äger tillsammans med familjen minst 30 % av företaget,
 • arbetar i ledande ställning i ett företag där familjen äger minst 30 %,
 • arbetar i ett företag som du själv eller tillsammans med familjen äger minst 50 % av,
 • arbetar i ett företag som familjen äger minst 50 % av.
 
Make/maka (även sambo), egna barn och föräldrar som bor i samma hushåll betraktas som företagarens familjemedlemmar.
En ledande ställning har till exempel verkställande direktör, styrelseordförande, eller styrelseledamöter.
Om du betraktas som företagare när det gäller utkomstskydd för arbetslösa kan du inte få dagpenning från löntagarnas 
arbetslöshetskassa.

Följande personer kan vara understödsmedlemmar: 
 • Löntagare som arbetar i Finland inom Industrifackets avtals- och yrkesbranscher och som inte omfattas av Finlands socialskydd eller   
 utkomstskydd för arbetslösa
	 •	medlemmar	i	någon	annan	fackorganisation	som	arbetar	inom	flera	branscher	och	även	inom	Industrifackets	avtals-	och	yrkesbranscher

Kemisektorn
Kemian perusteollisuus 
Den kemiska basindustrin  3001
Tillverkning av alkali och klor  3002
Gasindustrin   3003
Gödselmedel och bekämpningsmedel 3004
Tillverkning av andra baskemikalier 3005
Tillverkning	av	fiberprodukter	 	 3006
Läkemedelsindustrins råmaterial 3007
Plastproduktindustri och  
kemisk produktindustri 
Tillverkning av målarfärg och tryckfärg 1001
Tillverkning av läkemedel  1002
Teknokemiska fabriker  1003
Tillverkning av andra kemiska produkter 1004
Takfiltsindustri	 	 	 1005
Tillverkning	av	plastfolier	 	 1006
Tillverkning av plastbriketter  1007
Tillverkning av armerad plast  1008
Andra plastprodukter  1009
Ädelmetallbranschen  0280
Båtindustrin   2130
Borst- och penselbranscherna  2140
Olje-, naturgas- och 
petrokemiska industrin 
Oljeraffinaderi	 	 	 4001
Petrokemiska industrin  4002
Naturgas    4003

Sko- och läderindustrin 
Lädertillverkning	 	 	 6001
Tillverkning	av	läderprodukter	 	 6002
Pälsberedning	 	 	 6003
Skoindustri	 	 	 6004
Filtindustri	 	 	 6005
Skomakarverkstäder	 	 6006
Gummiindustrin 
Däcktillverkning   7001
Tillverkning av andra gummiprodukter 7002
Tillverkning av gummiämnen  7003
Glaskeramiska industrin 
Glasindustrin   1011
Porslinsindustri   1012
Bilglasindustri   1013
Bildäcksbranschen 
Däckmontörer   8001
Fordons- och maskinbranschen 0810

Teknologisektorn
Teknologiindustrin   0110
Gruvbranschen   0120
Plåt- och industriisoleringsbranschen 0520

Trävarusektorn
Mekaniska skogsindustrin  2110
Skogsindustrins verkstäder  1410
Snickeriindustrin   2120

Specialbranschernas sektor
Skogsbranschen   1110
Plantskolebranschen  1120
Skogsmaskinbranschen  1130
Torvproduktionsbranschen  1210
Bioindustrin   1220
Bioenergi    1230
Landsbygdsnäringarna  1140
Trav- och ridsportbranschen  1141
Pälsbranschen	 	 	 1160
Trädgårdsbranschen  1180
Grön- och miljöanläggningsbranschen 1190
Glasnings-, byggnadsglasnings- och 
glasförädlingsbranschen 
Glas- och sliperibranschen  1051
Textil- och modebranschen 
Textilindustrin   2001
Konfektionsindustri   2002
Textilindustrins maskinställare  2003
Pälsbranschen   2004
Textilservicebranschen  5001
Bokarbetarna   1101
Utdelare    1201
Kommunikationsbranschens tjänstemän 1301
Nya media   1400
Teknisk service och underhåll  2740

Avtalsbranscher


