Teollisuusliitto ry / obsługa członków związku
020 690 446
obsługa składek pracodawców 020 77 41190
e-mail: jasenpalvelu@teollisuusliitto.fi

Przemysłowy Fundusz Bezrobotnych,
tel. 020 690 455

Branże objęte układem
Sektor technologiczny

Przemysł drzewny

Przemysł technologiczny

0110

Mechaniczny przemysł leśny

0410

Przemysł górniczy

0120

Przemysł stolarski

0420

Blacharstwo i izolacje przemysłowe

0130

Przemysł biochemiczny

0430

Stanowiska pracy w Ministerstwie Obrony

0140

Branże specjalistyczne
Sektor chemiczny

Serwis i konserwacja

0510

Podstawowy przemysł chemiczny

0210

Szklenie i obróbka szkła

0520

Przemysł tworzyw sztucznych i chemikaliów

0220

Gospodarka leśna

0530

Przemysł naftowy, gazowy i petrochemiczny

0230

Szkółki leśne

0540

Przemysł obuwniczy i garbarski

0240

Maszyny dla gospodarki leśnej

0550

Przemysł gumowy

0250

Produkcja torfu

0560

Szkło; Przemysł ceramiczny

0260

Działalność na terenach wiejskich

0570

Pracownicy Fiskars Finland Oy Ab

0270

Futrzarstwo

0580

Przemysł stoczniowy

0280

Ogrodnictwo

0590

Produkcja pędzli i szczotek

0290

Zagospodarowanie terenów zielonych i środowiska

0610

Metale szlachetne

0300

Przemysł tekstylny

0620

Motoryzacja

0310

Konserwacja tekstyliów

0630

Montaż opon samochodowych

0320

Media i drukarnie

0640

Dystrybutorzy

0650

Administracja branży komunikacyjnej (Grafinet)

0660

Składek członkowskich od nowych członków nie można naliczać wstecznie, lecz jedynie od dnia przystąpienia do związku.

Funkcję członków wspierających spełniać mogą:

• Pracownicy zatrudnieni w branżach powiązanych umowami lub układami z Teollisuusliitto na terenie Finlandii, które nie są objęte fińskim zasiłkiem dla bezrobotnych i
ubezpieczeniem społecznym.
• Pracownicy zatrudnieni w kilku branżach zrzeszeni w innej organizacji pracy jednocześnie pracujący w branżach powiązanych umowami lub układami z Teollisuusliitto.

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany jako przedsiębiorca, nie będziesz mógł przystąpić do Teollisuusliitto ry lub Przemysłowego
Funduszu Bezrobotnych. W takim przypadku zalecamy przystąpienie do funduszu „Ammatinharjoittajien ja yrittäjien kassa” (AYT).
Zgodnie z fińską ustawą o zabezpieczeniu socjalnym bezrobotnych (työttömyysturvalaki), za przedsiębiorcę uznaje
się osobę, która:
• podlega obowiązkowi ubezpieczeniowemu w ramach ustawy YEL lub MYEL,
• posiada co najmniej 15 % udział w przedsiębiorstwie i jest w nim zatrudniona na stanowisku kierowniczym,
• posiada wspólnie z rodziną co najmniej 30 % udział w przedsiębiorstwie i jest w nim zatrudniona na stanowisku kierowniczym,
• pracuje na stanowisku kierowniczym w przedsiębiorstwie, w którym członkowie rodziny posiadają udziały o wartości co
najmniej 30 %,
• posiada wspólnie lub z rodziną co najmniej 50 % udział w przedsiębiorstwie i jest w nim zatrudniona,
• pracuje w przedsiębiorstwie, w którym członkowie rodziny posiadają udziały o wartości co najmniej 50 %.
Członkami rodziny są współmałżonkowie (lub konkubenci), własne dzieci i rodzice mieszkający w tym samym gospodarstwie domowym.
Stanowisko kierownicze to np. dyrektor zarządzający, prezes lub członek zarządu. Jeśli zostaniesz zakwalifikowany jako przedsiębiorca w
odniesieniu do ubezpieczenia o bezrobocia, nie będziesz mógł otrzymywać diety z funduszu pracowniczego.

Teollisuusliitto zapisuje i przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą o ochronie danych. Dane osobowe przechowywane w rejestrze są
przetwarzane i zapisywane zgodnie z zasadami bezwzględnej poufności. Więcej informacji na: www.teollisuusliitto.fi/tietosuoja.

Niniejsza instrukcja dotyczy jedynie pełnomocników Funduszu Bezrobotnych:
Pełnomocnicy Funduszu Bezrobotnych

Funkcję pełnomocników Funduszu Bezrobotnych mogą pełnić następujące osoby wyznaczone przez jego zarząd pełniące funkcje
delegacyjne: delegaci główni, delegaci i nadzorcy ds. ochrony pracy, a także ich zastępcy, przewodniczący i wiceprzewodniczący,
sekretarze, skarbnicy i opiekunowie członków oraz pracownicy administracyjni działu zawodowego. W razie wyznaczenia członka do
pełnienia jednej z ww. funkcji uznaje się jednocześnie, iż staje się on pełnomocnikiem Funduszu Bezrobotnych. Oprócz tego funkcję
pełnomocników Funduszu Bezrobotnych pełnią pracownicy rejestru członkowskiego Związku oraz sekretarze biur regionalnych.

Obowiązki pełnomocnika

Zgodnie z regulaminem Funduszu Bezrobotnych zadaniem pełnomocnika jest przyjmowanie wniosków o członkostwo / polecenie zapłaty
oraz wspieranie członków w sprawach związanych z ich członkostwem oraz świadczeniami oferowanymi przez Fundusz Bezrobotnych.
Zadaniem pełnomocnika jest doradzanie i opieka nad pracownikami w zakresie wypełnienia wniosku o członkostwo / polecenie zapłaty,
rozpoczęcia i zakończenia członkostwa, a także płatności składek. Zadaniem pełnomocnika jest także doradzanie i opieka nad osobami
zmieniającymi dział zawodowy lub odchodzącymi ze Związku. Poza tym pełnomocnik dba o to, aby w wydziale znajdowały się najnowsze
instrukcje dotyczące członkostwa oraz świadczeń udzielanych przez Fundusz Bezrobotnych.

