
Tehnoloogiasektor
Tehnoloogiatööstus     0110
Kaevandusala     0120
Pleki- ja tööstusisolatsiooniala     0130
Kaitseministeeriumi töökohad    0140

Keemiasektor
Keemia põhitööstus     0210
Plasttootetööstus ja keemia tootetööstus   0220
Õli-, maagaasi- ja petrokeemiatööstus   0230
Kinga- ja nahatööstus    0240
Kummitööstus     0250
Klaasikeraamiline tööstus    0260
Fiskars Finland Oy Ab töötajad    0270
Paadiehitustööstus     0280
Harja- ja pintsliala        0290
Väärismetalliala     0300
Auto- ja masinaalad      0310
Autorehvipaigaldajad    0320

Puutootesektor
Mehaaniline metsatööstus    0410
Puusepatööstus     0420
Biotööstus     0430

Spetsiaalvaldkondade sektor
Hooldus- ja korrashoid        0510
Klaasimis-, ehitusklaasimis- ja klaasitöötlusala  0520
Metsaala      0530
Puukooliala     0540
Metsamasinaala     0550
Turbatootmisala     0560
Maapiirkonna tegevusalad    0570
Karusnaha ala     0580
Aiandusala     0590
Haljastus ja keskkonnaehituse ala   0610
Tekstiilitööstus     0620
Tekstiilihooldusala     0630
Meedia ja trükkimisala       0640
Jagajad      0650
Kommunikatsiooniala töötajad (Grafinet)   0660

Lepinguvaldkonnad

Uue liikme liikmemaksu maksmine ei saa alata tagasiulatuvalt, vaid kõige varem liikmeks liitumise päevast alates.

Toetajaliikmed võivad olla:
• Soomes Teollisuusliidu lepinguvaldkondades ja regulatsioonialadel töötavad palgasaajad, kes ei kuulu Soome töötu- või sotsiaalkaitse alla.
• Mitmel alal töötavad mingi teise ametiühingu liikmed, kes töötavad ka Teollisuusliidu lepinguvaldkondades ja regulatsioonialadel.

Teollisuusliitto ry / liikmelisusüksus
liikmeteenindus 020 690 446
liikmemaksuteenindus tööandjatele 020 774 1190
e-mail: jasenpalvelu@teollisuusliitto.fi

Teollisuuden työttömyyskassa
telefon 020 690 455

See tekst puudutab vaid töötukassa esindajaid:
Töötukassa esindajad
Töötukassa esindajateks võivad olla töötukassa juhatuse poolt nimetatud järgnevaid usaldusülesandeid täitvad isikud: peausaldusisikud, 
usaldusisikud ja töökaitsevolinikud ning nende asendusisikud, esimehed ja aseesimehed, sekretärid, laekurid ja liikmehaldurid ja 
ametiosakonna kontorijuhatajad. Kui liige valitakse kuhugi eelpool mainitud usaldusametisse, vaadatakse, et ta tegutseb töötukassa 
esindajana. Lisaks tegutsevad töötukassa esindajatena liidu liikmeregistri töötajad ja piirkonnakontorite büroosekretärid.

Esindaja ülesanded
Töötukassa reeglite järgi on esindaja ülesandeks liitumisblanketi /kasseerimislepingu vastu võtmine ja liikmete abistamine liikmelisust ja 
töötukassa poolt makstavaid toetusi puudutavates asjades.

Esindaja ülesandeks on anda nõu ja juhendada liikmelisust taotlevat töötajat liitumisblanketi/maksulepingu täitmisel, liikmelisuse algamises 
ja lõppemises ning liikmemakse maksmisse puutuvates asjades. Esindaja ülesandeks on ka anda nõu ja juhendada ametiosakonda 
vahetavat või liidust lahkuvat isikut blankettide täitmisel. Esindaja hoolitseb ka selle eest, et osakonnal on kasutusel viimased liikmelisuse 
ja töötukassa poolt makstavate toetuste kohta käivad juhendid.

Kui sind peetakse ettevõtjaks, ei saa sa liituda Teollisuusliitto ry või Teollisuuden työttömyyskassa liikmeks. 
Sellisel puhul soovitame liituda Ammatinharjoittajien ja yrittäjien (AYT) kassa liikmeks.

  

Töötukaitseseaduse järgi peetakse ettevõtjaks sellist isikut, kes
 • on YEL- või MYEL-kindlustuskohuslane, 
 • omab vähemalt 15 % osa ettevõttest ja töötab selles juhtival kohal, • omab koos perega vähemalt 30 % ettevõttest ja töötab seal juhtival kohal, • töötab juhtival kohal ettevõttes, millest pere omab vähemalt 30 %, • omab ise või koos perega vähemalt 50 % ettevõttest ja töötab ettevõttes,  • töötab ettevõttes, millest pere omab vähemalt 50 %. 
Pereliikmed on ettevõtjaga samas majapidamises elavad abikaasa (ka elukaaslane), lapsed ja vanemad.
Juhtival kohal on näiteks tegevdirektor, firma juhatuse esimees või juhatuse liige. 
Kui sind peetakse ettevõtjaks töötukaitse suhtes, ei või sa saada päevaraha palgasaajakassast.

 

Teollisuusliitto säilitab ja käsitleb isikuandmeid andmekaitseseadusandluse kohaselt. Registris sisalduvaid isikuandmeid käsitletakse ja 
säilitatakse täiesti konfidentsiaalselt. Loe lisa www.teollisuusliitto.fi/tietosuoja




