
Avtalsbranscher

Teknologiindustrin 0110 Gummiindustrin 0380

Malmgruvor 0120 Utdelning 0390

Plåt- och industriisoleringsbranschen 0130 Textilvårdsbranschen 0400

Skogsmaskinbranschen 0140 Kommunikationsbranschens tjänstemän (Grafinet) 0410

Skogsbranschen 0150 Sko- och läderindustrin 0420

Plantskolebranschen 0160 Bildäcksindustrin 0430

Trädgårdsbranschen 0170 Båtbyggnadsindustrin 0440

Landsbygdsnäringarna 0180 Glasnings-, byggnadsinglasnings- och glasförädlingsbranschen 0450

Teknisk service och tekniskt underhåll 0190 Anställda på Fiskars Finland Oy Ab 0460

Grön- och miljöbyggnadsbranschen 0200 Ädelmetallbranschen 0470

Pälsproduktionsbranschen 0210 Borst- och penselbranscherna 0480

Torvproduktionsbranschen 0220 Direktutdelning 0490

Handel och reparationsverksamhet inom bilbranschen 0310 Mekaniska skogsindustrin 0510

Plastproduktindustrin och kemiska produktindustrin 0320 Snickeriindustrin 0520

Anställda inom medie- och tryckeribranschen 0330 Bioindustrin 0530

Kemiska basindustrin 0340 Timmerhusindustrin 0540

Textil- och modebranschen 0350

Glaskeramiska industrin 0360

Olje-, naturgas- och petrokemiska industrin 0370

Följande personer kan vara understödsmedlemmar:
 • Löntagare som arbetar i Finland inom Industrifackets avtals- och 

yrkesbranscher och som inte omfattas av Finlands arbetslöshetsskydd eller 
socialskydd

 • En person som arbetar inom flera branscher och är medlem i en annan 
fackorganisation och som även arbetar inom Industrifackets avtals- och 
yrkesbranscher

En person i företagarställning kan inte bli medlem i Industrifackets arbetslöshets-
kassa. Däremot kan en person som arbetar i en familjemedlems företag men inte 
äger någonting av företaget bli medlem i arbetslöshetskassa för löntagare. Att 
endast arbeta i ett företag som familjen äger anses inte längre vara företagarverk-
samhet efter 1 juli 2019.

I lagen om utkomstskydd för arbetslösa betraktas du som företagare om du
 • är skyldig att teckna en FöPL- eller LföPL-försäkring,
 • äger minst en 15 % andel av företaget och arbetar där i ledande ställning,
 • äger tillsammans med familjen minst 30 % av företaget och arbetar där i 

ledande ställning
 • äger själv eller tillsammans med familjen minst 50 % av företaget och arbetar där

En familjemedlem till en företagare, som inte äger någonting av företaget själv, 
kan bli medlem i arbetslöshetskassan för löntagare.
Familjemedlemmar inkluderar make/maka (även sambo), egna barn och 
föräldrar som bor i samma hushåll som företagaren.
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.

Industrifacket sparar och hanterar personuppgifter i enlighet med dataskyddslag-
stiftningen. De personuppgifter som finns i registret behandlas och lagras strikt 
konfidentiellt. Läs mer på www.teollisuusliitto.fi/sv/forbundet/dataskydd/

FÖLJANDE TEXT GÄLLER ENDAST 
ARBETSLÖSHETSKASSANS OMBUD:

Arbetslöshetskassans ombud
Personer som utses av arbetslöshetskassans styrelse kan agera som ombud för 
arbetslöshetskassan.

Ombudets uppgifter
Enligt arbetslöshetskassans stadgar har ett ombud i uppgift att ta emot med-
lemsansökningar och avtal om medlemsavgiftsinkassering samt assistera med-
lemmar 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 medlemsav-
giftsinkassering, 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.

Öppna arbetslöshetskassan Akassan
telefon 020 774 001

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




