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 Elektrikerförbundet har ca 35 400 medlemmar, 

varav drygt fem tusen är elevmedlemmar. 

 Elektrikerförbundet grundades 1955 för att arbeta

för arbetstagarnas rättigheter på arbetsmarknaden. 

 Vi ingår gemensamt 11 olika kollektivavtal. Det

allmängiltiga kollektivavtalet är den viktigaste

orsaken att vara medlem i fackförbundet för ens

eget yrkesområde. 

VAD ÄR ELEKTRIKERFÖRBUNDET 

EGENTLIGEN?



STUDIER INOM ELEKTRISKA BRANSCHER

 Yrkesskolereformen ändrar studietider, men huvudsakligen beräknar man att

studierna tar tre år. Allt mer fokuseras lärandet i arbete på arbetsplatserna.

 Elevmedlemskapet i Elektrikerförbundet hjälper dig att bekanta dig med

branschen i allmänhet och kan ge dig värdefull information om arbetsplatser

på området.  

 Genom att aktivt delta i Elektrikerförbundets evenemang lär du dig känna

lokala proffs och kan bekanta dig med arbetslivet redan under studietiden. 



 Du lär dig känna proffs inom branschen. Nätverksbildning är viktigt under

studietiden. Det är lättare att övergå från studierna till arbetslivet, när man

känner aktiver inom branschen. 

 Elevmedlemskapet är alltid gratis. Du får förmåner, som är värda att nyttjas:  

SAKKI-kort gratis, Elektrikerförbundets medlemsblad, rabatt i Teboil samt

flera andra förmåner. 

 Som elevmedlem kan du vara medlem också i andra förbund, men

elevmedlemskapet i Elektrikerförbundet ger dig mest nytta. 

 Elevmedlemskapet ger möjligheten att ansluta dig retroaktivt som egentlig

medlem i Elektrikerförbundet. Det är en ansenlig förmån för studerande inom

branschen. 

ELEVMEDLEMSKAPET I ELEKTRIKERFÖRBUNDET



FACKAVDELNINGARNA BILDAR 
ELEKTRIKERFÖRBUNDET

 Fackavdelningarna bildar ryggraden av 
Elektrikerförbundets verksamhet, för medlemmarna
är i själva verket medlemmar i förbundet genom sitt
medlemskap i fackavdelningen. 

 Elektrikerförbundet består av127 fackavdelningar i 
olika delar av Finland. 

 Fackavdelningarna stöder förbundet i 
intressebevakningsarbetet och arrangerar även
utbildnings- och rekreationsverksamhet för sina
medlemmar.

 Elevmedlemmarna är välkomna till evenemang
arrangerade av sina egna fackavdelningar. 



SOMMARJOBB?

 Hur många har arbetserfarenhet i arbetslivet? 

 Det lönar sig att förändra elevmedlemskapet till

egentligt medlemskap under sommarjobbtiden.

 När du återkommer till studierna, får du befrielse

från medlemsavgifter, men är ändå fortfarande en 

egentlig medlem. 
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ARBETSLIVETS SPELREGLER



 Det är arbetslivets lagstiftning som reglerar

anställningsvillkoren. 

 Arbetslivets lagar är bl.a. följande: 

arbetsavtalslag, lag om kollektivavtal, 

arbetstidslag, arbetarskyddslag, semesterlag och

lag om samarbete. 

 Kollektivavtalen förhandlade av fackförbund är

huvudsakligen bättre med sina förmåner än vad

lagen förutsätter.

ARBETSLIVETS LAGSTIFTNING



KOLLEKTIVAVTAL 

 Ett kollektivavtal är ett avtal mellan ett fackförbund och en 

arbetsgivareorganisation, med vilket man bestämmer om minimivillkoren för 

branschen, t.ex. minimilöner.

 Kollektivavtalen gäller tidsbestämda.

 Kollektivavtalen är fackförbundens huvudprodukt och den viktigaste

förmånen för sina medlemmar. 

 Alla centrala spelregler avtalas om i kollektivavtalen inom branschen. 



KOLLEKTIVAVTAL 

 Det har avtalats om bl.a. följande i kollektivavtalet: 

• arbetstid och arbetstidens förkortning

• semester

• löner

• lön för sjukdomstid

• övertid

• lokalt avtalande

• yrkesutbildning



ARBETSAVTAL

 Ett arbetsavtal är ett avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare, med vilket arbetstagaren
binder sig att arbeta för arbetsgivaren under dess ledning och bevakning mot lön eller annan 
belöning. 

 Ett arbetsavtal skall alltid vara skriftligt, även om ett muntligt avtal är också bindande. 

 Ett arbetsavtal får inte innehålla sämre villkor än man har avtalat om i kollektivavtalet inom
branschen. 



ARBETSAVTAL

 Ett arbetsavtal kan gälla tillsvidare eller vara tidsbestämt. Ett tidsbestämt arbetsavtal

kan enbart göras av grundad anledning, t.ex. vikariat på grund av familjeledighet. 

 Ifall ett  arbetsavtal inte har gjorts skriftligen, skall arbetsgivaren ge arbetstagaren en 

skriftlig beskrivning om arbetsvillkoren.



ARBETSAVTAL

Ett arbetsavtal skall innehålla åtminstone följande:   

 Arbetsgivarens och arbetstagarens namn och personbeteckning samt hem- och
företagsställe. 

 Arbetsavtalets giltighetstid (om det gäller ett tillsvidare eller ett tidsbestämt arbetsavtal)

 I ett tidsbestämt arbetsavtal anställningens längd och anledning till visstidsanställningen. 

 Arbetstid



ARBETSAVTAL

 Provtid

 Arbetsuppgifter

 Lön och lönebetalningsperiod

 Semester

 Uppsägningstid

 Kollelktivavtal som skall följas

 Datum och underskrift

S T R Ä V  E F T E R  AT T  AR B E T S AV TA L E T  G Ö R S  AL LT I D  S K I R F T L I G E N !  



PROVTID 

 På ett års tidsbestämda eller tillsvidare anställningar kan man avtala om

högst sex månaders provtid. 

 På en tidsbestämd anställning får provtiden vara högst hälften av längden

av anställningen. På två månaders anställning högst en månad. 

 Under provtiden kan antingen arbetsgivaren eller arbetstagaren häva

arbetsavtalet utan uppsägningstid, men enbart på sakliga grunder.



FÖRTROENDEMAN 

 Elektrikerförbundets egentliga medlem, som representerar

förbundets medlemmar på arbetsplatsen.

 Man kan be om hjälp av förtroendemannen vid problemsituationer. 

 En förtroendeman väljs bland arbetstagare som är medlemmar i 

Elektrikerförbundet. 

 Förtroendemannens viktigaste uppgift är att följa, att arbetsgivaren

följer kollektivavtalet inom branschen.



ARBETARSKYDDSVALD 

 Arbetstagarna väljer en arbetarskyddsvald för att representera dem i frågor som gäller

arbetarskydd och arbetssäkerhet. 

 En arbetarskyddsvald samarbetar med arbetsgivaren och arbetstagarna.

 Avsikten för samarbetet är att se till att man följer arbetarskyddslagstiftningen och att

arbetstagarnas hälsa inte riskeras på grund av arbetet.



ARBETSTID 

 Arbetstiden är den tid, som arbetstagaren nyttjar till arbetet eller är skyldig att finnas

på arbetsplatsen eller annars är tillgänglig för arbetsgivaren. 

 Ordinarie arbetstid är 8 timmar i dygnet eller 40 timmar i veckan. 

 Ordinarie veckoarbetstid har avtalats i kollektivavtalet om att vara kortare, t.ex. 37,5 

timmar i veckan, inom flera branscher.



ÖVERTID  

 Övertid är arbetstid, som övergår den ordinarie dagliga eller veckoarbetstiden.

 Man skall varje gång komma överens om övertidsarbetet med arbetstagaren. 

MAN KAN INTE TVINGA NÅGON ATT ARBETA ÖVERTID. 

 För övertid betalas alltid förhöjd lön. 

 Man kan arbeta övertid högst 138 timmar under en fyra månaders period, 

emellertid högst 250 timmar per år. 



SEMESTER 

 Kvalifikationsåret är 1.4. – 31.3. 

 Huvudprincipen är, att den som arbetar 35 timmar i veckan eller 14 arbetsdagar i månaden, 

får 2 semesterdagar i månaden. Om anställningen har varat över ett år, får man 2,5 dagar i 

månaden. 

 För intjänad semester betalas semesterlön. Förutom semesterlön betalas semesterpengar

avtalade i kollektivavtalet. 



LÖNEBETALNING

 För arbetstagare med månadslön skall lönen betalas en gång i månaden och för en arbetstagare

med timlön varannan vecka. 

 När löneutbetalningsdag sammanfaller veckoslut eller söckenhelg betalas lönen på föregående

vardag. 

 Vid slutet av anställningen skall lön och semesterersättning betalas omedelbart, om inte annat är

avtalat. 



LÖNEBESKED

 I samband med löneutbetalning skall arbetstagaren ges ett lönebesked.

 Lönebeskedet skall innehålla åtmistone följande: 

• Grundlön

• Särskilda lönetillägg

• Eventuella naturaförmåner

• Övertid

• Dagtraktamente och kilometerersättningar

• Semesterlön

• Ur lönen inkasserade socialskydds- och pensionsavgifter, skatter och eventuell fackavgift. 



INKOMSTRELATERAD DAGPENNING 

 Arbetslöshetsdagpenning, som betalas till medlemmar i a-kassor, definieras enligt hur

mycket lön medlemmen fick när han arbetade. 

 Man får inkomstrelaterad dagpenning, om man har varit medlem i a-kassan minst 26 

veckor innan arbetslösheten och har arbetat minst 26 veckor under föregående 28 

månader. Arbetstiden skall ha varit minst 17 timmar i veckan.



INKOMSTRELATERAD DAGPENNING  

 En ansenlig förmån för dem som jobbar i korta anställningar. 

 Genom att ansluta dig till Elektrikerförbundet som egentlig avtalsbranschmedlem, 

ansluter du dig samtidigt till Elbranschernas arbetslöshetskassa.

 Maximitid 400 dagar, under 3 år i arbete högst 300 dagar. De över 58-åriga som har en 

lång arbetskarriär, får inkomstrelaterad dagpenning i 500 dagar med vissa villkor.

 Självrisktid fem dagar.  



ARBETSINTYG

 Arbetstagaren har rätten att få ett arbetsintyg vid slutet av anställningen.

 Intyget skall innehålla anställningens längd och arbetsuppgifterna.  

 Om arbetstagaren så vill, kan han/hon be arbetsgivaren om att skriva orsaken till

anställningens upphörande och utvärderingen av arbetsskickligheten. 



MINNESLISTA

 Gör arbetsavtalet skriftligen. 

 Ta reda på kollektivavtalet inom din bransch. 

 Kontrollera att din lön och dina arbetsvillkor är minst förenliga med

kollektivavtalet. 

 Anslut dig till facket och bli bekant med förtroendemannen och den 

arbetarskyddsvalda på din arbetsplats. 



MEDLEMSKAPET I FACKET SKYDDAR DIG

 Ditt fackförbund kontrollerar och utvecklar kollektivavtalet inom branschen hela tiden.

 Förtroendemannen skyddar dig på arbetsplatsen och ger råd om du har problem i arbetslivet.

 Intressebevakningen i ditt fackförbund är alltid till din hjälp.

 Du får rättskydd och gratis rättshjälp t.ex. i tvistsituationer med arbetsgivaren. 



005 Elektrifierings- och elinstallationsbranschen

(STTA rf och PALTA rf) - Lönetabell



https://www.sahkoliitto.fi/opiskelijalle-0


Elektrikerförbundet betalar SAKKI-kort för 
sina elevmedlemmar

https://sakkiry.fi/opiskelijakortti/



