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Mukavaa, että liityit IF 
Metallin jäseneksi! 

Et ole yksin. Meitä on yhteensä yli 300 000 jäsentä lähes 13 
000 työpaikalla eri puolilla Ruotsia. Vaikutamme muun muassa 
konepaja- ja muoviteollisuuden aloilla, lääketeollisuudessa, 
tekstiiliteollisuudessa, terästeollisuudessa, pesuloissa, ra-
kennusaineteollisuudessa, kaivoksissa, autokorjaamoissa ja 
Samhallilla. Sinun ansiostasi Ruotsi toimii. Me varmistamme, 
että työelämäsi toimii!

Ammattijärjestömme tehtävä on varmistaa, että sinua ja 
kaikkia muita jäseniä kohdellaan oikeudenmukaisesti ja että 
saatte työsuhteessanne kunnollista palkkaa, paremmat työ-
olot, vaikutusmahdollisuuksia ja turvaa. Olemme feministinen 
ja osallistava ammattiliitto, joka pyrkii kohti demokraattista ja 
tasa-arvoista yhteiskuntaa. Toimintamme perusta on kaikkien 
ihmisten samanarvoisuus – iästä, sukupuolesta, syntyperästä 
tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta.

Tästä esitteestä voit lukea lisää työstämme sekä siitä, miten 
voit itse osallistua ja vaikuttaa. Jäsenyys tuo mukanaan mo-
nia etuja. Mitä enemmän meitä on, sitä vahvemmin voimme 
vaikuttaa. Lisäksi saat hyviä vakuutuksia, koulutusta ja muita 
etuuksia. Muista hyödyntää ne!

Onnittelut erinomaisesta valinnasta ja tervetuloa meille!
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Ammattiliitto lähellä sinua 
Jäsenenä saat yhteyden IF Metalliin ympäri vuorokauden 
osoitteessa ifmetall.se. Sieltä löydät esimerkiksi työehtosopi-
muksesi,   tietoa liiton ja paikallisosaston toiminnasta, uutisia 
sekä linkin työttömyyskassaan.  
 
Kirjautumalla jäsensivuille voit rekisteröityä kursseille tai hyö-
dyntää kaikki IF Metallkortet -jäsenkorttiisi ladatut tarjoukset. 

Seuraa meitä Facebookissa, Instagramissa, YouTubessa, Twit-
terissä ja LinkedInissä, niin pysyt ajan tasalla!

Lähelläsi on myös monia luottamushenkilöitä. He ovat saaneet 
valtuuden edustaa sinua ja puhua puolestasi. Tällainen henkilö 
voi olla esimerkiksi työsuojeluvaltuutettu, osaston edustaja, 
klubin tai osaston hallitus tai vakuutuksista vastaava henkilö.

Klubi
Jos yrityksessä on paljon työntekijöitä, muodostetaan klubi. 
Jäsenet valitsevat hallituksen edustamaan heitä ja huolehti-
maan jäsenten eduista työnantajan suuntaan. Päätökset klubin 
ajamista asioista tehdään yleensä jäsenkokouksissa. Yleisiä 
klubien käsittelemiä asioita ovat esimerkiksi palkat, työajat, 
työympäristö ja opinnot. Jos työpaikallasi on klubi, sinulla on 
mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa sen kautta.

Lue lisää sivulta 12
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Osaston edustaja
Työpaikoilla, joilla ei ole klubia, on usein ammattiliiton edus-
taja eli osaston edustaja. Jos työpaikalla ei ole ammattiliiton 
edustajaa, IF Metallin paikallisosasto vastaa yhteydenpidosta 
jäseniin ammattiyhdistysasioissa.

Paikallisosastosi 
Kaikki jäsenet kuuluvat IF Metallin paikallisosastoihin, joita on 
eri puolilla maata. Osastojen tehtävänä on tukea ammatti-
liittotoimintaa alueen työpaikoilla. Oma osastosi määrittyy 
sen mukaan, missä kunnassa asut tai työskentelet. Osaston 
toimistolla on luottamushenkilöitä ja muita työntekijöitä, jotka 
auttavat muun muassa neuvottelujen, työttömyyskassan ja 
jäsenmaksujen kanssa. 

Ifmetall.se-sivustolta löydät osastosi yhteystiedot. Voit myös 
muokata kotisivua niin, että näet oman osastosi sisältöä kuten 
uutisia, koulutuksia ja erilaisia tapahtumia.

  Vinkki!  
 

  Osallistu ja vaikuta
• Ole aktiivinen esimerkiksi jäsenkokouksissa. 
• Lähetä kirjallisia ehdotuksia (esityksiä) esimerkiksi klubille tai osastolle.
• Sitoudu enemmän luottamushenkilönä. Ota yhteyttä klubiisi tai 

osastoosi, jos olet kiinnostunut.
• Ole aktiivinen sosiaalisessa mediassamme: Facebook,  

Instagram ja Twitter.
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Ilmaisia koulutuksia
Tieto tuo vahvuuksia ja mahdollisuuden vaikuttaa. Siksi panos-
tamme voimakkaasti jäsentemme ja luottamushenkilöiden ilmai-
seen koulutukseen. Sinulla on oikeus saada vapaata osallistuak-
sesi ammattiliiton koulutukseen, ja yleensä saat korvausta, joka 
korvaa opintojakson aikana aiheutuneet tulonmenetykset.

Sinut on vakuutettu 
IF Metallin jäsenenä saat hyvän ja kattavan vakuutusturvan. 
Osan vakuutuksista saat jäsenyyden kautta, kun taas toiset 
perustuvat työpaikkasi työehtosopimukseen. 

Sopimusvakuutukset 
Sopimusvakuutukset koskevat jokaista työehtosopimuksen 
piiriin kuuluvalla työpaikalla työskentelevää. Ne tarjoavat 
taloudellista turvaa, jos esimerkiksi sairastut tai loukkaat itsesi 
töissä. Vanhempainvapaalla voit saada lisäkorvausta, ja sopi-
muksessa määrätään myös eläkkeen maksamisesta. 
 
 

  Vinkki!  

• Tutustu päivitettyyn tarjontaan ja ilmoittaudu kursseille kirjautumalla 
jäsensivuille osoitteessa ifmetall.se.

Lue lisää sivulta 12



7

Jäsenvakuutukset
Jäsenyyteesi kuuluu erilaisia vakuutuksia kuten vapaa-ajan ta-
paturmavakuutus, täydentävä henkivakuutus ja tulovakuutus, 
joka työttömyyden sattuessa täydentää työttömyyskorvausta. 
Yhdistyksen uutena jäsenenä sinulla on myös mahdollisuus 
ottaa erilaisia edullisia ja vapaaehtoisia vakuutuksia kuten 
kotivakuutus, jossa on suotuisat ehdot, sairaus- ja perhe-elä-
kevakuutus sekä oikeudellinen vakuutus. 

  Vinkki!  

• Osoitteesta ifmetall.se voit lukea lisää jäsenyyteen sisältyvistä 
vakuutuksista sekä vapaaehtoisista vakuutuksista. 

• Haluatko parantaa vakuutusturvaasi? Ota yhteyttä Folksamiin 

soittamalla numeroon 0771-950 950.
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Jäsentarjoukset ja alennukset 
IF Metallin jäsenenä saat jatkuvasti hyviä alennuksia ja tarjouk-
sia muun muassa tuotteista, matkoista ja palveluista. Tarjouk-
semme on kehitetty yhteistyössä LO Mervärden kanssa, ja ne 
on liitetty IF Metallkortet -jäsenkorttiisi. 

• Löydät edut helposti osoitteesta lomervarde.se/ifmetall. 
• Jotta voit hyödyntää jäsenkorttiisi ladattuja tarjouksia, sinun 

on kirjauduttava sisään jäsensivujen kautta osoitteessa 
ifmetall.se. 

  Vinkki! 

• Usein löytyy myös paikallisia tarjouksia, joita voit hyödyntää. Tarkasta 
paikallisosastolta, mitkä tarjoukset koskevat sinua, tai käy heidän 
verkkosivuillaan, joille pääset osoitteesta ifmetall.se.
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Näiden eteen työskentelemme

Vahva ammattiliitto
Mitä enemmän meitä on ammattiliitossa, sitä vahvemmin voimme 
vaikuttaa. Siksi on tärkeää, että meitä on paljon. Yhdessä meistä 
tulee vahvoja. 

Vakaat sopimukset
Työehtosopimus on ammattiliiton ja työnantajien välinen tärkeä 
sopimus. Liitto neuvottelee sopimuksen, jotta sinä saat oikeu-
denmukaiset ehdot, epäsäännöllisten työaikojen lisää, vakuu-
tuksia, hyvät työajat, oikeudenmukaisen palkan ja paljon muuta. 
Mitä enemmän meitä on, sitä parempia työehtosopimuksia 
voimme yhdessä neuvotella.

Hyvä yhteiskunta
Ammattiliiton tehtäviin kuuluu myös työ oikeudenmukaisen, 
demokraattisen ja tasa-arvoisen yhteiskunnan puolesta, jossa 
sinulla ja kaikilla muilla on oikeus hyvään ja turvalliseen elä-
mään. Tämän vuoksi emme ainoastaan vaadi parempia palkkoja 
ja työehtoja vaan myös jäseniä hyödyttäviä poliittisia päätöksiä.

Työssä kehittyminen
Tavoitteemme on, että sinulla teollisuustyöntekijänä on mah-
dollisuus kehittyä työssä ja saada tarvitsemaasi koulutusta ja 
jatkokoulutusta sekä suurempaa vaikutusvaltaa työpaikallasi. 
Pyrimme jatkuvasti kestävään työelämään.
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Parempi työympäristö
Liiton työsuojeluvaltuutetut pyrkivät aina varmistamaan, että 
työnantajat parantavat työympäristöäsi. Heidän työnsä on 
elintärkeää vakavien onnettomuuksien ehkäisemiseksi. Jos 
kuitenkin joudut työtapaturmaan tai kärsit muista ongelmista 
työpaikalla, voit luottaa, että ammattiliitto on tukenasi ja että 
saat hyvää kuntoutusta, jotta voit palata jälleen töihin.

Tuki muutostilanteissa
Maailma ympärillämme muuttuu jatkuvasti, ja jäsenyyden 
kautta saat turvaa sekä työssä että muutosten sattuessa. 
Jos työskentelet yrityksessä, jota työehtosopimus koskee, ja 
menetät työpaikkasi tuotannollisista syistä, jäsenenä sinulla on 
oikeus ammatilliseen apuun uuden työn löytämiseksi. 

Työajan lyhentäminen
Koska olemme allekirjoittaneet osa-aikaeläkkeitä koskevan 
työehtosopimuksen työnantajien kanssa, työnantaja maksaa 
sinulle lisäeläkemaksun, jonka ansiosta sinulla on oikeus ly-
hentää työaikaasi, kun olet täyttänyt 60 vuotta. Pyrimme myös 
varmistamaan, että kaikilla työntekijöillä on oikeus lyhentää 
työajasta vähintään 100 tuntia vuodessa. 
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Sopimuksemme 

Työnantajajärjestön ja IF Metallin välistä sopimusta kutsutaan työ-
ehtosopimukseksi. Siinä säädetään muun muassa vähimmäispal-
kasta ja palkankorotuksista, ylityökorvauksista, epäsäännöllisten 
työaikojen lisistä, vakuutuksista ja sairauspalkasta, lomarahasta ja 
viikonloppulisistä. Jos haluat tietää, mitä juuri sinun sopimuksesi 
sisältää, käy osoitteessa ifmetall.se.

 
Lait ja sopimukset 
vuorovaikutuksessa 

Ruotsissa on useita työmarkkinalakeja, jotka turvaavat työnte-
koasi. Lakeja täydennetään työehtosopimuksilla, ja yhdessä ne 
määrittävät oikeutesi ja velvollisuutesi työpaikalla. 

Tärkeimmät lait:
• Irtisanomissuojasta annettu laki (LAS) määrää, että työnantajat 

eivät voi erottaa ihmisiä ilman perusteltua syytä.
• Yhteistoimintalaki (MBL) lisää työntekijöiden kykyä vaikuttaa 

työnantajan päätöksiin.
• Luottamusmieslaki (FML) antaa ammattiliiton luottamushen-

kilöille oikeuden käyttää palkallista työaikaansa työpaikkansa 
olosuhteisiin liittyviin asioihin.

• Työoloista annetulla lailla (AML) pyritään ehkäisemään sairastu-
misia ja onnettomuuksia työpaikalla.

Tärkeitä lakeja ovat myös muun muassa lomalaki, syrjintälaki, laki 
vanhempainvapaasta sekä laki opintovapaasta.
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Demokraattinen prosessimme 

IF Metallin liittohallituksen tehtävänä on johtaa yhdistyksen 
toimintaa. Joka kolmas vuosi pidetään kokous, jossa liiton 
tavoite määritellään ja liittohallitus valitaan kokouksen edus-
tajien keskuudesta. Kunkin osaston jäsenet ovat vuorostaan 
valinneet heidät. Liittokokoukset ja sopimusneuvostot neuvo-
vat liittohallitusta ja kokoontuvat säännöllisesti.

Jäsenmaksu 

IF Metallin jäsenmaksu riippuu tuloistasi. Keskimäärin maksu 
on 1,5 prosenttia palkastasi, mutta periä voidaan myös enim-
mäis- ja vähimmäismaksu. Osoitteesta ifmetall.se voit lukea 
lisää jäsenmaksusta.
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Tervetuloa IF Metalliin on suunnattu uusille jäsenille, jotka 
haluavat tietää liitosta enemmän. 

Voit vaikuttaa ja muuttaa asioita osallistumalla liiton kokouksiin, 
olemalla aktiivinen sosiaalisessa mediassa tai osallistumalla liiton 
toimintaan. Tarjoamme ilmaiseksi monia erilaisia kursseja, joilla 
voit oppia lisää oikeuksistasi ja velvollisuuksistasi. Jäsenenä saat 
myös monia muita etuja. Lue niistä lisää tästä esitteestä.

Muista myös, että saat aina neuvoja luottamushenkilöiltämme ja 
työntekijöiltämme. He ovat valmiita auttamaan jäseniä!

Lämpimästi tervetuloa jäseneksemme!

 

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa:
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