Bli medlem

PAU är ett starkt fackförbund
inom post- och logistikbranschen.
Genom medlemskap i förbundet tryggar
du bäst dina intressen i arbetslivet.

Ett starkt förbund
Post- och logistikunionen PAU är ett starkt fackförbund för anställda
och tjänstemän inom post-, kommunikationsförmedlings- och logistik
branscherna. Förbundet övervakar och förbättrar medlemmarnas ekonomiska
och sociala förmåner samt deras rättigheter i arbetslivet och samhället.
Förbundet har ca 23 000 medlemmar.
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Varifrån kommer anställningsvillkoren?
I Finland förhandlar organiserade arbetstagare och arbetsgivare om anställningsvillkoren genom kollektivavtal. Följande arbetstagares rättigheter har vi
uppnått tack vare arbetstagare som organiserat sig som förbundets medlemmar.
Om du värdesätter dessa förmåner även i fortsättningen, gå med i förbundet.

Som PAU
förhandlat fram

Lagstiftning

Löneförhöjningar

Ja

Nej

Minimilön

Ja

Nej

Tillägg för kvälls- och
nattarbete

Ja

Nej

Flexledighet med lön

Ja

Nej

Tillägg för erfarenhetsår

Ja

Nej

Helgdagsersättningar

Ja

Nej

Semesterpenning

Ja

Nej

Lön för sjuktid

Ja (1 vecka–3 mån)

Ja (1+9 dagar)

Ledig med lön vid vård
av sjukt barn

Ja

Nej

Moder- och faderskaps
ledighet med lön

Ja

Nej

För att dessa förmåner ska kunna bevaras och förbättras måste vi även i
fortsättningen ha en hög organisationsgrad och vid behov ha styrka att
försvara våra rättigheter.
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Kollektivavtalet
är den bästa
medlemsförmånen
I kollektivavtalet fastställs de
centrala villkoren för att utföra
arbete inom branschen. Kollektivavtalet är viktigt, eftersom man i
den ur arbetstagarens synvinkel har
avtalat om mycket bättre villkor än
i arbetslagstiftningen. Om det inte
finns något kollektivavtal, kan
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arbetsgivaren avtala om anställningsvillkoren så att de endast
följer arbetslagstiftningen. Då bör
arbetstagaren eller arbetsplatsen
förhandla ensam om anställningsvillkoren och löneförhöjningarna.
Som medlem av fackförbundet får
du dock alltid stöd av ditt förbund.

Intressebevakare som stöd
för medlemmarna
Huvudförtroendemannen och förtroendemannen på arbetsplatsen är intressebevakare för organiserade arbetstagare och tjänstemän. Förbundets medlemmar
får hjälp och stöd av dem i problem som gäller arbetslivet.
Förtroendemannen övervakar att kollektivavtalet och arbetslagstiftningen iakttas
på arbetsplatsen. Ju fler arbetstagare som hör till förbundet desto bättre är förtroende
mannens möjligheter att företräda arbetstagarna. En förtroendeman hjälper bara
förbundets medlemmar. De andra måste lösa sina problem på egen hand.
Arbetarskyddsfullmäktigen företräder personalen i frågor som inverkar på arbetarskyddet, arbetstagarnas säkerhet och hälsa. Utöver arbetarskyddsfullmäktige
ansvarar arbetarskyddsombuden på arbetsplatserna för arbetarskyddsfrågor.

Rådgivning i anställningsfrågor
och rättshjälp
Medlemmar i PAU får juridisk hjälp och råd i frågor som gäller arbetslivet.
Om du har frågor om din lön eller andra anställningsvillkor eller om det uppstår meningsskiljaktigheter om dem med din arbetsgivare, ger förbundet råd
och hjälper dig att lösa problemen.
Förtroendemannen ger dig råd och hjälp på din arbetsplats. Om du inte har
någon förtroendeman på din arbetsplats, kan du kontakta huvudförtroendemannen eller förbundets byrå.
Om det inte finns någon annan lösning för att utreda en arbetstvist, för förbundet
vid behov ärendet till domstol för avgörande. Du kan beviljas rättshjälp som helt
och hållet bekostas av förbundet, om du varit medlem i förbundet 6 månader
innan arbetstvisten uppstod. Rättshjälp söks via fackavdelningen.
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Information
och utbildning
Den utbildning som PAU erbjuder
är en utmärkt medlemsförmån
som det lönar sig att utnyttja.
I utbudet finns kursverksamhet
som lämpar sig för alla medlemmar och aktiva. Genom utbildningarna får du nyttig information, insikter och glädje.
Förbundets utbildningspaket är
mångsidigt. Den innehåller organisationsutbildning för alla medlemmar, utbildning för intresse
bevakare och kurser som Arbetarnas bildningsförbund TSL ordnar.
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PAUs organisationsutbildning
är grundläggande kunskap och
utbildning som ökar organisationsfärdigheterna och är avsedd
för alla medlemmar. Arbetsgivaren
betalar i regel inte lön för kurs
tiden, men förbundet betalar del
tagarnas inkvartering, kursmaterial,
mat och skäliga resekostnader.
Under sådan avtalsutbildning som
är avsedd för intressebevakare får
du också full lön för kurstiden.

Delta och påverka
Medlemmarna i PAU hör till förbundet via sin egen fackavdelning. Avdelningarna ordnar möten, utbildning och rekreationsverksamhet för sina medlemmar.
Via avdelningen kan du komma med initiativ och föreslå förbättringar i frågor
som gäller arbetsvillkoren, arbetarskyddet och förbundets verksamhet. Det lönar
sig att påverka. Under förbundets historia har största delen av förbättringarna i
arbetsvillkoren skett genom arbetstagarnas organisering.

Skydd under arbetslöshetstid
När du blir medlem i PAU, ansluter du dig samtidigt också till Transport
branschens arbetslöshetskassa. I förbundets medlemsavgift ingår medlems
avgiften till arbetslöshetskassan.
Om du blir arbetslös, permitteras eller måste jobba deltid av arbetsgivarens
beslut, får du arbetslöshetsdagpenning som står i proportion till dina inkomster
och som är betydligt bättre än det grundskydd som Folkpensionsanstalten
betalar. Om du blir alterneringsledig, betalar kassan alterneringsersättning.
För att få inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning förutsätts att du varit medlem i arbetslöshetskassan i minst 26 veckor och att du under medlemskapet har
varit i lönearbete i minst 26 kalenderveckor under de senaste 28 månaderna.
Detta arbetsvillkor uppfylls under sådana kalenderveckor under vilka du har
arbetat i minst 18 timmar och den betalda lönen överensstämmer med det
kollektivavtal som tillämpas inom branschen.
Om du byter arbetslöshetskassa, kan du ta med dig det arbetsvillkor som du
redan samlat in. Detta lyckas om du ansluter dig till den nya arbetslöshetskassan
inom en månad efter att du lämnat din föregående kassa.
Mer information om utkomstskyddet för arbetslösa får du hos Transportbranschens arbetslöshetskassa www.kuljetusalantk.fi
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Som medlem i
PAU får du många
värdefulla förmåner:
Den fina villan Aurala står till
medlemmarnas förfogande
Som förbundsmedlem kan du hyra PAUs villa Aurala till ett förmånligt
pris. Villan ger en fantastisk ram för din semester eller en familjefest.
Villa Aurala finns vid Saimens strand cirka 15 minuter från S:t Michels
centrum i omedelbar närhet av Hotell Heimari (Laitialantie 190, Kristina).
I villan finns inkvarteringsplatser för 12 personer i sju rum och två extra
bäddar. I villan finns ett tv-rum och mötes/matrum samt kokvrå, kärl,
spis, diskmaskin, mikrovågsugn och kaffebryggare. Den stora inglasade
verandan fungerar också som en alternativ matsal. Villans totala yta
inklusive verandan är 336 kvadratmeter.
Villan har dessutom en stor bastubyggnad med gillestuga och en bastu
med två bastuugnar. Cirka 20 personer kan samtidigt bada bastu. Från
bastun kan man direkt ta ett dopp i Saimen. På gården finns också
tennisplan, lekplats för barn, rutschbana, klätterställning och sandlåda.
Mer information, bilder och bokning på adressen
varauskalenteri.pau.fi
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Ifs försäkringsförmåner för
förbundets medlemmar
När du blir medlem i PAU får du Ifs olycksfalls- och resenärförsäkring.
Olycksfallsförsäkringen täcker olycksfall som en medlem råkar ut för på fritiden i hela världen. Ersättningen för vårdkostnader för olycksfallsskada är
högst 3 313 euro per olycksfall. Försäkringen har ingen självrisk. Ersättningen
för bestående men är högst 30 979 euro. Ersättning betalas enligt graden av
medicinsk invaliditet. Ersättningen för bestående men är skattefri.
En resenärförsäkring gäller på inrikes- och utlandsresor som varar högst 45
dygn. Barn och barnbarn under 20 år som reser med sina föräldrar omfattas
av försäkringen. I reseförsäkringen ingår också krisskydd, som ger skydd om
resan ställs in eller avbryts på grund av en överraskande situation på resmålet samt ersätter vid behov psykoterapi för att återhämta sig från händelsen.
Bagage ersätts inte från denna försäkring
Vad ersätter resenärförsäkringen?
• Behandlingskostnader på grund av olycksfall eller sjukdom utan
övre gräns i euro: läkararvoden, undersökningar, läkemedel, sjukhusdygn
• Avbeställning av resa
• Avbrott i resa
• S.k. ambulansflyg
• Hemtransport vid dödsfall
Mer information om förbundets
försäkringar och de medlemsförmåner
som If erbjuder finns på adressen
www.if.fi/pau.

9

Medlemstidning hem
Genom PAUs medlemstidning Reitti får du information
som du inte hittar någon annanstans. Tidningen behandlar på ett brett och mångsidigt sätt frågor som påverkar
medlemmarnas arbete, svarar på juridiska frågor och
berättar om förändringar på arbetsmarknaden. I tidningen
får du också nyttig information om intressebevakning,
arbetarskydd och utkomstskydd för arbetslösa.

Medlemskalender
PAUs medlemskalender är avgiftsfri och den skickas med
undantag för pensionärer till de medlemmar som beställer
den. Du kan beställa kalendern genom att logga in på
PAUs medlemssidor på adressen www.pau.fi. Kalender
beställningen behöver inte förnyas årligen.

Medlemskort
Du får förbundets medlemskort och anslutningspaket inom
cirka en månad från det att anslutningsanmälan inkommit
till förbundet. Medlemskortet är samtidigt ditt reseförsäkringskort och med det får du förmåner och rabatter av PAUs
samarbetspartner. Utöver plastkortet kan du också beställa
PAUs mobilmedlemskort till din smarttelefon.
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Stipendier ur PAUs fond
Ur förbundets fond beviljas stipendier en gång om året
för stödjande av kulturella hobbyer samt för studier i
anslutning till dessa hobbyer. Även fackavdelningar kan
beviljas stöd för planerade kulturprojekt eller till exempel
för att skriva en historik.

Andra förmåner
Som medlem i Pau får du också många andra varierande
medlemsförmåner, rabatt på bl.a. Turvas försäkringar,
bränslen, kryssningar och inkvarteringar samt på pre
numerationer på tidningar och ljudböcker.

Medlemsavgiften är
avdragsgill i beskattningen
PAUs medlemsavgift är 1,59 % av din bruttolön och
i den ingår också medlemsavgiften till arbetslöshetskassan.
Medlemsavgiften är i sin helhet avdragsgill i beskattningen.
Detta innebär i praktiken att du betalar mindre för ditt
medlemskap efter din slutliga beskattning än vad du varje
månad betalar förbundet från din lön. Vi anmäler medlemsavgifterna automatiskt till skattemyndigheten på
dina vägnar.

Så här blir du medlem i PAU
Du kan ansluta dig direkt till PAU via webbplatsen på adressen
www.pau.fi eller genom en anslutningsblankett som du får av din
förtroendeman eller av förbundets byrå. Fatta ett bra beslut, bli medlem nu!
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Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU
@PAU_liitto
www.pau.fi
Finlands post-och logistikunion PAU
John Stenbergs strand 6,
00530 Helsingfors
tfn. 09 613 116

