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Ohje lakkolaisille

LAKKOAVUSTUSTEN MAKSU
Lakkoavustukset maksetaan jäsenen ilmoittamalle pankkitilille. Avustusta varten lakkolaisen
pitää ilmoittaa tilinumero ja lakossa olo. Ilmoittaminen tapahtuu liiton eAsioinnin kautta.
Ohessa ohjeet sekä eAsiointiin rekisteröitymisestä että tietojen syöttämisestä.
Jos on viimeisen kahden vuoden aikana käyttänyt työttömyyskassan eAsiointia, ei tarvitse
enää rekisteröityä erikseen. Aiemmin tehty rekisteröinti kelpaa myös liiton eAsiointiin.
eAsioinnin käyttöön sinulla tulee olla sähköpostisoite. Ellei sinulla ole sähköpostiosoitetta,
ilmoita työpaikkasi luottamusmiehelle henkilötietosi ja tilinumerosi lakkoavustuksen maksamista varten.

eAsioinnin aloittaminen
eAsiointiin pääsee liiton verkkosivuilta www.selry.fi löytyvästä linkistä tai suoraan osoitteesta
www.selry.fi/easiointi.
eAsioinnin kirjautumisruutu, jossa voi pyytää salasanan nollauksen ja uudet käyttäjät voivat
aloittaa rekisteröinnin:

Rekisteröidyttäessä käyttäjältä kysytään henkilötunnus ja postinumero.
Ongelmatilanteissa voi olla yhteydessä liiton jäsenrekisteriin 09-4246 1250 tai
jasenrekisteri@selry.fi
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Rekisteröitymisvalinnan jälkeen avautuu lomake, johon voit antaa tietosi.
Käyttäjätunnus
Ohjelma tarjoaa käyttäjätunnukseksi jäsennumeroa.
Sitä voi käyttää. Voi myös antaa itse keksimänsä tunnuksen.
Tällöin on kuitenkin vaara, että samanlainen tunnus on jo
jollain muulla käytössä.
Käyttäjätunnuksena kelpaa myös oma sähköpostiosoite,
joka on varmasti yksilöllinen tieto.
Salasana
Salasanan pitää olla vähintään kahdeksan merkkiä pitkä.
Sähköpostisoite
Sähköpostiosoite on se osoite, johon myös
rekisteröitymisen aktivointilinkki lähetetään.
Sähköpostiosoite on myöhemminkin eAsioinnissa käytössä, joten mieluummin kuin nykyisen
työnantajan mahdollisesti antama sähköpostiosoite oma henkilökohtainen sähköpostiosoite.
Osoite ei vaikuta siihen mihin osoitteeseen liiton posti lähetetään. Jos liitosta on tullut postia
työnantajan antamaan postiosoitteeseen, tämä säilyy edelleen.

Kirjautuminen eAsiointiin
Kirjauduttaessa eAsiointiin tulee valita, asioidaanko liiton jäsenasioinnissa vai työttömyyskassan kanssa. Lakkoavustusasioissa valitaan Jäsenyys.

Lakkoavustuksen maksamista varten täytyy ainoastaan
1. Kirjata tilinumero, jolle avustus halutaan
2. Syöttää lakon jälkeen lakkopäivien määrä
Tilinumero kirjataan valitsemalla näkymästä kohta Jäsentiedot ja valitaan kohdasta Tilitiedot  Muokkaa
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Lakkopäivä syötetään valmiiseen lomakkeeseen, joka löytyy eAsioinnin päänäkymästä, eli samasta, josta
avattiin jäsentiedot tilinumeron syöttämistä varten.

Lakkopäivän valinta tulee mahdolliseksi vasta lakkopäivänä tai vähän ennen.

Ensimmäisen aallon lakon jälkeen näkyy Lakkojaksona lakkopäivä. Lakossa olleen pitää syöttää kohtaan menetetyt työpäivät eli 1, laittaa rasti kohtaan Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja Tallentaa tiedot.
Lakkoavustus
Liittohallitus päätti, että tässä poikkeuksellisessa tilanteessa, jossa eri ammattiliittojen jäsenet joutuvat yhdessä puolustamaan irtisanomissuojaa, lakkoavustus on useamman liiton
päättämä 100 euroa lakkovuorolta.
Summasta voidaan maksaa 16 euroa verottomana ja 84 eurosta pidätetään kiinteällä 40 prosentin veroprosentilla vero. Tilille maksetaan 66 € lakkopäivältä. Verottaja tasoittaa veroprosentin oikeaksi lopullisessa verotuksessa, joten mitään ennakonpidätystietoja jäsenen ei
tarvitse toimittaa. Liitto toimittaa verottajalle vuoden 2019 alussa tiedot pidätetyistä veroista.
Maksuaikataulu
Avustusten maksamisen alustava aikataulu ilmoitetaan liiton verkkosivuilla aina samalla kun
liitto tekee työnantajaliitolle ilmoituksen lakosta. Ensimmäisen lakkoaallon osalta tämä tapahtuu 27.9.2018.
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