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Anställd på vattenbussen:
Det är viktigt att du ansluter dig till Sjömans-Unionen redan första arbetsdagen. 
På så sätt ser du till att dina anställningsvillkor uppfylls, dvs. att din lön betalas ut 
rätt. Vid behov får du dessutom hjälp av fackförbundet, dvs. Sjömans-Unionen, i 
frågor som rör ditt arbete. 

Om du inte är med i facket bör du ansluta dig nu. Genom att ansluta dig tryggar du 
hjälp vid eventuella problem på jobbet. Sjömans-Unionen grundades 1916 och har 
bevakat sjömännens intressen i över 100 år.

Hur ansluter jag mig?
1.) Lättast är att skicka in en elektronisk anslutningsblankett via  
 Sjömans-Unionens webbsida: smu.fi > På svenska > Bli medlem   
 www.smu.fi/pa-svenska/jaseneksi/liity-jaseneksi/

2.) Du kan be Unionens förtroendemän på fartygen om en anslutningsblankett. 

3.) Du kan beställa en anslutningsblankett från Sjömans-Unionens  
 medlemsregister på jasenrekisteri@smu.fi eller per telefon på (09) 615 2020. 

Kostnadsfritt medlemskap för studerande 
Om du börjar studera t.ex. efter sommaren är du under studietiden befriad från 
Sjömans-Unionens medlemsavgift om du inte har någon förvärvsinkomst (dvs. lön). 
Du är dock fortfarande medlem i Sjömans-Unionen och har rätt till samma 
förmåner som alla andra medlemmar. Du får hemskickat t.ex. tidningen Sjömannen, 
där du kan följa nyheterna i branschen. Du kan också hyra förbundets stugor och 
mycket mer. 

Informera Sjömans-Unionens medlemsregister om när du påbörjar dina studier, 
så antecknar vi att du är befriad från medlemsavgift under dina studier. Om du 
jobba inte alls vid studier, observera att medlemsavgift ska betalas för all 
skattepliktig förvärvsinkomst oavsett om arbetet utförs till havs eller i land.

Vattenbussarna längs den 
finska kusten och på finska 

insjöar erbjuder sommarjobb åt 
många erfarna och helt nya 

sjömän. Sjömans-Unionen 
förhandlar deras kollektivavtal 

och lön. Som fackförbund ser 
Sjömans-Unionen också till att 

kollektivavtalet följs.

Sommarjobbare på vattenbussen: 

Sjömans-Unionen är  
ditt fackförbund

Hur stor lön?

Vet du hur mycket du ska ha i lön? 
Förutom grundlönen kan man få oli-
ka tillägg vid arbete till havs. Därför 
är det viktigt att du kontrollerar lö-
neavin för att se till att du fått allt 
som du ska få.

Kollektivavtal

Sjömans-Unionen förhandlar ditt 
kollektivavtal med arbetsgivaren. 
Kollektivavtalet fastställer bland an-
nat miniminivån på din lön, arbets-
tider, semester och andra anställ-
ningsvillkor. Arbete till havs består 
ofta av skiftarbete och därför är det 
viktigt att man följer arbets- och vi-
lotiderna.
Om du arbetar i kust- och insjötrafik 
på ett passagerarfartyg, som t.ex. på 
en vattenbuss, tillämpas inrikesfar-
tens passagerarfartygsavtal på ditt 
arbete.

Skriv under medlemsansökan till Sjömans-Unionen och Transport-
branschens Arbetslöshetskassa redan första anställningsdagen! Om 
du blir arbetslös har datumet då du skrev under medlemsansökan 
och datumet då den ankom Unionen betydelse för när du börjar 
ackumulera medlemskaps- och arbetsvillkor.


