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Medlemsavgiften 2020
Förbundets medlemsavgift år 2020 är 1,4 % av den beskattningsbara 
inkomsten. I medlemsavgiften ingår också avgiften till arbetslöshetskas-
san. De som seglar på utländskt flaggade fartyg som inte betalar 
medlemsavgift till berörda lands fack eller ITF-medlemsavgifter är 
medlemsavgiften 0,9% av grundlön, tillägg och övertidslön.

MedleM soM betalar själv
Om du betalar din medlemsavgift själv kan du beställa referenslistor  
eller referensbankgiron från förbundets kansli  
office@seacommand.fi eller genom e-tjänster.

eller oM du betalar utan referens:
•  Kontonummer Oma sp FI71 4108 0011 3373 37  
 (endast för medlemsavgifter)
•  Anteckna på bankgirot namn och personsignum (utan personsignum   
 kan betalningen registreras på fel person)
•  Anteckna tiden som betalningen gäller (ddmmåå-ddmmåå)

Medlemsavgiften bör betalas månatligen. Försenad betalning kan leda till 
att medlemsförhållandet bryts och arbetslöshetsskyddet äventyras. Märk 
att i årets skatteuppgifter endast kommer med de medlemsavgifter som 
betalts senast 31.12. Spara kvittona eftersom din betalning inte genast 
syns på förbundets konto. Betala din medlemsavgift i tid och med rätt 
procent för att din dagpenning inte skall förkastas för att du försummat din 
medlemsavgift genom att betala mindre än dina förtjänster skulle 
förutsätta.

MedleMsavgift soM arbetsgivaren inkasserar
Kom ihåg att kontrollera på lönekvittot att medlemsavgiften på 1,4 % 
dragits av från lönen. Om du jobbar i andra uppgifter än befälsuppgifter 
bör du skilt meddela löneräknaren att du hör till Finlands Skeppsbefälsför-
bund och att din medlemsavgift skall gå till Finlands Skeppsbefälsförbund.

MedleMsavgiftsbefrielse
Medlemsavgiftsbefrielse kan beviljas (för högst ett år i gången, utom för 
studerande som kan anhålla för hela studietiden) på följande grunder:
•  du studerar (för hela studietiden). Ifall du ändå jobbar under    
 studietiden bör medlemsavgift betalas på din beskattningsbara   
 inkomst.
•  du betalar tillfälligt dina medlemsavgifter till ett annat förbund  
 i branschen
•  du betalar dina medlemsavgifter till ett nordiskt befälsförbund
•  du är på sjukledigt eller får rehabiliteringsstöd
•  du är på moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledigt eller vårdledigt
•  du är arbetslös på FPA:s grunddagpenning eller utkomststöd
•  du utför din värnplikt eller civiltjänstgöring

understödande MedleM
Du kan anhålla om understödande medlemskap bl.a. på följande grunder:
•  du går i pension/ sjukpension
•  du är företagare
•  du hör till ett annat fackförbund. 

Observera att det inte berättigar till understödande medlemskap om du 
endast hör till en annan arbetslöshetskassa.

Understödande medlemsavgift är 90 �/kalenderår. Över 70-åriga 
understödande medlemmarnas medlemsavgift sjunker till 45 euro. Till alla 
understödande medlemmar postas automatiskt ett referensbankgiro.  
Obs. Den understödande medlemsavgiften innehåller inte  
arbetslöshetskasseavgift.

ansökningar
Blanketter för medlemsansökning, medlemsavgiftsinkassering, anhållande 
om understödande medlemskap eller medlemsavgiftsbefrielse finns på 
sidan www.seacommand.fi/se/medlem/ansokningsblanketter

Jäsenmaksut vuonna 2020
Liiton jäsenmaksu on vuonna 2020 1,4% ennakonpidätyksen alaisista 
tuloista. Jäsenmaksuun sisältyy myös työttömyyskassamaksu.  
Ulkomaalaisissa aluksissa palvelevat, jotka eivät maksa jäsenmaksua 
lippumaahan tai ITF:n jäsenmaksuja, on jäsenmaksu 0.9% peruspalkasta, 
lisistä ja ylityökorvauksista.

itseMaksava jäsen
Jos maksat jäsenmaksun itse voit tilata viitelistat tai viitepankkisiirrot 
verkkoasioinnin kautta, ellet ole niitä alkuvuonna saanut postitse. 
Kirjautumiseen tarvitset jäsennumerosi.

tai jos Maksat ilMan viitettä:
• Tilinumero Oma Sp FI 71 4108 0011 3373 37 (vain jäsenmaksuille)
• Laita pankkisiirtoon nimi ja henkilötunnus (ilman henkilötunnusta  
 maksu voi kirjautua eri henkilölle)
• Merkitse ajanjakso, jota maksu koskee (ppkkvv-ppkkvv)
Jäsenmaksu on maksettava kuukausittain. Maksun viivästyminen voi 
johtaa jäsensuhteen katkeamiseen sekä vaarantaa työttömyysturvan. 
Huomioi että ko. vuoden verotietoihin ilmoitetaan vain 31.12. mennessä 
maksetut jäsenmaksut.

Säilytä kuitit, sillä suorituksesi ei näy liiton tilillä välittömästi. Maksa 
jäsenmaksusi ajallaan ja oikean prosentin mukaan, ettei päivärahaasi 
hylätä siksi, että olet laiminlyönyt jäsenmaksusi maksamalla vähemmän 
kuin ansiosi edellyttäisivät. 

työnantajan periMä jäsenMaksu oMaan liittoon
Muistathan tarkistaa palkkakuitista, että jäsenmaksu 1,4 % on peritty 
palkastasi. Etenkin mikäli työskentelet muussa kuin päällystötehtävässä 
pitää sinun erikseen ilmoittaa palkanmaksajalle (voit tulostaa jäsenmak-
superintäsopimuksen kohdassa hakemuskaavakkeet), että kuulut 
Suomen Laivanpäällystöliittoon ja että jäsenmaksu peritään Suomen 
Laivanpäällystöliittoon. Työnantajat voivat tilata jäsenmaksujen viitteet ja 
selvityslistat osoitteesta selvityspalvelu@futunio.fi.

jäsenMaksuvapautus
Vapautusta jäsenmaksuista voidaan myöntää (enintään yhdeksi vuodeksi 
kerrallaan paitsi opiskelijat voivat anoa koko opiskelun ajaksi) seuraavin 
perustein:
• opiskelet (koko opiskelun ajaksi): mikäli olet kuitenkin työssä opiskelu 
 aikanasi, sinulta peritään jäsenmaksu veronalaisesta ansiotulostasi
• maksat jäsenmaksut tilapäisesti toisen toimialan liittoon
• maksat jäsenmaksut pohjoismaiseen päällystöliittoon
• olet sairauslomalla tai saat kuntoutustukea
• olet äitiys-, isyys- tai vanhempainlomalla tai hoitovapaalla
• olet työtön Kelan peruspäivärahalla tai toimeentulotuella
• suoritat varusmiespalvelua tai siviilipalvelua

kannattajajäsen
Kannattajajäsenyyttä voit anoa mm. seuraavin perustein:
• siirryt eläkkeelle/ sairaseläkkeelle
• toimit yrittäjänä
• kuulut toiseen ammattiliittoon. Huom. Pelkkä toiseen  
työttömyyskassaan kuuluminen ei oikeuta kannattajajäsenyyteen.

Kannattajajäsenmaksu on 90 � /kalenterivuosi. Sen kalenterivuoden 
jälkeen, kun täytät 70v, on jäsenmaksu 45 �/vuosi. Kaikille kannattajajä-
senille postitetaan viitepankkisiirto automaattisesti. Huom. Kannattaja-
jäsenmaksu ei sisällä työttömyysturvamaksua.

HakeMukset
Jäsenhakemukset, jäsenmaksuperintäsopimuskaavakkeet, kannattaja-
jäsen- sekä jäsenmaksuvapautusanomukset löytyvät osoitteesta  
www.seacommand.fi/fi/jasenyys/hakemuskaavakkeet/
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eAsiointi
Liiton eAsioinnissa voit itse tarkastella ja  
hoitaa jäsenyyteen liittyviä asioita. 

Kirjautuminen tapahtuu liiton kotisivujen kautta  
www.seacommand.fi.

• ilmoita osoitteen- ja yhteystietojesi  
 muutoksista
• ilmoita työpaikan vaihtumisesta
• ilmoita eläkkeelle jäämisestä
• ilmoita palkattomasta ajanjaksosta
• tarkastele jäsenmaksutilannettasi
• voit laskea jäsenmaksun suuruuden ja tulostaa  
 viitteet tietylle jaksolle
• tilaa uusi jäsenkortti kadonneen tilalle
• sisäänkirjautuminen tapahtuu jäsennumerollasi,  
 joka on jäsenkortissasi

jäsen voi nyt itse tarkistaa ja päivittää omat 
henkilötietonsa verkkoasioinnin kautta  
osoitteessa www.seacommand.fi. 

JÄSENNUMEROSI 
LÖYDÄT UUDESTA 
JÄSENKORTISTASI

e-tjänster
Via förbundets e-tjänster kan du själv granska 
och sköta ärenden som gäller medlemskapet. 

Inloggningen sker via förbundets webbplats  
www.seacommand.fi.

•	 meddela ändringar i dina adress- och  
 kontaktuppgifter
•	 meddela byte av arbetsplats
•	 meddela pensionering
•	 meddela oavlönad tidsperiod
•	 kontrollera medlemsavgiftsstatus
•	 räkna ut medlemsavgiftsbeloppet och skriv ut  
 referenserna för en viss period
•	 beställ ett nytt medlemskort om det gamla  
 förkommit
•	 medlemsnumret som behövs vid inloggning 
 en finns på ditt medlemskort

Medlemmen kan nu själv granska och  
uppdatera sina personuppgifter via e-ärenden 
på adressen www.seacommand.fi. 

MEDLEMSNUMRET 
SOM bEHÖvS vID 
INLOggNINgEN 
FINNS på DITT NYA 
MEDLEMSKORT

TARKISTA  
JA pÄIvITÄ  

TIETOSI! MEDLEMMEN  
KAN NU SJÄLv  
gRANSKA OcH  

UppDATERA  
SINA pERSON- 

UppgIFTER

J jäsentietoa J medlemsinfo J  jäsentietoa J medlemsinfo J jäsentietoa
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Työttömyyden tai  
 lomautuksen uhatessa
lMoittautuMinen työnHakijaksi

Kaikkien työttömien ja lomautettujen tulee ilmoittautua 
työ- ja elinkeinotoimistoon (TE) itse viimeistään ensim-
mäisenä työttömyys-/ lomautuspäivänä. Työhakemus on 
pidettävä voimassa koko työttömyyden/ lomautuksen ajan. 
Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti osoitteessa 
www.te-palvelut.fi. Ilmoittautuessa tulee muistaa 
merkitä mihin työttömyyskassaan kuuluu. TE-toimiston 
lausunto on päivärahan saamisen perusta. TE-toimisto 
toimittaa lausunnon suoraan kassalle.

päiväraHan HakeMinen
Hakemuksen ja liitteet voi lähettää kassaan sähköisen 
asiointipalvelun kautta, www.jytk.fi. Postitse lähetettäviä 
paperisia ansiopäivärahan hakulomakkeita saa TE-toimis-
tosta, kassasta tilaamalla tai netistä osoitteesta 
www.tyj.fi. 

Päivärahaa tulee hakea neljän kalenteriviikon tai 
kuukauden jaksoissa jälkikäteen kolmen kuukauden 
kuluessa työttömyyden alkamisesta. Ensimmäinen 
hakemus voi olla lyhyemmältä ajalta kuitenkin siten, että 
hakujakso päättyy sunnuntaihin. Lomautetut hakevat 
päivärahaa kalenteriviikoittain maanantaista sunnuntai-
hin. Jokaisen päivän kohdalle on hakemukseen merkittävä 
onko ollut työtön, työssä, sairas ym.

HakeMuksen liitteet:
1. Työsopimus ja palkkatodistus vähintään 26 työttömyyt-
tä edeltäneen työssäoloviikon ajalta, erikseen: lomakorva-
us, lomaraha, vastikekorvaus, palkattomat poissaolot, 
viikkotyöaika ja työsuhteen kesto.

Jos työsuhde ei ole kestänyt 6 kuukautta, palkkatodis-
tus ja työsopimus koko työsuhteen ajalta sekä niiden 
aikaisempien työsuhteiden palkkatiedot ja työsopimukset, 
jotka sisältyvät päivärahahakemusta edeltävään 28 
kuukauden aikaan, mikäli niitä ei ole toimitettu kassaan 
aikaisemmin.
2. Irtisanomisilmoitus tai lomautusilmoitus.
3. Etuuspäätös eläkkeestä, äitiys-, isyys- tai vanhempain-
rahasta, kotihoidontuesta tai muusta etuudesta.
4. Työsopimuskopio ja palkkatiedot työttömyyden 
aikaisista tuloista esim. keikka- tai osa-aikatöistä.
5. Lomautetuilla kopio sen kuukauden palkkalaskelmasta, 
josta kyseisen hakujakson lomautuspäivät on vähennetty; 
mikäli kyse ei ole kokoaikaisesta lomautuksesta.
6. Sivutoimisilla yrittäjillä tai hakijoilla, joilla on yritystu-
loa kopio viimeksi vahvistetun verotuksen verotuspäätök-
sestä.
7. Mahdollinen sosiaalietuutta varten laskettu muutosve-
rokortti (muutoin veroprosentti on vähintään 25).

 

aktiiviMalli

Työttömien aktiivisuutta alettiin seurata 1.1.2018. Tämä 
tarkoittaa sitä, että työttömän työnhakijan on täytettävä 
65 etuuden maksupäivän tarkastelujakson aikana aktiivi-
suusedellytys, jotta hänelle voidaan maksaa etuutta 
täysimääräisenä tarkastelujaksoa seuraavat 65 maksupäi-
vää. Maksupäivillä tarkoitetaan päiviä, joilta maksetaan 
työttömyyspäivärahaa täytenä, soviteltuna tai vähennetty-
nä. Mikäli työnhakija ei täytä aktiivisuusedellytystä, 
hänen työttömyysetuutensa tasoa leikataan 4,65 prosent-
tia seuraavan 65 etuuden maksupäivän ajan.

Vuoden alussa etuutta saavilla 65 maksupäivän tarkas-
telujakso alkaa 1.1.2018. Tämän jälkeen tarkastelujaksot 
alkavat sitä mukaa, kun työtön alkaa saada työttömyys-
päivärahaa. Seuraava 65 maksupäivän aktiivisuuden 
tarkastelujakso alkaa edellisen jakson päättyessä. Lisäksi 
työssäoloehdon täyttyessä, yli 2 viikkoa kestäneen 
kokoaikatyön tai karenssin jälkeen, tarkastelujakso alkaa 
alusta ja etuutta maksetaan täytenä seuraavat 65 maksu-
päivää. 

työttöMyyskassa seuraa aktiivisuutta
Aktiivisuusedellytys täyttyy, jos 65 maksupäivän aikana:
• on työssä yhteensä yhden palkansaajan työssäoloehto-
viikon verran eli 18 tuntia
• ansaitsee yritystoiminnassa yhteensä vähintään 23% 
yrittäjän työssäoloehtoon vaaditusta kuukausiansiosta 
• on yhteensä 5pv työllistymistä edistävässä palvelussa tai
• 5pv muussa työvoimaviranomaisen järjestämässä 
työllistymisedellytyksiä parantavassa palvelussa tai 
toiminnassa tai
• 5pv muussa työpaikalla tai työllistymiseen liittyen 
toteutettavassa rekrytointia tukevassa toiminnassa, jonka 
ajalta maksetaan työttömyysetuutta.

Yhdistelmiä edellä mainituista aktiivisuuden osoittami-
sen tavoista ei voida laskea yhteen. 

Aktiivimalli ei koske henkilöä, jolla on työkyvyttömyys-
eläkehakemus vireillä tai joka saa työkyvyttömyyden tai 
vamman perusteella myönnettyä etuutta. Mallia ei 
myöskään sovelleta omais- tai perhehoitajina työskentele-
viin. Kokoaikaisesti lomautettujen ja lyhennettyä työviik-
koa tekevien aktiivisuutta aletaan seurata vasta, kun 
kokoaikainen lomautus on kestänyt yhdenjaksoisesti 
vähintään 64 päivää. Mikäli olet päivärahan saajana sekä 
omais- tai perhehoitaja, saat etuutta työkyvyttömyyden tai 
vamman perusteella tai työkyvyttömyyseläkehakemuksesi 
on vireillä, ilmoita siitä viipymättä kassaan. Aktiivimallin 
myötä työttömyyden alussa asetettava korvaukseton 
omavastuuaika lyheni seitsemästä päivästä viiteen. •

Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassa - JYTK
Asemamiehenkatu	4,	00520	Helsinki	•	Puhelinpalvelu:	020	690	069	(maanantai,	keskiviikko	ja	perjantai	klo	9.00-11.00)	
	•	Toimisto:	020	690	871	Fax:	020	789	3872	•	Sähköposti:	kassa@jytk.fi Suojattu sähköposti: https://securemail.jytk.fi/kassa@jytk.fi

JYTK
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anMäla sig soM arbetssökande

Alla som är arbetslösa och permitterade ska själva 
anmäla sig till arbets- och näringsbyrån (TE) senast den 
första arbetslöshets-/permitteringsdagen. Arbetsansö-
kan ska hållas i kraft under hela arbetslösheten/
permitteringen. Anmälan görs elektroniskt på www.
te-palvelut.fi. Vid anmälan måste man komma ihåg att 
ange vilken arbetslöshetskassa man tillhör. TE-byråns 
utlåtande utgör grunden för om man får dagpenning. 
TE-byrån lämnar utlåtandet direkt till kassan.

ansökan oM dagpenning
Ansökan och bilagor kan skickas till kassan via den 
elektroniska ärendehanteringen, www.jytk.fi. Pappers-
blanketter för ansökan om inkomstrelaterad dagpen-
ning kan hämtas hos TE-byrån, beställas från kassan 
eller laddas ner från nätet på www.tyj.fi. 

Dagpenning ska ansökas i perioder om fyra kalen-
derveckor eller en månad i efterhand inom tre månader 
efter att arbetslösheten började. Den första ansökan 
kan dock vara för en kortare period så att ansöknings-
perioden upphör på söndagar. Permitterade ansöker om 
dagpenning per kalendervecka från måndag till söndag. 
I ansökan ska man notera för varje dag om man varit 
arbetslös, i arbete, sjuk m.m.

bilagor till ansökan:
1. Arbetsavtal och löneintyg för minst 26 veckor i arbete 
före arbetslösheten, separat: semesterersättning, semes-
terpenning, kompensation, oavlönad frånvaro, veckoar-
betstid och anställningens längd.

Om anställningen varat i mindre än 6 månader: 
löneintyg och arbetsavtal för hela anställningen samt 
löneuppgifter och arbetsavtal för tidigare anställningar 
som ingår i de 28 månader som föregår ansökan om dag-
penning, om de inte skickats till kassan tidigare.
2. Meddelande om uppsägning eller permittering.
3. Förmånsbeslut om pension, moderskaps-, faderskaps- 
eller föräldrapenning, hemvårdsstöd eller annan 
förmån.
4. Kopia på arbetsavtal och löneuppgifter om inkomster 
under arbetslöshet, som t.ex. ströjobb eller deltidsjobb.
5. För permitterade en kopia på lönebeskedet för den 
månad från vilken den aktuella ansökningsperiodens 
permitteringsdagar dragits av, om det inte handlar om 
heltidspermittering.
6. För personer som har företag som bisyssla eller 
sökande som har företagsinkomst en kopia på beskatt-
ningsbeslutet för den senast fastställda beskattningen.
7. Eventuellt ändringsskattekort för sociala förmåner 
(annars är skatteprocenten minst 25).

 

aktivModellen 

Arbetslösas aktivitet började följas upp 1.1.2018. Det 
innebär att en arbetslös arbetssökande måste uppfylla en 
aktivitetsförutsättning under en 65 betalningsdagar lång 
period för att man ska kunna betala full förmån för 65 
betalningsdagar efter granskningsperioden till honom/
henne. Med betalningsdagar avses dagar för vilka arbetslös-
hetsdagpenning betalas fullt, tillämpat eller avdraget. Om 
den arbetssökande inte uppfyller aktivitetsförutsättningen 
skärs nivån på hans/hennes arbetslöshetsförmån ner med 
4,65 % under de följande 65 förmånsbetalningsdagarna.

För dem som i början av året erhållit förmån börjar 
granskningsperioden på 65 betalningsdagar 1.1.2018. Efter 
detta inleds granskningsperioderna i enlighet med när den 
arbetslösa börjar få arbetslöshetsdagpenning. Nästa 65 
dagar långa period för granskning av aktivitet inleds när 
den föregående perioden slutar.När arbetsvillkoret uppfylls, 
efter minst 2 veckors heltidsarbete eller karens, börjar 
granskningsperioden dessutom från början och förmån 
betalas fullt för de kommande 65 betalningsdagarna. 

arbetslösHetskassan följer aktiviteten
Aktivitetsförutsättningen uppfylls om man under 
65 betalningsdagar:
• är i arbete i totalt en löntagares arbetsvillkorsvecka, 
dvs. 18 timmar
• i företagsverksamhet tjänar totalt minst 23 % av erfordrad 
månadsinkomst för företagares arbetsvillkor 
• i totalt 5 dagar är i anställningsfrämjande tjänst eller
• i 5 dagar är i annan anställningsfrämjande tjänst eller 
verksamhet som arrangerats av arbetskraftsmyndighet eller
• i 5 dagar är i annan på arbetsplatsen eller till sysselsätt-
ning hörande genomförd rekryteringsstödjande verksam-
het, för vars tid arbetslöshetsförmån utbetalas.

Kombinationer av ovan nämnda sätt att påvisa aktivitet kan 
inte räknas ihop. 

Aktivmodellen rör inte personer som har en invalidpen-
sionsansökan under behandling eller som erhåller förmån 
som beviljats baserat på arbetsoförmåga eller skada. Model-
len tillämpas inte heller på personer som arbetar som när-
stående- eller familjevårdare. Aktiviteten hos heltidspermit-
terade och de som arbetar förkortade arbetsveckor börjar 
följas först när heltidspermitteringen varat oavbrutet i minst 
64 dagar. Om du får dagpenning samt är närstående- eller 
familjevårdare eller får förmån baserat på arbetsoförmåga 
eller skada ska du omedelbart meddela detta till kassan.

I och med aktivmodellen förkortades den obetalda ka-
renstiden i början av arbetslösheten från sju till fem dagar. •

När arbetslöshet eller  
  permittering hotar

Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassa - JYTK
Stationskarlsgatan	4,	00520	Helsingfors	•	Telefontjänsten:	020	690	069	(måndag,	onsdag	och	fredag	kl.	9.00-11.00)
•	Office:	020	690	871	Fax:	020	789	3872	•	E-post:	kassa@jytk.fi • Skyddat e-post: https://securemail.jytk.fi/kassa@jytk.fi

JYTK
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työttöMyysturva
kun asut suoMessa ja työskentelet
ruotsin tai tanskan lipun alla

Ruotsissa ja Tanskassa on, vastaavasti kuin Suomessa, vapaaehtoinen 
työttömyyskassan jäsenyys, joka on edellytys ansiosidonnaisen työttö-
myysetuuden saamiselle. Ruotsalaiseen/tanskalaiseen työttömyyskas-
saan on liityttävä, mikäli työsuhde kestää yli 3 kuukautta, jotta työttö-
myysturva säilyy.

Jäsenmaksu maksetaan työskentelymaahan. Ajalta, jolloin maksat jä-
senmaksut työskentelymaahan, sinun tulee hakea jäsenmaksuvapautus-
ta kirjallisesti Suomen Laivanpäällystöliitosta. Hakemuksen löydät osoit-
teesta: www.seacommand.fi/fi/jasenyys/hakemuskaavakkeet/

MiHin liittoon pitäisi kuulua?
Suomen Laivanpäällystöliiton jäsenet, jotka työskentelevät Ruotsin lipun 
alla rekisteröidyissä aluksissa liittyvät Ruotsin vastaavaan päällystöliit-
toon Sjöbefälsföreningen (sjobefalsforeningen.se)

Vastaavasti Tanskan lipun alla työskentelevät liittyvät tanskalai-
seen Lederne Søfart -liittoon (lederne.dk/soefart/)

jos jäät kokonaan työttöMäksi
Ilmoittaudu Suomen työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto) työttömäk-
si työnhakijaksi. Työttömyyspäiväraha haetaan Julkis- ja Yksityisalojen 
työttömyyskassasta (JYTK). Kassalle pitää toimittaa ansiopäivärahaha-
kemus,	palkkatodistus	viimeisen	6kk	ajalta,	työsopimus	ja	irtisanomisil-
moitus. Vakuutus- ja työskentelykausien ilmoittamiseen tarvitaan lisäk-
si SED-asiakirja, jonka kassa pyytää suoraan työskentelymaasta. Jos 
asut ulkomailla, hae korvausta lippumaasi työttömyyskassasta. 

Jos sinut lomautetaan, ota yhteys office@seacommand.fi

kun asut suoMessa ja työskentelet norjan lipun alla
Norjassa kuulutaan automaattisesti yleisen työttömyysvakuutuksen 
piiriin, joten työttömyyskassan jäsenyyttä ei tarvitse erikseen hakea.

MiHin liittoon voi kuulua?
Norjan lipun alla purjehtivat voivat halutessaan liittyä norjalaiseen Norsk 
Sjøoffisersforbund -liittoon (nsof.no). Jäsenmaksu maksetaan silloin 
Norjaan. Ajalta, jolloin maksat jäsenmaksut työskentelymaahan, sinun 

tulee hakea jäsenmaksuvapautusta kirjallisesti Suomen Laivanpäällys-
töliitosta. Hakemuksen löydät osoitteesta:
www.seacommand.fi/fi/jasenyys/hakemuskaavakkeet/

jos jäät kokonaan työttöMäksi
Ilmoittaudu Suomen työ- ja elinkeinotoimistoon työttömäksi työnhakijak-
si. Työttömyyspäiväraha haetaan Julkis- ja Yksityisalojen työttömyys-
kassasta (JYTK). Kassalle pitää toimittaa ansiopäivärahahakemus, 
palkkatodistus	viimeisen	6kk	ajalta,	 työsopimus	 ja	 irtisanomisilmoitus.	
Vakuutus- ja työskentelykausien ilmoittamiseen tarvitaan lisäksi E301-
todistus, joka sinun tulee pyytää Norjan työvoimaviranomaisilta. Jos 
sinut lomautetaan, ota yhteys office@seacommand.fi

Kun työskentelet toisen maan lipun alla ja olet epävarma omasta 
työttömyysturvastasi, ota yhteyttä Julkis- ja Yksityisalojen työttömyys-
kassan asiantuntijoihin. www.jytk.fi

kolMannen Maan lipun alla seilaavat jäsenet:
Merialan lisävakuutus
Jotta Suomessa asuvat, ulosliputetuissa laivoissa työskentelevät 
merenkulkijat eivät jäisi kokonaan ansiosidonnaisen työttömyysturvan 
ulkopuolelle, työttömyyskassa on järjestänyt merialalla työskenteleville 
jäsenilleen lisävakuutuksen, joka kattaa työskentelyn ulkomaisessa 
ulkomaanliikenteeseen käytettävässä kauppa-aluksessa. TTL 5 luku 12§

Lisävakuutuksen	suuruus	on	50	euroa	kuukaudessa	(600	euroa	vuo-
dessa) ja se oikeuttaa päivärahaan, jonka suuruus on 42,05 euroa/ päivä.

Päivärahan täysi määrä ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin mitä 
työttömyysturvalaissa säädetään ansioon suhteutetun työttömyyspäi-
värahan suuruudesta. Päiväraha ei sisällä lapsikorotusta ja sitä voidaan 
maksaa enintään 400 työttömyyspäivältä (ns. lisäpäiviä ei makseta). 
Mikäli	jäsenen	työssäoloehto	26	viikkoa	koostuu	sekä	kotimaan	työsken-
telystä että sopimusmaan ulkopuolisessa kauppa-aluksessa työskente-
lystä, työttömyysturva määräytyy sen mukaisesti, kumpaa työtä on 
enemmän.

Lisävakuutusmaksu tulee maksaa kalenterikuukausittain ja 
vain sen maksaminen oikeuttaa kolmannen maan lipun alla sei-
laavan jäsenen ansioon suhteutettuun päivärahaan. Mikäli jäsen 
ei suorita lisävakuutusmaksua, hänellä EI ole oikeutta päivärahaan Jul-
kis- ja yksityisalojen työttömyyskassassa eikä kolmannen maan lipun alla 
tehtyä	työtä	oteta	huomioon	työssäoloehdossa.	•
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utkoMstskydd  
för arbetslösa 
dÅ du bor i finland oCH arbetar under  
svensk eller dansk flagg 

I Sverige och Danmark är det frivilligt att vara medlem i en arbetslöshets-
kassa, på motsvarande sätt som i Finland. Medlemskapet är en förut-
sättning för att få inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning. Ifall arbets-
förhållandet räcker över 3 månader bör man ansluta sig till en svensk/
dansk arbetslöshetskassa, för att bevara rätten till ersättning. 

Medlemsavgiften betalas till det land man arbetar i. För den tiden, som 
du betalar medlemsavgiften till landet där du arbetar, skall du skriftligen 
ansöka om befrielse från medlemsavgift av Finlands Skeppsbefälsför-
bund. Blanketter finns under adressen: www.seacommand.fi/se/
medlem/ansokningsblanketter

vilket förbund skall Man Höra till? 
Medlemmar i Finlands Skeppsbefälsförbund, vilka arbetar på fartyg som 
är registrerade under svensk flagg, ansluter sig till det motsvarande 
befälsförbundet Sjöbefälsföreningen (sjobefalsforeningen.se).

På motsvarande sätt ansluter sig de som arbetar under dansk flagg 
till det danska förbundet Lederne Søfart (lederne.dk/soefart/).

oM du blir arbetslös pÅ Heltid 
Anmäl dig till Finlands arbets- och näringsbyrå (TE-tjänster) som arbets-
lös arbetssökande. Arbetslöshetsersättning ansöks från Offentliga och 
privata sektorns arbetslöshetskassa. Till kassan bör du sända ansökan 
om	inkomstrelaterad	dagpenning,	löneintyget	för	de	senaste	6	månader,	
arbetsavtalet och uppsägningsbesked. För anmälan av försäkrings- och 
arbetsperioder behövs dessutom en SED-blankett, som kassan ber direkt 
av det land du jobbat i. Om du bor utomlands, ska du ansöka om ersätt-
ning från flaggstatens arbetslöshetskassa. 

Om du blir permitterad, ta kontakt office@seacommand.fi

dÅ du bor i finland oCH arbetar under norsk flagg 
I Norge hör man automatiskt till den allmänna arbetslöshetsförsäkrings-
kretsen och således behöver man inte skilt ansöka om medlemskap i en 
arbetslöshetskassa. 
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vilket förbund kan Man Höra till? 

De som seglar under norsk flagg kan ansluta sig till Norsk Sjøoffisersfor-
bund. (nsof.no) Medlemsavgiften betalas då till Norge. För den tiden, 
som du betalar medlemsavgiften till landet där du arbetar, skall du 
skriftligen ansöka om befrielse från medlemsavgift av Finlands Skepps-
befälsförbund. Blanketter finns under adressen: www.seacommand.
fi/se/medlem/ansokningsblanketter

oM du blir arbetslös pÅ Heltid 
Anmäl dig till Finlands arbets- och näringsbyrå (TE-tjänster) som arbets-
lös arbetssökande. Arbetslöshetsunderstöd ansöks från Offentliga och 
privata sektorns arbetslöshetskassa (JYTK). Till kassan bör du göra en 
ansökan om inkomstrelaterad dagpenning, Skicka in också löneintyget 
för	de	senaste	6	månaderna,	arbetskontraktet	avtalet	och	uppsägnings-
besked. För anmälan av försäkrings- och arbetsperioder behövs dess-
utom en E301-blankett, som du bör be av Norges arbetskraftsmyndighet. 
Om du blir permitterad, ta kontakt office@seacommand.fi

Då du jobbar under ett annat lands flagg och är osäker på utkomst-
skyddet, kontakta Offentliga och privata sektorns arbetslöshetskassa.

MedleM soM seglar under ett tredje lands flagga
sjöfartsbransCHens tilläggsförsäkring
För att personer som bor i Finland och arbetar på utländska handelsfar-
tyg som används för utrikestrafik inte skulle falla utanför det inkomstre-
laterade utkomstskyddet för arbetslösa, har arbetslöshetskassan ordnat 
en tilläggsförsäkring som täcker arbete på handelsfartyg som seglar 
under ett annat lands flagga. Lagen om utkomstskydd för arbetslösa 5 
kapitlet 12 §

Storleken på tilläggsförsäkring för sjöfartsbranschen är 50 euro i 
månaden	(600	euro	i	året)	och	den	berättigar	till	en	dagpenning	på	42,05	
euro/dag.

Dagpenningens fulla belopp får ändå inte vara högre än det som 
stadgats om den inkomstrelaterade dagpenningens storlek i lagen om 
utkomstskydd för arbetslösa. I dagpenningen ingår ej barnförhöjningar 
och förmånen kan utbetalas högst för 400 dagar (tilläggsdagar betalas 
inte).	Om	arbetsvillkoret	på	26	veckor	består	av	arbete	både	i	hemlandet	
och på ett handelsfartyg som seglar under ett icke-avtalslands flagga, 
bestäms utkomstskyddet enligt det arbete som det finns mera av.

Tilläggsförsäkringen skall betalas per kalendermånad och 
ENbART en betald försäkring berättigar en medlem som seglar 
under ett tredje lands flagga till inkomstrelaterad dagpenning. 
En medlem som inte betalar tilläggsförsäkringen har inte rätt till dagpen-
ning från Offentliga och privata sektorns arbetslöshetskassa och det 
under ett tredje lands flagga utförda arbetet beaktas inte heller i arbets-
villkoret.	•
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Jäsen, sinut on vakuutettu!
Suomen Laivanpäällystöliiton jäsenenä on turvallista olla. Sinut on 
vakuutettu liittovakuutuksella, johon sisältyy turva vapaa-ajan matka- 
ja tapaturmavahinkojen varalle. Ammatissa aiheutuvien vahinkojen 
varalta sinulla on liiton jäsenenä myös ammattihenkilön vastuu- ja 
oikeusturvavakuutus. Lisäksi olet vakuutettu järjestövakuutuksella 
liiton tapahtumiin osallistuessasi.

liittovakuutus
Liittovakuutus sisältää siis tapaturmavakuutuksen ja matkustajavakuu-
tuksen.

Vakuutettuina ovat alle 70-vuotiaat jäsenet, eläkeläisjäsenet ja 
toimihenkilöt, jotka toimivat liiton tehtävissä. Vahinkotapahtuman 
sattuessa tulee korvauksenhakijan olla liiton jäsen. Jos jäsen eroaa tai 
erotetaan liitosta, päättyy vakuutusturvakin.

tapaturMavakuutus
Tapaturmavakuutus on voimassa vapaa-aikana ja on turva tapaturman 
aiheuttamien hoitokulujen varalta. Tapaturmavamman hoitokulukorva-
us	on	enintään	3	268	euroa	tapaturmaa	kohti.	Vakuutuksessa	ei	ole	
omavastuuta.

Korvaus	pysyvästä	haitasta	on	enintään	12	156	euroa	tapaturmaa	
kohti. Summasta maksetaan korvausta lääketieteellisen haitta-asteen 
mukaan. 

Vakuutus ei sisällä päivärahaa eikä korvausta tapaturmaisen 
kuoleman varalta. Tarkempaa tietoa vakuutuksen yksityiskohdista 
löydät vakuutusehdoista.

Matkustajavakuutus
Ifistä otettu järjestöjäsenen matkavakuutus auttaa kaikissa tilanteissa. 
Jäsenkorttisi toimii matkavakuutuskorttina, joten pidä se aina mukana 
matkustaessasi. Kun sinulla on näyttää korttisi, sopimuskumppanit 
laskuttavat kulut suoraan Ifiltä eikä sinun tarvitse maksaa hoitokuluja 
ensin itse. Jos käytät hoitopalveluja, joiden kulut tulevat ensin sinun 
maksettavaksesi, muista säilyttää kuitit ja tehdä matkan jälkeen 
vahinkoilmoitus Ifin kotisivuilla.

Vakuutus on voimassa enintään 45 vuorokautta kunkin yksittäisen 
vapaa-ajan koti- tai ulkomaanmatkan alkamisesta. Turvassa on 
vakuutusehtojen mukainen urheilurajoitus. Rajoitusta ei voi poistaa.

Matkavakuutus auttaa sinua tapaturmissa ja sairauksien hoidossa. 
Matkustajavakuutus voi korvata myös tilanteessa, jossa matkasi 
peruuntuu tai keskeytyy yllättäen esimerkiksi sairastumisen vuoksi. 
Lisäksi If on laajentanut matkavakuutusta uudella kriisiturvalla, joka 
turvaa myös erilaisia kriisitilanteita matkakohteessa. Vakuutus korvaa 
ehtojen mukaan matkan peruuntumisen tai keskeytymisen, jos 
matkakohteessa sattuu terrori-isku, aseellinen selkkaus, luonnonkata-
strofi tai epidemia. 

Järjestöjäsenen matkavakuutuksen piiriin kuuluvat myös kanssasi 
matkaustavat alle 20-vuotiaat lapset ja lapsenlapset. Muistathan 
vakuuttaa myös matkatavarasi varkaiden tai rikkoutumisten varalle. 
Vakuutuksen matkatavaroillesi voit hoitaa joko erillisellä matkatavara-
vakuutuksella tai se voi olla jo osana kotivakuutustasi. 

järjestövakuutus
Jäsenenä sinut on vakuutettu myös Järjestövakuutuksella, jos 
osallistut liiton järjestötehtäviin ja -tilaisuuksiin. Järjestötehtäviksi 
luetaan liiton järjestämät, etukäteen suunnitellut kokoukset, koulutus-
tilaisuudet, seminaarit, kesä- ja talvipäivät ja muut vastaavat 
tapahtumat. Järjestötehtäväksi katsotaan myös liiton edustajana 
toimiminen kokouksissa sekä edunvalvonta- ja järjestötehtävissä. 
Henkilövahinkojen hoitokulut korvataan ilman ylärajaa ja omavastuuta.

vastuu- ja oikeusturvavakuutus
Vastuuvakuutus on vakuutus, joka korvaa henkilö- ja esinevahinkoja, 
jotka ammatissasi virheellä tai laiminlyönnillä aiheutat työnantajallesi, 
työtoverillesi tai sivulliselle henkilölle ja josta lain mukaan olet 
korvausvastuussa. Vastuuvakuutuksen korvauksen enimmäismäärä 
henkilö-	ja	esinevahingoissa	on	85	000	euroa.	Omavastuu	on	
vahinkotapahtumaa kohti 100 euroa.

Oikeusturvavakuutus korvaa asianajo- ja oikeudenkäyntikulut 
työ- ja virkasuhteeseen liittyvissä riita- ja rikosasioissa sekä hallinto-
menettelynä tai hallintolainkäyttönä käsiteltävissä asioissa. Enimmäis-
korvausmäärä on 12 000 euroa. Omavastuuosuus jokaisessa vahinko-
tapahtumassa on 25 % vahingon määrästä, kuitenkin vähintään 1 000 
euroa. Mikäli jäsen käyttää asiansa hoitamiseen liiton nimeämää 
yhteistyötoimistoa, omavastuu on 15 % vahingon määrästä kuitenkin 
vähintään 300 euroa.

Jos vahinko sattuu, ota ensimmäiseksi yhteys liittoon. Annamme 
toimintaohjeet ja opastamme ensihädässä. Vahinkoilmoitus toimite-
taan liitosta edelleen Ifiin.

if etuoHjelMan Hyödyt jo yHdellä vakuutuksella
If tarjoaa liittomme jäsenille mahdollisuuden päästä If Etuohjelman 
piiriin jo yhdellä vakuutuksella ja paperittomalla palvelulla. If Etuohjel-
maan kuuluva saa vähintään 11% alennusta vakuutusmaksuista 
(koti- tai kaskovakuutus). Edut kasvavat asiakkuutesi mukana. If 
palkitsee asiakkaitaan vahingottomista vuosista If Omavastuurahalla. 
Omavastuurahaa karttuu jopa 40 euroa vuodessa, aina 200 euroon 
saakka. Kertyneellä summalla voit kätevästi pienentää omavastuutasi, 
jos vahinko sattuu.

Tarkempia tietoja saat liiton kotisivuilta seacommand.fi/jäsenedut 
ja	linkistä	if.fi/slpl,	missä	voit	hoitaa	myös	vahinkoasiasi.	•
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Medlem, du är försäkrad!
Det är tryggt att vara medlem i Finlands Skeppsbefälsförbund. Du är 
försäkrad med en förbundsförsäkring, som inkluderar skydd i händelse 
av rese- och olycksfallsskador på fritiden. I händelse av skador i yrket 
har du som medlem i förbundet också en ansvars- och rättsskyddsför-
säkring för yrkespersoner. Du är även försäkrad med en organisations-
försäkring när du deltar i förbundets evenemang.

förbundsförsäkring
Förbundsförsäkringen inkluderar alltså en olycksfallsförsäkring och en 
resenärförsäkring.

Försäkrade är medlemmar över 70 år, pensionärsmedlemmar och 
tjänstemän som arbetar med förbundets uppgifter. Vid en olycka ska 
den som söker ersättning vara medlem i förbundet. Om medlemmen 
avgår eller utesluts från förbundet upphör även försäkringsskyddet. 

olyCksfallsförsäkring
Olycksfallsförsäkringen gäller på fritiden och är ett skydd i händelse av 
vårdkostnader till följd av olycksfall. Ersättningen för vårdkostnader till 
följd	av	olycksfall	är	högst	3	268	euro	per	olycksfall.	Försäkringen	har	
ingen självrisk.

Ersättningen	för	bestående	men	är	högst	12	156	euro	per	olycksfall.	
Ersättning betalas ut enligt den medicinska invaliditetsgraden. 

Försäkringen inkluderar inte dagpenning eller ersättning i händelse 
av dödsfall genom olyckshändelse. Se försäkringsvillkoren för mer 
detaljerade uppgifter om försäkringen.

resenärförsäkring
En reseförsäkring från If för förbundsmedlemmar hjälper dig i alla 
situationer. Medlemskortet fungerar som reseförsäkringskort, så ha 
det alltid med dig när du reser. När du visar upp ditt kort debiterar våra 
avtalspartner If direkt för kostnaderna och du behöver inte först betala 
för vårdkostnaderna själv. Om du utnyttjar vårdtjänster där du först 
ska betala för kostnaderna själv måste du komma ihåg att spara 
kvittona och göra en skadeanmälan på Ifs hemsida efter resan.

Försäkringen gäller i högst 45 dygn från början av varje enskild 
fritidsresa i hemlandet eller utomlands. Skyddet inkluderar en 
idrottsbegränsning i enlighet med försäkringsvillkoren. Begränsningen 
kan inte slopas.

Reseförsäkringen hjälper dig vid olycksfall och vård av sjukdom. 
Resenärförsäkringen kan också ersätta kostnader om din resa 
annulleras	eller	avbryts	t.ex.	på	grund	av	sjukdom.	If	har	dessutom	utö-
kat reseförsäkringen med ett nytt krisskydd, som skyddar även vid 
olika krissituationer på resmålet. Försäkringen ersätter i enlighet med 
villkoren	resa	som	annullerats	eller	avbrutits	till	följd	av	t.ex.	terrordåd,	
beväpnad konflikt, naturkatastrof eller epidemi på resmålet. 

Förbundsmedlemmens reseförsäkring omfattar även barn och 
barnbarn under 20 år som reser med dig. Kom ihåg att även försäkra 
dig mot stöld av eller skada på bagage. Du kan försäkra ditt bagage 
antingen genom en separat bagageförsäkring eller så kan det redan 
ingå i din hemförsäkring. 

förbundsförsäkring

Som medlem är du även försäkrad med en Förbundsförsäkring om du 
deltar i förbundets organisationsuppgifter och -evenemang. Till 
organisationsuppgifter räknas på förhand planerade möten, utbild-
ningar, seminarier, sommar- och vinterdagar och liknande evenemang 
anordnade av förbundet. Till organisationsuppgifter räknas också 
förbundsrepresentanters deltagande på möten och i intressebevak-
nings- och organisationsuppgifter. Vårdkostnaderna för personskador 
ersätts utan någon övre gräns och självrisk.

ansvars- oCH rättsskyddsförsäkring
Ansvarsförsäkringen är en försäkring som ersätter person- och 
sakskador som du i ditt yrke orsakar din arbetsgivare, en arbetskamrat 
eller någon utomstående genom fel eller försummelse och som du 
enligt	lag	är	skyldig	att	ersätta.	Maximiersättningen	vid	person-	och	
sakskador	är	85	000	euro.	Självrisken	är	100	euro	per	skadefall.

Rättsskyddsförsäkringen ersätter advokat- och rättegångskostna-
der vid tviste- och brottmål i anslutning till arbets- och tjänsteförhål-
lande samt i ärenden som behandlas enligt förvaltningsförfarande eller 
förvaltningsrättskipning.	Maximiersättningen	är	12	000	euro.	
Självriskandelen vid varje skadefall är 25 % av skadebeloppet, dock 
minst 1 000 euro. Om medlemmen anlitar en samarbetsbyrå som 
förbundet utsett för att sköta sitt ärende, är självrisken 15 % av 
skadebeloppet, dock minst 300 euro.

Om olyckan är framme ska du först kontakta förbundet. Vi ger dig 
hjälp och anvisningar för hur du ska gå till väga. Skadeanmälan 
förmedlas från förbundet vidare till If.

utnyttja fördelarna Med ifs förMÅnsprograM redan 
Med en försäkring
If erbjuder medlemmarna i vårt förbund möjlighet att omfattas av If 
Förmånsprogram redan med en försäkring och med papperslös tjänst. 
Personer som omfattas av If Förmånsprogram får minst 11 % rabatt på 
försäkringspremierna (hem- eller kaskoförsäkring). Förmånerna ökar ju 
längre du är kund hos oss. If belönar sina kunder för skadefria år med 
If Självriskkonto. Du kan samla hela 40 euro om året på If Självrisk-
konto, ända upp till 200 euro. Med pengarna på självriskkontot kan du 
minska självrisken om olyckan är framme.

Mer information finns på förbundets hemsida www.seacommand.
fi/se/medlem/medlemsformaner och på if.fi/slpl, där du även kan sköta 
dina	skadeärenden.	•
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if.fi/omatsivut

Korvauspalvelua joka päivä

LIITON JÄSENILLE
Nyt voit hakea korvausta liittosi sinulle ottamista vakuutuksista 

osoitteessa if.fi/omatsivut, vuorokauden ympäri. Siellä teet helposti ja 
hetkessä korvaushakemuksen, johon saat päätöksen useimmiten heti. 
Henkilökohtaista palvelua saat joka ikinen päivä Ifin asiakaspalvelusta 

010 19 19 19 (ma–pe klo 8–20, la–su klo 10–16). Hae korvausta:

UUTTA!



JÄSENEDUT 
Silmäaseman

Lähimmät Silmäasemat löydät osoitteesta: silmäasema.fi

Bonusta kertyy S-Etukortilla optikkojen palveluista ja tuoteostoista, kuten 
silmälaseista, piilolinsseistä, aurinkolaseista ja muista näkemiseen liittyvistä 
tarvikkeista. Bonusta ei myönnetä silmälääkäri- ja silmälaboratoriopalveluista 
eikä Silmäsairaaloiden palveluista.

VARAA AIKA OSOIT TEESTA SILMÄASEMA.FI TAI SOITA 010 190 200 (mpm/pvm)

Alennus normaalihintaisista tuotteista. Alennuskampanjoiden aikana noudatamme asiakkaalle edullisinta tarjousta. Alennusoikeus on 
ilmoitettava ennen kaupan solmimista. Ei muita alennuksia.

PIILOLINSSEISTÄ -25 % 
(myymälästä ostettuna)

SILMÄLASEISTA 
-30 %

AURINKOLASEISTA -20 % 

Suomen Laivanpäällystöliittolaisille
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Kultamäki 
Kultamäen mökki on liiton viimeksi 
hankittu mökki, joka sijaitsee 
Myllyjärven rannalla. Mökki on 
jäsenten käytettävissä kesällä 2020. 
Mökki on rakennettu vuonna 1990 ja 
remontoitu vuonna 2020.

• Talviasuttava,  
 kaksi kerrosta ja parveke
•	 60	m2,tilaa	6	hengelle
• Sähköt ja sähkölämmitys
• Juokseva vesi mökissä
• Tiskikone, pyykinpesukone ja   
 tarvittavat pienkoneet
• Mökissä laajennus 2020 missä  
 sijaitsee märkätilat, WC ja suihku,  
 lämminvesivaraaja
• Erillinen rantasauna missä   
 pukuhuone, rannassa soutuvene
• Grillikatos (rakennetaan  
 elokuussa 2020)
• Polttopuut 

Liiton mökit nyt  
varattavissa jäsenille!
Varaaminen ja hinnaT 
Suomen Laivanpäällystöliitto omistaa viisi mökkiä Sulkavalla Ryhälän kylässä:  
Varmaranta, Myllyjärvi, Jaatila, Suvitupa ja Kultamäki , jotka ovat jäsenten vuokrattavissa.  
Uusin mökkimme, Kultamäki, on varattavissa kesäkaudesta 2020 lähtien.

kaikissa Mökeissä 
on seuraavat 

varusteet

• Vuodevaatteet  
peitot ja tyynyt.  

Huom! Liinavaatteet  
ja pyyhkeet on  

itse tuotava!

• Tupakeittiö

• Sähköt

• Sähköliesi ja jääkaappi

• Kahvinkeitin

• Radio

• Keittiövälineet astioineen

• Viemäri

• Ulkokäymälä

• Puulämmitteinen sauna

• Polttopuut

• Soutuveneet ja  
oma laituri

•	Liiton	mökkejä	voit	varata	osoitteesta	 
office@seacommand.fi tai  
puhelimitse (09) 6122440.

•	Varauksen	tehtyäsi	lähetämme	 
Sinulle kirjallisen vahvistuksen, maksulapun ja ajo-ohjeet.

•	Mökkivuorot	alkavat	maanantaina	klo 12.00 ja  
päättyvät seuraavana sunnuntai-iltana klo 16.00.  
•	Lokakuusta - huhtikuuhun mökin voi varata  

haluttaessa vajaaksi viikoksi.
•	Allergiatapauksista	johtuen	joudumme	kieltämään	 

lemmikkien tuomisen liiton mökeille.
•	Mökeissä	tupakointi	on	ehdottomasti	kielletty.

•	20%	alennus	eläkeläisille,	työttömille	ja	 
merenkulun opiskelijoille  
kesäkauden ulkopuolella.



Suvitupa
Mökki, jonne voi tulla vaikka omalla veneellä, koska venelaituri on 
suunniteltu isompaakin venettä varten. Sauna on mökin yhteydessä.
•  Kooltaan 24,5 m2 vuodesohva 2:lle
•  Kaivovesi (yhteinen kaivo Jaatilan kanssa)
•  Asuntovaunupaikka
•  Telttapaikkoja
•		Mökki	on	valmistunut	1998 

 
Myllyjärvi
Mökki sijaitsee kauniin ja rauhallisen Myllyjärven rannalla. Hirsiraken-
teinen mökki on talviasuttava ja sitä siis vuokrataan ympäri vuoden. 
Sauna on samassa rakennuksessa. Laituri uusitaan ja uusi soutuvene 
saadaan kesäksi 2019.
•  Perheen lemmikkieläimet ovat  
 tervetulleita  
 Myllyjärven mökkiin.
•  Kooltaan 49 m2 parivuode ja  
 kaksi erillistä vuodetta
•  Kaivovesi
•  Sähkölämmitys
•  Varaava takka
•  Pistoke autoa varten

Liiton mökit nyt  
varattavissa jäsenille!

HINNAT 2020 Myllyjärven rannalla Varmavirta (Saimaa)

Hinta per viikko Ma-Su 
Pris/Vecka Må-Sö

MYLLYJÄRvI KULTAMÄKI vARMARANTA JAATILA SUvITUpA

Kesäkausi/ 
Sommarsäsong      
18.6 – 6.9

250 � 360 � 420 � 310 � 170 �

Kevät & Syksykausi / 
Vår & Höstsäsong          
04.05 – 7.06 &  
7.9 – 4.10

170 � 290 � 330 � 240 � 120 �

Talvikausi/Vintersäsong        
5.10 – 3.05

120 � 200 � 230 � ei talvikäyttöä/    
ej vinterbruk

ei talvikäyttöä/    
ej vinterbruk

Joulu / Jul 
16.12 – 5.1.2021

Varaukset: office@seacommand.fi

Varmaranta
Liiton suurin käsin veistetystä hirrestä rakennettu Varmarannan mökki 
sijaitsee Saimaan rannalla. Mökkiin majoittuu suurempikin määrä, 
koska siinä on kaksi erillistä makuuhuonetta ja parvella on myös 
mahdollisuus yöpyä. Sauna sijaitsee rannan tuntumassa. Sähköistetty 
grillikatos on mukava paikka grillata kesäherkkuja ja istua iltaa. 
•  Kooltaan 73,5 m2 
•  Sähkölämmitys
•  Vesijohtovesi
• Lämminvesivaraaja
• Mikroaaltouuni
• Vedenkeitin
• Astianpesukone (tabletit pitää tuoda itse)
•  Liesituuletin
•  WC ja suihku
•  Varaava takka
•  Pistoke autoa varten
•		Rakennusvuosi	1988

Jaatila
Mökki edustaa perinteistä kesämökkiä ja onkin vain kesäkäytössä. 
Jaatilan mökillä on ehdottomasti paras lapsiystävällinen hiekkaranta. 
Sauna on mökin yhteydessä.
•	 Kooltaan	48	m2	vuoteet	4:lle	sekä	parvi	5-6	hengelle
•  Kaivovesi
•  Telttapaikkoja
•		Remontoitu	1988
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Kultamäki
Kultamäki stugan, är förbundets nyaste införskaffning, vid sjön 
Myllyjärvis strand. Stugan kan bokas från sommaren 2020. Stugan 
byggdes 1990 och renoverades år 2020.
•		Vinterbonad,	två	våningar	med	balkong
•		60m2	stor,	för	6	personer
•		El	samt	elvärme
•		Rinnande	vatten	inne	i	stugan
•		Diskmaskin,	tvättmaskin,	nödvändiga	kökets	små	maskiner
•		stugan	utvidgad	2020	var	de	nya	våtutrymmen	finns,	WC	&	dusch		
 samt varmvattenberedare
•		Skild	strandbastu	med	omklädningsrum,	roddbåt
•		Grilltak	(byggs	augusti	2020)
•		Brasved	finns

reserVering och priser 
Finlands Skeppsbefälsförbund äger fem 
stugor i Sulkava i Ryhälä by: Varmaranta, 
Myllyjärvi, Jaatila, Suvitupa 
och Kultamäki, som 
kan hyras av med-
lemmarna. Vår  
senaste stuga,  
Kultamäki, kan 
bokas från 
sommarsäsongen 
2020.

Förbundets stugor kan nu  
reserveras för medlemmar!

alla stugor Har följande utrustning:

•  Täcken och kuddar. OBS! Sänglinne och handdukar 
 måste tas med hemifrån!
•  Kök/vardagsrum
•  El
•  Elspis och kylskåp
•  Kaffebryggare
•  Radio
•  Köksutrustning och kärl
•  Avlopp
•  Utedass
•  Vedeldad bastu
•  Ved
•  Roddbåt och egen brygga

•	Förbundets	stugor	kan	reserveras	 
på adressen office@seacommand.fi  

eller per telefon (09) 6122440.
•	Då	du	gjort	reserveringen	sänder	vi	dig	en	skriftlig	

bekräftelse, inbetalningskort och kördirektiv.
•	Stugturerna	börjar	måndagar	kl. 12.00  
och slutar följande söndagkväll kl. 16.00. 
•	Från oktober till april är det möjligt  

att hyra stugorna för kortare tid än en vecka.
•	P.g.a.	allergifall	är	vi	tvungna	att	förbjuda	 

medförande av keldjur till förbundets stugor.
•	Det	är	absolut	förbjudet	att	röka	i	stugorna.
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Varmaranta
Förbundets största stuga är handtimrad och ligger vid Saimens strand. 
Stugan rymmer många personer och har två separata sovrum och 
sovmöjlighet på loftet. Bastun ligger vid stranden. Det finns ett grilltak 
med eluttag där man kan njuta av god grillad mat och vänta in natten. 
•	Storlek	73,5	m2 
•	Elvärme
•	Kranvatten
•	Varmvattenberedare
•	Mikrovågsugn
•	Vattenkokare
•	Diskmaskin	(ta	med	dig	egna	disktabletter)
•	Spisfläkt
•	Toalett	och	dusch
•	Värmelagrande	eldstad
•	Uttag	för	bil
•	Byggd	1988

Jaatila
Stugan är en traditionell sommarstuga och används bara på somma-
ren. Stugan i Jaatila har den absolut bästa barnvänliga sandstranden. 
Bastun ligger i anknytning till stugan.

•	 Stugan	är	48	m2 och har sängar för 4 personer och 
	 ett	loft	för	5–6	personer.
•	 Brunnsvatten
•	 Tältplatser
•	 Renoverades	1988

Suvitupa

Förbundets stuga som man kan åka till med egen båt, eftersom 
båtbryggan även kan ta emot större båtar. Bastun ligger i anknytning 
till stugan.
•	Stugan	är	24,5	m2 och har en bäddsoffa för 2 personer.
•	Brunnsvatten	(gemensam	brunn	med	Jaatila).
•	Plats	för	husvagn
•	Tältplatser
•	Byggdes	1998

Myllyjärvi
Stugan ligger vid stranden av den vackra och lugna sjön Myllyjärvi. 
Timmerstugan är vinterbonad och hyrs ut året om. Bastun ligger i 
samma byggnad. Ny roddbåt samt brygga 2019.
•	Husdjur	är	välkomna	till	stugan	i	Myllyjärvi.
•	Stugan	är	49	m2 och har en dubbelsäng och två enkelsängar.
•	Brunnsvatten
•	Elvärme
•	Värmelagrande	eldstad
•	Uttag	för	bil



 
 

 
Jäsenedut vapaa-ajan matkoille 
 
Vapaa-ajan matkoja varattaessa ilmoitetaan tuotetunnus. Asiakasnumeroa ei tarvitse ilmoittaa. 
Kaikki edut löytyvät osoitteesta www.vikingline.fi/sttk 
 
Vapaa-ajan risteilyt 
Etu on jopa 20 % päivän hinnasta.  
- Helsinki-Tukholma-risteily  
 Jopa 20 % 
 Seuraavista hyttiluokista jopa 10 % alennus: LYX, LXR, B2X, A2L, A2D, B2T ja B4F),  
 tuotetunnus FKKRY 
- Päiväristeily Helsingistä Tallinnaan  
 Jopa 10 %, tuotetunnus FKKRYD 
- Vuorokauden risteily Turusta  
 Jopa 10 %, tuotetunnus FKKRY 
 
Varaukseen myöhemmin tehtävät muutokset saattavat vaikuttaa myös aiemmin  
varattujen palvelujen hintaan.  
 
Voit myös käyttää kausittain voimassa olevia arvokuponkitarjouksia,  
etu kaudesta riippuen jopa 50 % päivän hinnasta, tuotetunnus FPKRY. 
  
Vapaa-ajan reittimatkat 
Etu on  
- Helsinki–Maarianhamina–Tukholma-reitillä  
 Jopa 20 % 
- Helsinki–Tallinna-reitillä  
 Henkilölipuista jopa 15 % 
 Autosta jopa 20 % 
- Turku–Maarianhamina–Tukholma-reitillä  
 Hyteistä jopa 10 %  
 Autosta jopa 20 % 
 
Alennus myönnetään henkilölipun, auton ja hytin hinnasta. Lopullinen hinta määräytyy lähtöpäivän 
ja –ajan, varausajankohdan ja ajoneuvon koon mukaan. Muut palvelut normaalin hinnaston 
mukaan. Tuotetunnus FVRES. 
 
Voit myös käyttää kausittain voimassa olevia arvokuponkitarjouksia, etu  
kaudesta ja reitistä riippuen jopa 50 % päivän hinnasta, tuotetunnus FPREIT.  
 
Suosittelemme myös liittymistä ilmaiseen Viking Line Clubiin,  
joka tarjoaa parhaat edut www.vikingline.fi/viking-club 
 
Varaukset vapaa-ajan matkoille 
Edullisin hinta netissä.  
Online www.vikingline.fi tai myyntipalvelustamme,  
puh. 0600 41577 (2,01 €/vastattu puhelu + pvm/mpm)  



Kun voit valita,  
valitse suomalainen.

Välj det inhemska  
alternativet.

Kolme lähtöä päivässä Helsingistä  
Tallinnaan m/s Finlandialla.

Tre avgångar per dag från Helsingfors  
till Tallinn med m/s Finlandia.

Varaa matka eckeroline.fi/STTK.  
Ilmoita matkavarauksen yhteydessä Suomen Laivapäällystöliiton tuotekoodi JARJ20.

Bokningar eckeroline.fi/STTK.  
Vid bokning uppge Finlands Skeppsbefälsförbunds produktkod JARJ20.

 
 

 
Jäsenedut vapaa-ajan matkoille 
 
Vapaa-ajan matkoja varattaessa ilmoitetaan tuotetunnus. Asiakasnumeroa ei tarvitse ilmoittaa. 
Kaikki edut löytyvät osoitteesta www.vikingline.fi/sttk 
 
Vapaa-ajan risteilyt 
Etu on jopa 20 % päivän hinnasta.  
- Helsinki-Tukholma-risteily  
 Jopa 20 % 
 Seuraavista hyttiluokista jopa 10 % alennus: LYX, LXR, B2X, A2L, A2D, B2T ja B4F),  
 tuotetunnus FKKRY 
- Päiväristeily Helsingistä Tallinnaan  
 Jopa 10 %, tuotetunnus FKKRYD 
- Vuorokauden risteily Turusta  
 Jopa 10 %, tuotetunnus FKKRY 
 
Varaukseen myöhemmin tehtävät muutokset saattavat vaikuttaa myös aiemmin  
varattujen palvelujen hintaan.  
 
Voit myös käyttää kausittain voimassa olevia arvokuponkitarjouksia,  
etu kaudesta riippuen jopa 50 % päivän hinnasta, tuotetunnus FPKRY. 
  
Vapaa-ajan reittimatkat 
Etu on  
- Helsinki–Maarianhamina–Tukholma-reitillä  
 Jopa 20 % 
- Helsinki–Tallinna-reitillä  
 Henkilölipuista jopa 15 % 
 Autosta jopa 20 % 
- Turku–Maarianhamina–Tukholma-reitillä  
 Hyteistä jopa 10 %  
 Autosta jopa 20 % 
 
Alennus myönnetään henkilölipun, auton ja hytin hinnasta. Lopullinen hinta määräytyy lähtöpäivän 
ja –ajan, varausajankohdan ja ajoneuvon koon mukaan. Muut palvelut normaalin hinnaston 
mukaan. Tuotetunnus FVRES. 
 
Voit myös käyttää kausittain voimassa olevia arvokuponkitarjouksia, etu  
kaudesta ja reitistä riippuen jopa 50 % päivän hinnasta, tuotetunnus FPREIT.  
 
Suosittelemme myös liittymistä ilmaiseen Viking Line Clubiin,  
joka tarjoaa parhaat edut www.vikingline.fi/viking-club 
 
Varaukset vapaa-ajan matkoille 
Edullisin hinta netissä.  
Online www.vikingline.fi tai myyntipalvelustamme,  
puh. 0600 41577 (2,01 €/vastattu puhelu + pvm/mpm)  
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Jäsenemme saavat  
10% alennuksen  
majoittuessaan  
verkostomme  
hostelleissa.

www.hostellit.fi 

våra medlemmar får 10%  
rabatt då de övernattar  

i hostels som hör  
till nätverket. 

www.hostellit.fi
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Inglot cosmetics myöntää  
10 % alennuksen liittomme 
jäsenille kaikista  
meikkituotteistamme! 
• Tarjous ei koske tarvikkeita, esim. siveltimiä ja sitä ei luonnollisesti  
 voi yhdistää muihin tarjouksiin.
• Etu on voimassa liikkeessämme Helsingin Kauppakeskus Kluuvissa  
 ja sen saa jäsenkorttia näyttämällä.

Lisätietoa: www.kluuvi.fi/inglot

Inglot cosmetics ger  
10 % rabatt åt förbundets  
medlemmar av alla  
makeup produkter! 
•		Erbjudandet	gäller	inte	tillbehör	såsom	t.ex.	penslar	och	kan	inte		
 kombineras med andra rabatter. 
•  Förmånen är i kraft i affären som är belägen i Köpcentret Gloet  
 och ni får medlemsförmånen genom att uppvisa ert medlemskort.

Tilläggsuppgifter: www.kluuvi.fi/inglot
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Ice Navigator Training and 
Certification Scheme

 T he Scheme is designed to complement IMO’s 
Polar Code, but the content is not restricted to 
the Polar regions, and it expands on the 
minimum requirements of STCW. The focus is 

on actual shiphandling and operation of vessels in 
ice-covered waters worldwide. 

The Scheme is open to those who hold, or are studying 
towards, a deck officer qualification awarded by a White 
List administration. Participants must demonstrate 
practical competence on board and in simulator exer-
cises, and show a thorough understanding of ice regimes, 
including ice physics, operations in sea ice, hazards, 
search and rescue and weather.

Award of an NI Ice Navigator Level 1 or Level 2 
certificate means the officer will possess an internation-
ally recognised qualification, valid for five years, demon-
strating they have the competence and confidence to 
navigate safely in ice anywhere within the limits of their 
CoC. 

The Nautical Institute has extended as well the 30% 
member discount to some of their publications until the 
end of 2018, for members of the Finnish Ships Officers 
Union.  The members will not be able to purchase 
on-line, but orders can be placed by email, where the 
member can identify themselves as a beneficiary of this 
arrangement. If you have any questions upon the 
discount, please don’t hesitate to contact Captain John 
Lloyd at the Nautical Institute or Pipsa Mörn at the 
Finnish Ships Officers Union.

fees & appliCations
The price of Ice Navigation Certificates from 1 January 
2020 The NI Members’ rate to members of the Finnish 
Ship’s Officers’ Union will be extenden until the end of 
2020. Please identify on your application that you are a 
member of The Finnish Ship’s Officers’ Union. 

MeMbers: 
Certification: £150.00 (+ VAT where applicable)
non-MeMbers: 
Certification: £170.00 (+ VAT where applicable)
If you have questions about the Ice Navigation Scheme 
please contact our Certification team.

tHe nautiCal institute
202 Lambeth Road, London SE1 7LQ, United Kingdom
T: +44 (0)20 7928 1351 F: +44 (0)20 7401 2817 
E: sec@nautinst.org W: www.nautinst.org

The Nautical Institute is a Registered Charity No.1002462

venesesonki on  
käynnistynyt!

Maritim tarjoaa jäsenillemme -20 % alennuksen  
normaalihintaisista tuotteista. Saatte alennuksen  
esittämällä liiton jäsenkortin ostonne yhteydessä. 

OY MARITIM Ab
veneentekijäntie 1, Lauttasaari

00210 Helsinki
puh. +358 (0)10 2740 310

Ostoksille voitte myös tulla omalla veneellä.  
Ilmaista pysäköintiaikaa 2 h.

www.maritim.fi

båtsäsongen  
har börjat!

Maritim erbjuder förbundets medlemmar -20% rabatt från de 
normal prissatta produkterna. Ni får rabatten genom att uppvisa 

ert medlemskort i samband med ert inköp. 
 

OY MARITIM Ab 
båtbyggarvägen 1, Drumsö
00210 Helsingfors Finland

Tel. +358 (0)10 2470 310

Ni är välkomna på uppköp även med egen båt.  
Avgiftsfri parkeringstid i 2 timmar. 

www.maritim.fi



Hyppää Kapteenin  
istuimelle ja lennä itse 
Airbus A320 matkustaja-
lentokonetta!
Take off tarjoaa jäsenillemme 5 % alennuksen  
lentokonesimulaattorissa vuoden 2020 loppuun.

• Alennus liittomme jäsenille on kaikista paikan päällä ostetuista  
 palveluista (ei lahjakortit).
• Alennuksen saa esittämällä jäsenkortin oston yhteydessä.

Lisätietoa: www.take-off.fi

Kliv upp på Kaptenens säte 
och flyg själv ett  
Airbus A320 passagerar-
flygplan! 
Take off erbjuder åt våra medlemmar 5 % rabatt i flygplanssimulatorn 
till slutet av 2020.

• Medlemmarna i vårt förbund får rabatten på inköp av alla tjänster 
som inhandlats på plats (gäller inte presentkort) och medlemsförmånen 
erhålls genom att uppvisa medlemskortet i samband med köpet. 

Tilläggsuppgifter: www.take-off.fi

20 min

Aitoa rauhaa
mereltä metsään

VALO Hotel & Work on uusi lämminhenkinen
hotelli, jossa luonto on käden ulottuvilla ja
kulttuuri vain ratikkamatkan päässä.

Avaamme Helsinkiin alkusyksystä 2020.

VALOHOTEL.FI

SLPL:n jäsenille
majoitus -15 %

Koodi: 3169

KESKUSPUISTON KUPEESSA | SAUNAT,
ALTAAT & KUNTOSALI | PYSÄKÖINTIHALLI



LÄHDE HOLIDAY CLUB LOMALLE!
Holiday Club tarjoaa tarjoaa Suomen Laivapäällysliiton 
jäsenille -15 % alennuksen kylpylähotellien,Villas-  
sekä loma-asuntojen päivän hinnoista.  
Edun saat koodilla: SLPL15

Varaa etuhintainen loma netistä holidayclub.fi tai soita  
puh. 0300 870 900. Kylpylälomaan sisältyy majoitus, aamiainen ja 
kylpylän vapaa käyttö. Loma-asuntoihin pyyhkeet, vuodevaatteet 
ja loppusiivous. Loma-asunnoissa minimiviipymä 2 yötä.

Jäsenetu voimassa/Medlemsförmånen gäller: Caribia, Saimaa/Saimen, Tampereen Kylpylä, Katinkulta,  
Kuusamon Tropiikki, Salla, Saariselkä, Airisto, Ellivuori, Hannunkivi, Himos, Kalajoki, Kuortane,  
Naantali/Nådendal, Punkaharju, Pyhä, Pyhäniemi, Ruka, Rönnäs, Tahko, Vierumäki, Ylläs, Ähtäri/Etseri

ÅK PÅ HOLIDAY CLUB-SEMESTER!
Holiday Club erbjuder medlemmarna i Finlands Skeppsbefäls- 
förbund 15 procents rabatt på dagens priser för spahotell,  
Villas-lägenheter och semesterbostäder. 
Du får förmånen med koden: SLPL15

Boka din semester till förmånspriset på adressen holidayclub.fi eller ring 
oss på numret 0300 870 900. I spasemestern ingår logi, frukost och fri 
tillgång till spat. I semesterbostäderna ingår handdukar, linne och sluts-
tädning. Minimilängden på vistelsen i semesterbostäderna är två dygn.

CLUB ONE ON ITÄMEREN MONIPUOLISIN 
KANTA-ASIAKASOHJELMA

Kiireetöntä yhdessäoloa rakkaiden kanssa, rauhoittavaa merimaisemaa, 
upeita makuelämyksiä ja huippuviihdettä. Niistä on Tallinkin ja Siljan 
minilomat tehty. Club One -kanta-asiakkaamme nauttivat lisäksi 
maissa ja merillä omista eduistaan – entistäkin edullisemmista 
löydöistä, pääsylipuista ja etuhintaisista minilomista.

Sinulle Club One Silver -jäsenyys veloituksetta
Club One on palkitseva kanta-asiakasohjelma, jossa on kolme tasoa: 
Bronze, Silver ja Gold. Liittyminen on sinulle ilmaista, ja nyt pääset 
jäsenetuna suoraan Club One Silver -tasolle. Lisää vain liittyessäsi 
Suomen Laivanpäällystöliiton sopimusetunumero sille varattuun kenttään
liittymislomakkeella.

Jos olet jo Bronze-tasolla ja tilisi pääkortinhaltija, lisää sopimusetunumero 
Club One -tilisi tietoihin Club One -verkkopalvelussa. Jos olet rinnakkaisjäsen, 
voit pyytää tilisi pääkortinhaltijaa lisäämään tiedon Club One -tilin 
tietoihin verkkopalvelussa.

Liity nyt Club One -kanta-asiakkaaksi osoitteessa
www.tallinksilja.fi/liity-jaseneksi

Käytä liittyessäsi sopimusetunumeroa: 40162

Lisätietoja: www.clubone.fi

Oikeudet muutoksiin pidätetään.


