Anställda
utför jobbet
FOTO Handelsträdgårdsförbundet

Läs om
aktuella evenemang
på vår webbplats!
www.tyonantajat.fi

Expertis och stöd
för arbetsgivare
Landsbygdens Arbetsgivareförbund (LAF) är en arbetsmarknadsorganisation som representerar arbetsgivare
inom landsbygdsnäringarna, trädgårdsbranschen, grönoch miljöanläggning och pälsproduktion. Medlemmarna
består av arbetsgivare inom alla dessa branscher över
hela landet, både på landsbygden och i städer.
Vi erbjuder information, stöd, rådgivning och utbildning
som bygger på gedigen kunskap.
Vårt breda nätverk omspänner både Finland och utlandet.
Vi har ett gott samarbete med landsbygdens arbetsgivarorganisationer i Sverige, Norge och Danmark. På EU-nivå
sitter vi med i samarbetsorganisationen för arbetsgivarorganisationer inom jordbrukssektorn (Geopa).

Vi samarbetar med branschorganisationerna inom
sektorn och har samarbetsavtal kring arbetsmarknadsfrågor med följande organisationer:
`
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`
`
`
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Finlands Näringsliv EK
Frukt- och Bärodlarnas förbund
Handelsträdgårdsförbundet
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund
Suonenjoen Seudun Marjanviljelijäin yhdistys ry
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC
Plantskoleodlarna
Grön- och miljöanläggarna rf
Privatskogsbrukets Arbetsgivare

GoZee-appen gör broschyren levande
GoZee: hur du kommer igång på
30 sekunder
1. Gå till App Store eller Google Play, skriv in
”GoZee” i sökfältet och ladda ner appen till
din smartphone eller surfplatta.
2. Öppna appen och använd den på sidorna
med GoZee-ikonen.
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Vi skapar landet
slc.fi

FOTO FIFUR

FOTO Handelsträdgårdsförbundet

Du behöver inte
vara ensam!
Vi ger dig professionellt och
tillförlitligt stöd i alla situationer
som en arbetsgivare kan
råka ut för.

Vi finns här för dig!
LAF bevakar arbetsgivarnas intressen genom att delta i kollektivavtalsförhandlingarna och beredningen av arbets- och
sociallagstiftningen. Vi sitter med i samarbetsorgan som tillsatts av utbildningsstyrelsen, social- och hälsovårdsministeriet
och inrikesministeriet. Vid behov samarbetar vi i intressebevakningen med andra arbetsgivar- och företagarorganisationer.

Som medlem får du kontinuerlig och professionell service.
Du får tillgång till följande tjänster:
Våra medlemssidor (extranet) där allt material finns i
elektronisk form.
` Kollektivavtalet för den egna branschen.
` Aktuella medlemsbrev om ändringar i kollektivavtalen och
lagstiftningen.
` Rådgivning av våra jurister och sakkunniga i frågor som
gäller tolkning och tillämpning.
`

Utbildning i anställningsfrågor. På våra kurser går vi detaljerat
igenom arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter.
` Blanketter för olika situationer i anställningsförhållandet
(laddas ner på våra medlemssidor).
` Individuell konsultation för företag enligt överenskommelse.
` Utredning av eventuella meningsskiljaktigheter utan
tilläggskostnader till exempel med fackförbundet eller
arbetarskyddsförvaltningen.
`

Sähköinen taloushallinto
ja palkanlaskenta
maaseutuyrityksille
Suora tulorekisteriyhteys ja sisäinen pankkiyhteys
laskujen sekä palkkojen maksuille.
puh. 017-264 2642
myynti@suonentieto..

www.fifur.fi
www.turkiskasvattajat.fi

Avtalsbranscher
Landsbygdsnäringarna
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jordbruk (inkl. anslutande vidareförädling, bearbetning och
försäljning)
packerier för grönsaker och andra primärprodukter
odling av grönsaker, bär och specialväxter på friland
fjäderfäföretag
biodlingar
privat avbytarverksamhet
ridstall, ridskolor och hobbystall
travstall
landsbygdsturism
fiskuppfödning och fiskodling
husdjursparker
djurpensionat
maskin- och övriga entreprenadtjänster
plockning och insamling av skogsbär, -svamp och andra
naturprodukter
forskningsanstalter inom jordbruket (privata)

Trädgårdsbranschen
`
`
`
`
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handelsträdgårdar
plantskolor
blomsterhus och trädgårdscenter
företag som hyr ut och underhåller blommor och grönväxter
svampodlingsföretag

Grön- och miljöanläggning
`
`
`
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grön- och miljöanläggning
skötsel av grönområden
planering av grönområden
trädgårdsbutiker i anslutning till företaget

Pälsproduktion
`
`
`
`

pälsdjursfarmer
fodercentraler
pälsningscentraler
destruktionsanläggningar

Skogsbranschen (LAF är en avtalspart)
`

skogstjänstföretag

En produktfamilj från Finland
Förhindrar tillväxt av jästsvampar och mögel i blötfoder

FODERKONSERVERING
SOM DU KAN LITA PÅ!

Förbättrar fodrets verkningsgrad och djurets matsmältning
Användarvänlig och behaglig att hantera
Förbättrar den dagliga tillväxten

FOTO Handelsträdgårdsförbundet

Bli medlem via
vår webbplats!
www.tyonantajat.fi

Kom med!
Alla arbetsgivare inom förbundets avtalsbranscher, både
privatpersoner och företag, kan bli medlemmar, oavsett
om anställningar görs året om eller säsongbetonat.
Vi har en förmånlig medlemsavgift och minimiavgiften
är endast 95 euro per år. Avgiften beräknas på företagets lönesumma under föregående år. Läs mer om
medlemsavgifterna på vår webbplats.
Ta gärna kontakt om du har frågor kring medlemskapet.

En produkt från Finland
Passar för alla foderväxter i torrsubstansklasserna 15–50 %

ANVÄNDARVÄNLIG
FODERKONSERVERING
SOM DU KAN LITA PÅ!

Förorsakar varken rost eller korrosion på maskiner
Användarvänlig och behaglig att hantera
Kostnadseffektiv

(+ moms 14 %)

Landsbygdens Arbetsgivareförbund LAF rf
Annegatan 31–33 C 48, 00100 Helsingfors
Telefonrådgivning kl. 8.00–15.15, tfn 09 7250 4500
info@tyonantajat.fi • www.tyonantajat.fi

Heidi
Nemlander

verkställande direktör

kontorsansvarig

JK
Minna Marttila

FD och AFM, agronom
Manuela Tallberg-Nygård

sakkunnig i
anställningsfrågor

sakkunnig i
anställningsfrågor

• www.jssuomi.fi

JM
Kristel Nybondas

Jo 100 vuotta
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