
Studerandemedlem  
            i Industrifacket



Bli studerandemedlem

Industrifacket är ett fackförbund med 
över 220 000 medlemmar. Förbundet 
har dessutom cirka 9 000 studerande-
medlemmar. 

Studerandemedlemskapet är gratis.

Det lönar sig att bli medlem direkt efter 
att studierna påbörjats, så att du kan 
dra nytta av samma förmåner som  
övriga medlemmar.

I medlemsförmånerna ingår

Reseförsäkring för resor  
inom landet och utomlands

Olycksfallsförsäkring på fritiden

Stöd från förtroendemannen och sä-
kerhet på platser för inlärning i arbetet

Dessutom erbjuder Industrifacket dig 
kostnadsfritt SAKKIs studentkort och 

alla de förmåner som det ger.

Läs mer och beställ ett  
eget SAKKI-kort på adressen  

sakkiry.fi/opiskelijakortti
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Alla studerande  
i vår bransch kan bli  

studerandemedlemmar  
i Industrifacket. 



Don’t know which 
trade union is right for 

your degree?

Find your  
trade union at 

www.liitot.fi/en



Det lönar sig  
att vara medlem

Bli medlem direkt så får du till- 
gång till våra medlemsförmåner. 
Studerandemedlemskapet är  
giltigt under din studieperiod. 
Om dina studier förlängs,  
meddelar du förbundet.

1
Glöm inte att bli ordinarie  
medlem när du börjar  
sommarjobba. När du betalar  
medlemsavgiften tjänar du 
även in till arbetsvillkoret som 
ger rätt till arbetslöshetsskydd.

2

Efter att du slutar att  
sommarjobba återgår du  
automatiskt till att bli  
studerandemedlem. 3
När du blir klar med studierna och 
börjar på ditt första jobb bör du 
se till att betala medlemsavgiften 
redan från första lönekuvertet. 
Om du rycker in i militären efter 
studierna meddelar du förbundet.
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På Facebook
Teollisuusliitonnuoret

Teollisuusliitto

På nätet
teollisuusliitto.fi

Medlemstjänst
mån-fre 8.30-15 

020 690 446

jasenpalvelu@ 
teollisuusliitto.fi


