Tervetuloa mukaan Suomen suurimpaan
teollisuuden ammattiliittoon!
•

Teollisuusliittolaisia on yli 200 000. Jäsenemme työskentelevät 35 sopimusalalla, esimerkiksi
teknologiateollisuudessa, kemian perusteollisuudessa, mekaanisessa metsäteollisuudessa,
puusepänteollisuudessa, media- ja painoalalla sekä autoalan kauppa- ja korjaamotoiminassa.

•

Teollisuusliitto toimii neljällä eri sektorilla: kemian sektorilla, teknologiasektorilla, puutuotesektorilla ja
erityisalojen sektorilla.
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PALVELUKSESSASI

Miksi sinua kannattaa kuulua liittoon?
•

Liitto neuvottelee sopimusalojensa työehtosopimuksista. Yhdessä teemme työtä sinulle paremman
ja turvallisemman työelämän puolesta.

•

Autamme, jos työpaikallasi tai työsuhteessasi ilmenee ongelmia. Työpaikkasi luottamushenkilöt ovat
avainhenkilöitä, joiden puoleen kannattaa kääntyä.

•

Yhdessä luottamushenkilöiden kanssa pystyt vaikuttamaan oman työpaikkasi ja liiton asioihin.

•

Liiton kautta kuulut monipuolisten jäsenetujen, kuten koulutusten, oikeusavun ja työttömyysturvan
piiriin. Liitto huolehtii eduistasi silloinkin, kun kohtaat muutoksia tai haasteita työelämässä.

Näin liityt
Liity jäseneksi verkossa tai täyttämällä liittymislomake lähimmässä aluetoimistossasi. Liiton jäsenmaksu
päätetään aina kalenterivuodeksi kerrallaan. Vuonna 2021 jäsenmaksu on 1,33 % ennakonpidätyksen
alaisesta tulosta. Jäsenmaksu voidaan periä suoraan palkastasi tai voit maksaa jäsenmaksun itse.

Pysy ajan tasalla ja seuraa meitä verkossa ja somessa: www.teollisuusliitto.fi
Teollisuusliitto

@finindustrial

@teollisuusliitto

Ilo irti jäseneduista
•

Liitto neuvottelee työehdoistasi,
kuten palkoista, työajoista, lomista ja
työturvallisuudesta.

•

Osallistu alueellisiin ja valtakunnallisiin
jäsentapahtumiin, kuten vuosittaiselle
jäsenristeilylle!

•

Tarjoamme monipuolista koulutusta ja
urapalveluita. Järjestämme vuosittain
kymmeniä tuettuja kursseja.

•

Kattavat vakuutukset liiton kautta.

•

Tarjouksia vapaa-ajan palveluista: kylpylöistä,
lomahuoneistoista ja risteilyistä.

•

Jäsenlehti Tekijä 12 kertaa vuodessa

•

Lakimiehemme tarjoavat oikeusapua
työelämän ongelmatilanteissa.

Ja paljon muuta! Katso kaikki jäsenedut osoitteessa: www.teollisuusliitto.fi/jasenedut

Asioi verkossa
•

eAsioinnissa tarkistat, päivität ja hoidat jäsenyysasioitasi kätevästi verkossa.

•

eAsioinnista tilaat myös esimerkiksi liiton mobiilijäsenkortin ja jäsenkalenterin.

Asioi aluetoimistossa
Voit asioida paikan päällä lähimmässä aluetoimistossasi Vantaalla, Turussa, Porissa, Hämeenlinnassa,
Tampereella, Kotkassa, Varkaudessa, Jyväskylässä, Vaasassa, Oulussa ja Torniossa. Toimistojen tarkat
yhteystiedot löydät verkosta www.teollisuusliitto.fi/aluetoimistot.

Jäsenyysasioissa sinua auttaa myös jäsenpalvelumme
•

Puhelimitse: 020 690 446

•

Sähköpostilla: jasenpalvelu@teollisuusliitto.fi

