
Välkommen med i Finlands största 
fackförbund!

• Industrifacket har cirka 200 000 medlemmar. Våra medlemmar arbetar inom 35 avtalsbranscher, till 
exempel inom teknologiindustrin, kemisk basindustri, mekanisk skogsindustri, snickeriindustrin, medie- 
och tryckeribranschen samt bil- och maskinbranscher. 

• Medlemsavgiften till förbundet beslutas alltid för ett kalenderår åt gången. År 2023 är 
medlemsavgiften 1 % av den förskottsinnehållspliktiga inkomsten. Medlemsavgift kan dras direkt från 
din lön eller så kan du betala medlemsavgiften själv.

Varför ska du bli medlem i förbundet? 
• Förbundet förhandlar om kollektivavtalen inom sina avtalsbranscher. Tillsammans arbetar vi för ett 

bättre och tryggare arbetsliv för dig. 
• Vi hjälper dig om du har problem på din arbetsplats eller i din anställning. De förtroendevalda på din 

arbetsplats är nyckelpersoner som du ska vända dig till. 
• Tillsammans med de förtroendevalda kan du påverka frågor som rör din arbetsplats 
• Genom förbundet får du ta del av mångsidiga medlemsförmåner, som utbildningar, rättshjälp 

och arbetslöshetsskydd. Förbundet värnar om dina intressen även då du möter förändringar eller 
utmaningar i arbetslivet.

Håll dig uppdaterad och följ oss på webben och på sociala medier: www.teollisuusliitto.fi/sv
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Gå med nu!



Sköt dina ärenden på webben: www.teollisuusliitto.fi/sv → E-tjänsten
• I E-tjänsten kan du enkelt kontrollera, uppdatera och sköta ditt medlemskap på webben. 
• I E-tjänsten beställer du också till exempel förbundets mobila medlemskort och medlemskalender. 

Regioncentrum i din tjänst
Facket betjänar sina medlemmar lokalt på sju verksamhetsområden. Det finns ett regioncentrum i varje 
område. Regioncentrumen finns i Helsingfors, Lahtis, Åbo, Tammerfors, Kuopio, Vasa och Uleåborg. 
Närmare kontaktuppgifter till kontoren finns på webben på: www.teollisuusliitto.fi/sv/verksamhetsomradena

Vår medlemstjänst hjälper dig också med medlemskapsfrågor
• Per telefon: 020 690 446 
• Via e-post: jasenpalvelu@teollisuusliitto.fi 

Dra nytta av medlemsförmånerna! 
• Förbundet förhandlar om dina arbetsvillkor, 

löner, arbetstider, semestrar och 
arbetarsäkerhet. 

• Vi erbjuder mångsidig utbildning och 
karriärtjänster. Vi anordnar tiotals understödda 
kurser årligen.

• Våra jurister erbjuder rättshjälp om du får 
problem i arbetslivet. 

• Delta i regionala och nationella 
medlemsevenemang, t. ex den årliga 
medlemskryssningen! 

• Omfattande försäkringar genom förbundet. 

• Erbjudanden på fritidstjänster: spa, 
semesterlägenheter och kryssningar. 

• Medlemstidningen Tekijä tolv gånger om året.

Och mycket mer! Se alla medlemsförmåner på adressen: www.teollisuusliitto.fi/sv/medlemsformaner


