
Fördelarna med 
Byggnadsförbundets medlemskap
•  Din viktigaste medlemsförmån är Byggnadsförbundets styrka och expertis 
i löne- och anställningsfrågor samt i arbetarskydds och sociala frågor. 
Förbundet har över 90 års erfarenhet av att sköta byggarbetarnas intresse-
bevakning.

•  Du får snabbt hjälp och råd i frågor gällande kollektivavtalsfrågor samt vid 
problem- och tvistsituationer.

•  Ibland kan tvistemål eskalera och till och med avancera ända till doms-
tolsbehandling. En person som varit medlem i sex månader och som har 
betalat sin medlemsavgift kan om förutsättningarna uppfylls få avgiftsfri 
rättshjälp från förbundet.

•  Jurister som är insatta i arbetsrätt och arbetslagstiftningen arbetar vid 
Byggnadsförbundet.

•  Förbundet betjänar i regionala kontor runt om i Finland. Du har även 
tillgång till elektroniska tjänster.

•   Byggnadsförbundet satsar på ett kompetent nätverk av förtroendevalda. 
Tack vare nätverket får du även hjälp på arbetsplatsnivå.

•  Du är medlem i en modern och effektiv arbetslöshetskassa som känner till 
byggbranschens särdrag.

•   Byggandsförbundet utvecklar kontinuerligt metoder för att ta itu med 
den gråa ekonomin. Förbundet gör även sitt bästa för att förbättra medlem-
marnas sysselsättning.

Byggnadsförbundets styrka 
ligger i medlemmarna 

och den goda branschorganiseringen. 
Som medlem är du 

förbundsverksamhetens 
viktigaste tillgång. 

Tillsammans är vi starkare. 
Tillsammans säkrar vi lönerna och 

semestrarna. 
Tillsammans gör vi även 

arbetsplatserna tryggare. 
Ju fler vi är desto starkare är vi.

•   Byggnadsförbundet har tillsammans med arbetsgivarförbunden avtalat 
om kollektivavtalens minimivillkor som man följer i byggnadsbranschen. Ju 
fler byggarbetare som hör till Byggnadsförbundet desto större är sannolik-
heten att kollektivavtalens allmänt bindande verkan bibehålls. Genom att 
höra till förbundet och visa masskraft kan vi bäst tillgodose byggarbetarnas 
rättigheter.

•   Byggnadsförbundet följer sina medlemmar genom hela karriären. Vi 
erbjuder stöd ända från studietiden till pensionen samt under perioder av 
arbetslöshet.Vi vill underlätta medlemmarnas jobbsökning, avlägsna hinder 
för sysselsättning och utveckla kompetensen. Med det mobila medlemskor-
tet kan du behändigt gå till fackets arbetssökningstjänst.

•   Byggnasförbundets Försäkringskassa är en ny medlemstjänst som främjar 
byggarbetarnas hälsa från och med 1.1.2020.

•   Som medlem kan du påverka i alla frågor som rör byggarbetarna och 
delta i exempelvis fackavdelnings- och ungdomsverksamheten.

• Byggnadsförbundet ordnar nationell och regional skolning som stärker 
intressebevakningen och organisationsverksamheten. Kompetenta och akti-
va förtroendevalda främjar medlemmarnas intressen på arbetsplatserna.

• Med medlemskortet får du t.ex. penningvärda försäkrings-,  
inkvarterings- och bränsleförmåner.

Anslut dig som medlem!
Kontakt i svenska verksamhetet:

Tiina Nurmi-Kokko
expert i socialpolitiska ärenden 
svenskspråkig verksamhet
020 774 3082
050 2783
tiina.nurmi-kokko@rakennusliitto.fi
Jouni Ruotsalainen
regionchef i Åbo
020 774 3445
050 369 9922
jouni.ruotsalainen@rakennusliitto.fi


