Kunniga gör.
Anslut dig till
Beskattningstjänstemannaförbundet!

Beskattningstjänstemannaförbundet – ditt stöd
i arbetslivet

Intressebevakning och
synlighet
Förtroendemannen är medlemmens stöd

VISION
Beskattningstjänstemannaförbundet är Skatteförvaltningens största och mest verkningsfulla personalförbund som tillsammans med
arbetsgivaren förhandlar om avtalen inom Skatteförvaltningen.

Som medlem i Beskattningstjänstemannaförbundet är du
inte ensam i frågor eller problem som uppstår på arbetsplatsen, utan du kan vända dig i alla frågor som har med
anställningsförhållandet att göra till våra intressebevakare.
Ett aktuellt utbildat, kunnigt förtroendemannanät betjänar
våra medlemmar. I frågor om medlemskapet kan du när
som helts ta kontakt med förbundet kansli.

Förtroendemännen vakar över våra
medlemmars intressen

• Likställdhet och rättvishet

Förtroendemännen är intressebevakare som är
specialiserade i frågor angående anställningsförhållanden.
De har till sitt förfogande och som stöd branschernas
huvudförtroendemän och förbundets riksomfattande
huvudförtroendeman.

• Proaktivitet

Förbundet syns och påverkar

• Gemenskaphet

Förbundet har många viktiga representationer i sina
centralorganisationers administrationer och i olika arbetsgrupper. I dessa påverkar vi i frågor som angår tjänstemännens ställning och anställningsförhållanden.

VÄRDEN

STRATEGI
Förbundet verkar inom Skatteförvaltningen som sakkunnig i
arbetslivsfrågor och garanterar
sina medlemmar en kvalitativ
samt en aktningsvärd intressebevakning för hela personalen.

Därtill är funktionärerna inom förbundets organisation
talrikt representerade i viktiga beslutsorgan inom
Skatteförvaltningen.

Medlemsförmåner stöder
välmåga såväl i arbetet som
på fritiden:

Medlemskap i Beskattningstjänstemannaförbundet

•

en anslutningsförmån i form av en gåvocheck på
50 euro till S-gruppens butiker

•

medlemskap i arbetslöshetskassan JATTK (www.jattk.fi)

•

olycksfall-, rese- och resegodsförsäkring för fritiden
samt facklig ansvars- och rättsskyddsförsäkring i
skadeförsäkringsbolaget If

Till Beskattningstjänstemannaförbundet hör nio medlemsföreningar. Personmedlemmen ansluter sig till någon av
dem. På förbundets och medlemsföreningarnas medlemstillställningar kan du möta dina kolleger och höra aktuell
information om intressebevakningen. Du hittar mera detaljer om föreningarna och deras kontaktuppgifter på förbundets hemsida: www.verovl.fi.

•

preciserad information: bl.a. medlemstidningen
Veroväki fyra gånger/år, nätnyhetsbrevet VeroväkiNyt
och förbundets händiga fickkalender

•

fritidslokal i Vierumäki och andra semesterplatser
som medlemmarna får hyra

•

en LomaOnni-förmån på 250 euro som är menad för
fritidsresor lottas årligen ut till 10 medlemmar

•

aktuell utbildning för både våra aktiva medlemmar
och nya medlemmar. Därtill är alla medlemmar
välkomna till Studie- och organisationsdagarna samt
till förbundsmötet som ordnas vart fjärde år.

•

bränslerabatt: du tankar bilen till ett lägre pris på
bensinstationerna St1 och Shell

•

märkbara medlemsrabatter i Synsam och nätbutiken
Treenikauppa.fi

•

därtill är du som medlem berättig till förmåner och
-rabatter som vårt centralförbund erbjuder.

Som medlem i Beskattningstjänstemannaförbundet är du även medlem i arbetslöshetskassan JATTK.

Läs mera om
förmåner:
www.verovl.fi.
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Anslut dig via webben!
Du kan enkelt och lätt ansluta dig till Beskattningstjänstemannaförbundet
via webben på adressen www.verovl.fi/liittymislomake.
Vid behov hjälper medlemsföreningarnas medlemssekreterare och
förbundets förtroendemän dig att fylla i blanketten.

Välkommen till Beskattningstjänstemannaförbundet!

Beskattningstjänstemannaförbundet r.f.
Banmästargatan 11, 00520 Helsingfors
www.verovl.fi
Förbundets kansli betjänar dig
vardag kl 9.00–15.00
tel. 040 561 1114 eller mejl verovltoimisto@verovl.fi
Följ oss på Twitter @verovltoimisto och
Facebook facebook.com/verovirkailijainliitto!

