
Aluetoimisto ja alueasiamies tarjoavat 
paikallisesti tärkeimmät jäsenpalvelusi:  
www.tek.fi/aluetoimistot

Teknillisen alan opetusta tarjoavilla 
yliopistokampuksilla TEK-asioissa toimivat 
opiskelijayhdyshenkilöt: www.tek.fi/kampuksilla

TEKin aluetoimistot:
Espoo, Tampere, Lappeenranta, Oulu, Turku ja Vaasa

Tekniikan akateemiset TEK
Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki

www.tek.fi
(09) 229 121

Tutustu TEKin verkkosivuihin www.tek.fi
 

Varmista, että saat kuukausittain TEKin jäsenkirjeen
päivittämällä sähköpostiosoitteesi: oma.tek.fi

 
Seuraa TEKiä ja osallistu keskusteluun somessa.

TEK VERKOSSA

TEK PALVELEE SINUA YMPÄRI SUOMEN

70 000
Korkeasti koulutettuna tekniikan tekijänä luot 
suomalaista hyvinvointia ja ansaitset parasta. TEK 
on 70 000 tekniikan akateemisen etujen valvoja, 
uran tukija ja yhteisöllisyyden tekijä. Ilman TEKiä 
jäsenillämme olisi keskimäärin matalammat palkat 
ja huonommat työsuhteen ehdot. Valta TEKissä 
on jäsenillä edustuksellisen demokratian kautta. 
Myös opiskelijat ovat mukana päätöksenteossa sen 
kaikilla tasoilla.

TEK OLEMME  
ME JÄSENET

Käytä TEKin lakimiesten, uravalmentajien ja 
palkkaneuvojien osaaminen hyväksesi, kun etsit 
uusia haasteita tai kohtaat ongelmatilanteita 
urallasi. Kukaan ei tiedä tekniikan ammattilaisten 
työnhausta ja uramahdollisuuksista enempää kuin 
me. Jäsenpalvelumme perustuvat tutkimuksella 
ja kokemuksella hankittuun asiantuntemukseen. 
TEKin jäsenenä voit turvallisin mielin keskittyä 
tekemään työurastasi parhaan mahdollisen.

TYÖURASI ON 
INTOHIMOMME 

Liittymällä kaksoisjäseneksi saat molempien 
järjestöjen palvelut edulliseen yhteishintaan. 
TEKillä on kaksoisjäsenyyssopimus RILin, 
SAFAN, TFiFin, Ornamon ja OAJ:n kanssa 
sekä kaksoisjärjestäytymissopimus 
Professoriliiton kanssa. 
www.tek.fi/kaksoisjasenyys

KAKSOISJÄSENYYDET

Mikäli olet työttömänä tai palkattomalla 
vapaalla (esim. perhevapaa tai sairasloma), 
voit hakea alennusta TEKin jäsenmaksuun. 
Alennettu jäsenmaksu on 10,25 €/kk ajalta,  
jolta jäsen saa etuutta.
 
Lisäksi TEKin täysjäsen, jonka avio-/
avopuoliso on myös TEKin täysjäsen,  
saa 5,75 € alennuksen kuukaudessa.
 
Lisätietoa jäsenmaksualennuksista  
ja niiden hakemisesta:  
www.tek.fi/jasenmaksualennukset

ALENNUKSET 
JÄSENMAKSUISTA

JÄSENMAKSUT 2019
TEKin jäsenmaksu on noin 0,5 prosenttia jäsenten 
mediaanipalkasta. Jäsenmaksu on kokonaisuudessaan 
verovähennyskelpoinen. Tämä tarkoittaa, että maksat 
lopulta vain noin puolet summasta.

• Täysjäsen: 29,25 €/kk työttömyyskassamaksuineen 
(ilman kassaa 23 €/kk).

• Vastavalmistunut: 17,75 €/kk 
työttömyyskassamaksuineen  
(ilman kassaa 11,50 €/kk).   

• Opiskelijajäsenyys on maksuton (ei sisällä 
työttömyyskassaa).   

• Eläkeläisjäsen: 3,50 €/kk. Erikseen tilattava 
lehtipaketti 5,75 €/kk sisältää kaksi Alma Talentin 
lehteä.   

• Pohjoismaiden ulkopuolella asuva täysjäsen:  
10,25 €/kk (sisältää työttömyyskassan, mutta ei 
Alma Talentin lehtiä).   

TEKIN 
JÄSENEDUT 

JA -PALVELUT

2019 



www.tek.fi/jasenedut
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5 % 20 %
ALENNUSTA

30 %
ALENNUSTA

PALKKANEUVONTA

Palkkanosturi
Voit tarkistaa, paljonko palkkaa kannattaa pyytää. Palkkanosturi 

piirtää palkkakäyrät muuttujavalintojesi mukaan. Pohjatietona on 
vuosittain jäsenten keskuudessa tehtävä työmarkkinatutkimus.

Palkkasuositukset
jotta harjoittelu-, diplomityö- ja alkupalkat olisivat oikealla tasolla!

Henkilökohtainen palkkaneuvonta
sähköpostitse tai puhelimitse.

Ulkomaan palkat
tutkitaan jäsenten keskuudessa joka kolmas vuosi. 

Palkkaneuvojillamme on käytössään lisäksi kansainvälisiä 
palkkatilastoja.

VAKUUTUKSET

Työttömyysturva
Työttömyyskassan jäsenyys sisältyy jäsenmaksuun.  

(Palkansaaja-asemassa olevat täysjäsenet ja kassaan liittyneet, 
työssä käyvät opiskelijat)

Vastuu- ja oikeusturvavakuutus
sisältyy jäsenmaksuun ja kattaa oikeudenkäyntikuluja 

työsuhderiidoissa, työssä sattuneita henkilö- ja esinevahinkoja sekä 
varallisuusvahinkoja. (Palkansaajat, yksinyrittäjät ja opiskelijat)

Alennuksia vakuutuksista
OP Vakuutukselta mm. jatkuva 20 % alennus matkustajava- 

kuutuksesta sekä 5 % alennus matkatavaravakuutuksesta. Ifin 
henkivakuutus TEKin jäsenille on yksi Suomen edullisimmista.

LAKIPALVELUT

Työsuhdeneuvonta
Juristimme neuvovat sinua henkilökohtaisesti työelämän lakiasioissa.

Saat apua muun muassa työsuhderiitoihin ja työsopimusten tarkistamiseen.

Lakitietopankki
Paljon työelämän lakitietoa verkossa.

eLakimies
Vuorovaikutteisessa verkkopalvelussa saat vastauksia  tavallisimpiin 

työsuhdekysymyksiin.

Perhe- ja perintöoikeudellista neuvontaa
lakimiehiltämme.

PANKKI- JA SIJOITUSETUJA

Jäsenetuja asuntolainaan
Danske Bank tarjoaa TEKin jäsenille etuja asuntolainan marginaaliin, 

asuntolainan ja lainanlyhennysvapaiden toimitusmaksuun sekä 
päivittäiseen pankkiasiointiin. Kilpailuta asuntolainasi nyt!

Etulaina
Danske Bankin Etulainaa voivat hakea kaikkien pankkien 

asiakkaat helposti ja nopeasti verkossa ilman avausmaksua erittäin 
kilpailukykyisellä korolla.

Pankkipalvelut vastavalmistuneille
Danske Bank tarjoaa TEKin vastavalmistuneille jäsenille 

(valmistumisesta maksimissaan kaksi vuotta) etu- ja 
palvelukokonaisuuden, jonka arvo voi ylittää jopa 700 euroa vuodessa.

Rahastosijoituksia
ilman merkintä- ja lunastuspalkkiota Evli Pankissa.

EDUNVALVONTA

Luottamusmiehet
Työpaikoilla henkilöstöryhmäsi valitsemat luottamusmiehet 
edustavat sinua ja kaikkia akavalaisia työsuhdeasioissa sekä 
auttavat työ- ja virkaehtosopimusten tulkinnassa. Työpaikoilla 
etujasi valvovat lisäksi myös yritysyhdistykset ja yhteyshenkilöt 
TEKin, YTN:n ja JUKO:n asiamiesten tukemina.

Omaluottamusmies.fi -verkkopalvelu
Työelämän tietopalvelu korkeasti koulutetuille. Tarjolla tietoa 
esimerkiksi työsopimuksesta ja palkasta.

Työsuhteen ehdot
Henkilökohtaiseen työsopimukseen merkittävästi vaikuttavista 
palkansaajien yleisistä työsuhteen ehdoista ja palkankorotuksista 
neuvotellaan työntekijä- ja työnantajaliittojen kesken. TEK 
neuvottelee työ- ja virkaehtosopimuksista osana akavalaisia 
neuvotteluorganisaatioita YTN:ää ja JUKOa. Neuvottelujärjestöt 
tukevat myös paikallisessa sopimisessa.

Koulutus ja työvoimapolitiikka
TEK vaikuttaa koulutus- ja työvoimapolitiikkaan jotta sekä jäsenelle 
että koko Suomelle syntyisi kilpailukykyä korkeasta osaamisesta.

Teknologiapolitiikka
TEKin tavoitteena on tekniikan tekijöille ja teknologiayrityksille 
suotuisa elinkeinopolitiikka.

TAPAHTUMAT JA VERKOSTOITUMINEN

Uraillat
TEKin täysjäsenille tarkoitettuja tilaisuuksia, joissa käsitellään 
työuraan, työnhakuun, hyvinvointiin ja yleisesti työelämään liittyviä 
teemoja. Osa urailloista striimataan ja tallennetaan verkkoon.

Nuorten osaajien forum
Forumissa kehitetään niitä työelämän taitoja, joihin akateeminen 
koulutus ei ole täysin pystynyt vastaamaan.

Tiedepäivät
Innostus tekniikkaan syttyy itse tekemällä. Tiederasteilla  
lapset pääsevät kokeilemaan tekniikan soveltamista.

Yrittäjätapahtumat
Yrittäjäjäsenille ja yrittäjyydestä kiinnostuneille tarkoitettuja 
tapahtumia, koulutuksia ja webinaareja. 

Edunvalvojaillat
Alueellisia tilaisuuksia luottamustehtävissä toimiville tekkiläisille. 

TEK-akatemia
Opiskelijoille suunnattua ajankohtaista koulutusta työelämään.

TEKin alueseurat ja kerhot
tarjoavat mahdollisuuden verkostoitua ja harrastaa  
hyvässä seurassa.

TEK Lounge
TEKin jäsenten oma etätyö-, tapahtuma- ja verkostoitumistila 
Tampereella. Lappeenrannan tila aukeaa alkuvuodesta 2019.

JULKAISUT JA LEHDET

Sähköinen jäsenkirje
ajankohtaista hyötytietoa sähköpostitse kerran kuussa.

Alma Talentin ammattilehdet
Täysjäsenenä saat kaksi valitsemaasi Alma Talentin ammattilehteä 
 joko diginä tai perinteisesti kotiin kannettuina. Opiskelijajäsen saa 

Tekniikka&Talouden ja Talouselämän diginä.

TEK-lehti
5 numeroa/vuosi, sisältönä tekniikka, työ ja teekkarihenki.

TEK-verkkolehti
uutisia ja taustoja lähes päivittäin printtilehtien välillä.

Työkirja
Opiskelijan paras työnhakuopas.

TEKin taskukalenteri tai seinäkalenteri
Maksuton, mutta tilattava jäsenetu.

MustRead
Politiikkaa ja yhteiskuntaa syvällisesti käsittelevä riippumaton 

digitaalinen media, alennuksella TEKin jäsenille.

Alma Talentin kirjoista
30 %:n alennus.

20 % 10 %

50 €
ALENNUSTA

EIKÄ SIINÄ VIELÄ KAIKKI!

Member+ -jäsenetuportaali
Akavalaisten liittojen yhteisessä portaalissa alennuksia muun 

muassa matkoista, harrastuksista ja hyvinvoinnista.

A-lomat
Tuettuja perhe- ja terveyslomia, hostellietuja ja edullista 

lomamökkien vuokrausta eri puolilta Suomea A-lomien kautta.

Psykologin palvelut netissä
-10 % Therapionilta.

SINULLE, YRITTÄJÄ!

TEKin Yrittäjäklubi
toimii yrittäjien ja yrittäjähenkisten jäsenten yhdyssiteenä.

Henkilökohtaista oikeudellista neuvontaa
yrittäjyyteen liittyvissä asioissa.

Webinaareja yrittäjille
TEKin, Suomen Ekonomien ja Fondian yhteistyönä.

Virtuaalilakimies
Fondian verkkopalvelu tarjoaa yrittäjille lakitietoa ja 

 asiakirjamalleja  liiketoiminnan tueksi.

Suomen Yrittäjien laaja palvelupaketti
TEKin yrittäjäjäsen voi hankkia Suomen Yrittäjien laajan 

palvelupaketin hintaan 93 euroa vuodessa.

UKKO.fi
Laskutuspalvelu TEKin jäsenille 20% alennuksella.

OP Kevytyrittäjä -palvelu
TEKin jäsenet saavat 20%:n alennuksen. 

TUNNETKO TEKIN 
JÄSENEDUT JA -PALVELUT?

URAPALVELUT

Urapalvelut palvelee sinua urasi eri vaiheissa. Tuotamme 
juuri sinun tarpeisiisi räätälöityä tietoa ja välineitä. 

Uravalmentajamme antavat myös henkilökohtaista ura- ja 
työnhakuvalmennusta.

Työnhakuvalmennus
Henkilökohtaista* valmennusta, kun olet aktiivisessa 
työnhaussa.

Kattavasti tietoa ja välineitä työnhakuun, muun muassa:

Haastis –sovellus haastatteluvastauksien harjoitteluun
GoinGlobal – ulkomaille töihin lähtemisen tueksi
TEKrekry LinkedIn-ryhmä - työpaikkoja ja verkottumista

Uravalmennus
Henkilökohtaista* ja vahvuuksiisi perustuvaa 

uravalmennusta, kun haluat pohtia omaa uraasi ja sen 
suuntaa.

* Palvelu on tarkoitettu täysjäsenille ja valmistumisvaiheessa oleville. 
Uravalmentajamme auttavat kampuksilla opiskelijoita aktiivisimpaan 
kesätyöhakuaikaan erilaisissa tapahtumissa, luennoilla ja työpajoissa.

20 %
ALENNUSTA


