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Tradenomiliitto TRAL on tradenomi- ja tradenomi (ylempi AMK) –tutkinnon suorittaneiden ammattijärjestö. Edustamme ja palvelemme jäseniämme työelämään ja –suhteisiin liittyvissä kysymyksissä.
Toimimme tradenomikoulutuksen ja tradenomien urakehityksen edistäjänä. Lähes 33 000 jäsenellään
TRAL on Akavan viidenneksi suurin jäsenjärjestö. Liitto on perustettu vuonna 1996.
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TRALIN PALVELUT
KÄYTÖSSÄSI
Hyödynnä jäsenyyttäsi!
Olemme koonneet tähän oppaaseen
kaikki jäsenyyteesi sisältyvät palvelut
ja edut. Jäsenenämme saat
monipuolisia palveluja työurasi eri
tilanteisiin – muistathan hyödyntää
apua ja neuvontaa jatkuvasti urasi
varrella. Ainoana ammattijärjestönä
Suomessa keskitymme ainoastaan
tradenomien aseman edistämiseen
työmarkkinoilla.
Sen lisäksi, että vaikutamme
tradenomien työoloihin ja -ehtoihin
sekä teemme tradenomitutkintoa
tunnetuksi, tarjoamme jäsenillemme
yksilöllistä ja henkilökohtaista
palvelua niin työ- ja virkasuhteisiin
kuin urakehitykseenkin liittyvissä
kysymyksissä.

Jäseneksemme voit liittyä jo opiskeluaikana ja olla
jäsenenämme läpi koko työuran, riippumatta
toimialan tai työtehtävien muutoksista matkan
varrella. Aktiivisen työuran päättyessä tradenomi
voi jatkaa TRALissa eläkeläisjäsenenä.
TRADENOMI
ASIANTUNTIJA.
YHDISTÄVÄON
TEKIJÄ.

Täysjäsenen jäsenmaksuun sisältyvät kaikki edut ja palvelut,
tutustu tarkemmin palvelutarjontaamme tämän oppaan avulla!
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SUOSITTELE TRALIN JÄSENYYTTÄ!
Onko työpaikallasi tai ystäväpiirissäsi tradenomeja, jotka eivät vielä ole
TRALin jäseniä? Kun tradenomikollegasi liittyy suosituksestasi jäseneksi,
voit valita palkintosi kolmesta eri vaihtoehdosta:
S-ryhmän lahjakortti (50 euroa) tai
Superlahjakortti (50 euroa, on vaihdettavissa
lukuisten eri liikkeiden lahjakorttiin, mm. Lippupalveluun,
Suomalaiseen kirjakauppaan, vaate- ja sisustusliikkeisiin sekä
vapaa-ajan palveluihin)
S-ryhmän tai Superlahjakortti (20 eur) jokaisesta
uudesta mustan tason opiskelijajäsenestä.
Voit suositella jäsenyyttä niin vastavalmistuneelle kuin vuosia
työelämässä vaikuttaneelle tradenomille. Helpoiten suosittelet
jäsenyyttä osoitteesta tradenomilife.tral.fi löytyvän lomakkeen kautta.
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TRALIN VAIKUTTAMISTYÖ
TRAL tuntee parhaiten tradenomien tilanteen
työmarkkinoilla ja keskittyy ainoana ammattijärjestönä tekemään työtä pelkästään tradenomien
etujen ajamiseksi. Työelämään liittyvän vaikuttamistyömme tavoitteena on tradenomien
työehtojen kehityksen turvaaminen pitkällä
aikavälillä. TRAL on järjestäytynyt muiden
korkeakoulutettujen kanssa keskusjärjestö Akavaan.
TRAL on Akavan viidenneksi suurin jäsenjärjestö.
Työmarkkinatoimintamme jaetaan yksityisen ja
julkisen sektorin edunvalvontaan. TRALin
sopimustoimintaa tehdään neuvottelujärjestöjen
kautta muiden akavalaisten liittojen kanssa.
Julkisen sektorin sopimustoimintaa toteutetaan
Julkisalan koulutettujen keskusjärjestö JUKO ry:n
kautta ja yksityisen sektorin sopimustoimintaa
Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n kautta.

JULKINEN
SEKTORI

Lue lisää: tral.fi/tral-vaikuttaa:

akava.fi

ytn.fi

YKSITYINEN
SEKTORI

JÄSEN

juko.fi
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TRALIN JÄSENLAJIT JA -MAKSUT 2019
Täysjäsen
Täysjäsenten jäsenmaksu on 33 euroa kuukaudessa
sisältäen kaikki jäsenedut ja IAET-työttömyyskassan
jäsenyyden (arvo 75 € / vuosi).

Perhejäsen
Perheen toisen jäsenen jäsenmaksu on 30 euroa
kuukaudessa sisältäen kaikki jäsenedut ja IAETtyöttömyyskassan jäsenyyden (arvo 75 € / vuosi).
Perheeseen lähetetään vain yksi Tradenomijäsenlehti.

Ulkomailla asuva jäsen
Ulkomailla lähetettynä työntekijänä (ts. ulkomaankomennuksella) suomalaisen työnantajan palveluksessa
työskenteleminen ei edellytä muutoksia TRALn tai
IAET-kassan jäsenyyteen, eikä vaikuta jäsenmaksun
suuruuteen. Muusta syystä ulkomailla asuvilla
jäsenillä, joilla ei ole IAET-kassan jäsenyyttä voimassa,
jäsenmaksun suuruus on 40 euroa vuodessa.

Yrittäjäjäsen
Yrittäjäjäsenen jäsenmaksu on 26,75 euroa
kuukaudessa. Jäsenyyteen ei sisälly työttömyyskassan
jäsenyyttä.

Eläkeläisjäsen
Eläkeläisjäsenen jäsenmaksu on 40 euroa vuodessa.
Jäsenyyteen ei sisälly työttömyysturvaa tai
vakuutuksia.

Tradenomiopiskelijan
jäsenmaksut
Musta
Musta-tason jäsenyyteen sisältyy
kulta- ja hopea-tason etujen lisäksi
työttömyyskassan jäsenyys
(arvo 75 € / vuosi). Jäsenmaksu on
94 euroa vuodessa.

Kulta
Hopea-tason etujen lisäksi
työelämän vakuutukset, vapaa-ajan
tapaturma- ja matkustajavakuutus
sekä henkilökohtainen uraohjaus ja
työsuhdelakimiesten palvelut.
Jäsenmaksu on 19 euroa vuodessa.

Hopea
Hopea on tradenomiopiskelijan
vaihtoehtoinen aloitustaso. Jäsenyys
on maksuton. Edut ovat voimassa
18 kuukautta liittymisestä.

Eri jäsenlajeihin sisältyvät edut on
merkitty näillä tunnuksilla tämän
oppaan etulistauksissa.

TRALin ja IAET-työttömyyskassan jäsenmaksut ovat kokonaisuudessaan verovähennyskelpoisia. Voit
laskea sivuillamme olevalla laskurilla, kuinka paljon jäsenmaksusta jää todellisuudessa maksettavaksi
verovähennyksen jälkeen. Laskuri löytyy osoitteesta tral.fi/jasenyys/verovahennyslaskuri.

Miten liittyä jäseneksi?
Voit liittyä jäseneksemme kaikkina vuorokauden aikoina verkossa tral.fi tai
kampanjasivustollamme tradenomilife.tral.fi
Liity jäseneksi tekstiviestillä: Lähetä tekstiviesti "LIITY TRADENOMI ETUNIMI SUKUNIMI"
numeroon 18252. Otamme sinuun yhteyttä saatuamme viestisi.
Huomioithan, että jäsenyys tulee voimaan vasta, kun olemme ottaneet sinuun yhteyttä.
Verkkosivuiltamme voit myös tulostaa liittymislomakkeen ja palauttaa sen postitse meille.
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Jäsenmaksualennukset
Myönnämme jäsenmaksualennuksen jäsenillemme, joilla on yli kolme kuukautta kestäviä
palkattomia jaksoja. Alennus on 50 prosenttia eli alennettu jäsenmaksu on 16,50 euroa kuukaudessa.
Alennusta voi hakea esimerkiksi työttömyyden, perhe- tai opintovapaan ajaksi.
tral.fi/jasenmaksualennukset

Jäsenmaksutavat
Voit valita itsellesi sopivimman maksutavan:
e-lasku kerran kuukaudessa, neljä kertaa vuodessa tai kerran vuodessa
Työnantajaperintä
Paperilasku kerran kuukaudessa, neljä kertaa vuodessa tai kerran vuodessa
(laskutuslisä 1,50 eur / lasku, ei kerran vuodessa maksavilla)
MobilePay
Jäsenyyden aikana maksutapaa voi vaihtaa joko verkkoasioinnissa
tai ilmoittamalla asiasta TRALin jäsenpalveluun.

Jäsenkortti
Jäsenkortin avulla voit hyödyntää erilaisia etuja ja samalla se toimii
myös matkustajavakuutuskorttina. Toimitamme jäsenkortin
mobiiliversiona, joka toimii älypuhelimissa. St1-aseman polttoaineetua varten voit hakea ketjun oman alennuskortin, joka toimii
bensa-automaateissa. Kortin saat näyttämällä mobiilijäsenkorttia
St1-aseman toimipisteessä.
Mobiilijäsenkortti toimii iPhonella ja Androidilla.
tral.fi/jasenkortti

TRADENOMI 24/7
Tradenomi 24/7 on kokonaisuus, jonka alta löydät joukon kiinnostavia ja hyödyllisiä
jäsenpalveluita. Tutustu Tradenomiittiin ja löydä juuri sinun unelmaasi elävä
tradenomi, jolta voit saada arvokkaita vinkkejä. Ongelmatilanteissa sinua auttavat
Digijuristi ja Oma luottamusmies. Jäsenyyteesi liittyviä asioita hoidat kätevästi
Asiointi 24/7 -palvelussa.
Asiointi 24/7: https://asiointi.tral.fi
Digijuristi: digijuristi.fi
Tradenomiitti: tradenomiitti.fi
Oma luottamusmies: omaluottamusmies.fi
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Videokirjasto ja työnhaun
verkkovalmennus: urapalvelut.fi/tral
Webinaaritallenteet:
tral.fi/tradenomi247
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ALUEVERKOSTO
TRALin aluetoiminta koostuu 10 alueen muodostamasta tradenomiverkostosta. Kaikilla alueilla toimii
joko yhdistys tai verkosto, joiden toimintaan voivat osallistua kaikki kiinnostuneet jäsenet.
Verkostot ja yhdistykset järjestävät monipuolisia koulutus- ja vapaa-ajan tilaisuuksia ja ovat helppo
tapa verkostoitua tradenomikollegojen kanssa! Tradenomiverkostoon kuuluvat alueet ovat:
TRAL Uusimaa (Pääkaupunkiseudun tradenomit ry)
TRAL Varsinais-Suomi ja Satakunta (Turun seudun tradenomit ry)
TRAL Keski-Suomi ja Päijät-Häme
TRAL Kymenlaakso ja Etelä-Karjala
TRAL Lappi
TRAL Oulun seutu ja Kainuu (Oulun seudun tradenomit ry)
TRAL Pirkanmaa ja Kanta-Häme (Tampereen seudun tradenomit ry)
TRAL Pohjanmaa
TRAL Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala
TRAL Etelä-Savo
Lisätietoa tradenomiverkostosta löydät myös osoitteesta tral.fi/aluetoiminta
tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tradenomiverkosto@tral.fi
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ALAKOHTAISET YHDISTYKSET JA VERKOSTOT
Valtakunnalliset alakohtaiset yhdistykset ja verkostot kokoavat
yhteen saman alan tradenomit ja järjestävät omalle alalleen
suunnattuja tapahtumia. Tavoitteena on luoda hyvät puitteet
ammattitaidon kehittymiselle ja verkostoitumiselle.
Valtakunnallisen yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä kaikki alalla
työskentelevät jäsenet. Yhdistykset ovat:
Kaupan alan tradenomit
IT-tradenomit
Finanssialan tradenomit
Taloushallintoalan tradenomit
Myynnin ja markkinoinnin tradenomit

Kaikki ja
tojen
verkos ärjestämät
sten j
kset
yhdisty at ja koulutu
a
um
tapaht ät osoitteest al.fi
löyd alenteri.tr
umak
tapaht

Liity mukaan oman alasi yhdistykseen sähköisessä asioinnissa!

ESIMIESVERKOSTO

MAISTERIVERKOSTO

TRAL tukee tradenomiesimiehiä heidän
työssään tarjoamalla kohdennettuja
neuvontapalveluja sekä työkaluja esimiestyöhön verkostoitumiskanavan lisäksi.

TRALin maisteriverkosto on kaikille ylemmän
korkeakoulututkinnon ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa kotimaassa tai ulkomailla
suorittaneille tarkoitettu yhteydenpito- ja
verkostoitumiskanava.

Esimiesohjaus: Yksilöllinen palvelumme
auttaa esimiestyön eri käänteissä. Saat apua
mm. seuraaviin tilanteisiin:

Maisteriverkosto järjestää vuosittain
verkostoitumistilaisuuksia verkoston jäsenten
toiveiden mukaisiin teemoihin liittyen.
Tilaisuudet ovat avoimia myös ylempää
korkeakoulututkintoa opiskeleville ja
opinnoista kiinnostuneille jäsenille.

Alaisten motivointi
Työhyvinvoinnin tukeminen ja
työkykyongelmien tunnistaminen
Hankalat tilanteet tiimissä
TRAL järjestää myös esimiehille
kohdennettuja tilaisuuksia.

ERKOSTO

MAISTERIV

ERKOSTO

ESIMIESV
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YRITTÄJYYSPALVELUT
T

SPALVELU

TRALin yrittäjyyspalveluita voivat hyödyntää
tradenomit, jotka toimivat päätoimisena tai
osa-aikaisena yrittäjänä tai he, jotka vasta
haaveilevat yrittäjäksi ryhtymisestä.
Yrittäjyyspalveluiden kautta saa esimerkiksi
ohjausta yritysidean sparrailuun tai yrittäjän
arkeen ja pääsee osallistumaan erilaisiin
yrittäjyys-teemaisiin tapahtumiin ja koulutuksiin. Tradenomiyrittäjät-verkosto tarjoaa
vertaistukea monenlaisiin yrittäjyyden
vaiheisiin. Lisäksi on olemassa myös
Tradenomiyrittäjät Facebook-ryhmä:
www.facebook.com/groups/tradenomiyrittajat

YRITTÄJYY

Yrittäjinä toimivat jäsenet
Yrittäjyysohjaus: Uuden idean sparrailua,
arjen kysymykset ja vinkit, työnantajana
toimiminen
Tilaisuudet, koulutukset ja webinaarit
Tradenomiyrittäjät-verkosto
Suomen Yrittäjien palvelupaketti
(yrittäjäjäsenille 0 €, muille yrittäjinä
toimiville jäsenille 93 € vuodessa)
Ammatinharjoittajien ja yrittäjien
työttömyyskassa AYT
Fondian VirtuaaliLakimies-palvelu

Yrittäjyyttä harkitsevat ja yrityksen
perustamisvaiheessa olevat jäsenet
Yrittäjyysohjaus: Minustako yrittäjä,
idean sparrailu, arjen kysymykset ja vinkit
Tilaisuudet, koulutukset ja webinaarit
Tradenomiyrittäjät-verkosto

tral.fi/yrittajyyspalvelut
Voit liittyä TRALin verkostoihin sähköisessä
asioinnissa: asiointi.tral.fi

Akateemiset
yrittäjät AKY

Ukko.fi sekä OP
Kevytyrittäjä-palvelut

TRAL on mukana Akateemiset yrittäjät
AKYssa, joka täydentää jäsenliittojensa
yrittäjien edunvalvontaa ja yrittäjille
suunnattuja palveluita. AKYn tavoitteena
on esimerkiksi parantaa yrittäjäksi ryhtyvän
etuja ja sosiaaliturvaa yksinkertaistamalla
palkansaajasta yrittäjäksi siirtyvän statuksen
määrittelyä. AKY edistää eri alojen osaajien
verkostoitumista ja yrittäjäosaamista mm.
järjestämällä koulutuksia ja erilaisia
yrittäjyystapahtumia.

TRALin jäsenenä saat alennusta
UKKO.fi -laskutuspalvelun sekä
OP Kevytyrittäjä -palvelun käytöstä.
UKKO.fi-laskutuspalvelun saa
käyttöönsä 20 % alennuksella eli
provisio on normaalitapauksessa 4 %
laskutuksen loppusummasta. Myös
OP Kevytyrittäjä-palvelusta alennusta
saa 20 %.
ukko.fi

akateemisetyrittajat.fi
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TRADENOMIITTI
Tradenomien
asiantuntijuuden näyteikkuna
Tradenomiitti on täysin uudenlainen tradenomien oma aktiivinen ja ainutlaatuinen
kohtaamispaikka, josta löydät uusia näkökulmia ja kokemuksia. Olit sitten vasta työuran
alkuvaiheessa etsimässä omaa suuntaa tai päätynyt jo oman alasi kirkkaimpien tähtien joukkoon,
Tradenomiitti-palvelun avulla voit muodostaa inspiroivia kohtaamisia.
hänelle anonyymisti kysymyksen, miten hän
on unelmansa saavuttanut. Voit myös jakaa
omia kokemuksiasi helpottaaksesi kohti omaa
unelmaansa pyrkivien matkaa.

Palvelun kaikki ominaisuudet ovat kaikkien
jäsentemme käytettävissä. Lisäksi sitä voivat
rajoitetusti hyödyntää yritykset, oppilaitokset
sekä kaikki muut, jotka ovat kiinnostuneita
tradenomitutkinnon suorittaneiden
ammatillisesta profiilista.
Sinun arkesi on toisen unelma
– ja päinvastoin

Saatat löytää palvelusta myös täysin uuden
suunnan urallesi vastaanottamalla työpaikkatarjouksen siitä kaikkein himoituimmasta
työpaikasta.

Kokemuksellasi on aina arvoa - kehitytään
yhdessä! Tradenomiitista saatat löytää sinun
unelmaasi elävän tradenomin. Voit esittää

Tutustu Tradenomiittiin ja tee oma profiili
osoitteessa tradenomiitti.fi tai ota yhteyttä
tradenomiitti@tral.fi.
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URAPALVELUT
Miten valmistautua palkka- tai kehityskeskusteluun? Onko tähtäimessäsi asiantuntijaura tai
kokonaan uusi työpaikka? Tarvitseeko CV:si ja/tai työhakemuksesi päivittämistä? TRALin
monipuoliset urapalvelut tukevat urasuunnitteluasi niin työuran alkuvaiheessa, palatessasi
perhevapailta työelämään tai uusia haasteita etsiessäsi.

Henkilökohtainen
uraohjaus
Yksilöllinen palvelumme auttaa urakehityksen
eri käänteissä. Valmentajamme käyvät läpi
tilanteesi ja saat tarpeisiisi räätälöityä
ohjausta. Uraohjausta antavat yhteistyökumppanimme Työvalmennus Futuurin valmentajat. Keskustelusi asiantuntijoiden kanssa ovat
luottamuksellisia.
Uraohjauksen tavoitteena on tarjota jäsenelle
tukea, sparrausta ja oivalluksia omasta
tilanteesta, osaamisesta sekä voimavaroista.
Uraohjauksen lisäksi tarjoamme jäsenillemme
mm. työnhakuun ja urasuunnitteluun
liittyviä tapahtumia sekä webinaareja.
Näistä löydät tarkemmat tiedot tapahtumakalenteristamme.

Videokirjasto
TYÖNHAKU
Visuaalinen CV
Somen hyödyntäminen
työnhaussa
Verkostoidu
taitavasti
Myy oma lisäarvosi
työnantajalle

URA & OSAAMINEN
Oma osaajaprofiili
Erilaiset uraankkurit
Vaikuttava viestintä
työpaikalla
Suhteet haltuun
vuorovaikutuksella

HYVINVOINTI
Kognitiivinen
ergonomia
Onnistumisen
psykologia
Elämänhallinta
rutiinien avulla
Tunnevoimavarat
työelämässä

Kirjastossa on tarjolla lähes 60 videota työnhakuun, hyvinvointiin ja oman uran
suunnitteluun liittyen. Tutustu osoitteessa urapalvelut.fi/tral.

YRITTÄJYYS
Astu esiin! Viisi askelta
vahvaan viestiin
Yrittäjän hissipuhe
Älä vapise, vaan
verkostoidu eduksesi
TEKES Innovaatiovideo
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Voit lähettää taustatiedot verkkosivujen
lomakkeen kautta tai sähköpostitse
osoitteeseen palkkaneuvonta@tral.fi.

Palkkaneuvonta
TRALin palkkaneuvontaan voit olla yhteydessä esimerkiksi, kun valmistaudut palkkakeskusteluun ja tarvitset apua palkankorotusmahdollisuuksiesi arvioimisessa tai kun joudut
määrittelemään palkkatoiveen uutta
työpaikkaa hakiessasi.

Kiireellisissä asioissa kannattaa aina ottaa
yhteyttä puhelimitse! tral.fi/palkkaneuvonta
Verkkosivuiltamme löydät tradenomiopiskelijoiden palkkasuositukset kesätyötä ja
harjoittelua varten samoin kuin palkkasuositukset vastavalmistuneille.

Riittävän tarkkojen taustatietojen avulla
pystymme parhaiten arvioimaan palkkatasosi
oikeellisuuden tai realistisen palkankorotustavoitteen suuruuden.

tral.fi/palkkasuositus

TRAL on ainoana ammattijärjestönä tutkinut tradenomien palkkakehitystä jo kahden
vuosikymmenen ajan. Vuosien tutkimustyö laajoilla otannoilla takaa vertailukelpoiset
tulokset, joiden ansiosta palkkakehityksestä saadaan realistinen kuva.
tral.fi/palkkaneuvonta

Tukea työnhakuun ja
työllistymiseen

Taitava työnhakija
-verkkovalmennus

TRAL on mukana tukemassa jäsentensä
omaehtoista työllistymistä yhdessä muiden
akavalaisten liittojen kanssa. Käytännössä
toiminta tapahtuu työllistymishankkeiden
kautta ympäri Suomen. Nämä hankkeiden
järjestämät koulutukset, tapahtumat ja
vertaisryhmätoiminnat on tarkoitettu alueen
työttömille sekä työttömyysuhan alaisille
korkeakoulutetuille liittojen jäsenille.
Työllistämishankkeiden koulutukset ja
tilaisuudet sisältyvät jäsenmaksuusi. Alla
osoitteet, joista löydät lisätietoa eri
maakuntien hankkeista:

Kaikille jäsenille avoin verkkovalmennus
sisältää viisi osiota: osaamisen tunnistaminen,
timanttinen työhakemus, vakuuttava CV,
työhaastattelu ja työnhakusuunnitelma.
Työttömien jäsenten osalta valmennus
kerryttää aktiivimallin aktiivisuusedellytystä
1.4.2019 alkaen, mikäli aktiivisuuden
tarkastelujakso on alkanut 1.4.2019 tai sen
jälkeen. Valmennus löytyy videokirjastosta:
urapalvelut.fi/tral.

Tradenomiosaajien
työpaikat

Uusimaa: tyonhakuveturi.fi
Pohjois-Pohjanmaa: urasampo.fi
Pirkanmaa: uratehdas.fi
Varsinais-Suomi: urapurje.strikingly.com

TRAL välittää veloituksetta työpaikkoja
tradenomiosaajille, sekä harjoittelu- ja
kesätyöpaikkoja tradenomiopiskelijoille.
Ilmoituksia voi selailla verkkosivuillamme.
Työnantajat voivat jättää työpaikkailmoituksia
sivuillamme osoitteessa tral.fi/rekrytointi
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OHJAUSPALVELUT
TRALin ohjauspalvelut tarjoavat jäsenille tukea, sparrausta ja oivalluksia omasta tilanteesta,
osaamisesta sekä voimavaroista. Luottamukselliset keskustelut asiantuntijan kanssa auttavat
hahmottamaan tilannetta ja löytämään ratkaisuja mielessä pyöriviin kysymyksiin.
Ohjauspalveluiden ajanvaraus: valmennuskalenteri.fi/tral

YRITTÄJYYSOHJAUS

HYVINVOINTIOHJAUS

Minustako yrittäjä?
Yritystoiminnan elinkaari
Yritysidean sparrailu
Yrittäjyyden arjen kysymykset
Työnantajana toimiminen

Stressinhallinta
Ajanhallinta
Palautuminen
Arjenhallinta

TYÖKYKYOHJAUS
Sairauden vaikutus työssäjaksamiseen
Psyykkinen kuormitus työssä
Psyykkinen hyvinvointi
Yt-tilanteet
Irtisanomistilanteet
Kiusaaminen ja häirintä
Työkyky

ESIMIESOHJAUS
Alaisen motivointi
Työhyvinvoinnin tukeminen
Alaisen työkykyongelmat ja
työpahoinvoinnin tunnistaminen
Hankalat tilanteet tiimissä
Puheeksiottaminen
Minä esimiehenä
Erilaiset alaiset

URAOHJAUS
Työnhaku
Urasuunnittelu
Kehitys- ja palkkakeskusteluun valmistautuminen
Työhyvinvointi ja sen edistäminen
Jatko-opinnot ja oman osaamisen kehittäminen
Työn ja perheen/vapaa-ajan yhdistäminen
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TYÖSUHDENEUVONTA
JA OIKEUDELLISET PALVELUT
Jäsenemme voivat hyödyntää liittomme
lakimiesten työsuhdeneuvontapalveluja
kaikissa työ- ja virkasuhteisiin liittyvissä
kysymyksissä. Lakimies on riita-asioissa
tarvittaessa myös yhteydessä työnantajaan.
Työsuhdeneuvonta on myös opiskelijoiden
käytettävissä. Hopea-tason jäsen saa
ainoastaan puhelin- ja sähköpostineuvontaa,
kulta- ja mustatason jäsenten osalta
työsuhdelakimiehet ovat riita-asioissa
tarvittaessa myös yhteydessä työnantajaan.
Jäsentemme ja heidän perheenjäsentensä
käytettävissä on lisäksi yksityiselämän
oikeudellisia asioita koskeva neuvonta
(ks. tarkemmat tiedot alla).
Niin työsuhdeneuvontaa kuin yksityiselämän
oikeudellista neuvontaa antavat lakimiehet
ovat kokeneita omien oikeudenalojensa
asiantuntijoita. TRAL:n työsuhdelakimiehillä
on vuosien kokemus nimenomaan tradenomien ammattikunnan työsuhdeasioista ja
he ovat tässä Suomen parhaita asiantuntijoita.
Neuvontapalveluiden rahallinen arvo
arvonlisäveroineen muualta hankittuna on

noin 250 euroa tunnilta. Tyypillinen
neuvontatapahtuma on kestoltaan noin 15
minuuttia, joten palvelun rahallinen arvo on
noin 60 euroa yhteydenottoa kohden.
Juridista asiantuntemusta vaativissa tilanteissa
suosittelemme ottamaan lakimieheen
yhteyttä mahdollisimman varhaisessa
vaiheessa. Ennakoimalla pystytään parhaiten
välttämään mahdolliset ongelmat.
Työsuhdeneuvonnan palveluajat ovat
poikkeuksellisen laajat ja vastausajat lyhyet:
Puhelinneuvontamme päivystää maanantaista
torstaihin klo 9-16 ja perjantaisin klo 10-16.
Puh. 020 155 8815 tai sähköpostitse lakiasiat@tral.fi
Sähköpostitse lähetettyihin yhteydenottoihin
lupaamme vastata kahden työpäivän kuluessa.
Yleensä pystymme kuitenkin vastaamaan
kysymyksiin selvästi nopeammin.
tral.fi/lakipalvelut
Muista myös Digijuristi (s. 16)

Oikeudellista neuvontaa yksityiselämän asioissa
Jäsenenämme saat työ- ja virkasuhteisiin liittyvän neuvonnan lisäksi
asiantuntevaa puhelinneuvontaa yksityiselämän oikeudellisiin asioihin
liittyen. Palvelu toteutetaan yhteistyökumppanimme, Suomen Juristit Oy:n
kautta. Etu on kaikkien täysjäsenten käytettävissä ja se sisältyy jäsenmaksuun.
Neuvonnan piiriin kuuluvat esimerkiksi seuraavat asiat:
perintö-, testamentti- ja jakoasiat
perheoikeudelliset asiat (avioehtosopimukset, lahjat lapsille
ja puolisolle, avioero, ositus ja elatusapu)
perintö- ja lahjaverotus
vahingonkorvausasiat
pankki- ja vakuutusoikeuteen kuuluvat asiat
avoparin oikeudelliset asiat (esim. yhteisomistuksen purkaminen)
huoneenvuokra- ja asunto-osakeyhtiöasiat, asuntokaupat, muut kiinteän ja irtaimen
omaisuuden kaupat, mukaan lukien kaupan virheet
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Puhelinneuvonta kattaa asiat, jotka jäsen voi
esittää ja lakimies selvittää puhelimessa ilman
perehtymistä asiakirjoihin tai sähköposteihin.
Neuvonta ei koske asiakirjojen laatimista.
Elinkeino-, yritys, sijoitus-, ansiotoiminta-,
luottamustehtävä- ja sosiaaliturva-asiat eivät
kuulu palvelun piiriin.

Yksityiselämän oikeudellista
neuvontaa saa arkisin klo 9-20.
Suomen Juristien puh. 020 7622 542
tral.fi/lakipalvelut

Lisätietoja edusta ja ohjeet palvelun
käyttämiseen löydät verkkosivuiltamme.

DIGIJURISTI JA OMA LUOTTAMUSMIES
Digijuristi
TRALin sähköinen palvelu, Digijuristi, vastaa
yleisimpiin työsuhdekysymyksiin 24/7.
Palvelusta löytyvät kysymykset vastauksineen
on koottu vuosien varrella liittoon tulleista
kysymyksistä.
Valitse haluamasi aihe Digijuristin etusivulla.
Palvelu kysyy tarkentavia kysymyksiä ja pyytää
sinua kirjautumaan sisään ennen loppuvastauksen antamista ( jäsennumerolla).
Digijuristista löydät vastauksia mm. näistä
aiheista:
määräaikainen työsuhde
palkka
vuosiloma
perhevapaat
yt-neuvottelut
työsuhteen päättyminen
työttömyysturva

Oma Luottamusmies

Digijuristi on tarkoitettu helpottamaan ja
sujuvoittamaan asiointia työsuhteisiin
liittyvissä juridisissa asioissa.

Muista myös Oma Luottamusmies-palvelu,
joka vastaa korkeasti koulutettujen työelämätiedon tarpeeseen erilaisissa tilanteissa.
Palvelun tuottaa akavalaisten liittojen
yhteinen neuvottelujärjestö YTN. Oma
Luottamusmiehessä on tarjolla tietoa
esimerkiksi työehtosopimuksista ja
palkkauksesta.

Pääset palveluun TRALin verkkosivuilta tai
suoraan osoitteessa digijuristi.tral.fi.

omaluottamusmies.fi
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TYÖTTÖMYYSTURVA
IAET-kassa on

*) IAET-työttömyyskassan jäsenyys ei kuulu Yrittäjäjäsenyyteen
*) Työttömyysturva ei kuulu Eläkeläisjäsenyyteen

*

1.4.2019 alkaen
kot, joiden aikana
Korkeasti
työtä on vähintään
18 tuntia. Palkan
koulutettujen
tulee olla alalla
kassa KOKO
noudatettavan
työehtosopimuksen
mukainen tai kokoaikatyön palkan tulee olla
vähintään 1211 €/kk (vuonna 2019), mikäli
palkka ei määräydy työehtosopimuksen
perusteella.

TRALin jäsenet voivat työsuhteessa ollessaan
liittyä TRALin kautta myös IAET-kassaan.
Yleensä työttömyyskassan jäseneksi liitytään
samalla kuin TRALin jäseneksi. Mikäli et
jostain syystä ole liittynyt heti TRALin
jäsenyyden alussa IAET-kassan jäseneksi
(esim. et ole ollut liittymishetkellä työsuhteessa tai olet ollut toisen työttömyyskassan
jäsen), voit hakea IAET-kassan jäsenyyttä
myöhemmin jäsenyytesi aikana.

Työttömyyskassaan voivat liittyä myös
opiskelijajäsenet, joilla on voimassaoleva
työsuhde. Kyseessä on tällöin mustan tason
opiskelijajäsenyys. Palkattoman työharjoittelun aikana ei ole mahdollista liittyä työttömyyskassaan.

Työttömyyskassan jäsenyys toimii vakuutuksena työttömyyden varalle. Työttömyyskassa
maksaa ns. ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa, jonka suuruus määräytyy suhteessa
työssäoloehdon kerryttäneiden työviikkojen
ansiotuloihin. Täysi työssäoloehto on 26
kalenteriviikkoa, jotka on kerrytetty
työttömyyskassan jäsenyyden aikana.
Työssäoloehdon ei välttämättä tarvitse kertyä
yhtäjaksoisesti eli sitä voi kerryttää useamman
työsuhteen aikana pätkissä ja myös osaaikaisessa työssä. Työssäoloehtoa kerryttäviksi
viikoiksi lasketaan työttömyyskassan
jäsenyyden aikana kaikki sellaiset kalenterivii-

IAET-kassa on palkansaajille tarkoitettu
työttömyyskassa. TRALin yrittäjäjäsenet voivat
liittyä yrittäjille tarkoitettuun AYT-kassaan.
Työttömyysturvaa koskevissa kysymyksissä
voit ottaa yhteyttä TRALin työttömyysturvaneuvontaan: tyottomyysturvaneuvonta@tral.fi
tai puh. 020 155 8800.
tral.fi/tyottomyysturva
iaet.fi

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA
Työttömyysturvalain yrittäjämääritelmän
täyttävän henkilön tulee vakuuttaa itsensä
työttömyyden varalle yrittäjäkassassa
(AYT-kassa). Päätoimisen palkkatyön ohella
yrittäjänä työllistyvän kannattaa pääsääntöisesti olla jäsenenä palkansaajakassassa
(IAET-kassa).

Yrittäjäkassan jäsenyys
Yrittäjäkassaan voivat kuulua yritysmuodosta
riippumatta kaikki YEL-vakuutetut yrittäjät
(myös ns. kevytyrittäjät ja freelancerit), joiden
YEL-vakuutuksen vahvistettu vuosityötulo on
vähintään 12 816 (v. 2019) sekä tietyin
edellytyksin yrityksessä palkkatyötä tekevät
osaomistajat.

Jos et tiedä, täytätkö työttömyysturvalain
mukaisen yrittäjämääritelmän, ota yhteyttä
TRALin työttömyysturvaneuvontaan:
tral.fi/tyottomyysturva.

ayt.fi
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VAKUUTUSTURVA: OIKEUSTURVAJA VASTUUVAKUUTUS

*) Vakuutukset eivät kuulu Eläkeläisjäsenyyteen

*

TRAL:n täysjäsenten sekä kulta- ja mustan tason opiskelijajäsenten jäsenmaksuun
sisältyy vastuu- ja oikeusturva-vakuutus sekä vapaa-ajan tapaturma- ja
matkustajavakuutus If Vahinkovakuutusyhtiöstä (vakuutusnumero 201-2053933).
Oikeusturva- ja vastuuvakuutus on voimassa
myös yrittäjäjäsenille tietyin ehdoin. Se on
voimassa itsenäisillä ammatinharjoittajilla ja
sallittuja yritysmuotoja ovat
toiminimi
osakeyhtiö, jos omistaa yhtiön yksin
eikä ole työntekijöitä
kommandiittiyhtiö, jossa jäsen on yksin
vastuunalainen, ei ole työntekijöitä,
äänetön yhtiömies sijoittanut vain
pääoman eikä toimi yrityksessä

Työsuhdelakimiesten antaman neuvonnan
lisäksi jäsenen käytettävissä on erimielisyystilanteissa TRALin ottama oikeusturva- ja
vastuuvakuutus, josta korvataan muun muassa
työsuhdeasiaan liittyvästä oikeudenkäynnistä
aiheutuvat kustannukset. Huomioitavaa on,
ettei tavanomaisesta kotivakuutukseen
sisältyvästä oikeusturvavakuutuksesta korvata
palvelussuhdetta koskevista asioista
aiheutuneita kustannuksia, eikä yksityishenkilön ole mahdollista ostaa työsuhderiitoja
koskevaa oikeusturvavakuutusta
vakuutusyhtiöistä.

Yrittäjien oikeusturvavakuutus voisi olla
käytettävissä esim. seuraavissa tapauksissa:
riita asiakkaan kanssa laskutuksesta ja / tai
työn / palvelun laadusta
riita yrittäjän vuokraamista toimintaan
käytettävistä toimitiloista vuokranantajan
kanssa
riita laskutuksesta tai tavaran laadusta
tavarantoimittajan kanssa

Silloin, kun jäsen käyttää asiansa hoitamiseen
TRALin työsuhdelakimiestä tai TRALin kanssa
yhteistyösopimuksen tehnyttä asianajotoimistoa, korvataan oikeudenkäyntikulut 15 000
euroon saakka, lukuun ottamatta 15 % tai
vähintään 350 euron omavastuuosuutta.
Häviötapauksessa vakuutuksesta korvataan
edellä mainitun enimmäismäärän rajoissa
oman asiamiehen palkkion lisäksi jäsenen
maksettavaksi tuomittuja oikeudenkäyntikuluja. Jäsenen käyttäessä asian hoitamiseen
muuta lakimiestä korvattavien kulujen
enimmäismäärä on 5 000 euroa ja omavastuuosuus 15 % tai vähintään 1 000 euroa.

tral.fi/vakuutusturva
tral.fi/vakuutusturva/ukk
if.fi/tral
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ta löydät vakuutusehdoista. Yleisistä ehdoista
poiketen järjestön ottamien tapaturmavakuutusten edunsaajina ovat aina omaiset.

Tapaturma- ja
matkustajavakuutus

Vakuutusturva myös lapsille
Vakuutetun vanhempansa mukana samalla
matkalla matkustavat alle 20-vuotiaat lapset
sisältyvät vakuutukseen, kuitenkin samanaikaisesti vain yhden vakuutuksen perusteella.
Lapsilla on vakuutuksessa samat turvat kuin
jäsenelläkin, ja lisäksi korvaus tapaturman
aiheuttamasta kuolemasta on 2 000 euroa ja
tapaturman aiheuttamasta täydellisestä
pysyvästä haitasta 10 000 euroa.

TRALin jäsenkortti toimii myös matkustajavakuutuskorttina. Siinä on mainittu mm.
vakuutuksen numero ja voimassaoloaika.
Vakuutettuina ovat jäsenet, joiden
vakinainen kotipaikka on Suomessa.
Tapaturmavakuutuksen omavastuuosuus on
100 euroa, matkustajavakuutuksessa
omavastuuosuutta ei ole.
Matkustajavakuutuksesta korvataan matkan
aikana syntyneen sairauden ja tapaturman
aiheuttamia hoitokuluja, mukaan lukien
If Vahinkovakuutusyhtiön hyväksymä
sairauskuljetus kotimaahan sekä näiden
aiheuttamasta matkan peruuntumisesta ja
keskeytymisestä aiheutuvia ylimääräisiä
kustannuksia. Sairauden hoitokuluja
korvataan korkeintaan 90 vuorokauden ajalta
hoidon alkamisesta ja tapaturman hoitokuluja
enintään kolmen vuoden ajalta tapaturman
sattumisesta. Vakuutus on voimassa enintään
45 vuorokautta yksittäisen vapaa-ajan matkan
alkamisesta. Jos matka kestää yli 45
vuorokautta, kysy vakuutusmahdollisuuksia
If Vahinkovakuutusyhtiöstä.

Järjestövakuutus
TRAL on vakuuttanut jäsenensä liiton
järjestötehtävissä ja -tilaisuuksissa sattuvien
henkilö- ja esinevahinkojen varalta. Vakuutus
on järjestötoiminnan yhteydessä voimassa
kaikkialla maailmassa. Vakuutettuina ovat
järjestö, sen jäsenjärjestöt, sekä niiden jäsenet
ja toimihenkilöt järjestötehtävissä ja
-tilaisuuksissa ollessaan.
Lisätietoja vakuutuseduista saat suoraan IF:n
sivuilta: if.fi/tral. Myös mahdolliset vahinkoilmoitukset voit tehdä samassa osoitteessa tai
hankkia lisävakuutuksia itsellesi!
Vakuutusturva on sidottu TRALin jäsenyyteen.
Jos jäsen eroaa tai erotetaan järjestöstä,
vakuutusturva päättyy välittömästi.

Vakuutuksesta korvataan vapaa-aikana
sattuneita tapaturmia, mikäli niitä ei korvata
johonkin lakiin perustuen.
Turva tapaturman hoitokulujen varalta
Tapaturmavamman hoitokulukorvaus on
enintään 6 214 euroa tapaturmaa kohti.
Vakuutuksessa on 100 euron omavastuu.

tral.fi/vakuutusturva
tral.fi/vakuutusturva/ukk
if.fi/tral

Turva tapaturmaisen pysyvän haitan varalta
Korvaus pysyvästä haitasta on enintään
22 347 euroa tapaturmaa kohti. Summasta
maksetaan korvausta lääketieteellisen haittaasteen mukaan. Vakuutusehtojen kohdasta
3.9 poiketen turvasta ei makseta kaksinkertaista korvausta.
Turva tapaturmaisen kuoleman varalta
Korvaus tapaturmaisesta kuolemasta on
11 175 euroa. Vakuutus ei sisällä päivärahaa.
Tarkempaa tietoa vakuutuksen yksityiskohdis-
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If:n muut vakuutusedut

Järjestöjäsenet saavat
reippaat keskittäjäedut

Vakuutukset ovat tärkeä osa TRALin
jäsenilleen sopimia etuja. Edellä mainittujen,
jäsenyyteen sisältyvien vakuutusten, lisäksi
saat myös muista Ifin vakuutuksista
merkittäviä alennuksia. Tutustu omiin
vakuutusetuihisi ja tarkasta, tarvitsetko
vakuutusturvaasi täydennystä.

Mitä enemmän keskität vakuutuksiasi Ifille,
sitä enemmän etusi kasvavat. TRALin jäsenenä
voit saada If Etuohjelmassa jopa 16 %
alennusta vakuutusmaksuistasi.
If palkitsee lisäksi keskittäjäasiakkaitaan
vahingottomuudesta omavastuuedulla, jolla
voi kuitata omaa osuutta sitten, kun vahinko
sattuu.

Primus-henkivakuutus
TRALin jäsenet ovat oikeutettuja Suomen
edullisimpaan henkivakuutukseen, Primus
henkivakuutukseen. Selviytymisturva sisältyy
automaattisesti kaikkiin Primus henkivakuutuksiin. Tämä 2000 euron lisäetu on vain
järjestöasiakkaiden vakuutuksissa.Vakuutukseen ovat oikeutettuja myös jäsenten
puolisot.

Lue lisää vakuutuseduistasi osoitteesta if.fi/tral
tai soita Ifiin 010 19 19 19.
tral.fi/vakuutusturva
tral.fi/vakuutusturva/ukk
if.fi/tral

Jäsenten lapsille on tarjolla Primustapaturmavakuutus. Vakuutus on voimassa
vapaa-aikana, myös urheiluharrastuksissa.
Vahingon sattuessa voit valita sopivimman
hoitopaikan. Edullinen vakuutus maksaa noin
3 euroa kuussa.
Primus henkivakuutus on myynnissä
ainoastaan Ifin ja Kalevan sopimusjärjestöjen
jäsenille perheineen. Turvan tarjoaa
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva.
Vakuutuksen voi hankkia Ifistä tai netistä
osoitteesta henkivakuutuskuntoon.fi.

Täysjäsenyyteen sekä kulta- ja
mustatason opiskelijajäsenyyteen
sisältyy vastuu- ja oikeusturvavakuutus sekä vapaa-ajan matka- ja
tapaturmavakuutus. Lisäksi jäsenet
saavat tuntuvia alennuksia muista
vakuutuksista, esimerkiksi
henkivakuutuksesta.
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MEMBER+
Member+ on A-lomat ry:n omistama jäsenetupalvelu, joka tarjoaa
ajankohtaisia etuja akavalaisten ammattiliittojen jäsenille. Member+ välittää
myös A-lomien lomahuoneistoja.
Member+-palvelun etuja
Matkailu: alennuksia mm. hotelleista, risteilyistä sekä autovuokraamoista
Vapaa-aika: alennuksia mm. teatteriesityksistä, hiihtokeskuksista ja kylpylöistä
Verkkokaupat: alennuksia mm. muotia ja kirjoja tarjoavista verkkokaupoista
Hyvinvointi: alennuksia esimerkiksi erilaisista hyvinvointivalmennuksista
ja -analyyseista
Tarkista ajantasaiset edut osoitteesta: memberplus.fi. Kirjautumalla
sisään näet yhteisten akavalaisten
etujen lisäksi erityisesti TRALin
jäsenille suunnatut edut.
Sivustolla kannattaa vierailla usein,
sillä osa sivun sisällöstä muuttuu
kausittain. Seuraa Member+:aa
myös Facebookissa tai Instagramissa
pysyäksesi ajan tasalla uusista
eduista!
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PANKKIPALVELUT
Danske Bankin kilpailukykyiset edut TRALin jäsenille
Jäsenen asuntolainaedut

Säästämisen ja
sijoittamisen edut

Asuntolaina aina edullisemmin
Saat aina automaattisesti alennuksen
asuntolainan marginaalista. Liiton jäsenenä
saat lainasi edullisemmin kuin liittoon
kuulumattomat asiakkaat. *

Liiton jäsenenä saat aina etuja sijoittamisesta
– olitpa sitten omatoiminen sijoittaja, haet
vaivatonta valmista ratkaisua tai toivot
henkilökohtaista neuvontaa. Raha ei
automaattisesti tuo onnea, mutta se tarjoaa
taloudellista mielenrauhaa sekä itsenäisyyttä.
Tarjoamme sinulle välineet vaurastumiseen,
valitse oma tapasi:

Asuntolaina ilman kuluja
Sinulta ei peritä asuntolainan järjestelypalkkiota, joka on normaalisti 0,60 % lainan
pääomasta, aina kuitenkin vähintään
300 euroa.

Helppo valmis ratkaisu
Varainhoito Online -palvelu tekee sijoittamisen aloittamisen helpoksi, riippumatta
sijoitettavasta summasta tai aiemmasta
sijoittamiskokemuksesta. Pääset sijoittamiseen kiinni jo 10 € kuukausisummalla.

Päivittäinen pankkiasiointi edullisemmin
Saat 25-50 % alennuksen päivittäispalvelupaketin kuukausimaksusta niin kauan kuin
maksat asuntolainaa. Päivittäispalvelupakettisi
sisältää mm. kaksi tiliä, kaksi korttia ja
pankkitunnukset.

Omatoiminen sijoittaja
Kaupankäynti Online -palvelusta löydät
monipuoliset digitaaliset palvelut sekä
kattavat sijoitusvaihtoehdot maailmanlaajuisesti, kilpailukykyisin välityspalkkiohinnoin.

Lyhennysvapaat ilman kuluja
Voit hakea 4-12 kk pituisia lyhennysvapaita
jaksoja ilman toimitusmaksua**. Säästät
vähintään 180 euroa myönnetyltä lyhennysjaksolta.

Henkilökohtainen neuvonta
Olet yrittäjä tai sinulle on jo ehkä kertynyt
omaisuutta, ja haluat keskustella asiantuntijan
kanssa sopivista sijoitusneuvonta- sekä
varainhoitopalveluista. Varaa aika tapaamiseen ja hyödynnä asiantuntijoidemme apua ja
neuvoja.

Elämääsi sopiva maksuohjelma
Voit asettaa lainaasi kiinteät, portaittain
nousevat lyhennystasot ensimmäiselle viidelle
vuodelle.
Lisäedut vastavalmistuneelle
Vastavalmistuneena saat jopa yli 700 euron
*** vuosittaiset edut:
Laajimmat palvelut päivittäiseen
pankkiasiointiisi maksutta
Sisäänpääsy 1000 lentokenttäloungeen
ja kattava matkavakuutus
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Yrittäjälle ilmainen kartoitustapaaminen ja
tukea henkilökohtaisissa lainopillisissa
asioissa.
Palvelua juuri sinun asioihisi
erikoistuneilta henkilöiltä
Sijoituksien seuraaminen ja hoitaminen
kätevästi mobiilissa

Tarjoamme TRALin jäsenille****:
Kaupankäynti Online -palvelu ilman
kuukausimaksuja. Maksat vasta, kun teet
toimenpiteitä, tällöin maksat
välityspalkkioita tekemistäsi kaupoista
Varainhoito- ja sijoitusneuvontapalveluista -15%
Sijoittajalle Danske-tili ja verkkotunnukset
veloituksetta
Arvo-osuustilin siirto
Danske Bankiin 0 euroa

Lue lisää eduista ja ota ne käyttöösi
osoitteessa danskebank.fi/akava
Ota yhteyttä! Kerromme lisää eduista:
0200 25880, ma-pe 8-20.

* Lainaa hinnoiteltaessa huomioidaan voimassa olevat minimimarginaalit. Lainatarjouksessasi näet hinnan sekä liiton jäsenenä että
ilman jäsenyyttä. Jos asiakas ottaa 170.000 euron lainan, laina-aika olisi 20 vuotta ja lainan viitekorkona käytetään 12 kk Euriborkorkoa, olisi lainan kokonaiskorko 1,25 % (Kuluttajansuojalain mukaan laskettu todellinen vuosikorko 1,36 %). Luoton ja muiden
luottokustannusten yhteismäärä 194 228,96 euroa, sis. Järjestelypalkkion 1020 euroa ja automaattisen tiliveloituksen maksun 2,70
euroa/maksuerä, maksuerien lukumäärä 240 kpl. (Tiedot 15.12.2017 tilanteesta)
** Lyhennysvapaan saamineen vaatii positiivisen luottopäätöksen.
*** Danske Bankin etu- ja palvelukokonaisuus tarjotaan viideksi vuodeksi liiton jäsenelle, joka on valmistunut opinnoistaan etujen
käyttöönottoa edeltävän kahden vuoden aikana. Mastercard Platinum ja Priority Pass™ -kortit edellyttävät positiivista luottopäätöstä.
Arvo riippuu käyttöönotetuista edusta.
**** Etujen voimassaolo edellyttää voimassaolevaa sijoituspalvelusopimusta Danske Kaupankäynnistä, Danske Sijoitusneuvonnasta tai
Danske Varainhoidosta. Mikäli sopimus päättyy, noudatetaan kulloinkin voimassa olevia palveluhinnaston mukaisia maksuja ja
sopimusehtoja. Muista palveluista veloitetaan kulloinkin voimassaolevan palveluhinnaston mukainen maksu.

TRAL MasterCard
TRAL MasterCard on vain jäsenille tarkoitettu
luottokortti. Se on edullisempi kuin yksikään
pankkien myöntämä luottokortti (todellinen
vuosikorko 7.10 %*).
Kortin ominaisuudet:
MasterCard -luottokortti
lähimaksuominaisuudella
vuosimaksuton
korko 5,5 % + 3 kk Euribor
tilinhoitopalkkio 1 € / kk. Palkkio veloitetaan, kun kortilla on tehtyjä tapahtumia
tai luottotilillä on avointa saldoa
käteisnostopalkkio 2,5 € + 2,5 %
luottokortin ehdot on sidottu jäsenyyteen.
Mikäli jäsenyys päättyy, kortinmyöntäjällä
on oikeus irtisanoa sopimus 2 kuukauden
irtisanomisajalla.
opiskelijalla oltava vähintään
90 opintopistettä, maksimi luottoraja
1000 euroa

Hakemuksen käsittely ja kortin
toimittaminen kestää noin 3 viikkoa.
tral.fi/jasenedut
* Todellisen vuosikoron laskennassa käytetty
1500 euron luottoa ja oletettu, että laina-aika
on yksi vuosi. Luotto maksetaan takaisin 12
yhtä suurena eränä.
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MUUT JÄSENEDUT
Lehtiedut
Tradenomi-lehti
Lehti sisältyy jäsenmaksuun ja se ilmestyy neljä kertaa vuodessa.
Tradenomi-lehdessä käsitellään työelämän ilmiöitä, koulutusta sekä
TRALin toimintaa. Lehti on myös luettavissa sähköisenä versiona
verkkosivuilla. tral.fi/julkaisut

Jäsenetulehdet edullisempaan hintaan
Jäsenenämme voit valita pienellä lisäjäsenmaksulla itseäsi kiinnostavan lukupaketin.
Jäsenetulehtiämme ovat Kauppalehti Optio, Talouselämä, MikroPC, Tietoviikko ja
Markkinointi & Mainonta. Voit tilata haluamasi lehdet verkkoasioinnin kautta: asiointi.tral.fi

Kauppalehti Optio
Kauppalehti Option voi tilata itselleen
8 euron lisäjäsenmaksulla kuukaudessa.
Optio on korkeatasoinen talousaikakauslehti,
joka elää kanssasi niin työssä kuin vapaaajalla. Optiossa mukana mm. talous, politiikka,
johtaminen, matkat, viini&ruoka, kulttuuri ja design.

us

Alenn

50%

aalinorm sta!
n
hin a

Talouselämä
Talouselämän voi tilata itselleen 10 euron lisäjäsenmaksulla
kuukaudessa. Kun tilaat Talouselämän jäsenetuhintaan, saat
samaan hintaan Talouselämä-lehden myös iPad:lle.

us

Alenn

68%

aalinorm sta!
hinna

Talouselämässä on kaikki, mitä tarvitset pitääksesi tärkeimmän
työkalusi terävänä ja iskussa. Talouselämä on bisnesihmisten
oma lehti. Olet hyvässä seurassa ja tutussa piirissä, jossa
puhutaan työn lisäksi myös kodista, harrastuksista, urheilusta
ja kulttuurista - kaikesta mikä tuo lisää laatua elämään.
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MikroBitti

us

Alenn

45%

aalinorm sta!
n
in
h a

Mikrobitin voi tilata 7 euron lisäjäsenmaksulla kuukaudessa.
MikroBitti on porttisi digitaaliseen elämään. Tarjolla on tuhti
paketti mielenkiintoisia oppaita, vertailuja ja testejä kaikista
digiajan vempaimista. Olitpa sitten kiinnostunut kännyköistä,
läppäreistä taikka nettipalveluista - MikroBitti on lehti juuri
sinulle!
Lukijat kiittävät opastavia juttuja, joissa kerrotaan miten
tekniikasta saa käytännön hyötyä MikroBitin testien ja
vertailujen avulla tiedät, mitä tuotteita ja palveluita kannattaa
hankkia ja miten niistä saa suurimman hyödyn sekä ilon irti.

Tietoviikko
Tietoviikon voi tilata itselleen 7 euron lisäjäsenmaksulla
kuukaudessa.

us

Alenn

45%

aalinorm sta!
n
in
h a

Tietoviikko on sillanrakentaja tietotekniikan ja liiketoiminnan
välillä. Lehden avulla ymmärrät molempien maailmoiden
mielenkiintoiset kytkökset syvällisesti. Tietoviikon lukija ei ole
teknologiajargonin uhri. Tietotekniikka ei ole enää aikoihin
ollut liiketoiminnan tuki-instituutio, se on itsessään
liiketoimintaa. Siksi teknologian kehityksen ymmärtäminen
on edellytys modernille bisnesihmiselle.

Markkinointi & Mainonta

us

Alenn

Uutuus! Markkinointi & Mainonnan
voi tilata itselleen 10 euron
lisäjäsenmaksulla kuukaudessa.

45%

aalinorm sta!
n
in
h a

Miten tilaan jäsenetulehden?
Valitse lehti tai lehdet, jotka haluat tilata edulliseen jäsenhintaan. Lehden voi tilata tai
peruuttaa tai tilausta muuttaa helpoiten TRALin verkkoasioinnissa osoitteessa asiointi.tral.fi.
Jäsenetulehdestä aiheutuva lisäjäsenmaksu laskutetaan pääsääntöisesti normaalin
jäsenmaksun yhteydessä. Ainoastaan työnantajaperinnän piirissä olevilta jäseniltämme
lisäjäsenmaksu peritään erillisellä laskulla. Lisätietoja laskutuksesta saat toimistoltamme.
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Muita lehtietuja
A-Lehtien lehdet
Kauppalehti
opiskelijoille

TRALin jäsenenä voit tilata A-Lehtien lehtiä
erikoishintaan. Erikoishintaiseen lehtivalikoimaan kuuluvat Image, Mondo,
Kauneus&terveys sekä Avotakka.

Kaikki opiskelijajäsenet voivat tilata
Kauppalehden maksutta neljän
kuukauden ajaksi. Lehtietu koskee
1.-4. vuosikurssin opiskelijoita, etu
ei ole varsinaisten jäsenten käytössä.
Lehden tilausjakso aukeaa lokamarraskuun aikana. Tilauksen voi
siis tehdä kerran vuodessa
verkkosivujen kautta trol.fi.

Lehdet tilataan A-lehtien tilauspalvelusta
osoitteesta www.a-lehdet.fi/tilaus. Tilaukseen
tarvittavan tarjouskoodin löydät verkkosivuiltamme. Lehtien hinnat ovat jäsenille –40 %
normaalihinnoista.

Koulutusedut
TRALin ja yhdistysten koulutusten lisäksi yhteistyökumppanimme
tarjoavat erilaisia koulutusmahdollisuuksia jäsenillemme:

Viope-ohjelmointikurssit
Viope Solutions Oy on ohjelmoinnin verkkoopetusvälineiden kehittämiseen erikoistunut
yritys. Kurssien sisältö alkaa ruohonjuuritasolta, joten aikaisempaa ohjelmointikokemusta
ei tarvita. Jäsenenämme saat -20% alennuksen kurssien normaalihinnoista.
Viope™ Personal -ohjelmointikurssit sisältävät
valmiin verkko-opiskelupaketin, joka sisältää
teoriamateriaalin, harjoitustehtävät ja niihin
liittyvän opastuksen ja palautteen.
Reaaliaikaisen palautteen mahdollistaa
Viopen kehittämä ART-teknologia. Tämän
lisäksi käyttäjällä on tukenaan standardin
mukaiset kääntäjät ja tulkit. Viopen
ohjelmointikursseilla oppiminen on helppoa
eikä vaadi erillisten ohjelmien asentamista
koneelle.

Lisätiedot kurssien sisällöistä ja
laajuudesta: viope.com.
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KauppakamariTieto
- talous- ja henkilöstöhallinnon
ammattilaisten verkossa
toimiva tietopalvelu

TJS-opintokeskus

Palveluun on koottu työssä tarvittava tieto 12
eri aihealueelta, kuten kirjanpidosta,
verotuksesta, palkanlaskennasta ja työsuhdeasioista. Palvelua päivitetään säännöllisesti,
joten tieto on aina voimassa olevan
lainsäädännön mukaista ja luotettavaa. Lisäksi
saat sähköpostiisi 2-4 kertaa vuodessa tiedon
muuttuneista asioista. KauppakamariTiedon
tuotteet ovat saatavana myös päivitettävinä
kansioina.

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n
yhteinen koulutus- ja palveluorganisaatio,
joka tukee toimihenkilöiden osaamisen
kehittämistä. TJS tarjoaa liitoille, yhdistyksille
ja niiden jäsenistölle koulutus-, kulttuuri- ja
kehittämispalveluja. Koulutustarjonnasta
löydät seminaareja ja kursseja yhdistystoimintaan, ammatilliseen kehittymiseen ja
työssäjaksamiseen liittyen. Lisäksi tarjolla on
useita maksuttomia seminaareja liittyen
työelämän kehittämiseen.

Tradenomiliiton jäsenenä saat
KauppakamariTieto-palveluista alennusta
seuraavasti:
Opiskelijajäsenet saavat 50 % alennuksen
ovh:sta koko opiskeluajan
Työelämässä olevat jäsenet saavat 50 %
alennuksen ovh:sta ensimmäisenä
tilausvuonna

Koulutuskalenterin ja hinnat löydät
osoitteesta tjs-opintokeskus.fi.

Polttoaine-edut
TRALin jäsenet voivat
hyödyntää St1-ketjun
tarjoamia etuja jäsenkortillaan. Lisäksi saat samat
polttoaine-edut Shell
huoltoasemilta. Mikäli käytät mobiilijäsenkorttia, voit hyödyntää näitä etuja St1asiakaskortilla, jonka saat mobiilijäsenkorttia
näyttämällä St1-asemalta.

Voit hankkia käyttöösi tarvitsemasi asiakokonaisuudet tai koko palvelun. Vuosilisenssin
hinta määräytyy tilaamiesi asiakokonaisuuksien ja käyttäjien lukumäärän mukaan.
Yksittäisten verkkopalveluiden hinnat
alkaen 93 € (+alv 24 %)
Verkkopalvelu + kansio
alkaen 139,00 € (+alv 10 %)
Koko KauppakamariTieto
alkaen 440 € (+alv 24 %)

Shell HelmiSimpukka-ravintoloista saat etua
tietyistä ruoka-annoksista sekä vaihtuvasta
kampanjatuotteesta.

Ammattikirjasto.fi täydentää
KauppakamariTietoa, mutta toimii myös
itsenäisenä palveluna. Valittavinasi on
alkuvaiheessa kaksi kokoelmaa, Talous ja
Työsuhde. Mukana on mm. suositut
Käytännönläheisesti-teokset sekä paljon
muuta aihealueen kirjallisuutta. Valikoimaa
täydennetään uutuuksilla.
Hinnat alkaen 195 € /aihealue (+alv 24 %)

Lisätietoa: tral.fi/ jasenedut
Edun saat näyttämällä jäsenkorttiasi
maksun yhteydessä.
Saat myös lämmitysöljystä alennusta,
kun ilmoitat tilauksesi yhteydessä olevasi
TRALin jäsen.

Lisätietoja ja tilaukset osoitteesta
www.kauppakamarikauppa.fi,
puhelimitse 09 2286 0360 tai sähköpostilla
kustannus@helsinki.chamber.fi
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Matkustus- ja majoitusedut
TRALin mökit
Käytössäsi ovat TRALin lomamökit Rukalla, Levillä ja Tahkolla edulliseen jäsenhintaan. Lisäksi
Member+ -palvelu välittää A-lomien huoneistoja kaikkien akavalaisten käyttöön. Mökit ovat
varustelultaan korkeatasoisia ja niiden ympäristö tarjoaa hyvät mahdollisuudet liikkumiseen
ja vapaa-ajan viettoon niin kesällä kuin talvella.

varustetun huoneen. Koko huvilan levyinen
terassi aukeaa järvelle. Mökki soveltuu 6-8
henkilölle.

Tahko

Varustus:
Mökissä on kaikki perusmukavuudet;
astianpesukone, pyykinpesukone, kuivausrumpu, kuraeteinen kuivauskaapilla, kahvinja vedenkeitin, leivänpaahdin, kiertoilma- ja
mikroaaltouuni, astiasto 12 henkilölle,
2 taulutelevisiota, dvd/cd-soitin radiolla,
silityslauta ja –rauta sekä ilmalämpöpumppu.
Mökki sijaitsee Nilsiän Tahkovuorella ja se on
rakennettu vuonna 2009. Asuinpinta-alaa on
116 m2 sisältäen neljä kahden hengen
makuuhuonetta, tilavan saunaosaston, kaksi
wc:tä, olohuoneen, hyvin varustellun keittiön
sekä pienen vuodesohvallisen taulu-tv:lla

Vuokra-aika on viikko ja vaihtopäivä on
lauantai.

Ruka, Kuusiruka 6

Varustus:

Mökkiin ei saa viedä lemmikkieläimiä eikä
sisätiloissa tupakoida.

Mökissä on kaikki perusmukavuudet eli
sähkölämmitys, kylmä/kuuma vesi, wc/suihku
ja keittiö. Keittiövarustukseen kuluu jääkaappi,
sähköliesi + uuni, mikroaaltouuni, astianpesukone, kahvinkeitin, vedenkeitin,
leivänpaahdin ja astiasto. Lisäksi varustukseen
kuluu sähkösauna, takka, radio, taulu-TV,
digiboksi, DVD-soitin, kotiteatteri ja valikoima
elokuvia, pyykinpesukone, vaatteidenkuivauskaappi ja silitysvälineet. Pihalla on sähköpistokkeet auton lämmitystä varten.

Mökki sijaitsee Rukalla Kuusamossa. Mökki on
rakennettu vuonna 1989. Tilaa on alakerta
54 m2 + parvi 25 m2. Huoneistossa on
yhdistetty olohuone ja avokeittiö, 2 tilavaa
makuuhuonetta, pesuhuone ja sauna,
ulkoterassi sekä tuulikaappi. Vuodepaikkoja
on alakerran makuuhuoneissa 4 (parisängyt)
ja parvella kuusi runkopatjaa. Mökki sopii 6-8
hengelle.

Mökkiin ei saa viedä lemmikkieläimiä eikä
sisätiloissa tupakoida.
Vuokra-aika on viikko ja vaihtopäivä
on lauantai.
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hyvin varustettu keittiö, olohuone, alakerrassa
kaksi makuuhuonetta, yläkerrassa kaksi
makuuhuonetta, molemmissa kerroksissa
erillinen wc, sauna ja pesuhuone.

Levi, Levin Taika

Varustus:
Varustukseen kuuluu takka, radio, tv ylä- ja
alakerrassa, PlayStation 4 (ei huoneistossa 2),
koneellinen vaatteiden kuivauskaappi,
pesukone, sähköliesi+uuni, mikroaaltouuni,
kahvinkeitin, vedenkeitin, leivänpaahdin,
astianpesukone, viinikaappi (ei huoneistossa
1), pakastin (huoneistossa 2 pakastelokero),
täydellinen astiasto kahdeksalle hengelle sekä
mahdollisimman täydelliset ruoanlaittovälineet.

TRALin jäsenten käytössä on ympäri vuoden
Levillä samassa Levin Taika -kiinteistössä kaksi
identtistä huoneistoa.
Levin Taika sijaitsee Levin Etelä-Rakassa noin
3,7 kilometrin päässä Levin keskuksesta ja
1,8 kilometrin päässä hiihtohisseistä ja
golfkentästä. Skibussin reitti kulkee noin 200
metrin päässä. Vuodepaikkoja mökin
molemmissa huoneistoissa on kahdeksalle
hengelle.

Huoneistoissa on myös erillinen kylmä
ulkovarasto takkapuille ja liikuntavälineille.
Kesäkäytössä mökin edessä on laaja kalustettu
terassi, josta avautuu näkymä Levitunturiin.
Mökkiin saa viedä lemmikkieläimiä.

Mökki on rakennettu vuonna 2006.
Molempien huoneistojen pinta-ala on
103,5 m2 kahdessa tasossa. Huoneistoissa on

Vuokra-aika on viikko ja vaihtopäivä on
lauantai.

Mökkien varausohjeet
Kaikki lomahuoneistot, sekä TRALin omat että
A-lomien huoneistot, varataan Member+palvelun kautta. Hinnat vaihtelevat kausittain.
TRALin omien mökkien (Ruka, Levi ja Tahko)
vuokraan sisältyy kaksi hissilippua, joilla
pääset rinteeseen rajattomasti viikon aikana.

Ajantasaisen varaustilanteen löydät
osoitteesta memberplus.fi. On tärkeää
rekisteröityä palveluun, sillä ilman rekisteröitymistä et näe oman liittosi tarjoamia etuja,
esimerkiksi TRALin omia mökkejä lainkaan.
Tutustu kohteisiin sekä varausohjeisiin ja
-ehtoihin: memberplus.fi/lomahuoneistot.

TRALin omat mökit (Ruka, Levi ja Tahko)
tulevat varattavaksi 7 kuukautta ennen
varattavaa viikkoa ja muut kohteet 6
kuukautta ennen varattavaa viikkoa.
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Uutta palveluissamme: Kehu
Kehu on täysin ilmainen ja kaikille avoin palvelu, jonka
avulla voit lähettää, vastaanottaa ja kirjata hyvää palautetta.
Kehujen listaamisen kautta saat konkreettisen käsityksen
omista taidoistasi ja vahvuuksistasi ja voit hyödyntää
Kehussa keräämääsi palautedataa raporttien muodossa
esimerkiksi työnhaussa. Tutustu osoitteessa mykehu.fi ja
vinkkaa myös tutuillesi! Palvelua käyttääkseen ei tarvitse olla
TRALin jäsen.
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TRADENOMIEN
AMMATTIKUNTATUNNUKSET
Tradenomisormus
Tradenomisormukset valmistetaan pitkälti käsityönä kotimaassa.
Sormukset valmistaa Design Laura Helvelahti.
Tradenomisormusta voi käyttää vain tradenomi-, BBA- tai
Tradenomi (ylempi AMK) -tutkinnon suorittanut henkilö.
Valittavanasi on kaksi materiaalia, valko- tai keltakulta.
Sormuksista on olemassa kaksi leveyttä: sirompi 5 mm ja
leveämpi 7 mm. Tradenomisormuksen rungon muoto on selvästi
poikkeava, eikä sitä voi sekoittaa muiden liittojen sormuksiin.
Tradenomisormusten tilaus ja toimitus:
Sormuksen hinta vaihtelee valitusta materiaalista ja paksuudesta
riippuen. Sormuksia valmistetaan kaksi kertaa vuodessa,
tilauksen voit tehdä TRALin sivujen kautta. Sivuilta löydät lisätietoa
sormusten hinnoista sekä tilausaikatauluista.
Sormuksen toimitusaika on noin 8 viikkoa.
Lisätietoja ja tilausohjeet: tral.fi/tradenomisormus

Tradenomilakki
Tradenomilakit valmistaa E.R.Wahlman Oy käsityönä
Suomessa. Lakki on suunniteltu vain tradenomeille, eikä
sitä voi tilata muualta. Lakkia voivat käyttää sekä
valmistuneet tradenomit että tradenomiopiskelijat.
Tradenomilakki noudattaa TRALin päävärejä: kupuosa on
valkoinen, lakkia kiertävä panta harmaa ja tupsu harmaavihreä. Lakin pantaan kiinnitetään kultainen tradenomilyyra. Kupuosan materiaalina on laadukas puuvillasametti,
joka kestää hyvin aikaa. Sisäpuolen vuoraus on satiinia ja otsaa vasten
tuleva nauha nahkaa. Poikkeuksellisesti tupsun nauha on kiinnitetty
myös lakin etuosan, lipan viereen.
Tradenomilakkien tilaus ja toimitus:
Tradenomilakin hinta on TRALin jäsenille 95€/kpl (muille tradenomeille 130€/kpl). Tilaus tehdään
sähköpostitse tai sivuillamme olevan lomakkeen kautta. Toimitusaika on noin viikko, mikäli
haluamasi koko löytyy varastosta. Pidämme varastossa aina yleisimpiä lakkikokoja (koot 54-60),
mutta poikkeuksellisen pienten tai suurten kokojen osalta toimitusaika on pidempi.
Lisätietoja ja tilausohjeet: tral.fi/tradenomilakki
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TUTKITTUA TIETOA
TRAL jäsentutkimus
Saat alkuvuodesta vuosittain ilmestyvän
jäsentutkimuksen kotiin kannettuna
Tradenomi-lehden mukana. Tutkimuksessa
selvitetään mm.
tradenomien palkkatasoa ja -kehitystä
tradenomien työoloja, mm. työaikaa
ja etätöihin liittyviä käytäntöjä
tradenomien sijoittumista työelämään
Tutkimus on saatavilla myös sähköisenä
osoitteessa tral.fi/tutkimukset.

Oppaat
Sivuiltamme voit ladata käyttöösi myös
hyödyllisiä työelämäoppaita, esimerkiksi:
Tradenomiopiskelijan työelämäopas
YTN työsuhdeopas
Tasa-arvo-opas
Yhteistoimintaneuvotteluopas
Paranna palkkaasi -opas
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TRADENOMIN PROFIILI

3780

10

EUR

AMMATTIVUOSIA
KESKIMÄÄRIN

KK-PALKKA
KESKIMÄÄRIN

SEKTORI

MIEHIÄ

JULKINEN

NAISIA

87%

VUOTTA

KESKI-IKÄ

YKSITYINEN

TOIMIASEMA

KOULUTUSALA
LUONNONTIETEIDEN
ALA

53,5%

0,3%
KULTTUURIALA

4,1%
JOHTO

84,2%
YHTEISKUNTATIETEIDEN,
LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA

16,9%

25,5%
TOIMIHENKILÖT

15,5%

ASIANTUNTIJAT

37

13%

69%

KESKIJOHTO

31%

Lähde: TRAL-jäsentutkimus 2018
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JÄSENETUOPAS 2019

YHTEYSTIEDOT
Tradenomiliitto TRAL ry
Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki
p. 020 155 8800
fax 020 155 8809
toimisto@tral.fi
tral.fi
Jäsenpalvelu ja työsuhdeneuvonta päivystävät ma-to klo 9-16 ja perjantaisin klo 10-16.

Jäsenpalvelut

Työsuhdeneuvonta

jäsenmaksut, liittymiset,alennushakemukset
ja jäsentietojen muutokset.
p. 020 155 8803
jasenasiat@tral.fi

Työ- ja virkasuhteisiin liittyvät asiat,
työttömyysturva
p. 020 155 8815
lakiasiat@tral.fi

Palkka- ja työttömyysturvaneuvonta
p. 020 155 8800
palkkaneuvonta@tral.fi
tyottomyysturvaneuvonta@tral.fi

Kysy chatissa!
Jäsenpalvelumme
päivystää toimiston
aukioloaikoina
myös chatissa:

Voit liittyä jäseneksi kaikkina vuorokauden
aikoina verkkosivuillamme tral.fi/liity tai
kampanjasivullamme tradenomilife.tral.fi.

tral.fi
Sähköinen asiointi (asiointi.tral.fi)
Voit muokata jäsentietojasi:
osoitteenmuutos
jäsenlajin vaihdos
jäsenmaksutavan muutos
jäsenetulehtien tilaus
yhdistyksiin ja verkostoihin
liittyminen

Lisäksi voit valita sähköisessä asioinnissa
ne aiheet, joista haluat saada meiltä sähköpostia.
Valittavanasi ovat seuraavat kategoriat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alueesi tapahtumakutsut
Toimialojen ajankohtaiset uutiset
TRAL vaikuttaa
Jäsenedut ja -palvelut
Jäsenyysviestintä
Uutiskirje – yleiskatsaus TRALin toimintaan kerran kuussa.
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Sain hyviä
vinkkejä
työnhakuun;
sellaisia, joita en
ollut vielä
netistä lukenut.

Keskustelu
rekrytoinnin
ammattilaisen
kanssa auttoi
näkemään asioita
hieman eri tavalla
kuin aikaisemmin.

Vinkit olivat
toimivia, ja oli
hyvä saada
henkilökohtaista
palautetta CV:stä ja
hakemuksesta.

URALLA ETEENPÄIN TRADENOMI!
TRALIN URAPALVELUT

...JA TYÖSUHDENEUVONTA!

Kuinka pyytää tehtävien mukaista
palkkaa? Miten valmistautua kehityskeskusteluun? Onko tähtäimessäsi asiantuntijaura tai kokonaan uusi työpaikka?

Mistä työsopimuksessasi on sovittu?
Korvataanko sinulle ylityöt? Mitkä ovat
oikeutesi yt-neuvotteluissa? Ongelmia
työhönpaluussa perhevapaan jälkeen?
Voinko anoa opintovapaata? Millainen
on tradenomin työttömyysturva? Milloin
vuosiloman voi pitää ja milloin lomarahat pitää maksaa? Mikä on tradenomin
oikeusturvavakuutus?

x

Urapalveluistamme saat vastauksia
urasuunnitteluun liittyviin asioihin.
Henkilökohtaisessa urapalvelussamme saat
asiantuntijoidemme neuvoja työhakemuksen
ja cv:n laatimiseen sekä opastusta työhaastattelussa menestymiseen. Lisäksi tarjolla
neuvoja, miten kannattaa valmistautua
palkka- tai kehityskeskusteluun. Voit myös
työstää omaa urasuunnitelmaasi, jossa
mietimme yhdessä, millainen jatko- tai
lisäkoulutus on juuri Sinulle sopivaa, jotta voit
urallasi edetä tavoittelemaasi tehtävään!

tral.fi/urapalvelut
>
¯

x

Kaikkiin työsuhteeseesi liittyviin asioihin saat
apua työsuhdeneuvonnastamme. Voit
lähettää nykyisen työsopimuksesi tarkastettavaksi tai kysyä neuvoa uuden työsopimuksen
tekoon. Perhe- ja opintovapaisiin, työttömyysturvaan ja yt-neuvotteluihin liittyvissä
kysymyksissä saat asiantuntevaa neuvontaa
meiltä ja samalla sijoitat tulevaisuuteesi.

tral.fi/tyosuhdeneuvonta
>
¯

TRALIN JÄSENENÄ SAAT KÄYTTÖÖSI TUKUN MUITAKIN ETUJA JA ALENNUKSIA.
TUTUSTU KOKO TARJONTAAN: TRAL.FI/JASENEDUT

