
JÄSENPALVELUT JA -EDUT 2020

Rakennamme 
parempaa työelämää 



Tekniikan akateemiset ovat ihmisiä tekniikan 
takana. Katseet kääntyvät meihin, kun 
aikamme suuria ongelmia ratkaistaan. TEK 
on jäsentensä etujen valvoja, uran tukija ja 
yhteisöllisyyden tekijä. Meitä on noin 70 000 
diplomi-insinööriä, arkkitehtia ja vastaavan 
yliopistokoulutuksen suorittanutta sekä 
näiden alojen opiskelijaa.
 
Korkeasti koulutettuna tekniikan osaajana 
ansaitset parasta. TEKin jäsenpalvelut 
perustuvat tutkimuksella ja kokemuksella 
hankkimaamme asiantuntemukseen. 
Palvelut tukevat hyvinvointiasi ja 
onnistumista urallasi.



TEKin jäsenenä olet mukana rakentamassa 
parempaa työelämää ja yhteiskuntaa
 
Tiesitkö, että muun muassa lomarahat, palkalliset perhevapaat ja 
sairasajan palkka eivät tule laista? Nämä työsuhteen ehdot tulevat 
työehtosopimuksesta. Edustamme sinua työehtosopimusneuvotteluissa. 
Lisäksi työpaikoilla etujasi ajavat luottamusmiehet sekä yritys- ja  
paikallisyhdistykset TEKin ja muiden akavalaisten liittojen asiantunti-
joiden tukemina.
 
Jäsenenä tuet myös TEKin yhteiskunnallista vaikuttamistyötä, esi-
merkiksi tekniikan alan korkeakoulutuksen ja osaamisen kehittämistä, 
nuorten kannustamista tekniikan alalle, työelämän tasa-arvoa ja yh-
denvertaisuutta sekä kestävän yhteiskunnan rakentamista teknologian 
avulla.



Työelämän arvokkaimmat  
asiantuntijapalvelut käytössäsi
• Työsuhdeneuvonta ja lakipalvelut – Ole yhteydessä TEKin 

lakimiehiin kaikissa työelämän lakiasioissa, voit esimerkiksi tarkis-
tuttaa työ- tai johtajasopimuksesi ja saat tukea yt-neuvotteluiden 
aikana. 

• Palkkatiedot ja -neuvonta - Tarkista verkkopalvelustamme pal-
jonko muut sinun asemassasi toimivat tekkiläiset tienaavat tai val-
mistaudu TEKin palkkaneuvojan tuella tuleviin palkkaneuvotteluihin. 
Meiltä saat tietoa myös ulkomaan ja opiskelijoiden palkoista. 

• Ura ja työnhaku - Käytössäsi on arvokkaita verkkotyökaluja 
liittyen työnhakuun ja urasuunnitteluun. Uravalmentajat pohtivat 
täysjäsenten kanssa työuran suuntaa ja tukevat työnhaussa. 

• Yrittäjien palvelut - Yrittäjille on tarjolla henkilökohtaista neuvon-
taa yrittäjyyteen erikoistuneilta asiantuntijoilta ja lakimiehiltä sekä 
arvokkaita etuja, koulutusta, verkostoja, tapahtumia ja työkaluja. 



 Tärkeimmät työelämän vakuutukset
• Ansiosidonnainen työttömyysturva Korkeasti koulutettujen 

kassa KOKOsta. Kassaan kuuluvat pääsääntöisesti kaikki 
palkansaaja-asemassa olevat täysjäsenet. 

• Vastuu- ja oikeusturvavakuutus on voimassa palkansaajilla ja  
yksinyrittäjillä. 

Jäsenyyteen kuuluvat lehdet
• Saat kaksi AlmaTalentin lehteä, esimerkiksi 

Tekniikka&Talouden ja Talouselämän. Lisäksi saat TEK-lehden.
 

Verkostot ja koulutukset
• Käytössäsi on useita verkkovalmennuksia, joissa opit 

esimerkiksi tunnistamaan osaamisesi, parantamaan LinkedIn-
profiiliasi tai vahvistamaan esiintymistaitojasi. 

• Urailloissa kuulet huippupuhujien esityksiä liittyen esimerkiksi 
työuraan, työnhakuun, hyvinvointiin ja työelämätaitoihin. 

• TEKin perheille suunnatuilla tiedepäivillä innostus tekniik-
kaan syttyy itse tekemällä. 

• Alueseurat ja lukuisat kerhot tarjoavat mahdollisuuden ver-
kostoitua ja harrastaa hyvässä seurassa ympäri Suomen. 

• TEK Lounget käytössäsi Tampereen ja Lappeenrannan teekkari-
kampuksilla.

 



Rahanarvoisia etuja
• Danske Bankilta mm. alempi asuntolainamarginaali, etuja 

sijoituspalveluihin, EtuLaina ilman avausmaksua sekä maksuton 
Osakesäästötili ja etuja käydessäsi sillä kauppaa 

• Etuja matkavakuutuksiin sekä kodin ja perheen vakuutuksiin 
Pohjola Vakuutuksesta. 

• Yksi Suomen edullisimmista henkivakuutuksista Kalevalta 

• Alma Talentin kirjoista 30 % alennus ja lehtitilauksista 40 %:n 
alennus 

• Suomen Yrittäjien laaja palvelupaketti hintaan 95 euroa 
vuodessa 

• UKKO.fi - laskutuspalvelu TEKin jäsenille 20 % alennuksella tai 
UKKO Pro:n 10 % alennus 

• OP Kevytyrittäjä -palvelusta 20% alennus 

• Rahastosijoituksia ilman merkintä- ja lunastuspalkkiota  
Evli Pankissa 

• Psykologin palvelut netissä -10 % Therapionilta 

• Tuettuja perhe- ja terveyslomia, hostellietuja ja edullista 
lomamökkien vuokrausta eri puolilta Suomea A-lomien kautta 

• Member+ -jäsenetuportaalista löydät lisää alennuksia muun 
muassa matkoista, harrastuksista ja hyvinvoinnista.



Jäsenmaksut
 
TEKin jäsenmaksu täysjäsenille vuonna 2020 on 351 € eli 29,25 €/kk 
ja se sisältää työttömyyskassan jäsenmaksun (66€/v). Jäsenmaksu on 
kokonaisuudessaan verovähennyskelpoinen ja tiedot maksetuista jäsen-
maksuista toimitetaan TEKistä suoraan verottajalle. Opiskelijajäsenyys 
on maksuton.
 
Mikäli olet valmistunut vuoden sisällä tai olet pois työelämästä (esim. 
työtön, vanhempainlomalla, sairaslomalla tai eläkkeellä) tai asut 
ulkomailla Pohjoismaiden ulkopuolella, saat jäsenmaksusta merkittä-
vän alennuksen. Ilmoitathan myös, mikäli olet yrittäjä niin poistamme 
työttömyyskassan osuuden jäsenmaksustasi. Lisätietoa jäsenmaksuista: 
www.tek.fi/jasenmaksut 



Kaikki jäsenpalvelut ja -edut:
www.tek.fi/palvelut

Jäseneksi liittyminen:
www.tek.fi/liity

 
TEK verkossa: www.tek.fi

TEK-lehti: lehti.tek.fi

Jäsenportaali: oma.tek.fi

TEK somessa:

 
TEKin aluetoimistot:

Tampere, Lappeenranta,  
Oulu, Turku ja Vaasa


