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Vi bygger 
bättre arbetsliv 



Teknikens akademiker är människorna 
bakom tekniken. Blickarna vänds mot oss, 
när vår tids stora problem ska lösas. TEK 
erbjuder sina medlemmar intressebevakning, 
karriärstöd och gemenskap. Vi är omkring 
70 000 diplomingenjörer, arkitekter och 
motsvarande högskoleutbildade samt 
studerande inom dessa branscher.  
 
Som tekniskt kunnig, högt utbildad person 
förtjänar du det bästa. TEKs medlemsservice 
är baserad på expertis som vi skaffat genom 
undersökningar och erfarenhet. Tjänster 
stöder ditt välmående och framgång i din 
karriär.



Som medlem i TEK är du med att  
skapa ett bättre arbetsliv och samhälle
 
Visste du att bland annat semesterpenning, föräldraledigheter med 
lön och lön för sjukdomstid inte utgår från lagen? Dessa villkor i 
arbetsförhållandet baserar sig på kollektivavtalet. Vi representerar 
dig i kollektivavtalsförhandlingarna.  Därtill drivs dina intressen på ar-
betsplatserna av förtroendemän, företags- och lokala föreningar som 
stöds av experter från TEK och andra förbund inom Akava.

Som medlem stöder du TEKs arbete inom samhällspåverkan, till ex-
empel utvecklingen av den högre utbildningen och kunnandet inom 
teknik, uppmuntran åt unga för att söka sig till teknikbranschen, 
jämlikhet i arbetslivet samt uppbyggandet av ett hållbart samhälle 
med hjälp av teknologi.



Arbetslivets mest värdefulla  
experttjänster finns här för dig
• Lag och anställning – Kontakta TEKs jurister i arbetsrelaterade 

ärenden då du behöver juridisk rådgivning. Du kan till exempel 
låta kontrollera ditt anställnings- eller chefsavtal och du får stöd 
under samarbetsförhandlingar. 

• Löner - Använd vår webbtjänst Löneräknare för att kontrollera 
hur mycket andra TEK-medlemmar i samma ställning tjänar eller 
förbered dig inför kommande löneförhandlingar med hjälp av TEKs 
lönerådgivning.  

• Karriär och arbetsplatser - Du får värdefulla verktyg för ar-
betssökning och karriärplanering. Karriärcoachen hjälper dig 
att reflektera över utvecklingen av din karriär och stöder dig i 
arbetssökning. 

• Företagande - För företagare erbjuder vi personlig rådgivning av 
experter och jurister som specialiserat sig på företagande samt 
värdefulla förmåner, utbildning, nätverk, evenemang och verktyg. 



 Arbetslivets viktigaste försäkringar
• KOKO-kassan för högt utbildade – I regel hör alla TEKs ordinarie 

medlemmar med löntagaranställning till denna kassa.  

• Ansvars- och rättsskyddsförsäkring är i kraft för löntagare och 
ensamföretagare.  

   

Nätverk och utbildningar
• Du har till ditt förfogande flera webbkurser som lär dig till 

exempel att identifiera ditt kunnande, förbättra din LinkedIn-
profil eller stärka din förmåga att framträda. 

• Karriärkvällar är evenemang som skräddarsytts för TEK ordina-
rie medlemmar, och behandlar teman inom den egna karriären, 
arbetssökning, välbefinnande och arbetslivskunskap. 

• Under TEKs vetenskapsdagar föds intresset för teknik genom 
att göra själv. Vid vetenskapspunkterna får barn och vuxna prova 
olika områden inom teknik. 

• TEKs lokalföreningar och otaliga klubbar erbjuder möjlighet att 
vidga sitt nätverk och njuta av en hobby i trevligt sällskap i hela 
Finland.  

• Det finns TEK Lounge i Tammerfors och Villmanstrand.
 



Värdefulla förmåner
• Danske Bank ger bl.a. lägre marginal för bostadslån, förmåner 

för aktieplaceringstjänster, Medlemslån utan öppningsavgift samt 
kostnadsfritt Aktiesparkonto och förmåner då du handlar med det. 

• Förmåner för reseförsäkringar och hemförsäkringar från Pohjola 
Försäkring 

• En av Finlands förmånligaste livförsäkringar från Kaleva 

• Företagarna i Finlands breda servicepaket till priset 95 euro per 
år. 

• UKKO.fi - faktureringstjänst för TEKs medlemmer med 20 % rabatt 
eller UKKO Pro med 10 % rabatt 

• OP Lättföretagare -tjänst med 20% rabatt 

• Fondplaceringar utan tecknings- eller inlösningsavgift i Evli Bank. 

• Psykologtjänster per webb -10 % hos Therapion 

• Understödda familje- och hälsosemestrar, hostellförmåner och för-
månlig stuguthyrning runt om i Finland via A-lomat. 

• På Member+ -medlemsförmånsportalen hittar du fler rabatter på 
bland annat resor, hobbyaktiviteter och välbefinnande.



Du kan ansluta dig till TEK via TFiF
 
Tekniska Föreningen i Finland r.f. (TFiF) är en självständig riksomfat-
tande , svenskspråkig intresseförening för diplomingenjörer, arkitekter, 
naturvetare samt studerande. Som TFiF/TEK-medlem kommer du i åt-
njutande av förmånerna du har som TEK-medlem men får även tillgång 
till medlemsförmåner och ett nätverk på över 4 500 medlemmar via 
TFiF. Läs mera och anslut dig som TFiF/TEK-medlem på www.tfif.fi 

 



Alla service och förmåner:
www.tek.fi/sv/service

Bli TFiF/TEK-medlem:
www.tfif.fi > bli medlem

TEK på webben: www.tek.fi/sv

TEK-tidningen: lehti.tek.fi

Medlemsportal: oma.tek.fi

TEK i some:

 
TEKs lokala kontor:

Tammerfors, Villmanstrand,  
Åleoborg, Åbo och Vasa


