Jäsenyyteen kuuluvat lehdet
Täysjäsenenä voit valita kaksi AlmaTalentin printti- tai digilehteä.
Opiskelijat saavat Tekniikka&Talouden ja Talouselämän diginä. Lisäksi
saat viisi kertaa vuodessa TEK-lehden valintasi mukaan diginä tai printtinä.

Tapahtumat, valmennukset ja
verkostot
•

Ohjattuja, itsenäisiä ja vertaisryhmävalmennuksia urakehityksesi tueksi
aina LinkedIn-profiilisi kehittämisestä maailman parannukseen.

•

Tapahtumissa, webinaareissa ja TEK Talkseissa kuulet huippupuhujien
esityksiä ja keskusteluja liittyen esimerkiksi työelämätaitoihin sekä
tekniikan alan ajankohtaisaiheisiin.

•

Alueseurat, lukuisat kerhot sekä perhepäivät tarjoavat mahdollisuuden
verkostoitua ja harrastaa hyvässä seurassa ympäri Suomen.

•

TEK Lounget ovat käytössäsi Tampereella, Turussa, Lappeenrannassa
ja Pasilassa. Lisäksi TEKin aluetoimistot löydät Oulusta, Otaniemestä
ja Vaasasta.

Rakennamme
parempaa työelämää
Jäsenedut ja -palvelut 2021

Rahanarvoisia etuja
Jäsenetuhintaisia vuokramökkejä, merkittäviä etuja asuntolainaan ja
sijoituspalveluihin, henkivakuutukseen sekä perheen vakuutuksiin.
Member+ -jäsenetuportaalista löydät lisää alennuksia muun muassa
matkoista, harrastuksista ja hyvinvoinnista.

Jäsenmaksut
•
•
•

Opiskelijajäsenelle maksuton!
Täysjäsenelle 29,25 €/kk
Vastavalmistuneelle 17,38 €/kk ensimmäisen vuoden ajan

Täysjäsenten ja vastavalmistuneiden hinnat sisältävät KOKO-kassan jäsenyyden
(5,50 €/kk). Jäsenmaksu on kokonaisuudessaan verovähennyskelpoinen. Mikäli olet
pois työelämästä tai asut Pohjoismaiden ulkopuolella, saat jäsenmaksusta merkittävän
alennuksen. Ilmoitathan, mikäli olet yrittäjä niin poistamme työttömyyskassan osuuden
jäsenmaksustasi. Lisätietoa jäsenmaksuista: www.tek.fi/jasenmaksut.

Liity kaksoisjäseneksi
Kaksoisjäsenenä saat molempien järjestöjen edut ja palvelut! Seuraavilla yhdistyksillä
on kaksoisjäsenyyssopimus TEKin kanssa: RIL - Rakennetun ympäristön akateemiset,
ruotsinkielisten Tekniska Föreningen i Finland (TFiF), Suomen Arkkitehtiliitto ry. SAFA,
muotoilualan asiantuntijajärjestö Ornamo ry, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ sekä
Professoriliitto. Lisätietoa: www.tek.fi/kaksoisjasenyydet

TEKin aluetoimistot: Otaniemi, Tampere,
Lappeenranta, Oulu, Turku ja Vaasa
Kaikki jäsenpalvelut ja -edut: www.tek.fi/palvelut
Jäseneksi liittyminen: www.tek.fi/liity
www.tek.fi

Me tekniikan takana
Tekniikan akateemiset TEK on noin 75 000 ammattilaisen
joukko diplomi-insinöörejä, arkkitehtejä, tietojenkäsittelytietelijöitä sekä matemaattisluonnontieteellisten alojen
asiantuntijoita ja näiden alojen yliopisto-opiskelijoita.
Olemme osaltamme ratkomassa muun muassa aikamme
suuria kysymyksiä ilmastonmuutoksesta luonnon resurssipulaan ja modernin työelämän haasteisiin. Tällaiseen
työhön tarvitaan paitsi intohimoa ja kutsumusta, myös
tietoa ja tutkimusta.
Valitsemallamme tiellä ei työ lopu tekemällä, ja juuri
siksi sille on suotava sen edellyttämä rauha, aika ja toivo.
Tämän takia TEK on olemassa: varmistamassa, että jäsenemme voivat keskittyä työarjessaan oleelliseen ja
vapaa-ajalla siihen vielä oleellisempaan - elämään.

Työelämän tärkeimmät
vakuutukset

Työelämän arvokkaimmat
asiantuntijapalvelut käytössäsi

Työttömyysturva

Työsuhde- ja lakineuvonta

Ansiosidonnainen työttömyysturva Korkeasti koulutettujen
kassa KOKOsta. Kassaan kuuluvat pääsääntöisesti kaikki
palkansaaja-asemassa olevat täysjäsenet. Opiskelijoille
kassa on maksullinen lisäpalvelu johon voit liittyä
esimerkiksi kesätöiden aikana.

Ole yhteydessä TEKin juristeihin kaikissa työelämän
lakiasioissa, voit esimerkiksi tarkistuttaa työ-, kesätai johtajasopimuksesi ja saat tukea yt-neuvotteluiden
aikana.

Työehdot
Neuvottelemme työehtosopimuksia, joista tulevat
esimerkiksi lomarahat ja palkalliset perhevapaat.
Autamme myös paikallisten sopimusten neuvottelussa.

Palkkatilastot ja -neuvonta
Valmistaudu tuleviin palkkaneuvotteluihin tarkistamalla
verkkopalvelustamme paljonko muut sinun asemassasi
toimivat tekkiläiset tienaavat tai ota yhteyttä TEKin
palkkaneuvojiin. Opiskelijoille tarjoamme opintopisteiden
mukaiset palkkasuositukset. Meiltä saat tietoa myös
ulkomaan palkoista.

Työnhaun tuki ja uravalmennus
Käytössäsi on erilaisia uraa tukevia valmennuksia
ja työkaluja. Täysjäsenenä saat myös tarvittaessa
henkilökohtaista tukea uravalmentajalta. Opiskelijoille
tarjoamme TEKin työkirjan, josta löydät parhaat ohjeet
esimerkiksi kesätöiden hakuun.

Yrittäjien palvelut
Yrittäjille on tarjolla henkilökohtaista neuvontaa
yrittäjyyteen erikoistuneilta asiantuntijoilta ja juristeilta
sekä arvokkaita etuja, koulutusta, verkostoja, tapahtumia
ja työkaluja.

Hyvinvointi
Käytössäsi on Heltin HuoliLinja, mielen hyvinvointipalvelu
erityisesti työelämän vaikeisiin tilanteisiin ja muutoskohtiin.
Lisäksi voit osallistua hyvinvointiteemaisiin webinaareihin
sekä valmennuksiin. MielenTEKoja-hanke toteuttaa chatteja
ja verkkotoimintaa opiskelijoille jaksamiseen ja mielen
hyvinvointiin liittyen.

Vastuu- ja oikeusturvavakuutus
on voimassa palkansaajilla ja yksinyrittäjillä sekä myös
työssä käyvillä opiskelijajäsenillä.

