
PAREMMAN TYÖELÄMÄN 
ASIANTUNTIJA  



Akavan Erityisalat on monialainen  
ammattiliitto ja palvelujärjestö,  
johon kuuluu 22 itsenäistä jäsen-
yhdistystä. Jäsenet työskentelevät 
kulttuurin ja hallinnon sekä  
viestinnän ja hyvinvoinnin aloilla 
asiantuntija- ja esihenkilötehtävissä. 
Useimpiin jäsenyhdistyksiin voi  
liittyä jo opiskeluaikana. 

Akavan Erityisalojen ja sen jäsen- 
yhdistysten tehtävänä on toimia  
yhdessä jäsentensä hyvän työ- 
elämän ja oikeudenmukaisen  
palkkauksen puolesta.

Akavan Erityisalat kuuluu keskus- 
järjestö Akavaan.

AKAVAN  
ERITYISALAT

“Toimimme jäsentemme 
hyvän työelämän ja oikeuden-
mukaisen palkkauksen 
puolesta.” 
Salla Luomanmäki, toiminnanjohtaja



MITÄ ALOJA  
EDUSTAMME? 
Akavan Erityisalojen jäsenyhdistyksiin  
liitytään ammatin tai koulutustaustan  
perusteella. 

Yliopistoaloista ovat edustettuina humanis-
tiset tieteet, liiketalous, hallinto- ja yhteis-
kuntatieteet, viestintäala, taideaineet sekä 
kasvatustieteistä yleinen kasvatustiede,
aikuiskasvatus ja erityispedagogiikka.

Ammattikorkeakouluista edustettuina  
ovat humanistinen ala, taide- ja kulttuuriala, 
matkailu-, ravitsemis- ja talousala sekä  
johdon assistenttityön ja kielten, liiketalou-
den, viittomakielen, suun terveydenhuollon, 
vanhustyön sekä liikunnan ja vapaa-ajan 
koulutusohjelmat.

Kuka voi liittyä jäseneksi? 

Jäsenyys on kannanotto omien työelämää 
koskevien oikeuksiesi puolesta. 

Akavan Erityisaloihin voivat liittyä palkan-
saajat, opiskelijat, itsenäiset ammatinharjoit-
tajat ja yrittäjät sekä työelämän ulkopuolella 
olevat. Liittyminen onnistuu esimerkiksi 
verkkosivuillamme  
www.akavanerityisalat.fi/liity

Jäsenmaksu määräytyy jäsenyhdistyksen  
mukaan. Ammattiliiton jäsenmaksu  
vähennetään verotuksessa.

“Ammattiliiton 
jäsenyys on kannanotto 
työelämää koskevien  
oikeuksiesi puolesta.” 
Anna Zibellini, työmarkkinalakimies 



“Kestävä kehitys ja eettiset 
periaatteet ovat keskeisiä 
arvojamme.” 
Amalia Poutanen, neuvottelupäällikkö

KESKEISET  
TAVOITTEEMME  
• vahvistamme jäsentemme ja edustamiemme alojen 

työmarkkina-asemaa 
• parannamme jäsentemme palkkausta
• edistämme työhyvinvointia
• kehitämme jäsentemme työehtosopimuksia ja luomme 

uusia sopimuksia aloille, joilta ne vielä puuttuvat
• huolehdimme määräaikaisten työehdoista  

ja haluamme poistaa perusteettomat  
määräaikaisuudet

• edistämme yrittäjyyden ja ammatinharjoittamisen 
edellytyksiä sekä eri työntekomuotoja yhdistävien 
asemaa

Arvomme 
Akavan Erityisalat perustettiin vuonna 1972, jotta  
pienetkin akavalaiset ammattialat saisivat äänensä  
kuuluviin työehtosopimuksista neuvoteltaessa. 
Toiminta on jatkunut menestyksekkäästi. Akavan  
Erityisalat kuuluu Akavan suurimpiin jäsenliittoihin.

Akavan Erityisalojen päämääränä on olla rohkea  
edelläkävijä, joka tarjoaa ratkaisuja monimuotoiseen 
työelämään.

Liiton arvot tiivistyvät neljään perusasiaan:

1) Työelämän kestävä kehitys
Kehitämme työelämää ja yhteiskuntaa kestävän  
kehityksen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

2) Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo
Edistämme jäsentemme oikeudenmukaisia ja tasa- 
arvoisia mahdollisuuksia koulutuksessa ja työelämässä.

3) Inhimillisyys
Edistämme kaikessa toiminnassamme inhimillisyyttä 
työelämässä.

4) Avoimuus ja luottamus
Korostamme päätöksenteossamme ja toiminnassamme 
avoimuutta ja luottamusta.



VALVOMME ETUJASI  
TYÖELÄMÄSSÄ   
Ammattiliitot valvovat oikeuksiasi 
työelämässä. Liitot neuvottelevat puo-
lestasi kaikista tärkeistä kysymyksistä: 
oikeudenmukaisesta palkasta, työajas-
ta, vapaista, tasa-arvosta, työturvallisuu-
desta ja työterveyshuollosta.

Monet työelämän tärkeät uudistukset 
ovat ammattiliittojen ansiota. Näihin 
kuuluvat mm. neljän viikon kesäloma  
ja ansiosidonnainen työttömyysturva.

Ammattiliittojen neuvottelemat sopi-
mukset takaavat lakia paremmat työn 
ehdot. Monien asioiden kuvitellaan 
kuuluvan lainsäädännön piiriin, vaikka 
ne ovat työehtosopimusten tuomia  
oikeuksia. Tällainen oikeus on esimer-
kiksi lomaraha.

Edunvalvonnan neljä väylää:

Yksilöedunvalvonta
Autamme ja neuvomme Sinua henkilö-
kohtaisesti työelämän arjessa, ongelma-
tilanteissa ja urasi eri vaiheissa. Saat 
meiltä asiantuntevaa apua esimerkiksi 
työsopimukseen, irtisanomistilanteisiin 
ja työlainsäädäntöön liittyvissä asioissa. 
Voit esim. pyytää lakimiestä tarkista-
maan työsopimuksesi ennen sen  
allekirjoittamista.

Työmarkkinaedunvalvonta
Neuvottelemme työ- ja virkaehdoistasi 
suoraan ja yhteistyössä akavalaisten 
neuvottelujärjestöjen kanssa:
- yksityisen puolen neuvottelujärjestö 

on Ylemmät Toimihenkilöt YTN
- julkisesta alasta vastaa Julkisalan 

koulutettujen neuvottelujärjestö 
JUKO.

Yrittäjien ja itsensätyöllistäjien etuja  
valvoo AKY - Akavalaiset yrittäjät,  
akavalaisten liittojen yhteistyöjärjestö. 

Työpaikoilla tukenasi ovat akavalaiset 
henkilöstöedustajat.

Ammatillinen edunvalvonta
Nostamme ammattialasi tunnettuutta 
ja arvostusta yhdessä jäsenyhdistysten 
kanssa. Osallistumme myös edusta-
miemme alojen koulutuksen kehittämi-
seen.

Yhteiskunnallinen edunvalvonta
Vaikutamme suomalaisen työelämän  
ja koulutusjärjestelmän kestävään  
kehitykseen. 

“Kattava ja laadukas 
jäsenistön edunvalvonta 
on toimintamme ydin.”
Helena Lamponen, johtaja, 
edunvalvonta- ja lakipalvelut



JÄSENEN 
PALVELUT JA 
EDUT     
Lakipalvelut ja työsuhdeneuvonta

• Akavan Erityisalojen lakimiehet ja 
neuvottelupäälliköt auttavat Sinua 
henkilökohtaisesti työsopimusasi-
oissa ja työsuhteeseen liittyvissä 
ongelmissa. 

• Meiltä saat vastauksia kysymyksiin, 
jotka liittyvät esimerkiksi työ- tai 
virkasuhteesi ehtoihin ja työlain-

 säädäntöön
• Saat ajankohtaista tietoa alasi  

työmarkkinoista ja työllistymisestä.
• Voit kysyä neuvoja palkkaan liittyvissä 

kysymyksissä. Palkkaneuvonnasta 
on hyötyä esimerkiksi palkankorotus-
neuvotteluihin valmistauduttaessa. 

Työttömyysturva

Jäsenenä saat mahdollisuuden ansio-
sidonnaiseen työttömyyskorvaukseen, 
joka on Kelan maksamaa peruspäivä-
rahaa korkeampi.
• Ansiosidonnaisen päivärahan  

edellytys on lakisääteisen  
työssäoloehdon täyttyminen  
(26 viikkoa). 

• Akavan Erityisalojen jäseniä  
palvelee Erityiskoulutettujen  
työttömyyskassa Erko. 

• Työttömyysturvan saaminen  
edellyttää, että olet liittynyt myös 
työttömyyskassan jäseneksi.

“Saat meiltä henkilökohtaista 
lakineuvontaa esimerkiksi työ-
sopimusten teossa ja työelämän 
ongelmatilanteissa.” 
Kari Eskola, työmarkkinalakimies



Vakuutukset

• Jäsenyyteesi sisältyy vapaa-ajan tapa-
turma- sekä matkustajavakuutus, jonka 
kautta saat korvausta esim. sairastuessasi 
lomamatkalla koti- tai ulkomailla.

• Matkustajavakuutuksessa ovat vakuutet-
tuina myös vakuutetun mukana matkusta-
vat alle 20-vuotiaat omat lapset ja lapsen-
lapset sekä vakuutetun kanssa samassa 
taloudessa asuvat alle 20-vuotiaat lapset.   

• Jäsenetuihin kuuluu myös vastuu- ja  
oikeusturvavakuutus, joka korvaa  
ammatissa tapahtuvia henkilö-, esine- ja 
varallisuusvahinkoja sekä asianajo- ja 
oikeudenkäyntikuluja. 

• Lisäetuna voit hankkia esim. edullisen 
henkivakuutuksen vakuutusyhtiö Turvasta 
tai Primus-henkivakuutuksen Kalevasta.

Perhe- ja perintöoikeudellinen  
neuvonta

Jäsenenä saat lakimiehiltämme maksutta  
neuvontaa ja konsultointia seuraavissa  
asioissa:
• Avioehtosopimukset
• Avioero
• Omaisuuden ositus
• Perunkirjoitus
• Testamentit
• Perinnönjako

Jäsenetuun sisältyy myös perhe- ja perintö- 
oikeudellisten asiakirjojen kuten esim. avio- 
ehtosopimusten ja testamenttien laatiminen.

Jäsenkoulutukset ja tapahtumat

Voit osallistua maksut tomiin ja laadukkaisiin 
koulutuksiimme ajankohtaisista työelämään 
liittyvistä aiheista, webinaareissa ja ympäri 
Suomen.

Urapalvelut

Saat meiltä oman uran suunnitteluun, työn-
hakuun ja työssä kehittymisen liittyvää 
urapalvelua. 

“Matkustajavakuutus  
kattaa myös jäsenen 
lapset ja lapsenlapset.”  



Oletko yrittäjä?

Myös yrittäjänä voit kuulua Akavan Erityisaloihin ja  
hyödyntää kaikkia jäsenetuja. Tutustu ammatinharjoitta-
jille ja yrittäjille tarkoitettuihin tietopaketteihin verkko-
sivuillamme.

Ammatinharjoittajien ja yrittäjien toimikunta järjestää 
maksuttomia koulutustilaisuuksia, jotka on suunniteltu 
kohderyhmän tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Apurahat

AEK-Koulutussäätiö myöntää apurahoja Akavan  
Erityisalojen ammattien ja oppimateriaalien kehittämi-
seen, tutkimustoimintaan, koulutukseen ja muuhun 
vastaavaan toimintaan.

Danske Bank

antaa etuja asuntolainan tarvitsijoille, sijoittamisesta 
kiinnostuneille ja vastavalmistuneille.

Oman jäsenyhdistyksen edut

Myös oma jäsenyhdistyksesi tarjoaa lukuisia palveluita 
ja etuja. Tällaisia ovat yhdistyksestä riippuen esim. lehti,  
uutiskirje, koulutukset ja tapahtumat, koulutustuki,  
stipendit ja ostoedut. Tarkista etusi omasta jäsen- 
yhdistyksestäsi.

Jäsenviestintä

• Verkkosivuiltamme www.akavanerityisalat.fi saat 
monipuolista tietoa Akavan Erityisaloista ja jäsenten 
palveluista.

• Uutiskirjeemme pitävät Sinut kuukausittain ajan 
tasalla työelämän asioista ja ajankohtaisista  
tapahtumista.

• Julkaisemme eri ammattialoihin ja työelämään  
liittyviä esitteitä ja oppaita.

• Sosiaalisen median kanaviamme ovat Facebook, 
Twitter, Instagram, LinkedIn ja YouTube



Lomamökit ja monipuoliset Member+ -edut akavalaisille

Member+ on jäsenetupalvelu akavalaisille. Palvelu kokoaa yhteen 
sekä Akavan Erityisalojen tarjoamat edut että kaikkien akavalaisten 
yhteiset edut lakimiespalveluista lomamökkeihin. Sivuston sisältö 
muuttuu kausittain.

Tutustu etuihin ja jäsenalennuksiin kirjautumalla palveluun:

www.memberplus.fi

Sinun kannattaa seurata Member+ -tarjontaa myös Facebookissa.

“Jäsenetupalvelu
akavalaisille.”  

Käytössäsi kaikki A-palveluiden lomamökit ja kymmeniä 
hotelleja Suomessa ja maailmalla

Etuja hyvinvointiin ja itsensä kehittämiseen

Jäsenetuhintaisia verkkokauppoja sekä arjen luksusta



TUTUSTU JÄSENYHDISTYKSIIN
Liity Akavan Erityisaloihin – valitta-
vanasi on 22 yhdistystä, jotka 
edustavat eri ammatti- ja koulutus-
alojen näkemyksiä ja tavoitteita. 
Yhdistykset toimivat jäsenistönsä 
edunvalvojina, luovat ammatillista 
yhteenkuuluvuutta ja edistävät 
alansa arvostusta ja osaamista. 
Voit liittyä useimpiin jäsenyhdis-
tyksiin jo opiskelijana. Lisätietoja 
saat suoraan yhdistyksiltä sekä 
Akavan Erityisalojen verkkosivuilta  
www.akavanerityisalat.fi.

Hallintonotaarit-yhdistykseen voivat 
kuulua henkilöt, jotka ovat suorittaneet 
hallintovirkamiestutkinnon Tampereen 
yliopistossa.

Kieliasiantuntijat on ammattijärjestö 
monikielisen viestinnän, kielten, kään-
tämisen tai tulkkauksen asiantuntijoille 
tai sellaiseksi suuntautuville.
www.kieliasinatuntijat.fi

Kihlakunnanulosottomiehet-yhdistyk-
seen kuuluvat oikeusministeriön alais-
ten ulosottovirastojen kihlakunnan-
ulosottomiehet sekä käräjäoikeuksien 
haastemiehet. www.ulosottomiehet.fi

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuk-
sen henkilökuntayhdistykseen kuuluu 
suurin osa Kotimaisten kielten keskuk-
sen henkilökunnasta.

Kuntien asiantuntijat – Kumula koko-
aa yhteen kunta-alalla työskentelevät 
asiantuntijat ja esihenkilöt sekä alaa 
opiskelevat korkeakouluopiskelijat. 
Jäsenet työskentelevät asiantuntija- ja 
esihenkilötehtävissä kuntasektorilla 
eli kunnassa, kuntayhtymässä, kunta-
enemmistöisessä osakeyhtiössä tai 
muutoin kuntahallintoa lähellä olevissa 
tehtävissä. www.kumula.fi

Liiketalouden Liitto LTA on liike- 
talouden osaajien ja alan opiskelijoi-
den oma yhteisö ja edunvalvontajärjes-
tö. Jäsenistön muodostavat liiketalouden 
osaajat, jotka edustavat laaja-alaisesti 
koko liiketalouden alaa ja sen eri työ-
tehtäviä. www.liiketaloudenliitto.fi

Merenkulkuopistojen opettajain- 
yhdistykseen kuuluvat rehtorit, opetta-
jat ja muut merenkulkuopistossa työs-
kentelevät, jotka hoitavat varsinaista  
tai osittaista opetustointa.

Museoalan ammattiliitto MAL:n  
jäseneksi voivat liittyä museoissa ja 
kulttuuriperintötehtävissä työskentele-
vät sekä alan koulutuksen saaneet 
tai koulutusta saavat henkilöt. 
www.museoalanammattiliitto.fi

Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantunti-
joiden Nuolen jäseneksi voivat liittyä 
vähintään alimman korkea-asteen 
(opisto) tutkinnon suorittaneet nuoriso- 
ja liikunta-alan asiantuntijat ja työn-
tekijät sekä alojen korkeakoulu-
opiskelijat. www.nuoli.info

Opetushallinnon akateemiset toimi-
henkilöt ovat korkeakoulututkinnon 
tai vastaavan koulutuksen suorittanei-
ta, jotka toimivat opetushallinnon ja 
koulutuksen vaativissa asiantuntijateh-
tävissä. Työnantajia ovat valtio, kunnat, 
kuntayhtymät, alueorganisaatiot, oppi-
laitokset ja korkeakoulut. www.oat-ry.fi

Pelastushallinnon Virkamiehet 
-yhdistyksen jäsenet toimivat valtion, 
kuntien ja järjestöjen pelastustoimen 
johto- ja asiantuntijatehtävissä.

Skilla yhdistää hallinnon ja toimisto-
työn korkeasti koulutetut ammattilaiset 
yli ammatti- ja toimialarajojen. Jäsenem-
me toimivat vankkaa asiantuntemusta 
vaativissa assistentin tehtävissä sekä 
organisaatioiden asiantuntija- ja esi-
henkilötehtävissä. Skillan jäseneksi 
voi liittyä jo opiskeluaikana. 
www.skillary.fi 

Specia – Asiantuntijat ja esihenkilöt
edustaa eri sektoreiden asiantuntija-
ja esihenkilötehtävissä toimivia 
moniosaajia sekä generalistitutkintoja 
opiskelevia korkeakouluopiskelijoita. 
Tyypillisesti jäsenemme työskentelevät 
monipuolisesti erilaisissa hallinnon, 
HR:n ja järjestökentän tehtävissä sekä 
koulutuksen ja projektien parissa. 
www.specia.fi

Suomen Geronomiliitto edustaa  
kokonaisvaltaisen vanhustyön ja 
ikääntyneiden hyvinvoinnin asian-
tuntijoita. Jäsenet ovat geronomi 
AMK -tutkintoa tai ylempää geronomi 
AMK -tutkintoa suorittavia tai vähintään 
toisen näistä suorittaneita.  
www.suomengeronomiliitto.fi

Suomen Suuhygienistiliitto SSHL 
-yhdistyksen jäseneksi voi liittyä suu-
hygienistin ammattikorkeakoulututkin-
non tai vastaavan aiemman tutkinnon 
suorittanut henkilö tai suuhygienisti-
opiskelija. www.suuhygienistiliitto.fi

Suomen Urheilujärjestöjen Johtavat 
Toimihenkilöt -yhdistyksen jäsenet 
toimivat pääsääntöisesti yhdistyksissä 
johto-, talous-, markkinointi-, valmen-
nus- tai tiedotustehtävissä.

Suomen Verotarkastajat SVT 
-yhdistyksen jäsenet työskentelevät 
Verohallinnon palveluksessa pääasias-
sa vaativissa verotarkastustehtävissä 
sekä verotarkastuksen ohjaus- ja 
kehittämis- tai esihenkilötehtävissä.  
www.svtry.fi

Sure - Suomen Restonomiliiton 
jäsenet ovat suorittaneet matkailu-, 
ravitsemis- ja talousalan ammatti-
korkeakoulututkinnon (restonomi 
AMK), opiskelevat kyseistä tutkintoa 
tai ovat suorittaneet aikaisemman 
opistotasoisen restonomitutkinnon. 
www.restonomit.fi

Taide- ja kulttuurialan ammatti-
järjestö TAKUn jäsenet työskente-
levät taide- ja kulttuurialalla mm. 
tuottajina, välittäjinä, hallinnossa sekä 
asiantuntija- ja esihenkilötehtävissä. 
Tavallisimpia tutkintoja ovat AMK- ja 
yliopistotutkinnot mm. taide-, kulttuu-
ri- ja humanistiselta alalta (FM, TaM). 
TAKUun voi liittyä jo opiskeluaikana.
www.taku.fi

Tiedon- ja arkistonhallinnan 
ammattiyhdistys TAAY:hyn kuuluvat 
arkisto- ja asiakirjahallintoalalla työs-
kentelevät henkilöt, joilla on korkea-
koulukoulutus tai muu erikoiskoulutus. 
Myös alaa opiskelevat voivat liittyä 
jäseneksi. www.taay.fi

Valtion alueellisen sivistyshallinnon 
virkamiehet VSV:n jäsenet työsken-
televät aluehallintovirastoissa (AVI) ja 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksissa (ELY) sivistyksen toimialalla 
korkeakoulutusta vaativissa tehtävissä: 
kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja opetus-
toimen ylitarkastajat, sivistystoimentar-
kastajat, suunnittelijat, erikoissuunnit-
telijat, ylitarkastajat, EU-koordinaattorit 
sekä vastaavissa sivistysalan tehtävis-
sä eri toimisektoreilla ja työpaikoilla.  
www.vsvry.fi

Viestinnän asiantuntijoiden 
ammattijärjestö Viesti. Palkansaaja, 
johtaja, yrittäjä, freelancer tai opiskelija 
– Viesti on ammattijärjestösi, jos 
työskentelet markkinointiviestinnän, 
organisaatioviestinnän, sisäisen vies-
tinnän tai minkä tahansa muun viestin-
nän parissa. Kaikki viestivät, harva on 
ammattilainen. www.viesti.fi.



“Jäsenyydestä  
kannattaa kertoa  
kaverille ja kollegalle!” 
Juho-Heikki Leppänen, lakimies

Sinun kannattaa suositella  
Akavan Erityisalojen jäsen- 
yhdistykseen liittymistä myös  
ystävillesi ja tuttavillesi – saat  
jokaisesta uudesta täysjäsenestä (työsuhteessa  
olevasta) palkinnoksi 50 euron arvoisen Super- 
lahjakortin.

Superlahjakorttia voit käyttää yli 100 liikkeeseen tai 
elämykseen. Joukossa on mm. matkailun, muodin ja 
kodintuotteiden huippumerkkejä -jokaiselle jotakin! 
Kulttuurin ystävät voivat hyödyntää lahjakorttia esi- 
merkiksi Museokortin hankinnassa.

Tutustu koko valikoimaan osoitteessa www.gogift.com

Toimi näin:

• Suosittelijan on itse oltava jäsen.
• Suosittele jäsenyyttä kertomalla asiasta kavereillesi 

henkilökohtaisesti tai lähetä valmis suositteluviesti 
sähköpostitse. 

• Valmiin suositteluviestin löydät nettisivuiltamme 
osoitteesta www.akavanerityisalat.fi/suosittele

• Kun kaverisi liittyy jäseneksi, kysymme häneltä 
liittymislomakkeessa suosittelijan nimen. Otamme 
Sinuun yhteyttä ja vahvistamme Superlahjakortin 
lähetyksen -tarkkaile postiasi!

Jokainen uusi jäsen tukee hyvää asiaa

Jokainen jäsenyyden suosittelija ja uusi jäsen on 
mukana tukemassa vanhustyötä ja luonnon suojelua 
Suomessa. Akavan Erityisalat lahjoittaa jokaisesta  
uudesta jäsenestä euron hyväntekeväisyyteen. Vuo-
den aikana kertyvä summa jaetaan tasan Helsinki- 
Mission ja Suomen luonnonsuojeluliiton kesken.

Kuva Juha Taskinen / SLL

Kuva HelsinkiMissio

SUOSITTELE JÄSENYYTTÄ 
- PALKINTONA 50 € LAHJAKORTTI! 

HelsinkiMission toiminnassa tuki ohja-
taan Aamukorvalle, valtakunnalliselle 
yksinäisten vanhusten puhelinpalvelulle.
 
Suomen luonnonsuojeluliitossa lahjoitus 
kohdistuu suomalaisen luonnon symbolin, 
uhanalaisen saimaannorpan suojeluun.

Lue lisää 
www.helsinkimissio.fi 
www.sll.fi



OTA MEIHIN 
YHTEYTTÄ 
Neuvomme ja palvelemme Sinua puhelimitse,  
ja voit ottaa yhteyttä myös sähköpostitse;  
kerro viestissä koko nimesi ja jäsennumerosi.

Jäsenpalvelut
Jäsensihteerimme vastaavat maksuihin,  
jäsenkorttiin ja yleisesti jäsenyyteen liittyviin 
kysymyksiin. Heidät tavoitat sähköpostitse  
osoitteesta jasenpalvelut@akavanerityisalat.fi  
tai puhelimitse 0800 135 370.

Saat yhteyden jäsensihteereihin myös
verkkosivujemme chatin kautta.

Työsuhdeneuvonta/lakipalvelut
Kun tarvitset työsuhteeseen liittyvää apua  
tai neuvoja, ota yhteyttä lakimiehiimme. 

Lakimiesneuvonta, julkinen sektori  
p. 0800 135 380

Lakimiesneuvonta, yksityinen sektori  
p. 0800 135 350

Palvelunumeromme (0800-alkuiset)  
ovat maksuttomia.

Voit ottaa yhteyttä myös nettilomakkeella  
(www.akavanerityisalat.fi/yhteydenotto).  
Kuvaile lyhyesti, millaisessa asiassa tarvitset  
apua. Lakimiehemme ottaa Sinuun henkilö- 
kohtaisesti yhteyttä. Palvelu on täysin  
luottamuksellista. 

Työttömyysturva ja neuvonta
Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erko
www.erko.fi

Jäsenen verkkoasiointi
Verkkoasioinnissa voit esim. päivittää tietojasi  
ja maksaa jäsenmaksusi. Asiointi on käytössäsi 
kellon ympäri. Verkkoasiointiin pääset  
kirjautumaan osoitteessa:  
https://verkkoasiointi.akavanerityisalat.fi 

“Jäsensihteerimme  
neuvovat ja auttavat kaikissa 
jäsenyyteen liittyvissä  
kysymyksissä.” 
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Konservaattori • Nuoriso-ohjaaja 
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päällikkö • Kulttuurituottaja •  
Museonjohtaja • Arkistonhoitaja 
• Kääntäjä • Osastonjohtaja • Pro- 
jektikoordinaattori • Liikunnan- 
ohjaaja • Ravintolapäällikkö • 
Johdon assistentti • Verotarkas-
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Tulkki • Suuhygienisti • Tutkija 
• Ulosottomies • Viestintäpääl-
likkö • Viittomakielen tulkki • Yli-
tarkastaja • Toiminnanjohtaja  
• Projektipäällikkö • Geronomi • 
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