
Opiskelijan edut  
ja palvelut



“Asiantunteva 
ammattiliitto  
tuo turvaa 
elämääsi.” 
Amalia Ojanen, opiskelija- ja 
nuorisoasiamies

Akavan Erityisalat 
– opiskelijan oma ammattiliitto
Akavan Erityisalojen ja sen jäsenyhdistysten kaikki palvelut ja 
jäsenedut ovat käytössäsi jo opiskeluaikana. Tutustu etuihin: 

Lakineuvonta ja urapalvelut

• Akavan Erityisalojen laki-
miehet auttavat Sinua hen-
kilökohtaisesti työsopimus-
asioissa ja työsuhteeseen 
liittyvissä ongelmissa. 

• Saat ajankohtaista tietoa 
alasi työmarkkinoista ja 
työllistymisestä.

• Voit kysyä neuvoja palk-
kaan liittyvissä kysymyksissä.

• Asiantuntijamme antavat 
oman uran hallintaan ja 
työnhakuun liittyvää ura-
palvelua. Voit esimerkiksi 
tarkistuttaa ansioluettelosi 
CV-klinikallamme.

Työttömyysturva

• Jos jäät opintojen jälkeen 
työttömäksi, saat mahdolli-
suuden ansiosidonnaiseen 
työttömyyskorvaukseen, 
joka on Kelan maksamaa 
peruspäivärahaa korkeampi.

• Ansiosidonnaisen päivära-
han edellytys on työssäolo-
ehdon täyttäminen. Voit 
kerryttää 26 viikon työssä-
oloehdon jo opiskeluaikana. 

• Akavan Erityisalojen jäseniä 
palvelee Erityiskoulutettujen 
työttömyyskassa Erko. 

• Työttömyyskassan jäsen-
maksu sisältyy liiton jäsen-
maksuun. 

Edunvalvonta ja vaikuttaminen

• Ammattiliitot neuvottelevat 
työ- ja virkaehtosopimuksis-
ta ja valvovat oikeuksiasi 
työelämässä. Liitot neuvot-
televat puolestasi kaikista 
tärkeistä kysymyksistä:  
oikeudenmukaisesta palkas-
ta, työajasta, vapaista, tasa-
arvosta, työturvallisuudesta 
ja työterveyshuollosta.

• Ammattiliittojen neuvotte-
lemat sopimukset takaavat 
lakia paremmat työn ehdot. 
Monien asioiden – kuten 
lomarahojen – kuvitellaan 
kuuluvan lainsäädännön 
piiriin, vaikka ne ovat työ-
ehtosopimusten tuomia 
oikeuksia.

• Vaikutamme jäsentemme 
koulutuksen tulevaisuuteen 
ja laatuun koulutuspoliittisella 
työllä esimerkiksi lausunto-
jen, lobbauksen ja sidos-
ryhmäyhteistyön kautta. 

• Akavalaiset luottamus- 
miehet ovat tukenasi  
työpaikoilla.



Vakuutukset

• Jäsenyyteesi sisältyy vapaa- 
ajan matkustaja- ja tapatur-
mavakuutus, jonka kautta 
saat korvausta esim. sairas-
tuessasi lomamatkalla ulko-
mailla.

• Jäsenetuihin kuuluu myös 
vastuu- ja oikeusturvava-
kuutus, joka korvaa amma-
tissa tapahtuvia henkilö-, 
esine- ja varallisuusvahin-
koja sekä asianajo- ja 
oikeudenkäyntikuluja.

Perhe- ja perintöoikeudellinen  
neuvonta

• Saat konsultointia esimer-
kiksi perinnönjakoa ja avio-
ehtosopimuksia koskevissa 
asioissa.

• Jäsenetuun sisältyy myös 
perhe- ja perintöoikeudel-
listen asiakirjojen kuten 
esim. avioehtosopimusten 
ja testamenttien laatiminen.

Koulutukset ja tapahtumat

• Järjestämme jäsenille eri 
puolilla Suomea laadukkai- 
ta, maksuttomia työelämä-
aiheisia koulutuksia ja 
tapahtumia, jotka painottu-
vat työnhaun eri kanavien 
lisäksi mm. työhyvinvointiin. 

-  Lisäksi useat webinaarit 
mahdollistavat osallistumisen 
paikkakunnasta riippumatta.

Julkaisut

• Voit hyödyntää Akavan  
Erityisalojen ja jäsenyhdis-
tysten julkaisemia lehtiä, 
oppaita, tutkimuksia ja 
suosituksia.

Harkitsetko yrittäjyyttä?

• Tutustu ammatinharjoittajille 
ja yrittäjille tarkoitettuihin 
tietopaketteihin verkko-

 sivuillamme. Myös yrittäjänä 
voit kuulua Akavan Erityis-
aloihin.

Jäsenviestintä

• Sähköiset uutiskirjeet 
pitävät Sinut ajan tasalla 
työelämän asioista ja ajan-
kohtaisista tapahtumista. 
Opiskelijajäsenet saavat 
myös oman, vain opiske-
lijoille tarkoitetun uutiskir-
jeen neljä kertaa vuodessa.

• Saat Yhteenveto-jäsen-
 lehden kotiisi neljä kertaa 

vuodessa. Voit lukea  
lehden myös verkossa 
osoitteessa  
www.yhteenveto.fi

Hyvä tietää
• Opiskelija maksaa 
 jäsenmaksua vain 
 palkkatulosta.

• Jäsenmaksua ei  
makseta apurahoista 
eikä Kelan etuuksista 
kuten opintotuesta.

• Jäsenmaksuprosentti 
määräytyy jäsen- 
yhdistyksen mukaan.

• Ammattiliiton jäsen-
 maksu on verovähen-

nyskelpoinen.

• Jäsenmaksun voi  
antaa suoraan työn-

 antajan perittäväksi  
tai maksaa itse.

• Työtodistukset, palkka-
kuitit sekä mahdolliset 
tuntilistat kannattaa 
säilyttää.

”Saat meiltä  
henkilökohtaista laki-
neuvontaa esimerkiksi 
työsopimusten teossa 
ja työelämän ongelma- 
tilanteissa.”
Kari Eskola, työmarkkinalakimies



Akavan Erityisalat on monialainen ammattiliitto,  
johon kuuluu 23 itsenäistä jäsenyhdistystä.  

Jäsenet työskentelevät kulttuurin ja hallinnon sekä 
viestinnän ja hyvinvoinnin aloilla asiantuntija- ja  
esimiestehtävissä. Useimpiin jäsenyhdistyksiin  

voi liittyä jo opiskeluaikana. Akavan Erityisalojen  
jäsenmäärä on yhteensä jo 27 000.

Tutustu jäsenyhdistyksiin! Yhdistysten toiminnasta  
ja jäsenyydestä saat lisätietoja Akavan Erityisaloista  

ja suoraan jäsenyhdistyksiltä.

Aito HSO • Akateemisten Järjestötoimitsijoiden Liitto AJT • Hallintonotaarit • Kihlakunnan 
ulosottomiehet • Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen henkilökuntayhdistys • Kuntien 
asiantuntijat – KUMULA • Käännösalan asiantuntijat KAJ • Merenkulkuopistojen opetta-
jainyhdistys • Museoalan ammattiliitto MAL • Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat 
• Opetushallinnon akateemiset toimihenkilöt • Pelastushallinnon Virkamiehet • SPECIA  
– Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt • Suomen Geronomiliitto • Suomen Restonomit –  
SURE • Suomen Suuhygienistiliitto SSHL • Suomen Urheilujärjestöjen Johtavat Toimihenkilöt  
• Suomen Verotarkastajat SVT • Suomen Viittomakielen Tulkit • Taide- ja kulttuurialan ammatti- 
järjestö TAKU • Tiedon- ja arkistonhallinnan ammattiyhdistys • Valtion alueellisen sivistys- 
hallinnon virkamiehet VSV • Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö VIESTI

Akavan Erityisalat
Opiskelijan liittymislomake

HEnKilöTiEdOT

Sukunimi       Etunimet

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Henkilötunnus      Puhelin

Sähköpostiosoite

TiEdOTTAminEn JA JäsEnTiETOJEn luOvuTTAminEn

  En halua vastaanottaa liiton sähköistä uutiskirjettä, joka sisältää 
ajankohtaisten asioiden lisäksi jäsenkoulutukset ja aluetapahtumat.

OpinnOT

Tutkinto / pääaine / koulutusohjelma

Oppilaitos      Arvioitu valmistumisajankohta (kk/vuosi)

TYönAnTAJA

Työnantajan nimi      Työsuhteen alkamispv

Akavan Erityisalojen jäsenyhdistys, johon liityn

  Aito HSO      Opetushallinnon akateemiset toimihenkilöt    Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU
  Hallintonotaarit      SPECIA – Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt   Tiedon- ja arkistonhallinnan ammattiyhdistys
  Kuntien asiantuntijat – KUMULA      Suomen Geronomiliitto    Valtion alueellisen sivistyshallinnon  
  Käännösalan asiantuntijat KAJ        Suomen Restonomit – SURE   virkamiehet VSV
  Museoalan ammattiliitto      Suomen Suuhygienistiliitto SSHL    Viestinnän asiantuntijoiden ammatti-  
  Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat      Suomen Viittomakielen Tulkit   järjestö VIESTI        

TYöTTömYYsKAssA
  Liityn myös Erityiskoulutettujen työttömyyskassan Erkon jäseneksi. Kassan jäsenyys ei tuo lisäkustannuksia. Työttömyyskassan jäsenenä 

sinulla on mahdollisuus saada ansioon suhteutettua työttömyyspäivärahaa. Huomioithan, että työttömyyskassaan liittyessäsi/kassaa  
vaihtaessasi, sinun pitää olla työ- tai virkasuhteisessa työssä.

Huom! Opiskelija, voit liittyä ehdollisesti työttömyyskassaan vaikka heti. Sinut hyväksytään Erityiskoulutettujen työttömyyskassan Erkon 
jäseneksi siinä vaiheessa, kun menet töihin ja maksat jäsenmaksusi ohjeiden mukaisesti.   
Erkon jäsenmaksu sisältyy maksamaasi jäsenmaksuun.

   En liity Erkon jäseneksi.

Minulle on suositeltu jäsenyyttä Suosittelijan nimi:     Suosittelijan jäsennumero tai sähköposti:

Päiväys     Allekirjoitus
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Voit liittyä myös netissä

www.akavanerityisalat.fi/liity

HUOM! Ilmoita aina liiton jäsenrekisteriin 
seuraavan työsuhteesi alkupäivä, mikäli et  
ole työsuhteessa liittymishetkellä.

  Jäsentietojani ei saa luovuttaa yhteistyö-
kumppaneiden jäsenetumarkkinointiin.



Taita keskeltä ja nido päät yhteen – lomake on valmis postiin.

Akavan Erityisalat

Tunnus 5005895

00003 VASTAUSLÄHETYS

Akavan
Erityisalat
maksaa 
posti-

maksun

Hyödynnä
jäsenetusi heti
– liity nyt!

• Pidä jäsenkortti mukanasi. Se toimii myös vakuutuskorttina.

• Yhteystiedot kannattaa pitää ajan tasalla. Se käy kätevästi  
osoitteessa www.akavanerityisalat.fi, jonka kautta pääset  
kirjautumaan jäsensivustolle. Voit päivittää yhteystietojasi  
sekä koulutus- ja työpaikkatietojasi. Myös jäsenmaksun  
voi maksaa tätä kautta.



Maistraatinportti 4 A, 6. krs., 00240 Helsinki. P. 0201 235 340, www.akavanerityisalat.fi

Konservaattori • Nuoriso-ohjaaja • Kou- 
lutussuunnittelija • Hallintopäällikkö •  
Kulttuurituottaja • Museonjohtaja • Ar- 
kistonhoitaja • Kääntäjä • Osastonjoh- 
taja • Projektikoordinaattori • Liikun- 
nanohjaaja • Ravintolapäällikkö • Joh- 
don assistentti • Verotarkastaja • Si- 
vistystoimentarkastaja • Tekninen kir- 
joittaja • Tiedottaja • Tulkki • Suuhy- 
gienisti • Tutkija • Ulosottomies • Vies-
tintäpäällikkö • Viittomakielen tulkki • 
Ylitarkastaja • Toiminnanjohtaja • Pro-
jektipäällikkö • Geronomi


