
Förmåner och service   
för studerande



“Ett sakkunnigt 
fackförbund  
ger trygghet  
i ditt liv.” 
Amalia Ojanen, studerande-  
och ungdomsombudsman

Akavas Specialorganisationer 
– studerandens eget fackförbund
Redan under studierna har du har tillgång till all service och 
alla medlemsförmåner som Akavas Specialorganisationer och 
din medlemsförening erbjuder. Bekanta dig med förmånerna: 

Juridisk hjälp och karriär-
tjänster

•  Akavas Specialorgani-
sationers jurister ger dig 
personlig hjälp med arbets-
avtalsärenden och problem 
i anslutning till anställnings-
förhållanden.

•  Du får aktuell information 
om arbetsmarknaden och 
jobbmöjligheterna inom din 
bransch.

•  Du kan be om råd i löne-
frågor.

•  Våra experter erbjuder kar-
riärtjänster som handlar om 
jobbsökning och planering 
av den egna karriären. Du 
kan till exempel låta din me-
ritförteckning bli granskad 
av vår CV-klinik.

Utkomstskydd

•  Om du blir arbetslös efter 
studierna, har du möjlighet 
att få inkomstrelaterad ar-

betslöshetsersättning som 
är högre än den grund-
dagpenning som betalas av 
FPA.

•  Förutsättningen till inkomst-
relaterad dagpenning är att 
du uppfyller arbetsvillkoret. 
Du kan intjäna arbetsvill-
koret om 26 veckor redan 
under studietiden.

•  Medlemmarna i Akavas 
Specialorganisationer be-
tjänas av Specialutbildades 
arbetslöshetskassa Erko.

•  Medlemsavgiften till ar-
betslöshetskassan ingår i 
förbundets medlemsavgift.

Intressebevakning och på-
verkan

•  Fackförbunden förhandlar 
om arbets- och tjänstekol-
lektivavtal och bevakar 
dina intressen i arbetslivet. 
Förbunden förhandlar om 
alla viktiga frågor för dig: en 

rättvis lön, arbetstid, ledig-
het, jämställdhet, arbetar-
skydd och företagshälso-
vård.

•  De avtal som fackförbun-
den förhandlar fram garan-
terar bättre arbetsvillkor än 
vad lagen kräver. Det finns 
många saker – som semes-
terpenning – som man tror 
regleras av lagstiftningen, 
trots att det handlar om rät-
tigheter som man kan tacka 
kollektivavtalen för.

•  Vi påverkar framtiden för 
och kvaliteten på våra med-
lemmars utbildning genom 
utbildningspolitiskt arbete, 
till exempel genom utlåtan-
den, lobbyverksamhet och 
samarbete med intressent-
grupper.

•  Akavas förtroendemän 
finns som ditt stöd på  
arbetsplatser.



Försäkringar

• Ditt medlemskap omfattar 
en rese- och olycksfallsför-
säkring för fritid som ger dig 
ersättning t.ex. om du blir 
sjuk på en semesterresa 
utomlands.

• Medlemsförmånerna om-
fattar även en ansvars- och 
rättsskyddsförsäkring som 
ersätter person-, sak- och 
förmögenhetsskador  
som orsakas i yrket samt 
advokat- och rättegångs-
kostnader.

Familje- och arvsrättslig råd-
givning

• Du får konsultation till 
exempel i frågor som rör 
arvskifte och äktenskaps-
förord.

•  Medlemsförmånen omfat-
tar också upprättande av 
familje- och arvsrättsliga 
handlingar, t.ex. äktenskaps-
förord och testamenten.

Utbildningar och lokal verk-
samhet

• Vi erbjuder våra medlem-
mar högklassiga, avgiftsfria 
utbildningar om arbets-
livsrelaterade teman som 
fördjupar sig till exempel i 
karriärplanering och jobb-
sökning.

•  Medlemmarna kan delta i 
intressanta lokala evene-
mang på olika håll i Finland.

•  Akavas Specialorganisatio-
ner har 14 lokalgrupper.

•  Du kan utnyttja undersök-
ningar och rekommenda-
tioner som publiceras av 
Akavas Specialorganisatio-
ner och dess medlemsför-
eningar.

Funderar du på att bli företa-
gare?

• Bekanta dig med våra infor-
mationspaket för yrkesutöva-
re och företagare på webb-
platsen. Även företagare kan 
vara medlemmar i Akavas 
Specialorganisationer.

Rabatter med medlemskortet

• Du får hundratals olika 
medlemsrabatter bland 
annat på resor, bilåkning, 
kläder, tidningar samt well-
nessprodukter i tjänsten 
Jäsenedut.fi.

•  Jäsenedut.fi är Akava-
förbundens gemensamma 
tjänst för alla medlemmar.

Medlemskommunikation

• Våra elektroniska nyhets-
brev håller dig uppdaterad 
om arbetslivsfrågor och ak-
tuella händelser. Studeran-
demedlemmarna får också 
ett eget nyhetsbrev bara för 

studerande fyra gånger 
per år.

• Du får hem medlemstid-
ningen Yhteenveto fyra 
gånger per år. Du kan 
även läsa tidningen på 
nätet på adressen  
www.yhteenveto.fi

Bra att veta
• En studerande betalar 

endast medlemsavgift 
för sin löneinkomst.

•  Medlemsavgift betalas 
inte för stipendier eller 
FPA:s förmåner, såsom 
studiestöd.

•  Medlemsavgiftspro-
centen bestäms utifrån 
medlemsföreningen.

•  Medlemsavgiften 
till fackförbundet är 
avdragsgill i beskatt-
ningen.

•  Du kan låta arbetsgiva-
ren dra av medlemsav-
giften direkt från lönen 
eller så kan du betala 
den själv.

•  Det kan vara bra att 
spara arbetsintyg, 
lönespecifikationer och 
eventuella timlistor.

”Vi ger dig personlig 
juridisk rådgivning,  
till exempel med  
arbetsavtal och i  
arbetslivets problem-
situationer.”
Kari Eskola, arbetsmarknadsjurist



Akavas Specialorganisationer är ett branschövergripande 
fackförbund som består av 24 självständiga medlems- 

föreningar. Medlemmarna arbetar i expert- och chefsbe- 
fattningar inom kultur och förvaltning samt kommunikation 

och välfärd. I de flesta medlemsföreningar kan man  
bli medlem i redan under studietiden. Akavas Special- 

organisationer har sammanlagt cirka 29 000 medlemmar.

Bekanta dig med medlemsföreningarna!  
Mer information om föreningarnas verksamhet och  

medlemskap får du av Akavas Specialorganisationer  
och direkt från medlemsföreningarna.

Aito HSO • Akateemisten Järjestötoimitsijoiden Liitto AJT • Arkivfackföreningen • Fackorga-
nisation för konst- och kultursektorn TAKU • Finlands Ergoterapeutförbund • Finlands Munhy-
gienistförbund FTHF • Finlands Teckenspråkstolkar • Hallintonotaarit • Kihlakunnanulosotto-
miehet • Kommunikationsspecialisternas fackorganisation • Kommunala specialister – Kumula 
• Navigationsinstitutens lärarförbund • Museifackförbundet • Pelastushallinnon Virkamiehet  
• Personalföreningen vid Forskningscentralen för de inhemska språken • SPECIA – experter 
och högre tjänstemän • Statstjänstemännen inom den regionala bildningsförvaltningen SRB  
• Suomen Geronomiliitto • Suomen Restonomit – SURE • Suomen Urheilujärjestöjen Johtavat 
Toimihenkilöt • Suomen Verotarkastajat SVT • Ungdoms- och Idrottssektorns experter • Utbild-
ningsförvaltningens akademiska tjänsteinnehavare • Översättningsbranschens experter KAJ

Akavas Specialorganisationer
Medlemsansökan för studerande

PErSonuPPgiFtEr

Efternamn      Förnamn

Gatuadress

Postnummer och postanstalt

Personbeteckning      Telefon

E-postadress

inForMAtion oCH utLÄMnAnDE AV MEDLEMSuPPgiFtEr

  Jag vill inte få förbundets elektroniska nyhetsbrev som utöver aktuell 
information även innehåller bl.a. medlemsutbildningar och lokala evenemang.

StuDiEr

Examen/huvudämne/utbildningsprogram

Läroanstalt      Uppskattad utexamineringstid (mån/år)

ArBEtSgiVArE

Arbetsgivarens namn     Anställningsförhållandets startdatum

Den medlemsförening inom Akavas Specialorganisationer jag blir medlem i

  Aito HSO   Kommunala specialister – KUMULA     Finlands Teckenspråkstolkar
  Utbildningsförvaltningens   Suomen Restonomit – SURE   Fackorganisation för konst- och kultursektorn TAKU

       akademiska tjänsteinnehavare   Översättningsbranschens experter KAJ    Statstjänstemännen inom den regionala 
  Arkivfackföreningen    Finlands Munhygienistförbund FTHF          bildningsförvaltningen SRB  
  SPECIA – Experter och högre tjänstemän   Museifackförbundet     Kommunikationsspecialisternas 
  Hallintonotaarit    Finlands Ergoterapeutförbund         fackorganisation      
  Suomen Geronomiliitto   Ungdoms- och Idrottssektorns experter

ArBEtSLÖSHEtSKASSA

  Jag ansluter mig även till Specialutbildades arbetslöshetskassa Erko. Medlemskapet i kassan medför inga extra kostnader. Som medlem 
i arbetslöshetskassan har du möjlighet att få inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning. Observera att du måste vara anställd genom  
arbetsavtal eller i tjänsteförhållande när du ansluter dig till eller byter arbetslöshetskassa.

obs!  Du som är studerande kan ansluta dig till arbetslöshetskassan redan nu på vissa villkor. När du börjar arbeta och betalar din medlemsavgift 
enligt instruktionerna antas du även som medlem i Specialutbildades arbetslöshetskassa Erko. Medlemsavgiften för Erko ingår i den medlemsav- 
gift du betalar.

   Jag ansluter mig inte som medlem i Erko.

Jag har blivit rekommenderad   Rekommenderarens namn:   Rekommenderarens medlemsnummer eller e-postadress:
medlemskap

Datum     Underskrift
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Du kan även bli medlem på 

nätet, www.akavanerityisalat.fi/

bli_medlem

OBS! Anmäl alltid startdatumet på ditt nästa anställ-
ningsförhållande till förbundets medlemsregister,  
om du inte är anställd när du blir medlem.

  Mina medlemsuppgifter får inte lämnas ut till samar-
betspartner för marknadsföring av medlemsförmåner.



Vik på mitten och häfta ihop sidorna – blanketten är färdig att postas.

Akavas Specialorganisationer

Kod 5005895

00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

Akavas  
Special- 

organisationer 
betalar  
portot

Utnyttja dina 
medlemsförmåner 
direkt 
– bli medlem nu!

• Ha alltid med dig medlemskortet. Det fungerar även som  
ditt försäkringskort.

• Håll dina kontaktuppgifter uppdaterade. Det sker enkelt  
på adressen www.akavanerityisalat.fi/sv, där du kan logga  
in på medlemssidan. Du kan uppdatera dina kontaktupp-
gifter samt uppgifterna om utbildning och arbetsplats.  
Även medlemsavgiften kan betalas där.



Magistratsporten 4 A, 6:e vån, 00240 Helsingfors Tfn 0201 235 340, www.akavanerityisalat.fi/sv

• Konservator • Ungdomsledare • Ut-
bildningsplanerare • Förvaltningschef 
• Kulturproducent • Museichef • Arkivarie 
• Översättare • Avdelningsdirektör • 
Projektkoordinator • Idrottsinstruktör 
• Restaurangchef • Ledningsassistent 
• Skatteinspektör • Inspektör för bild-
ningsväsendet • Teknisk skribent • In-
formatör • Ergoterapeut • Tolk • Mun-
hygienist • Forskare • Utmätningsman 
• Kommunikationschef • Teckenspråk-
stolk • Överinspektör • Verksamhetsle-
dare • Projektledare • Geronom


