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HYÖDYNNÄ TRADENOMIEN PALVELUT
Olemme koonneet tähän oppaaseen merkittävimmät jäsenyyteesi kuuluvat palvelut ja edut. Tra-
denomien jäsenenä saat monipuolisia palveluja työurasi eri tilanteisiin – muista hyödyntää apua ja 
neuvontaa jatkuvasti urasi varrella. 

Täysjäsenen jäsenmaksuun sisältyvät kaikki edut ja palvelut – tutustu tarkemmin palvelutarjon-
taamme tämän oppaan avulla. Löydät lisää jäsenetuja nettisivuiltamme sekä Member+ -palvelusta.

SUOSITTELE TRADENOMIEN JÄSENYYTTÄ
Tunnetko tradenomin tai tradenomiopiskelijan, joka ei vielä ole tradenomiyhteisön jäsen? 
Kerro meistä hänelle!

Voit suositella jäsenyyttä niin vastavalmistuneelle kuin vuosia työelämässä vaikuttaneelle tradenomil-
le. Kun tradenomiystäväsi liittyy suosittelustasi Tradenomien täysjäseneksi tai kulta-/musta-tason 
opiskelijajäseneksi, saat jokaisesta uudesta jäsenestä alennusta omiin jäsenmaksuihisi seuraavasti:

 » täysjäsenestä 50 €
 » kulta- tai musta-tason jäsenestä 20 €

Jäseneksi liittyvän / jäsenlajia vaihtavan tulee itse ilmoittaa suosittelijan tiedot jäseneksi liittyes-
sään. Jäsenmaksualennus myönnetään suosittelijalle, kun uusi jäsen on maksanut ensimmäisen 
jäsenmaksunsa. tradenomi.fi/suosittelu

Tradenomit on tulevaisuuteen katsova, maailman parhaan työelämän puolesta vaikuttava yhteisö, 
jonka voima tulee tradenomien monipuolisesta osaamisesta. Edustamme tradenomi- ja tradenomi 
(ylempi AMK) -tutkinnon suorittaneita työelämään ja -suhteisiin liittyvissä kysymyksissä. Trade-
nomit on Akavan viidenneksi suurin jäsenjärjestö. Liitto on perustettu vuonna 1996.

Voit liittyä tradenomiyhteisöön jo opiskeluaikana ja olla jäsenenämme koko työurasi, riippumatta 
toimialan tai työtehtävien muutoksista matkan varrella. Aktiivisen työuran jälkeen voit jatkaa yhtei-
sömme eläkeläisjäsenenä. 

JÄSENETUOPAS 2020
JÄSENETUOPAS 2020
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 TRADENOMIEN JÄSENLAJIT JA -MAKSUT 2020

TÄYSJÄSEN
Täysjäsenen jäsenmaksu 33 euroa kuukaudessa sisältää kaikki jäsenetumme ja -palve-
lumme sekä KOKO-työttömyyskassan jäsenyyden (arvo 66 € / vuosi). 

PERHEJÄSEN 
Perheen toisen jäsenen jäsenmaksu on 30 euroa kuukaudessa sisältäen kaikki jäsene-
tumme ja -palvelumme sekä KOKO-työttömyyskassan jäsenyyden (arvo 66 € / vuosi). 
Perheeseen lähetetään vain yksi Tradenomi-lehti.

ULKOMAILLA ASUVA JÄSEN
Ulkomailla lähetettynä työntekijänä (ts. ulkomaankomennuksella) suomalaisen työnantajan 
palveluksessa työskenteleminen ei edellytä muutoksia Tradenomien tai KOKO-kassan jäse-
nyyteen, eikä vaikuta jäsenmaksun suuruuteen. Muusta syystä ulkomailla asuvilla jäsenillä, 
joilla ei ole KOKO-kassan jäsenyyttä voimassa, jäsenmaksun suuruus on 40 € vuodessa.

YRITTÄJÄJÄSEN
Yrittäjäjäsenen jäsenmaksu on 27,50 euroa kuukaudessa. Tarjoamme yrittäjille erityisesti 
yrittäjien tarpeisiin vastaavia palveluja. Lisäksi käytettävissäsi ovat samat jäsenedut ja 
-palvelut kuin täysjäsenilläkin. Jäsenyyteen ei kuulu työttömyyskassan jäsenyyttä.

ELÄKELÄISJÄSEN
Eläkeläisjäsenen jäsenmaksu on 40 euroa vuodessa. Jäsenyyteen ei sisälly työttömyys-
turvaa tai vakuutuksia. 

TRADENOMIOPISKELIJAN JÄSENMAKSUT

MUSTA-TASO
Jäsenyyteesi sisältyy kulta- ja hopea-tason etujen lisäksi oikeusturvaetu sekä työttö-
myyskassan jäsenyys (arvo 66 € / vuosi). Jäsenmaksu on 85 euroa vuodessa.

KULTA-TASO
Hopea-taso etujen lisäksi etuihisi kuuluvat tapahtumamme, vapaa-ajan tapaturma- ja 
matkustajavakuutus, henkilökohtainen uravalmennus, hyvinvointivalmennus ja yrittä-
jyyssparraus. Lisäksi pääset osallistumaan Tradenomien tapahtumiin. Jäsenmaksu on 
19 euroa vuodessa.

HOPEA-TASO
Hopea-tason jäsenyys on maksuton ja edut ovat käytettävissä 18 kuukauden ajan 
liittymisestäsi. Etuihisi kuuluvat mm. lakimiesten neuvontapalvelut, palkkaneuvonta ja 
Tradenomi-lehti.
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HYÖDYNNÄ JÄSENYYTESI KUULUVAT PALVELUMME

Jenni harkitsee työpaikan vaihtamista, kenties alankin vaihtamista.
1. Jenni tutustuu videokirjaston vinkkeihin osaamisen tunnistamiseen ja päivittää CV:nsä.
2. Jenni varaa itselleen ajan henkilökohtaiseen uravalmennukseen sähköisen ajanvarauksen 

kautta.
3. Uravalmennuksessa Jenni saa vinkkejä CV:n hiomiseen ja keskustelee osaamisen esiintuomi-

sesta työnhaussa.
4. Jenni osallistuu työnhaun verkkokurssille.
5. Jenni saa kutsun haastatteluun ja varaa toisen uravalmennusajan saadakseen vinkkejä haas-

tatteluun valmistautumiseen.
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TAVOITTEENA MAAILMAN PARAS TYÖELÄMÄ
Teemme joka päivä töitä sen eteen, että sinulla olisi edellytykset työskennellä maailman parhaassa 
työelämässä. Sen peruspilareita ovat esimerkiksi reilu palkka, oikeudenmukaiset työehdot sekä 
hyvinvoiva työyhteisö. Viemme tradenomeille tärkeitä tavoitteita lainsäädäntöön, työ- ja virkaehto-
sopimuksiin sekä työsopimuksiin.  

MAAILMAN PARAS TYÖELÄMÄ ON:

REILU JOUSTAVA PALKITSEVA UUSIUTUVA

 

MITEN MAAILMAN PARASTA TYÖELÄMÄÄ RAKENNETAAN?
 » Perheen, työn ja muun elämän yhdistäminen on helppoa.
 » Osaamisen kehittämisen tärkeys tunnustetaan ja siihen panostetaan. Osaaminen ja menestys työssä 

näkyy myös palkassa. 
 » Työntekijällä on oikeus työskennellä turvallisessa työyhteisössä ja työhyvinvointiin panostetaan. 
 » Työntekijät ja työnantajat sopivat työehdoista yhdessä, ja paikalliselle sopimiselle on selkeät toimintatavat.
 » Irtisanomistilanteessa ja työttömyyden kohdatessa ihminen saa tarvitsemansa palvelut oikeaan aikaan. 
 » Työpaikan vaihtaminen on joustavaa, eivätkä esimerkiksi perusteettomat kilpailukieltosopimukset 

rajoita työelämän liikkuvuutta.

Tradenomit on järjestäytynyt muiden korkeakoulutet-
tujen kanssa keskusjärjestö Akavaan. Olemme Akavan 
viidenneksi suurin jäsenjärjestö.

 Valvomme jäsentemme etuja sekä yksityisellä että 
julkisella sektorilla. Yksityisen sektorin neuvottelu-
toiminnastamme vastaa Ylemmät Toimihenkilöt YTN 
ja julkisen sektorin neuvottelutoiminnasta Julkisalan 
koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO. Lue lisää: 

tradenomi.fi/vaikuttaminen
akava.fi
ytn.fi
juko.fi

JÄSEN

JULKINEN 
SEKTORI

YKSITYINEN 
SEKTORI
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ALUETOIMINTA
Aluetoimintamme koostuu 11:sta alueyhteisöstä. Kaikilla alueilla toimii joko yhdistys tai johtoryhmä, 
joiden toimintaan voivat osallistua kaikki kiinnostuneet jäsenet.

Yhteisömme järjestävät ympäri Suomea monipuolisia koulutus- ja vapaa-ajan tilaisuuksia, jotka 
ovat helppo tapa verkostoitua tradenomikollegojen kanssa!

ALAKOHTAISET YHDISTYKSET JA VERKOSTOT
Valtakunnalliset alakohtaiset yhdistysten ja verkostojen tavoitteena on luoda hyvät puitteet 
ammattitaidon kehittämiselle ja verkostoitumiselle. Valtakunnallisen yhdistyksen jäseneksi voivat 
liittyä kaikki alalla työskentelevät jäsenet. 

 » Kaupan alan tradenomit
 » IT-tradenomit
 » Finanssialan tradenomit
 » Taloushallintoalan tradenomit
 » Myynnin ja markkinoinnin tradenomit

Liity mukaan oman alasi yhdistykseen sähköisessä asioinnissa: asiointi.tradenomi.fi

ESIMIESVERKOSTO 
Esimiesverkoston jäsenenä saat ensimmäisenä tiedon esimiehille suunnatuista koulutuksista ja 
tilaisuuksista. Järjestämme myös esimiesten sparrausryhmiä ja valmennuksia, joista tiedotamme 
erikseen. Voit liittyä esimiesverkostoon helposti verkkoasioinnissa.

Yhdistysten ja verkostojen tapahtumat löydät
 tapahtumakalenteristamme: tradenomi.fi/tapahtumat

Katso lisätietoa alueyhteisöjen toiminnasta osoitteesta 
tradenomi.fi/aluetoiminta. 
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URA- JA TYÖNHAKUPALVELUT 
MENESTY URALLASI
Meille on tärkeää tukea sinua urallasi. Maksuttomat urapalvelumme auttavat sinua urasuunnitte-
lussa ja työnhaun eri vaiheissa. Tarjoamme tukea uran eri vaiheisiin.  Voit olla vastavalmistunut tai 
kokeneempi osaaja.

Järjestämme myös ura- ja työnhakuaiheisia 
koulutuksia sekä webinaareja. tradenomi.fi/tapahtumat

HENKILÖKOHTAISET VALMENNUKSET
Valmennus räätälöidään vastaamaan henkilökohtaisiin tarpeisiisi. Valmennuksemme toteutetaan 
suomeksi ja englanniksi työvalmennus Futuurin kautta. Varaa aika valmennukseen: 
valmennuskalenteri.fi/tral 

URAVALMENNUS
Voit saada apua esim. oman osaamisen tun-
nistamiseen, työnhaun aloittamiseen tai CV:n 
päivittämiseen. Valmennusta voivat käyttää 
sekä vastavalmistuneet että kokeneemmat 
osaajat. Voit olla töissä tai työttömänä. 

Oletko jo kenties pidempään miettinyt, 
mitä tehdä seuraavaksi omalla uralla? 

Tuntuuko oman osaamisen tunnis-
taminen vaikealta?
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ESIMIESVALMENNUS
Esimiesvalmennuksen teemoja voivat olla esimerkiksi

 » haastavat esimiestilanteet
 » työyhteisön ristiriitatilanteet ja
 » esimiehen oma toimintatyyli sekä jaksaminen.

TYÖHYVINVOINTIVALMENNUS
Henkilökohtaisessa työhyvinvointivalmennuksessa tartutaan työtehtävien priorisoinnin ja ajanhal-
linnan ongelmiin, otetaan niskalenkki stressistä ja löydetään ratkaisuja kokonaishyvinvointiin sekä 
työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisen haasteisiin.

Palaute valmennuksesta: ”Ohjaaja oli välitön ja hänelle oli helppo 
puhua mieltä askarruttavista asioista. Erittäin ammattitaitoinen ja 

ymmärtäväinen valmentaja.”

VIDEOKIRJASTO
Hyödynnä myös videokirjastomme, josta löytyy yli 60 videota työnhakuun, hyvinvointiin ja oman 
uran suunnitteluun liittyen. Alla muutamia esimerkkejä videoiden aiheista. 

Löydät videokirjaston osoitteesta urapalvelut.fi/tral

TYÖNHAKU
 » Työnhaun verkkokurssi
 » Visuaalinen CV
 » Somen hyödyntäminen työnhaussa
 » Video CV 

URA & OSAAMINEN
 » Vaikuttava viestintä työpaikalla
 » Tunnevoimavarat työssä
 » Asiantuntijasta esimieheksi
 » Uranvaihto 

HYVINVOINTI
 » Onnistumisen psykologia
 » Palautuminen ja stressinhallintavinkit
 » Aivoergonomia
 » Tunteet työelämässä

YRITTÄJYYS
 » Verkostoidu eduksesi yrittäjänä
 » Astu esiin! Tee itsesi näkyväksi
 » Innovaatioseteli apuna yrittäjyydessä
 » Vinkkejä yrittäjäksi aikovalle
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“SAIN HYVIN APUA ONGELMAANI JA 
REHELLISIÄ VASTAUKSIA USEAMMALTA 
KANNALTA.”
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TUKEA TYÖNHAKUUN JA TYÖLLISTYMISEEN
Tradenomien jäsenenä voit osallistua myös Uudenmaan Työnhakuveturin, Tampereen Uratehtaan 
ja Oulun Urasammon koulutustoimintaan, joka on osa akavalaisten liittojen työnhakua tukevaa 
toimintaa. 

Koulutuksista ja sparrausryhmistä saat toimivaa ja ajankohtaista tietoa tämän päivän työnhakuun. 
Koulutuksien aiheita ovat mm. oman osaamisen tunnistaminen, työnhakutaitojen parantaminen, 
työhaastattelut sekä oma jaksaminen työnhaussa. Tilaisuudet ovat jäsenillemme maksuttomia.

Täältä löydät lisätietoa eri alueiden hankkeista: tradenomi.fi/tyollistymishankkeet

TRADENOMIOSAAJIEN TYÖPAIKAT
Tradenomit välittää veloituksetta työpaikkoja tradenomiosaajille, sekä harjoittelu- ja kesätyöpaik-
koja tradenomiopiskelijoille. Työnantajat voivat jättää työpaikkailmoituksia sivuillamme. Selaa 
ilmoituksia sivuillamme:  tradenomi.fi/rekrytointi

 
 
YRITTÄJYYSPALVELUT
Meille on tärkeää tukea jäseniämme myös yrittäjän polulla. Työurat monipuolistuvat jatkuvasti ja 
moni meistä työskentelee välillä palkansaajana, välillä yrittäjänä tai molempia samanaikaisesti. 
Tarjoamme palveluita niin yrittäjänä toimiville kuin yrittäjyyttä pohtivillekin.

YRITTÄJÄJÄSENEN PALVELUT
Yrittäjäjäsenen jäsenmaksuun sisältyvät seuraavat palvelut:

 » henkilökohtainen yrittäjyyssparraus
 » yrittäjyysteemaiset koulutukset ja webinaarit
 » videokirjasto, jossa runsaasti mm. yrittäjille suunnattuja videoita
 » Suomen Yrittäjien laaja palvelupaketti (yrittäjäjäsenille 0€)
 » pääsy Fondian VirtuaaliLakimies-lakitietopankkiin
 » Uusyrityskeskuksen yritysneuvonta uusille yrittäjille
 » alennusta Ukko.fi ja OP:n Kevytyrittäjä -palveluista

Yritystoimintaan liittyvissä juridisissa kysymyksissä voi apua saada Suomen Yrittäjien neuvonta-
palvelusta. Neuvontapalvelu on käytettävissä Suomen Yrittäjien palvelupaketin tilanneilla jäsenillä. 
Palvelupaketti on yrittäjäjäsenille maksuton. 

Yrittäjäjäsenen jäsenmaksu on 27,50 euroa kuukaudessa. Jäsenmaksu ei sisällä työttömyyskas-
san jäsenyyttä. tradenomi.fi/yrittajyyspalvelut
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AKATEEMISET YRITTÄJÄT AKY
Olemme mukana Akateemiset yrittäjät AKYssa, joka täydentää jäsenliittojensa yrittäjien edunval-
vontaa ja yrittäjille suunnattuja palveluja. AKY edistää eri alojen osaajien verkostoitumista ja yrittä-
jäosaamista mm. järjestämällä koulutuksia ja erilaisia yrittäjyystapahtumia akateemisetyrittajat.fi

 

UKKO.FI JA OP KEVYTYRITTÄJÄ -PALVELUT
Saat jäsenenämme alennusta UKKO.fi-laskutuspalvelun sekä OP Kevytyrittäjä -palvelun käytöstä. 
UKKO.fi-laskutuspalvelun saat käyttöösi 20 %:n alennuksella eli provisio on normaalitapauksessa 
laskutuksen loppusummasta 4%. Myös OP Kevytyrittäjä -palvelusta saat alennusta 20 %. ukko.fi

YRITTÄJYYSSPARRAUS
Yrittäjyyteen liittyviin pohdintoihin saat apua henkilökohtaisesta yrittäjyyssparrauksesta. Spar-
rauksesta voi hakea tukea ja neuvoja mm. yrityksen käynnistämiseen ja alkuvaiheen pohdintoihin, 
yrittäjän arkeen sekä työnantajana toimimiseen. 

Kaikki yrittäjyyssparrausta tekevät valmentajat omaavat omaa yrittäjäkokemusta.  Valmen-
nukset räätälöidään aina tarpeidesi mukaan. Valmennukset toteutetaan suomeksi ja englanniksi 
työvalmennus Futuurin kautta.

tradenomi.fi/yrittajyyspalvelut
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TYÖTTÖMYYSTURVA
Työttömyyskassan jäsenyys toimii vakuutuksena työttömyyden varalle.
Tradenomien jäsenet voivat työsuhteessa ollessaan liittyä Tradenomien kautta myös KOKO-kas-
saan. Yleensä työttömyyskassan jäseneksi liitytään Tradenomien jäseneksi liittymisen yhteydessä, 
mutta mikäli et jostain syystä ole liittynyt heti Tradenomien jäsenyyden alussa KOKO-kassan jäse-
neksi (esim. et ole ollut liittymishetkellä työsuhteessa tai olet ollut toisen työttömyyskassan jäsen), 
voit hakea kassan jäsenyyttä myöhemmin jäsenyyden aikana.

KOKO-kassan jäsenyys toimii vakuutuksena työttömyyden varalle eli työssäoloehdon kerryttyä 
täyteen kassa maksaa työttömäksi jäävälle jäsenelle työttömyyspäivärahaa.  Katso lisätietoa työs-
säoloehdon täyttymisestä ja päivärahan suuruudesta: tradenomi.fi/tyottomyysturva.

 

* KOKO-kassan jäsenyys ei kuulu yrittäjäjäsenyyteen
* Työttömyysturva ei kuulu eläkeläisjäsenyyteen

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA
Työttömyysturvalain yrittäjämääritelmän täyttävän henkilön tulee vakuuttaa itsensä työttömyyden 
varalle yrittäjäkassassa (SYT-kassa). Päätoimisen palkkatyön ohella yrittäjänä työllistyvän kannat-
taa pääsääntöisesti olla jäsenenä palkansaajakassassa (KOKO-kassa). 

Jos sinulle on epäselvää, täytätkö työttömyysturvalain mukaisen yrittäjämääritelmän, voit ottaa 
yhteyttä Tradenomien työttömyysturvaneuvontaan: tradenomi.fi/tyottomyysturva.
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PALKKANEUVONTA
Tradenomien jäsenenä saat henkilökohtaista palkkaneuvontaa, jonka avulla voit muodostaa realis-
tisen palkkapyynnön työtä hakiessasi tai perustella palkankorotuspyynnön. Palkkatason arviointi 
perustuu tilastotietoihin eri tehtävissä työskentelevien tradenomien palkoista. Myös yksilöllinen 
urakehitys sekä työsuhteeseesi sovellettavan työehtosopimuksen mukaiset palkanmääräytymispe-
rusteet otetaan arvioinnissa huomioon.

Riittävän tarkkojen taustatietojen avulla osaamme parhaiten arvioida palkkatasosi oikeellisuu-
den tai realistisen palkkatoiveen. Katso mitä tietoja sinun kannattaa varata neuvontaa varten: 
tradenomi.fi/palkkaneuvonta

Verkkosivuiltamme löydät myös tradenomiopiskelijoiden ja vastavalmistuneiden palkkasuosituk-
set: tradenomi.fi/palkkasuositus

Seuraamme tradenomien palkkakehitystä vuosittain jäsentutkimuk-
sellamme. Vuosien tutkimustyö laajoilla otannoilla takaa vertai-

lukelpoiset tulokset, joiden ansiosta palkkakehityksestä saadaan 
realistinen kuva. tradenomi.fi/palkkaneuvonta
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TYÖSUHDENEUVONTA JA OIKEUDELLISET PALVELUT
Lakimiehemme neuvovat jäseniä työ- ja virkasuhteisiin liittyvissä juridisissa kysymyksissä.

MITÄ TRADENOMIEN TYÖSUHDENEUVONTA KATTAA?
 » Puhelin- ja sähköpostineuvonta työ- ja virkasuhteisiin liittyvissä juridisissa asioissa.
 » Asiakirjojen kuten työsopimusten ja päättösopimusten kommentoiminen.
 » Jäsenten avustaminen työsuhteen päättämistä koskevissa neuvotteluissa.
 » Riita-asioiden hoitaminen ja sovintoneuvottelujen käyminen.

PALJONKO LAKIPALVELUIDEN KÄYTTÄMINEN MAKSAA?
Tradenomiliiton jäsenet saavat lakipalvelut jäsenmaksun hinnalla. Laki- ja asianajotoimis-
toista ostettuna vastaavan palvelun hinta on keskimäärin 150 € / tunti.

ONKO LAKIMIEHEN KANSSA ASIOIMINEN LUOTTAMUKSELLISTA?
Kaikki liiton lakimiesten kanssa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia.

ALLEKIRJOITTAMASSANI SOPIMUKSESSA ON SALASSAPITOEHTO, SAANKO TOIMITTAA SOPI-
MUKSEN LIITON LAKIMIEHELLE?
Kyllä saat. Liiton lakimies toimii asiassa sinun lakimiehenäsi ja sinulla on oikeus toimittaa 
lakimiehellesi kaikki itseäsi koskevat asiakirjat.

KUINKA NOPEASTI SAAN LIITOSTA VASTAUKSEN KYSYMYKSEENI?
Sähköpostien vastausaika on enintään kaksi työpäivää, mutta yleensä saat vastauksen 
huomattavasti nopeammin. Huomaathan kuitenkin, että jotkut juridiset asiat vaativat 
enemmän perehtymistä tai taustaselvitystä minkä vuoksi vastausaika saattaa olla pidempi.

OVATKO LIITON LAKIMIEHET YHTEYDESSÄ TYÖNANTAJAANI?
Tradenomien lakimiehet eivät koskaan ota yhteyttä jäsenen työnantajaan ilman jäsenen 
lupaa. Jäsenen luvalla olemme kuitenkin tarvittaessa yhteydessä työnantajaan työ- tai 
virkasuhteeseen liittyvän asian selvittämiseksi.

Työsuhdeneuvontamme päivystää 
ma-to kello 9.00-16.00 sekä pe klo 10.00-16.00. 

Puh. 020 155 8815 tai sähköpostitse lakiasiat@tradenomi.fi. 
Löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin myös 

Digijuristi-palvelustamme: digijuristi.tradenomi.fi
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YKSITYISELÄMÄN OIKEUDELLINEN NEUVONTA
Tradenomien täysjäsenet saavat oikeudellista neuvontaan yksityiselämän asioihin Suomen Juristit 
Oy:n kautta.

Neuvontapalvelun piiriin kuuluvat esimerkiksi seuraavat asiat:
 » perintö-, testamentti- ja jakoasiat
 » perheoikeudelliset asiat (avioehtosopimukset, lahjat lapsille ja puolisolle, avioero, ositus ja elatusapu)
 » perintö- ja lahjaverotus
 » vahingonkorvausasiat
 » pankki- ja vakuutusoikeuteen kuuluvat asiat
 » avoparin oikeudelliset asiat (esim. yhteisomistuksen purkaminen)
 » huoneenvuokra- ja asunto-osakeyhtiöasiat, asuntokaupat, muut kiinteän ja irtaimen omaisuuden 

kaupat, mukaan lukien kaupan virheet 

Katso lisätietoa osoitteesta: tradenomi.fi/yksityiselaman-oikeudellinen-neuvonta
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OIKEUSTURVA 
Tradenomien jäsenyyteen kuuluu ainutlaatuinen oikeusturvaetu, joka sisältää sekä ennaltaeh-
käisevän työsuhdeneuvonnan että suojan mahdollisen työsuhdeasiaan liittyvän oikeudenkäynnin 
kustannusten korvaamiseksi. 

Edun ehdot paranevat joka vuosi jäsenyyden edetessä. Mitä pidempään olet jäsenenä, sitä 
suurempi on työsuhdeasiaan liittyvän oikeudenkäynnin kustannusten maksimikorvaussumma ja 
pienempi omavastuu.

Korvaussumma, jolla korvataan työsuhdeasiaan liittyviä oikeudenkäyntikuluja, nousee asteittain 
jäsenyyden keston mukaan 10 000 eurosta 30 000 euroon. Omavastuuosuus on jäsenyyden alussa 
15 % ja laskee vuosittain prosentilla aina 0 %:iin saakka.

Etu koskee täys-, perhe- ja Musta-jäseniä sekä yrittäjäjäseniä tietyin ehdoin. 

YRITTÄJÄJÄSENTEN OIKEUSTURVA
Oikeusturvaetu on voimassa myös itsenäisillä ammatinharjoittajilla. Sallittuja yritysmuotoja ovat

 » toiminimi
 » osakeyhtiö, jos omistaa yhtiön yksin eikä ole työntekijöitä
 » kommandiittiyhtiö, jossa jäsen on yksin vastuunalainen, ei ole työntekijöitä, äänetön yhtiömies sijoitta-

nut vain pääoman eikä toimi yrityksessä

Yrittäjillä oikeusturvaedun käyttäminen voi tulla kyseeseen esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:
 » riita asiakkaan kanssa laskutuksesta ja/tai työn/palvelun laadusta
 » riita yrittäjän vuokraamista toimintaan käytettävistä toimitiloista vuokranantajan kanssa
 » riita laskutuksesta tai tavaran laadusta tavarantoimittajan kanssa.

Lue lisää oikeusturvan ehdoista:
 tradenomi.fi/oikeusturva
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DIGIJURISTI
Digijuristi-palvelusta löytyvät kysymykset vastauksineen on koottu vuosien varrella liittoon tulleista 
yhteydenotoista. 

Digijuristista löydät vastauksia mm. näistä aiheista:
 » määräaikainen työsuhde
 » palkka
 » vuosiloma
 » perhevapaat
 » yt-neuvottelut
 » työsuhteen päättyminen
 » työsuhdeturva

Digijuristi on tarkoitettu helpottamaan ja sujuvoittamaan asiointia työsuhdetta koskevissa juridi-
sissa kysymyksissä. Tarvittaessa voit myös helposti lähettää yhteydenottopyynnön työsuhdeneu-
vontaan suoraan Digijuristi-palvelusta.

Pääset palveluun asiointipalvelumme kautta tai suoraan osoitteessa digijuristi.tradenomi.fi.
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Jokaisen uralla tulee vastaan erilaisia 

muutos-, kriisi-, tai kehitystilanteita,

jotka sisältävät tarvetta selkeälle tiedolle 

toimintatavoista ja mahdollisuuksista. 

Oma Luottamusmies vastaa korkeasti 

koulutettujen työelämätiedon tarpeeseen 

erilaisissa tilanteissa.

Työelämän  
tietopalvelu

omaluottamusmies.fi

Palvelun tuottaa akavalaisten l i i t to jen yhteinen neuvottelu jär jestö Ylemmät Toimihenki löt  YTN.

OMA LUOTTAMUSMIES
Jokaisen uralla tulee vastaan erilaisia muutos-, kriisi-, tai kehitystilanteita, jotka sisältävät tarvetta 
selkeälle tiedolle toimintatavoista ja mahdollisuuksista.  Oma Luottamusmies on työelämän tieto-
palvelu, josta löydät luotettavan ja selkeän vastauksen mieltäsi askarruttaviin kysymyksiin, liittyen 
esimerkiksi seuraaviin aiheisiin:

 » palkat
 » kilpailukiellot
 » perhevapaat
 » työajat
 » vuosilomat
 » yt-neuvottelut

omaluottamusmies.fi
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KEHU
Opi tuntemaan vahvuutesi ja lisää työhyvinvointia Kehun avulla. 
Kehu on täysin ilmainen ja kaikille avoin palvelu, jonka avulla voit lähettää, vastaanottaa ja kirjata 
hyvää palautetta. 

KERÄÄ POSITIIVINEN PALAUTE HYÖDYNNETTÄVÄKSI DATAKSI
Kehussa vastaanottamasi tai sinne kirjaamasi hyvä palaute kertyy helppokäyttöiseksi tilastoksi, 
jota voit käyttää hyväksesi työpaikkaa hakiessa tai kehityskeskustelussa. Lisää taitosi ja vahvuutesi 
työhakemukseen tai CV:hen tai mainitse saamasi kehu työhaastattelussa!

LISÄÄ TYÖHYVINVOINTIA KEHUMALLA KOLLEGAA TAI ALAISTA
Maailmaan mahtuu aina lisää kannustavia sanoja. Levitä iloa ympärillesi kehumalla alaista tai 
kollegaa hyvin tehdystä työstä ja luo hyvää ilmapiiriä työyhteisöösi. Hyvän palautteen antaminen on 
helppoa - tarvitset vain kehuttavan henkilön sähköpostiosoitteen. Vastaanottajan ei tarvitse olla 
Kehun käyttäjä, hän saa sähköposti-ilmoituksen saamastaan kehusta joka tapauksessa. Lähettä-
mällä kehun voit samalla kutsua uusia käyttäjiä! mykehu.fi

 

 
TRADENOMIITTI 
Tradenomiitti on tradenomien oma kohtaamispaikka. Tradenomiitissa voi aloittaa keskusteluja 
mistä tahansa töihin tai uraan liittyvästä, kysyä, inspiroitua ja tutustua uusiin ihmisiin. 

Tutustu Tradenomiittiin ja tee oma profiili osoitteessa: tradenomiitti.fi
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”SAAMANI PALVELU OLI ERITTÄIN HYVÄÄ JA 
ASIANTUNTEVAA. SUOSITTELEN MUILLEKIN 
TRADENOMEILLE LIITTYMISTÄ TRADENOMEIHIN.”
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PANKKI- JA VAKUUTUSPALVELUT  

PANKKIPALVELUT
Danske Bank tarjoaa Tradenomien jäsenille kilpailukykyisiä etuja 
SÄÄSTÄMISEEN JA SIJOITTAMISEEN

 » Liiton jäsenenä saat aina etuja sijoittamisesta olitpa sitten omatoiminen sijoittaja, haet vaivatonta 
valmista ratkaisua tai toivot henkilökohtaista neuvontaa. 

JÄSENEN ASUNTOLAINAEDUT 
 » Saat aina automaattisesti alennuksen asuntolainan marginaalista. Liiton jäsenenä saat lainasi edulli-

semmin kuin liittoon kuulumattomat asiakkaat. Vastavalmistuneena saat lisäetuja. 

VASTAVALMISTUNEEN LISÄEDUT
 » pääset heti Danske Etuohjelman ylimmälle tasolle
 » Lainaa ilman avausmaksua 

Katso tarkemmin millaisia etuja saat Danske Bankista: tradenomi.fi/danskebank

TRAL MASTERCARD
TRAL Mastercard on vain Tradenomien jäsenille tarkoitettu luottokortti. Se on edullisempi kuin 
yksikään pankkien myöntämä luottokortti (todellinen vuosikorko 6,65 %*)  

[* Todellisen vuosikoron laskennassa käytetty 1500 euron luottoa ja oletettu, että laina‐aika on yksi vuosi. Luotto maksetaan takaisin 
12 yhtä suurena eränä. (3/2019)]

VAKUUTUSPALVELUT
TAPATURMA- JA MATKUSTAJAVAKUUTUS

 » Jäsenyyteesi sisältyy turva vapaa-ajan matka- ja tapaturmavahinkojen varalle.
 » Vakuutettuina ovat Tradenomien täysjäsenet sekä kulta- ja musta-tasojen opiskelijajäsenet. 
 » Matkustajavakuutuksen piiriin menevät vahingot korvataan ilman euromääräistä ylärajaa ja omavastuu-

ta, mutta tapaturmavakuutuksessa korvauksille on määritelty ylärajat ja omavastuu. 
 » Tradenomien jäsenkortti toimii matkustajavakuutuskorttina. Vakuutuksen numero on mainittu kortissa 

ja se on voimassa kaikkialla maailmassa. Vakuutettuina ovat jäsenet, joiden vakinainen kotipaikka on 
Suomessa. 

Katso lisää tradenomi.fi/pankkipalvelut
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IF:N MUUT VAKUUTUSEDUT
Edellä mainittujen, jäsenyyteesi sisältyvien vakuutusten lisäksi saat merkittäviä alennuksia myös 
muista Ifin vakuutuksista. 

PRIMUS-HENKIVAKUUTUS
Henkivakuutus turvaa perheesi taloushuolilta, jos sinulle sattuisi pahin. Saat Primus-henkivakuu-
tuksen itsellesi ja puolisollesi tuntuvalla jäsenalennuksella. Tradenomien jäsenillä on mahdollisuus 
ottaa Suomen edullisin henkivakuutus jopa 61,6 % normaalihintoja edullisemmin.

JÄRJESTÖJÄSENET SAAVAT REIPPAAT KESKITTÄJÄEDUT
Mitä enemmän keskität vakuutuksiasi Ifille, sitä enemmän etusi kasvavat. Tradenomien jäsenenä voit 
saada If Etuohjelmassa jopa 16 % alennusta vakuutusmaksuistasi. . 

Katso lisätietoa Ifin jäsenillemme tarjoamista vakuutuseduista: if.fi/tral
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MUUT JÄSENEDUT

TRADENOMI-LEHTI
Lehti sisältyy jäsenmaksuun ja se ilmestyy neljä 
kertaa vuodessa. Lehdessä käsitellään työelämän 
ilmiöitä, koulutusta sekä Tradenomien toimintaa. 
Lehti on luettavissa myös sähköisenä versiona 
osoitteessa tradenomi.fi/lehdet

TRADENOMIEN AMMATTIKUNTATUNNUKSET

TILAA ITSELLESI TRADENOMILAKKI TAI -SORMUS  
JÄSENHINTAAN.
Tradenomisormusta voi käyttää vain tradenomi-, 
BBA- tai tradenomi (ylempi AMK) -tutkinnon suo-
rittanut henkilö. Voit valita valko- tai keltakultaisen 
sormuksen.

Tradenomilakit valmistaa E.R.Wahlman Oy 
käsityönä Suomessa. Lakki on suunniteltu vain 
tradenomeille, eikä sitä voi tilata muualta. Lakkia 
voivat käyttää sekä valmistuneet tradenomit että 
tradenomiopiskelijat. 

Tradenomilakki jäsenillemme 95 €/kpl  
(muille tradenomeille 130 €/kpl). 

Katso lisätiedot ja hinnat nettisivuiltamme: 
tradenomi.fi/muut-jasenedut

Löydät lisää jäsenetuja nettisivuiltamme:

 tradenomi.fi/jasenedut
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MEMBER+ -PALVELUSTA LÖYDÄT ETUJA MM.
 » ammattilehdistä, kuten Kauppalehti, Tivi, M&M
 » Silja Linen ja Viking linen risteilyistä
 » hotelliöistä
 » vuokrattavista lomamökeistämme

ETUJA JA ALENNUKSIA MM.:

AMMATTILEHDISTÄ RISTEILYISTÄ LOMAMÖKEISTÄ

Katso lisää: memberplus.fi
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JÄSENMAKSUALENNUKSET
Voit saada jäsenmaksualennusta, jos olet kolme kuukautta yhtäjaksoisesti ilman palkkatuloa. 
Alennuksen suuruus on 50 prosenttia. Voit hakea alennusta esimerkiksi työttömyyden, perhe- tai 
opintovapaan ajaksi. tradenomi.fi/jasenmaksualennukset

JÄSENMAKSUTAVAT
Voit valita itsellesi sopivimman maksutavan:

 » e-lasku kerran kuukaudessa, neljä kertaa vuodessa tai kerran vuodessa
 » työnantajaperintä
 » MobilePay
 » paperi- tai sähköpostilasku kerran kuukaudessa, neljä kertaa vuodessa tai kerran vuodessa (laskutus-

lisä 1,50 €/lasku, ei kerran vuodessa maksavilla)

Jäsenyyden aikana maksutapaa voi vaihtaa verkkoasioinnissa tai ilmoittamalla asiasta jäsenpalve-
luumme.

JÄSENKORTTI
Löydät sähköisen jäsenkorttisi verkkoasioinnistamme. Jäsenkortin avulla 
hyödynnät erilaisia etuja ja samalla se toimii myös matkustajavakuutus-
korttina tradenomi.fi/jasenkortti

MITEN LIITTYÄ JÄSENEKSI?
 » Voit liittyä jäseneksemme koska tahansa osoitteessa tradenomi.fi/liity
 » Liity jäseneksi tekstiviestillä: Lähetä viesti ”LIITY TRADENOMI ETUNIMI SUKU-

NIMI” numeroon 18252. Otamme sinuun yhteyttä saatuamme viestisi. 
 » Tämän oppaan lopusta löydät myös liittymislomakkeen, jonka voit  

postittaa meille.

SUOSITTELE JÄSENYYTTÄ
Tunnetko tradenomin tai tradenomiopiskelijan, joka ei vielä ole jäsen? Kerro meistä hänelle!
Kun tradenomiystäväsi liittyy suosittelustasi Tradenomien täysjäseneksi tai kulta-/musta-tason 
opiskelijajäseneksi, saat jokaisesta uudesta jäsenestä alennusta omiin jäsenmaksuihisi seuraavasti:

 » täysjäsenestä 50 €
 » kulta- tai musta-tason jäsenestä 20 €

Jäseneksi liittyvän / jäsenlajia vaihtavan tulee itse ilmoittaa suosittelijan tiedot jäseneksi liittyes-
sään. Jäsenmaksualennus myönnetään suosittelijalle, kun uusi jäsen on maksanut ensimmäisen 
jäsenmaksunsa.
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Löydät meidät somesta: @tradenomit

YHTEYSTIEDOT

TRADENOMIT
Ratavartijankatu 2
00520 Helsinki

puh. 020 155 8800
toimisto@tradenomi.fi
www.tradenomi.fi

Puhelinpalvelumme on avoinna  
ma-to klo 9-16 ja pe klo 10-16.

Päivitä helposti jäsentietosi:
 » osoitteenmuutos
 » työsuhdetietojen päivittäminen
 » jäsenlajin vaihdos
 » jäsenmaksutavan muutos
 » jäsenetulehtien tilaus
 » yhdistyksiin ja verkostoihin liittyminen
 » sähköisten uutiskirjeiden tilaaminen

Sähköisessä asioinnissamme: 
asiointi.tradenomi.fi


