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Työttömyys
Mikäli jäät työttömäksi, TEKin asiantuntijat auttavat sinua työnhaussa ja uran jatkon
suunnittelussa.

HAE ANSIOPÄIVÄRAHAA Korkeasti koulutettujen kassa kokosta (ent. iaetkassa)
Jäädessäsi työttömäksi tai lomautetuksi ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto)

viimeistään ensimmäisenä työttömyys- tai lomautuspäivänä. Voit ilmoittautua jo
irtisanomisaikana, tämä voi nopeuttaa palvelua. Huolehdithan ilmoittautumisesta, vaikka
työnantajasi olisi maksanut sinulle tukipaketin. Seuraa KOKO-kassan ohjeita [2]
ansiopäivärahan hakemisesta (tsekkaa myös selkeät pikaohjeet [3]). Lisätietoa tekkiläisten
työttömyysturvasta [4]

ILMOITA TEKIIN, että olet työtön, saat merkittävän alennuksen
jäsenmaksusta
TEKin jäsenmaksusta saat alennusta työttömyyden perusteella, kunhan vuosittainen
jäsenmaksu ei laske alle vähimmäisjäsenmaksun. Vähimmäisjäsenmaksu on
työttömyyskassaan kuuluvilta 117,00 €/v (9,75 €/kk) ja kassaan kuulumattomilta 51,00 €/v
(4,25 €/kk).
Hakemukseen on liitettävä kopio viimeisimmästä maksuilmoituksesta (työttömyyskassa, Kela
tms). Työttömyyskassa tai Kela eivät saa luovuttaa tietoja etuudensaajista liitoille, siksi sinun
tulee toimittaa nämä tiedot meille itse.
Alennuksen saamisen edellytyksenä on etuuden saaminen työttömyyskassasta tai Kelasta ja
se myönnetään aina enintään kunkin kalenterivuoden loppuun asti kerrallaan. Lisätietoja
alennuksen hakemisesta [5].

KÄY LAKIMIEHEN KANSSA LÄPI IRTISANOMISESI LAILLISUUS
Epäiletkö, että sinua on kohdeltu epäoikeudenmukaisesti? Jos sinulla on pieninkin tällainen
epäilys, ota heti yhteyttä TEKin lakimiehiin. Lakimies käy irtisanomistilanteen kanssasi läpi, ja
mikäli siihen liittyy jotain epäselvyyksiä, hän pohtii kanssasi vaihtoehtoisia jatkotoimenpiteitä
ja toimii edustajanasi. Soita lakimiehille numeroon (09) 2291 2345 tai jätä yhteydenottopyyntö
[6].

SELAA AVOIMIA TYÖPAIKKOJA SUOMESSA JA MAAILMALLA
Julkisten työpaikkalistausten lisäksi tekkiläisten käytössä on myös TEKRekry LinkedInissä
sekä GoinGlobal-palvelu ulkomaan työnhakuun. Tekkiläisten omasta TEKrekry-yhteisöstä
LinkedInistä [7] löydät tekniikan akateemisen työpaikat, kohtaat työnantajat ja
rekrytointiyritykset ja keskustelet urasta, työnhausta ja työelämän trendeistä muiden
tekkiläisten ja asiantuntijoiden kanssa. GoinGlobalista [8] taas löydät miljoonia työpaikkoja
ympäri maailman sekä saat maakohtaista tietoa työnhausta.

TUTUSTU ALUEESI työllistymisHANKKEISIIN
Olemme olleet perustamassa eri puolille maata työllistymistä tukevia työllistymishankkeita.
Hyödynnä verkostot ja koulutustarjonta omalla paikkakunnallasi. Tarjolla on tapahtumia ja
koulutuksia sekä pienryhmä-toimintaa.
Uusimaa: Työnhakuveturi [9] (toiminta tauolla)
Pirkanmaa: Uratehdas [10]
Pohjois-Suomi: Momentum [11]
Varsinais-Suomi: Urapurje [12] (toiminta tauolla)

"Otin yhteyttä TEKin urapalveluun ollessani työtön. Sain konkreettisia neuvoja potentiaalisiin
uravaihtoehtoihin, oman osaamisen sanoittamiseen ja LinkedIn-verkoston hyödyntämiseen.
Keskustelut uravalmentajan kanssa toivat uskoa tulevaisuuteen ja ennen kaikkea selkiyttivät
omia ajatuksia."
Anonyymi jäsenpalaute
Asiasanat:
ura [13]
työnhaku [14]
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