
Yhdessä  
olemme 
enemmän
Ammattijärjestö Talentian  
palvelut ja edut jäsenille



Talentia on sosiaalialan korkeakoulute-
tun ammattilaisen järkivalinta. Talentia 
vaikuttaa, jotta sen jäsenistöllä on  
edellytykset tehdä työnsä hyvin, työssä 
jaksetaan, työn merkitys ymmärretään  
ja siitä maksetaan oikeudenmukaista 
palkkaa. Olemme ammattijärjestöistä  
ainoa, joka tuntee sosiaalialan läpi- 
kotaisin. 

Talentia on perustettu jo vuonna 1949 ja 
siihen kuuluu yli 26 000 korkeakoulutet-
tua sosiaalialan ammattilaista. Kun liityt 
Talentiaan, olet osa suurta sosiaalialan 
ammattilaisten joukkoa. Olemme tuke-
nasi opiskeluajasta lähtien.

Se oikea 
sinulle

Yhdellä jäsenmaksulla saat arvokkaita  
jäsenpalveluita ja rahanarvoisia jäsen- 
etuja. Kaikkea et edes löydä tästä esit-
teestä, joten voit tutustua viimeisimpiin 
jäsenetuihin ja talentialaisten edun- 
valvonnan keinoihin verkkosivuilla  
talentia.fi sekä seuraamalla Talentian 
uutiskirjettä ja sosiaalisen median  
kanavia.

Talentian ammattijärjestötoiminta tar-
joaa jäsenille lukuisia mahdollisuuksia 
osallistua ja vaikuttaa. Ammattijärjestönä 
olemme sitä vahvempi, mitä kattavam-
min alan korkeakoulutetut ovat Talentian 
jäseniä.

Yksi  
talentialainen  

voi muuttaa maailmaa,  
mutta yhdessä teemme ihmeitä.

Jäsenenä saat työsuhteeseen 
liittyvissä kysymyksissä  

maksutonta oikeudellista  
neuvontaa.



Jäsenpalvelut
Talentia valvoo ja toimii
Vaikutamme jäsentemme puolesta alan 
palkkaukseen ja työoloihin, sosiaalialan 
lainsäädäntöön ja politiikkaan. Puolus-
tamme oikeutta hyviin työoloihin sekä 
oikeutta tehdä ammattieettisesti  
kestävää ja laadukasta työtä.

Talentia neuvoo ja on turvanasi, jos 
ongelmat tai muutokset työssä askarrut-
tavat, etkä tiedä mitä tehdä. Tai jos mietit 
millaista palkkaa sinun kuuluisi saada, 
onko määräaikainen työsopimuksesi  
perusteltu tai pitäisikö suostua lomau- 
tuksen sijasta palkattomaan vapaaseen.

Tukea työelämään
Talentian jäsenenä saat ammatillista neuvontaa muun muassa sosiaalihuollon 
ammatin harjoittamisesta, työn mitoituksesta ja ammattietiikasta. Lisäksi työ- ja 
virkasuhdeneuvontamme palvelee sinua esimerkiksi työsopimuksiin ja palkkaan 
liittyvissä kysymyksissä. 

Ota talteen Talentian neuvontapalveluiden  
yhteystiedot ja kysy meiltä.
Työsuhdeneuvonta auttaa työsopimuksiin, työehtosopimuksiin ja työlainsäädännön 
soveltamiseen ja tulkintaan sekä palkkaukseen liittyvissä kysymyksissä.
p. 09 3158 5540 (ma–ti, to–pe klo 9.00–12.00)

Ammattiasioiden neuvonta auttaa mm. työtehtäviin, pätevyyksiin, työn mitoituk-
seen, koulutukseen  ja ammattietiikkaan sekä työhyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. 
p. 09 3158 5533 (ma–ti, to–pe klo 9.00–12.00)

Jäsensihteerit ovat apunasi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin ja  
jäsenetuihin liittyvissä kysymyksissä.
jasensihteerit@talentia.fi
p. 09 3158 5530 (ma–to klo 9.00–12.00)

Opiskelijapalvelut
Opiskelijatoiminnan koordinaattorit ovat opiskelijajäsenten  
apuna opiskelijoiden jäsenyyteen ja työharjoitteluihin  
liittyvissä kysymyksissä. 
opiskelijatoiminta@talentia.fi, p. 09 3158 6032 tai 09 3158 6033
      talentianopiskelijatoiminta

Apu on lähellä
Työelämän pulmatilanteissa talen-
tialaisten apuna on työpaikan Julkis- 
alan koulutettujen neuvottelujärjestön 
JUKO:n tai Talentian luottamusmies. 
Luottamusmies on koulutettu tulkitse-
maan työehtosopimuksia, neuvottele-
maan henkilöstöasioissa ja ratkomaan 
erimielisyyksiä. Jos työpaikallasi ei ole 
luottamusmiestä, apua saat Talentian 
työsuhdeneuvonnasta tai alueellasi 
toimivalta Talentian sopimusasian- 
tuntijalta.

talentia.fi

Helppo  
tapa hoitaa  

jäsenasioita  
sähköisesti

Liity seuraamme  
sosiaalisessa mediassa 

Talentiary talentia_ry 
talentianopiskelijatoiminta

Tiesithän, että  
luottamusmies on  

vain ammattijärjestöön  
kuuluvien palveluksessa.



Vuosimaksu
Jäsenmaksu kattaa Talentian, Talentian 
alueyhdistyksen, valitsemasi Talentian 
ammatillisen yhdistyksen ja Erityiskoulutet-
tujen työttömyyskassa Erkon jäsenyyden. 
Opiskelijajäsenet kuuluvat opiskelijoiden 
TaSO ry:hyn ja lisäksi alueyhdistykseen sekä 
halutessaan ammatilliseen yhdistykseen. 
Työttömyyskassan jäseneksi opiskelija voi 
liittyä työssä ollessaan. 

Vuonna 2020
Työssäkäyvä jäsen
Työttömyyskassaan kuuluva  
työssäkäyvä opiskelijajäsen
• 1,35 % bruttotulosta
• enintään 45 euroa/kk

Työstä poissaoleva jäsen
• 6 euroa/kk

Opiskelijajäsen
• 15 euroa/v
• liittymisvuosi maksuton

Vakuutukset
Ammattihenkilön vastuu- ja  
oikeusturvavakuutus If:stä
Talentia on ottanut jäsenilleen ammatti- 
henkilön vastuu- ja oikeusturvavakuu- 
tuksen työssä sattuvien henkilö- ja 
esinevahinkojen varalle sekä kattamaan 
asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja työ- 
ja virkasuhteeseen liittyvissä riidoissa. 
Vakuutus koskee myös opiskelijoita, kun 
he ovat työssä. Talentia on lisäksi vakuut-
tanut opiskelijajäsenensä opintoihin 
kuuluvan, Euroopan alueella tapahtuvan 
pakollisen harjoittelun ajaksi.

Lisätietoja ammattihenkilön vastuu- ja 
oikeusturvavakuutuksesta if.fi/talentia.

Työttömyysturva
Talentialaisena olet oikeutettu ansio- 
sidonnaiseen työttömyyspäivärahaan, 
jos työssäoloehtosi täyttyy. Ansiosidon-
nainen työttömyysturva on tasoltaan 
selkeästi korkeampi kuin Kelan maksa-
ma peruspäiväraha.

Talentialaiset kuuluvat Erityiskoulu-
tettujen työttömyyskassa Erkoon, joka 
tarjoaa ansiosidonnaisen työttömyys-
turvan.

Opiskelija voi kartuttaa työssäolo-
ehtoa esimerkiksi kesätöillä ja muilla 
määräaikaisilla työsuhteilla.

Lisätietoa Erkon verkkosivuilta  
www.erko.fi.

Talentian jäsenkortti on myös  
matkavakuutuskorttisi

Ammattijärjestön  
jäsenmaksu otetaan  

verotuksessa huomioon  
vähennyksenä.



Vapaa-ajan matkustajavakuutus  
Turvasta
Talentia on vakuuttanut jäsenensä 
vapaa-ajan matkustajavakuutuksella, 
joka on voimassa koti- ja ulkomaan 
matkoilla. Vakuutettuina ovat Talentian 
alle 68-vuotiaat jäsenet, opiskelijajäse-
net sekä jäsenen mukana matkustavat 
alle 20-vuotiaat lapset: vakuutetun omat 
lapset ja lapsenlapset, puolison lapset 
sekä vakuutetun kanssa samassa talo-
udessa asuvat lapset. Eläkeläisjäsenet 
eivät kuulu vakuutuksen piiriin. Vakuutus 
on voimassa enintään  45 vuorokautta 
matkan alkamisesta. 

Vakuutus ei sisällä matkatavaravakuu-
tusta. Lataamalla TaskuTurva-mobiiliso-
velluksen, saat puhelimeesi matkavakuu-
tuskortin. Näin matkavakuutustodistus 
kulkee nyt kätevästi mukana myös 
puhelimessa.

Tapaturmavakuutus Turvasta
Talentia on vakuuttanut jäsenensä vapaa- 
aikana sattuvien tapaturmien varalta.  Va-
kuutettuina ovat Talentian alle 68- vuotiaat 
jäsenet ja opiskelijajäsenet.  Eläkeläisjäse-
net eivät kuulu vakuutuksen piiriin.

Järjestövakuutus Turvasta Jäsenet ovat va-
kuutettuja myös järjestötehtävissä sattuvien 
henkilö- ja esine- vahinkojen varalta.

Lisätietoja matkustaja-, tapaturma- ja 
järjestövakuutuksesta turva.fi/talentia.

Jäsenetuja Turvasta
Talentian jäsenenä saat alennuksia Turvan 
vakuutuksista. Lisäksi Turva tarjoaa tiettyjä 
vakuutustuotteita vain ammattiliittojen 
jäsenille. Löydät kaikki etusi ja lisätietoa 
Talentian jäsenten vakuutuksista verkko- 
sivuilta turva.fi/talentia.

Ammattieettistä  
tukea
Talentia antaa jäsenilleen neuvon-
taa ja tukea ammatillisesti haas-
taviin sekä eettisesti ristiriitaisiin 
tilanteisiin. Sosiaalialan kokeneista 
ammattilaisista ja kouluttajista koot-
tu eettinen lautakunta on laatinut 
työsi tueksi sosiaalialan ammattilai-
sen ammattieettiset ohjeet. 

Lautakunta myöntää vuosittain 
stipendin ammattieettistä pohdin-
taa ja kysymyksiä käsittelevälle pro 
gradu -tutkielmalle tai ammatti- 
korkeakoulun lopputyölle. 

Ammattieettinen vala
Sosiaalialan ammattilainen voi 
antaa ammattieettisen valan. Vala-
tilaisuuksia on järjestetty ammat-
tikorkeakouluissa ja yliopistoissa 
valmistumisen yhteydessä sekä 
työpaikoilla. Valan antaneet saavat 
valatodistuksen.



Oppaat ja selvitykset
Jäsenten käytössä ovat Talentian edunval-
vonnan, työelämään siirtymisen ja työhy-
vinvoinnin sekä vaikuttamistyön tueksi laa-
ditut julkaisut. Talentia tekee säännöllisesti 
palkkatutkimuksia ja selvittää sosiaalialan 
ammattilaisten työurien kehitystä. Oppaita 
ja selvityksiä voit hyödyntää, kun vaihdat 
työpaikkaa, esität palkkatoiveen tai haluat 
osaltasi tehdä sosiaalialaa näkyväksi.

Ammatillista ja  
järjestöllistä  
koulutusta
Talentia järjestää laadukkaita koulutuk- 
sia. Sosiaalialan asiantuntijapäivät on  
alan merkittävä valtakunnallinen koulu-
tustapahtuma. Lisäksi Talentia järjestää 
jäsenilleen ammatillisia seminaareja  
sekä luottamusmies-, työsuojelu-,  
järjestö- ja viestintäkoulutuksia.

Talentian alue- ja ammatilliset yhdistyk-
set järjestävät omia koulutustapahtumia.

Talentian  
jäsenlehdet
Talentian julkaisemat edunvalvonta- ja 
ammattilehdet ovat lukijapalautteen mu-
kaan tärkeimpiä suomalaisia sosiaalialaa 
käsitteleviä lehtiä. Jäsenenä saat nämä 
alasi ammattilehdet: Talentia-lehden,  
varhaiskasvatuksen Kasvu-lehden ja  
lastensuojelun 30 päivää -lehden sekä 
Tutkiva sosiaalityö -verkkojulkaisun.

Talentian koulutustuki

Talentia myöntää jäsenilleen koulutus- 
tukea pitkiin ammatillisiin koulutuksiin 
ja lyhyisiin jatko- ja täydennyskoulu-
tuksiin. Lyhyisiin koulutuksiin koulutus-
tukea voi hakea yksilönä tai ryhmänä, 
pitkiin koulutuksiin ainoastaan yksilönä. 
Koulutustukihakemukset käsitellään kaksi 
kertaa vuodessa 30.3. ja 30.9. jälkeen.

Tukea työssä  
jaksamiseen
Työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin 
liittyvissä kysymyksissä lähin apu on 
työpaikkasi työterveyshuolto ja työsuoje-
luvaltuutettu. Apua saat myös Talentian 
työelämän neuvontapalvelusta.

Hyvän työpaikan kriteerit
Talentia on linjannut, mistä hyvä työpaikka 
muodostuu ja miten omaa työyhteisöä voi 
kehittää. Kriteerit sisältävät linjaukset muun 
muassa työn mitoituksesta, tehtäväraken-
teista, johtamisesta ja työnohjauksesta.

Työsuojelun aakkoset
Tutustu talentia.fi-sivuilla työsuojelun aak-
kosiin, josta löydät vastauksia yleisimpiin 
työsuojelukysymyksiin.

Työnohjaajarekisteri
Talentia ylläpitää sosiaalialan työnohjaaja- 
rekisteriä ja välittää työnohjaajien yhteys- 
tietoja. Voit tilata Talentiasta luettelon 
omalla alueellasi toimivista sosiaalialan 
koulutuksen saaneista työnohjaajista.



Yksityiselämän oikeudellinen  
puhelinneuvonta
Maksuton puhelinneuvonta yksityiselämän 
oikeudellisissa kysymyksissä, esimerkiksi 
perintö- ja testamenttiasioissa, vahingon-
korvauksissa, avioehtoa ja -eroa koskevissa 
asioissa.

Sosiaalialan ammattikirjallisuus
Sosiaali-ja terveysalan Tietopalveluun 
liittyvät kanta-asiakkaat saavat tuntu-
via hintaetuja ja säännöllisesti tietoa 
alan ammattikirjallisuudesta. Palvelun 
käyttöön ei liity ostopakkoa. Tutustu: 
sosiaalialantietopalvelu.fi.

Työttömien hyvinvoinnin tuki
Talentia maksaa työttömän jäsenensä 
ja hänen alle 16-vuotiaiden lastensa 
omavastuuosuudet määritellyille Hy-
vinvointilomat ry:n sekä Palkansaajien 
hyvinvointi ja terveys PHT:n järjestämille 
hyvinvointijaksoille. 

Jäsenmaksullasi vielä nämä

Member+
Rekisteröitymällä palveluun voit hyödyn-
tää erilaisia vaihtuvia etuja ja alennuksia. 
Tutustu: memberplus.fi.

Lomamökit ja -osakkeet
Talentian jäsenet voivat vuokrata loma-
mökkejä A-lomilta ja Myynnin ja mark-
kinoinnin ammattijärjestöltä MMA:lta. 
A-lomien mökkivuokrista talentialaiset 
saavat 10 prosentin alennuksen kirjautu-
malla memberplus.fi-palveluun. 

Danske Bankin edut
Talentian jäsenenä saat asuntolainan 
aina edullisemmin. Hyödynnä edut myös 
nykyiseen lainaasi Danske Bankissa. Vas-
tavalmistuneille omia omia sijoituspalve-
luetuja. Tutustu: danskebank.fi/akava.

Alennuksia hotelleista ja kylpylöistä
Useat hotellit, kuten Finlandia- ja Sokos Hotels - 
ketjut, tarjoavat tuntuvia alennuksia ja etuja  
Talentian jäsenille. Talentia on neuvotellut  
jäsenilleen kylpylälomatarjoukset Imatran  
kylpylästä ja Haikon kartanosta sekä Holiday  
Clubista. Osa majoituspalveluista löytyy  
Member+ -palvelun kautta.

Alennuksia laivamatkoista
Eckerö Line ja Tallink Silja myöntävät  
alennuksia risteilyhinnoista.

Alennuksia bensasta
Alennukset saa kaikilta Teboil-huoltamoilta  
ja automaattiasemilta lukuun ottamatta  
Express- ja D-automaattiasemia.

Alennus autonvuokrauksesta
Hertz Autovuokraamo tarjoaa Suomessa  
ja ulkomailla erikoishinnat. Lue lisää:  
memberplus.fi



Jäsenyys
 ❑ Varsinainen jäsen      ❑  Opiskelijajäsen, liityn Talentian Sosiaalialan opiskelijat TaSO ry:hyn.

Talentia-kalenterin tilaus
 ❑ Kyllä, haluan Talentian taskukalenterin.         ❑  En tarvitse taskukalenteria.

Liityn Talentiaan ja sen alueyhdistykseen sekä merkitsemääni ammatilliseen yhdistykseen.
 ❑ Kasvatus- ja perheneuvonnan  

 Sosiaalityöntekijät ry 
 ❑ Sosiaalitoimen Sosiaalityöntekijät ry 
 ❑ Sosiaalialan sosionomit ja ohjaajat ry
 ❑ Sosiaalijohto – Socialledning ry
 ❑ Vammaisala Talentia ry 

Työttömyyskassaan liittyminen (Voit liittyä työttömyyskassaan/vaihtaa kassaa ollessasi työssä palkansaajana.)

 ❑ Liityn Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkoon.

Työttömyyskassan ja ammattijärjestön vaihtaminen
 ❑ Siirryn Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkoon ja valtuutan Talentian ilmoittamaan eroni  

 edelliselle ammattijärjestölle, jonka nimi on  ___________________________________.
 ❑ Yhteystietojani ja jäsenyyttäni koskevia tietoja saa luovuttaa vakuutuksia jäsenetuna  

 tarjoaville yhteistyökumppaneille.
 ❑ Minulle saa tarjota vakuutusetuja sähköpostitse, tekstiviestein ja muita sähköisiä  

 välineitä käyttäen.

Päiväys  ____________________________  Allekirjoitus  _____________________________

Henkilötiedot
Etunimet  ____________________________ Sukunimi  _____________________________
Henkilötunnus ________________________Kotiosoite  _____________________________
Postinumero ____________________ Postitoimipaikka  _____________________________  
Puhelin  ______________________________ Äidinkieli  _____________________________
Sähköposti  __________________________________________________________________

Opiskelutiedot
Oppilaitos ___________________________________________________________________
Tutkinto _____________________________________________________________________
Aloitusvuosi  ___________Valmistumisvuosi (tai arvio)  _____________________________
Perustutkinto  ________________________________________________________________
Jatkotutkinto/erikoistuminen  __________________________________________________

Työtiedot
Ammattinimike  ______________________________________________________________
Työnantaja  __________________________________________________________________
Työnantajan osoite  ___________________________________________________________
Työpaikka/toimipiste  _________________________________________________________
Työpaikan/toimipisteen osoite  _________________________________________________

Työsuhde
 ❑ Vakituinen alkaa ____/____/______ 
 ❑ Määräaikainen alkaa ____/____/______ , päättyy ____/____/______

 ❑ Työnantaja perii jäsenmaksun palkasta, lähettäkää minulle valtakirja. 
 ❑ Maksan jäsenmaksun itse, lähettäkää minulle lasku ja viitenumero.

Liikuntaedut
Talentian jäsenet saavat reiluja alennuksia EasyFit- ja 
Lady Line -kuntokeskuksista.

Aikakauslehtiä alennuksella
Otavamedia ja Lehtikuningas.fi tarjoavat  
aikakauslehtiä ammattiliittojen jäsenille  
erikoishinnalla.

Tarkista voimassaolevat jäsenedut
talentia.fi/edut-ja-palvelut ja memberplus.fi.

Jos haluat jäsenkalenterin,   
tilaa se samalla kun liityt  jäseneksi  

tai tilaa kalenteri  myöhemmin  
Talentian sähköisestä   

jäsenpalvelusta.

Liityn Talentian jäseneksi

 ❑ Vanhustyön johtajat ja asiantuntijat ry
 ❑ Terveyssosiaalityöntekijät ry
 ❑ Sosiaalipedagogit Talentia ry
 ❑ Koulukuraattorit – Skolkuratorer ry
 ❑ Päihdetyön Talentia ry
 ❑ Rikosseuraamusala Talentia ry



Sosiaalialan korkeakoulutettujen Talentia ry

Tunnus 5005169

00003 VASTAUSLÄHETYS

Vastaanottaja

maksaa

postimaksun

Le
ik

ka
a 

si
vu

 ir
ti

, n
id

o 
ki

in
ni

 ja
 p

os
ti

ta
.


