
Miksi Insinööriliitto?
Insinööriliiton jäsenyys toimii työelämän vakuutuksena ja 
avaimena ammatilliseen kehittymiseen. Koskipa kysymyksesi 
työsuhdeasioita, urasuunnittelua tai palkkatoivetta, voit aina 
kääntyä puoleemme. Monipuolinen koulutustarjonta ja henki
lökohtainen neuvonta ovat tukenasi kaikissa urasi vaiheissa, 
olit sitten opiskelija, vastavalmistunut tai urallasi jo edennyt. 
Liiton asiantuntijoiden avulla voit miettiä työuran suuntaa 
laajemmin tai hakea vaikka CV:n päivitysvinkkejä tai työsopi
muksen tarkistusapua.

Insinööriliitto on aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja ja valvoo insinöörien sekä muiden 
tekniikan alan ammattilaisten etuja ja arvostusta työelämässä. Edunvalvonnan keskiössä 
on työmarkkina, elinkeino ja koulutuspolitiikka. Työmarkkinatoiminnalla pyrimme raken
tamaan reiluja ja tasapuolisia pelisääntöjä työsuhteisiin. Aktiivinen elinkeinopolitiikka tähtää 
teollisuuden ja teollisuutta palvelevien alojen työpaikkojen säilyttämiseen ja kehittämi
seen. Koulutuspolitiikalla vaikuttamme insinöörikoulutuksen laatuun, sisältöön sekä koulu
tettavien määrään siten, että se vastaa yksilön, työelämän ja yhteiskunnan tarpeita.

Vastinetta jäsenmaksulle

Insinööriliiton ja työttömyyskassan jäsenmaksut ovat 
yhteensä noin 35 euroa kuukaudessa. Verovähennyksen 
jälkeen hinnaksi jää kuukaudessa noin 20 euroa. Vuosi
tasolla maksat siis liiton jäsenyydestä noin 240 euroa. **

Oheisen esimerkin palvelut ja edut sisältyvät Insinööri
liiton jäsenyyteen. Laskelmaan on lisätty jäsenelle 
maksuttomien palveluiden arvo. Kuten huomaat 
pienelläkin käytöllä saat helposti jäsenmaksullesi 
moninkertaisen vastineen. 

Keskustelu työsuhdelakimiehen kanssa (60 min) 200 €
Työsopimuksen tarkistuttaminen (30min) 100 € 
Keskustelu uraasiantuntijan kanssa (60 min) 90 € 
Osaaminen esille kurssi (3 tuntia) 250 € 
Osallistuminen kesätapahtumaan 40 € 
Liiton vakuutuspaketti 120 €
Keskustelu juristin kanssa liittyen 
asunnon kauppaan (Eversheds) 100 € 
Yhteensä 900 € 

** Esimerkin jäsenmaksussa on huomioitu KOKOkassan jäsenmaksu. Kassajäsenyys ei kuulu 
automaattisesti liiton jäsenyyteen. Työttömyyskassaan voi liittyä ja kassaa voi vaihtaa 
pääsääntöisesti vain palkkatyössä ollessaan  ei kuitenkaan palkattoman jakson, kuten 
hoitovapaan, kokoaikaisen lomautuksen, työttömyyden tai pitkän sairausloman aikana. Myös 
opiskelijat voivat liittyä kassaan esimerkiksi tehdessään kesätöitä.

Voit liittyä Insinööriliittoon, jos olet insinööri tai muu tekniikan alan ammattilainen tai 
opiskelet insinööriksi. Insinööriliittoon kuulutaan jäsenjärjestön kautta. Voit valita itsellesi 
sopivan jäsenjärjestön kolmestakymmenestä alueellisesta tai kuudesta valtakunnallisesta 
yhdistyksestä.

Jäsenyys
kannattaa

www.ilry.fi


