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Specialaisuus
on valinta
tasa-arvoisen
työelämän
puolesta.

Jäsenpalveluista
Specia on ammatti
jäsenistään asiantun
Oli tilanteesi mikä taha
ja alakohtaista tukea
SPECIAn
tapahtumat
ja verkostoituminen

”Osallistuin ystäväni kanssa Specian tilaisuuteen
kotikaupungissani. Kahvien lomassa jokainen
kertoi vuoronperään kuka on ja mitä tekee.
Kerroin etsiväni harjoittelupaikkaa ja järjestäjä
vinkkasi eräästä yrityksestä, joka etsi harjoittelijaa. Sain harjoittelupaikan otettuani yhteyttä
yritykseen. Kiitos Specian minulle aukesi tämä
mahdollisuus. Suosittelen lämpimästi osallistumaan Specian järjestämiin tapahtumiin, sillä ne
ovat hyödyllisiä: aina oppii uutta ja verkostoituu
erilaisten ihmisten kanssa.”
Maiju Lehikoinen, Jyväskylä

Työnhakuja urasuunnittelupalvelut

”’Vain 20 % kaikista työpaikoista löydetään
julkisten työpaikkailmoitusten kautta.’ Tämä
lause Specian järjestämässä Piilotyönhaun
ABC -koulutuksessa havahdutti minut. Yli sata
työpaikkahakemusta lähettäneenä minun oli aika
vaihtaa taktiikkaa. Koulutuksessa saadut selkeät
ohjeet ja esimerkit herättivät minut huomaamaan
puutteet työnhakutaidoissani. Osallistuminen
työnhakuvalmennukseen oli onnenpotku, sillä
vasta sen jälkeen muutin työnhakumenettelyäni
ja sain työpaikan.”
Sari Lamminpää, Hämeenlinna

tehoja työelämään
liitto, joka huolehtii
tijauran eri vaiheissa.
nsa, saat ammatillista
jäsenpalveluistamme.

Lakimiespalvelut

”Työpaikallani käytyjen yt-neuvottelujen aikana
käytin Specian tarjoamia lakimiespalveluja. Heiltä
sain tietoa, miten yt-prosessi etenee ja millaiset
työntekijöiden oikeudet ovat, näitä tietoja en
kokenut saavani työnantajalta. Neuvottelujen
pääteeksi sain monien muiden tavoin lopputilin.
Tällöinkin olin yhteydessä liiton lakimieheen ja
asiamieheen. Käytin lakimiehen palveluja myös
nykyisen työtehtäväni sopimusneuvotteluissa.
Suosittelen käyttämään ammattiliiton palveluja
rohkeasti. He ovat meitä jäseniä varten.”
Päivi Hännikäinen, Kotka

Koulutustuki

”Työpaikan vaihtaminen loi tarpeen kehittää
ruotsin kielen taitojani. Päätin osallistua ruotsin
kielen kurssille ja hain Specian koulutustukea.
Tuen hakeminen oli vaivatonta. Koulutustuki sopii
jäsenetuna erinomaisesti niille, jotka osaavat etsiä itselleen soveltuvia koulutuksia ja tarvitsevat
lisärahoituslähteitä. Mielestäni se myös madaltaa
kynnystä kokeilla erilaisia koulutuksia. Osaamisen
kehittäminen on parasta muutosturvaa.”
Mikko Lehtonen, Helsinki

Kouluttaudu ammatillisesti, verkostoidu ja
hyödynnä työnhaku- ja urasuunnittelu
palveluita. Specian jäsenenä pysyt
ammatillisesti terässä ja puoltasi pidetään
vaihtelevissa työmarkkinatilanteissa.
Specia on yli 6 600 jäsenen akavalainen
ammatti- ja edunvalvontajärjestö, joka
edustaa korkeasti koulutettuja ja työssään
pätevöityneitä asiantuntijoita ja esimiehiä
sekä FM- ja KM-generalistiopiskelijoita.
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