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ESIMERKKEJÄ JYTYLÄISISTÄ AMMATEISTA

ME YHDESSÄ 
OLEMME LIITTO

M
e Jytyssä teemme monilla eri aloilla, 

monissa eri ammateissa, kaikille 

tärkeää ja arvokasta työtä. Me 

autamme ja tuemme toisiamme työ elämän 

eri vaiheissa. Olemme läsnä työpaikalla-

si, oppilaitoksessasi ja vapaa-ajallasi. Me 

vaikutamme yhdessä siihen, että työelämä on 

kehittävää, innostavaa ja oikeudenmukaisem-

paa. Me yhdessä olemme liitto.

Jyty on noin 62 000 jäsenensä edunvalvoja – ammattilaisten ja 
asiantuntijoiden toimihenkilöliitto. Jytyläisiä ammattinimikkeitä 
on yhteensä yli 2 200. Jytyläiset ammattilaiset työskentelevät 
kansalaisten perus- ja hyvinvointipalvelujen aloilla kunnis-
sa, kuntayhtymissä, seurakunnissa, yksityisellä sektorilla ja 
yleishyödyllisissä yhteisöissä. Jytyllä on kattava paikallisten ja 
valtakunnallisten yhdistysten verkosto, joka tuo neuvotteluvoi-
maa edunvalvontaan. Jäseniä palvelee yhdistysten lisäksi liiton 
keskustoimisto ja yhdeksän aluetoimistoa. Jyty neuvottelee 
jäsentensä puolesta 18 eri alan työehdoista ja sopimuksista sekä 
vaikuttaa yleisesti suomalaisen työelämän kehittämiseen. Jyty 
on Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n jäsen.

• PALKKAUSTASI JA MUITA TYÖSUHTEEN EHTOJASI  

EDISTETÄÄN AKTIIVISESTI

• TALOUDELLINEN TURVASI ON TAATTU LOMAUTUS- JA 

TYÖTTÖMYYSTILANTEISSA

• LUOTTAMUSMIES ANTAA TYÖSUHDENEUVONTAA TYÖPAI-

KALLASI JA VASTAA PAIKALLISESTA EDUNVALVONNASTA

• SAAT LIITOLTA ILMAISTA NEUVONTAA JA OIKEUSAPUA 

TYÖELÄMÄN ONGELMISSA

• SINULLE ON NEUVOTELTU MAKSUTON VAPAA-AJAN  

TAPATURMA- JA MATKUSTAJAVAKUUTUS

• SAAT AMMATTIHENKILÖN OIKEUSTURVA- JA VASTUU-

VAKUUTUKSEN J
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JYTY TUKENA 
TYÖPAIKALLASI

MIKSI KUULUA JYTYYN? 



JYTY NEUVOTTELEE TYÖEHDOISTASI
Jyty vaikuttaa lähelläsi ympäri Suomea. Toimimme työmarkkinoiden ja 
työntekijän välisenä linkkinä kaikissa tilanteissa. Huolehdimme työeh-
tosopimuksista, neuvottelemme aktiivisesti paremmista työehdoista ja 
luomme turvaverkon yksittäiselle työntekijälle. Jyty solmii virka- ja työ-
ehtosopimuksia kunta-, yksityis- ja kirkkosektoreilla. Sopimuksilla sovi-
taan muun muassa siitä, mitä työstä kuuluu vähintään maksaa, millaiset 
ovat työajat ja miten määräytyvät vuosiloma- ja sairauslomaoikeudet.

LUOTTAMUSMIES SINUA VARTEN
Luottamusmies on työyhteisön asiantuntija, joka toimii sinun ja Jytyn 
edustajana työpaikallasi. Luottamusmiehen tehtävänä on huolehtia siitä, 
että työnantaja noudattaa sovittuja sopimuksia ja palvelussuhteen ehto-
ja. Ongelmatilanteissa ota aina ensin yhteys omaan luottamusmieheesi. 
Jos työpaikallasi ei ole luottamusmiestä, voit olla yhteydessä omaan 
aluetoimistoosi. 

Luottamusmies on Jytyyn kuuluvien työntekijöiden suoraan vaaleil-
la valitsema henkilö, ja hän toimii vain järjestäytyneiden työntekijöiden 
edustajana. Tämän vuoksi palkansaajia kannustetaan järjestäytymään 
siihen ammattiliittoon, joka neuvottelee heidän työehtosopimuksensa. 
Järjestäytymättömillä työntekijöillä ei ole edustajaa työpaikan sopimus- 
ja neuvottelutoiminnassa tai edustuksellisessa yhteistoiminnassa.

TYÖSUHDENEUVONTAA JA 
LAINOPILLISIA PALVELUITA
Jyty vastaa jäsentensä työsuhdekysymyksiin ja auttaa ongelmatilantei-
den ratkaisemisessa. Jos asiassa ei työpaikkatasolla päästä ratkaisuun 
edes luottamusmiehen avulla, voit luottamusmiehesi kautta tai suoraan 
olla yhteydessä Jytyn aluetoimistoon tai keskustoimistoon, jossa asian 
käsittelee liiton asia- tai lakimies. Palvelu on maksuton.

TURVA LOMAUTUS- JA 
TYÖTTÖMYYSTILANTEISSA
Jytyn jäsenenä olet vakuutettu Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskas-
sassa (JYTK). Työttömäksi tai lomautetuksi joutuessasi olet oikeutettu 
ansioon sidottuun päivärahaan, mikäli jäsenyys- ja työssäoloehto täyt-
tyy. Työttömyyskassa neuvoo sinua myös vuorottelukorvauksen ja kou-
lutuksen aikaisten etuuksien hakemisessa. Vaihtaessasi ammattiliittoa 
ja työttömyyskassaa, pidä huoli siitä, että työttömyyskassan jäsenyys 
pysyy katkeamattomana. Näin säilytät edellisessä kassassa kertyneen 
jäsenyys- ja työssäolohistorian.

VAKUUTUSEDUT

KOULUTUS JA  
JÄSENTAPAHTUMAT

LUOTTAMUSMIEHEN  
TUKI TYÖPAIKALLA

TYÖTTÖMYYSTURVA



KATTAVA VAKUUTUSTURVA JYTYN 
JÄSENILLE
Jyty on ottanut jäsentensä turvaksi kattavan vakuutusturvan vakuu-
tusyhtiö Ifistä. Jytyn jäsenenä sinulla on tapaturmavakuutus, matkus-
tajavakuutus, vastuuvakuutus ja oikeusturvavakuutus. 
Lisäksi saat Ifiltä muita etuja perheesi vakuutusturvan 
parantamiseksi. 

VAPAA-AJAN TAPATURMA- JA 
MATKUSTAJAVAKUUTUS
Vakuutettuina ovat liiton kaikki alle 68-vuotiaat työ-
voimajäsenet ja toimihenkilöt, jotka asuvat vakinaisesti 
kalenterivuosittain yli kuusi kuukautta Suomessa ja joiden vakinainen 
kotipaikka on Suomessa ja jotka kuuluvat Suomen sairausvakuutuslain 
piiriin. Tapaturmavakuutuksesta korvataan vapaa-aikana sattuneita 
tapaturmia, mikäli niitä ei korvata johonkin lakiin perustuen. Tapaturma-
vamman hoitokulukorvaus on enintään 5 842 euroa tapaturmaa kohti ja 
vakuutuksessa ei ole omavastuuta. Matkustajavakuutus on voimassa 
enintään 45 vuorokautta kunkin yksittäisen vapaa-ajan koti- tai ulko-
maan matkan alkamisesta. Vakuutetun vanhempansa mukana samalla 
matkalla matkustavat alle 20-vuotiaat lapset sisältyvät vakuutukseen. 
Liiton jäsenkorttiin on painettu vakuutuksen numero ja tiedot.

VASTUU- JA OIKEUSTURVAVAKUUTUS
Jäsenetuihisi kuuluu ammattihenkilön vastuu- ja oikeusturvavakuutus 
vahinkovakuutusyhtiö Ifissä. Vakuutettuina ovat myös liiton opiskelijajä-
senet työharjoitteluun liittyvissä asioissa. Vastuu- ja oikeusturvavakuu-
tus on voimassa, kun jäsenyys on kestänyt kuusi kuukautta. Vastuuva-
kuutuksesta voidaan korvata henkilö- ja esinevahinkoja, jotka ammatissa 
virheellä tai laiminlyönnillä aiheutuvat työnantajalle, työtoverille tai 
sivulliselle henkilölle. Oikeusturvavakuutuksesta voidaan korvata esimer-
kiksi työsuhderiidasta aiheutuvat asianajo- ja oikeudenkäyntikulut. Ole 
yhteydessä Jytyyn ennen kuin haet vastuuvakuutukseen tai oikeusturva-
vakuutukseen liittyvää päätöstä.

Lue lisää liiton maksamasta vakuutusturvasta ja vakuutusehdot 
osoitteesta: www.if.fi/jyty

MUITA VAKUUTUSETUJA
Ifin asiakkaana saat rahanarvoisia etuja, mm. alennusta vakuutusmak-
suistasi If Etuohjelmassa – jopa 16 %. Lisäksi järjestösi on neuvotellut 
sinulle Suomen edullisimman henkivakuutuksen. Voit vakuuttaa itsesi 
ja puolisosi jopa 50 % järjestöalennuksella. Lisäksi voit vakuuttaa koko 
perheesi edullisilla tapaturmavakuutuksilla. Saat esimerkiksi Lapsen Pri-
mus -tapaturmavakuutuksen noin 3 eurolla kuukaudessa. Tutustu ja hyö-
dynnä jäsenetusi osoitteessa henkivakuutuskuntoon.fi ja lapsenturva.fi. 
Saat lisäksi 10 % nettialennuksen ensimmäisen vuoden maksuista. 

KOULUTTAUDU JYTYN KURSSEILLA
Jytyn tarjoama koulutus on jokaisen jäsenen oikeus ja yleensä jäsenelle 
ilmainen. Kursseilla saat tietoja ja taitoja Jytyn toiminnasta, omasta ammat-
tialasta, yhdistystoiminnasta ja edunvalvonnasta. Samalla tutustut ja verkos-
toidut muiden mukavien jytyläisten kanssa. Koulutukset on suunnattu kaikille 
jäsenille, yhdistysaktiiveille, luottamusmiehille ja työsuojeluedustajille. 

ENEMMÄN IRTI JYTYSTÄ – UUSILLE JÄSENILLE
Enemmän irti Jytystä on suunnattu uusille jäsenille (alle 3-vuotta jäsenenä 
olleille tai sellaisille, jotka eivät ole olleet aikaisemmin aktiivisesti mukana 
Jytyn toiminnassa). Kurssilla tutustutaan Jytyn toimintaan, työsuhdeasioihin, 
työssäjaksamiseen ja ajankohtaisiin asioihin. Kurssit pidetään viikonloppuisin 
ja liitto tarjoaa ohjelman, ruokailut, majoitukset ja maksaa matkakustannukset.

TYÖHYVINVOINTIPÄIVÄT JA YHDISTYSPÄIVÄT
Jyty järjestää viikonloppuisin alueellisia työhyvinvointipäiviä sekä yhdistys-
päiviä. Työhyvinvointipäivät on suunnattu kaikille jäsenille ja yhdistyspäivät 
erityisesti yhdistysaktiiveille. Uutuutena aloittaa kurssi nimeltä Hyvän työn 
tekijä, jossa paneudutaan yhdistystoiminnan haasteisiin. Viikonloppukurssit 
maksaa pääsääntöisesti kokonaan tai omavastuulla oma yhdistys. Käytännöt 
vaihtelevat yhdistyksittäin, joten ole yhteydessä omaan yhdistykseen.

AMMATILLISET OPINTOPÄIVÄT
Eri ammattiryhmille on suunnattu ammatillisia opintopäiviä, joiden mak-
sajana voi toimia yhdistyksen lisäksi myös työnantaja, jolloin voit liittää ne 
koulutussuunnitelmaasi. Ammatillisia opintopäiviä on mm. koulunkäynni-
nohjaajille, sihteeri- ja hallintotyön ammattilaisille, lapsi- ja perhetyöhön, 
kotipalveluhenkilöstölle ja ravitsemusalan ammattilaisille. Liitto maksaa 
ammatillisten opintopäivien matkakustannukset.

EDUNVALVONTAKOULUTUS
Luottamusmiehillä, työsuojeluhenkilöstöllä sekä heidän varaedustajillaan on 
koulutussopimuksen mukainen oikeus palkalliseen koulutukseen työajalla. 
Koulutus antaa erinomaisia tietoja ja taitoja menestykselliseen luottamus-
tehtävän hoitamiseen. Oikeus palkalliseen koulutukseen vaihtelee kurssin 
ja luottamustehtävän mukaan. Liitto maksaa kaikki kustannukset. Vuoden 
suurin koulutustapahtuma on Sote-seminaari 8.-9.3.2016.

LASTENHOIDON AVUSTUS
Jäsen saa avustusta alle 12-vuotiaan lasten hoitoon, joka aiheutuu osallis-
tumisesta edellä mainittuihin  koulutuksiin.  Lomake ja lisätiedot löytyvät 
Jytyn kotisivuilta.

TARKEMMAT TIEDOT
Tarkempia kurssikohtaisia tietoja ohjelmineen löydät koulutuskalenterista 
Jytyn kotisivuilta kohdasta ajankohtaista. J
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JYTY-LEHTI
Jyty-lehti on Jytyn jäsenlehti, joka 
käsittelee ajankohtaisia työelämän, työ-
hyvinvoinnin, edunvalvonnan ja jytyläisten 
ammattien asioita. Lehti herättelee myös 
yhteiskunnallista keskustelua vaikuttajien 
ja tutkijoiden haastatteluilla. Saat yhdeksän 
kertaa vuodessa ilmestyvän jäsenlehden pos-
titse. Jyty-lehden näköislehti ilmestyy verkossa 
osoitteessa digilehti.jytyliitto.fi

TAPAHTUMAT
Jyty on mukana lukuisissa eri tapahtumissa, seminaareissa ja messuil-
la. Lisätietoja tapahtumista saat Jytyn kotisivuilta sekä yhdistyksien 
omilta sivuilta. Jytyn valtakunnalliset syyspäivät järjestetään Ähtärissä 
19.–21.8.2016.

YHDISTYKSEN TARJOAMAT EDUT
Selvitä myös oman yhdistyksesi jäsenedut. Monet Jytyn yhdistykset 
ovat neuvotelleet paikallisia etuja liikkeistä, lomamökeistä tai tuotteista.

KALENTERI
Tietoa Jytystä, jäseneduista, sopimusjärjestelmistä ja palvelussuhteen 
ehdoista saat kätevästi taskukalenterista, jonka osa yhdistyksistä on 
tilannut jäsenetuna jäsenilleen. Kysy kalenteria yhdistyksestäsi!

JYTY-TUOTTEET JYTIIKISTÄ
Yhdistys ja yksittäinen jäsen voi tilata Jytiikki-verkko-
kaupasta Jytyn logolla varustettuja laadukkaita ja  
edullisia tuotteita tekstiileistä lahjatavaratuotteisiin.  
Tutustu Jytiikkiin osoitteessa jytiikki.paperipalvelu.fi

LIITTYMINEN
Liity Jytyn jäseneksi helposti Jytyn sähköisellä liittymislomakkeella, 
joka löytyy Jytyn kotisivuilta. Opiskelijoille on oma liittymislomake. 
Samalla liityt Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassaan (JYTK). Voit 
myös pyytää liittymislomakkeen Jytyn luottamusmieheltä, yhdistyksen 
edustajalta tai liiton jäsenrekisteristä. Suosittele Jytyn jäsenyyttä myös 
työkavereillesi. Edunvalvonta on sitä tehokkaampaa, mitä isommalla 
joukolla sitä tehdään.

JYTYN JÄSENENÄ
Varsinaisena jäsenenä kuulut Jytyyn paikallisen tai ammattialaa edus-
tavan jäsenyhdistyksen kautta. Jytyn jäsenenä kuulut myös Julkis- ja 
yksityisalojen työttömyyskassaan (JYTK). Yhdistyksessä sinun hyväksesi 
toimivat muun muassa luottamusmies, puheenjohtaja, sihteeri, jäse-
nasiainhoitaja, tiedotusvastaava, rahastonhoitaja, koulutusvastaava ja 
nuorisovastaava. Yhdistys edustaa sinua neuvottelupöydissä ja yhteis-
toimintaryhmissä. Osallistu aktiivisesti yhdistystoimintaan esimerkiksi 
ilmoittamalla halukkuutesi jäsenyhdistyksen hallitukseen.

OPISKELIJA
Opiskelija on Jytyn täysivaltainen jäsen, jolle kuuluu liiton kaikki jäsen-
edut. Opiskelija kuuluu Jytyyn oman opiskelupaikkakuntansa jäsenyh-
distyksen tai Jytyn ammattialaa edustavan yhdistyksen kautta. Ilman 
palkkatuloa oleva opiskelija maksaa pientä vuosijäsenmaksua puoli-
vuosittain. Opiskelija voi kerryttää ansiosidonnaisen työttömyysturvan 
työssäoloehtoa työskennellessään opintojensa ohella, esimerkiksi kesäi-
sin. Oikeuden kertyminen edellyttää jäsenmaksun maksamista kuukau-
sipalkasta. Ilmoita työssäolosta sekä valmistumisesta Jytyn kotisivuilla 
olevalla sähköisellä lomakkeella tai sähköpostitse opiskelijat@jytyliitto.fi. 
Lisätietoja jäsenyydestä opiskelijana Jytyn kotisivuilla.

ELÄKELÄINEN
Eläkkeelle siirtyvän varsinainen jäsenyys liitossa ja työttömyyskassassa 
päättyy, mutta useimpiin yhdistyksiin voi jäädä kannatusjäseneksi. Eläk-
keellä oleva voi liittyä myös Jytyn yhteistyöyhdistykseen Jytyseniorei-
hin, jonka aluekerhot tarjoavat tietoa ja toimintaa tutussa seurassa.
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JÄSENMAKSU
Työssä oleva jäsen maksaa prosentuaalista jäsenmaksua, joka lasketaan 
kaikesta ennakonpidätyksen alaisesta palkasta. Kuukausittain makset-
tava jäsenmaksu sisältää jäsenyhdistyksen, liiton ja työttömyyskassan 
osuuden. Jäsenyhdistykset päättävät vuosittain omasta jäsenmak-
suosuudestaan, joka vaihtelee yhdistyksittäin. Tiedot jäsenmaksuprosen-
teista löytyvät Jytyn kotisivuilta. 

Vaivattomin tapa maksaa jäsenmaksu on antaa työnantajalle valta-
kirja, jolla jäsen valtuuttaa työnantajan perimään jäsenmaksun suoraan 
palkasta. Jäsenmaksun voi maksaa myös itse viitenumeroa käyttämällä. 
Jäsenen tulee itse huolehtia, että jäsenmaksut ovat ajan tasalla. Tarkista 
esimerkiksi palkkakuitistasi, että jäsenmaksu on peritty. Näin säilytät 
oikeuden jäsenetuihin ja työttömyyskassan etuuksiin. Ammattijärjestön 
jäsenmaksu on verotuksessa vähennyskelpoinen. 

Työttömyyskassan etuudesta peritään prosentuaalinen jäsenmaksu. 
Ilman palkkatuloja oleva opiskelija maksaa vuosijäsenmaksua puo-
livuosittain, mutta työssä ollessaan opiskelija maksaa jäsenmaksunsa 
palkastaan, kuten muut työssä olevat jäsenet. Kannatusjäsenellä ei ole 
jäsenmaksuvelvoitetta liitolle tai työttömyyskassalle, mutta jäsenyhdi-
stykset saattavat kerätä kannatusjäsenmaksua, joka yleensä maksetaan 
kerran vuodessa.

ILMOITA MUUTOKSISTA – ASIOI 
VERKOSSA
Jäsentietojesi päivittäminen on erittäin tärkeää, jotta voit hyödyntää 
jäsenetujasi. Jäsenen täytyy itse ilmoittaa muutoksista ja päivittää 
tietojaan aina, kun muutoksia tapahtuu. Voit tarkistaa ja päivittää omat 
tiedot Jässärissä, joka on jäsenten nettipalvelu. Jässäriin pääset Jytyn 
kotisivuilta. Muutoksista voit ilmoittaa myös oman yhdistyksen jäse-
nasiainhoitajalle. Osoitteen- ja nimenmuutokset Jyty saa väestötietojär-
jestelmästä, ellei ole tehty osoitteen luovutuskieltoa. Sähköpostiosoite 
tulisi aina ilmoittaa, sillä sähköpostia käytetään mm. henkilökohtaisessa 
yhteydenpidossa, jäsenten edunvalvontaan liittyvissä kyselyissä, työtais-
telutoimenpiteissä ja koulutuksissa.

TYÖNANTAJAN / AMMATTIALAN /  
PAIKKAKUNNAN MUUTOS
Ilmoita työnantajan, ammattialan ja paikkakunnan muutos Jässärissä 
tai yhdistyksesi jäsenasiainhoitajalle. Jos ammattiala tai paikkakunta 
vaihtuu, voi olla aiheellista vaihtaa Jytyn jäsenyhdistystä. Työnantaja 
tarvitsee aina valtakirjan, jos haluat jäsenmaksun perittäväksi suoraan 
palkastasi. Jos maksat jäsenmaksun itse, käytä viitenumeroa. Saat 
valtakirjan, viitenumerot ja ohjeet jäsenmaksua varten Jytyn jäsenrekis-
teristä tai yhdistyksesi jäsenasiainhoitajalta.

TYÖTTÖMYYS TAI LOMAUTUS
Työttömyyttä koskevissa asioissa käytetään työttömyyskassan sähköistä 
asiointia, jossa voit mm. lähettää etuushakemuksen sekä tarkastella 
sen käsittelyä ja maksupäiviä. Pääset kirjautumaan työttömyyskassan 
sähköiseen asiointiin työttömyyskassan kotisivuilta.

PALKATON AIKA
Palkaton aika tarkoittaa esimerkiksi perhevapaata, opiskelua, sairauslo-
maa, virka- tai työlomaa, Kelan peruspäivärahaa, karenssia ja yrittäjyy-
den aloittamista. Palkattoman ajan voi ilmoittaa joko Jytyn kotisivuilla 
olevalla lomakkeella tai yhdistyksen jäsenasiainhoitajalle, jonka jälkeen 
saa viitenumerot ja ohjeen jäsenmaksua varten.

YHDISTYKSEN VAIHTO
Vaihda yhdistyksen jäsenyyttä täyttämällä sähköinen liittymislomake 
Jytyn kotisivuilla tai pyydä jäsenlomake Jytyn jäsenrekisteristä. Jäsen-
rekisteri neuvoo sinua yhdistyksen valinnassa.

EROAMINEN
Eroamisesta on ilmoitettava kirjallisesti vapaamuotoisella kirjeellä, 
eroilmoituslomakkeella, sähköpostilla, Jässärin kautta tai suullisesti 
yhdistyksen kokouksessa. Eroilmoituksesta tulee ilmetä, mistä erotaan 
(yhdistys ja työttömyyskassa), eropäivä ja mielellään eron syy. Eropäivä 
voi aikaisintaan olla ilmoituskuukauden viimeinen päivä. Jäsenmaksu 
maksetaan eropäivään asti. Siirryttäessä toiseen liittoon ja kassaan, voi 
jäsenyys päättyä liittymistä edeltävänä päivänä. Kahden kassan jäsene-
nä ei voi olla yhtä aikaa.

ELÄKKEELLE JÄÄMINEN
Ilmoita eläkkeelle jäämisestä, sillä Jyty ei saa tietoja eläkelaitoksilta. 
Eläkkeelle jäännistä voi ilmoittaa joko Jytyn kotisivuilla olevalla lomak-
keella tai yhdistyksen jäsenasiainhoitajalle. Samalla voi kysyä tietoja 
kannatusjäsenyydestä. Jäsenmaksun perintää varten annettu valtakirja 
pitää irtisanoa, jos jatkaa tilapäistä työskentelyä, sillä jäsenmaksuvelvoi-
te päättyy.
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ALENNUKSIA JÄSENKORTILLA
Jäsenenä saat hyviä alennuksia mm. vakuutuksista, lehdistä, polttoai-
neista, matkoista ja majoituksesta. Alennuksia saat näyttämällä Jytyn 
jäsenkorttia tai ilmoittamalla varauksen yhteydessä Jytyn alennus-
koodin. Ajankohtaiset alennukset kannattaa käydä tarkistamassa liiton 
nettisivuilta. Ota jäsenkortti mukaan matkoille, sillä se on samalla 
vakuutuskorttisi ja todistus tapaturma- ja matkustajavakuutuksen voi-
massaolosta. Jäsenkortit uusitaan neljän vuoden välein.

LAIVAMATKAT
Eri laivayhtiöt ja matkatoimistot tarjoavat Jytyn jäsenille sopimusasi-
akkaan alennuksia tai tasokorttietuja myös vapaa-ajan matkustukseen. 
Yritysten Jytyn extranet-sivulinkit ja alennuskoodit löydät Jytyn netti-
sivuilta.

MAJOITUKSET
Lukuisat hotellit ja muut majoitusliikkeet myöntävät 
Jytyn jäsenille etuja ja alennuksia. Yhdistykset saavat 
liiton keskittämisalennuksia moniin hotelli- ja loma-
kohteisiin järjestäessään yhdistyksen koulutuksia ja 
tilaisuuksia. Jäsenkortti on todistus Suomen Hostelli-
järjestön jäsenyydestä. Saat 10 % alennuksen normaalista 
majoitushinnasta Suomen HI-hostelleissa. Ajankohtaiset jäsentarjoukset 
ja tiedot kaikista kohteista löydät liiton nettisivuilta. 

POLTTOAINEET
Jäsenkorttia voit käyttää Teboil-yhtiön huolto-
asemilla ja saat polttoaineiden käteisostoalen-
nuksen. Tarkista voimassa olevat alennukset 
lehdestä ja nettisivuiltamme. Huom! Näitä alennuksia et voi saada 

Express-asemilta eikä raskaan liikenteen D-pisteissä. Hankkimalla Teboil/
Jyty-maksuaikakortin saat vieläkin isommat alennukset. www.teboil.fi

PANKKIASIAT
Jyty on solminut Nordean ja OP-Pohjola-ryhmän kanssa yhteistyöso-
pimukset jäseneduista. Nordean kanssa sovitun yhteistyösopimuksen 
perusteella jäsenetu koskee työtaisteluluottoja. Luoton avulla voit saada 
itsellesi rahaa silloin, kun palkan saanti on tilapäisesti keskeytynyt lakon, 
työsulun tai lomautuksen johdosta. 

TUETUT LOMAT
Suomessa toimii useita lomajärjestöjä, jotka tarjoavat edullisia ohjelmal-
lisia lomajaksoja. Lomien tavoitteena on tukea osallistujien 
terveyttä ja toimintakykyä. Raha-automaattiyhdistys 
(RAY) tukee lomajärjestöjen toimintaa. Voit hakea mm. 
Solaris-lomia ja hyvinvointilomia. Lisäksi Palkansaa-
jien hyvinvointi ja terveys PHT ry järjestää tuettuja, 
työkykyä ja terveyttä edistäviä 1.askel-hyvinvointijaksoja 
työikäisille aikuisille ja heidän perheilleen. Lisätietoja Jytyn 
nettisivuilta.

UUSI ASUNTO
Jyty on osakkaana VVO-yhtymä Oyj:ssä, jolla on arava- ja korkotuettujen 
vuokra-asuntojen lisäksi tarjolla tulorajattomia vuok-
ra-asuntoja. Vuokra-asuntohakemuksen voi jättää 
netin kautta: www.vvo.fi. Muista merkitä hakemuk-
seen, että olet Jytyn jäsen. 
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MITEN TOIMIA TYÖTTÖMYYDEN 
UHATESSA

• Ota yhteys työpaikkasi luottamusmieheen ja kysy  
häneltä neuvoja.

• Ota yhteys Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassaan. 
Lisätietoja: www.jytk.fi, puh. 020 690 069

• Ota yhteys työ- ja elinkeinotoimistoon ja ilmoittaudu 
siellä heti ensimmäisenä  
työttömyyspäivänä.

?MITEN TOIMIA TYÖPAIKALLA 
ONGELMATILANTEESSA

Lähin kontaktihenkilösi ongelmatilanteissa on työpaikallasi 
toimiva Jytyn luottamusmies.

 >  Keskustele ensin asiasta esimiehesi kanssa.

  > Jos esimiehesi ei voi auttaa tai teillä on erilaiset 
   näkemykset asiassa, ota yhteys luottamusmieheesi.

   >  Jos edellä mainitut toimenpiteet eivät auta, tai 
    työpaikallasi ei ole luottamusmiestä, ota yhteys 
    Jytyn aluetoimistoon.

?



EDULLISIA LOMA-ASUNTOJA JÄSENILLE
Jytyn jäsenet voivat vuokrata jäsenetuhintaisia mökkejä suosituissa 
lomakohteissa. Lomamökkien varaukset tehdään suoraan kohteesta ja 
lomaviikot täytetään siinä järjestyksessä, kun varauksia tulee. Talvikau-
della hintoihin sisältyy 2 hiihtohissilippua. Tarkemmat mökkiesittelyt ja 
ohjeet varauksien tekemiseen löytyvät Jytyn nettisivuilta.

FÖRMÅNLIGA SEMESTER-LÄGENHETER 
FÖR MEDLEMMAR
Jytys medlemmar kan hyra stugor till medlemsförmånspris vid popu-
lära semesterobjekt. Reserveringar av semesterstugorna görs direkt 
till objektet och semesterveckorna fylls i den ordning reserveringarna 
kommer. Under vintersäsongen ingår 2 skidliftbiljetter i priserna. Mer 
detaljerade stugpresentationer och instruktioner för hur man reserverar 
finns på Jytys webbsidor.

LEVI  
Kätkäläinen A1 (40m2 + 23m2 / 
3 mh + k + s)
Kätkäläinen E4 (63m2 / 4mh+k+s)
Kätkäläinen C2 (63m2 / 4mh+k+s)

RUKA
Rukanvuosseli (57,5m2 + parvi/ loft)
Petäjätupa (91,5m2 + 25m2)

TAHKO 
Tahkonpelto, 6 lomahuoneistoa
/ 6 semesterlägenheter
80 m2 + parvi 30 m2,
vuodepaikat 8 hlölle /
80 m2 + loft på 30 m2,
med plats för upp till åtta

 
RÖNNÄS
2 hirsimökkiä / Två stockstugor
(49 m2 + parvi / loft)

LE
VI

RUKA

TA
HKO

RÖNNÄS



TILLSAMMANS  
ÄR VI FÖRBUNDET

EXEMPEL PÅ JYTY-YRKEN

BYRÅ- 
SEKRET- 
ERARE

BARN- 
SKÖTARE

NÄR- 
VÅRDARE

SOCIONOM

LANT- 
BRUKS- 

AVBYTARE ...OCH  
ÖVER 2000  

ANDRA  
YRKEN!

M
E

D
L

E
M

 I 
J

Y
T

Y
  2

0
16

 

JYTY SOM STÖD PÅ DIN 
ARBETSPLATS

V
i i Jyty gör ett för alla viktigt och 

värdefullt arbete i många olika 

branscher och i många olika 

yrken. Vi hjälper och stöder varandra i 

arbetslivets olika skeden. Vi är närvaran-

de på din arbetsplats, på din läroanstalt 

och på din fritid. Tillsammans inverkar vi på 

att arbetslivet är utvecklande, inspirerande och 

rättvisare. Tillsammans är vi förbundet.

Jyty är intressebevakare för sina ungefär 62 000 medlemmar – 
ett funktionärsförbund för fackmän och experter. Det finns över 
2200 yrkestitlar bland Jyty-medlemmarna. Jyty-fackmännen 
arbetar inom branschen för medborgarnas bas- och välfärds-
tjänster i kommuner, samkommuner, församlingar, privata 
sektorn och allmännyttiga samfund. Jyty har ett täckande 
nätverk av lokala och riksomfattande föreningar, vilket medför 
förhandlingskraft för intressebevakningen. Utöver förening-
arna betjänas medlemmarna av förbundets centralbyrå och 
nio lokalbyråer. Jyty förhandlar för sina medlemmars del om 
arbetsvillkor och avtal i 18 olika branscher samt inverkar allmänt 
på utvecklingen av det finländska arbetslivet. Jyty är medlem i 
Tjänstemannacentralorganisationen STTK.

VARFÖR HÖRA TILL 
JYTY?
• DIN ANSTÄLLNING OCH DINA ANDRA ARBETSFÖRHÅLLAN-

DEVILLKOR FRÄMJAS AKTIVT

• DITT EKONOMISKA SKYDD ÄR SÄKRAT VID PERMITTE-

RINGS- OCH ARBETSLÖSHETSSITUATIONER

• FÖRTROENDEMANNEN GER RÅDGIVNING OM ARBETSFÖR-

HÅLLANDE PÅ DIN ARBETSPLATS OCH SVARAR FÖR DEN 

LOKALA INTRESSEBEVAKNINGEN

• FÖRBUNDET GER DIG GRATIS RÅDGIVNING OCH RÄTTS-

HJÄLP VID PROBLEM I ARBETSLIVET

• EN KOSTNADSFRI OLYCKSFALLS- OCH RESENÄRSFÖRSÄK-

RING FÖR FRITIDEN  HAR FÖRHANDLATS FRAM FÖR DIG

• DU FÅR EN RÄTTSSKYDDS- OCH ANSVARSFÖRSÄKRING 

FÖR FACKMÄN



JYTY FÖRHANDLAR OM DINA 
ARBETSVILLKOR 
Jyty verkar nära dig runt om i Finland. Vi fungerar som en länk mellan 
arbetsmarknaden och arbetstagaren i alla situationer. Vi sköter om 
kollektivavtal, vi förhandlar aktivt om bättre arbetsvillkor och vi skapar 
ett skyddsnät för den enskilda arbetstagaren. Jyty knyter tjänste- och 
arbetskollektivavtal i kommunsektorn, i den privata sektorn och i kyr-
kosektorn. I avtalen avtalas bland annat vad man minst bör betala för 
arbetet, hurdana arbetstiderna är och hur årssemester- och sjukledig-
hetsrättigheterna fastställs.

FÖRTROENDEMANNEN FINNS FÖR DIG
Förtroendemannen är arbetssamfundets expert, som verkar som din 
och Jytys representant på din arbetsplats. Förtroendemannens uppgift 
är att se till att arbetsgivaren följer överenskomna avtal och tjänsteför- 
hållandets villkor. I problemsituationer bör du alltid först kontakta din 
egen förtroendeman. Om det inte finns någon förtroendeman på din 
arbetsplats, kan du kontakta din egen regionbyrå.

Förtroendemannen är en person som i direkta val valts av arbetsta-
gare som hör till Jyty, och hon/han fungerar bara som representant för de 
organiserade arbetstagarna. Därför uppmuntras löntagare att organisera 
sig i det fackförbund som förhandlar om deras kollektivavtal. Icke-organi-
serade arbetstagare har ingen representant i arbetsplatsens avtals- eller 
förhandlingsverksamhet eller i den representativa samverksamheten.

ARBETSFÖRHÅLLANDERÅDGIVNING OCH 
JURIDISKA TJÄNSTER 
Jyty svarar på sina medlemmars arbetsförhållandefrågor och hjälper i 
lösandet av problemsituationer.  Om man i ärendet inte på arbetsplats-
nivå kommer till någon lösningens med hjälp av förtroendemannen, kan 
du kontakta Jytys regionbyrå eller centralbyrå via din förtroendeman 
eller direkt, och där behandlar förbundets ombud eller advokat ärendet. 
Tjänsten är kostnadsfri.

SKYDD I PERMITTERINGS- OCH 
ARBETSLÖSHETSSITUATIONER
Som medlem i Jyty är du försäkrad i Offentliga och privata sektorns 
arbetslöshetskassa (JYTK). Om du blir arbetslös eller permitterad har 
du rätt till inkomstrelaterad dagpenning då medlems- och arbetsvill-
koren uppfylls. Arbetslöshetskassan ger dig också råd i hur man söker 
alterneringsersättning och förmåner under utbildningstiden. Då du byter 
fackförbund och arbetslöshetskassa bör du se till att medlemskapet i 
arbetslöshetskassan hålls oavbrutet. På så sätt behåller du de medlems- 
och arbetsvillkor du samlat i den föregående kassan.

ETT TÄCKANDE FÖRSÄKRINGSSKYDD 
FÖR JYTYS MEDLEMMAR 
För sina medlemmars säkerhet har Jyty tagit ett täck-
ande försäkringsskydd från försäkringsbolaget If. Som 
Jyty-medlem har du en olycksfallsförsäkring, en rese-
närsförsäkring, en ansvarsförsäkring och en rättsskydds-
försäkring. Dessutom får du från If andra förmåner för 
att förbättra försäkringsskyddet för din familj.

OLYCKSFALLS- OCH RESENÄRSFÖRSÄKRING FÖR 
FRITIDEN
Försäkrade är förbundets alla arbetskraftsmedlemmar och funktionärer 
som är under 68 år, som är fast bosatta i Finland i över sex månader 
per kalenderår och vars fasta hemort är i Finland samt omfattas av 
Finlands sjukförsäkringslag. Olycksfallsförsäkringen ersätter olycks-
fall som skett på fritiden, om de inte ersätts på basen av någon lag. 
Vårdkostnadsersättningen för en olycksfallsskada är högst 5 842 euro 
per olycksfall och försäkringen har ingen självrisk. Resenärsförsäk-
ringen är i kraft högst 45 dygn från början av varje enskild inrikes- eller 
utrikesresa på fritiden. Barn under 20 år som reser tillsammans med sin 
försäkrade förälder på samma resa ingår i försäkringen. På förbundets 
medlemskort är försäkringens nummer och uppgifter tryckta.

ANSVARS- OCH RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING 
Till dina medlemsförmåner hör en ansvars- och rättsskyddsförsäkring 
för yrkespersoner i If. Försäkrade är också förbundets studerandemed-
lemmar i arbetspraktikärenden. Ansvars- och rättsskyddsförsäkringen 
träder i kraft då medlemskapet varat i sex månader. Ansvarsförsäkring-
en kan ersätta person- och föremålsskador, som förorsakats arbetsgiva-
re, arbetskamrater eller utomstående genom misstag eller försummelse 
i arbetet. Rättsskyddsförsäkringen kan ersätta till exempel advokat- och 
rättegångskostnader för en anställningskonflikt. Kontakta Jyty förrän du 
söker ett beslut för ansvarsförsäkringen eller rättsskyddsförsäkringen.

Läs mer om försäkringsskyddet och försäkringsvillkoren som för-
bundet betalar för på adressen: www.if.fi/jyty

ÖVRIGA FÖRSÄKRINGSFÖRMÅNER
Som If:s kund får du penningvärda förmåner, bl a rabatt på dina försäk-
ringsavgifter i Förmånsprogrammet – upp till 16 %. Dessutom har din 
organisation förhandlat fram Finlands förmånligaste livförsäkring för dig. 
Du kan försäkra dig och ditt gemål med en organisationsrabatt på upp till 
50 %. Dessutom kan du försäkra hela din familj med förmånliga olycks-
fallsförsäkringar. Du får till exempel Barnets Primus-olycksfallsförsäkring 
för ungefär 3 euro i månaden. Bekanta dig med och dra nytta av dina med-
lemsförmåner på adressen henkivakuutuskuntoon.fi och lapsenturva.fi. 
Du får dessutom 10 % webbrabatt på det första årets avgifter. 
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UTBILDA DIG PÅ JYTYS KURSER 
Utbildning som Jyty erbjuder är varje medlems rättighet och i allmänhet 
gratis för medlemmar. På kurserna får du information och färdighet om 
Jytys verksamhet, din egen bransch, föreningsverksamheten och intres-
sebevakningen. Samtidigt bekantar du dig och skapar nätverk med andra 
trevliga Jyty-medlemmar. Utbildningarna vänder sig till alla medlemmar, 
föreningsaktiva, förtroendemän och arbetarskyddsrepresentanter. 

MER FRÅN JYTY – FÖR NYA MEDLEMMAR 
Mer från Jyty vänder sig till nya medlemmar (till sådana som varit med-
lem under 3 år eller som inte tidigare varit aktivt med i Jytys verksam-
het). På kursen bekantar man sig med Jytys verksamhet, anställningsä-
renden, att orka i arbetet och med aktuella ärenden. Kurserna hålls på 
veckoslut och förbundet bjuder på programmet, måltider, inkvartering 
och betalar resekostnaderna.

ARBETSHÄLSODAGAR OCH FÖRENINGSDAGAR 
Jyty arrangerar på veckoslut regionala arbetshälsodagar samt fören-
ingsdagar. Arbetshälsodagarna vänder sig till alla medlemmar och fören-
ingsdagarna speciellt till föreningsaktiva. Som nyhet börjar en kurs vid 
namn En bra arbetare, där man fördjupar sig i föreningsverksamhetens 
utmaningar. Veckoslutskurserna betalas i regel helt eller med självrisk 
av den egna föreningen. Praxis varierar från förening till förening, så 
kontakta din egen förening.

FACKLIGA STUDIEDAGAR 
Fackliga studiedagar vänder sig till olika yrkesgrupper och kan betalas 
av såväl föreningen som arbetsgivaren, vilket betyder att du kan bifoga 
dem till din utbildningsplan. Fackliga studiedagar finns bl a för skol-
gångshandledare, yrkesmänniskor inom sekreterar- och administrations-
arbete, barn- och familjearbete, hemtjänstpersonal och yrkesmänniskor 
inom näringsbranschen. Förbundet betalar resekostnaderna för de 
fackliga studiedagarna.

INTRESSEBEVAKNINGSUTBILDNING 
Förtroendemännen, arbetarskyddspersonalen samt deras suppleanter 
har en utbildningsavtalsenlig rätt till avlönad utbildning på arbetstid. 
Utbildningen ger utmärkt information och färdigheter för framgångsrik 
skötsel av förtroendeuppdraget. Rätten till avlönad utbildning varierar 
med kurs och förtroendeuppgift. Förbundet betalar alla kostnader. Årets 
största utbildningsevenemang är Sote-seminariet 8.-9.3.2016.

BARNAVÅRDSBIDRAG
En medlem får bidrag för vård av barn under 12 år, vilken orsakas av 
deltagande i ovan nämnda utbildningar. Blankett och tilläggsinformation 
finns på Jytys webbsidor.

NOGGRANNARE INFORMATION
Noggrannare kursspecifik information med program hittar du i utbild-
ningskalendern på Jytys webbsidor under aktuellt.

JYTY-TIDNINGEN
Jyty-tidningen är Jytys med-
lemstidning som behandlar 
ärenden om arbetsliv, arbetshälsa, 
intressebevakning och Jyty-med-
lemmarnas yrken. Tidningen väcker 
också samhällelig diskussion genom 
intervjuer med inflytelserika personer 
och forskare. Du får medlemstidningen, 
som utkommer nio gånger i året, per 
post. Jyty-tidningens e-tidning utkommer 
på nätet på adressen digilehti.jytyliitto.fi

EVENEMANG
Jyty är med i många olika evenemang, seminarier och mässor. Till-
läggsinformation om evenemangen får du på Jytys webbsidor samt 
föreningarnas egna sidor. Jytys riksomfattande höstdagar arrangeras i 
Etseri 19.–21.8.2016.

FÖRMÅNER SOM FÖRENINGEN 
ERBJUDER 
Ta också reda på din egen förenings medlemsförmåner. Många Jyty- 
föreningar har förhandlat fram lokala förmåner i butiker, för semester-
stugor och produkter. 

KALENDERN
Information om Jyty, medlemsförmånerna, avtalsarrangemangen och 
tjänsteförhållandevillkoren får du bekvämt från fickkalendern, som en 
del av föreningarna har beställt till sina medlemmar som en medlems-
förmån. Fråga efter kalendern i din förening! 

JYTY-PRODUKTER FRÅN JYTIIKKI 
En förening och en enskild medlem kan beställa hög-
klassiga och förmånliga produkter försedda med Jytys 
logo, allt från textiler till gåvoprodukter, från Jytiik-
ki-nätbutiken. Bekanta dig med Jytiikki på adressen 
jytiikki.paperipalvelu.fi 
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MEDLEMSAVGIFT
En arbetande medlem betalar en procentuell medlemsavgift, som 
beräknas på basen av all förskottsinnehållbar lön. Medlemsavgiften, som 
betalas månatligen, innehåller medlemsföreningens, förbundets och ar-
betslöshetskassans andelar. Medlemsföreningarna besluter varje år om 
sin egen medlemsavgiftsandel, som varierar från förening till förening. 
Uppgifter om procenterna för medlemsavgiften finns på Jytys hemsida.

Det enklaste sättet att betala medlemsavgiften är att ge arbetsgi-
varen en fullmakt, med vilken medlemmen befullmäktigar arbetsgivaren 
att dra av medlemsavgiften direkt från lönen. Man kan också själv betala 
medlemsavgiften genom att använda referensnumret. Medlemmen själv 
bör se till att medlemsavgifterna är up-to-date. Kontrollera till exempel 
från ditt lönekvitto att medlemsavgiften är avdragen. På så vis behåller 
du rätten till medlemsförmåner  och arbetslöshetskassans förmåner. 
Fackorganisationens medlemsavgift är avdragbar i beskattningen.

För arbetslöshetskassans förmåner dras en procentuell medlems-
avgift. En studerande utan löneinkomst betalar årsmedlemsavgiften per 
halvår, men en studerande som arbetar betalar sin medlemsavgift från 
sin lön, såsom andra arbetande medlemmar. En stödmedlem har inga 
medlemsavgiftsförpliktelser till förbundet eller arbetslöshetskassan, 
men medlemsföreningarna kan ta en stödmedlemsavgift, som i allmän-
het betalas en gång i året.

ANMÄL ÄNDRINGAR – UTRÄTTA 
ÄRENDEN PÅ NÄTET 
Det är viktigt att du uppdaterar dina medlemsuppgifter, så att du kan 
dra nytta av dina medlemsförmåner. Medlem måste själv meddela om 
förändringar och uppdatera sina uppgifter då ändringar sker. Du kan 
kontrollera och uppdatera de egna uppgifterna i Jässäri, som är med-
lemmarnas elektroniska ärendehanteringssystem. Till Jässäri kommer 
man från Jytys hemsida. Man kan också anmäla ändringar till den egna 
föreningens medlemsärendehanterare. Adress- och namnförändringar  
får Jyty från befolkningsregistersystemet, om inte överlåtelseförbud av 
adress gjorts. E-postadress bör alltid meddelas då e-post används bl.a. 
i personlig kommunikation, enkät gällande medlemmars intressebevak-
ning, i arbetsstridsåtgärder och utbildning.

ÄNDRING AV ARBETSGIVARE / BRANSCH / ORT 
Anmäl ändring av arbetsgivare, bransch och ort i Jässäri eller till din 
förenings medlemsärendehanterare. Om branschen eller orten ändrar 
kan det vara skäl att byta medlemsförening i Jyty. Arbetsgivaren behöver 
alltid en fullmakt om du vill att medlemsavgiften dras av direkt från din 
lön. Om du betalar medlemsavgiften själv, använd referensnumret. Du får 
fullmakten, referensnumren och instruktioner för medlemsavgiften från 
Jytys medlemsregister eller av medlemsärendehanteraren i din förening. M
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ATT ANSLUTA SIG
Anslut dig enkelt som Jyty-medlem på Jytys elektroniska anslutnings-
blankett, som finns på Jytys hemsida. Studerande har en egen an-
slutningsblankett. Samtidigt ansluter du dig till Offentliga och privata 
sektorns arbetslöshetskassa (JYTK). Du kan också be om en anslutnings-
blankett av Jytys förtroendeman, föreningens representant eller från 
förbundets medlemsregister. Rekommendera också medlemskap i Jyty 
för dina arbetskamrater. Intressebevakningen är mycket effektivare om 
en större grupp utför den.

SOM MEDLEM I JYTY
Som egentlig medlem hör du till Jyty genom en lokal eller branschre-
presenterande medlemsförening. Som Jyty-medlem hör du också till 
Offentliga och privata sektorns arbetslöshetskassa (JYTK). I föreningen 
fungerar för ditt bästa bland andra förtroendemannen, ordförande, 
sekreterare, medlemsärendehanterare, informationsansvarig, kassör, 
utbildningsansvarig, och ungdomsansvarig. Föreningen representerar 
dig vid förhandlingsborden och i samarbetsgrupper. Delta aktivt i fören-
ingsverksamheten till exempel genom att anmäla ditt intresse att delta i 
medlemsföreningens styrelse.

STUDERANDE
En studerande är fullvärdig Jyty-medlem, till vilken förbundets alla med- 
lemsförmåner hör. Studeranden hör till Jyty via medlemsföreningen på 
den egna studieorten eller via en förening som representerar en Jyty- 
bransch. Studerande utan löneinkomst betalar en liten årsmedlemsavgift 
per halvår. En studerande kan tjäna in arbetsvillkor för inkomstrelaterat 
arbetslöshetsskydd för arbete vid sidan av sina studier, till exempel på 
somrarna. Rätten att tjäna in förutsätter att medlemsavgiften betalas 
från månadslönen. Anmäl anställning samt utexaminering med den 
elektroniska blanketten på Jytys hemsida eller per e-post till opiskeli-
jat@jytyliitto.fi. Tilläggsinformation om medlemskap som studerande på 
Jytys hemsidor.

PENSIONÄR
Då man går i pension upphör det egentliga medlemskapet i förbundet 
och arbetslöshetskassan, men i de flesta föreningar kan man bli kvar 
som stödmedlem. En pensionerad person kan också gå med i Jytys sam-
arbetsförening Jyty-seniorerna, vars regionklubbar erbjuder information 
och aktiviteter i bekant sällskap.
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RABATTER MED MEDLEMSKORTET 
Som medlem får du goda rabatter på bl a försäkringar, tidningar, 
bränslen, resor och inkvartering. Rabatterna får du genom att visa Jytys 
medlemskort eller genom att i samband med reserveringen meddela 
Jytys rabattkod. Det lönar sig att kolla aktuella rabatter på förbundets 
webbsidor. Ta medlemskortet med på resor, för det är samtidigt ditt 
försäkringskort och intyg på att olycksfalls- och resenärsförsäkringen är 
i kraft. Medlemskorten förnyas vart fjärde år.

BÅTRESOR
Olika fartygsbolag och resebyråer erbjuder Jytys medlemmar avtals-
kundsrabatter eller nivåkortsförmåner också för resor på fritiden. Före-
tagens Jyty-extranet-sidlänkar och rabattkoder hittar du på förbundets 
webbsidor.

INKVARTERINGAR
Många hotell och andra inkvarteringsföretag beviljar 
Jytys medlemmar förmåner och rabatter. Föreningar-
na får förbundets koncentrationsrabatter till många 
hotell- och semesterobjekt då de arrangerar utbild-
ningar och evenemang. Medlemskortet är intyg på med-
lemskap i Suomen Hostellijärjestö. Du får 10 % rabatt på 
normala inkvarteringspris vid Finlands HI-hostell. Aktuella medlemserbju-
danden och information om alla objekt hittar du på förbundets webbsidor.

BRÄNSLEN
Medlemskortet kan du använda vid Teboil-bola-
gets servicestationer och du får kontantköps-
rabatt på bränslen. Kontrollera i kraft varande 
rabatter i tidningen och på vår webbsida.  
Obs! Dessa rabatter kan du inte få på Express-stationerna eller från den 
tunga trafikens D-ställen. Genom att skaffa ett Teboil/Jyty-betaltidskort 
får du ännu större rabatter. www.teboil.fi M

E
D

L
E

M
 I 

J
Y

T
Y

  2
0

16
 

ARBETSLÖSHET ELLER PERMITTERING
I arbetslöshetsärenden kan du använda arbetslöshetskassans elektro-
niska ärendehantering, där du bl a kan sända en förmånsansökan samt 
kontrollera dess hantering och betalningsdagar. Du kan logga in på 
arbetslöshetskassans elektroniska ärendehantering på arbetslöshetskas-
sans hemsida. 

TID UTAN LÖN
Tid utan lön betyder till exempel familjeledigt, studier, sjukledigt, tjänste- 
eller arbetsledigt, Kelas grunddagpenning, karens och att starta ett 
företag. Tiden utan lön kan anmälas antingen på blanketten på Jytys 
hemsida eller till föreningens medlemsärendehanterare, efter vilket man 
får referensnumren och instruktioner för medlemsavgiften.

BYTE AV FÖRENING
Byt föreningsmedlemskap genom att fylla i den elektroniska anslutnings-
blanketten på Jytys hemsida eller be om en medlemsblankett från Jytys 
medlemsregister. Medlemsregistret ger dig råd i valet av förening. 

UPPSÄGNING
Man bör meddela skriftligen om uppsägning: med ett fritt formulerat 
brev, på en uppsägningsblankett, per e-post, via Jässäri eller muntligt 
vid föreningens möte. I uppsägningsanmälan bör framgå varifrån man 
säger upp sig (förening och arbetslöshetskassa), uppsägningsdagen och 
helst orsaken. Uppsägningsdagen kan tidigast vara anmälningsmån-
adens sista dag. Medlemsavgiften betalas ända till uppsägningsdagen. 
Vid övergång till annat förbund och annan kassa, kan medlemskapet 
upphöra dagen före anslutningen. Man kan inte vara medlem i två kassor 
samtidigt.

PENSIONERING 
Anmäl om du går i pension, för Jyty får inte information från pensions- 
anstalterna. Man kan anmäla om att gå i pension antingen på blanket-
ten på Jytys hemsidor eller till föreningens medlemsärendehanterare. 
Samtidigt kan man be om information om stödmedlemskap. Fullmakten 
som är given för avdragning av medlemsavgiften bör sägas upp om man 
fortsätter tillfälligt arbete, för plikten att betala medlemsavgift upphör.



VAD GÖRA PÅ ARBETSPLATSEN 
VID PROBLEMSITUATIONER
Din närmaste kontaktperson vid problemsituationer är  
Jyty-förtroendemannen som verkar på din arbetsplats. 

 > Diskutera först saken med din förman. 

 > Om din förman inte kan hjälpa eller om ni har olika syn på 
saken, ta kontakt med din förtroendeman. 

 > Om ovan nämnda åtgärder inte hjälper, eller om det 
inte finns någon förtroendeman på din arbetsplats, ta 
kontakt med Jytys regionbyrå.

VAD GÖRA DÅ ARBETSLÖSHET HOTAR 
• Kontakta förtroendemannen på din arbetsplats och be om råd. 

• Kontakta Offentliga och privata sektorns arbetslöshetskassa.  
Tilläggsinformation: www.jytk.fi, tel. 020 690 069 

• Kontakta arbets- och näringstjänstebyrån och anmäl dig  
där genast den första arbetslöshetsdagen. 

?

?

BANKÄRENDEN
Jyty har knutit samarbetsavtal om medlemsförmåner med Nordea och 
OP-Pohjola-gruppen. På basen av avtalat samarbetsavtal med Nordea 
gäller medlemsförmånen arbetskonfliktskrediter. Med hjälp av krediten 
kan du få pengar då erhållande av lön tillfälligt avbrutits på grund av 
strejk, lockout eller permittering. 

STÖDDA SEMESTRAR
I Finland verkar många semesterorganisationer som 
erbjuder förmånliga semesterperioder med program. 
Målet med semestrarna är att stöda deltagarnas 
hälsa och funktionsförmåga. Penningautomatför-
eningen (RAY) stöder semesterorganisationernas 
verksamhet. Du kan ansöka om bl a Solaris-semestrar 
och välmåendesemestrar. Dessutom arrangerar Löntagarnas välmåen-
de och hälsa PHT rf stödda 1:a steget-välmåendeperioder, som främjar 
arbetsförmåga och hälsa, för arbetsföra vuxna och deras familjer. 
Tilläggsinformation på Jytys hemsidor.

NY LÄGENHET
Jyty är aktieägare i VVO-koncernen Oyj, som utöver 
arava- och räntestödda hyresbostäder erbjuder 
hyresbostäder utan inkomstgräns. En hyreslägen-
hetsansökan kan man lämna in via nätet: www.vvo.fi. Kom ihåg att skriva 
i ansökan att du är Jyty-medlem.
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YHTEYSTIEDOT / KONTAKT
JYTYN PALVELUNUMEROT/JYTYS SERVICENUMMER
020 789 3700 –  Työsuhdeneuvonta kunnan ja kirkon alalla / Rådgivning 

i anställningsfrågor på kommunens och kyrkans  
område

020 789 3710 –  Työsuhdeneuvonta yksityisellä sektorilla / Rådgivning i 
anställningsfrågor i den privata sektorn

020 789 3720 –  Jäsenrekisteripalvelu Medlemsregisterbetjäning

020 789 3730 –  Jäsenmaksut / Medlemsavgifter

020 789 3763 –  Opiskelijat ja nuoret aikuiset / Studerande och unga 
vuxna

020 690 069  –  Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassa – JYTK / Of-
fentliga och privata sektorns arbetslöshetskassa - JYTK 

Palveluajat ja puheluiden hinnat löydät Jytyn kotisivuilta. / Betjäningsti-
derna och samtalspriserna hittar du på Jytys webbsidor.

JYTYN KESKUSTOIMISTO/JYTYS FÖRBUNDSKANSLI
Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry / Offentliga och privata 
sektorns funktionärsförbund Jyty rf

Asemamiehenkatu 4 / Stationskarlsgatan 4 
00520 Helsinki / 00520 Helsingfors

Vaihde: / Växel:  020 789 3799 
Faksi: / Fax:  020 789 3790

Sähköposti: etunimi.sukunimi@jytyliitto.fi  
E-post: förnamn.efternamn@jytyliitto.fi

Kotisivut / Hemsida: www.jytyliitto.fi

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN TYÖTTÖMYYS- 
KASSA – JYTK / 
OFFENTLIGA OCH PRIVATA SEKTORNS  
ARBETSLÖSHETSKASSA - JYTK
Asemamiehenkatu 4 / Stationskarlsgatan 4 
00520 Helsinki / 00520 Helsingfors

puh. / tel:  020 690 069 
faksi: / fax:  020 789 3872

Sähköposti / E-post: kassa@jytk.fi

Kotisivut / Hemsida: www.jytk.fi

ALUEET JA ALUETOIMISTOT/REGIONERNA OCH  
REGIONKANSLIERNA
Katso yhteystiedot ja puhelinnumerot Jytyn nettisivuilta. /  
Se kontaktuppgifterna och telefonnumren på Jytys webbsidor. 

ETELÄ-SUOMEN ALUE /SÖDRA FINLANDS REGION
Uusimaa, Varsinais-Suomi ja Kanta-Häme / Nyland, Egentliga Finland och  
Egentliga Tavastland

Helsinki/Helsingfors 
Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki / Stationskarlsgatan 4,  
00520 Helsingfors

Turku /Åbo 
Yliopistonkatu 37 A 55, 20100 Turku / Universitetsgatan 37 A 55,  
20100 Åbo

ITÄ-SUOMEN ALUE /ÖSTRA FINLANDS REGION
Päijät-Häme, Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala/ 
Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen, Södra Karelen, Södra Savolax, Norra Savolax 
och Norra Karelen

Kuopio 
Maaherrankatu 27, 3. krs., 70110 Kuopio

Kouvola 
Keskikatu 4, 45100 Kouvola

LÄNSI-SUOMEN ALUE / VÄSTRA FINLANDS REGION
Satakunta, Pirkanmaa, Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa 
ja Ahvenmaa / Satakunta, Birkaland, Mellersta Finland, Södra Österbotten,  
Österbotten och Åland

Tampere /Tammerfors 
Hämeenkatu 5 A, 5. krs, 33100 Tampere

Vaasa/Vasa 
Pitkäkatu 57, 65100 Vaasa / Storalånggatan 57, 65100 Vasa

POHJOIS-SUOMEN ALUE /NORRA FINLANDS REGION
Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi / Kajanaland, Norra Österbotten och Lappland

Oulu /Uleåborg 
Uusikatu 23 A, 6. krs., 90100 Oulu / Uusikatu 23 A, 5. vån,  
90100 Uleåborg

Rovaniemi 
Korkalonkatu 6 A 11, 96100 Rovaniemi

YHDISTYKSET/FÖRENINGAR
Jytyn yhdistysten yhteystiedot ja kotisivujen osoitteet löydät Jytyn net-
tisivuilta. / Kontaktinformation och länkar till Jyty-föreningarna finns på 
Jytys webbsidor.

!



WWWJYTYLIITTOFI

www.facebook.com/jytyliitto

www.twitter.com/Jyty_ry www.youtube.com/JytyVideot

www.instagram.com/Jyty_ry

OLETKO SINÄ
TYÖPAIKKASI UUSI JYTYLÄINEN 
LUOTTAMUSMIES?

Jytyn luottamusmiesvaalit tulevat syksyllä 2016. 

Tutustu Jytyn luottamusmiestoimintaan ja lähde 

ehdolle! Lisätietoa Jytyn nettisivuilta.

SINÄ OLET LUOTTAMUKSEN ARVOINEN!

Toimiva, avoin ja henkisesti hyvinvoiva työyhteisö 

perustuu ennen kaikkea luottamukselle. Pomon ja 

työtovereiden lisäksi työpaikalla luotetaan myös 

omaan luottamusmieheen, joka toimii työnte-

kijöiden edustajana, etujen puolustajana sekä 

tarvittaessa myös äänitorvena.


