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Jyty on ammattiliitto meille, jotka tartumme toimeen ja saamme työlläm-
me arjen rullaamaan. Jytyläisiä toimii kunta-alalla, yksityisellä sektorilla, 
järjestöissä ja seurakunnissa. Jäsenistön suurimpia ammattialoja ovat sih-
teeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ict-työ, nuoriso- ja järjestötyö, sosiaali- ja 
terveys ala, kirjastoala sekä kasvatus ja koulutus. Ammattiliitto Jyty on  
tukenasi työelämässä ja vapaa-ajalla. Olemme STTK:n jäsenliitto.

Jyty neuvottelee jäsentensä työehtosopimuksista, edistää työhyvinvoin-
tia ja kehittää suomalaista työelämää. Jyty tarjoaa jäsenilleen lainopillisia 
palveluja työelämän ja työsuhteiden ongelmakysymyksissä. Jyty kehittää 
jäsentensä ammatillista osaamista, identiteettiä ja yhteisöllisyyttä sekä 
vahvistaa edustamiensa alojen tunnettuutta ja arvostusta. Työttömyyden 
varalta olet oikeutettu ansiosidonnaiseen päivärahaan työttömyyskassan 
jäsenenä. 

Jytyllä on kattava paikallisten ja valtakunnallisten yhdistysten verkosto, jo-
ka tuo neuvotteluvoimaa edunvalvontaan. Työpaikoilla jytyläisiä edustaa 
luottamusmies, jonka tehtävänä on mm. huolehtia, että työnantaja noudat-
taa sovittuja sopimuksia. Jäseniä palvelee luottamusmiesten ja yhdistysten 
lisäksi liiton keskustoimisto ja kahdeksan alueellista toimipistettä. 

•  Jyty neuvottelee työehdoistasi ja työehtosopimuksestasi.
•  Saat työsuhdeneuvontaa ja lainopillisia palveluita.
•  Työpaikallasi sinua edustaa luottamusmies.
•  Koulutuksissa täydennät ammatillista osaamistasi.
•  Vastuu- ja oikeusturvavakuutus on vakuutusturvanasi työpaikalla.
•  Jäsenenä olet vakuutettu työttömyyden varalta työttömyyskassassa.
•  Vapaa-ajan tapaturmavakuutus ja matkustajavakuutus turvaavat sinut 

kaikkialla maailmassa.
•  Vaikuttavaa viestintää työmarkkina- ja ammattiasioihin pureutuvassa 

Jyty-lehdessä.
•  Virkistäydy Jytyn loma-asunnoissa.
•  Saat alennuksia mm. vakuutuksista, majoituskohteista, laivamatkoista ja 

polttoaineista.
•  CityShoppari-sovelluksella saat noin 300 yrityksen 1000 etua.

Sillä sinun  
työsi on tärkeä 

Miksi kuulua Ammattiliitto Jytyyn?



4 Ammattiliitto Jyty  5

Monipuoliset jäsenedut
Työehdoista sopiminen
Ammattiliitto Jyty solmii työ- ja virkaehtosopimuksia kunta-alalla, yksityis-
aloilla sekä kirkon sektorilla. Neuvottelemme työehdoista, kuten palkoista, 
työajoista ja lomista sekä luomme turvaverkon yksittäiselle työntekijälle. 
Jyty neuvottelee jäsentensä puolesta kaikkiaan 18 työehtosopimuksesta. 
Jäsenmääriltään suurimmat sopimukset ovat kunnallinen yleinen työ- ja 
virkaehtosopimus KVTES, SOTE-sopimus ja AVAINTES. Palkansaajia kan-
nustetaan järjestäytymään siihen ammattiliittoon, joka neuvottelee työpai-
kalla noudatettavasta työehtosopimuksesta. Lue lisää liiton neuvottelemis-
ta työehtosopimuksista Jytyn nettisivuilta www.jytyliitto.fi.

Työsuhdeneuvonta ja lainopilliset palvelut
Jyty antaa kaikille jäsenilleen työsuhdeneuvontaa, lainopillisia palveluja ja 
oikeusapua työelämän ja työsuhteiden ongelmakysymyksissä. Ota ensin 
yhteys oman työpaikkasi Jytyn luottamusmieheen. Jos työpaikallasi ei ole 
luottamusmiestä, ole yhteydessä oman alueesi alueasiamieheen. Tarvit-
taessa ota yhteys keskustoimistoon, jossa asian käsittelee edunvalvonta-
osaston asia- tai lakimies. 

Luottamusmies sinua varten
Jytyn luottamusmies on työelämän asiantuntija, joka toimii sinun ja liiton 
edustajana työpaikallasi. Luottamusmiehen tehtävänä on mm. huolehtia, 
että työnantaja noudattaa sovittuja sopimuksia ja työsuhteen ehtoja. Luot-
tamusmies on Jytyyn kuuluvien työntekijöiden suoraan vaaleilla valitse-
ma henkilö, joka toimii vain järjestäytyneiden työntekijöiden edustajana. 
Järjestäytymättömillä työntekijöillä ei ole edustajaa työpaikan sopimus- ja 
neuvottelutoiminnassa tai edustuksellisessa yhteistoiminnassa. 

Turva työttömyys- ja lomautustilanteissa
Ammattiliitto Jytyn jäsenenä olet vakuutettu Työttömyyskassa Aariassa. 
Työttömäksi tai lomautetuksi joutuessasi olet oikeutettu ansioon sidottuun 
päivärahaan jäsenyys- ja työssäoloehdon täyttyessä. Työttömyyskassa 

Miten toimia työpaikalla 
ongelmatilanteessa?
Lähin kontaktihenkilösi ongelma-
tilanteissa on työpaikallasi toimi-
va Jytyn luottamusmies.

1.  Keskustele asiasta ensin esi-
miehesi kanssa.

2.  Jos esimiehesi ei voi auttaa tai 
olette erimielisiä, ota yhteys 
luottamusmieheesi (yhteystie-
dot saat omalta yhdistyksel-
täsi). 

3.  Jos työpaikallasi ei ole luotta-
musmiestä, ota yhteys oman 
alueesi alueasiamieheen.

4.  Tarvittaessa ota yhteys liiton 
edunvalvontaosastoon, jossa 
asian käsittelee liiton asia- tai 
lakimies. 

Työsuhdeneuvonnan ja edunval-
vonnan yhteystiedot löytyvät Jy-
tyn nettisivuilta www.jytyliitto.fi.

Miten toimia työttömyy-
den uhatessa?
1.  Ota yhteys työpaikkasi luotta-

musmieheen ja kysy häneltä 
neuvoja.

2.  Ota yhteys Työttömyys kassa 
Aariaan. Lisätietoja:  
www.aariakassa.fi,  
puh. 020 7655 900

3.  Ota yhteys työ- ja elinkei-
notoimistoon ja ilmoittaudu 
siellä heti ensimmäisenä työt-
tömyyspäivänä.

neuvoo sinua työttömyysetuuden, vuorottelukorvauksen ja koulutuksen ai-
kaisten etuuksien hakemisessa. Vaihtaessasi ammattiliittoa ja työttömyys-
kassaa, pidä huoli siitä, että työttömyyskassan jäsenyys pysyy katkeamat-
tomana. Näin säilytät edellisessä kassassa 
kertyneen jäsenyys- ja työssäolohistorian. 
Lue lisää Työttömyyskassa Aarian netti-
sivuilta www.aariakassa.fi. 
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Monipuolisia koulutuksia jäsenille
Ammattiliitto Jytyn jäsenenä pääset osallistumaan 
monipuolisiin koulu tuksiin. Kaikille jäsenille tarjottua 
koulutusta ovat ammatilliset opintopäivät ja 
webinaarit, työhyvinvointipäivät sekä suuret jäsen-
tapahtumat, kuten jäsenristeily. Jytyn järjestämissä 
valtakunnallisissa ja alueellisissa tapahtumissa opit 
uutta ja verkostoidut. Lisäksi Jyty kouluttaa henkilös-
tön edustajat luottamusmies- ja työsuojelutehtäviin 
ja yhdistysaktiivit yhdistystehtäviin. Koronatilanne on 
muuttanut liiton toimintatapoja niin, että tilaisuuksia on muutettu verk-
kokoulutuksiksi ja webinaareiksi. Koulutus on jäsenetu, joka on yleensä 
jäsenelle ilmainen. Koulutuksen maksajana toimii liitto, yhdistys tai työnan-
taja. Tutustu koulutus- ja tapahtumakalenteriin Jytyn nettisivuilta  
www.jytyliitto.fi sekä painetusta koulutusoppaasta.

Ammatillinen koulutus
Jyty tarjoaa kaikille jäsenilleen laadukkaita ammatillisia opintopäiviä viikon-
loppuisin ja lukuisia eri alojen webinaareja ympäri vuoden. Vuonna 2022 
järjestetään varhaiskasvatuksen ja perhetyön, kirjastoalan, ravitsemisalan, 
koulunkäynninohjaajien, sihteeri-, hallinto- ja ICT-alan ja sosiaalialan am-
matilliset opintopäivät. Keskiössä ovat ammattitaidon ja sen arvostuksen 
lisääminen sekä työntekijän jaksamisen varmistaminen. Opintopäivien tee-
moja ovat muun muassa ammatillinen osaaminen ja työhyvinvointi. Yleen-
sä yhdistykset maksavat opintopäivien kurssikustannukset ja liitto mat-
kat. Yksipäiväisten opintopäivien kurssimaksun maksaa liitto. Koulutuksen 
maksajana voi toimia myös työnantaja, jolloin voit liittää ne koulutussuun-
nitelmaasi. Lisäksi Jytyn ammattialatyöryhmät järjestävät säännöllisesti eri 
ammattialojen webinaareja, joista ilmoitamme erikseen lähempänä ajan-
kohtaa. 

Työhyvinvointikoulutus
Työhyvinvointipäivät tarjoavat mielenkiintoisia luentoja ja aktiviteettejä 
oman työhyvinvoinnin ja jaksamisen ylläpitämiseen. Viikonloppuisin ta-
pahtuvat työhyvinvointipäivät on tarkoitettu kaikille jäsenille. Hakeutumi-
nen työhyvinvointipäiville tapahtuu oman yhdistyksen kautta, joka vastaa 
sopimuksen mukaan kurssi- ja matkakustannuksista.

Uusien jäsenten koulutus
Enemmän irti Jytystä -koulutus on suunnattu alle 3 vuotta Jytyn jäsenenä 
olleille tai niille, jotka eivät ole olleet Jytyn toiminnassa aktiivisesti mukana. 
Viikonloppuisin pidettävillä kursseilla tutustutaan mm. Jytyn toimintaan, 
työsuhdeasioihin ja työssäjaksamiseen. Koulutus on osallistujille maksuton.

Yhdistyskoulutus
Jytyn yhdistyskoulutus on tarkoitettu yhdistysten aktiiveille oman osaami-
sen sekä yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi. Yhdistyskoulutusta vuon-
na 2022 ovat alueelliset yhdistyspäivät, nuorisovastaavapäivät sekä viesti, 
vaikuta ja vakuuta -koulutus. Maksukäytännöt vaihtelevat kursseittain.

Edunvalvontakoulutus
Jytyn luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille ja yhdistysten puheen-
johtajille järjestetään edunvalvontakoulutuksia, kuten perusopinnot, tee-
makurssit ja -webinaarit, luottamusmiesten ja puheenjohtajien neuvot-
telupäivät, sopimusalakohtaiset neuvottelupäivät ja työsuojelukoulutus. 
Koulutuksia järjestetään lähi- ja etäkoulutuksina. Koulutussopimuksen pe-
rusteella työnantaja maksaa palkan kurssin ajalta tehtävään valitulle hen-
kilöstön edustajalle. Koulutuksen ajalle haetaan työnantajalta palkallista 
työ- / virkavapaata. Oikeus palkalliseen koulutukseen vaihtelee sopimus-
alan ja tehtävän perusteella. Liitto maksaa kaikki kurssikustannukset ja 
matkat.

Aktiivi-Instituutin ja TJS Opintokeskuksen koulutus
Aktiivi-Instituutti järjestää monipuolista koulutusta luottamusmiehille ja 
työsuojeluhenkilöstölle. TJS Opintokeskus valmentaa yhdistystoimijoita ja 
tarjoaa tukea yhdistyksen koulutuksiin. Tutustu Aktiivi-Instituutin ja TJS:n 
koulutuksiin Jytyn nettisivuilta www.jytyliitto.fi sekä osoitteista  
www.aktiivi-instituutti.fi ja www.tjs-opintokeskus.fi.

Jytyn yhdistysten ja yhteystyökumppaneiden koulutus
Jytyn valtakunnalliset yhdistykset, yhteistyöyhdistykset ja sidosryhmät jär-
jestävät erilaisia koulutustapahtumia ja ammatillisia koulutuksia. Vuonna 
2022 järjestetään mm. kirjanpitohenkilöstön opintopäivät, koulu- ja opin-
tosihteerien täydennyskoulutuspäivät ja välinehuollon ammatilliset koulu-
tuspäivät. Lisäksi KT Kuntatyönantajat järjestävät yhteistyössä eri toimijoi-
den kanssa mm. Lappeenranta-seminaarin ja Kuntamarkkinat.
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Osallistu ammatilliseen toimintaan!
Jyty kehittää jäsentensä ammatillista osaamista sekä vahvistaa edus-
tamiensa alojen tunnettuutta työmarkkinoilla. Ammatillinen toiminta on 
jaettu viiteen alaan, jotka ovat sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ict-työ, 
nuoriso- ja järjestötyö, sosiaali- ja terveysala, kirjastoala sekä kasvatus ja 
koulutus. Toimintaa koordinoivat ammattialatyöryhmät, jotka koostuvat 
liiton jäsenistä ja henkilöstöstä. Ryhmät laativat mm. sähköisiä uutiskirjeitä 
jäsenistölle ja mielipidekirjoituksia sanomalehtiin. Työryhmät suunnittele-
vat jäsenistölle tarkoitettuja ammatillisia opintopäiviä, ammattialawebi-
naareja ja erilaisia tapahtumia. Lue lisää ammattialatoiminnasta Jytyn  
nettisivuilta www.jytyliitto.fi.

Jytyn jäsenvakuutukset Ifissä
Ammattiliitto Jyty on ottanut jäsentensä turvak-
si erittäin kattavan vakuutusturvan vakuutusyhtiö Ifis-
tä. Jytyn jäsenenä sinulla on tapaturmavakuutus, 
matkustajavakuutus ja ammatillinen vastuu- ja oikeustur-
vavakuutus. Lisäksi saat Ifiltä muita rahanarvoisia etuja 
perheesi vakuutusturvan parantamiseksi. Liiton jäsenkortti toimii vakuu-
tuskorttinasi, johon on painettu vakuutuksen numero ja tiedot. Lue liiton 
jäsenten vakuutusturvasta ja tarkat vakuutusehdot Ifin nettisivuilta  
www.if.fi/jyty.

Vapaa-ajan tapaturma- ja matkustajavakuutus
Vakuutettuina ovat liiton kaikki alle 68-vuotiaat työvoimajäsenet ja toimi-
henkilöt, jotka asuvat vakinaisesti kalenterivuosittain yli kuusi kuukautta 
Suomessa ja joiden vakinainen kotipaikka on Suomessa, ja jotka kuuluvat 
Suomen sairausvakuutuslain piiriin. Vakuutusturva on voimassa sen vuo-
den loppuun, jolloin vakuutettu täyttää 68 vuotta tai jää eläkkeelle.

Tapaturmavakuutuksesta korvataan vapaa-aikana sattuneita tapatur-
mia, mikäli niitä ei korvata johonkin lakiin perustuen. Tapaturmavamman 
hoitokulukorvaus on enintään 6 788 euroa tapaturmaa kohti. Omavastuu 
on 50 euroa. Korvaus pysyvästä haitasta on enintään 31 875 euroa tapa-
turmaa kohti. 

Matkustajavakuutus on voimassa enintään 45 vuorokautta kunkin yk-
sittäisen vapaa-ajan koti- tai ulkomaanmatkan alkamisesta. Vakuutetun 
vanhempansa ja isovanhempansa mukana samalla matkalla matkustavat 

alle 20-vuotiaat lapset ja lapsenlapset sisältyvät vakuutukseen. Matkusta-
jaturvasta korvataan myös matkan peruuntumis- ja keskeytyskuluja sekä 
matkalta myöhästymisen aiheuttamia kuluja. Lue lisää Jytyn vakuutustur-
vasta ja tarkat vakuutusehdot Ifin nettisivuilta www.if.fi/jyty.

Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus
Jäsenetuihisi kuuluu ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus vahin-
kovakuutusyhtiö Ifissä. Vakuutettuina ovat liiton jäsenet omassa työ- ja 
virkasuhteessaan sekä myös opiskelijajäsenet työharjoitteluun liittyvissä 
asioissa. Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus on voimassa, kun 
jäsenyys on vahinkotapahtuman sattuessa kestänyt vähintään kuusi kuu-
kautta. 

Vastuuvakuutuksesta korvataan henkilö- ja esinevahinkoja, jotka am-
matissasi virheellä tai laiminlyönnillä aiheutat työnantajallesi, työtoverillesi 
tai sivulliselle henkilölle ja josta lain mukaan olet korvausvastuussa. Vas-
tuuvakuutuksen korvauksen enimmäismäärä henkilö- ja esinevahingoissa 
on 60 000 euroa. Omavastuu on 100 euroa. 

Oikeusturvavakuutus korvaa asianajo- ja oikeudenkäyntikulut vakuutus-
ehtojen mukaisesti työ- ja virkasuhteeseen liittyvissä riita- ja rikosasioissa 
sekä hallintomenettelynä tai hallintolainkäyttönä käsiteltävissä asioissa.

Ole yhteydessä Jytyn lakimieheen ennen kuin haet vastuuvakuutukseen 
tai oikeusturvavakuutukseen liittyvää päätöstä. Vastuu- ja oikeusturva-
vakuutus on voimassa Pohjoismaissa. Lue lisää Jytyn vakuutusturvasta ja 
tarkat vakuutusehdot Ifin nettisivuilta: www.if.fi/jyty.

Muita Ifin vakuutusetuja
Ifin asiakkaana saat rahanarvoisia etuja, mm. alennusta vakuutusmaksuis-
tasi. Ifin asiakkaana saat automaattisesti oman If Sopimuksesi, jonka alle 
kootaan kaikki vakuutuksesi. Näin näet kaikki vakuutuksesi samalla vakuu-
tuskirjalla ja voit maksaa ne yhdellä laskulla 1, 2, 4 tai 12 kertaa vuodessa.

Hyödynnä myös reilut Primus-jäsenetusi! Suomen edullisin Primus- 
henkivakuutus on järjestösi sinulle neuvottelema etu. Lue lisää osoitteesta 
www.if.fi/henkivakuutus. 

Tutustu vakuutusetuihisi osoitteesta www.if.fi/jyty.
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Jyty-lehti
Jyty-lehti on Ammattiliitto Jytyn jäsenlehti, joka käsittelee ajankohtaisia 
työelämän, työhyvinvoinnin, edunvalvonnan ja jytyläisten ammattien asioi-
ta. Lehti herättelee myös yhteiskunnallista keskustelua vaikuttajien ja tut-
kijoiden haastatteluilla. Saat kuusi kertaa vuodessa ilmestyvän jäsen-
lehden postitse kotiisi.

Painetun lehden rinnalla julkaistaan Jytyn verkkolehteä osoitteessa  
https://jyty-lehti.fi/. Verkkolehdessä julkaistaan painetun lehden sisältöjen 
lisäksi ajankohtaista päivittyvää sisältöä työelämästä, edunvalvonnasta ja 
Jytyn toiminnasta. Verkkolehden kautta voit lukea myös Jytyn näköislehteä.

Kannanotot ja jäsentiedotus
Ammattiliitto Jyty ottaa kantaa päivänpolttaviin työelämän ja edunvalvon-
nan kysymyksiin tiedottein ja kannanotoin. Pyrimme näin vaikuttamaan 
poliittiseen päätöksentekoon Jytyn jäsenille tärkeissä asioissa. Jäsenille tie-
dotamme aktiivisesti mm. uutiskirjeillä, Jytyn nettisivuilla, jäsenlehdessä, 
esitteillä ja sosiaalisessa mediassa. Esimerkiksi sopimusneuvottelujen ai-
kaan jäsentiedotusta tapahtuu jatkuvasti. Lue tiedotteita Jytyn nettisivuilta 
www.jytyliitto.fi.

Virkistäydy Jytyn loma-asunnoissa!
Jytyn jäsenet voivat vuokrata viihtyisiä jäsenhintaisia lomahuoneistoja 
suosituissa lomakohteissa Levillä, Rukalla ja Tahkolla. Lomahuoneistojen 
varaukset tehdään suoraan kohteesta ja lomaviikot täytetään siinä järjes-
tyksessä, kun varauksia tulee. Talvikaudella laskettelukohteissa sijaitsevis-
sa huoneistoissa vuokrahinta sisältää 2 hiihtohissilippua, joiden arvo on 
noin 400 €. Kesäisin Tahkolla hintaan sisältyy Tahko Golf Club Oy:n Bu-
siness Golfkortti, jolla yksi pelaaja saa yhden ilmaisen kierroksen päiväs-
sä ja kolme lisäpelaajaa alennuksella. Mökkiesittelyt ja ohjeet varauksien 
tekemiseen löytyvät Jytyn nettisivuilta www.jytyliitto.fi. 

Jäsentapahtumia
Ammattiliitto Jyty on mukana ja itse järjestämässä koulutusten lisäksi 
erilaisia muita tapahtumia, seminaareja ja messuja, joissa pääset tutus-
tumaan, verkostoitumaan ja rentoutumaan yhdessä muiden jytyläisten 
kanssa. Lisätietoja tapahtumista saat Jytyn nettisivuilta, uutiskirjeistä ja 
Jyty-lehdestä. Jytyn yhdistykset järjestävät paljon myös omia tapahtumia, 
joista yhdistys tiedottaa itse omille jäsenilleen. 

Alennuksia jäsenkortilla 
Jytyn jäsenenä saat merkittäviä alennuksia mm. laivamat-
koista, majoituksista, polttoaineista, vakuutuksista ja lehdistä. 
Alennuksia saat näyttämällä Jytyn jäsenkorttia ja ilmoittamal-
la varauksen yhteydessä Jytyn alennuskoodin. Uutena jäse-
netuna saat CityShoppari-sovelluksen, jolla saat yli 1000 etua 
ympäri Suomen. Ota jäsenkortti mukaan matkoille, sillä se on samalla va-
kuutuskorttisi ja todistus tapaturma- ja matkustajavakuutuksen voimassa-
olosta. Tarkista ajantasaiset alennukset liiton nettisivuilta www.jytyliitto.fi. 

Laivamatkat
Eri laivayhtiöt ja matkatoimistot tarjoavat Jytyn jäsenille sopimusasiakkaan 
alennuksia tai tasokorttietuja myös vapaa-ajan reitti- ja risteilymatkoille. 
Laivayhtiöiden Jytyn extranet-sivulinkit ja alennuskoodit löydät Jytyn  
nettisivuilta.

Majoitukset
Lukuisat hotellit ja majoitusliikkeet myöntävät Jytyn jäsenille etuja ja 
alennuksia. Jäsenkortti on todistus Suomen hostellijärjestön jäsenyydestä 
ja saat mm. 10 % alennuksen normaalista majoitushinnasta Suomen 
HI-hostelleissa. Alennuksia saa myös monilta suurilta hotelliketjuilta. Yh-
distykset saavat liiton keskittämisalennuksia hotelli- ja lomakohteisiin jär-
jestäessään yhdistyksen koulutuksia ja tilaisuuksia. Tarkista voimassa ole-
vat alennukset Jytyn nettisivuilta. 

Polttoaineet
Teboilin huoltoasemilla saat polttoainealennuksen näyttämällä jäsenkortti-
si kassalla tai syöttämällä sen korttiseteliautomaattiin. Alennusta ei myön-
netä Teboil Express -automaattiasemilta. Hankkimalla Teboil -maksuai-
kakortin saat vieläkin suuremmat alennukset. Tarkista Teboilin tarjoamat 
edut Jytyn nettisivuilta.
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Tuetut lomat
Suomessa toimii useita yleishyödyllisiä järjestöjä, jotka tarjoavat edulli-
sia ohjelmallisia lomajaksoja, joiden tavoitteena on tukea osallistujien ter-
veyttä ja toimintakykyä. Loman myöntämiseen vaikuttavat taloudelliset, 
terveydelliset ja sosiaaliset perusteet. Voit hakea lomajaksoja sekä Hyvin-
vointilomat ry:ltä että Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry:ltä, jotka 
toteuttavat lomajaksot Sosiaali- ja terveysministeriön tuella Veikkauksen 
tuotoista. Lue tuetuista lomista Jytyn nettisivuilta.

Paikallisyhdistysten jäsenedut
Monilla Jytyn paikallisyhdistyksillä on merkittäviä jäsenetuja oman yhdis-
tyksensä jäsenille. Paikallisia etuja voi olla esimerkiksi lomanviettopaikoista 
tai alennuksia liikkeistä ja tuotteista. Joitakin etuja tarjotaan myös kaikille 
Jytyn jäsenille. 

Liity Jytyn jäseneksi!
Ammattiliitto Jytyn jäsenenä sinun etuasi edistetään sopimus-
neuvotteluissa ja työpaikoilla. Saat esimerkiksi työsuhdeneu-
vontaa, lainopillisia palveluja, ammatillista koulutusta se-
kä kattavan vakuutusturvan vapaa-ajalla ja työelämässä. 
Työttömyyden sattuessa sinulla on oikeus ansiosidonnai-
seen päivärahaan. Edunvalvonta on sitä vaikuttavampaa, 
mitä isommalla joukolla sitä tehdään. Jytyn sähköisen liittymislomakkeen 
löydät Jytyn nettisivuilta: www.jytyliitto.fi

Jäsenenä Jytyn jäsenyhdistyksessä
Varsinaisena jäsenenä kuulut Ammattiliitto Jytyyn paikallisen jäsenyh-
distyksen tai ammattialaa edustavan yhdistyksen kautta. Yhdistyksessä 
sinun hyväksesi toimivat mm. luottamusmies, puheenjohtaja, sihteeri, jä-
senasiainhoitaja, viestintävastaava, taloudenhoitaja, koulutusvastaava ja 
nuorisovastaava. Jytyn luottamusmies edustaa sinua työpaikallasi ja yh-
teistoimintaryhmissä. Hakeutumalla jäsenyhdistyksen hallitukseen tai 
luottamusmieheksi voit osallistua aktiivisesti Jytyn toimintaan.

Jäsenmaksulla varmistat jäsenetusi
Työssä käyvä jäsen maksaa prosentuaalista jäsenmaksua, joka lasketaan 
kaikesta ennakonpidätyksen alaisesta palkasta (sisältäen luontoisedut, 
työaikakorvaukset, lomarahan ja lomakorvauksen). Jäsenmaksu makse-
taan myös osa-aikatyöstä ja työstä, jota teet saadessasi soviteltua työt-
tömyyspäivärahaa. Ammattiliitto Jytyn jäsenmaksu on 1,32 % ennakon-
pidätyksen alaisesta palkasta. Poikkeuksena muutamilla yhdistyksillä on 
käytössä korotettu jäsenmaksu 1,40 %. Kuukausittain maksettava jäsen-
maksu sisältää jäsenyhdistyksen, liiton ja työttömyyskassan osuuden. 

Vaivattomin tapa maksaa jäsenmaksu on antaa työnantajalle valtakirja, 
jolla jäsen valtuuttaa työnantajan perimään jäsenmaksun suoraan palkasta. 
Jäsenmaksun voi maksaa myös itse viitenumeroa käyttämällä. Valtakirjan, 
viitenumerot ja ohjeet jäsenmaksua varten saat Jytystä. Jäsenen tulee itse 
huolehtia, että jäsenmaksut ovat ajan tasalla. Tarkista esimerkiksi palkka-
laskelmastasi, että työnantaja on perinyt jäsenmaksun valtuutuksesi mu-
kaisesti. Näin säilytät oikeuden jäsenetuihin ja työttömyyskassan etuuksiin.  
Ammattijärjestön jäsenmaksu on verotuksessa vähennyskelpoinen. 
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Työttömyyskassan etuudesta (työttömyyspäiväraha, vuorottelukorvaus 
jne.) peritään prosentuaalinen jäsenmaksu, joka sisältää liiton ja työttö-
myyskassan osuuden. Työttömyyskassa perii jäsenmaksun suoraan etuu-
desta. Palkattomalta ajalta maksetaan ns. euromääräistä jäsenmaksua, jo-
ka on 5 € kuukaudessa. Palkaton aika tarkoittaa virkavapaata, palkatonta 
työlomaa, opiskelua, sairauslomaa, karenssia, Kelan päivärahaa, kuntou-
tustukea / määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä ja äitiys-, isyys-, hoito- ja 
vanhempainvapaata.

Jos jäsen siirtyy yksityisyrittäjäksi, hän voi säilyttää liiton jäsenyyden 18 
kuukauden ajan. Yksityisyrittäjä maksaa euromääräisen jäsenmaksun, joka 
on 5 € kuukaudessa. Varusmies- ja siviilipalvelusaika on vapautettu jäsen-
maksusta, jolloin vapautuksen jäsenmaksusta saa lähettämällä esim. pal-
velukseenastumismääräyksen tai muun todistuksen.

Opiskelijajäsenyys on maksuton
Ammattiliitto Jytyyn ensimmäistä kertaa liittyvän päätoimisen tutkin-
to-opiskelijan jäsenyys on maksuton. Jytyn opiskelijajäsen opiskelee pää-
sääntöisesti ammatti- ja aikuisopistossa, urheiluopistossa, ammattikor-
keakoulussa tai yliopistossa. Myös lukiossa opiskeleva voi liittyä Jytyn 
opiskelijajäseneksi. 

Opiskelijat ovat Jytyn täysivaltaisia jäseniä, joille kuuluvat samat 
jäsenedut kuin muillekin jäsenille. Opiskelija kuuluu Jytyyn oman 
opiskelupaikkakuntansa jäsenyhdistyksen tai Jytyn ammattialaa edustavan 
yhdistyksen kautta. Jos opiskelija työskentelee vähintään 18 tuntia viikossa, 
hän maksaa prosentuaalista jäsenmaksua, kuten muut työssä käyvät jäsenet. 

Jos työskentelet opintojen ohella, voit liittyä jäseneksi myös Työttö-
myyskassa Aariaan. Kassan jäsenenä voit kerryttää ansiosidonnaisen työt-
tömyysturvan edellyttämää työssäolo- ja jäsenyysehtoa, esimerkiksi kesä-
töissä. Opiskeleva jäsen voi saada myös harjoittelutukea.

Jytyn varsinainen jäsen, joka aloittaa päätoimisen opiskelun tai on opin-
tovapaalla ja ei saa opintojen aikana palkkaa, maksaa euromääräistä jä-
senmaksua 5 € kuukaudessa.

Eläkeläiset kannatusjäseninä
Kun jäät eläkkeelle, ilmoita eroatko vai jäätkö yhdistyksen kannatus-
jäseneksi. Eläkkeelle siirtyvän varsinainen jäsenyys liitossa ja työttö-
myyskassassa päättyy. Eläkeläinen voi olla kuitenkin jäsenyhdistyksen 
kannatusjäsenenä, jolla on samat jäsenedut kuin varsinaisella jäsenel-

lä lukuun ottamatta jäsenvakuutuksia. Kannatusjäsenen jäsenmaksu on 
yhdistyksestä riippuen vähintään 36 € vuodessa. Kannatusjäsenellä on 
yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta 
eikä vaalikelpoisuutta Jytyn toimielimiin. Eläkkeellä oleva voi liittyä myös 
Jytyn yhteistyöyhdistykseen Jytysenioreihin. Mikäli jatkat työntekoa eläk-
keellä ollessasi, niin ilmoita palkanlaskijalle, ettei peri enää jäsenmaksua 
palkastasi.

Jäsenten sähköinen asiointipalvelu Jässäri
Jytyn jäsenten sähköinen asiointipalvelu Jässäri on tarkoitettu kaikkien jy-
tyläisten aktiiviseen käyttöön. Jässärissä voit 
itse päivittää omia yhteys, työsuhde- ja jä-
senmaksutietoja. Jässärin yhteydenottolo-
makkeella voit lähettää viestejä kaikista jä-
senyyteen vaikuttavista muutoksista. Jytyn 
koulutuksiin ja kursseille ilmoittaudut Jässärin 
koulutuspalvelut -osiossa. Lisäksi löydät Jässäristä myös oman yhdistyk-
sesi ja luottamusmiehesi yhteystiedot.

Jos ammattialasi tai paikkakuntasi vaihtuu, voi olla aiheellista vaih-
taa Jytyn jäsenyhdistystä. Kun ilmoitat muutoksesta Jässärin yhteyden-
ottolomakkeella, niin jäsenrekisteri neuvoo sinua yhdistyksen valinnassa. 
Osoitteen- ja nimenmuutokset Jyty saa väestötietojärjestelmästä, ellet ole 
tehnyt osoitteen luovutuskieltoa. Tarvittaessa voit tilata Jässärissä myös 
uuden jäsenkortin.

Kirjautuminen Jässäriin tapahtuu Jytyn nettisivulta ja edellyttää sähkö-
postiosoitetta, joka toimii käyttäjätunnuksena. Jos et pääse Jässäriin, ota 
yhteys Jytyn jäsenrekisteriin tai oman yhdistyksesi jäsenasiainhoitajaan 
jäsentietojesi tarkistamiseksi ja korjaamiseksi.

Kirjaudu Jässäriin Jytyn nettisivuilta www.jytyliitto.fi. 

Työttömyyskassan sähköinen asiointipalvelu
Työttömyyskassa Aariaan voit olla yhteydessä puhelimitse, sähköpostilla 
tai käyttää sähköistä asiointia, jossa voit mm. lähettää etuushakemuksen 
sekä tarkastella sen käsittelyä ja maksupäiviä. Pääset kirjautumaan työttö-
myyskassan sähköiseen asiointipalveluun työttömyyskassan nettisivuilta 
www.aariakassa.fi.
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Jyty är fackförbundet för oss som går till handling och genom vårt arbe-
te får vardagen att rulla. Jyty-medlemmarna verkar i kommunbranschen, 
i den privata sektorn, i organisationer och församlingar. Medlemskapets 
största branscher är sekreterar-, administrations-, specialist- och ikt-arbe-
te, ungdoms- och organisationsarbete, social- och hälsovårdsbranschen, 
biblioteksbranschen samt bildning och utbildning. Fackförbundet Jyty 
finns som ditt stöd i arbetslivet och på fritiden. Vi är medlemsförbund i 
STTK.

Jyty förhandlar om sina medlemmars kollektivavtal, främjar arbetshälsan 
och utvecklar det finska arbetslivet. Jyty erbjuder sina medlemmar juridis-
ka tjänster i arbetslivets och arbetsförhållandenas problemfrågor. Jyty ut-
vecklar sina medlemmars yrkesmässiga kunnande, identitet och gemens-
kap samt förstärker kännedomen om och uppskattningen av branscherna 
som representeras. Ifall av arbetslöshet har du rätt till inkomstrelaterad 
dagpenning som medlem i arbetslöshetskassan.

Jyty har ett täckande nätverk av lokala och riksomfattande föreningar, vil-
ket ger intressebevakningen förhandlingskraft. På arbetsplatserna repre-
senteras Jyty-medlemmarna av en förtroendeman, vars uppgift bl a är att 
se till att arbetsgivaren följer uppgjorda avtal. Medlemmarna betjänas ut-
över förtroendemännen och föreningarna av förbundets centralbyrå och 
åtta regionala byråer.

För att ditt  
arbete är viktigt 

•  Jyty förhandlar om dina arbetsvillkor och ditt kollektivavtal. 
•  Du får anställningsrådgivning och juridiska tjänster.
•  På din arbetsplats representeras du av en förtroendeman.
•  På utbildningar kompletterar du ditt yrkesmässiga kunnande.
•  En ansvars- och rättsskyddsförsäkring som ditt försäkringsskydd på  

arbetsplatsen.
•  Som medlem är du försäkrad i en arbetslöshetskassa i fall av  

arbetslöshet.
•  En olycksfallsförsäkring för fritiden och en resenärsförsäkring skyddar 

dig överallt i världen.
•  Effektiv kommunikation i Jyty-tidningen som går på djupet i arbets-

marknads- och yrkesärenden.
•  Koppla av i Jytys semesterbostäder.
•  Du får rabatter på bl a försäkringar, inkvarteringsobjekt, båtresor och 

bränslen.
•  Med CityShoppari-applikationen får du 1000 förmåner från ungefär 

300 företag.

Varför höra till Fackförbundet Jyty?
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Mångsidiga
medlemsförmåner
Att avtala om arbetsvillkoren
Fackförbundet Jyty knyter tjänste- och arbetskollektivavtal i kommun-
branschen, privata branscherna och kyrkosektorn. Vi förhandlar om 
arbetsvillkoren, såsom löner, arbetstider och semestrar samt skapar 
ett skyddsnät för den enskilda arbetstagaren. Jyty förhandlar för sina 
medlemmar om totalt 18 kollektivavtal. De till medlemsantalet största av-
talen är det allmänna kommunala arbets- och tjänstekollektivavtalet AK-
TA, SH-avtalet och AVAINTES. Löntagarna uppmuntras att organisera 
sig i det fackförbund som förhandlar om det kollektivavtal som följs på ar-
betsplatsen. Läs mer om kollektivavtalen förbundet förhandlar om på Jytys 
webbsidor www.jytyliitto.fi.

Anställningsrådgivning och juridiska tjänster 
Jyty ger alla sina medlemmar anställningsrådgivning, juridiska tjänster och 
rättshjälp i problemfrågor om arbetsliv och anställningar. Kontakta först 
Jytys förtroendeman på din egen arbetsplats. Om det på din arbetsplats 
inte finns en förtroendeman, ta kontakt med regionombudsmannen i ditt 
eget område. Kontakta vid behov centralbyrån, där förbundets ombuds-
man eller jurist sköter ärendet.

Förtroendemannen för dig 
Jytys förtroendeman är en arbetslivets expert som verkar som din och 
förbundets representant på din arbetsplats. Förtroendemannens uppgift 
är bl a att se till att arbetsgivaren följer gjorda avtal och anställningens 
villkor. Förtroendemannen är en person som genom direkt val väljs av ar-
betstagare som hör till Jyty, och hen verkar som representant bara för de 
organiserade arbetstagarna. De arbetstagare som inte är organiserade har 
ingen representant i arbetsplatsens avtals- och förhandlingsverksamhet 
eller i det representativa samarbetet.

Skydd vid arbetslöshets- och permitterings-
situationer
Som medlem i Fackförbundet Jyty är du försäk-
rad i Arbetslöshetskassan Aaria. Om du blir ar-
betslös eller permitterad har du rätt till dagpen-
ning som är bunden till inkomsten när medlemskaps- och arbetsvillkoret 
uppfylls. Arbetslöshetskassan vägleder dig vid ansökan om arbetslöshets-
förmån, alterneringsersättning och förmåner under tiden för utbildningar. 
När du byter fackförbund och arbetslöshetskassa, se till att medlemskapet 
i arbetslöshetskassan inte avbryts. På så vis behåller du den insamlade 
medlemskaps- och arbetshistorian från föregående kassa. Läs mer på  
Arbetslöshetskassan Aarias webbsidor www.aariakassa.fi. 

Hur fungera vid problem-
situationer på arbets-
platsen 
Den närmaste kontaktpersonen 
vid problemsituationer är förtro-
endemannen som verkar på din 
arbetsplats.

1.  Diskutera först ärendet med 
din förman.

2. Om din förman inte kan hjälpa 
eller ni har olika uppfattningar, 
kontakta din förtroendeman 
(kontaktuppgifterna får du 
från din egen förening).

3.  Om det inte finns någon fört-
roendeman på din arbetsplats, 
kontakta regionombudsman-
nen i ditt eget område. 

4.  Kontakta vid behov förbun-
dets intressebevakningsav-

delning, där ärendet sköts av 
förbundets ombudsman eller 
jurist.

Kontaktuppgifterna till anställ-
ningsrådgivningen och intres-
sebevakningen finns på Jytys 
webbsidor www.jytyliitto.fi.

Hur fungera när arbets-
löshet hotar?
1. Kontakta förtroendemannen 

på din arbetsplats och be hen 
om råd.

2. Kontakta Arbetslöshetskassan 
Aaria. Tilläggsinformation: 
www.aariakassa.fi,  
tel. 020 7655 900

3. Kontakta arbets- och närings-
byrån och anmäl dig där ge-
nast den första arbetslöshets-
dagen.
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Mångsidiga fortbildningar för medlemmarna 
Som medlem i Fackförbundet Jyty kan du delta i mång-
sidig fortbildning. Fortbildning som erbjuds åt alla 
medlemmar är yrkesmässiga studiedagar och webb-
inarier, arbetshälsodagar samt stora medlemsevene-
mang, såsom medlemskryssning. I de riksomfattande 
och regionala evenemangen som Jyty arrangerar lär 
du dig nytt och skapar nätverk. Dessutom utbildar Jyty 
personalens representanter i förtroendemanna- och 
arbetarskyddsuppgifter och föreningsaktiva i föreningsuppgifter. Corona-
situationen har förändrat förbundets verksamhetssätt så att evenemangen 
ändrats till nätutbildningar och webbinarier. Utbildning är en medlems-
förmån, som i allmänhet är gratis för medlemmarna. Som betalare för ut-
bildningen fungerar förbundet, föreningen eller arbetsgivaren. Bekanta dig 
med fortbildnings- och evenemangskalendern på Jytys webbsidor  
www.jytyliitto.fi samt i den tryckta fortbildningsguiden.

Yrkesmässig utbildning
Jyty erbjuder alla sina medlemmar högklassiga yrkesmässiga studieda-
gar under veckoslut och många webbinarier i olika branscher året om. År 
2022 arrangeras yrkesmässiga fortbildningsdagar för följande branscher: 
småbarnspedagogiken och familjearbetet, biblioteksbranschen, utskänk-
ningsbranschen, skolgångshandledarna, sekreterar-, administrations- och 
ICT-branschen samt socialbranschen. Fokus ligger på yrkesskickligheten 
och en ökning av den samt en säkring av arbetstagarnas orkande. Studie-
dagarnas teman är bland annat yrkesmässigt kunnande och arbetshälsa. 
I allmänhet betalar föreningarna kurskostnaderna för studiedagarna och 
förbundet resorna. Kursavgiften för en dag långa studiedagar betalas av 
förbundet. Också arbetsgivaren kan betala utbildningen, och då kan du 
bifoga den till din utbildningsplan. Dessutom arrangerar Jytys branschar-
betsgrupper regelbundet webbinarier för olika branscher. Vi informerar 
skilt om dem närmare tidpunkten för dem.

Arbetshälsoutbildning
Arbetshälsodagarna erbjuder intressanta föreläsningar och aktiviteter för 
att upprätthålla den egna arbetshälsan och det egna orkandet. Arbetshäl-
sodagarna som hålls under veckoslut är avsedda för alla medlemmar. An-
sökningen till arbetshälsodagarna sker via den egna föreningen, som en-
ligt avtalet svarar för kurs- och resekostnaderna.

Utbildning av nya medlemmar
Mer från Jyty-utbildningen är riktad mot dem som varit medlem i Jyty un-
der 3 år eller mot dem som inte aktivt deltagit i Jytys verksamhet. Under 
kurserna som hålls på veckoslut bekantar man sig med bl a Jytys verksam-
het, anställningsärenden och att orka i arbetet. Fortbildningen är avgiftsfri 
för deltagarna.

Föreningsutbildning
Jytys föreningsutbildning är avsedd för att utveckla det egna kunnandet 
för föreningarnas aktiva samt föreningens verksamhet. Föreningsutbild-
ningarna år 2022 är regionala föreningsdagar samt meddela, inverka och 
intyga-utbildningen. Betalningspraxis varierar med kurserna.

Intressebevakningsutbildning
För Jytys förtroendemän, arbetarskyddsfullmäktige och föreningarnas 
ordförande arrangeras intressebevakningsfortbildningar, såsom 
grundstudier, temakurser och -webbinarier, förtroendemännens och ord-
förandenas förhandlingsdagar, avtalsbranschspecifika förhandlingsdagar 
och arbetarskyddsfortbildning. Fortbildningarna arrangeras som när- och 
distansfortbildningar. På basen av utbildningsavtalet betalar arbetsgiva-
ren lön under kursen för den personalrepresentant som valts till uppgiften. 
För tiden för utbildningen ansöker man om arbets-/ tjänstledigt med lön av 
arbetsgivaren. Rätten till utbildning med lön varierar på basen av bransch 
och uppgift. Förbundet betalar alla kurskostnader och resorna.

Aktiivi-Instituuttis och TJS Opintokeskus utbildning
Aktiivi-Instituutti arrangerar mångsidig utbildning för förtroendemän och 
arbetarskyddspersonal. TJS Opintokeskus coachar föreningsaktörer och 
erbjuder stöd för föreningens fortbildningar. Bekanta dig med Aktiivi-Insti-
tuuttis och TJS:s utbildningar på Jytys webbsidor www.jytyliitto.fi samt på 
adresserna www.aktiivi-instituutti.fi och www.tjs-opintokeskus.fi.

Utbildning för Jytys föreningar och samarbetspartners 
Jytys riksomfattande föreningar, samarbetsföreningar och intressent-
grupper arrangerar olika fortbildningsevenemang och yrkesmässiga fort-
bildningar. År 2022 arrangeras bl a bokföringspersonalens studiedagar, 
skol- och studiesekreterarnas kompletteringsfortbildningsdagar och ut-
bildningsdagar för instrumentvårdens yrkesmänniskor. Dessutom arrang-
erar KT Kommunarbetsgivarna i samarbete med olika aktörer bl a Vill-
manstrand-seminariet och Kommunmarknaden.
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Delta i den yrkesmässiga verksamheten! 
Jyty utvecklar sina medlemmars yrkesmässiga kunnande samt förstärker 
på arbetsmarknaden medvetenheten om de branscher som representeras. 
Den yrkesmässiga verksamheten är indelad i fem branscher, vilka är se-
kreterar-, administrations- och ikt-arbete, ungdoms- och organisationsar-
bete, social- och hälsovårdsbranschen, biblioteksbranschen samt bildning 
och utbildning. Verksamheten koordineras av branscharbetsgrupper, som 
består av förbundets medlemmar och personal. Grupperna gör upp bl a 
elektroniska cirkulär till medlemmarna och insändare i tidningar. Arbets-
grupperna planerar yrkesmässiga studiedagar, branschwebbinarier och 
olika evenemang avsedda för medlemmarna. Läs mer om branschverk-
samheten på Jytys webbsidor www.jytyliitto.fi.

Jytys medlemsförsäkringar i If 
Fackförbundet Jyty har för sina medlemmars trygghet 
tagit ett väldigt omfattande försäkringsskydd i försäk-
ringsbolaget If. Som Jyty-medlem har du en olycksfalls-
försäkring, resenärsförsäkring och en ansvars- och rätts-
skyddsförsäkring för yrket. Dessutom får du från If andra 
värdefulla förmåner för att förbättra försäkringsskyddet 
för din familj. Förbundets medlemskort fungerar som ditt försäkringskort 
där det står försäkringens nummer och uppgifter. Läs om förbundets för-
säkringsskydd för medlemmar och detaljerade försäkringsvillkor på If:s 
webbsidor: www.if.fi/jyty. 

Olycksfallsförsäkring för fritiden och resenärsförsäkring 
Försäkrade är alla förbundets arbetskraftsmedlemmar och funktionärer 
som är under 68 år, fast bosatta i Finland över sex månader per kalender-
år, vars fasta bostadsort är i Finland och som omfattas av Finlands sjuk-
försäkringslag. Försäkringsskyddet är i kraft till slutet av det år den försäk-
rade fyller 68 år eller går i pension.

Olycksfallsförsäkringen ersätter olycksfall som skett på fritiden om de 
inte ersätts på basen av en lag. Självrisken är 50 euro. Olycksfallsskadans 
vårdkostnadsersättning är högst 6 788 euro per olycksfall. Självriskande-
len är 50 euro. Ersättningen för bestående men är högst 31 875 euro per 
olycksfall.

Resenärsförsäkringen är i kraft i högst 45 dygn från inledningen av var-
je enskild inrikes- eller utrikesresa på fritiden. Barn och barnbarn under 

20 år, som är med på samma resa som sina försäkrade föräldrar och mor- 
eller farföräldrar, ingår i försäkringen. Resenärsskyddet ersätter också re-
sans inställnings- och avbrottskostnader samt kostnader som orsakas av 
försening till resan. Läs mer om Jytys försäkringsskydd och detaljerade 
försäkringsvillkor på If:s webbsidor: www.if.fi/jyty.

Yrkesmässig ansvars- och rättsskyddsförsäkring
Till dina medlemsförmåner hör en yrkesmässig ansvars- och rättsskydds-
försäkring i försäkringsbolaget If. Försäkrade är förbundets medlemmar i 
sitt eget arbets- och tjänsteförhållande samt också studerandemedlem-
mar i ärenden om arbetspraktik. Yrkesmässig ansvars- och rättsskyddsför-
säkringen är i kraft när medlemskapet varat i minst sex månader när ska-
defallet inträffat.

Ansvarsförsäkringen ersätter person- och föremålsskador, som du i ditt 
yrke genom fel eller försummelse orsakar din arbetsgivare, arbetskamrat 
eller utomstående person och för vilket du enligt lagen är ersättningsskyl-
dig. Maximiersättningen för ansvarsförsäkringen i person- och föremåls-
skador är 60 000 euro. Självrisken är 100 euro.  

Rättsskyddsförsäkringen ersätter i enlighet med försäkringsvillkoren 
advokat- och rättegångskostnaderna för konflikt- och brottsärenden gäl-
lande arbets- och tjänsteförhållande samt för ärenden som behandlas som 
förvaltningsförfarande eller förvaltningsprocess. 

Kontakta Jytys jurist innan du söker beslut för ansvarsförsäkring-
en eller rättsskyddsförsäkringen. Ansvars- och rättsskyddsförsäkring-
en är i kraft i Norden. Läs mer om Jytys försäkringsskydd och detaljerade 
försäkringsvillkor på If:s webbsidor: www.if.fi/jyty.

Övriga försäkringsförmåner från If 
Som If:s kund får du värdefulla förmåner, bl a rabatt på dina försäkringsav-
gifter. Som If:s kund får du automatiskt ditt eget If-avtal, under vilket alla 
dina försäkringar samlas. På så sätt ser du alla dina försäkringar i samma 
försäkringsbok och kan betala dem med en räkning 1, 2, 4 eller 12 gånger 
i året.

Dra också nytta av din rejäla Primus-medlemsförmån! Finlands förmån-
ligaste Primus-livförsäkring är en förmån din organisation förhandlat fram. 
Läs mer på adressen www.if.fi/henkivakuutus. 

Bekanta dig med dina försäkringsförmåner på adressen www.if.fi/jyty.
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Jyty-tidningen
Jyty-tidningen är Fackförbundet Jytys medlemstidning, som behandlar 
aktuella ärenden om arbetslivet, arbetshälsan, intressebevakningen och 
Jyty-medlemmarnas yrken. Tidningen väcker också till samhällelig diskus-
sion genom intervjuer av inflytelserika personer och forskare. Du får med-
lemstidningen, som utkommer sju gånger i året, per post.

Vid sidan av den tryckta tidningen publiceras Jytys nättidning på 
adressen https://jyty-lehti.fi/. I nättidningen publiceras utöver innehållet i 
den tryckta tidningen aktuellt uppdaterat innehåll om arbetslivet, intresse-
bevakningen och Jytys verksamhet. Genom nättidningen kan du läsa ock-
så Jytys webbversion av tidningen. 

Ställningstaganden och medlemsinformation 
Fackförbundet Jyty tar ställning till brännande frågor om arbetslivet och 
intressebevakningen genom meddelanden och ställningstaganden. Vi 
strävar till att påverka politiskt beslutsfattande i ärenden som är viktiga för 
Jytys medlemmar. Medlemmarna informerar vi aktivt bl a med nyhetsbrev, 
på Jytys webbsidor, i medlemstidningen, i broschyrer och i sociala medier. 
Exempelvis under avtalsförhandlingar informeras medlemmarna hela ti-
den. Läs cirkulär på Jytys webbsidor www.jytyliitto.fi.

Koppla av i Jytys semesterbostäder!
Jytys medlemmar kan hyra trivsamma semesterbostäder till medlemspris 
på populära semesterorter i Levi, Ruka och Tahko. Bokningen av semes-
terbostäderna görs direkt till objektet och semesterveckorna fylls i den 
ordning bokningarna kommer. Under vintersäsongen ingår i hyrespriset 
för bostäder som finns på utförsåkningsort 2 skidliftbiljetter vars värde är 
ungefär 400 €. På sommaren ingår i priset Tahko Golf Club Oy:s Business 
Golfkort, med vilket en person får en kostnadsfri runda om dagen och tre 

extra spelare med rabatt. Stugpresentationer och instruktioner för hur 
man bokar finns på Jytys webbsidor www.jytyliitto.fi.

Medlemsevenemang
Fackförbundet Jyty är själv med och arrangerar inte bara utbildningar, ut-
an också andra olika evenemang, seminarier och mässor, där du kan del-
ta, skapa nätverk och slappna av i sällskap med andra Jyty-medlemmar. 
Mer information om evenemangen får du på Jytys webbsidor, i nyhetsbre-
ven och i Jyty-tidningen. Jytys föreningar arrangerar också många egna 
evenemang, om vilka föreningen själv informerar de egna medlemmarna. 

Rabatter med medlemskortet
Som medlem får du bra rabatter på bl a båtresor, 
inkvartering, bränslen, försäkringar och tidningar. 
Rabatterna erhåller du genom att visa Jytys medlemskort 
och i samband med bokningen nämna Jytys rabattkod. Som 
en ny medlemsförmån får du CityShoppari-applikationen, 
med vilken du får över 1000 förmåner runt om i Finland. Ta 
medlemskortet med på resorna för det är samtidigt ditt försäkringskort 
och bevis på att olycksfalls- och resenärsförsäkringen är i kraft. Kontroll-
era aktuella rabatter på förbundets webbsidor www.jytyliitto.fi.  

Båtresor
Olika rederier och resebyråer erbjuder Jytys medlemmar rabatter för av-
talskunder eller nivåkortsförmåner också på fritidens rutt- och kryssnings-
resor. Rederiernas extranet-sidlänkar för Jyty och rabattkoderna hittar du 
på Jytys webbsidor.

Inkvartering
Många hotell och inkvarteringsrörelser beviljar Jytys medlemmar förmå-
ner och rabatter. Medlemskortet är bevis på medlemskap i Finlands hos-
tellorganisation och du får bl a 10 % rabatt på normalt inkvarteringspris i 
Finlands HI-hostell. Rabatter får man också från många stora hotellked-
jor. Föreningarna får förbundets koncentrationsrabatter på hotell- och se-
mesterorter då de arrangerar utbildningar och evenemang för föreningen. 
Kontrollera i kraft varande rabatter på Jytys webbsidor.
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Bränslen
På Teboils servicestationer får du en bränslerabatt genom att visa ditt 
medlemskort i kassan eller genom att mata det i kortsedelautomaten. Ra-
batten beviljas inte på Teboil Express-automatstationer. Genom att skaffa 
ett Teboil-betaltidskort får du ännu större rabatter. Kontrollera förmånerna 
Teboil erbjuder på Jytys webbsidor.

Stödda semestrar
I Finland verkar flera allmännyttiga organisationer, som erbjuder förmånli-
ga semesterperioder med program, och vars mål är att stöda deltagarnas 
hälsa och funktionsförmåga. Ekonomiska, hälsomässiga och sociala grun-
der inverkar på beviljandet av semestern. Du kan söka om semesterperio-
der från både Hyvinvointilomat ry och Palkansaajien hyvinvointi ja terveys 
PHT ry, som förverkligar semesterperioder med stöd av Social- och häl-
sovårdsministeriet från Veikkaus avkastning. Läs om stödda semestrar på 
Jytys webbsidor.

Lokalföreningarnas medlemsförmåner 
Många av Jytys lokalföreningar har betydande medlemsförmåner för de 
egna föreningsmedlemmarna. De lokala förmånerna kan vara exempelvis 
semesterorter eller rabatter i affärer och på produkter. Vissa förmåner er-
bjuds också alla Jytys medlemmar.

Gå med som medlem i Jyty!
Som medlem i Fackförbundet Jyty främjas dina förmåner i avtals-
förhandlingarna och på arbetsplatserna. Du får exempel-
vis anställningsrådgivning, juridiska tjänster, yrkesmässig 
utbildning samt ett täckande försäkringsskydd på fritiden 
och i arbetslivet. I fall av arbetslöshet har du rätt till in-
komstrelaterad dagpenning. Intressebevakningen är effekti-
vare ju fler som är med. Jytys elektroniska anslutningsblankett hittar du på 
Jytys webbsidor: www.jytyliitto.fi

Som medlem i Jytys medlemsförening 
Som egentlig medlem hör du till Fackförbundet Jyty genom en lokal med-
lemsförening eller genom en förening som representerar en bransch.  
I föreningen verkar för ditt bästa bl a en förtroendeman, ordförande, 
sekre terare, medlemshanterare, kommunikationsansvarig, kassör, utbild-
ningsansvarig och ungdomsansvarig. Jytys förtroendeman representerar 
dig på din arbetsplats och i samarbetsgrupper. Genom att söka till 
medlemsföreningens styrelse eller till förtroendeman kan du aktivt delta i 
Jytys verksamhet.  

Med medlemsavgiften säkrar du din  
medlemsförmån 
En medlem i arbete betalar en procentuell medlemsavgift, som beräknas 
på all lön för vilken uppbärs förskottsinnehållning (inklusive naturaförmå-
ner, arbetstidsersättningar, semesterpenning och semesterersättning). 
Medlemsavgiften betalas också för deltidsarbete och arbete du utför med-
an du får jämkad arbetslöshetsdagpenning. Fackförbundet Jytys med-
lemsavgift är 1,32 % av lön för vilken uppbärs förskottsinnehållning. Un-
dantaget några föreningar som har en förhöjd medlemsavgift på 1,40 %. 
Medlemsavgiften som betalas månatligen inkluderar medlemsföreningens, 
förbundets och arbetslöshetskassans andel. 

Det enklaste sättet att betala medlemsavgiften är att ge arbetsgiva-
ren en fullmakt, med vilken medlemmen befullmäktigar arbetsgivaren 
att dra av medlemsavgiften direkt från lönen. Man kan också själv beta-
la medlemsavgiften genom att använda ett referensnummer. Fullmakten, 
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referensnumren och instruktioner för medlemsavgiften får du från Jyty. 
Medlemmen bör själv se till att medlemsavgifterna betalas i tid. Kontrollera 
exempelvis din lönespecifikation för att se att arbetsgivaren har dragit av 
medlemsavgiften i enlighet med din fullmakt. På så sätt behåller du rätten 
till medlemsförmånerna och arbetslöshetskassans förmåner. Fackorgani-
sationens medlemsavgift är avdragsgill i beskattningen.

För förmån från arbetslöshetskassan (arbetslöshetsdagpenning, al-
terneringsersättning, osv) tas en procentuell medlemsavgift, som inklu-
derar förbundets och arbetslöshetskassans andel. Arbetslöshetskassan 
tar medlemsavgiften direkt från förmånen. För tid utan lön betalas en s k 
medlemsavgift som eurobelopp, vilken är 5 € i månaden. Tid utan lön be-
tyder tjänstledigt utan lön, arbetsledigt, studier, sjukledigt, karens, FPA:s 
dagpenning, rehabiliteringsstöd / tidsbunden invalidpension och moder-
skaps-, faderskaps-, vård- och föräldraledigt.

Om en medlem blir enskild företagare kan hen bevara medlemskapet 
i förbundet i 18 månader. En enskild företagare betalar medlemsavgiften 
som eurobelopp, vilket är 5 € i månaden. Värnplikts- och civiltjänsttiden är 
befriad från medlemsavgift, och befrielse från medlemsavgiften erhålls ge-
nom att skicka t ex intyg över inträde i tjänsten eller annat intyg.

Studerandemedlemskapet är avgiftsfritt 
Medlemskapet är avgiftsfritt för en heltidsexamensstuderande som för 
första gången ansluter sig till Fackförbundet Jyty. En Jyty-studerandemed-
lem studerar i regel vid ett yrkes- eller vuxeninstitut, idrottsinstitut, yrkes-
högskola eller universitet. Också en gymnasiestuderande kan ansluta sig 
som studerandemedlem till Jyty.

Studerande är fullvärdiga Jyty-medlemmar, vilka har samma medlems-
förmåner som övriga medlemmar. En studerande hör till Jyty genom med-
lemsföreningen på studerandeorten eller genom en förening som repre-
senterar en Jyty-bransch. Om en studerande arbetar minst 18 timmar i 
veckan betalar hen en procentuell medlemsavgift, precis som andra arbe-
tande medlemmar.

Om du arbetar på sidan av studierna kan du också ansluta dig som 
medlem i Arbetslöshetskassan Aaria. Som kassans medlem kan du acku-
mulera arbets- och medlemsvillkor som förutsätts för inkomstrelaterat ar-
betslöshetsskydd, exempelvis i sommararbete. En studerande medlem kan 
också få praktikstöd.

En egentlig Jyty-medlem, som inleder huvudsakliga studier eller är på 
studieledigt och inte får lön under studierna, betalar medlemsavgiften som 
ett eurobelopp, 5 € i månaden.

Pensionärer som stödmedlemmar 
Meddela om du avgår eller blir kvar som föreningens stödmedlem när 
du går i pension. Det egentliga medlemskapet i förbundet och arbets-
löshetskassan slutar när man går i pension. En pensionär kan dock vara 
medlemsföreningens stödmedlem med samma medlemsförmåner som 
en egentlig medlem, med undantag av medlemsförsäkringarna. En stöd-
medlems medlemsavgift är beroende på förening minst 36 € i året. En  
stödmedlem har vid föreningens möten närvaro- och talrätt, men inte 
rösträtt eller valduglighet i Jytys organ. En pensionär kan också ansluta sig 
till Jytys samarbetsförening Jyty-seniorerna. Om du fortsätter arbeta med-
an du är pensionerad, meddela löneräknaren att din medlemsavgift inte 
längre dras av från din lön.

Medlemmarnas elektroniska ärende-
hanteringstjänst Jässäri 
Jyty-medlemmarnas elektroniska ärendehanteringstjänst Jässäri är avsedd 
för alla Jyty-medlemmars aktiva användning. I Jässäri kan du själv uppda-
tera dina egna kontakt-, anställnings- och medlemsavgiftsuppgifter. Med 
Jässäris kontaktblankett kan du skicka meddelanden om alla förändringar 
som inverkar på medlemskapet. Till Jytys fortbildningar och kurser anmä-
ler du dig i Jässäris del för fortbildningstjänster. Dessutom hittar du också i 
Jässäri kontaktuppgifterna till din egen förening och förtroendeman.

Om din bransch eller ort byts kan det vara skäl att byta medlemsfören-
ing i Jyty. När du meddelar om förändringen på Jässäris kontaktblankett 
ger medlemsregistret dig råd vid val av förening. Adress- och namnför-
ändringar får Jyty från befolkningsregistersystemet om du inte gjort ett 
överlåtelseförbud av adressen. Vid behov kan du i Jässäri också beställa 
ett nytt medlemskort.

Inloggningen till Jässäri sker på Jytys webbsida och förutsätter en 
e-postadress, som fungerar som användarnamn. Om du inte kommer in på 
Jässäri, kontakta Jytys medlemsregister eller den egna föreningens med-
lemsärendehanterare för att granska och korrigera dina medlemsavgifter.

Logga in i Jässäri på Jytys webbsidor www.jytyliitto.fi. 



30 Ammattiliitto Jyty  31

Arbetslöshetskassans elektroniska ärende-
hanteringstjänst 
Du kan kontakta Arbetslöshetskassan Aaria per telefon, e-post eller an-
vända den elektroniska ärendehanteringen, där du bl a kan skicka en för-
månsansökan samt kontrollera dess behandling och betalningsdagar. Du 
kan logga in på arbetslöshetskassans elektroniska ärendehanteringstjänst 
på arbetslöshetskassans webbsidor www.aariakassa.fi.
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Jyty is a trade union for us that act and keep the workday running through 
our work. The Jyty members work in the municipality field, in the private 
sector, in organisations and congregations. The biggest fields of the mem-
bers are secretary, administration and ict work, youth and organisation 
work, the social- and health field, the library field as well as education and 
training. Trade Union Jyty is your support in working life and spare time. 
We are a member union of STTK.

Jyty negotiates collective agreements, supports work health and develops 
the Finnish work life. Jyty offers its members’ legal services in work life 
and employment problem issues. Jyty develops its members’ professional 
competence, identity and communality as well as strengthens the recogni-
tion and appreciation of the fields it represents. In case of unemployment 
you are entitled to earnings-related daily allowance as a member of the 
Unemployment Fund.

Jyty has a comprehensive network of local and nationwide branches that 
brings negotiation power to the guardianship. At the workplaces Jyty 
members are represented by a shop steward, whose duty, among other 
things, is to ensure that the employer respects agreed agreements. The 
members are served by shop stewards and branches as well as by the 
union’s central office and eight regional offices.

Why belong to Jyty?
•  Jyty negotiates your working conditions and your collective agreement.
•  You receive work relationship counselling and legal services.
•  At your workplace you are represented by the shop steward.
•  Through education you complete your competence.
•  The liability and legal expenses insurance is your insurance protection 

at the workplace.
•  As a member you are insured at the unemployment fund in case of  

unemployment.
•  The leisure time accident and travel insurance protect you all over the 

world.
•  Efficient labour market and professional information in the in-depth jyty 

magazine.
•  Relax at jytys cabins and holiday apartments.
•  Benefits from insurances, ship cruises, accommodation as well as fuel 

discounts.
•  With the CityShoppari-application you get 1000 benefits from about 

300 companies.

Join Jyty
Trade Union Jyty negotiates your working conditions and you receive work 
relationship counselling and legal services. As a member of Jyty you are 
also a member of the Unemployment Fund Aaria. The shop steward rep-
resents you at the negotiation table and in cooperation groups. As an or-
dinary member you are part of Jyty through the local or profession branch. 
Join Jyty easily on Jyty’s webpages www.jytyliitto.fi.

Because your 
work matters 

What to do at the workplace in problem situations?
The closest person to contact in a problem situation is the Jyty shop 
steward at your workplace.
1. Discuss the matter with your supervisor first.
2. If your supervisor can’t help you or your views differ, please  

contact your shop steward.
3.  If there is no shop steward at your workplace, please contact the 

Jyty regional office or the central office.

 You can find the contact information in the website www.jytyliitto.fi.
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Yhteystiedot / Kontakt /Contact
Jytyn keskustoimisto / Jytys förbundskansli / Jyty’s central office
Ammattiliitto Jyty ry / Fackförbundet Jyty rf / Trade Union Jyty
Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki / Stationskarlsgatan 4, 00520 Helsingfors
Vaihde / Växel / Phone: 020 789 3799
Sähköposti: etunimi.sukunimi@jytyliitto.fi, e-post: förnamn.efternamn@jytyliitto.fi, 
e-mail:  forename.surname@jytyliitto.fi
www.jytyliitto.fi

Katso toimihenkilöiden yhteystiedot Jytyn nettisivuilta. / Se tjänstemäns kontak-
tuppgifterna på Jytys webbsidor. / Check employees’ contact information from  
Jyty’s webpages.

Jytyn palvelunumerot / Jytys servicenummer / Jyty’s phone services

020 789 3720 – Jäsenrekisteri / Medlemsregister / Membership registration 
jasenrekisteri@jytyliitto.fi 

020 789 3730 – Jäsenmaksut / Medlemsavgifter / Membership fees 
jasenmaksut@jytyliitto.fi 

Työsuhdeneuvonta / Rådgivning i anställningsfrågor / Work relationship 
counselling
Työsuhdeneuvontaa antaa ensisijaisesti Jytyn luottamusmiehet työpaikoilla ja 
alueasiamiehet Jytyn alueellisissa toimipisteissä. Katso työsuhdeneuvonnan 
yhteys tiedot Jytyn nettisivuilta.

Rådgivning i anställningsfrågor ges i första hand av Jytys förtroendemän på 
arbetsplatserna och av regionombudsmännen vid Jytys regionbyråer. Se kontakt-
uppgifterna för rådgivning i anställningsfrågor på Jytys webbsidor.

Work relationship counselling is firstly given by Jyty’s shop stewards at the 
workplaces and by the regional representatives at the Jyty regional offices. Check 
the contact details on Jyty’s webpages.

020 789 3700 – Työsuhdeneuvonta kunnan ja kirkon alalla / Rådgivning i 
anställningsfrågor på kommunens och kyrkans område / Work relationship coun-
selling in municipalities and parishes 
tyosuhdeneuvonta@jytyliitto.fi 

020 789 3710 – Työsuhdeneuvonta yksityisellä sektorilla / Rådgivning i anställ-
ningsfrågor i den privata sektorn / Work relationship counselling in private sector 
tyosuhdeneuvonta@jytyliitto.fi

Palveluajat ja puheluiden hinnat löydät Jytyn nettisivuilta. / Betjäningstiderna och 
samtalspriserna hittar du på Jytys webbsidor. / Find out opening hours and calling 
rates from Jyty’s webpages.

Työttömyyskassa Aaria / Arbetslöshetskassan Aaria /  
Unemployment Fund Aaria 
Opastinsilta 8 B, 00520 Helsinki / Semaforbron 8 B, 00520 Helsingfors 
puh. / tel.: 020 7655 900 

S-posti / E-post / E-mail: asiakaspalvelu@aariakassa.fi 
eAsiointi / E-tjänster / E-services: Kirjaudu eAsiointiin työttömyyskassan netti-
sivuilta. / Logga in på E-tjänsterna på arbetslöshetskassans webbsidor. / Log in to 
E-services on the website of the unemployment fund.
www.aariakassa.fi

Palveluajat löydät työttömyyskassan nettisivuilta. / Betjäningstiderna hittar du på 
arbetslöshetskassans webbsidor. / Find out opening hours from unemployment 
fund’s webpages.

Alueelliset toimipisteet / Regionala filialer / Regional offices
Katso toimihenkilöiden yhteystiedot Jytyn nettisivuilta. / Se tjänstemäns kontak-
tuppgifterna på Jytys webbsidor. / Check employees’ contact information from  
Jyty’s webpages.

Etelä-Suomen alue / Södra Finlands region / Southern Finland

Helsingin toimipiste / Helsingfors filial / Helsinki office 
Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki / Stationskarlsgatan 4, 00520 Helsingfors

Turun toimipiste / Åbo filial / Turku office 
Yliopistonkatu 37 A 55, 20100 Turku / Universitetsgatan 37 A 55, 20100 Åbo

Itä-Suomen alue / Östra Finlands region / Eastern Finland

Kuopion toimipiste / Kuopio filial / Kuopio office 
Maaherrankatu 27, 3. krs., 70100 Kuopio

Kouvolan toimipiste / Kouvola filial / Kouvola office 
Keskikatu 4, 45100 Kouvola

Länsi-Suomen alue / Västra Finlands region / Western Finland

Tampereen toimipiste / Tammerfors filial / Tampere office 
Hämeenkatu 5 A, 5. krs, 33100 Tampere

Vaasa toimipiste / Vasa filial / Vaasa office 
Pitkäkatu 57, 65100 Vaasa / Storalånggatan 57, 65100 Vasa

Pohjois-Suomen alue / Norra Finlands region / Northern Finland

Oulun toimipiste / Uleåborg filial / Oulu office 
Uusikatu 23 A, 90100 Oulu / Uusikatu 23 A 90100 Uleåborg

Rovaniemi toimipiste / Rovaniemi filial / Rovaniemi office 
Urheilukatu 5–7, 96100 Rovaniemi

Yhdistykset / Föreningar / Associations
Jytyn yhdistysten yhteystiedot löydät Jytyn nettisivuilta. / Kontaktinformation till 
Jyty-föreningarna finns på Jytys webbsidor. / Find out contact information on Jyty’s 
webpages. 
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  jytyliitto   jyty_ry   jyty
  jyty_ry   jytyvideot Sillä sinun työsi on tärkeä

Suosittele Jytyn jäsenyyttä ja 
sinut palkitaan lahjakortilla!
Ammattiliitto Jytyn suosittelukampanja on käynnissä  
koko vuoden 2022. Kun jäsenenä suosittelet ja hankit 
1.1.–30.6.2022 tai 1.7.–31.12.2022 uusia varsinaisia tai 
opiskelijajäseniä, sinut palkitaan lahjakortilla seuraavasti:

2 jäsentä = 30 € arvoinen S-ryhmän lahjakortti 
3 jäsentä = 50 € arvoinen S-ryhmän lahjakortti 
4 jäsentä = 150 € arvoinen S-ryhmän lahjakortti

Katso tarkemmat ohjeet palkitsemiselle:  
www.jytyliitto.fi/suosittele


