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•	JYTY	NEUVOTTELEE	TYÖEHDOISTASI.

•	SAAT	TYÖSUHDENE	UVONTAA	JA	LAINOPILLISIA	
PALVELUITA.

•	TYÖPAIKALLASI	SINUA	EDUSTAA	LUOTTAMUSMIES.

•	KOULUTUKSISSA	TÄYDENNÄT	OSAAMISTASI.

•	VASTUU-	JA	OIKEUSTURVAVAKUUTUS	ON	VAKUUTUS-
TURVANASI	TYÖPAIKALLA.

•	JÄSENENÄ	OLET	VAKUUTETTU	TYÖTTÖMYYDEN	VARALTA	
OMASSA	TYÖTTÖMYYSKASSASSA.

•	VAPAA-AJAN	TAPATURMAVAKUUTUS	JA	
MATKUSTAJAVAKUUTUS	TURVAAVAT	SINUT	KAIKKIALLA	
MAAILMASSA.

•	TEHOKASTA	TIEDOTUSTA	TYÖMARKKINA-	JA	
AMMATTIASIOIHIN	PUREUTUVASSA	JYTY-LEHDESSÄ.

•	VIRKISTÄYDY	JYTYN	MÖKEISSÄ	JA	LOMA-ASUNNOISSA.

•	ETUJA	VAKUUTUKSISTA,	LAIVAMATKOISTA,	
MAJOITUSKOHTEISTA	SEKÄ	POLTTOAINEISTA.

MIKSI KUULUA
JYTYYN?

JYTY TUKENA
TYÖPAIKALLASI
Julkis-	ja	yksityisalojen	toimihenkilöliitto	Jyty	on	

50	000	jäsenensä	edunvalvoja.	Jytyläiset	työskente-

levät	perus-	ja	hyvinvointipalveluissa	kunnissa,	kunta-

yhtymissä,	seurakunnissa,	yksityisellä	sektorilla	ja	

yleis	hyödyllisissä	yhteisöissä.	

Vuonna	2018	tulee	kuluneeksi	100	vuotta	siitä,	

kun	Jyty	perustettiin.	Jytyllä	on	kattava	paikallisten	

ja	valta	kunnallisten	yhdistysten	verkosto,	joka	tuo	

neuvotteluvoimaa	edunvalvontaan.	Jäseniä	palvelee	

yhdistysten	lisäksi	liiton	keskus	toimisto	ja	kahdeksan	

aluetoimistoa.	

Jyty	neuvottelee	jäsentensä	puolesta	työehdoista	

ja	sopimuksista	sekä	vaikuttaa	yleisesti	suomalai-

sen	työelämän	kehittämiseen.	Jyty	on	Toimihenkilö-

keskusjärjestö	STTK:n	jäsen.



kautta tai suoraan olla yhteydessä Jytyn toimipisteeseen tai 
keskustoimistoon, jossa asian käsittelee liiton asia- tai lakimies. 
Palvelu on maksuton.

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 ehtoja. Ongelmatilanteissa ota aina ensin yhteys 
omaan luottamusmieheesi. Jos työpaikallasi ei ole luottamus-
miestä, voit olla yhteydessä lähimpään Jytyn toimipisteeseen.

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

MITEN TOIMIA TYÖPAIKALLA 
ONGELMATILANTEESSA?

Lähin	kontaktihenkilösi	ongelmatilanteissa	on	työ-
paikallasi	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.

JYTY NEUVOTTELEE TYÖ EHDOISTASI
Jyty vaikuttaa lähelläsi ympäri Suomea. Toimimme työmark-
kinoiden ja työntekijän välisenä linkkinä kaikissa tilanteissa. 
Huolehdimme työehtosopimuksista, neuvottelemme aktiivisesti 
paremmista työehdoista ja luomme turvaverkon yksittäiselle 
työntekijälle. Jyty solmii virka- ja työehtosopimuksia kunta- ja 
yksityisaloilla sekä kirkon sektorilla.

TYÖSUHDENEUVONTAA  
JA LAIN OPILLISIA PALVELUITA

Jyty vastaa jäsentensä 
työsuhdekysymyksiin 
ja auttaa ongelmati-
lanteiden ratkaisemi-
sessa. Jos asiassa ei 
työpaikkatasolla päästä 
ratkaisuun edes luot-
tamusmiehen avulla, 
voit luottamusmiehesi 

JYTYN JÄSENENÄ 
SAAT NÄMÄ EDUT



KOULUTTAUDU JYTYN KURSSEILLA
Jytyn tarjoama koulutus on jokaisen jäsenen oikeus ja yleensä 
jäsenelle ilmainen. Kursseilla saat tietoja Jytyn toiminnasta, 
omasta ammattialasta, yhdistystoiminnasta ja edunvalvonnasta. 
Tarkempia kurssikohtaisia tietoja löydät koulutuskalenterista 
Jytyn kotisivuilta.

UUSILLE JÄSENILLE
Enemmän irti Jytystä –koulutus on suunnattu uusille jäsenil-
le. Kurssilla tutustutaan Jytyn toimintaan, työsuhdeasioihin, 
työssäjaksamiseen ja ajankohtaisiin asioihin. Kurssit pidetään 
viikonloppuisin. Liitto tarjoaa ohjelman, ruokailut ja majoitukset 
sekä maksaa matkakustannukset.

TYÖHYVINVOINTIPÄIVÄT JA YHDISTYSPÄIVÄT
Työhyvinvointipäivät on suunnattu kaikille jäsenille ja yhdistys-
päivät erityisesti yhdistysaktiiveille. Yhdistys maksaa pääsään-
töisesti viikonloppukurssit kokonaan tai omavastuulla. Käytän-
nöt vaihtelevat yhdistyksittäin, joten ole yhteydessä omaan 
yhdistykseesi.

JÄRJESTÖKOULUTUS
Viikonloppuisin järjestettävä järjestökoulutus on suunnattu 
yhdistysten aktiiveille oman osaamisen sekä yhdistystoiminnan 
kehittämiseksi. Maksukäytännöt vaihtelevat kursseittain.

AMMATILLISET OPINTOPÄIVÄT
Eri ammattiryhmille on suunnattu ammatillisia opintopäiviä, 
joiden maksajana voi toimia yhdistyksen lisäksi myös työnanta-
ja, jolloin voit liittää ne koulutussuunnitelmaasi. Ammatillisten 
opintopäivien matkakustannuksista vastaa liitto. Vuonna 2018 
järjestetään koulunkäynninohjaajien, lapsi- ja perhetyön, van-
hustyön, sosiaalialan, sihteeri- ja hallintoalan, ravitsemusalan ja 
kirkon alan ammatilliset opintopäivät.

EDUNVALVONTAKOULUTUS
Luottamusmiehillä, työsuojeluhenkilöstöllä sekä heidän vara-
edustajillaan on koulutussopimuksen mukainen oikeus palkalli-
seen koulutukseen työajalla. Oikeus palkalliseen koulutukseen 
vaihtelee kurssin ja luottamustehtävän mukaan. Liitto maksaa 
kaikki kustannukset.

LASTENHOIDON AVUSTUS
Jäsen saa avustusta alle 12-vuotiaan lapsen hoitoon, joka aiheu-
tuu osallistumisesta edellä mainittuihin koulutuksiin. Lomake ja 
lisätiedot löytyvät Jytyn kotisivuilta.



MITEN TOIMIA TYÖTTÖMYYDEN 
UHATESSA?

•	Ota	yhteys	työpaikkasi	luottamusmieheen	ja	kysy		
häneltä	neuvoja.

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

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

VASTUU- JA OIKEUSTURVA VAKUUTUS 
TURVANASI TYÖPAIKALLA

Jyty on ottanut jäsentensä turvaksi katta-
van vakuutusturvan vakuutusyhtiö Ifistä. 
Jytyn jäsenenä sinulla on tapaturmavakuu-
tus, matkustajavakuutus, vastuuvakuutus 
ja oikeusturvavakuutus. Lisäksi saat Ifiltä 
muita etuja perheesi vakuutusturvan paran-
tamiseksi.

VASTUU-  JA OIKEUSTURVAVAKUUTUS
Jäsenetuihisi kuuluu ammattihenkilön vastuu- ja oikeustur-
vavakuutus vahinkovakuutusyhtiö Ifissä. Vakuutettuina ovat 
myös liiton opiskelijajäsenet työharjoitteluun liittyvissä asioissa. 
Vastuu- ja oikeusturvavakuutus on voimassa, kun jäsenyys on 
kestänyt kuusi kuukautta. Vastuuvakuutuksesta voidaan korvata 
henkilö- ja esinevahinkoja, jotka ammatissa virheellä tai laimin-
lyönnillä aiheutuvat työnantajalle, työtoverille tai sivulliselle 
henkilölle. Oikeusturvavakuutuksesta voidaan korvata esimerkik-
si työsuhderiidasta aiheutuvat asianajo- ja oikeudenkäyntikulut. 
Ole yhteydessä Jytyyn ennen kuin haet vastuuvakuutukseen 
tai oikeusturvavakuutukseen liittyvää päätöstä. Lue lisää liiton 
maksamasta vakuutusturvasta ja vakuutusehdot osoitteesta: 
www.if.fi/jyty

TURVA LOMAUTUS- JA 
TYÖTTÖMYYSTILANTEISSA
Jytyn jäsenenä olet vakuutettu Julkis- ja yksityisalojen työttö-
myyskassassa (JYTK). Työttömäksi tai lomautetuksi joutuessasi 
olet oikeutettu ansioon sidottuun päivärahaan, mikäli jäsenyys- 
ja työssäoloehto täyttyy. Työttömyyskassa neuvoo sinua myös 
vuorottelukorvauksen ja koulutuksen aikaisten etuuksien hake-
misessa. Vaihtaessasi ammattiliittoa ja työttömyyskassaa, pidä 
huoli siitä, että työttömyyskassan jäsenyys pysyy katkeamatto-
mana. Näin säilytät edellisessä kassassa kertyneen jäsenyys- ja 
työssäolohistorian.

VAPAA-AJAN TAPATURMA- JA 
MATKUSTAJAVAKUUTUS

Vakuutettuina 
ovat liiton kaikki 
alle 68-vuotiaat 
työvoimajäsenet ja 
toimihenkilöt, jotka 
asuvat vakinaisesti 
kalenterivuosittain 
yli kuusi kuukautta 
Suomessa ja joiden 
vakinainen koti-
paikka on Suomes-
sa ja jotka kuuluvat 

Suomen sairausvakuutuslain piiriin. Tapaturmavakuutuksesta 
korvataan vapaa-aikana sattuneita tapaturmia, mikäli niitä ei 
korvata johonkin lakiin perustuen.

Tapaturmavamman hoitokulukorvaus on enintään 
6 424 euroa (v. 2017) tapaturmaa kohti. Omavastuuosuus on 
50 euroa. Matkustajavakuutus on voimassa enintään 45 vuoro-
kautta kunkin yksittäisen vapaa-ajan koti- tai ulkomaanmatkan 
alkamisesta. Vakuutetun vanhempansa mukana samalla matkalla 
matkustavat alle 20-vuotiaat lapset ja lapsenlapset sisältyvät 
vakuutukseen. Liiton jäsenkorttiin on painettu vakuutuksen 
numero ja tiedot.

MUITA VAKUUTUSETUJA
Ifin asiakkaana saat 
rahanarvoisia etuja, 
mm. alennusta 
vakuutusmaksuista-
si If Etuohjelmassa 
– jopa 16 %. Lisäksi 
Jyty on neuvotellut 
sinulle Suomen 
edullisimman hen-
kivakuutuksen. Voit 
vakuuttaa itsesi ja 

puolisosi jopa 60 % järjestöalennuksella. Lisäksi voit vakuuttaa 
koko perheesi edullisilla tapaturmavakuutuksilla. Saat esimerkik-
si Lapsen Primus -tapaturmavakuutuksen noin 3 eurolla kuukau-
dessa. Tutustu ja hyödynnä jäsenetusi osoitteessa henkivakuu-
tuskuntoon.fi ja lapsenturva.fi.



TEHOKASTA TIEDOTUSTA TYÖ-
MARKKINA- JA AMMATTI  ASIOIHIN

Jyty-lehti on Jytyn jäsenlehti, 
joka käsittelee ajankohtaisia 
työelämän, työhyvinvoinnin, 
edunvalvonnan ja jytyläisten 
ammattien asioita. Lehti herät-
telee myös yhteiskunnallista 
keskustelua vaikuttajien ja 
tutkijoiden haastatteluilla. Saat 
kahdeksan kertaa vuodessa 
ilmestyvän jäsenlehden pos-
titse. Jyty-lehden näköislehti 
ilmestyy verkossa osoitteessa 
digilehti.jytyliitto.fi.

VIRKISTÄYDY JYTYN LOMA-
ASUNNOISSA 

Jytyn jäsenet voivat 
vuokrata jäsenetu-
hintaisia mökkejä 
suosituissa loma-
kohteissa Levillä, 
Rukalla, Tahkolla ja 
Rönnäsissä. Loma-
mökkien varaukset 
tehdään suoraan 
kohteesta ja loma-
viikot täytetään 

siinä järjestyksessä, kun varauksia tulee. Talvikaudella hintoihin 
sisältyy 2 hiihtohissi lippua laskettelukohteissa. Tarkemmat 
mökkiesittelyt ja ohjeet varauksien tekemiseen löytyvät Jytyn 
nettisivuilta.



MUITA JÄSENETUJA
Jäsenenä saat hyviä alennuksia mm. vakuutuksista, lehdistä, 
polttoaineista, matkoista ja majoituksesta. Alennuksia saat 
näyttämällä Jytyn jäsenkorttia tai ilmoittamalla varauksen 
yhteydessä Jytyn alennuskoodin. Ajankohtaiset alennukset kan-
nattaa käydä tarkistamassa liiton nettisivuilta. Ota jäsenkortti 
mukaan matkoille, sillä se on samalla vakuutuskorttisi ja todistus 
tapaturma- ja matkustajavakuutuksen voimassaolosta. Jäsenkor-
tit uusitaan neljän vuoden välein.

LAIVAMATKAT
Eri laivayhtiöt ja matkatoimistot tarjoavat Jytyn jäsenille sopi-
musasiakkaan alennuksia tai tasokorttietuja myös vapaa-ajan 
matkustukseen. Yritysten Jytyn extranet-sivulinkit ja alennus-
koodit löydät Jytyn nettisivuilta.

MAJOITUKSET
Lukuisat hotellit ja muut majoitusliikkeet myöntävät Jytyn 
jäsenille etuja ja alennuksia. Yhdistykset saavat liiton keskittä-
misalennuksia moniin hotelli- ja lomakohteisiin järjestäessään 
yhdistyksen koulutuksia ja tilaisuuksia.
Jäsenkortti on todistus Suomen hostellijärjestön jäsenyydestä. 
Saat 10 % alennuksen normaalista majoitushinnasta Suomen 
HI-hostelleissa. 

POLTTOAINEET
Jäsenkorttia voit käyttää Teboil-yhtiön huoltoasemilla ja saat 
polttoaineiden käteisostoalennuksen. Tarkista voimassa olevat 
alennukset nettisivuilta. Huom! Näitä alennuksia et voi saada 
Express-asemilta eikä raskaan liikenteen D-pisteissä. Hankki-
malla Teboil- / Jyty-maksuaikakortin saat vieläkin isommat 
alennukset.

JÄSENTAPAHTUMISSA 
KOHTAAT MUITA JYTYLÄISIÄ
Jyty on mukana lukuisissa eri tapahtumissa, se-
minaareissa ja messuilla. Lisätietoja tapahtumista 
saat Jytyn kotisivuilta sekä yhdistyksien omilta 
sivuilta. 

MUITA ETUJA OMALTA 
PAIKALLISYHDISTYKSELTÄSI
Monet Jytyn yhdistykset ovat neuvotelleet paikal-
lisia etuja liikkeistä, lomamökeistä tai tuotteista.

TUETUT LOMAT
Suomessa toimii useita lomajärjestöjä, jotka tar-
joavat edullisia ohjelmallisia lomajaksoja. Lomien 
tavoitteena on tukea osallistujien terveyttä ja 
toimintakykyä. Lomat toteutetaan Sosiaali- ja 
terveysministeriön tuella Veikkauksen tuotoista 
yhteistyössä Hyvinvointilomat ry:n ja Palkan-
saajien hyvinvointi ja terveys PHT:n kanssa.



LIITY JYTYN 
JÄSENEKSI OPISKELIJAT JYTYN YHDISTYKSISSÄ

Opiskelija on Jytyn täysivaltainen jäsen, jolle kuuluu liiton kaikki 
jäsenedut jäsenmaksun maksamalla. Opiskelija kuuluu Jytyyn 
oman opiskelupaikkakuntansa jäsenyhdistyksen tai Jytyn 
ammattialaa edustavan yhdistyksen kautta. Jos työskentelet 
opintojen ohella, voit liittyä Julkis- ja yksityisalojen työttö-
myyskassaan (JYTK) jäseneksi. Kassan jäsenenä opiskelija voi 
kerryttää ansiosidonnaisen työttömyysturvan edellyttämää 
työssäoloehtoa, esimerkiksi kesäisin. Ilmoita työssäolosta sekä 
valmistumisesta Jytyyn. Jytyn opiskelijajäsen tai opiskeleva 
jäsen voi saada harjoittelutukea.

ELÄKELÄINEN KANNATUSJÄSENENÄ
Eläkeläinen voi olla Jytyn jäsenyhdistyksessä kannatusjäsene-
nä, jolla on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, 
mutta ei ole äänioikeutta eikä vaalikelpoisuutta Jytyn toimie-
limiin. Eläkkeellä oleva voi liittyä Jytyn yhteistyöyhdistykseen 
Jytysenioreihin. Kun jäät eläkkeelle, ilmoita eroatko vai jäätkö 
yhdistyksen kannatusjäseneksi. Peruuta jäsenmaksuvaltakirja 
työnantajalta jos jatkat tilapäistä työskentelyä, sillä jäsenmaksu-
velvoite päättyy.

Liity	Jytyn	jäseneksi	helposti	Jytyn	kotisivuilta.	Suosit-
tele	Jytyn	jäsenyyttä	myös	työkavereillesi.	Edunvalvon-
ta	on	sitä	vaikuttavampaa,	mitä	isommalla	joukolla	sitä	
tehdään!	Jytyn	jäsenenä	kuulut	myös	Julkis-	ja	yksityi-
salojen	työttömyyskassaan	(JYTK).	

Varsinaisena	jäsenenä	kuulut	Jytyyn	paikallisen	
tai	ammattialaa	edustavan	jäsenyhdistyksen	kautta.	
Yhdistyksessä	sinun	hyväksesi	toimivat	muun	muassa	
luottamusmies,	puheenjohtaja,	sihteeri,	jäsenasiainhoi-
taja,	tiedotusvastaava,	rahastonhoitaja,	koulutusvastaa-
va	ja	nuorisovastaava.	Luottamushenkilö	edustaa	sinua	
neuvottelupöydissä	ja	yhteistoimintaryhmissä.	Osallistu	
aktiivisesti	yhdistystoimintaan	esimerkiksi	ilmoittamal-
la	halukkuutesi	jäsenyhdistyksen	hallitukseen.

ILMOITA MUUTOKSISTA –  
ASIOI VERKOSSA
Voit tarkistaa ja päivittää tietosi Jässärissä, joka on jäsenten 
sähköinen asiointijärjestelmä. Osoitteen- ja nimenmuutokset 
Jyty saa väestötietojärjestelmästä, ellet ole tehnyt osoitteen 
luovutuskieltoa. Sähköpostiosoite tulisi aina ilmoittaa, sillä sitä 
käytetään mm. henkilökohtaisessa yhteydenpidossa, edunval-
vontaan liittyvissä kyselyissä, työtaistelutoimenpiteissä sekä 
koulutuksissa. Ilmoita työnantajan, ammattialan ja paikkakunnan 
muutos Jässärissä tai yhdistyksesi jäsenasiainhoitajalle. Jos 
ammattiala tai paikkakunta vaihtuu, voi olla aiheellista vaihtaa 
Jytyn jäsenyhdistystä. Jäsenrekisteri neuvoo sinua yhdistyksen 
valinnassa.

Työttömyyskassaan voit olla yhteydessä puhelimitse, 
sähköpostilla tai käyttää sähköistä asiointia, jossa voit mm. 
lähettää etuushakemuksen sekä tarkastella sen käsittelyä ja 
maksupäiviä. Pääset kirjautumaan työttömyyskassan sähköiseen 
eAsiointi-palveluun työttömyyskassan kotisivuilta www.jytk.fi.

JÄSENMAKSULLA VARMISTAT 
JÄSENETUSI
Työssä oleva jäsen maksaa prosentuaalista jäsenmaksua, joka 
lasketaan kaikesta ennakonpidätyksen alaisesta palkasta (sisältä-
en luontoisedut, työaikakorvaukset, lomarahan ja lomakorvauk-
sen). Jäsenmaksu 1,32% koostuu liiton ja yhdistyksen osuudesta. 
Joillakin yhdistyksillä on käytössä korotettu jäsenmaksu, joka on 
1,40 %. Jäsenmaksu maksetaan myös osa-aikatyöstä ja työstä, 
jota teet saadessasi soviteltua työttömyyspäivärahaa. Kuukausit-
tain maksettava jäsenmaksu sisältää jäsenyhdistyksen, liiton ja 
työttömyyskassan osuuden. 

Vaivattomin tapa maksaa jäsenmaksu on antaa työnan-
tajalle valtakirja, jolla jäsen valtuuttaa työnantajan perimään 
jäsenmaksun suoraan palkasta. Jäsenmaksun voi maksaa myös 
itse viitenumeroa käyttämällä. Valtakirjan, viitenumerot ja ohjeet 
jäsenmaksua varten saat Jytystä.

Palkattomalta ajalta maksetaan ns. euromääräistä jäsen-
maksua viisi euroa kuukaudelta lukuunottamatta vapaajäseniä 
sekä varusmies- tai siviilipalveluksessa olevia, jotka on vapautet-
tu kokonaan jäsenmaksusta. Palkaton aika tarkoittaa perhe-
vapaata, opiskelua, sairauslomaa, virka- tai työlomaa, Kelan 
peruspäivärahaa, karenssia ja yrittäjyyden aloittamista.

Jäsenen tulee itse huolehtia, että jäsenmaksut ovat ajan 
tasalla. Tarkista esimerkiksi palkkakuitistasi, että jäsenmaksu on 
peritty. Näin säilytät oikeuden jäsenetuihin ja työttömyyskas-
san etuuksiin. Ammattijärjestön jäsenmaksu on verotuksessa 

vähennyskelpoinen. Työttömyyskassa perii jäsenmaksun suoraan 
maksamastaan etuudesta. 
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•		JYTY	FÖRHANDLAR	OM	DINA	ARBETSVILLKOR.

•		DU	FÅR	ANSTÄLLNINGSRÅDGIVNING	OCH	JURIDISKA	
TJÄNSTER.

•		PÅ	DIN	ARBETSPLATS	REPRESENTERAR	
FÖRTROENDEMANNEN	DIG.

•		PÅ	UTBILDNINGARNA	KOMPLETTERAR	DU	DITT	KUNNANDE.

•		ANSVARS-	OCH	RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRINGEN	ÄR	DITT	
FÖRSÄKRINGSSKYDD	PÅ	ARBETSPLATSEN.

•		SOM	MEDLEM	ÄR	DU	FÖRSÄKRAD	MOT	ARBETSLÖSHET	I	DEN	
EGNA	ARBETSLÖSHETSKASSAN.

•		OLYCKSFALLSFÖRSÄKRINGEN	FÖR	FRITIDEN	OCH	
RESENÄRSFÖRSÄKRINGEN	SKYDDAR	DIG	ÖVERALLT	I	
VÄRLDEN.

•		EFFEKTIV	INFORMATION	I	JYTY-TIDNINGEN	SOM	GÅR	PÅ	
DJUPET	MED	ARBETSMARKNADS-	OCH	YRKESÄRENDEN.

•		KOPPLA	AV	I	JYTYS	STUGOR	OCH	SEMESTERBOSTÄDER.

•		FÖRMÅNER	FÖR	FÖRSÄKRINGAR,	BÅTRESOR,	
ÖVERNATTNINGSOBJEKT	SAMT	BRÄNSLERABATTER.

VARFÖR HÖRA 
TILL JYTY? 

JYTY SOM STÖD 
PÅ DIN ARBETS- 
PLATS
Offentliga	och	privata	sektorns	funktionärsförbund	Jyty	

är	intressebevakare	för	50	000	medlemmar.	Jyty-med-

lemmarna	arbetar	inom	grund-	och	välfärdstjänsterna	

i	kommuner,	samkommuner,	församlingar,	i	den	privata	

sektorn	och	i	allmännyttiga	samfund.	Jyty	har	ett	täc-

kande	nätverk	av	lokala	och	riksomfattande	föreningar,	

vilket	ger	förhandlingskraft	för	intressebevakningen.	

Medlemmarna	betjänas	av	förbundets	centralbyrå	och	

åtta	regionala	filialer.	Vi	sköter	om	kollektivavtalen,	vi	

förhandlar	aktivt	om	bättre	arbetsvillkor	och	vi	skapar	

ett	säkerhetsnätverk	för	den	enskilda	arbetstagaren.	

Jyty	knyter	tjänste-	och	arbetskollektivavtal	i	kommu-

nala,	privata	och	kyrkosektorerna.	Jyty	är	medlem	i	

Tjänstemannacentralorganisationen	STTK.



SOM JYTY-MEDLEM FÅR 
DU DE HÄR MEDLEMS-
FÖRMÅNERNA
JYTY FÖRHANDLAR OM DINA 
ARBETSVILLKOR 
Jyty verkar nära dig i hela Finland. Vi fungerar som en länk 
mellan arbetsmarknaden och arbetstagaren i alla situationer. Vi 
sköter om dina kollektivavtal, vi förhandlar aktivt om bättre ar-
betsvillkor och vi skapar ett skyddsnät för den enskilda arbetsta-
garen. Jyty knyter tjänste- och arbetskollektivavtal i kommunala, 
privata och kyrkosektorn.

FÖRTROENDEMANNEN FÖR DIG 
Förtroendemannen är arbetsgemenskapens expert, som 
fungerar som din och Jytys representant på din arbetsplats. 
Förtroendemannens uppgift är att se till att arbetsgivaren följer 
uppgjorda avtal och anställningens villkor. I problemsituationer 
kontakta alltid först den egna förtroendemannen. Om det inte 
finns någon förtroendeman på din arbetsplats kan du kontakta 
närmaste regionala filialen.

Förtroendemannen väljs i direkt val av de arbetstagare som 
hör till Jyty och hen fungerar bara som representant för orga-
niserade arbetstagare. På grund av detta uppmuntras löntagare 
att organisera sig i det fackförbund som förhandlar om deras 
kollektivavtal. Icke-organiserade arbetstagare har ingen repre-
sentant i arbetsplatsens avtals- och förhandlingsverksamhet 
eller i det representativa samarbetet.

VAD GÖRA PÅ ARBETSPLATSEN I 
PROBLEMSITUATIONER?

Din	närmaste	kontaktperson	i	problemsituationer	är	Jytys	
förtroendeman	på	din	arbetsplats.

	 >	Diskutera	först	saken	med	din	förman.

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

	 	 	 >	Om	ovan	nämnda	åtgärder	inte	hjälper,	
	 	 	 			eller	det	inte	finns	någon	förtroendeman	
	 	 	 			på	din	arbetsplats,	kontakta	Jytys	regionala	filialen.	

ANSTÄLLNINGS RÅDGIVNING OCH 
JURIDISKA TJÄNSTER 
Jyty svarar på sina medlemmars anställningsfrågor och hjälper 
till att lösa problemsituationer. Om man på arbetsplatsnivå inte 
kommer fram till en lösning ens med förtroendemannens hjälp, 
kan du genom din förtroendeman eller direkt vara i kontakt med 
Jytys regionala filialer eller centralbyrå, där ärendet behandlas 
av förbundets ombudsman eller advokat. Tjänsten är avgiftsfri.



UTBILDA DIG PÅ JYTYS KURSER 
Utbildning som Jyty erbjuder är varje medlems rättighet och 
i allmänhet kostnadsfri för medlemmar. På kurserna får du 
information om Jytys verksamhet, den egna branschen, för-
eningsverksamheten och intressebevakningen. Mer detaljerad 
kursspecifik information hittar du i utbildningskalendern på 
Jytys webbsidor. 

FÖR NYA MEDLEMMAR
Mer nytta av Jyty-utbildningen är ämnad för nya medlemmar. 
På kursen bekantar man sig med Jytys verksamhet, anställn-
ingsärenden, att orka i arbetet och aktuella ärenden. Kurserna 
hålls på veckoslut. Förbundet bjuder på programmet, maten och 
övernattningen samt betalar resekostnaderna.

ARBETSHÄLSODAGAR OCH FÖRENINGSDAGAR
Arbetshälsodagarna är ämnade för alla medlemmar och fören-
ingsdagarna speciellt för föreningsaktiva. Föreningen betalar 
i regel veckoslutskurserna helt och hållet eller med självrisk. 
Praxis varierar enligt förening, så kontakta din egen förening.

ORGANISATIONSUTBILDNING
Organisationsutbildningen, som är ämnad för föreningens aktiva 
för utvecklande av eget kunnande och föreningsverksamheten, 
hålls på veckoslut. Betalningspraxis varierar enligt kurs.

YRKESMÄSSIGA STUDIEDAGAR 
För olika yrkesgrupper har riktats yrkesmässiga studiedagar, 
vars betalare kan vara utöver föreningen också arbetsgiva-
ren, och då kan du bifoga dem till din utbildningsplan. För de 
yrkesmässiga studiedagarnas resekostnader står förbundet. År 
2018 arrangeras yrkesmässiga studiedagar för skolgångsbiträ-
den, barn- och familjearbete, åldringsarbete, socialbranschen, 
sekreterar- och administrationsbranschen, näringsbranschen 
och kyrkobranschen.

INTRESSEBEVAKNINGSUTBILDNING
Förtroendemännen, arbetarskyddspersonalen samt deras 
suppleanter har enligt utbildningsavtalet rätt till lokal utbildning 
på arbetstid. Rätten till lokal utbildning varierar med kurs och 
förtroendeuppdrag. Förbundet betalar alla kostnader.

BIDRAG FÖR VÅRD AV BARN 
En medlem får bidrag för vård av barn under 12 år, vilken orsakas 
av deltagande i ovan nämnda utbildningar. Blankett och tilläggs-
information finns på Jytys webbsidor.



VAD GÖRA NÄR ARBETSLÖSHET HOTAR?

•		Kontakta	förtroendemannen	på	din	arbetsplats		
	 och	be	hen	om	råd.

•		Kontakta	Offentliga	och	privata	sektorns		
	 arbetlös	hetskassa.	Tilläggsinformation	www.jytk.fi	
	 tel.	020	690	069.

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

ANSVARS- OCH RÄTTSSKYDDS-
FÖRSÄKRING SOM DITT FÖRSÄK-
RINGS   SKYDD PÅ ARBETSPLATSEN 

Jyty har som skydd för sina medlemmar 
tagit ett täckande försäkringsskydd från 
försäkringsbolaget If. Som Jyty-medlem 
har du en olycksfallsförsäkring, en rese-
närsförsäkring, en ansvarsförsäkring och 
en rättsskyddsförsäkring. Dessutom får du 
från If andra förmåner för att förbättra din 
familjs försäkringsskydd.

ANSVARS- OCH RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING
Till dina medlemsförmåner hör fackmans ansvars- och rätts-
skyddsförsäkring i skadeförsäkringsbolaget If. Försäkrade är 
också förbundets studerandemedlemmar i arbetspraktikä-
renden. Ansvars- och rättsskyddsförsäkringen är i kraft när 
medlemskapet pågått i sex månader. Ansvarsförsäkringen kan 
ersätta person- och föremålsskador, som i yrket genom fel eller 
försummelse orsakas arbetsgivare, arbetskamrat eller utomstå-
ende person. Rättsskyddsförsäkringen kan ersätta exempelvis 
advokat- och rättegångskostnader som orsakats av anställnings-
konflikt. Kontakta Jyty innan du söker beslut från ansvarsförsäk-
ringen eller rättsskyddsförsäkringen. Läs mer om försäkrings-
skyddet som förbundet betalar och om försäkringsvillkoren på 
adressen: www.if.fi/jyty

SKYDD I PERMITTERINGS- OCH 
ARBETSLÖSHETSSITUATIONER
Som Jyty-medlem är du försäkrad i Offentliga och privata 
sektorns arbetslöshetskassa (JYTK). Om du blir arbetslös eller 
permitterad har du rätt till inkomstrelaterad dagpenning om 
medlems- och arbetsvillkoret uppfylls. Arbetslöshetskassan ger 
dig råd också i sökande av alterneringsersättning och förmåner 
under utbildningstid. När du byter fackförbund och arbetslös-
hetskassa, se till att medlemskapet i arbetslöshetskassan behålls 
oavbrutet. På så vis behåller du det insparade medlems- och 
arbetsvillkoret från den föregående kassan.

ÖVRIGA FÖRSÄKRINGSFÖRMÅNER 
Som Ifs kund får 
du penningvärda 
förmåner, bl a rabatt 
på dina försäk-
ringsavgifter i If 
Förmånsprogram-
met – upp till 16 %. 
Dessutom har Jyty 
förhandlat fram Fin-
lands förmånligaste 
livförsäkring åt dig. 

Du kan försäkra dig och din gemål med en organisationsrabatt 
på upp till 60 %. Dessutom kan du försäkra hela din familj med 
förmånliga olycksfallsförsäkringar. Du får exempelvis Barn-
primus-olycksfallsförsäkringen för ungefär 3 euro i månaden. 
Bekanta dig med och utnyttja din medlemsförmån på adressen 
henkivakuutuskuntoon.fi och lapsenturva.fi.

OLYCKSFALLS- OCH RESENÄRS-
FÖRSÄKRING FÖR FRITIDEN 

Försäkrade är alla 
förbundets arbets-
kraftsmedlemmar 
och tjänstemän 
under 68 år, vilka 
är fast bosatta i 
Finland i över sex 
månader per kalen-
derår och vars fasta 
hemort är i Finland 
och som hör till 
Finlands sjukförsäk-

ringslag. Olycksfallsförsäkringen ersätter olyckor som skett på 
fritiden, om de inte ersätts på basen av någon lag.

Vårdkostnadsersättningen för skada från olycksfall är högst 
6 424 euro per olycksfall. Självrisk är 50 e. Resenärsförsäkring-
en är i kraft högst 45 dygn räknat från början av varje enskild 
inrikes- eller utrikesresa på fritiden. Barn och barnbarn under 20 
år, som reser på samma resa tillsammans med försäkrad föräld-
er ingår i försäkringen. Försäkringens nummer och uppgifter är 
tryckta på förbundets medlemskort.



EFFEKTIV RAPPORTERING OM 
ARBETSMARKNADS- OCH YRKES-
ÄRENDEN 

Jyty-tidningen är Jytys med-
lemstidning som behandlar 
aktuella ärenden om arbetsli-
vet, arbetshälsa, intressebevak-
ning och Jyty-medlemmarnas 
yrken. Tidningen väcker också 
samhällsdiskussion genom 
intervjuer av beslutsfattare och 
forskare. Du får medlemstid-
ningen per post åtta gånger i 
året. Jyty-tidningens e-version 
utkommer på nätet på adres-
sen digilehti.jytyliitto.fi.

KOPPLA AV I JYTYS SEMESTER-
LÄGENHETER 
Jytys medlemmar kan hyra stugor till medlemsförmånspris på 
populära semesterorter Levi, Ruka, Tahko och Rönnäs. Bokning-
en av semesterstugorna görs direkt till orten och semesterveck-
orna fylls i den ordning bokningarna kommer. Under vintern 

ingår i priserna 2 
skidhissbiljetter vid 
skidorterna. Mer 
detaljerade presen-
tationer av stugorna 
och instruktioner 
hur man bokar finns 
på Jytys webbsidor.

ÖVRIGA MEDLEMSFÖRMÅNER
Som medlem får du goda rabatter på bl a försäkringar, tidning-
ar, bränslen, resor och övernattning. Rabatterna erhåller du 
genom att visa Jytys medlemskort eller genom att i samband 
med reserveringen uppge Jytys rabattkod. Det lönar sig att kolla 
aktuella rabatter på förbundets webbsidor. Ta medlemskortet 
med på resorna för det är samtidigt di försäkringskort och bevis 
på resenärsförsäkringens giltighet. Medlemskortet förnyas var 
fjärde år.

BÅTRESOR
Olika rederier och resebyråer erbjuder Jytys medlemmar 
avtalskundsrabatter eller nivåkortsförmåner också för resor 
på fritiden. Företagens extranet-sidolänkar och rabattkoder för 
Jyty hittar du på Jytys webbsidor.

ÖVERNATTNINGAR
Många hotell och övriga övernattnings ställen beviljar förmåner 
och rabatter för Jytys medlemmar. Föreningarna får förbundets 
koncentrationsrabatter till många hotell- och semesterorter då 
de arrangerar föreningens utbildningar och tillfällen.

Medlemskortet är bevis för medlemskap i Finlands vandrar-
hemsorganisation. Du får 10 % rabatt på normalt övernattnings-
pris i Finlands HI-vandrarhem.

BRÄNSLEN
Du kan använda medlemskortet på Teboils servicestationer 
och får en kontantinköpsrabatt på bränslen. Kontrollera i kraft 
varande rabatter på webbsidorna. Obs! Dessa rabatter kan du 
inte erhålla på Express-stationerna eller på den tunga trafikens 
D-stationer. Genom att skaffa ett Teboil-/Jyty-betaltidskort får 
du ännu större rabatter.

VID MEDLEMSEVENEMANGEN 
TRÄFFAR DU ANDRA JYTY-
MEDLEMMAR 
Jyty tar del i många olika evenemang, seminarier och mässor. 
Tilläggsinformation om evenemangen får du på Jytys webbsidor 
samt från föreningarnas egna sidor.

ÖVRIGA FÖRMÅNER FRÅN DEN EGNA 
LOKALFÖRENINGEN 
Många av Jytys föreningar har förhandlat fram lokala förmåner i 
affärer, för semesterstugor och produkter.

STÖDDA SEMESTRAR
I Finland finns flera semesterarrangörer, som erbjuder förmån-
liga semesterperioder med program. Målet för semestrarna är 
att stöda deltagarnas hälsa och funktionsförmåga. Semestrarna 
förverkligas genom Social-och hälsovårdsministeriets stöd från 
Veikkaus avkastning i samarbete med Hyvinvointilomat rf samt 
Löntagarnas välmående och hälsa PHT.



Det	är	lätt	att	ansluta	sig	som	medlem	i	Jyty	på	Jytys	
webbsidor.	Rekommendera	också	medlemskap	i	Jyty	
till	dina	arbetskamrater.	Intressebevakningen	är	desto	
effektivare,	ju	större	grupp	vi	gör	det	med!	Som	Jytys	
medlem	hör	du	också	till	Offentliga	och	privata	sek-
torns	arbetslöshetskassa	(JYTK).

Som	egentlig	medlem	hör	du	till	Jyty	genom	en	
lokal	eller	branschrepresenterande	medlemsförening.		
I	föreningen	verkar	för	ditt	bästa	bland	andra	förtroen-
demannen,	ordförande,	sekreteraren,	medlemsären-
dehanteraren,	den	informationsansvarige,	kassören,	
den	utbildningsansvarige	och	den	ungdomsansvarige.	
Förtroendepersonen	representerar	dig	vid	förhandlings-
bordet	och	i	samarbetsgrupperna.	Delta	aktivt	i	förenin-
gsverksamheten	exempelvis	genom	att	meddela	om	din	
önskan	att	sitta	i	din	medlemsförenings	styrelse.

är up-to-date. Kontrollera exempelvis från ditt lönekvitto att 
medlemsavgiften är avdragen. På så vis behåller du rätten till 
medlemsförmånerna och arbetslöshetskassans förmåner. En 
fackorganisations medlemsavgift är avdragsgill i beskattningen. 
Arbetslöshetskassan inkasserar medlemsavgiften direkt från 
förmån den betalar. 

STUDERANDE I JYTYS FÖRENINGAR 
En studerande är full medlem i Jyty, och har rätt till förbundets 
alla medlemsförmåner genom att betala medlemsavgiften. En 
studerande hör till Jyty genom medlemsföreningen på den egna 
studieorten eller en branschrepresenterande förening. Om du 
arbetar vid sidan av studierna kan du ansluta dig som medlem i 
Offentliga och privata sektorns arbetslöshetskassa (JYTK). Som 
medlem i kassan kan en studerande spara ihop till arbetsvill-
koret, som förutsätts för inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd, 
exempelvis på sommaren. Meddela om anställningstid samt 
avlagd examen till Jyty. Jytys studerandemedlemmar eller en 
studerande medlem kan få praktikbidrag.

EN PENSIONÄR SOM STÖDMEDLEM 
En pensionär kan vara stödmedlem i Jytys medlemsförening 
och har på föreningens möten närvaro- och yttranderätt, men 
inte rösträtt eller valbarhet i Jytys organ. En pensionerad kan 
ansluta sig till Jytys samarbetsförening Jyty-seniorerna. När du 
pensioneras, meddela om du säger upp dig eller fortsätter som 

MED MEDLEMSAVGIFTEN SÄKRAR DU 
DINA MEDLEMSFÖRMÅNER 
En arbetande medlem betalar en procentuell medlemsavgift, 
som beräknas på all förskottsinnehållningspliktig lön (inklusi-
ve naturaförmåner, arbetstidsersättningar, semesterpenning 
och semesterersättning). Medlemsavgiften betalas också för 
deltidsarbete och arbete du utför medan du får inkomstrelate-
rad arbetslöshetspenning. Medlemsavgiften på 1,32 % består 
av förbundets och föreningens andelar. Några föreningar har 
en förhöjd medlemsavgift som är 1,40 %. Medlemsavgiften som 
betalas månatligen innehåller medlemsföreningens, förbundets 
och arbetslöshetskassans andelar.

Det enklaste sättet att betala medlemsavgiften är att ge 
arbetsgivaren en fullmakt, genom vilken medlemmen befullmäk-
tigar arbetsgivaren att dra av medlemsavgiften direkt från lönen. 
Man kan också betala medlemsavgiften själv genom att använda 
referensnummer. Fullmakten, referensnumren och instruktioner 
för medlemsavgiften får du från Jyty.

För tid utan lön betalar man en medlemsavgift som euro-
belopp på fem euro per månad. Detta gäller inte frimedlemmar 
samt de som gör sin värnplikt eller civiltjänst, för de är helt 
befriade från medlemsavgiften.

Utan lön betyder familjeledighet, studier, sjukledighet, 
tjänste- eller arbetsledighet, FPA:s grunddagpenning, karens och 
inledande av företagande.

Som medlem bör du själv se till att medlemsavgifterna 

föreningens stödmedlem. Annullera medlemsavgiftsfullmakten 
hos arbetsgivaren om du fortsätter om du fortsätter arbeta 
tillfälligt, för plikten att betala medlemsavgift upphör.

ANMÄL FÖRÄNDRINGAR –  
UTRÄTTA ÄRENDEN PÅ NÄTET 
Du kan kontrollera och uppdatera dina uppgifter på Jässäri, som 
är medlemmarnas elektroniska ärendehanteringssystem. Adress- 
och namnförändringarna får Jyty från befolkningsdatasystemet, 
om du inte begärt om överlåtelseskydd för adressen. En e-post-
adress bör alltid uppges, för den används bl a för personlig 
kontakt, i enkäter för intressebevakningen, vid arbetskonfliktsåt-
gärder samt för utbildningar. Uppge förändringar av arbetsgiva-
re, bransch och ort i Jässäri eller till medlemsärendehanteraren 
i din förening. Om du byter bransch eller ort kan det vara skäl att 
byta Jytys medlemsförening. Medlemsregistret vägleder dig i val 
av förening.

Du kan kontakta arbetslöshetskassan per telefon, e-post 
eller använda den elektroniska ärendehanteringen, där du bl a 
kan skicka förmånsansökan samt kontrollera dess behandling 
och betalningsdagar. Du kan logga in på arbetslöshetskassans 
elektroniska eKommunikationstjänst på arbetslöshetskassans 
webbsidor www.jytk.fi.

ANSLUT DIG 
SOM MEDLEM I 
JYTY
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•		JYTY	NEGOTIATES	YOUR	WORKING	CONDITIONS.

•	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.

WHY BELONG TO 
JYTY? 

JYTY SUPPORTS 
YOU AT YOUR 
WORKPLACE
The	Federation	of	Public	and	Private	Sector	Employ-

ees	Jyty	is	the	guardian	of	its	50,000	members.	The	

Jyty	members	work	within	the	basic	and	welfare	

services	in	municipalities,	joint	municipal	authorities,	

parishes,	the	private	sector	and	non-profit	organisa-

tions.	Jyty	has	a	comprehensive	local	and	national	

network	that	brings	negotiation	power	to	the	guard-

ianship.	The	members	are	served	by	the	member	

branches,	the	central	office	and	eight	regional	offices.	

We	handle	collective	agreements,	we	actively	negoti-

ate	for	better	working	conditions	and	create	a	safety	

net	for	the	individual	employee.	Jyty	negotiates	

collective	agreements	for	the	municipal,	private	and	

church	sectors.	Jyty	is	a	member	of	the	Finnish	Con-

federation	of	Professionals	STTK.

JOIN JYTY
Join	Jyty	easily	on	Jyty’s	webpages	www.jytyliitto.fi.	

As	a	member	of	Jyty	you	are	also	a	member	of	the	The	

Public	and	Private	Sector	Unemployment	Fund	Jyty	

association	(JYTK).	As	an	ordinary	member	you	are	

part	of	Jyty	through	the	local	or	profession	branch.	The	

shop	steward	represents	you	at	the	negotiation	table	

and	in	cooperation	groups.

WHAT TO DO AT THE WORKPLACE IN 
PROBLEM SITUATIONS?

The	closest	person	to	contact	in	a	problem	situa-
tion	is	the	Jyty	shop	steward	at	your	workplace.

	 >	Discuss	the	matter	with	your	supervisor	first.

	 	 >	If	your	supervisor	can’t	help	you	or	your	
	 	 			views	differ,	please	contact	your	shop	
	 	 			steward.

	 	 	 >	If	the	measures	above	don’t	help,	or	
	 	 	 			there	is	no	shop	steward	at	your	
	 	 	 			workplace,	please	contact	the	Jyty		
	 	 	 			regional	office. 



YHTEYSTIEDOT / KONTAKT
JYTYN KESKUSTOIMISTO / JYTYS FÖRBUNDSKANSLI

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry /  
Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty rf

Asemamiehenkatu 4 / Stationskarlsgatan 4, 00520 Helsinki / Helsingfors

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

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

WWWJYTYLIITTOFI

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

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

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

ETELÄ-SUOMEN ALUE / SÖDRA FINLANDS REGION

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

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

ITÄ-SUOMEN ALUE / ÖSTRA FINLANDS REGION

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

Kouvolan toimipiste / Kouvola filial
Keskikatu 4, 45100 Kouvola

LÄNSI-SUOMEN ALUE / VÄSTRA FINLANDS REGION

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

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

POHJOIS-SUOMEN ALUE / NORRA FINLANDS REGION

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

Rovaniemi toimipiste / Rovaniemi filial
Korkalonkatu 6 A 11, 96100 Rovaniemi

Jytyn yhdistysten yhteystiedot löydät Jytyn nettisivuilta. 
/ Kontaktinformation till Jyty-föreningarna finns på Jytys 
webbsidor.
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