
Jäsenelle tiedoksi – termistöä ja rakenne 

 

STTK

• Palkansaajien keskusjärjestö, johon kuuluu 13 jäsenliittoa ja 500 000 jäsentä.

• Ammattiliitto Jyty kuuluu STTK:hon

AMMATTILIITTO 
JYTY

• Solmii työ- ja virkaehtosopimuksia. Neuvottelee työehdoista: esim. palkoista, 
työajoista ja lomista. Keskusjärjestömme on STTK. Työttömyyskassamme on Aaria. 

• Liitto tiedottaa jäseniään säännöllisesti sähköpostilla esim. edunvalvonta-asioista. 
Liitto on neuvotellut omia jäsenetuja, jotka löytyvät nettisivuilta.

• https://www.jytyliitto.fi/fi/jasenyys/jasenedut/Sivut/default.aspx

ALUE 
TOIMIPISTEET

• Aluetoiminta kokoaa paikallisten ja valtakunnallisten yhdistysten jäsenet ja 
aktiivitoimijat yhteen, neuvottelemaan, virkistäytymään ja luomaan uusia, hyviä 
jytyläisiä käytäntöjä.

• Alueita ovat: 
Etelä-Suomi, Itä-Suomi, Länsi-Suomi, Pohjois-Suomi.

• Jyty Jyväskylä Ry kuuluu Länsi-Suomen alueeseen

YHDISTYS

• Jyty Jyväskylä ry on paikallinen yhdistys, jonka tehtävinä on edunvalvonta, 
jäsenasioiden ylläpito, jäsenhankinta ja virkistystoiminnan järjestäminen. Yhdistys 
tiedottaa kuukausittain omalla tiedotteellaan jäseniään sähköpostitse.

• Paikalliset edut ovat yhdistyksen neuvottelemia ja halutessaan jokainen jäsenkin 
voi etuja ehdottaa/neuvotella. Viime vuonna jäsenien saama jumppapussi sekä 
maski oli yhdistyksen jäsenilleen ostama jäsenlahja, koska emme voineet järjestää 
tapahtumia normaalisti. Näitä etuja ei siis jäsen saanut Jytyliitosta eivätkä lahjat 
ole jatkuvia. Myöskin leffalippuetu on oman yhdistyksesi tarjoama.

• https://jyvaskyla.jytyliitto.net/jasenedut/

LUOTTAMUSMIES

• On sinun ja liiton edustajana työpaikallasi. Huolehtii, että työnantaja noudattaa 
sovittuja sopimuksia

MITÄ AMMATTILIITOT OVAT SAAVUTTANEET:  

mm. Lomat, lomarahat, kahdeksan tunnin 

työpäivä, viiden päivän työviikko, tauot, sairasajan 

palkka, ansiosidonnainen työttömyysturva, 

työsuojelu, luottamusmiehet ja perhevapaat. 

 

JÄSENMAKSU JYTYSSÄ 

1,32 % bruttopalkasta, voidaan 

vähentää verotuksessa 

 

https://www.jytyliitto.fi/fi/jasenyys/jasenedut/Sivut/default.aspx
https://jyvaskyla.jytyliitto.net/jasenedut/


LIITY NYT!

LIITON  
JÄSEN

KASSAN  
JÄSEN

EDUNVALVONTAPALVELUT

Luottamusmiehen palvelut työpaikallasi ......................................   

Neuvonta työsuhdekysymyksissä ...................................................   

Työelämän riita-asioiden hoito ........................................................   

Työehtojesi aktiivinen edistäminen ................................................   

Työehtosopimusten neuvottelu .......................................................   

VAKUUTUKSET

Ammattihenkilön oikeusturva- ja vastuuvakuutus .....................   

Vapaa-ajan matkustajavakutuus .....................................................   

Vapaa-ajan tapaturmavakuutus ......................................................   

OSAAMISEN KEHITTÄMISEN TUKEMINEN

Edunvalvontakoulutus .......................................................................   

Ammattialakoulutus ...........................................................................   

Työhyvinvointipäivät ..........................................................................   

Lastenhoidon avustus liiton koulutuksiin osallistuville ..............   

Opiskelijoiden harjoittelutuki ...........................................................   

MUUT JÄSENEDUT

Ammatilliset julkaisut, mm. Jyty-lehti ...........................................   

Alennus Ifin Primus-vakuutuksesta ................................................   

Lomamökkiedut ..................................................................................   

Alennusta lehdistä, matkustamisesta, polttoaineista ................   

Oman yhdistyksen jäsenedut ...........................................................   

Ansiosidonnainen työttömyysturva ...............................................   

VASTINETTA JÄSENMAKSULLESI
• Jäsenmaksu 1,32 % palkkatuloista noin ................................. 29 €/kk
   – Verovähennyksen jälkeen noin .............................................. 19 €/kk

APUA TYÖSUHDEASIOISSA:

Luottamusmiehen tuki ja apu työpaikalla ...............................korvaamaton
Keskustelu työsuhdeasiantuntijan (lakimiehen) kanssa ..........n.200 €/h
Ammatillinen oikeusturvavakuutus .........................................jopa 15000 €
Ammatillinen vastuuvakuutus ................................................. jopa 60000 €

TUKEA OMAAN TYÖHÖSI:

Esim. ammatilliset opintopäivät .........................................................n. 270 €
Jytylehti ......................................................................................................... 25 €
Tyhyviikonloppu .................................................................................... n. 240 €

VAPAAAJAN EDUT MM. (summat keskiarvoja):

Matkustajavakuutus .................................................................................... 103 €
Tapaturmavakuutus ...................................................................................... 90 €
Bensaetu (800 l/v) ....................................................................................... 20 €
Oman yhdistyksen edut (vapaaajan tapahtumat yms) ............20–100 €
Jäsentapahtuma ........................................................................................... 40 €
Lomamökki Tahkolla/vko (sis. 2 hissilippua) ......................................450 €
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