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   V-S Jytyn toimisto lomalla 
V-S Jytyn toimisto on suljettu 4.7.-5.8.2022. Tuona aikana 
yhdistyksen sähköpostia toimisto@vsjyty.fi luetaan kerran 
viikossa.  
 
Jytyn työsuhdeneuvonnan palvelunumerot: 
 
Työsuhdeneuvonta kunnan ja kirkon alalla 
020 789 3700 (ma-to klo 9-11, pe klo 10-12), (suljettu 25.–
31.7.) 
tyosuhdeneuvonta@jytyliitto.fi 

Työsuhdeneuvonta yksityisellä sektorilla  
020 789 3710 (ma-to klo 9-11, pe klo 10-12), (suljettu 25.–
31.7.) 
tyosuhdeneuvonta@jytyliitto.fi 
 

https://www.jytyliitto.fi/fi/otayhteytta/palvelunumerot/Sivut/
default.aspx 

 

Kalenteri 2023 
 
V-S Jyty ry kustantaa vuoden 2023 taskukalenterin niille jäsenilleen, jotka tilaavat kalenterin 
viimeistään 21.8.2022. Kalenteri on jäsenelle ilmainen. 

Tilaukset https://www.vsjyty.fi/jasenedut/kalenteri/ 

Jos et muista, oletko jo tilannut kalenterin: Ei haittaa, vaikka tekisit tilauksen kahteen kertaan 🙂. 

  

Ota CityShoppari-jäsenetu käyttöön! 
 
Ammattiliitto Jytyn jäsenet ja Jytyyn liittyvät uudet jäsenet saavat nyt jäsenetuna CityShoppari 2022 -
sovelluksen. Mobiilisovellus toimii kännykässä, ja se on jäsenille ilmainen. CityShoppari-etu on 
tarkoitettu vain Jytyn työvoimajäsenille, joten kannatusjäsenet eli eläkeläiset eivät voi ottaa etua 
käyttöön. 

Jytyn jäsenille on alkanut uusi tilausjakso CityShopparissa 1.6.2022. Jotta edut tulevat voimaan, Jytyn 
jäsenten täytyy kirjautua sovellukseen uudelleen omalla jäsennumerolla. CityShoppariin ilmestyy 
viikoittain uusia etuja, joten käytä sovellusta aktiivisesti. 

Lue lisää: https://www.jytyliitto.fi/fi/jasenyys/jasenedut/cityshoppari/Sivut/default.aspx 
 

 

Jäsenkirje 
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Jytyn jäsenten matkustajavakuutuksessa karanteeniturva 
Ammattiliitto Jytyn jäsenvakuutuksen matkustajavakuutukseen kuuluu nyt myös karanteeniturva 
vakuutusyhtiö Ifissä. Karanteeniturva korvaa välttämättömiä majoitus- ja matkakustannuksia, jos sinut 
asetetaan ulkomaanmatkan kohdemaassa karanteeniin koronaviruksen altistuksen vuoksi. Turva on 
voimassa EU- ja Schengen -maissa sekä Isossa-Britanniassa. 

Lue lisää: https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/jytyn-jasenten-
matkustajavakuutukseen-kuuluu-nyt-myos-karanteeniturva.aspx 

 
I Love Me -messut la 22.10.2022 
Lähde mukaan I Love Me -messuille lauantaina 22.10.2022! Mukaan voit ottaa myös yhden ystävän, 
jonka ei tarvitse olla jäsen. Osallistumismaksu: V-S Jytyn jäsen 20 €, ystävä 20 €. Maksu sisältää 
messulipun ja yhteiskuljetuksen Turusta Helsingin Messukeskukseen ja takaisin.  Paikkoja on 
rajoitetusti. Lisätiedot ja ilmoittautuminen: https://vsshpjyty.jytyliitto.net/tapahtumat/i-love-me-
messut/ 

 

Työehtosopimukset 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jäsenmääriltään Jytyn suurimpia sopimuksia ovat: 
Kunta-alalla Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES), Sosiaali- ja terveysalan työ- ja 

virkaehtosopimus (SOTE-sopimus) ja Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS). 
Kirkon alalla Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus KirVESTES.  
Yksityisillä aloilla Avaintyönantajat Avainta ry:n työehtosopimus AVAINTES, Yksityisen opetusalan 
tes, Yksityisen sosiaalipalvelualan tes, Terveyspalvelualan tes, Neuvonta-alan tes ja Yleissopimus. 
 
LUE LISÄÄ: 
Kunta: https://www.jytyliitto.fi/fi/tyosuhde/tyoehtosopimukset/kunta/Sivut/default.aspx 
Kirkko: https://www.jytyliitto.fi/fi/tyosuhde/tyoehtosopimukset/kirkko/Sivut/default.aspx 
Yksityinen: https://www.jytyliitto.fi/fi/tyosuhde/tyoehtosopimukset/yksityinen/Sivut/default.aspx 
 

Hyvää kesää kaikille! 

Ammattiliitto Jyty neuvottelee työehtosopimuksista kunta-alalla, kirkon 
alalla ja yksityisillä aloilla. Kunta-alalla Jyty muodostaa JHL:n kanssa 
Julkisen alan unioni JAU:n, joka neuvottelee sopimuksista Kunta- ja 
hyvinvointialuetyönantajat KT:n kanssa. Kirkon alalla Jytyn ja JHL:n 
muodostama Kirkon alan unioni neuvottelee Kirkon työmarkkinalaitoksen 
kanssa. Yksityisillä aloilla Jyty solmii työehtosopimuksia Elinkeinoelämän 
keskusliittoon (EK) kuuluvien työnantajaliittojen sekä muiden yksityisten 
työnantajayhdistysten kanssa. Jyty neuvottelee jäsentensä puolesta 
kaikkiaan 19 työehtosopimuksesta. 
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