Miksi jäsenyys kannattaa?
 Ammatillinen edunvalvonta. Palkka- ja muita
työsuhdeasioitasi edistetään ja kehitetään aktiivisesti.

 Saat luottamusmiehen palvelut ja työsuhdeneuvontaa työpaikallasi esimerkiksi lomautus- ja
irtisanomistilanteissa.

 Saat ilmaista sopimus- ja oikeusapua työelämän
ongelmiin.

 Turvasi on taattu lomautus- ja työttömyystilanteissa.

 Jäsenmaksusi on edullisempi kuin monissa liitoissa.

 Saat oikeusturva- ja vastuuvakuutuksen (15 000
euroa).

 Jytyläisenä voit kehittyä monipuolisessa koulutuksessa kursseilla. Tarjolla on sekä tutkintoihin
tähtääviä opintoja että ammatillista täydennyskoulutusta.

 Maksuton vapaa-ajan tapaturma ja matkustajavakuutus (norm. noin 80 euroa/v) sekä alennuksia IF:n muista vakuutuksistasi, esim. markkinoiden edullisimmasta Primus henkivakuutuksesta.

 Tehokasta ammatillista tiedostusta mm. liiton
oman Jyty-lehden ja Uutiskirjeiden kautta.

 Jyty on aktiivinen monissa tapahtumissa, messuilla ja seminaareissa.

 Hyödyt edullisista loma- ja virkistyskohteista,
kuten lomamökeistä Lapissa.
Saat alennuksia eri yhteistyökumppaneiltamme
mm. pankeista,
huoltamoilta►jäsenyys
ja matkailustaTraders
www.jytyliitto.fi
to anyone who will listen to us. They helped us
reclaim
over 700 square
feet of our house!” Jäsenmaksu
on verotuksessa
Annie
D.
vähennyskelpoinen!

Muutoksia työelämässä

Tulevia Jytyn tapahtumia
valtakunnallisesti sekä Helsingin ja Uudenmaan alueella

Kunta-ala (KVTES)
Voimassa 1.3.2014 – 31.1.2017
 1. jakson sovittu toinen palkankorotus
tapahtui 1.7.2015
 Ei tule yleiskorotusta kaikille
 0,3 % palkankorotusvara käytettiin
jaksotyöaika– ja palkkahinnoitteluliiteuudistukseen
 2. jakso 1.1.2016 - 31.1.2017 (13 kk)
 Yleiskorotus 17,33 € kuukaudessa kuitenkin
vähintään 0,47 %
 Korotukset hieman sopimusta korkeammat,
koska jakso kestää 13 kuukautta
 Palkkahinnoitteluliitteitä 1, 2, 7 ja 8
uudistettiin 1.7.2015 alkane
 Hinnoittelukohtia uudistettiin
 Useita palkkahinnoittelun alarajoja
nostettiin
 Jaksotyöaikauudistus voimaan 1.6.2015
 Muodollinen jaksotyö poistuu
 Arkipyhät alentavat ylityörajaa
 Jakson keskeytys muuttuu
 Katso tarkemmin Jytyn sivuilta!

19.-20.9. Enemmän irti Jytystä Hämeenlinna
23.-24.9. Lm perusopinnot 2 (yksityinen ala
AVAINTES) Helsinki
26.-27.9. Työhyvinvointipäivät Porvoo

Jytyn työttömyyskassa on nyt
Julkis– ja yksityisalojen
työttömyyskassa — JYTK
Maa- meri- ja metsäalojen työttömyyskassa
(MMTK) sulautui Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöiden työttömyyskassaan 1.1.2015 al-

30.9.-1.10. Lm perusopinnot 2 Helsinki
9.10. Varhaiskasvatusmessut 2015 Helsinki
17.-18.10. Yhdistystoiminnan jatkokurssi Helsinki
28.-29.10. Lm-pj neuvottelupäivät Siuntio

kaen. Uuden työttömyyskassan nimeksi tuli

4.-6.11. Lm perusopinnot 2 (kirkon ala) Turku

Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassa - JYTK.

14.-15.11. Nuorisotyön ammatilliset opintopäivät Helsinki

Työttömyyskassan palvelunumero on 020 690
069. Puhelinpalvelu on avoinna arkisin klo
9–15 (katso kesäajat kotisivuilta).

Yksityiset alat
AVAINTES voimassa 1.4.2014 – 31.1.2017
 1. jakson sovittu toinen palkankorotus 1.8.2015
0,28 % yleiskorotuksena
 2. jakso 1.2.2016 - 31.1.2017 (12 kk)
 Yleiskorotus 16 € kuukaudessa kuitenkin
vähintään 0,43 %
Muissa työehtosopimuksissa
 Pääsääntöisesti yleiskorotus 16 € kuukaudessa
kuitenkin vähintään 0,43 %

Fuusio ei vaikuta kassan maksamiin etuuksiin.

www.jytyliitto.fi ►työsuhde

www.jytk.fi ►työttömyyskassa

Ne säilyvät ennallaan. Ainoastaan kassan nimi

ja yhteystiedot muuttuvat. Käy tutustumassa
uuteen kassaan sen kotisivuilla.
Työttömyyskassan sivuilta löydät muun muassa tärkeitä ohjeita lomautuksen tai työttömyyden tullessa eteen.

21.-22.11. Sihteerityön ammatilliset opintopäivät Lahti
Katso lisää Jytyn sivuilta koulutuskalenterista

