Hyvä uusi jäsenemme!
Olemme erittäin iloisia osoittamastasi kiinnostuksesta ja luottamuksesta Helsingin yliopiston
tieteentekijöitä kohtaan ja meillä on ilo toivottaa Sinut tervetulleeksi ammattiyhdistystoimintaamme!
HYT toimii aktiivisesti siellä missä sinäkin olet ja olemme aina valmiita olemaan tukenasi.
Tämä paketti on laadittu, jotta HYT tulisi sinulle tutuksi. Ohessa löydät tietoa toiminnastamme,
jäsenmaksuista, ajankohtaisista tapahtumista ja jäsenyytesi tuomista eduista. Voit myös aina
ottaa yhteyttä HYTin hallituksen jäseniin, luottamusmiehiin tai järjestösihteeriin. Lisäksi sinua
tukee Tieteentekijöiden liitto.
HYTin tiedotusta hoidetaan usealla eri tavalla. Pääasiallisia tiedotuskanaviamme ovat
sähköposti, Facebook ja kotisivut, jonka lisäksi voit seurata toimintaamme Twitterissä ja neljä
kertaa vuodessa digitaalisesti ilmestyvästä jäsenlehdestä. Pyrimme jatkuvasti kehittämään
tiedotustamme, ja otamme mielellämme vastaan palautetta esimerkiksi kotisivujemme
toimivuudesta tai muista kohtaamistanne ongelmista tiedotuksen saralla.
Ammattiyhdistystoiminnan kannalta on erittäin tärkeää, että yhdistyksen rekisterissä olevat
yhteystiedot ovat ajantasaiset. Mikäli sähköpostiosoitteesi muuttuu, muistathan muuttaa sen
ajantasaiseksi Tieteentekijöiden E-Asioinnissa tai ilmoittamalla muutoksen liiton
jäsensihteerille (marsa.nyqvist@tieteentekijoidenliitto.fi). Pyydämme myös ilmoittamaan jos
jäät työttömäksi, äitiys-/isyyslomalle tai jos apurahakautesi alkaa/päättyy.
Jäsenkorttisi, joka sisältää matka- ja vapaa-ajan vakuutuksen, saat kotiosoitteeseesi suoraan
Tieteentekijöiden liitosta noin kahden kuukauden sisällä jäsenyytesi alkamisesta.
Tervetuloa mukaan!
Gritten Naams
Järjestösihteeri
hyt-toimisto@helsinki.fi
044 7400616 (tavoitettavissa puhelimitse tiistaisin klo 10–16)
Helsingin yliopiston tieteentekijät –
Helsingfors universitets forskarförening ry
Fabianinkatu 28 (PL 53), huone 112
00014 Helsingin yliopisto
hyt-ry.fi
www.facebook.com/HelsinginYliopistonTieteentekijat
https://twitter.com/HytHuart

Tärkeää tietoa jäsenmaksuista
Vuonna 2018 jäsenmaksun suuruus on 1,1 % bruttopalkasta. Jäsenmaksu maksetaan
neljännesvuosittain. Maksu sisältää Opettajien työttömyyskassan jäsenyyden. Bruttopalkan
mukaista jäsenmaksua maksetaan jos työttömyyskassan työssäoloehto täytyvät. Kun ehdot
täyttyvät ja maksat HYTin jäsenmaksua, kerrytät ansiosidonnaista päivärahaa. Maksuja
maksetaan päätuloista, ei tämän ohella saaduista mahdollisista sivutuloista kuten
luentopalkkioista (sivutuloveroprosentti).
Työssäoloehdoista ja ansiosidonnaisesta päivärahasta löydät lisää tietoa Opettajien
työttömyyskassan sivuilta www.opetk.fi sekä Työttömyyskassojen yhteisjärjestöjen sivuilta
http://www.tyj.fi.
Äitiys-, isyys- ja vanhempainlomalla tai hoitovapaalla olevien, varusmies- tai
siviilipalvelustaan suorittavien, työttömien ja opiskelijoiden (ei palkkatyössä) jäsenmaksu on
8€/kk vuonna 2018. Osa-aikaisen jäsenmaksu perustuu siihen, täyttääkö työ Opettajien
työttömyyskassan työssäoloehdot. Alennettuun jäsenmaksuun sisältyy kaikki samat edut,
lukuun ottamatta työttömyyskassan jäsenyyttä.
HUOM! Mikäli olet HYTiin liittyessäsi ollut apurahalla ja tähän tulee muutos, on erittäin tärkeää,
että ilmoitat ansiotyöhön siirtymisestä (opetus- tai tutkimusalan tai sitä tukevaa työtä) joko meille
tai suoraan Tieteentekijöiden liittoon. Apurahatutkijaa ei voi liittää työttömyyskassaan. Vasta
ansiotyön alkaessa Tieteentekijöiden liitto voi aloittaa jäsenyytesi kassassa, minkä myötä voit
kerryttää ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa. Ilmoituksen voi tehdä sähköpostilla osoitteeseen
marsa.nyqvist@tieteentekijoidenliitto.fi tai tämän infopaketin yhteydessä olevalla lomakkeella.
Jos olet täyttänyt valtakirjan ja toimittanut sen työnantajallesi, jäsenmaksusi pidätetään suoraan
palkastasi. Mikäli palkkasi ei kulje palkkatoimiston kautta tai olet oikeutettu alennettuun
jäsenmaksuun (8€/kk), voit maksaa maksusi henkilökohtaisilla viitenumeroilla. Viitenumerot
lähetetään sinulle automaattisesti liitosta liittyessäsi sekä jokaisen kalenterivuoden alussa.
Kadonneiden viitenumeroita tilalle, uusia voi pyytää Tieteentekijöiden liiton toimistosta.
Lisätietoja
jäsenmaksuista:

Lisätietoja työttömyyskassasta ja
ansiosidonnaisesta työttömyyspäivärahasta:

Tieteentekijöiden liitto
Jäsensihteeri
Marsa Nyqvist-Hämäläinen
207 589 615
marsa.nyqvist@tieteentekijoidenliitto.fi
www.tieteentekijoidenliitto.fi

Opettajien työttömyyskassa
Pasilankatu 4 B
00240 HELSINKI
922 944 100
opettajien.tk@opetk.fi
www.opetk.fi

Jäsenedut
Tieteentekijöiden liiton tarjoamat edut
Oikeudellinen neuvonta
• HYT:n jäsenet ovat oikeutettuja liiton järjestämään oikeudelliseen neuvontaan sekä
monenlaisiin vakuutusetuihin.
• Palvelussuhteeseen liittyvissä ongelmissa, apu löytyy useimmiten kääntymällä
luottamusmiehen puoleen.
• Tieteentekijöiden liitto on solminut yhteistyösopimuksen asianajotoimiston kanssa,
jonka puoleen voi kääntyä yksityiselämään liittyvissä oikeudellisissa asioissa.
Vakuutukset
• Vakuutusetuja jäsenille on monenlaisia.
• Liitto on esimerkiksi ottanut jäsenilleen vapaa-ajan tapaturma ja matkustajavakuutuksen
sekä sopinut ammatillisen vastuu- ja oikeusturvavakuutuksesta OP Vakuutus Oy:n
(entinen Pohjola) kanssa.
• Tarkemmat tiedot löytyvät liiton sivuilta
http://www.tieteentekijoidenliitto.fi/turva/vakuutukset
Muut edut
HYTin jäsenenä olet myös oikeutettu Member+ palvelun tarjoamiin etuihin. Lisätietoja
palvelun eduista löydät osoitteesta: https://www.memberplus.fi/

HYTin edut
Vuonna 2018 HYT tukee jokaista jäsentään 50 eurolla yliopistoliikunnan UniSportin 12 kk
kausikortin hankinnassa. Katso lisätietoja edun lunastamiseksi täältä:
https://hyt-ry.fi/jasenyys/#jasenedut

Kenen luottamusmiehen puoleen kääntyisin?
Helsingin yliopiston akavalaiset luottamusmiehet vuosille 2017–2018 ovat yhden ja saman
järjestelmän eli Akavan julkisen alan koulutettujen neuvottelujärjestön JUKOn nimeämiä.
Luottamusmiehet
toimivat
kampuskohtaisesti.
Jokaisella
kampuksella
on
varapääluottamusmies, joka on jäsenistön käytettävissä oleva kampuskohtainen ns. yleismies.
Kampuskohtaisen järjestelmän perusajatus on se, että minkä tahansa jukolaisen yhdistyksen
jäsen voi kääntyä ensisijaisesti sellaisen luottamusmiehen puoleen, joka edustaa hänen
tiedekuntaansa, laitostaan tai oppiainettaan, koska hän todennäköisesti tuntee
toimintaympäristön. Ihan yhtä hyvin voi kääntyä omaa yhdistystään tai liittoaan edustavan
luottamusmiehen puoleen.
Lisäksi luottamusmiesten kesken on sovittu, että jos jokin kiistatapaus koskee luottamusmiehen
omaa lähiympäristöä, hän voi jäävätä itsensä ja siirtää asian jollekulle toiselle.

Helsingin yliopiston pääluottamusmiehet
hyt-paaluottamusmies@helsinki.fi
Tiina Niklander, yliopisto-opettaja (TTL), tiina.niklander@helsinki.fi
Seppo Sainio, yliopistonlehtori (YLL), seppo.sainio@helsinki.fi

Kampuskohtaiset luottamusmiehet (JUKO) 2017–2018
Keskustakampus
Varapääluottamusmies: Tapani Kaakkuriniemi TTL/HYT
Luottamusmies
Eskelinen Juha
Punkkinen Suvi
Koskiranta Katarina
Kärkkäinen Pekka
Poutiainen Ari
Ruokonen Inkeri
Virtanen Anita
Hölttä Marko
Salonen Hilma
Friman Jari

Järjestö
YLL
YLL
TTL
TTL
YLL
TTL
YLL
AE/Specia
TTL
TTL/INA

Varaluottamusmies
Julia Ekman
Aappo Kähönen
Tiina Airaksinen
Anna Sofia Salonen
Kauko Komulainen
Terhi Ainiala
Anna Mikkola
Heidi Rautalahti
Panu Minkkinen
Maija Paavolainen

Järjestö
YLL
TTL
TTL
TTL
YLL
TTL
TLL
TTL
TTL
TTL/INA

Viikin kampus
Varapääluottamusmies: Yvonne Holm, TTL/HYT
Luottamusmies
Finne Jukka
Nikula-Ijäs Pirjo
Saris Per
Blomster Jaanika

Järjestö
PRL
TTL
PRL
TTL

Varaluottamusmies
Anne Juppo
Jukka T. Lehtonen
Olli Norros
Petri Nummi

Järjestö
PRL
TTL
PRL
TTL

Ranki Jenni

SELL

Sanna Malkamäki

SELL

Kumpulan kampus
Varapääluottamusmies: Hölttä Pirkko, LAL
Luottamusmies
Kuuppelomäki Päivi
Tupala Jere
Lauri Antti

Järjestö
TTL
LAL
TEK

Varaluottamusmies
Teemu Saksala
Tommi Kokkonen
Leena Järvi

Järjestö
TTL
TTL
TTL

Meilahden kampus
Varapääluottamusmies: Anna Liisa Kuusela AE/Specia
Luottamusmies
Turunen Laura
Baumann Marc

Järjestö
LAL
LAL

Varaluottamusmies
Maria Nurmi

Järjestöjen koko nimet
TTL Tieteentekijöiden liitto (INA=Informaatioalan akateemiset)
YLL Yliopistojen opetusalan liitto
LAL Luonnontieteiden akateemisten liitto
TEK Tekniikan akateemiset
AE / Specia Akavan erityisalat / Specia asiantuntija ja ylemmät toimihenkilöt
SELL Suomen Eläinlääkäriliitto
PRL Professoriliitto

Järjestö
LAL

HYTin hallitus 2018 / Styrelse 2018
Puheenjohtaja:
Linda Hart, hyt-puheenjohtaja@helsinki.fi
Varapuheenjohtaja:
Tommi Kokkonen, hyt-varapuheenjohtaja@helsinki.fi.
Sihteeri:
Anna Sofia Salonen, hyt-sihteeri@helsinki.fi
Taloudenhoitaja:
Leena-Maija Åberg-Reinke, hyt-taloudenhoitaja@helsinki.fi
Tiedotusvastaava:
Olli-Pekka Kasurinen, hyt-tiedotus@helsinki.fi
Kansainvälisten asioiden vastaava:
Syed Ashraful Alam
Hallituksen jäsenet:
Varsinainen jäsen
Kaj Stenberg
Tommi Kokkonen
Yvonne Holm
Leena-Maija Åberg-Reinke
Olli-Pekka Kasurinen
Anna Sofia Salonen
Matti Eräsaari
Mari Siiroinen
Mietta Lennes
Paul Tiensuu
Tapani Kaakkuriniemi

Henkilökohtainen varajäsen
Annika Kanckos
Panu Minkkinen
Anna-Riikka Smolander
Syed Alam
Heino Vänskä
Heidi Rautalahti
Tiina Niklander
Isto Peltomäki
Pirjo Nikula-Ijäs
Karin Creutz-Sundblom
Thomas Hackman

HYTin hallituksen jäsenet vastaavat mielellään yhdistykseen liittyviin kysymyksiin!

HUOM APURAHATUTKIJA!
Mikäli olet HYT:iin liittyessäsi ollut apurahalla ja tähän tulee muutos, on erittäin tärkeää, että
ilmoitat ansiotyöhön siirtymisestä (opetus- tai tutkimusalan tai sitä tukevaa työtä) joko meille
tai suoraan Tieteentekijöiden liittoon. Apurahatutkijaa ei voi liittää työttömyyskassaan. Vasta
ansiotyön alkaessa Tieteentekijöiden liitto voi aloittaa jäsenyytesi kassassa, minkä myötä voit
kerryttää ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahaa.
Täytä alla oleva lomake, mikäli siirryt apurahalta ansiotyöhön tai ilmoita muutoksesta
HYTille ta Tieteentekijöiden liittoon!
leikkaa tästä
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------APURAHANSAAJAN ILMOITUS ANSIOTYÖN ALKAMISESTA
Tieteentekijöiden liitto toimii työttömyyskassan asiamiehenä jäseniään koskevissa asioissa.
Kun apurahakauden aikana liittoon liittynyt jäsen menee ensimmäistä kertaa opetus- tai
tutkimusalan tai sitä tukevaan työhön, liitto tekee siitä ilmoituksen työttömyyskassalle ja näin
apurahatutkijasta tulee työttömyyskassan jäsen.

NIMI:
SOSIAALITURVATUNNUS:
JÄSENYHDISTYS:
TYÖNANTAJA:
OSOITE:
VIRKA- TAI AMMATTINIMIKE:

TYÖN ALOITUSAJANKOHTA:

Päiväys

Lomake palautetaan osoitteella:
Tieteentekijöiden liitto/
Ratapihantie 11
00520 HELSINKI

Allekirjoitus

Valtakirja
Valtakirja on helppo tapa maksaa HYT:n jäsenmaksut. Palkkatuloja saavat voivat toimittaa
valtakirjan työpaikkansa palkanlaskentaan, jolloin jäsenmaksu pidätetään suoraan palkasta.
Valtakirjaa ei lähetetä HYTille.
HUOM!
Jäsenmaksua ei peritä palkasta takautuvasti, kun toimitat valtakirjan palkkatoimistoosi. Perintä
aloitetaan työnantajan allekirjoituspäivästä lähinnä seuraavan perintäkauden alusta. Jäseneksi
liittymispäivän ja perintäpäivän välisen ajan jäsenmaksusta pitää siis huolehtia itse.
Tarkistathan siis aina palkkalaskelmastasi, että maksu on suoritettu.

Ohjeita valtakirjan täyttämiseksi ´
Jäsenmaksusuorituksen saaja:
Tieteentekijöiden liitto
Jäsenyhdistyksen nimi:
Helsingin yliopiston tieteentekijät
Liitto - /Yhdistyksen numero:
181/003
Kohtaan “Perinnän peruste”:
%: Prosentti, joka pidätetään bruttopalkasta (vuonna 2018 1,1%)

Lisätietoa jäsenmaksujen maksamisesta löydät Tieteentekijöiden liiton sivuilta:
https://tieteentekijoidenliitto.fi/jasenyys/jasenmaksut

 uusi jäsen
 työpaikan muutos

VALTAKIRJALOMAKE
Tämän valtakirjan antanut työntekijä on valtuuttanut työnantajan perimään ammattiyhdistysjäsenmaksun hänen palkastaan.
Tämä sopimus on voimassa työnantajan allekirjoituspäivää seuraavan kuukauden alusta lukien toistaiseksi tai työsuhteen
päättymiseen saakka. Työntekijä voi irtisanoa sopimuksen päättyväksi irtisanomista seuraavan täyden perintäkauden loppuun.
Työnantaja perii jäsenmaksun ammattiyhdistyksen ilmoittaman prosenttiperusteen mukaisesti siitä bruttopalkasta, josta
ennakonpidätys toimitetaan. Perintäperuste ilmoitetaan kalenterivuodeksi kerrallaan, eikä sitä voi tänä aikana muuttaa.
Valtuutettu

Työnantaja

Valtuuttaja

Sukunimi

Etunimet (kutsumanimi alleviivattuna)

Henkilötunnus

__ __ __ __ __ __ - __ __ __ __
Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Ammattinimike

Palvelussuhde on

 määräaikainen

 vakinainen / toistaiseksi

Jäsenyys muussa akavalaisessa liitossa

Maksutiedot

Jäsenmaksusuorituksen saaja

Jäsenyhdistyksen nimi

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO

Allekirjoi-

Liitto-/yhdistysnumero

Perinnän peruste

181 / _______

_______ % bruttopalkasta

Tilinumero

SWIFT-BIC

IBAN-tilinumero

Danske Bank 800012-70424535
Helsingin OP 554128-20012301
Nordea 101130-213982

DABAFIHH
OKOYFIHH
NDEAFIHH

FI4780001270424535
FI7755412820012301
FI4510113000213982

Työntekijä on antanut tämän valtakirjan

tukset

________________ ___.___ / 20___

_______________________________

paikka ja päivämäärä

allekirjoitus

Työnantajan edustaja on vastaanottanut tämän valtakirjan

________________ ___.___ / 20___

_______________________________

paikka ja päivämäärä

allekirjoitus

TYÖNANTAJA:
Lähetä kopio vastaanotetusta valtakirjasta osoitteeseen marsa.nyqvist@tieteentekijoidenliitto.fi tai postitse
Tieteentekijöiden liitto / jäsenrekisteri
Asemapäällikönkatu 12 B
00520 Helsinki

