HYVÄ UUSI JÄSENEMME!
Tervetuloa HYTin jäseneksi!
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 pääasiallisia tiedotuskanavia ovat sähköposti, Facebook ja kotisivut, minkä
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. Voit myös liittyä mukaan
HYTin tiedotusta kehittävään tiedotustyöryhmään milloin vain ilmoittamalla
kiinnostuksestasi osoitteeseen hyt-tiedotus@helsinki.fi, niin lisäämme sinut
tiedotusryhmän sähköpostilistalle.
Ammattiyhdistystoiminnan kannalta on erittäin tärkeää, että yhdistyksen rekisterissä
olevat yhteystiedot ovat ajantasaiset. Mikäli sähköpostiosoitteesi muuttuu,
muistathan muuttaa sen ajantasaiseksi Tieteentekijöiden liiton jäsenrekisteriin liiton
kotisivujen E-Asioinnin kautta tai ilmoittamalla muutoksen liiton järjestösihteeri Mari
Hurskaiselle (mari.hurskainen@tieteentekijoidenliitto.fi). Pyydämme myös
ilmoittamaan, jos jäät työttömäksi, äitiys-/isyyslomalle tai jos apurahakautesi
alkaa/päättyy.
Tieteentekijöiden liiton jäsenedut ja -palvelut uudistuvat 2019 ja tarjolle tulee muun
muassa uusi mobiilijäsenkortti. Liitto tiedottaa muutoksista tammi-helmikuun aikana.
Tervetuloa mukaan!
Gritten Naams
Järjestösihteeri
hyt-toimisto@helsinki.fi
044 7400616 (tavoitettavissa puhelimitse tiistaisin klo 10–16)
hyt-ry.fi
@HelsinginYliopistonTieteentekija
@HytHuart

TÄRKEÄÄ TIETOA JÄSENMAKSUISTA!
Vuonna 2019 jäsenmaksun suuruus on 1,1 % bruttopalkasta. Maksu sisältää
Opettajien työttömyyskassan jäsenyyden. Bruttopalkan mukaista jäsenmaksua
maksetaan, jos työttömyyskassan työssäoloehto täyttyy. Kun ehdot täyttyvät ja
maksat HYTin jäsenmaksua, kerrytät ansiosidonnaista päivärahaa. Maksuja
maksetaan päätuloista, ei tämän ohella saaduista mahdollisista sivutuloista kuten
luentopalkkioista.
Työssäoloehdista ja ansiosidonnaisesta päivärahasta löydät lisätietoa Opettajien
työttömyyskassan sivuilta www.opetk.fi sekä Työttömyyskassojen yhteisjärjestöjen
sivuilta http://www.tyj.fi.
Apurahan saajien, äitiys-, isyys- ja vanhempainlomalla tai hoitovapaalla
olevien, varusmies- tai siviilipalvelustaan suorittavien, työttömien ja
opiskelijoiden (ei palkkatyössä) jäsenmaksu on 8€/kk vuonna 2019. Osaaikaisen työntekijän jäsenmaksu perustuu siihen, täyttääkö työ Opettajien
työttömyyskassan työssäoloehdot. Alennettuun jäsenmaksuun sisältyy kaikki
samat edut, lukuun ottamatta työttömyyskassan jäsenyyttä.
Voit maksaa jäsenmaksusi itse taikka toimittaa valtakirjan työnantajallesi. Valtakirjalla
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
liitton liittyessäsi sekä jokaisen kalenterivuoden alussa. Kadonneiden
viitenumeroiden tilalle uusia voi pyytää Tieteentekijöiden liiton järjestösihteeriltä.
Ajantasaisest tiedot jäsenmaksujen maksamisesta löydät Tieteentekijöiden liiton
sivuilta https://tieteentekijoidenliitto.fi/jasenyys/jasenmaksut ja HYTin sivuilta
https://hyt-ry.fi/jasenyys/#jasenmaksut
Lisätietoja jäsenmaksuista:
Tieteentekijöiden liiton järjestösihteeri
Mari Hurskainen
p. 0207 589 615
mari.hurskainen@tieteentekijoidenliitto.fi
www.tieteentekijoidenliitto.fi
Lisätietoja työttömyyskassasta ja
ansiosidonnaisesta työttömyyspäivärahasta:
Opettajien työttömyyskassa
Pasilankatu 4 B
00240 HELSINKI
p. 09 2294 4100
opettajien.tk@opetk.fi
www.opetk.fi

HUOM. APURAHATUTKIJA!
Mikäli olet HYTiin liittyessäsi ollut apurahalla ja tähän tulee muutos, on erittäin
tärkeää, että ilmoitat ansiotyöhön siirtymisestä joko meille tai suoraan
Tieteentekijöiden liittoon. Apurahatutkijaa ei voi liittää työttömyyskassaan.
Tieteentekijöiden liitto voi aloittaa jäsenyytesi kassassa vasta ansiotyön alkaessa,
minkä myötä voit kerryttää ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa.
Ilmoituksen ansiotyöhön siirtymisestä voi tehdä sähköpostilla osoitteeseen
mari.hurskainen@tieteentekijoidenliitto.fi tai hyt-toimisto@helsinki.fi.

VALTAKIRJA
Valtakirja on helppo tapa maksaa HYTin 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”: 1,1 % (Prosentti, joka pidätetään bruttopalkasta,
vuonna 2019 HYTin jäsenmaksujen mukaisesti 1,1%)
Valtakirjan löydät Tieteentekijöiden sivuilta:
https://tieteentekijoidenliitto.fi/files/1906/valtakirjalomake.pdf

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.
VAKUUTUS

Monenlaisia vakuutusetuja jäsenille
Liitto on esimerkiksi ottanut jäsenilleen vapaa-ajan tapaturma- ja
matkustajavakuutuksen sekä sopinut ammatillisesta vastuu- ja
oikeusturvavakuutuksesta
Tarkemmat tiedot löytyvät liiton sivuilta:
http://www.tieteentekijoidenliitto.fi/turva/vakuutukset

MUUT EDUT

HYTin jäsenenä olet myös oikeutettu Member+ palvelun tarjoamiin
etuihin. Member+:sta löydät jäsenetuhinnoin mökkejä, hotelleja,
verkkokauppoja ja paljon muita.
Lisätietoja palvelun eduista löydät osoitteesta:
https://www.memberplus.fi

KENEN LUOTTAMUSMIEHEN
PUOLEEN KÄÄNTYISIN?
Luottamusmiehen tehtävänä on toimia työntekijöiden sekä henkilöstöjärjestön
edustajana työehtosopimusten, säännösten ja määräysten tulkintaa ja soveltamista
koskevissa asioissa sekä muissa työnantajan ja työntekijän välisiin suhteisiin
liittyvissä asioissa.
Helsingin yliopiston akavalaiset luottamusmiehet vuosille 2019–2020 ovat Akavan
julkisen alan koulutettujen neuvottelujärjestön JUKOn nimeämiä. JUKO on kirkon,
kuntien, valtion ja yliopistojen pääsopijajärjestö, joka valvoo yli 200 000 palkansaajan
etuja.
Luottamusmiehet toimivat kampuskohtaisesti. Kampuskohtaisen järjestelmän
perusajatus on se, että minkä tahansa jukolaisen yhdistyksen jäsen voi kääntyä
ensisijaisesti sellaisen luottamusmiehen puoleen, joka edustaa hänen
tiedekuntaansa, laitostaan tai oppiainettaan tuniten tämän toimintaympäristön.
Myös muiden omaa yhdistystään tai liittoaan edustavan luottamusmiehen puoleen
voi kääntyä.
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

Pääluottamusmies
yliopisto-opettaja Tiina Nikander, Tieteentekijöiden liitto (HYT)
Pääluottamusmies
yliopistotutkija Pirkko Hölttä, Loimu
Pääluottamusmies
professori Per Saris, Professoriliitto
Pääluottamusmies
yliopistonlehtori Seppo Sainio, OAJ/YLL

Pääluottamusmiehet tavoitat: hyt-paaluottamusmies@helsinki.fi
Ajantasaisen listan kampuskohtaisista luottamusmiehistä löydät
FLAMMAN sivuilta: https://flamma.helsinki.fi/fi/HY277103

HYTIN HALLITUS 2019 /
STYRELSE 2019
HYTin hallituksen jäsenet vastaavat mielellään yhdistykseen liittyviin
kysymyksiin!
Puheenjohtaja: Tommi Kokkonen, hyt-puheenjohtaja@helsinki.fi
1.Varapuheenjohtaja: Olli-Pekka Kasurinen, hyt-varapuheenjohtaja@helsinki.fi
2.Varapuheenjohtaja: Thomas Hackman, hyt-varapuheenjohtaja@helsinki.fi
Sihteeri: Linda Hart, hyt-sihteeri@helsinki.fi
Taloudenhoitaja: Leena-Maija Åberg-Reinke, hyt-taloudenhoitaja@helsinki.fi
Tiedotusvastaava: Laura Kortesoja, hyt-tiedotus@helsinki.fi
Kansainvälisten asioiden vastaava: Syed Ashraful Alam
Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Isto Peltomäki

Julia von Boguslawski

Mietta Lennes

Gwenaëlle Bauvois

Laura Kortesoja

Heidi Rautalahti

Pirjo Nikula-Ijäs

Paul Tiensuu

Thomas Hackman

Jussi Väliviita

Matti Eräsaari

Natalia Gustavson

Kaj Stenberg

Annika Kanckos

Linda Hart

Panu Minkkinen

Yvonne Holm

Anna-Riikka Smolander

L.-M. Åberg-Reinke

Syed Alam

Olli-Pekka Kasurinen

Heino Vänskä

OLE ROKEASTI YHTEYDESSÄ!
Helsingin yliopiston tieteentekijät ry
PL 53 (Fabianinkatu 28, huone 112)
00014 Helsingin yliopisto
Sähköposti: hyt-toimisto(at)helsinki.fi

