Jyty-uutisia Turun seudulta
1/2018

Vuosisadan liittoa juhlistetaan näkyvästi läpi merkkivuoden. Liitto perustettiin
vuonna 1918, jolloin liiton nimenä oli Kunnallisvirkamiesliitto. Liittoa oli
perustamassa myös Jyty Turun edeltäjä Turun kunnallinen virkamiesyhdistys.
Pikkujuttuja satavuotiaasta yhdistyksestämme löydät
https://www.facebook.com/JytyTurku/-sivultamme

26.3.2018

Jyty Turku ry:n tiedote 1/2018
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Kokouskutsu
Jyty Turku ry:n kevätkokous pidetään
Torstaina 26.4.2018 klo 17
OP Turun seudun kokoustilat
(Maariankatu 4, E-porras, 2. kerros. Käynti sisäpihalta. Ovet ovat auki klo 16.45-17.15)

Kokouksessa sääntömääräiset asiat:






käsitellään vuoden 2017 toimintakertomus
käsitellään vuoden 2017 tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä
päätetään ylijäämän käyttämisestä tai mahdollisen tappion peittämisestä
päätetään miten kokouskutsut julkaistaan
käsitellään jäsenaloitteet ja päätetään muista kokoukselle esitetyistä asioista (huomioiden
yhdistyslain 24 §)

Lisäksi kokouksessa käsitellään:


sääntömuutosasia koskien mm. jäsenmaksusta päättämistä.

Kokouksen käsiteltäväksi tarkoitetut kirjalliset
jäsenaloitteet tulee osoittaa yhdistyksen
hallitukselle viimeistään tiistaina 27.3. osoitteeseen
jytyturku@pp.inet.fi tai Yliopistonkatu 37 A 56,
20100 Turku.
Jokaisella äänioikeutetulla on yksi ääni.
Äänioikeutta ei voi käyttää asiamiehen välityksellä.
Kannatusjäsenillä (eläkeläisjäsenet) on
kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
Kokousasioiden lisäksi pankin puheenvuoro.
Kahvitarjoilun vuoksi ilmoittautumiset viimeistään 16.4. nanna.dragneva@turku.fi.

Olet lämpimästi tervetullut!
Jyty Turku ry:n hallitus
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Yhdistyksen puheenjohtajan
tervehdys
Tervehdys 100-vuotiaan yhdistyksen jäsen.
Jyty Turku ry täyttää 100 -vuotta tänä vuonna. Vuonna 1918 kaupungin virkamiehet ovat
myrskyisissä oloissa perustaneet yhdistyksen, jonka tarkoituksena on ollut ”tarjota jäsenilleen
siveellistä ja oikeudellista turvaa heidän virka-asemassaan, aikaansaada suurempaa vireyttä
kunnallisella työalalla ja virkistää vastuun- ja yhteisyydentunnetta Turun kunnallisen
virkamieskunnan keskuudessa sekä valvoa jäsenten taloudellisia ja muita heidän virkojensa
kanssa yhteydessä olevia etuja”. Samat tavoitteet ovat edelleen voimassa, hiukan eri
sanakääntein.
Vuosien varrella on työelämässä tapahtunut monenlaista muutosta. Aktiivinen yhdistystoiminta on
säilynyt kaikki nämä vuodet. Jäsenistön edunvalvonta-asiat ovat edelleen yhdistyksen pääasiallista
toimintaa. Toki tärkeänä pidetään myös mukavien tapahtumien järjestämistä jäsenistölle.
Yhdistyksen toiminnasta ja järjestettävistä tapahtumista löytyy tietoa https://www.jytyturku.fi/.
Yhdistyksemme on ollut yksi kuudesta perustavasta yhdistyksestä, jotka ovat aikoinaan
perustaneet nykyisen Jytyliiton, joka myös juhlii vuosisadan taivaltaan. Jytyliiton nettisivustolla
kannattaa käydä tutustumassa liiton järjestämiin tapahtumiin. http://www.jytyliitto.fi/
Jyty Turku ry:n juhlavuosi huipentuu toukokuiselle viikolle 21. Seuraathan tiedotusta, toivomme
jäsenten runsasta osallistumista järjestettäviin tapahtumiin.
Yhdistystoiminta tarvitsee tekijöitä. Osallistumalla ja seuraamalla toimintaa saat ympärillesi
mukavaa seuraa, saat tietoa mitä työelämässä tapahtuu ja mikä tärkeintä olet mukana
vaikuttamassa tulevaan. Olet tervetullut mukaan toimintaamme. Seuraa tiedotteita ja osallistu.

Aurinkoista kesän odotusta
Sari Kaarttinen
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Turun kaupungin
pääluottamusmiehen ajankohtaiset
Uudet valtakunnalliset virka- ja työehtosopimukset saatiin aikaan aikamoisella väännöllä.
Tuskanhiki jo nousi otsalleni, sillä Turun kaupunki olisi ollut mukana ensimmäisessä lakkoaallossa.
Olinkin enemmän kuin huojentunut, kun myöhään illalla tuli viesti, että sopu on saatu kuntapuolella
aikaiseksi. Uudet virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 1.2.2018-31.3.2020.
Ylityö ja vuoronvaihto
Ennen kuin sopuun päästiin, asetettiin ylityö- ja vuoronvaihtokielto neuvottelujen vauhdittamiseksi.
Valtakunnallisesti tämä herättikin huomiota, sillä joillain työpaikoilla ylityöt ja vuoronvaihto ovat ns.
normaalikäytäntö ja työt eivät suju ilman ylitöitä. On muistettava kuitenkin, että työntekijän ei
tarvitse normaalissakaan tilanteessa vaihtaa työvuoroaan tai tehdä ylitöitä, jos ei halua. Samoin
liukuvassa työajassa liukuma on täysin työntekijän itsensä päätettävissä.
Tulevat palkankorotukset
Palkka nousee 1.5.2018 vähintään 26 € tai 1,25 % palkasta. Myös seuraavana keväänä, 1.4.2019,
palkka nousee. Tällä kertaa 1 %:lla. Lisäksi ovat paikalliset järjestelyerät, eli erän saajista
neuvottelevat pääluottamusmiehet henkilöstöhallinnon kanssa. Ne tulevat maksuun 1.1.2019.
KVTES:n puolella paikallinen liitekohtainen järjestelyerä on 1,2 % ja TS:n puolella 0,9 %. TS:n
puolella on myös keskitetty järjestelyerä 0,3%, joka varataan TS:n palkkaryhmien sisällön
uudistamiseen.
Tuloksellisuuteen perustuva kertaerä
Kertaerä maksetaan marraskuun 2018 palkasta 9,2 %:a tammikuussa 2019. Kyse on
lomarahaleikkauksen kompensaatiosta, vaikka työnantaja puoli haluaa puhua tuloksellisuudesta.
No, onhan työnantaja saanut taloudellista tulosta, kun ei ole joutunut maksamaan koko lomarahaa
työntekijöilleen.
Tekstimuutoksia
Palkallinen isyysvapaa muuttui 1.2.2018 alkaen kuudesta arkipäivästä 12 arkipäivään. Tilapäinen
hoitovapaa koskee nyt alle 12-vuotiasta lasta, ennen 10-vuotiasta. Eläketapahtumaan tai
kuntoutustukeen johtavassa sairaudessa noudatetaan samoja määräyksiä kuin muissa
sairaustilanteissa. Tarkemmat tiedot kaikista muutoksista www.jytyliitto.fi ja www.kt.fi 
yleiskirjeet.
Jos mietityttää palkkaus, työaika tai muu työhön liittyvä, ollaan yhteyksissä!
Elina Kajanto, Turun kaupungin pääluottamusmies, puh. 040 648 2974
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Terveiset Taitoan pääluottamusmieheltä
Taitoalla on tällä hetkellä toimipisteitä neljällätoista paikkakunnalla Suomessa, akselilla HelsinkiIvalo. Toimin näiden kaikkien toimipisteiden osalta pääluottamusmiehenä. Alue-/ toimipistekohtaisia luottamusmiehiä Taitoalla on neljä ja heille varaluottamusmiehet. He tuntevat paremmin
toimipistekohteiset asiat ja toiminta-alueellaan työskentelevät jäsenet. Pidämme säännöllisesti
skype-palavereja yhteisten asioiden äärellä. Yleensäkin suurin osa Taitoalla tapahtuvista
neuvotteluista ja palavereista sekä koulutuksista pidetään skypen välityksellä.
Pääluottamusmiehen roolissa olen tehnyt vierailuja eri toimipisteisiin. Tänä vuonna olisivat
vierailuvuorossa Länsi-Suomen ja Etelä-Suomen toimipisteet, mm. Turun toimipiste.
Ajankohtaisista kuulumisista mainittakoon, että valtakunnallisena TAHE-palveluyhtiönä myös
Taitoan toimintaan ovat lähivuosina vaikuttamassa maakunta- ja soteuudistuksen tukipalveluille
tuomat haasteet. Maakuntia on pyydetty viime vuoden lopulla ilmoittamaan, miten aikovat jatkossa
tuottaa TAHE-palvelunsa. Tähän mennessä kolme maakuntaa on ilmoittanut TAHE-palvelujen
osalta yhteistyökumppanikseen Taitoan. Yhteistyötä käynnistellään ainakin Kymenlaakson,
Varsinais-Suomen ja Lapin maakuntien kanssa.
Tulevaan maakunta- ja soteuudistukseen on Taitoassa alettu valmistautua jo viime vuoden puolella
Parempi Taitoa -hankeen myötä. Hankkeella on tarkoitus siirtyä prosessien mukaiseen
toimintamalliin ja selkeyttää organisaatio- ja johtamisrakennetta, jotta voimme huomioida
asiakkaamme paremmin ja vastata tehokkuuden vaatimuksiin. Myös digitalisaation ja robotiikan
lisääntymisen vaatimukset huomioidaan. Prosessin omaiseen toimintamalliin siirtymisessä edettiin
syksyllä taloushallinnon puolella ja nyt keväällä keskustelua on käynnistetty maakunta- ja
soteuudistuksen tulevien muutosten sekä palkkahallinnon osalta. Keskustelua Parempi Taitoa hankeen osalta jatketaan sitä mukaan, kun toimintaympäristön muutos etenee.
Henkilöstön näkökulmasta parasta valmistautumista tulevaan toimintaympäristön muutokseen on
varmistaa oman osaamisen kehittäminen. Taitoa Akatemiassa on määritelty osaamisprofiilit ja
tehtäväkohtaisia osaamispolkuja. Tänä keväänä on tarkoitus mm. kehityskeskustelujen myötä
jatkaa henkilöstön osaamisen kehittämistä, kartoittamalla millaista koulutusta tulemme
tarvitsemaan.
Seuraan eri maakuntien osalta maku/sote -uudistuksen etenemistä ja olen mukana vaikuttamassa,
miten tämä muutos Taitoalla etenee. Toivon, että olette myös osaltanne mukana keskustelemassa
ja vaikuttamassa muutokseen. Keskustelen mielelläni Jytyläisten kanssa ja vastaan
kysymyksiinne.
Lempeitä muutoksen tuulia ja aurinkoisia kevät-päiviä kaikille!
Anne Hiltunen
Pääluottamusmies/Jyty/Taitoa
puh. 040 7617 096
anne.hiltunen@taitoa.fi
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Jyty Turun hallitus 2018
Yhdistyksemme syyskokouksessa valittiin hallituksen jäsenet erovuoroisille. Hallituksen
kokoonpano kuluvana vuonna on
Puheenjohtaja
Sari Kaarttinen
Hyvinvointitoimiala
Varsinainen jäsen:

Henkilökohtainen varajäsen:

Nanna Dragneva
Konsernihallinto

Sirpa Nypelö
Turun Ammattikorkeakoulu Oy

Timo Eklund
Turun Satama Oy

Jan Grannas
Työkeskus

Sari Heinonen
Turun Vesihuolto Oy

Marja Koivisto
Hyvinvointitoimiala

Jaana Järvinen
Kunnan Taitoa Oy

Teija Meltomaa
Kunnan Taitoa Oy

Jaana Lehtilä
Hyvinvointitoimiala

Mikko Poikela
IT-palvelukeskus

Päivi Oikarinen
Vapaa-aikatoimiala

Elina Kajanto
pääluottamusmies

Maijua Sinisalo
Arkea Oy

Anne Grönroos
Sivistystoimiala

Arja Suutari
Kunnan Taitoa Oy

Anita Leino
Arkea Oy

Outi Virtanen
Hyvinvointitoimiala

Ruut Suomela
Hyvinvointitoimiala

Tarkemmat yhteystiedot yhdistyksemme nettisivuilla https://www.jytyturku.fi/yhteystiedot/
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Jyty Turun jäsenmaksu 2018
Yhdistyksemme syyskokouksessa päätettiin jäsenmaksuista vuodelle 2018.
1,32% ennakonpidätyksen alaisesta palkasta. Työssä ollessasi maksat jäsenmaksua kaikesta
ennakonpidätyksen alaisesta palkasta, joka sisältää luontoisedut, työaikakorvaukset, lomarahan ja
lomakorvauksen. Prosentuaalinen jäsenmaksu maksetaan myös osa-aikatyöstä ja työstä, jota teet
saadessasi soviteltua työttömyyspäivärahaa. Jos työnantajasi vaihtuu, muista toimittaa uudelle
työnantajalle allekirjoittamasi valtakirja jäsenmaksun perintää varten. Valtakirjan voit pyytää
osoitteesta jäsenmaksut@jytyliitto.fi. Tarkista palkkalaskelmastasi, että työnantaja on perinyt
jäsenmaksun!
Euromääräinen jäsenmaksu 5 €/kk. Euromääräistä jäsenmaksua maksat, jos olet vähintään 30
päivän ajan vailla palkkaa virkavapauden, työloman, opiskelun, sairausloman, karenssin, Kelan
päivärahan, kuntoutustuen (=määräaikainen työkyvyttömyyseläke) vuoksi tai äitiys-, isyys-, hoitoja vanhempainvapaalla. Jotta säilytät jäsenyytesi, ilmoita palkaton aika ja palkattomuuden syy
sähköpostitse yhdistykselle jytyturku@pp.inet.fi tai suoraan liiton jäsenrekisteriin:
http://www.jytyliitto.fi/fi/otayhteytta/Sivut/Ilmoita-palkattomasta-ajasta.aspx
Kannatusjäsenmaksu 36€/vuosi. Kun siirryt eläkkeelle, voit jäädä yhdistyksen
kannatusjäseneksi. Jyty-jäsenyyteen sisältyvä vapaa-ajan tapaturma ja matkustajavakuutus
päättyy sen vuoden lopussa, jonka aikana jäät jää eläkkeelle. Alennukset itse otetuista Ifin
jäsenetuvakuutuksista säilyvät ennallaan, mikäli jäsenyys on voimassa. Ilmoita yhdistykselle, kun
jäät eläkkeelle, emme saa tietoa muuta kautta, jytyturku@pp.inet.fi. Senioreille on myös oma
yhdistyksensä https://jytyseniorit.jytyliitto.net/
Opiskelijajäsenmaksu 36€/vuosi koskee ensimmäistä kertaa Jyty-yhdistykseen liittyvää
päätoimista ammatti- ja aikuisopiston, urheiluopiston tai ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaa.
Lisätietoja toiminnasta http://www.jytyliitto.fi/fi/jyty/aluetoiminta/opiskelijat/
Työttömyyskassan etuudesta (työttömyyspäiväraha, vuorottelukorvaus jne.) peritään
prosentuaalinen jäsenmaksu. Työttömyyskassa perii jäsenmaksun suoraan etuudesta. Lisätietoja
Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassa JYTK http://www.jytk.fi
Varusmies- tai siviilipalvelusta suorittavat ovat vapautettuja jäsenmaksusta.
Jäsenmaksuvapautuksen saat toimittamalla palvelukseen astumismääräyksen tmv.
HUOM! Mikäli jäsenmaksu jää maksamatta 4 kuukaudelta, menetät oikeutesi liiton, kassan ja
yhdistyksen etuihin. Ota siis ajoissa yhteyttä jasenmaksut@jytyliitto.fi, puh. 020 789 3730.
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Yhdistyksen 100-vuotisjuhlat

Jyty Turku ry viettää 100-vuotisjuhliaan
lauantaina 26.5.2018.
Tällöin tarjoamme juhlaillallisen jäsenillemme. Jokainen jäsen
saa erikseen henkilökohtaisen kutsun, jossa kerrotaan
tarkemmin juhlaan ilmoittautumisesta.







Laita päivämäärä ylös allakkaasi.
Tarkista sähköpostiosoitteesi jässärissä.
Odottele kutsua
Vastaa kutsuun
Ota mukava mieli mukaan
Juhlista kanssamme 100-vuotista taivaltamme
Olet lämpimästi tervetullut!

Jytyliitto juhlistaa
100-vuotista taivaltaan Varsinais-Suomessa

Yhdistyksemme on ollut perustamassa liittoa, joka täyttää myös
100 vuotta. Siksi perjantaina 25.5. ja lauantaina 26.5.2018
jytyillään kävelykadulla (Yliopistonkatu). Tervetuloa katsomaan
mitä jytyily tarkoittaa ja ota kaverisikin mukaan.
Pientä vihjettä saat sähköpostiisi ennen tapahtumaa. Eli
sähköpostiosoite kuntoon jässäriin. 😊
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Jyty-taskukalenteri 2019
Nyt on jo aika tilata Jyty-taskukalenteri vuodelle 2019. Jyty Turku ry kustantaa kalenterin tilauksen
tehneille jäsenille. Kalenteri toimitetaan marraskuun 2018 Jyty-lehden mukana. Käy tilaamassa
kalenteri osoitteessa: https://www.jytyturku.fi/jyty-kalenteri-2019/


Toimiston palvelut
Yhdistyksemme toimistonhoitaja Mirja Hasko on työvapaalla 31.5.2018 asti. Tästä syystä
yhdistyksemme puhelimeen voit jättää vain viestin ja yhdistyksen sähköpostiin ei vastata päivittäin.
Toimistonhoitajan tehtävät on jaettu seuraavasti:
 Sihteeri Nanna Dragneva
 Jäsenasiainhoitaja Päivi Oikarinen
 Koulutusvastaava Maiju Sinisalo
 Tiedotusvastaava Elina Kajanto
Virkistystoimikunnan puheenjohtajana toimii Marja Koivisto.
Henkilöiden tarkemmat yhteystiedot löydät internet-sivuiltamme.
Jyty Turku ry
Yliopistonkatu 37 A 56
20100 Turku
puh. 02 2517 011
jytyturku@pp.inet.fi

www.jytyturku.fi
www.facebook.com/JytyTurku/

Myös liiton palvelut ovat suoraan käytössäsi:
työsuhdeneuvonta (kunta)
puh. 020 789 3700
työsuhdeneuvonta (yksityinen)
puh. 020 789 3710
jäsenrekisteripalvelut
puh. 020 789 3720
jäsenmaksut
puh. 020 789 3730
työttömyyskassa
puh. 020 690 069
Liitto päivystää puhelinnumeroissa arkisin aamupäivällä.
www.jytyliitto.fi

tyosuhdeneuvonta@jytyliitto.fi
tyosuhdeneuvonta@jytyliitto.fi
jasenrekisteri@jytyliitto.fi
jasenmaksut@jytyliitto.fi
kassa@jytk.fi



