Jäsenyhdistykset
Aalto-yliopiston henkilöstöyhdistys ry, AaltoHY
Helsingin yliopiston henkilökuntayhdistys – Personalföreningen vid
Helsingfors universitet HYHY ry
Itä-Suomen yliopistoyhteisön henkilöstöyhdistys ry, ISYHY
Jyväskylän yliopiston henkilökuntayhdistys, JYHY ry
Lapin yliopiston henkilökuntayhdistys ry, LAYHY
Lappeenrannan teknillisen yliopiston henkilökuntayhdistys ry, LTYHY
Opetusalan henkilöstöyhdistys ry, OHY
Oulun yliopiston henkilökuntayhdistys, OYHY ry
Pelastusopiston henkilökunta ry, PeOH
Personalföreningen vid Åbo Akademi rf, PfÅA
Suomen Akatemian henkilökuntayhdistys ry, SAHY
Svenska Handelshögskolans personalförening rf, SHHPF
Taideyliopistojen henkilöstöyhdistys ry, TaiHY
Tampereen teknillisen yliopiston henkilöstöyhdistys (TTYHY) ry

Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto
Universitetens och forskningssektorns personalförbund YHL ry
Ratamestarinkatu 11, 00520 Helsinki
puh. 075 324 7431
www.yhl.ﬁ

Tampereen yliopiston henkilökuntayhdistys ry, TaYHY
Turun yliopiston henkilökuntayhdistys ry, TYHY

Kuka valvoo etujasi?

Vaasan yliopistoyhteisöjen henkilökuntayhdistys VYHY ry

YHL kuuluu Palkansaajajärjestö Pardiaan www.pardia.ﬁ
ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:hon www.sttk.ﬁ
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Etujasi valvoo YHL
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Ole huoleti. Sinun ei tarvitse valvoa, kun annat YHL:n
valvoa puolestasi.
Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL ry
on yliopistojen ja muiden yliopistoon ja tutkimukseen
läheisesti liittyvien yksiköiden henkilöstön edunvalvoja.
YHL huolehtii jäsentensä puolesta, että palkkauksen
perustaso on oikea ja riittävä, määräaikaisissa palvelusuhteissa on asialliset perusteet, ja että työnantaja noudattaa sovittuja raameja niin työaikaan, tasa-arvoon
kuin työsuojeluun liittyvissä asioissa.
Muuttuvissa elämäntilanteissa tukea antaa työttömyysturva, joka mahdollistaa ansioon suhteutetun
päivärahan työttömyyden, lomautuksen ja vuorotteluvapaan aikana. Ja koska elämän täytyy maistua elämältä, kattaa vakuutusturva selustasi myös silloin,
kun vapaa-ajalla sattuu tapaturma, tai matkatavarasi
lähtevät omille teilleen.

Kun kuulut liittoon

Kun et kuulu liittoon

1 etujasi valvoo YHL

1

kukaan ei valvo etujasi

2 saat luottamusmiehen palvelut työpaikallasi

2

hoidat asiasi työnantajan kanssa ilman tukea

3 käytössäsi on oikeusturva ja ilmainen oikeusapu

3

hankit ja maksat itse oikeusturvavakuutuksen

4 saat työsuhdeneuvontaa

4

seikkailet yksin työlainsäädännön pykäläviidakossa

5 saat työttömyysturvan lomautus- ja työttömyystilanteessa

5

jäät Kelan peruspäivärahan varaan

6 pääset jäsenten ja luottamushenkilöiden koulutukseen

6

kustannat koulutuksesi itse

7 voit osallistua jäsentapahtumiin

7

verkostoituminen muiden alasi työntekijöiden kanssa on vaikeampaa

8 saat jäsenlehden kotiin kannettuna neljä kertaa vuodessa

8

etsit ajankohtaiset tiedot työelämääsi liittyvistä asioista eri lähteistä

9 saat kattavan vapaa-ajan vakuutusturvan ja muita etuja

9

maksat itse vakuutuksesi

10 vaikuttaa liitto puolestasi työelämän lainsäädäntöön sekä

10 et ole mukana vaikuttamassa työehtojesi muutoksiin

solmii työ- ja virkaehtosopimukset

Etujasi valvoo YHL
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Yhdessä olemme enemmän!

