Me olemme YTN

YTN näkyy työpaikoilla

Ylemmillä toimihenkilöillä on halu ja kyky

Työpaikoilla meitä edustaa ylempien

uudistaa työelämää. Toimimme kaikkien ylempien

toimihenkilöiden keskuudestaan valitsema

toimihenkilöiden hyvän työelämän puolesta ja

luottamusmies tai –valtuutettu tai yhteyshenkilö.

hoidamme jäsentemme työmarkkinaedunvalvontaa.

He edustavat henkilöstöä työsuhteeseen
liittyvissä asioissa, auttavat ongelmatilanteissa

Päätehtävämme on neuvotella ylemmille

ja neuvottelevat työnantajan kanssa

toimihenkilöille työehtosopimuksia, edistää

henkilöstöryhmänsä puolesta.

ansiotason kehitystä, työelämän tasa-arvoa ja
jäsentemme hyvinvointia.

Yritysyhdistys (YRY) ajaa jäsentensä etuja
työpaikalla ja yhdessä henkilöstöedustajien kanssa

Jäseneksi YTN-liittoon?

ovat mukana yritysjohdon kanssa käytävissä

Kun työskentelet yksityisellä sektorilla ja olet

sopimisen osapuolia yrityksissä. Yryn jäseniksi

YTN-liiton jäsen, saat

•

Henkilökohtaista ohjeistusta työsuhdeasioissa

•

Henkilökohtaista neuvontaa työnhakuun ja

keskusteluissa. Yryt voivat olla myös paikallisen
voivat liittyä kaikki YTN-liittojen jäsenet.

Ylemmät Toimihenkilöt YTN

urasuunnitteluun
Ylempi toimihenkilö toimii asiantuntija-, esimies-,

•

Kattavat työelämän oikeusturvavakuutukset

•

Monipuolisia koulutuksia työelämän asioista

•

Mahdollisuus verkostoitua alasi ammattilaisten

•

päällikkö tai johtotason tehtävissä. Työtehtäville
on ominaista suhteellisen suuri itsenäisyys ja
vastuu. Tehtävät edellyttävät korkeaa koulutusta
tai työkokemuksen tuomia vastaavia valmiuksia.

kanssa

•

Akavan yksityisen sektorin neuvottelujärjestö

Laajan palvelu- ja etuvalikoiman työn ja

•

Vastaamme ylempien toimihenkilöiden

vapaa-ajan tueksi
Liitto tukee sinua työelämän haastavissa tilanteissa
ja neuvottelee puolestasi monista työsuhteeseesi

Työelämäedunvalvontasi on
kunnossa, jos työskentelet
yksityisellä sektorilla ja olet
YTN-liiton jäsen!

sopimustoiminnasta teollisuudessa sekä
palvelualoilla

•

Solmimme työehtosopimuksia esimerkiksi
teknologiateollisuudessa, suunnittelu- ja

vaikuttavista asioista!

konsulttialalla, kemianteollisuudessa, rahoitus-,
ict- sekä energia-aloilla.

•

Jäseninämme on 20 akavalaista liittoa, joiden
kautta edustamme noin 170 000 asiantuntijaa ja
esimiestä eri toimialoilla. Olemme monilla aloilla
merkittävin henkilöstöryhmä.

YTN-liitot

Agronomiliitto

Suomen Ekonomit

Akavan Erityisalat

Suomen Farmasialiitto

Akavan sairaanhoitajat
ja Taja ry

Suomen Lakimiesliitto

agronomiliitto.fi
akavanerityisalat.fi

taja.fi

Akavan Yleinen Ryhmä
AYR

akavanyleinenryhma.fi
DIFF - Ingenjörerna i
Finland

diff.fi

Insinööriliitto IL

ilry.fi

KTK Tekniikan
Asiantuntijat

ktk-ry.fi

Luonnon-, ympäristö- ja
metsätieteilijöiden liitto
Loimu

loimu.fi

Myynnin ja markkinoinnin
ammattilaiset MMA

mma.fi

Professoriliitto

professoriliitto.fi

ekonomit.fi

farmasialiitto.fi
lakimiesliitto.fi

Suomen Psykologiliitto

psyli.fi

Suomen
Työterveyshoitajaliitto

stthl.net

Tekniikan Akateemiset TEK

tek.fi

Tieteentekijöiden liitto

tieteentekijoidenliitto.fi
Tradenomiliitto TRAL

tral.fi

Yhteiskunta-alan
korkeakoulutetut

yhteiskunta-ala.fi

Ylemmät Toimihenkilöt YTN
Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki
facebook.com/ylemmattoimihenkilot
twitter.com/YTN_ry
ytn.fi

Yksityisalojen Esimiehet
ja Asiantuntijat YTY

Ylemmät Toimihenkilöt

yty.fi

YTN
omaluottamusmies.fi

