Vi är YTN

YTN syns på arbetsplatserna

Högre tjänstemän har vilja och kompetens att

På arbetsplatserna representeras vi av en

förnya arbetslivet. Vi arbetar för ett bra arbetsliv för

förtroendeman, -ombud eller kontaktperson som är

alla högre tjänstemän och sköter intressebevakning

vald bland de högre tjänstemännen på arbetsplatsen.

på arbetsmarknaden för våra medlemmar.

De representerar personalen i frågor gällande
arbetsförhållandet, hjälper till i problemsituationer och

Vår huvudsakliga uppgift är att förhandla
kollektivavtal för högre tjänstemän samt främja
utvecklingen av inkomstnivån, jämställdhet i

förhandlar med arbetsgivaren för personalgruppen.
En företagsförening driver medlemmarnas

arbetslivet och våra medlemmars välmående.

intressen på arbetsplatsen och deltar, tillsammans

Medlem i ett YTN-förbund?

företagsledningen. Företagsföreningarna kan också

Då du arbetar på den privata sektorn och är
medlem i ett YTN-förbund får du:

•

personlig handledning i frågor gällande
arbetsförhållandet

•

personlig rådgivning angående arbetssökning
och karriärplanering

•

täckande rättsskyddsförsäkringar för arbetslivet

•

mångsidig utbildning om arbetslivsärenden

•

möjligheten att nätverka med professionella inom
din bransch

•

ett brett urval tjänster och förmåner som stöd för

med personalrepresentanterna, i samtalen med
vara avtalsparter i företagens lokala avtal. Alla
medlemmar i YTN-förbund kan ansluta sig till en
företagsförening på arbetsplatsen.

De Högre Tjänstemännen YTN
En högre tjänsteman utför uppdrag i egenskap av
expert, förman, chef eller på ledningsnivå. Arbetsuppgifterna kännetecknas av att de är relativt
självständiga och ansvarsfulla. Arbetsuppgifterna förutsätter hög utbildning eller motsvarande
kunskaper och färdigheter som förvärvats genom
arbetserfarenhet.

•

den privata sektorn

•

Om du arbetar inom den
privata sektorn och är medlem i
ett YTN-förbund, är intressebevakningen rörande ditt arbetsliv
i ordning!

utmanande situationer i arbetslivet och är den som

Vi svarar för de högre tjänstemännens
avtalsverksamhet inom industrin samt inom

ditt arbete och din fritid
Förbundets roll är att stödja dig om du har

YTN är Akavas förhandlingsorganisation inom

servicebranscherna

•

Vi sluter kollektivavtal inom bl.a.
teknologiindustribranschen, planerings- och

förhandlar i stället för dig då det gäller frågor som

konsultbranschen, kemiindustrin, finans-, ict- och

berör ditt arbetsförhållande!

energibranscherna.

•

Våra medlemmar är 20 Akava-förbund, genom
vilka vi representerar ca. 170 000 experter
och förmän inom olika branscher. Inom flera
branscher är vi den största personalgruppen.

YTN-förbund

Agronomförbundet

Forskarförbundet

Akavas Allmänna Grupp

Högskoleutbildade
samhällsvetare YKA

agronomiliitto.fi

akavanyleinenryhma.fi

Akavas sjukskötare och

tieteentekijoidenliitto.fi

yhteiskunta-ala.fi

Taja

Ingenjörsförbundet IL

Akavas
Specialorganisationer

KTK Teknikens Experter

taja.fi

akavanerityisalat.fi
DIFF - Ingenjörerna i
Finland

diff.fi

ilry.fi

ktk-ry.fi

Natur-, miljö- och skogsvetareförbundet Loimu

loimu.fi

Finlands Ekonomer

Privatsektorns chefer och
specialister YTY

Finlands Farmaciförbund

Professorsförbundet

ekonomit.fi

farmasialiitto.fi

yty.fi

professoriliitto.fi

Finlands Företagshälsovårdareförbund

Teknikens
Akademikerförbund TEK

Finlands Juristförbund

Tradenomer

stthl.net

lakimiesliitto.fi

tek.fi

tradenomi.fi

De Högre Tjänstemännen YTN
Banvaktsgatan 2, 00520 Helsingfors
facebook.com/ylemmattoimihenkilot
twitter.com/YTN_ry
ytn.fi

Finlands Psykologförbund

De Högre Tjänstemännen

Försäljar- och marknadsförarproffsen MMA

YTN

psyli.fi

mma.fi

omaluottamusmies.fi

