
  OHJE 2021  
  
 
 
 
 
 

YTYn jäsenmaksualennukset  
 

Myönnämme alennuksen jäsenmaksusta niille jäsenille, jotka ovat ilman 
palkkatuloja tai palkaksi luettavaa korvausta esimerkiksi työttömyyden, 
lomautuksen, perhevapaan, vuorotteluvapaan, opiskelun tai pitkäaikaisen 
sairauden takia. Lyhin alennukseen oikeuttava aika on kolme täyttä 
kalenterikuukautta. Alennus on 12,00 euroa kuukaudessa (2020 ja 2021).  
 
Jäsenen on haettava alennusta kirjallisesti vähintään kerran vuodessa. 
Hakemuksen voi tehdä valmiilla lomakkeella tai vapaamuotoisena. 
Hakemukseen on liitettävä kopio asiakirjasta tai todistuksesta, josta käy ilmi 
alennukseen oikeuttava syy. Alennuksen voi hakea sähköpostilla, jos 
vaadittava liite ovat sähköisessä muodossa. 
 
Mahdollisesti liikaa maksetut jäsenmaksut huomioimme tulevissa laskuissa. 
Alennus on haettava viimeistään seuraavan kalenterivuoden maaliskuun 
loppuun mennessä. 
 
Eronneelle jäsenelle takautuvaa alennusta ei myönnetä. 

Etukäteen alennusta voivat hakea 
 ns. eläkeputkessa olevat pitkäaikaistyöttömät  
 vuorotteluvapaalla olevat  
 äitiys-, vanhempain- ja hoitovapaalla olevat 
 päätoimiset opiskelijat  
 pitkäaikaissairaat tai kuntoutuseläkkeellä olevat 
 varusmies- tai siviilipalvelustaan suorittavat 

Työttömät työnhakijat 
 Lähetä ensimmäinen alennushakemus, kun olet ollut vähintään 3 kk 

päivärahalla 
 liitteeksi kopio KOKO-kassan (tai Aaria-kassan) tai Kelan viimeisimmästä 

maksuilmoituksesta. Huom: Kassa ei luovuta YTYlle tietoa 
työttömyyspäivärahaa saavista jäsenistämme. 

 suosittelemme hakemusta 6 kuukauden jaksoissa, toinen keväällä ja 
toinen syksyllä. Kevään hakemukseen em. liite ja jos työttömyys jatkuu 
vielä syksyllä, toisen hakemuksen voi tehdä ilman liitettä sähköpostilla. 
Liite pitää kuitenkin toimittaa vähintään kerran vuodessa. 

 alennus myönnetään takautuvasti (3 - 12 kuukauden jaksoissa) niiltä 
täysiltä kalenterikuukausilta, joilta jäsen saa työttömyyspäivärahaa. 

 soviteltua päivärahaa saavat eivät ole oikeutettuja alennukseen 
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Vuorotteluvapaalla olevat 
 
 kopio vuorottelusopimuksesta tai 
 työttömyyskassan päätöksestä 

Äitiys- tai vanhempainvapaalla olevat 
 
 kopio KELAn äitiys- tai vanhempainpäivärahapäätöksestä 
 Huom! Alennus myönnetään niiltä täysiltä kalenterikuukausilta, joilta jäsen 

ei saa työantajan maksamaa palkkaa 

Hoitovapaalla olevat 
 
 kopio KELAn kotihoidontukipäätöksestä tai 
 kopio työnantajan kanssa tehdystä sopimuksesta 

Päätoimiset opiskelijat 
 
 opintosuoritusote tai muu todistus 

Sairauspäivärahalla olevat 
 
 kopio KELAn sairauspäivärahapäätöksestä tai muu todistus 

Alennusta emme myönnä 
 

 ns. irtisanomispaketin jaksotusajalta 
 osa-aikatyöntekijöille 
 soviteltua päivärahaa saaville 
 eronneelle tai erotetuille jäsenelle 

 

Lisätietoja 
 

jäsenpalvelupäällikkö Kari Saarinen 
puh. (09) 2510 1330, kari.saarinen@yty.fi 

 
Lähetä alennushakemus joko postitse tai sähköpostilla yty@yty.fi vaadittavan liitteen kera. 
 
YTY ry 
Rautatieläisenkatu 6 
(käyntiosoite on Kellosilta 7) 
00520 Helsinki 
 


