
E
ri ihmiset odottavat erilaisia 
asioita ay-jäsenyydeltä. Joille-
kin tärkein syy on ay-jäsenmak-

suun sisältyvä työttömyyskassan jä-
senmaksu ja silloin saatetaan miettiä, 
saisiko sen halvemmalla kuulumalla 
työttömyyskassaan. Vastaus on: ei 
välttämättä: esimerkiksi vuonna 2016 
Yleisen työttömyyskassan (YTK) jäsen-
maksu oli 118 euroa vuodessa. SPJL:n 
3500 euroa kuukaudessa ansaitseva 
jäsen maksoi työttömyyskassa Statiaan 
työttömyysturvastaan vain 75,60 eu-
roa vuodessa. 

Liiton kautta saatava työttömyys-
turva on siis hyvinkin kilpailukykyinen 
Yleisen työttömyyskassan kanssa, 
mutta tokihan SPJL:n jäsen maksaa ve-
rovähennyskelpoista jäsenmaksua 
enemmän: keskimäärin 391 euroa 
vuonna 2016. Kysymys siis kuuluu, 

mitä SPJL:n jäsen saa kokonaisjäsen-
maksun ja pelkän työttömyyskassan 
jäsenmaksun erotuksella.

Oikeusturvavakuutus vai 
irtisanomisvakuutus

Vertailun tekee erityisen hankalaksi se, 
että YTK:n nettisivuilla luvataan 137 
euron ”täysjäsenyydellä” myös ”oi-
keusturvavakuutus” ja ”oikeudellinen 
työsuhdeneuvonta”. Vaatii jonkin ver-
ran tiedonkeruuta, ennen kuin selviää, 
että YTK:n oikeusturvavakuutus on ai-
van eri asia kuin SPJL:n tarjoama va-
kuutus. YTK:n ja SPJL:n oikeusturvava-
kuutusta vertaillaan kaaviossa sivulla 

27, mutta tiivistäen voidaan todeta, et-
tä YTK:n markkinoima oikeusturva-
vakuutus on itse asiassa ”irtisanomis-
vakuutus”, joka kattaa vain riita-asiat, 
joissa on kyse laittomasta virka- tai 
työsuhteen irtisanomisesta tai purka-
misesta.

Sen sijaan SPJL:n jäsen saa apua 
laajasti erilaisissa työelämään liittyvis-
sä riita-, rikos- ja erimielisyysasioissa. 
Myös korvauksen enimmäismäärä on 
SPJL:n vakuutuksessa suurempi ja 
omavastuu pienempi.

Yleistä lakitekstiä vai 
perehtymistä sinun 
asiaasi

”Oikeudellinen työsuhdeneuvonta” 
YTK:n täysjäsenyyteen kuuluvana pal-

veluna on harhaanjohtava nimike, 
sillä se kattaa vain yleisluontei-

Oikeusturvavakuutus ja 
”oikeusturvavakuutus”

Jos maksan palvelusta vaikkapa 300 euroa, haluan tietää, mitä sillä saan.  
Jos joku toinen näyttää tarjoavan samantapaista palvelua 100 eurolla, alan 
tietenkin selvittää, voiko näin hyvä tarjous olla totta. Aina se ei  olekaan ihan 
sitä miltä ensisilmäyksellä näyttää. Esimerkiksi ”oikeusturva vakuutus” saat-
taa kattaa vain murto-osan siitä, minkä toinen oikeusturvavakuutus kattaa. 
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Oikeudellinen palvelussuhdeneuvonta sekä puhelimitse 
yleisellä tasolla että perehtyen kuhunkin tapaukseen 
liittyvään materiaaliin

Oikeudellinen työsuhdeneuvonta yleisellä tasolla 
(neuvonta, jota voi antaa puhelimitse perehtymättä 
kunkin tapauksen materiaaleihin)

Työ- ja virkaehtosopimusten tulkinta Ei työ- ja virkaehtosopimusten tulkintaa

Palkkaukseen (esim. vaativuustasoihin ja erilaisiin lisiin) 
liittyvä neuvonta

Ei palkkaukseen (esim. vaativuustasoihin ja erilaisiin 
lisiin) liittyvää neuvontaa

Jäsenen edustaminen palkkausta koskevissa 
neuvotteluissa (erimielisyysasiassa)

Ei edusta jäsenen palkkausta koskevissa 
neuvotteluissa (erimielisyysasiassa)

Luottamusmiehen apu työpaikalla esimerkiksi 
työnantajan kanssa käytävässä neuvottelussa 

Ei luottamusmiehen apua työpaikalla esimerkiksi 
työnantajan kanssa käytävässä neuvottelussa

sen neuvonnan, jota lakimies voi antaa 
puhelimessa perehtymättä kyseisen 
tapauksen materiaaleihin. Jos YTK:n 
palveluun kuuluva lakimies todella ot-
taa henkilön asian hoitaakseen, siitä 
tulee lisäkustannuksia avun tarvitsijal-
le, sillä asiakirjojen laatimisesta tai 
muista sovituista toimenpiteistä aiheu-
tuvista kustannuksista YTK:n jäsenen 
pitää sopia erikseen lakimiehen kans-
sa. Sen sijaan SPJL:n lakimies ja luotta-
musmiehet perehtyvät jäsenen asiaan 
ja kaikkiin siihen liittyviin materiaalei-
hin ja yksityiskohtiin ilman että siitä pi-
täisi maksaa ”extraa”. 

Työehtosopimuksen sisältöön, ku-
ten palkkaan tai sen lisiin, liittyvä neu-
vonta ei kuulu YTK:n ”oikeudellisen työ-
suhdeneuvonnan” piiriin, mutta se on 
keskeinen osa SPJL:n luottamusmies-
ten toimintaa. YTK kehottaa käänty-
mään näissä asioissa työsuojeluviran-
omaisten puoleen, mutta kuten Etelä-
Suomen aluehallintoviraston ylitarkas-
taja Eerik Taarnala totesi Motiivi-leh-

dessä 4.2.2016: ”Emme lähde tulkitse-
maan työehtosopimuksia tai neuvotte-
lemaan palkankorotuksista … Oh-
jaamme tarpeen mukaan asiakkaan 
liittoon tai oikeusavun piiriin.”

Luottamusmiehen palvelut 
vain liiton jäsenille

Työttömyyskassan tehtävä on lakisää-
teisen ansioturvan järjestäminen jäse-
nilleen. Finanssivalvonta valvoo työttö-
myyskassojen toimintaa ja vahvistaa 
niiden säännöt ja kunkin vuoden jäsen-
maksut. Sen sijaan SPJL on ammattiliit-
to, jonka tehtävä on paljon laajempi 
kuin työttömyyskassojen lakisääteinen 
tehtävä: ammattiliitto ei huolehdi jäse-
nistä vain irtisanomistilanteissa, vaan 
tarjoaa työsuhteen aikana laajan ja vä-
littömän avun paikallisesti. Luottamus-
miehet auttavat vain liittojen jäseniä ja 
ammattiliittojen luottamusmiehet ovat 
ainut taho, joka ilman erillistä kor-
vausta perehtyy jäsenen työsuhtee-
seen liittyvään tilanteeseen ja toimii 

sen pohjalta – ei siis vain lue, mitä lais-
sa tai sopimuksessa yleisesti sanotaan.

Sopimukset ovat edelleen keskei-
nen työ- ja virkasuhteiden sisältöä oh-
jaava tekijä ja niistä neuvottelevat am-
mattiliitot, ei esimerkiksi työttömyys-
kassa tai työsuojeluviranomainen. 
SPJL:n jäsen voi myös vaikuttaa siihen, 
mitä asioita liitto ajaa eri tasoisissa 
neuvotteluissa, paikallisneuvotteluista 
keskusjärjestötasolle asti. Työttömyys-
kassa ei myöskään vie jäsenensä asi-
aa työtuomioistuimeen, sen voi tehdä 
ammattiliitto ja SPJL on sen tehnytkin 
menestyksellisesti viimeksi tänä kesä-
nä. Vireillä on tälläkin hetkellä pari 
uutta tapausta.

Sanomattakin on selvää, että työ-
elämän kehittäminen tai esimerkiksi 
poliisin, oikeushallinnon ja Hätäkeskus-
laitoksen resursseihin vaikuttaminen ei 
kuulu lainkaan työttömyyskassan tai 
työsuojeluviranomaisten tehtäviin. Tä-
tä työtä tekevät vain ammattiliitot. 

Työsuhdeneuvonta
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Oikeusturvavakuutus

Riita-asiat, jotka liittyvät työ- tai virkasuhteen 
päättämiseen

Riita-asiat, jotka liittyvät työnantajan tekemään työ- 
tai virkasuhteen päättämiseen

Muut työelämään liittyvät riita-, rikos- ja 
erimielisyysasiat

–

Kattaa myös esitutkintavaiheen –

Korvaa vastapuolen oikeudenkäyntikulut Ei korvaa vastapuolen oikeudenkäyntikuluja

Omavastuu kustannuksista 10 % Omavastuu kustannuksista 15 %

Oikeusturvavahingossa korvauksen enimmäismäärä 
17 000 euroa

Oikeusturvavahingossa korvauksen enimmäismäärä 
10 000 euroa

Lisäksi liiton hallitus voi harkintansa mukaan päättää 
oikeudenkäyntikulujen maksamisesta, jos kyseessä on 
koko jäsenistöä koskeva asia

–

Vastuuvakuutus työssä sattuvien vahinkojen varalta

Sisältyy SPJL:n jäsenmaksuun Ei sisälly YTK:n jäsenmaksuun (ei tarjolla YTK:n kautta)

Vapaa-ajan tapaturmavakuutus

Tapaturman hoitokuluja korvataan enintään  
6 366 euroon asti yhtä tapahtumaa kohden

Tapaturman hoitokuluja korvataan enintään  
3 000 euroon asti yhtä tapahtumaa kohden

Kuolemantapauskorvaus 11 974 euroa Kuolemantapauskorvaus 10 000 euroa

ei haittakorvausta kertakorvauksena Haittakorvaus kertakorvauksena 30 000 euroa

Muut vakuutukset

Matkustajavakuutus Ei matkustajavakuutusta

Keskittämisetu ifissä Ei keskittämisetuja

Vakuutukset
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