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Proffs på rusmedelsarbete

Social- och
hälsovårdsbranschen
behöver kompetent folk.
Som proffs på
rusmedelsarbete är du
en av dem!
06/2018

Rusmedelsarbete
Anställda inom rusmedelsarbete
arbetar vid kommuner eller i
serviceenheter inom tredje sektorn.
Yrkesbeteckningar inom
rusmedelsarbetet är övervakare,
missbruksarbetare, närarbetare
inom missbrukarvården.
Yrkesexamina inom branschen är
bl.a. sjukvårdare (YH), socionom
(YH), grundexamen inom social- och
hälsovårdsbranschen, närvårdare
samt yrkesexamen i arbete bland
missbrukare.

JHL som missbrukararbetarnas
intressebevakare
Tillsammans med andra fackförbund förhandlar
JHL om lönerna och övriga arbetsvillkor
inom den kommunala och privata sektorn.
anställda vid kommuner förhandlas om
i det allmänna kommunala tjänste- och
arbetskollektivavtalet (AKTA).
Kollektivavtalet som följs inom privatsektorn
kan vara t.ex. privata socialvårdens
kollektivavtal eller kollektivavtalet för
AVAINTA Arbetsgivarna rf.
Läs mer: www.jhl.fi/avtal
JHL erbjuder sina medlemmar stöd för
att uppbygga och stärka en yrkesidentitet
samt för att upprätthålla yrkeskunskapen
och kunnandet. JHL utför också regionala
arbetsplatsbesök inom området för mentalvård
och ger utbildning i teman som gäller yrket.
Läs mer: www.jhl.fi/kurser

Medlemmar får mer – bli medlem nu!

JHL ger proffsen

JHL:s och dess a-kassas medlemsavgift är
bara 1,38 % (2018) av löneinkomsten.
Medlemsavgiften får dras av i beskattningen. Du som betalar JHL:s totala
fackavgift har rätt till alla förmåner.
Inga extra föreningsavgifter. 20 % av
medlemsavgiftsintäkterna går till föreningarna.

• yrkesinriktade studiedagar runtom i landet
• nationella och regionala yrkesbaserade
nätverk för rusmedelsarbetare
• handböcker och studiematerial
• service och verksamhet för studerande
inom branschen
• försäkringar och andra förmåner
Läs mer: jhl.fi/svenska

Anslutningsblankett
Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf
Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena
Vi skickar dig ett uppbördsavtal som du ska skicka till din löneräknare för arbetsgivaruppbörd av medlemsavgiften.
Släktnamn och förnamn
Personbeteckning
Adress
Potsnummer och postkontor

MEDLEMSSERVICE

Uppdatera dina medlems–
uppgifter och anmäl dig till
kurser på adressen www.jhl.fi/24h

• Servicesystemet ska vara entydigt och klart.
• Servicekedjorna och samarbetet mellan olika
tjänster och aktörer inom institutionsvården
och öppenvården måste fungera också efter
vårdreformen.
• Servicebehovet ska tillgodoses genom
multiprofessionellt samarbete.
• JHL vill höja rusmedelsarbetets status samt
stärka utbildning och nätverkande genom att
erbjuda yrkesinriktade studiedagar för proffs
inom branschen.
• JHL bevakar branschens utveckling vad gäller
löner och arbetarskyddet.

Mobil
E-post
Modersmål

svenska (

)

finska (

)

annat (

)

Nationalitet

Yrke
Arbetsgivare
Arbetsplats
Anställningens begynnelsedatum
Jag förvaltar JHL att säga upp mitt medlemskap i mitt föregående förbund _____________________________
_____________________________________________________________ och min föregående arbetslöshetskassa.
Äger du eller din familj delvis eller helt det företag du arbetar i
Datum och den nya medlemmens underskrift
Medlemsrekryterarens medlemsnummer

nej (

)

ja (

)

Klipp loss, vik samman och häfta eller tejpa ihop.

JHL:s mål inom missbrukarvården

