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Henkilökohtaisen avustajan työ

JHL henkilökohtaisten avustajien edunvalvojana

Henkilökohtainen avustaja tekee työtä
Henkilökohtaisen avustajan työnantajana on
lähellä ihmistä. Työ on vammaisen ihmisen
usein vammainen henkilö itse. Työnantajana voi
avustamista sellaisissa tehtävissä, joita
olla myös kunta tai yksityinen yritys. JHL on
vammainen henkilö tekisi itse, jos pystyisi.
ainoa ammattiliitto, joka on mukana HenkiAvustajan työn sisältö riippuu siitä, missä ja
lökohtaisten avustajien työnantajien liiton
minkälaista apua vammainen henkilö tarvitsee.
(Heta) kanssa tehdyssä työehtosopimuksessa. Lisäksi JHL neuvottelee yksityisen
Tyypillisiä henkilökohtaisen avustajan työtehsosiaalipalvelualan työehtosopimuksen ja
täviä ovat avustaminen kodinhoidossa, työssä
kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopija harrastuksissa. Työ voi sisältää lastenhoitoa,
muksen yhdessä muiden ammattiliittojen
leipomista, kukkien istuttamista tai vaikka urheikanssa.
lutapahtumissa käymistä. Työ on vaihtelevaa ja
monipuolista. Henkilökohtainen avustaja tekee
JHL vaikuttaa avustajien työsuhteisiin
työtään kiinteästi avustettavan henkilön kanssa. liittyviin asioihin sopimusneuvottelujen
Siksi työ edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja
lisäksi myös hyvässä yhteistyössä kuntien
ja kykyä ja halua tulla toimeen erilaisten
ja avustajakeskusten kanssa. Lisäksi olemme
ihmisten kanssa.
aktiivisesti yhteydessä sosiaali- ja terveysministeriöön ja muihin viranomaisiin alaa koskevissa asioissa. Myös vammaisjärjestöt ovat läheisiä
yhteistyökumppaneita.

oma

Ammattiliitto JHL on henkilökohtaisen avustajan
tukena kaikissa työnantajamalleissa.

Jäsenenä saat enemmän - liity nyt!

JHL tarjoaa ammattilaisille

JHL:n ja sen työttömyyskassan jäsenmaksu on yhteensä 1,38 % (2020)
ansiotulosta. Jäsenmaksu on verotuksessa vähennyskelpoinen. JHL:n kokonaisjäsenmaksulla saat kaikki edut. Ei
yhdistyskohtaisia lisämaksuja. Yhdistysten toimintaan ohjataan 20 % jäsenmaksuista.
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ammatillisia koulutuksia
oppaita ja opintomateriaaleja
omat ammattialasivut jäsensivuilla
Motiivi-lehden kotiin ja verkossa
edunvalvojille koulutusta alan
erityiskysymyksistä
• palvelua ja toimintaa alan opiskelijoille
• vakuutus- ja muut jäsenedut
Lue lisää: jhl.fi, motiivilehti.fi
Facebook, Twitter, Instagram: @jhlry,
Youtube: @JHLviestii

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa
Lähetämme sinulle jäsenmaksuperintäsopimuksen toimitettavaksi palkanlaskijallesi.
Sukunimi ja etunimi
Henkilötunnus
Osoite
Postinumero ja -toimipaikka
Matkapuhelin

Henkilökohtaisetavustajat.fi

on uusi henkilökohtaisille avustajille
suunnattu sivusto, jossa JHL tarjoaa
keskustelualustan sekä neuvoja avustajien työtä koskeviin tyypillisiin kysymyksiin.
Muista myös:
facebook.com/henkilokohtaisetavustajat

Henkilökohtaisten avustajien määrä on
kasvanut moninkertaiseksi viime vuosina ja
avustajia tarvitaan jatkossakin.
Siksi JHL pitää tärkeänä, että
• avustajien työsuhteen ehdot saadaan
valtakunnallisesti yhdenmukaisiksi
• työterveyshuoltoon ja työsuojeluun
kiinnitetään erityistä huomiota
• avustajan työ ymmärretään ammatiksi
• avustajille rakennetaan ammatillista
koulutusta
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Äidinkieli
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Kansalaisuus

Nykyinen ammattinimike
Tilaan JHL:n jäsenkalenterin

ei (

)

Työnantaja
Työpaikka
Työsuhteen alkamispäivä
Valtuutan JHL:n erottamaan minut edellisestä liitostani _____________________________________________
____________________________________________________________ ja työttömyyskassasta.
Omistatko itse tai omistaako perheesi kokonaan tai osittain yrityksen, jossa työskentelet
Sallin tietojeni luovuttamisen yhteistyökumppaneiden suoramarkkinointiin.
Päiväys ja uuden jäsenen allekirjoitus
Jäsenhankkijan jäsennumero

ei (

)

kyllä (

)

Leikkaa sivu irti, taita yhteen ja sulje niitillä tai teipillä.

JHL:n tavoitteet
henkilökohtaisen avustajan työssä

