OSAAJANA
yksityisellä sosiaalipalvelualalla

JHL
MAKSAA
POSTIMAKSUN

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
INFO: 00017
Tunnus: 5001436
00003 VASTAUSLÄHETYS

Sosiaali- ja
terveysala tarvitsee
monenlaisia osaajia.
Olet yksi heistä!
01/2020

Osaajana yksityisen
sosiaalipalvelualan ammattilainen

JHL neuvottelee, sopii ja vaikuttaa
yksityisellä sosiaalipalvelualalla

Sosiaalipalvelut elävät muutosten aikaa.
Sosiaalipalvelualan työnantajia ovat yksityiset
Palvelujen tarve kasvaa ja alalle tarvitaan
yritykset, yhdistykset, säätiöt ja muut vastaavat
ammattitaitoisia työntekijöitä. Hoidon ja
yhteisöt. JHL neuvottelee yksityisen sosiaahoivan laadun tekijä on osaava ammattilailipalvelualan ja Avaintyönantajat AVAINTA
nen. JHL:n jäseniä on kaikissa sosiaalipalvery:n työehtosopimukset yhdessä muiden
lualan ammateissa ja tehtävissä. JHL:n voima
ammattiliittojen kanssa sekä vaikuttaa työon moniammatillisuudessa.
elämää koskevaan lainsäädäntöön.
Työpaikalla jäsentä lähellä on luottamusJHL:läiset ammattilaiset työskentelevät
miehet, joille JHL järjestää monipuolista
• hoito- ja hoivatyön ammateissa
koulutusta sekä neuvoo heitä työelämän
• kasvua, kehitystä ja kuntoutumista
kysymyksissä. Jäsenten ja liiton välistä
tukevissa ammateissa
tiedonkulkua varmistavat myös työpaikoilla
• ravitsemispalveluissa
nimetyt yhdyshenkilöt.
• puhtauspalveluissa
Lue lisää: jhl.fi/tyoelama
• teknisen alan ammateissa
JHL:n ammatilliset seminaarit, kehittämispäivät ja
• toimistotehtävissä
opintopäivät on tarkoitettu kaikille jäsenille.
Koulutuksen aiheet ovat ajankohtaisia ammatillista osaamista täydentäviä teemoja. JHL:n koulutus antaa mahdollisuuden kohdata toinen oman
alan ammattilainen. Lue lisää: jhl.fi/kurssit

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

Liittymislomake
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa

Lähetämme sinulle jäsenmaksuperintäsopimuksen toimitettavaksi palkanlaskijallesi.
Sukunimi ja etunimi
Henkilötunnus
Osoite
Postinumero ja -toimipaikka
Matkapuhelin
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•
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•
•

Työstä maksetaan tehtävien vaativuutta vastaava ja oikeudenmukainen palkka.
Henkilöstömitoitus on oikealla tasolla ja työpaikalla huomioidaan myös työn kuormittavuus.
Työnantaja huolehtii työolosuhteista ja työhyvinvoinnista yhteistyössä työntekijöiden kanssa.
Työntekijöillä on vaikutusmahdollisuus työtään
ja työyhteisöään koskevissa asioissa.
Jokaisella ammattilaisella on mahdollisuus
kehittyä ammatillisesti ja osallistua koulutukseen sekä kehittää työtään ja työyhteisöään.

Sähköposti
Äidinkieli

suomi (

)

ruotsi (

)

kyllä (

)

englanti (

)

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 tavoitteena on, että
yksityisellä sosiaalipalvelualalla...

