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Töissä vanhustyöalalla

JHL vanhustyön ammattilaisten edunvalvojana

JHL neuvottelee yksityisen sosiaalipalvelualan ja
Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimukset sekä kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen yhdessä muiden ammattiliittojen
Työpaikkoina ovat ikäihmisten ympärivuorokanssa.
kautisen hoiva- ja hoitopalvelujen lisäksi koJHL vaikuttaa alan työsuhteisiin liittyviin
tihoito ja kotona asumista tukevat palvelut.
asioihin sopimusneuvottelujen lisäksi keVanhustyönammattilaisiatyöskenteleemyös
hittämällä työn sisältöjä ja varmistamalla
ikäihmisten kuntoutumispalveluissa, päiväammatillisen koulutuksen vaatimuksia.
keskuksissa ja neuvontapalveluissa.
Lisäksi olemme aktiivisesti yhteydessä
sosiaali- ja terveysministeriöön ja muihin
Ammattinimikkeenä voi olla mm. kodinviranomaisiin alaa koskevissa asioissa. Myös
hoitaja, kotiavustaja, lähihoitaja, apu- ja
vanhusjärjestöt ovat läheisiä
perushoitaja, vanhustyöntekijä, virikeyhteistyökumppaneita.
toiminnanohjaaja, sairaanhoitaja,
geronomi ja sosionomi.
Vanhustyön alalla työskennellään
kunnissa, kuntayhtymissä ja yksityisellä
sektorilla.

Jäsenenä saat enemmän - liity nyt!

JHL tarjoaa ammattilaisille

JHL:n ja sen työttömyyskassan jäsenmaksu on yhteensä 1,38 % (2019)
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
Facebook, Twitter, Instagram: @jhlry,
Youtube: @JHLviestii

Liittymislomake
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa

Lähetämme sinulle jäsenmaksuperintäsopimuksen toimitettavaksi palkanlaskijallesi.

Palvelujärjestelmän tulisi olla yksinkertainen
ja selkeä. Palveluketjujen pitää olla toimivia ja
yhteistyön sujuvaa laitoshoidon ja avohuollon
eri palvelujen välillä. Ikäihmisen palvelutarpeisiin
vastataan monen eri ammattiryhmän yhteistyönä.
Ikäihmisille on oltava aikaa ja on myös huolehdittava kuntouttavasta työotteesta.Vanhustyössä
on huolehdittava henkilöstön turvallisuudesta,
terveydestä ja hyvinvoinnista.

Tutustu
JHL:n koulutuksiin
osoitteessa
www.jhl.fi/kurssit
Päivitä jäsentietosi ja
ilmoittaudu koulutuksiin
osoitteessa: www.jhl.fi

Sukunimi ja etunimi
Henkilötunnus
Osoite
Postinumero ja -toimipaikka
Matkapuhelin
Sähköposti
Äidinkieli

suomi ( )

ruotsi ( )

muu ( )

Kansalaisuus

Nykyinen ammattinimike
Työnantaja

JHL haluaa omalta osaltaan olla mukana
vahvistamassa vanhustyön ammattilaisten
osaamista tarjoamalla runsaasti ammatillisia
koulutustilaisuuksia ympäri Suomea.

Työpaikka

Lue lisää:
www.jhl.fi/ammattialatoiminta

Omistatko itse tai omistaako perheesi kokonaan tai osittain yrityksen, jossa työskentelet

Työsuhteen alkamispäivä
Valtuutan JHL:n erottamaan minut edellisestä liitostani ____________________________________________
_____________________________________________________________ ja työttömyyskassasta.

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 vanhustyössä

