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Osaajana välinehuoltaja

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

Töissä välinehuoltajana
Välinehuoltajat ovat hyvinvoinnin
ammattilaisia ja tärkeä osa terveydenhuoltojärjestelmää. Välinehuollon historiasta
voi poimia otteita monen sadan vuoden takaa.
Välinehuollossa työskennellään kunnissa,
kuntayhtymissä, valtiolla ja yksityisellä sektorilla. Työpaikkoja ovat terveyskeskukset, sairaaloiden välinehuoltokeskukset, hammashoitolat ja
laboratoriot.

Jäsenenä saat enemmän - liity nyt!

JHL tarjoaa ammattilaisille

Kuntien palveluksessa olevien palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen
virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

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.

•
•
•
•
•

Valtionhallinnon palveluksessa olevien
välinehuoltajien palvelussuhteen ehdot
määräytyvät valtion virka- ja työehtosopimuksen mukaan.
Yksityisen työnantajan palveluksessa
olevien palvelussuhteen ehdot määräytyvät pääsääntöisesti alan työehtosopimuksen mukaan. Sovellettava
työehtosopimus määräytyy puolestaan yrityksen toimialan mukaan.
JHL tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuksia
oman ammatti-identiteetin rakentamiseen ja vahvistamiseen sekä ammattitaidon ja osaamisen ylläpitämiseen.

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

oma

Postinumero ja -toimipaikka

JHL:ssä vaikutamme
siihen, että

Tutustu
JHL:n koulutuksiin
osoitteessa
jhl.fi/kurssit

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

• koulutus vastaa työelämän tarpeita
• työ tehdään hyvässä ilmapiirissä sekä
turvallisessa ja terveellisessä työympäristössä
• palvelujen laadusta ja työhyvinvoinnista
huolehditaan yhdessä työnantajan ja henkilöstön kanssa
• ammattityöstä maksetaan oikeudenmukainen ja tehtävien vaativuutta vastaava palkka
• muuttuvassa työssä huomioidaan palvelutuotannon ja kansainvälisyyden haasteet
• kaikkia työntekijöitä, myös määräaikaisissa
ja epätyypillisissä työsuhteissa olevia,
kohdellaan tasa-arvoisesti

Matkapuhelin
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.

Välinehuoltoalalla on välinehuollon
perustutkinto.

JHL välinehuoltajien edunvalvojana

