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Sosiaali- ja
terveysala tarvitsee
monenlaisia osaajia.
Mielenterveystyön
ammattilaisena olet
yksi heistä!

Mielenterveystyö

JHL edunvalvojana

Mielenterveystyön tavoitteena on
JHL neuvottelee palkoista ja muista työehdoista
vahvistaa mielenterveyttä suojaavia
yhdessä muiden ammattiliittojen kanssa sekä
tekijöitä ja poistaa sekä vähentää vaarankunta- että yksityissektorilla. Kuntien palveluktavia tekijöitä. Mielenterveystyön muotoja
sessa olevien työntekijöiden työehdot sovitaan
kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimukovat ohjaus ja neuvonta, yksilön ja perheen
sen (KVTES) mukaan. Yksityisellä sektorilla
tarpeen mukainen psykososiaalinen tuki,
noudatettava työehtosopimus voi olla esiyksilön ja yhteisön psykososiaalisen tuen
merkiksi yksityisen sosiaalipalvelualan työyhteensovittaminen äkillisissä, järkyttävissä
ehtosopimus tai Avaintyönantajat AVAINTA
kriisitilanteissa ja muut yksilön mielentervery:n työehtosopimus.
yttä tukevat sosiaalipalvelut.
Lue lisää: jhl.fi/sopimukset
Mielenterveysalalla työskennellään kunnissa,
JHL on myös jäsenenä mielenterveyspoolissa,
kuntayhtymissä, valtiolla tai yksityisissä
jonka
muodostavat suomalaisen mielentervekuntoutusyksiköissä sekä mielenterveyskunystyön keskeiset toimijat.
toutujan kotona. Alan ammattinimikkeitä
ovat psykiatrinen sairaanhoitaja, lähiJHL tarjoaa jäsenilleen eväitä oman ammattihoitaja, hoitaja, mielenterveyshoitaja,
identiteetin rakentamiseen ja vahvistamiseen sekä
mielenterveysohjaaja, mielisairaanammattitaidon ja osaamisen ylläpitämiseen. JHL
hoitaja.
myös järjestää alan työpaikkakäyntejä alueellasi
sekä kouluttaa alan ammatillisissa kysymyksissä.
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.

•
•
•
•
•

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

JHL:n tavoitteita mielenterveystyössä
•

oma

Lisätietoja omalta
luottamusmieheltäsi
tai pääluottamusmieheltä!

•

•

•

Vaativassa ihmissuhdetyössä tarvitaan
hyvää työterveyshuoltoa.
Lasten- ja nuorten palveluiden kehittäminen sekä heidän huomioon ottaminen
vanhempien mielenterveyspalveluissa.
SOTE-uudistuksessa palveluketjujen sujuvuus ja ammatillisen henkilöstön yhteistyö turvattava.
Palkkojen kehittyminen työn vaativuuden
lisääntyessä.

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.

Sähköposti

