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

Lastensuojelutyö

JHL edunvalvojana

Jäsenenä saat enemmän - liity nyt!

JHL tarjoaa ammattilaisille

Lastensuojelun tehtävänä on
lapsen oikeuksien turvaaminen
sekä vanhempien ja muiden huoltajien
tukeminen kasvatustehtävässä. Ensisijaisesti pyritään siihen, että lapsi/nuori voi
kasvaa ja kehittyä omassa kodissaan.
Lastensuojelulla on lakisääteinen velvollisuus toimia, jos lapsen etu sitä edellyttää.
Kaikilla lapsilla on oikeus turvalliseen ja
virikkeelliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehittymiseen
ja erityiseen suojeluun.

JHL neuvottelee palkoista ja muista työehdoista
yhdessä muiden ammattiliittojen kanssa sekä
kunta- että yksityissektorilla. Kuntien palveluksessa olevien työntekijöiden työehdot sovitaan
kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaan. Yksityisellä sektorilla
noudatettava työehtosopimus voi olla esimerkiksi yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus tai Avaintyönantajat AVAINTA
ry:n työehtosopimus.
Lue lisää: jhl.fi/sopimukset

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.

•
•
•
•
•

JHL tarjoaa jäsenilleen eväitä oman ammattiidentiteetin rakentamiseen ja vahvistamiseen
sekä ammattitaidon ja osaamisen ylläpitämiseen. JHL myös järjestää alan työpaikkakäyntejä
alueellasi sekä kouluttaa alan ammatillisissa kysymyksissä. Lue lisää: jhl.fi/kurssit

Lastensuojelussa työskennellään kunnissa
tai yksityisen sektorin palveluyksiköissä.
Lastensuojelun ammattinimikkeitä ovat
sosionomi, ohjaaja, sosiaalikasvattaja
ja lastenhoitaja.

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

•
•
•

Lisätietoja omalta
luottamusmieheltäsi
tai pääluottamusmieheltä!

oma

•
•
•

Riittävien henkilöstöresurssien varmistaminen
Lastensuojelun asiakkaiden oikeus laadukkaaseen palveluun ja jatkuviin ihmissuhteisiin
Lastensuojelun ammattilaisten osaamisen
vahvistaminen
Avohuollon palveluiden vahvistaminen
Seudulliset suunnitelmat lastensuojelun järjestämisestä ja kehittämisestä
Lapsi- ja perhepalvelut eivät saa jäädä soteuudistuksessa terveydenhuollon jalkoihin

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 tavoitteita lastensuojelutyössä

