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Töissä esimiestehtävissä

Jäsenenä saat enemmän - liity nyt!

JHL tarjoaa ammattilaisille

Esimiehen tehtävä työpaikalla on vastata
työn sujumisesta yhteistyössä työntekijöiden
kanssa. Hänen tehtävänään on johtaa työtä, hallita
kokonaisuuksia ja tehdä päätöksiä, jotka vaikuttavat
muuhun henkilöstöön. Esimiehenä toimimisessa tarvitaan
esimiestaitoja.

JHL:n ja sen työttömyyskassan jäsenmaksu yhteensä on 1,38 % (2020)
ansiotulosta. Jäsenmaksu on verotuksessa vähennyskelpoinen. JHL:n kokonaisjäsenmaksulla saat kaikki edut. Ei
yhdistyskohtaisia lisämaksuja. Yhdistysten toimintaan ohjataan 20 % jäsenmaksuista.

•
•
•
•
•

Esimiestaidot eivät ole myötäsyntyisiä, vaikka niin helposti
käytännön tilanteissa ajatellaan. Esimiestehtävään kohdistuu
eri suunnista tulevia odotuksia, jotka voivat olla ristiriitaisiakin. Taitava esimies osaa käsitellä työtilanteita rakentavasti
ja edistää töiden sujumista työpaikalla. Esimiestyössä tarvittavia tietoja ja taitoja kannattaa opiskella ja oppia.

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.

JHL tarjoaa jäsenilleen eväitä
oman ammatti-identiteetin
rakentamiseen ja vahvistamiseen sekä ammattitaidon ja
osaamisen ylläpitämiseen.
Tutustu JHL:n koulutustarjontaan: jhl.fi/kurssit

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

JHL:n tavoitteena työpaikoilla on

oma

Päivitä jäsentietosi jhl.fi/omajhl
ja ilmoittaudu koulutuksiin
osoitteessa: jhl.fi/kurssit

• tuloksellisuus työssä ja hyvinvoivat,
turvalliset työyhteisöt
• luottamukseen perustuva
yhteistyö
• tasaveroisen vuoropuhelun
vahvistaminen esimiestyössä
• yhteistoiminnallinen kehittäminen

suomi (

)

ruotsi (

)

muu (

)

Kansalaisuus

Nykyinen ammattinimike
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.

• Esimies voi omalla toiminnallaan edistää työpaikan
tuloksellisuutta ja työhyvinvointia.
• Esimiestaitoja voi oppia.
• Esimies on monesti esimiestehtävässään yksin –
vertaistuki auttaa käsittelemään esimiestyön
paineita.
• JHL:n esimieskoulutukset tukevat ja vahvistavat
esimiestyössä kehittymistä ja
tarjoavat vertaistukea.

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

