Töissä valtion turvallisuusalalla AMMATTILIITTOSI ON JHL!

JHL:n jäsenyhteisöliitot
Tulliliitto

Aliupseeriliitto
perustettu: 1965

perustettu: 1906

jäsenmäärä: 3 300

jäsenmäärä: 1 200

paikallisyhdistykset: 24

jäsenyhdistykset: 14

www.aliupseeriliitto.fi

www.tulliliitto.fi

Puolustusvoimien aliupseerit työskentelevät
esimies- ja ammattitehtävissä maa-, meri- ja
ilmavoimissa. Aliupseerien tehtävät kattavat kaikki
puolustushallinnon toiminnot asevelvollisten
koulutuksesta tekniikan, turvallisuusvalvonnan ja
hallinnon erityistehtäviin. Tyypillisiä nimikkeitä
ovat mm. opetus-, sotilaspoliisi-, tilannevalvontaja lentokonehuoltoaliupseerit.

Tulliliiton jäsenet kantavat toimialaansa kuuluvat verot, maksut ja tullit ja varmistavat EU-sisämarkkinoiden häiriöttömän toiminnan. Tullin
henkilöstö torjuu huumaus- ja muiden vaarallisten aineiden salakuljetusta ja talousrikollisuutta
sekä kansalaisten terveyteen ja turvallisuuteen
kohdistuvia uhkia. Tyypillisiä ammattinimikkeitä
ovat tullitarkastaja ja -ylitarkastaja.

Rajaturvallisuusunioni

Vankilavirkailijain Liitto VVL

perustettu: 2012

perustettu: 1895

jäsenmäärä: 2 500

jäsenmäärä: 2 000

paikallisyhdistykset: 12

jäsenyhdistykset: 23

www.rtu.fi

www.vankilavirkailija.fi

Rajaturvallisuusunionin jäsenet työskentelevät
Rajavartiolaitoksen eri ammatti- ja asiantuntijatehtävissä. Rajaturvallisuusunioniin kuuluu jäseniä
Rajavartiolaitoksen kaikista ammattiryhmistä, eli
rajavartijoita, merivartijoita, upseereita, opisto- ja
erikoisupseereita sekä siviiliviranhaltijoita.
Rajaturvallisuusunioni on perustettu keväällä 2012
Merivartioliiton ja Rajavartioliiton yhdistymisen
seurauksena.

Vankilavirkailijain Liitto VVL ry:n jäsenet työskentelevät Rikosseuraamuslaitoksen eri ammattitehtävissä, esimerkiksi vartijoina ja esimiestehtävissä
sekä ruokapalvelu-, terveydenhoito- ja toimistotehtävissä vankiloissa. Uusien rangaistusmuotojen,
kuten valvotun koevapauden ja valvontarangaistuksen, yleistyessä liiton jäseniä työskentelee
entistä enemmän myös muurien ulkopuolella.

Turvallisuusala
tarvitsee monenlaisia
osaajia.
Sinä olet yksi heistä!
01/2020

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

JHL on valtion turva-alojen vahva

JHL:n yhdistykset valtion turva-alalla

TOIMIJA. Liitto kokoaa yhteen puolustusvoimissa, hätäkeskuksissa, poliisi- ja oi-

Hätäkeskusten henkilöstö JHL

keushallinnossa, Rikosseuraamuslaitoksen sekä Rajavartiolaitoksen ja Tullin palveluksessa olevat ammattilaiset. Tule sinäkin mukaan!

Hätäkeskusten henkilöstö JHL:n jäsenet työskentelevät alueellisissa hätäkeskuksissa sekä Hätäkeskusyksikössä Porissa.
Hätäkeskuspäivystäjät vastaavat kansalaisten hätäpuheluihin ja ohjaavat avun perille. JHL:n jäseniä työskentelee
myös vuoromestareina, hälytys- ja hallintosihteereinä sekä
erilaisissa asiantuntijatehtävissä.

EDUNVALVOJA. Liitto neuvottelee työ- ja virkaehtosopimukset ja valvoo niiden noudattamista. JHL:n osaava ja laaja-alainen edunvalvontaorganisaatio aluetoimistoineen on käytössäsi.

VAIKUTTAJA. Liitolla ja sen noin 200 000 jäsenellä on vaikutusvaltaa yhteiskunnallisessa
päätöksenteossa ja toimialaa koskevia lakeja ja asetuksia säädettäessä.

Poliisihallinnon henkilöstö JHL
Tampereen poliisien yhdistys JHL

VERKOSTOITUJA. JHL:n turvallisuusalan verkosto tarjoaa
yhteistyö foorumin valtion turva-alojen toimijoille, jakaa tietoja
hyvistä virasto- ja alakohtaisista käytännöistä ja vaikuttaa alan
koulutukseen. Lisäksi verkosto järjestää säännöllisesti
ammatillisia opintopäiviä ja muita jäsentapahtumia.

Suomen Kihlakunnan ulosottomiesten Yhdistys JHL
Suomen Haastemiehet JHL
Oikeushallinnon toimihenkilöt JHL

facebook.com/
JHLTurvallisuusalat

JHL:n jäsenet toimivat monissa oikeushallinnon asiantuntija- ja muissa tehtävissä, mm. haastemiehinä ja käräjäoikeuksien ja muiden tuomioistuinten sekä oikeusministeriön
palveluksessa. Myös kihlakunnanvirastojen ulosottomiehet
ovat JHL:n jäseniä.

JHL tarjoaa ammattilaisille
• ammatilliset opintopäivät ympäri
Suomea ja JHL-opistolla Helsingissä
• ammatillisia verkostoja
• oppaita ja opintomateriaaleja
• Motiivi-lehden kotiin ja verkossa
• edunvalvojille koulutusta alan
erityiskysymyksistä
• palvelua ja toimintaa alan
opiskelijoille
• vakuutus- ja muut jäsenedut

oma

JHL:n jäseniä työskentelee poliisilaitosten ja valtakunnallisten yksiköiden poliiseina, vartijoina sekä poliisihallinnon
lupa-, hallinto- ja muissa toimistotehtävissä sekä Poliisihallituksessa. Molemmat yhdistykset ovat valtakunnallisia.

Jäsenenä saat enemmän - liity nyt!
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.fi/liity

Puolustusvoimien siviilihenkilöstö
Puolustushallinnon Rakennuslaitoksen JHL:läiset
Puolustushallinnon JHL:läinen siviilihenkilöstö työskentelee
toimisto-, varasto-, kunnossapito-, siivous- ym. siviilitehtävissä varuskunnissa, laitoksissa ja puolustusvoimien muissa
kiinteistöissä. Lisäksi JHL:n jäseniä työskentelee puolustusvoimien kunnossapitokumppanin Millog Oy:n palveluksessa.

