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Kasvatus- ja ohjausala tarvitsee
monenlaisia osaajia.
Koulunkäynnin ohjaajana olet
yksi heistä!
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Ammattina koulunkäynninohjaus
JHL:n näkemyksen mukaan koulunkäynninohjaajan työ on haasteellista eri-ikäisten
ja kulttuuritaustaltaan erilaisten ihmisten
kasvun ja kehityksen tukemista päiväkodeissa, kouluissa, oppilaitoksissa ja vapaa-ajan
toiminnassa.
Koulunkäynninohjaajat toimivat moniammatillisissa työyhteisöissä, joiden tarkoituksena
on luoda tukea tarvitsevalle turvallinen ja
kannustava oppimisympäristö. Koulunkäynninohjaajan työn tavoitteena on oppilaan
ohjaaminen, avustaminen ja tukeminen
oppimisprosessin eri vaiheissa siten, että
oppilaan itsenäisyys ja omatoimisuus korostuvat.
Alan ammattilaiselta vaaditaan toiminnassaan eettistä vastuullisuutta, kasvatustietoisuutta, ohjaus- ja vuorovaikutustaitoja sekä
kykyä kohdata erilaisuutta.

JHL koulunkäynninohjauksen
ammattilaisten edunvalvojana
JHL neuvottelee palkoista ja muista työehdoista yhdessä muiden ammattiliittojen kanssa. Alan työehtosopimuksissa on määritelty alan työehdot,
joita työnantajan on noudatettava.
JHL vaikuttaa alan työsuhteisiin
liittyviin asioihin sopimusneuvottelujen lisäksi olemalla yhteydessä myös päättäjiin ja viranomaisiin, jotta alan lainsäädäntöä
kehitettäessä alan ammattilaisten
ääni tulee kuulluksi.
Lisäksi JHL on mukana aktiivisesti
kehittämässä alan koulutuksia ja
tutkintoja yhdessä Opetushallituksen
ja muiden toimijoiden kanssa.

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.
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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

JHL:n tavoitteet koulunkäynninohjauksessa
•

Tutustu JHL:n
ammattialasivuihin
osoitteessa jhl.fi/tyoelama/
ammattialat/kasvatusja-ohjausala/

oma

•

•
•
•
•

perusopetuksen lainsäädäntöä on uudistettava niin, että koulunkäynninohjaajan asema
perusopetuslaissa tunnustetaan
osoittaa työn merkitys ja tehdä siitä näkyvää ja arvostettua osana moniammatillista
työyhteisöä
aktiivinen osallistuminen monialaisen yhteistyön kehittämiseen oppilaan tueksi
huolehtia ohjaajien työhyvinvoinnista
työn vaativuuteen perustuva palkkaus
kuntoon
vakinaiset työsuhteet täydellä työajalla

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.

Ammattinimikkeinä voi olla mm. koulunkäynninohjaaja, koulunkäyntiavustaja,
henkilökohtainen avustaja.

