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Töissä puhtauspalvelualalla

Osaajana puhtauspalvelualalla

JHL neuvottelee palkoista ja muista työehdoista yhdessä muiden ammattiliittojen
kanssa.

Alan JHL:läiset työskentelevät kunnissa,
kuntayhtymissä, kunnallisissa osakeyhtiöissä, valtiolla ja seurakunnissa sekä
yksityisillä hyvinvointialoilla. TyypilPuhtauspalvelualalla noudatetaan työpailisimpiä työpaikkoja ovat kuntien,
kasta riippuen joko jotakin julkisen alan
kuntayhtymien ja yksityisten alojen
työ- ja virkaehtosopimusta tai yksityisten
koulut, sairaalat, päiväkodit ja
alojen työehtosopimusta. Julkisen alan sopipesulat sekä hoito-,hoiva- ja
muksia ovat kunnallinen, kirkon tai valtion
kuntoutuslaitokset.
virka- ja työehtosopimus. Yksityisen alan
sopimuksia ovat esimerkiksi Avaintes ja ykYleisimpiä ammattinimikkeitä
sityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus.
ovat laitoshuoltaja, siivooja, saiPuhtauspalvelualalla on laaja luottaraala-apulainen, sairaalahuoltaja,
musmiesverkosto, joka valvoo jäsentensä
siivoustyönjohtaja sekä konepetyösuhteen etuja.
sijä.
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.

•
•
•
•
•

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

•
•

Tutustu JHL:n
ammattialasivuihin
osoitteessa
jhl.fi/ammattialat

•

•

oma

•

työstä maksetaan tehtävien vaativuutta
vastaava ja oikeudenmukainen palkka.
henkilöstömitoitus on oikealla tasolla ja
työpaikalla huomioidaan myös työn kuormittavuus.
työnantaja huolehtii työolosuhteista ja työhyvinvoinnista yhteistyössä työntekijöiden
kanssa.
työntekijöillä on vaikutusmahdollisuus työtään ja työyhteisöään koskevissa asioissa.
jokaisella ammattilaisella on mahdollisuus
kehittyä ammatillisesti ja osallistua koulutukseen sekä kehittää työtään ja työyhteisöään.

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.

JHL:n tavoitteena on, että puhtauspalvelualalla

