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Varhaiskasvatus tarvitsee
monenlaisia ammattilaisia.
Sinä olet yksi heistä!
01/2020

Työ varhaiskasvatuksessa

JHL varhaiskasvatuksen edunvalvojana

Varhaiskasvatus on hoitoa, kasvatusta ja
opetusta eri-ikäisten lasten kanssa.

Varhaiskasvatuksen työntekijät ovat joko kunnallisen tai yksityisen alan työehtosopimuksen
piirissä työpaikastaan riippuen. TyöehtosopiVarhaiskasvatuksessa työn kirjo on laaja perhemuksessa on määritetty alan vähimmäisehpäivähoitajan omassa kodissa tehtävästä laadot, joita työnantajan on noudatettava.
jasta työstä esiopetukseen, jossa lapset saavat
lopulliset valmiudet perusopetukseen.
JHL vaikuttaa varhaiskasvatuksen työsuhteisiin liittyviin asioihin sopimusneuvotPäiväkodeissa työskentelevät lastenhoitatelujen lisäksi myös hyvässä yhteistyössä
jat, sosionomit, lastentarhanopettajat sekä
opetus- ja kulttuuriministeriön varhaiskaslasten ryhmä- ja henkilökohtaiset avustajat ja
vatuksen neuvottelukunnassa.
päiväkotiapulaiset. Myös avoin varhaiskasvatus
tarvitsee ammattilaisensa.
Vaikutamme myös päättäjiin ja viranomaisiin,
jotta alan lainsäädäntöä kehitettäessä työntekijöiden ja lasten ääni tulee kuulluksi.
Lisäksi JHL on mukana aktiivisesti kehittämässä alan
koulutuksia ja tutkintoja yhdessä Opetushallituksen
ja eri 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

• Varhaiskasvatuksen lainsäädäntöä on uudistettava henkilöstön
ääntä kuullen. Lastenhoitajien ja amk-taustaisten lastentarhanopettajien osaaminen on tunnustettava.
• JHL edistää perhepäivähoitajien mahdollisuutta lisäkouluttautua halutessaan lastenhoitajiksi.
• Lainvalvonnan tehostamisen lisäksi ryhmäkokoja ja suhdelukua tulee supistaa. On lapsen edun mukaista, että varhaiskasvatuksessa on riittävästi osaavaa henkilökuntaa. Henkilöstön
riittävyyttä tulee arvioida ryhmäkohtaisesti, ei varhaisyksikkökohtaisesti.
• Paras keino yhdenvertaisuuden takaamiseksi on lapsen subjektiivisen päivähoito-oikeuden laajentaminen.
• Henkilöstön pedagogista osaamista tulee kehittää ammatillisten tutkintojen sisältöjä päivittämällä sekä henkilöstön
Päivitä jäsentietosi jhl.fi/omajhl
täydennyskoulutuksella.

oma

ja ilmoittaudu koulutuksiin
osoitteessa: jhl.fi/kurssit

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 tavoitteet varhaiskasvatuksessa

