Yhdistys on kotipesäsi

Sähköiset palvelut 24/7

JHL:n jäseneksi liitytään yhdistyksen kautta. Yhdistykset edistävät
jäsentensä edunvalvontaa ja ammatillista yhteistoimintaa työpaikoilla.

JHL:n sähköiset palvelut omaJHL ja omaKoulutus ovat jäsenten käytössä ympäri vuorokauden. OmaJHL:ssä voit esimerkiksi pitää
yhteys- ja työsuhdetietosi ajan tasalla,
maksaa jäsenmaksusi ja ilmoittaa jäsenmaksuvapautuksesta. OmaKoulutuksessa voit ilmoittautua liiton koulutukseen minä vuorokaudenaikana tahansa.

Yhdistyksen jäsenet päättävät, millaista toimintaa yhdistys järjestää, ja tekevät ehdotuksia työelämän ja alan työehtosopimusten
parantamiseksi.
JHL:ssä on yli 500 yhdistystä ja ne toimivat eri puolilla Suomea.

Työttömyyskassa

Palvelut lähellä sinua
JHL:n yhdeksän aluetoimistoa ympäri maan palvelevat ja auttavat
ammattiliiton jäseniä jäsenyyteen ja työelämään liittyvissä asioissa. Aluetoimistot ovat yhdistysten tukena sekä pulmatilanteissa että käytännön järjestelyissä. Aluetoimistoista mennään sinne,
missä yhdistykset toimivat. Yhdistyksiä sparrataan muun muassa
työpaikkakäyntien toteuttamisessa, jäsenkohtaamisessa ja työpaikoilla näkymisessä.

Liity jäseneksi:
jhl.fi/liity

JHL:n työttömyyskassan jäsenenä
Lue lisää
saat turvaa työelämän katkoksissa. Kassa maksaa jäsenilleen
työttömyyskassan
ansiopäivärahaa, liikkuvuusjäsenyydestä:
avustusta tai vuorottelukorvausta.
tyottomyyskassa.jhl.fi
Työttömyyskassan sähköinen eWertti
nettikassa on käytössäsi ympäri vuorokauden viikon jokaisena päivänä.

Yksin ei tarvitse pärjätä.
Ammattiliitto JHL on tukenasi
jo opintojen aikana!

enyys
JHL:n opiskelijajäs
on maksuton!
tavimman
Liity Suomen vaikut
ammattiliiton
opiskelijajäseneksi
jhl.fi/liity

JHL:n nuoriso- ja opiskelijatoiminta on kaikille avointa. Järjestämme tapahtumia
ympäri vuoden eri paikkakunnilla. Tutustu toimintaamme jhl.fi/opiskelijat

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
Sörnäisten rantatie 23, 00500 HELSINKI
PL 101, 00531 HELSINKI, Vaihde 010 770 31

jhl.fi

motiivilehti.fi

Facebook, Twitter ja Instagram: @jhlry
youtube.com/jhlviestii

Tähtiammattilaisten

JÄSENEDUT

JHL neuvottelee työehtosi

Maksutonta oikeusapua

JHL:n tärkein tehtävä on neuvotella työ- ja virkaehtosopimukset jäsenilleen. Niissä sovitaan mm.
palkoista, työajasta ja vuosi- ja sairauslomaoikeuksista. JHL neuvottelee myös työsuhdeturvasta, joka määrittää esimerkiksi irtisanomista
tai lomauttamista koskevat säädökset.

Väillä käy niin, että ongelmia ei saada ratkaistua työpaikalla,
paikallisesti neuvottelemalla. Silloin JHL:n jäsenellä voi olla
mahdollisuus saada liitolta ilmaista oikeusapua ja lakimiehen
palveluja.

JHL neuvottelee lähes sata työ- tai virkaehtosopimusta muun muassa kunnissa, valtiolla ja yksityisissä hyvinvointipalveluissa työskenteleville. jhl.fi/tyoehtosopimukset

Luottamusmies tulkitsee työehtoja

Oikeusavun hakeminen tapahtuu aina oman luottamusmiehen
tai yhdistyksen kautta. jhl.fi/oikeusapu

Vapaa-ajan jäsenetuja
JHL tarjoaa jäsenilleen kaupallisia ja vapaa-ajan jäsenetuja. Myös JHL-yhdistyksillä voi olla omia etuja.

Työpaikan oma JHL:läinen luottamusmies tai pääluottamusmies, joka auttaa työelämän arkipäiväisissä pulmissa.

JHL:n jäsenet voivat varata käyttöönsä Keski-Suomessa sijaitsevan Koskenhovin huviloita sekä useita Holiday Clubin lomaosakkeita ympäri Suomen.

Luottamusmies valvoo virka- ja työehtosopimusten toteutumista työpaikalla, tulkitsee sopimusten sisältöä ja
käy neuvotteluja työnantajan kanssa.

Teboil antaa liiton jäsenille alennusta mm. bensiinistä ja dieselöljystä sekä voiteluaineista ja pesusta.

Luottamusmies varmistaa, että työpaikalla noudatetaan
työelämän pelisääntöjä.jhl.fi/luottamusmies

Työsuojelulla edistetään jaksamista
Työsuojeluvaltuutetun tärkein tehtävä on edistää työntekijöiden terveyteen ja jaksamiseen liittyviä asioita työpaikalla. Näihin asioihin kuuluvat mm. turvallinen työympäristö,
terveelliset työajat, työterveyshuolto sekä työssä jaksaminen.
Työsuojeluvaltuutettu edustaa kaikkia työntekijöitä – ei
vain JHL:läisiä – turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevissa
asioissa. jhl.fi/tyosuojeluvaltuutetuksi

Koulutusta
JHL:n jäsenille ja aktiiveille on tarjolla monipuolista
koulutusta suomeksi ja ruotsiksi. Koulutuksia järjestetään
mm. JHL-opistolla Helsingissä, Kiljavan opistolla, alueilla ja
verkossa.
Koulutuksemme sisältää mm. luottamusmiestyön, työsuojelun sekä yhdistystoiminnan perusteet. Kerromme myös lakimuutosten vaikutuksista jäsentemme työhön sekä ammattialojemme
tuoreita kuulumisia.
JHL:n ammatilliset opintopäivät
ovat ammatillista täydennyskoulutusta, jolloin on mahdollista, että työantajasi huolehtii
kurssimaksustasi.
Koulutuskalenterimme
löydät verkkosivuiltamme:

jhl.fi/koulutus

JHL:llä on kaupallisia jäsenetuja mm. kello- ja korumyymälöissä
sekä lehtitilauksissa.
Jäsenet saavat myös risteilyjä ja reittimatkoja,
hostelliyöpymisiä sekä hotelli- ja kylpyläetuja kohtuuhintaan. jhl.fi/jasenedut

Vakuutusetuja

Solidaarisuuslähettiläät
JHL haluaa edistää solidaarisuutta Suomessa ja muualla maailmassa.
Kaiken toimintamme tulee olla vastuullista, ympäristöllisesti ja sosiaalisesti kestävää.

JHL on vakuuttanut jäsenensä Keskinäinen
vakuutusyhtiö Turvassa. Vakuutus tarjoaa monipuolista turvaa matkoilla ja vapaa-ajalla. Myös
vakuutusyhtiö If tarjoaa vakuutuksistaan tuntuvia
alennuksia JHL:n jäsenille

JHL:n jäsenenä sinulla on mahdollisuus osallistua liiton, sen yhteistyökumppaneiden tai oman yhdistyksesi solidaarisuustoimintaan

Jäsenkorttisi on myös matkavakuutuskorttisi.
Tutustu vakuutusehtoihin ja Turvan tarjoamiin etuihin:

Lisää aiheesta: jhl.fi/solidaarisuustoiminta

turva.fi/jhl
JHL:n tähtiammattilaiset kokoontuvat ammattialafoorumiin 23.-24.10.2020 Tampereelle. Sinut on kutsuttu mukaan! Ilmoittaudu jhl.fi/kurssit

HYÖDYNNÄ ETUSI
JÄSENKORTILLA:
-2,1 snt/l bensiinistä*
-2,1 snt/l dieselistä*

Ryhtymällä työpaikkasi tai yhdistyksesi solidaarisuuslähettilääksi voit
kampanjoida, tiedottaa ja vaikuttaa kunnollisten työolojen puolesta
myös kehitysmaissa.

LISÄKSI:
-10 % voiteluaineista**
-5 % pesuista
-5 % autokemikaaleista

-5 % nestekaasusta***

* Edun saa Teboil-huoltamoilta ja -automaattiasemilta
lukuunottamatta Teboil Express -automaattiasemia.
** Koskee 10-litraisia ja sitä pienempiä pakkauksia.
*** Koskee täyttöä.
www.teboil.fi/liitto
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TaskuTurva –

vakuutusturva aina mukanasi
Kun lähdet matkalle, pakkaa Turva mukaan.
Ammattiliittosi tarjoama vakuutusturva ja reissujasi
turvaava matkavakuutuskortti kulkevat mukanasi uuden
TaskuTurva-sovelluksen avulla. Hyvää matkaa!
Lataa ilmainen TaskuTurva-sovellus Google Play Kaupasta
tai App Storesta. Lue lisää osoitteesta turva.fi/taskuturva

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva
www.turva.fi • puh. 01019 5109

