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Arbete med äldre

JHL som vårdproffsens intressebevakare

Medlemmar får mer – bli medlem nu!

JHL ger proffsen

Arbetsgivarna i branschen är kommuner,
samkommuner och privata aktörer.

JHL är tillsammans med andra fackförbund förhandlingspart i kollektivavtalet för den privata
socialservicebranschen och för AVAINTA-arbetsgivarna samt i allmänna kommunala tjänsteoch arbetskollektivavtalet.

JHL:s och dess a-kassas totala medlemsavgift är bara 1,38 % (2020) av löneinkomsten. Medlemsavgiften är avdragsgill i beskattningen. Du som betalar
JHL:s totala fackavgift har rätt till alla
förmåner. Inga extra föreningsavgifter.
Av medlemsavgiftsintäkterna går 20 %
till föreningarna.

•
•

Proffs inom arbete med äldre jobbar också
inom rehabilitering, på dagscentraler och
med rådgivningstjänster.
Yrkesbeteckningen kan vara till exempel
hemvårdare, hemassistent, närvårdare, hjälpskötare, primärskötare, aktivitetshandledare,
sjukskötare, geronom eller socionom.

Utöver avtalsförhandlingarna påverkar JHL
branschens anställningsvillkor genom att
utveckla arbetets innehåll och säkerställa
kraven på den yrkesrelaterade utbildningen. JHL deltar i reformen av service
för äldre bland annat genom att påverka
personaldimensioneringen och uppgiftsstrukturen. Vi har också ett nära samarbete
med organisationerna för äldre.

JHL:s mål inom äldreomsorgen
Servicesystemet ska vara entydigt och klart.
Servicekedjorna ska vara fungerande och
samarbetet smidigt mellan olika tjänster och
aktörer inom institutionsvården och öppenvården. Seniorernas servicebehov ska tillgodoses
genom multiprofessionellt samarbete. Personalen
måste kunna ägna tid åt seniorerna och se till att
arbetssättet är rehabiliterande. Personalens
säkerhet, hälsa och välbefinnande bör tryggas
inom äldreomsorgen.
JHL vill göra sin del för att stärka yrkeskunskapen
hos proffs inom äldreomsorgen genom att erbjuda
ett omfattande utbud av yrkesinriktade utbildningar i olika delar av Finland.
Läs mer:
jhl.fi/yrkesbranscher
Uppdatera dina medlemsinformation i jhl.fi/mittjhl och anmäl dig till
kurser på adressen jhl.fi/kurser

•
•
•
•
•

Anslutningsblankett
Förbundet för den offentliga sektorn och
välfärdsområdena JHL
Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn
och välfärdsområdena

Läs mer på jhl.fi/sv, motiivilehti.fi/sv
Facebook, Twitter, Instagram: @jhlry
Youtube: @JHLviestii

Vi skickar dig ett uppbördsavtal som du ska skicka till din löneräknare för
arbetsgivaruppbörd av medlemsavgiften.
Släktnamn och förnamn
Personbeteckning
Adress
Posnummer och postkontor
Mobiltelefon
E-post
Modersmål

svenska (

)

finska (

)

engelska (

)

Medborgarskap

Nuvarande yrkesbeteckning
Jag beställer JHL:s medlemskalender

ja (

)

nej (

)

Arbetsgivare
Arbetsplats
Anställningens begynnelsedatum
Jag befullmäktigar JHL att säga upp mitt medlemskap i mitt föregående fackförbund _____________________
___________________________________________________________________________________ och a-kassa.
Äger du eller din familj delvis eller helt det företag du arbetar i

nej (

)

ja (

)

Jag tillåter att mina uppgifter överlåts till samarbetspartner för direktmarknadsföring.
Datum och den nya medlemmens underskrift
Medlemsrekryterarens medlemsnummer

Klipp loss, vik samman och häfta eller tejpa ihop.

Arbetsplatserna finns inom äldrevård och
äldretjänster som har öppet dygnet runt,
men också inom hemvård och service som
stöder hemmaboende.

Yrkesinriktade kurser
Möjlighet att bygga upp nätverk
med yrkesproffs i din egen bransch
Medlemstidningen Motiivi per post och
på webben
Specialiserade utbildningar för proffs
inom branschen
Service och verksamhet för studerande
inom branschen
Försäkringar och andra förmåner
Din egen förening och regionkontoret finns
nära dig och JHL:s yrkesrelaterade verksamhet stöder dig

