Viestintämateriaaleja ja kanavia

JHL on monialainen liitto

Ammattialaoppaat:
• Henkilökohtaisen avustajan opas 2015
• Kehitysvamma-alan ammattilaisen opas, 2020
• Kirjasto- ja tietopalvelualan vinkkaus, 2019
• Koulunkäynnin- ja aamu- ja iltapäivätoiminnanohjaajan opas 2019*
• Lähihoitajan oma opas 2017
• Puhtauspalvelualan ammattilaisen opas, 2019
• Ravitsemispalvelualan ammattilaisen oma opas, 2018*
• Toimisto-, hallinto-, ja IT-alan ammattilaisen opas, 2019
• Vanhustyön ammattilaisen opas, 2018*
• Varhaiskasvatusalan ammattilaisen opas, 2019*
• Välinehuollon opas, 2017
• Työhyvinvointia ravitsemispalveluihin 2018
• Puhdasta työsuojelua, 2018

Jäsentemme voimat yhdistyvät JHL:n ammattialaverkostoissa.

* myös ruotsiksi

Lisäksi monilta eri aloilta löytyy
omia ammattialaesitteitä.

jhl.fi/liity
JHL:n ammattialakohtaiset teemasivut somessa:
Facebook:
• Henkilökohtaiset avustajat JHL
• JHL Turvallisuusalat Raideammattilaisten yhteisjärjestö JHL ry
• Valtakunnallinen RaPu -ryhmä (ammattialaverkoston jäsenille)
• Vanhustyön ammattilaiset JHL
• Sote-alan ammattilaiset JHL
• JHL Sivistysalat

jhl.fi/ammattialat
04/2020

Twitter:
• JHL sote-alat: @jhlsote
• JHL koulutuspolitiikka: @jhlkopo

JHL on Suomen monialaisin ammattiliitto, joka yhdistää kunnissa,
valtiolla, seurakunnissa ja yksityisellä sosiaalipalvelualalla työskentelevät lähes 200 000 ammattilaista. Valtakunnallisen
ammattialatoiminnan tarkoituksena on kehittää ammattilaistemme
työtä sekä luoda yhteisöllisyyttä jäsentemme keskuudessa.

Vuoden 2016 lopulla JHL toteutti laajan
ammattialaselvityksen, jonka pohjalta
määriteltiin kuusi suurta ammattialakokonaisuutta liitolle:

Kehitämme ja edistämme työelämää, ja
kannustamme jäseniämme keskustelemaan ammattialaansa koskevista erityiskysymyksistä.

•

Ravitsemis- ja puhtausala

Verkostojen kautta lisäämme tiedonkulkua työpaikoilta aluetoimistoon ja
alueilta JHL:n keskustoimistolle. Tieto
kulkee myös toisinpäin.

•

Kasvatus- ja ohjausala

Ammatillisten valtakunnallisten
verkostojen tehtävät:

•

Tietotyö- ja hallinnonala

•

Tekniikka- ja liikenneala

•

•

Sosiaali- ja terveysala

Turvallisuusala

1. Edistämme parempaa työelämää
•
•
•

Valtakunnalliset ammattialaverkostot
kokoavat alan JHL:läiset osaajat yhteen

Nostamme julkisuuteen alakohtaisia
kysymyksiä, epäkohtia ja ideoita.
Haemme ratkaisuja alan ammattilaisia kuunnellen ja viemme viestiä
päättäjille.
Otamme kantaa esimerkiksi ammatilliseen koulutukseen ja edistämme
jäsentemme osaamisen ylläpitämistä
ja laajaa hyödyntämistä.

Ammattialatoiminta alkoi JHL:ssä jo 2000-luvun alkupuolella.
Vanhimmat valtakunnalliset verkostot alkoivat toimistoalalla sekä
ravitsemis- ja puhtauden aloilla.

2. Välitämme ajankohtaista tietoa

Tavoitteellista ja vaikuttavaa toimintaa

•

•

•
•

Pidämme jäsenemme perillä alansa
ajankohtaisista kuulumisista ja työelämän muutoksista.
Jaamme hyödyllistä tietoa
jäsentemme arjen tueksi.
Nostamme jäsentemme näkemyksiä
suuren yleisön tietoon.

•

3. Luomme yhteisöllisyyttä
•

•

Ammatillisissa verkostoissa saman
alan ammattilaiset saavat tukea
toisiltaan.
JHL tekee jäsenhankintaa työpaikoilla, mikä luo yhteisöllisyyttä ammattilaisten keskuuteen sekä kasvattaa
työpaikkakohtaisia tiimejä.

Valtakunnallisia verkostoja ja
alueellista ammattialatoimintaa
•

4. Kehitämme ammatillista osaamista
•
•

Kehitämme työolosuhteita paikallisesti työpaikoilla ja käsittelemme
ajankohtaisia teemoja.
Työpaikkakäynnit ovat osa JHL:n
lähipalvelua.

Ammattialatoiminta ja JHL:n ajamat
tavoitteet liittyvät kiinteästi yhteen.
Tällä tavoin verkostot ja liitto voivat
yhdessä ajaa konkreettisia muutoksia
työelämässä.
Ammattialakohtaisille verkostoille
laaditaan vuosisuunnitelma sekä
talousarvio, joiden toteutumista
arvioidaan erillisessä ohjausryhmässä.

•

Valtakunnalliset ammattialaverkostot
kokoavat yhteen saman alan
ammattilaiset ympäri Suomea.
Kokoontumisia järjestetään muun
muassa JHL:n valtakunnallisten
ammatillisten opintopäivien yhteydessä sekä verkon ylitse.
Alueelliseen ammattialatoimintaan
kuuluvat työpaikkakäynnit, joissa
huomioidaan ajankohtaiset teemat
eri aloilla.

Lue lisää JHL:n ammattialatoiminnasta:
jhl.fi/ammattialat

