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orsaker att höra till JHL

Medlemsförmåner
för stjärnproffs
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I fackförbundet är
du starkare
Stöd, trygghet, information och fritidssysselsättning ...
Fackförbundet JHL erbjuder sina medlemmar strålande förmåner.
Genom att höra till fackförbundet får du rättvisa anställningsvillkor och stöd i arbetslivets vardag. Och om du blir arbetslös
faller du inte på bar backe.
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Lön som du kan leva på och
rättvisa anställningsvillkor
Ingen lever på luft. Genom att höra till fackförbundet försäkrar du
dig om att få rejäl ersättning för ditt arbete. Samtidigt ser du till
dina övriga anställningsvillkor. Tack vare dem har du till exempel
möjlighet att ta ut semester.
JHL:s viktigaste uppgift är att förhandla om medlemmarnas anställningsvillkor. I tjänste- och arbetskollektivavtalen finns bestämmelser om till exempel
lön, arbetstid och rätt till semester och sjukledighet.
JHL är avtalspart i nästan hundra tjänste- och arbetskollektivavtal för
arbetstagare inom kommunerna, staten och privata välfärdstjänster.

Otack
är världens
lön.
Men
löneförhöjning skulle
sitta bra!

jhl.fi/kollektivavtal
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Förtroendemannen
står på din sida

Gratis
för studerande

Fick du inget övertidstillägg? Fick du ett för långt skift i arbetsskiftsförteckningen

Studier är värdefullt arbete. I JHL behöver du inte klara dig ensam
ens under studietiden, för fackförbundet stöder dig redan under
studietiden.

På din arbetsplats finns JHL:s egen förtroendeman eller huvudförtroendeman. Hen slår vakt om att arbetsplatsen följer arbetslivets spelregler
och hjälper i vardagliga bekymmer.
Förtroendemannen övervakar efterlevnaden av tjänste- och arbetsvillkor
på arbetsplatsen, tolkar innehållet i avtalen och representerar arbetstagarna i förhandlingar med arbetsgivaren. Du kan vända dig till förtroendemannen i alla vardagliga situationer.

jhl.fi/fortroendeman
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A-kassan
ger trygghet
Vem som helst kan drabbas av arbetslöshet. I JHL faller du inte på
bar backe. Som medlem i fackförbundet hör du till arbetslöshetskassan. A-kassan ger dig trygghet vid avbrott i arbetslivet.
A-kassan betalar inkomstrelaterad dagpenning, rörlighetsunderstöd och
alterneringsersättning. Webbkassan eWertti finns tillgänglig för dig dygnet
runt, sju dagar i veckan.

tyottomyyskassa.jhl.fi/sv
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JHL:s medlemsavgift för studerande är jämna noll euro. Samtidigt blir du
medlem i JHL:s arbetslöshetskassa. Du får också tillgång till andra medlemsförmåner.
JHL:s studerandeverksamhet är öppen för alla. Vi ordnar evenemang på olika
orter, året runt.

jhl.fi/opiskelijat

Information och utbildning
Hur påverkar den nya lagändringen dina rättigheter? Hur tar du
pauser i arbetet? Hur blir du förtroendeman?
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JHL-medlemmarna får tillgång till Finlands mångsidigaste utbud av arbetslivsutbildning! Fackförbundet ordnar kurser på olika håll i landet.
Du får lära dig nytt om ork i arbetet, jobbet som förtroendeman, arbetarskydd och föreningsverksamhet. Du får också höra det senaste inom alla våra
branscher.
Som medlem i JHL får du också hem tidskriften Motiivi, en tidning av god
kvalitet som alltid är högaktuell. Dessutom får du tillgång till JHL-medlemmarnas egna elektroniska kanaler.

jhl.fi/kurskalender
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Gratis rättshjälp
Lönefordringar från flera år tillbaka på kontot. Diskrimineringsersättning för uteslutning från jourarbete. Ersättning för olaglig
upphävning av arbetsavtal.
Det är ett exempel på rättsliga vinster från de senaste åren, som uppnåtts
med hjälp av påverkan från JHL.
Ibland lyckas man inte lösa problemen på arbetsplatsen. I sådana fall kan
JHL:s medlemmar ansöka om gratis rättshjälp och juristtjänster hos fackförbundet.

Ensam
är stark .

Du ansöker om rättshjälp hos din egen förtroendeman eller förening.

jhl.fi/rattshjalp
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Förmånliga fritidsaktiviteter
JHL erbjuder kommersiella förmåner och medlemsförmåner på fritiden. Också de lokala JHL-föreningarna och regionkontoren kan ha
sina egna förmåner.
Som JHL-medlem kan du reservera stugor och semesteraktier runtom i
Finland. Du får också kryssningar och resor, hotell- och badsemestrar till
förmånspris.
Teboil ger dig rabatt på bensin, dieselolja, gasol, smörjmedel och biltvätt.
Som JHL-medlem får du dessutom rabatt i många klock- och smyckesaffärer
samt på tidningsprenumerationer.

jhl.fi/medlemsformaner
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Försäkringsskydd
på fritiden

Möjlighet
att påverka

JHL:s medlemmar är försäkrade hos Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva. Försäkringen erbjuder ett mångsidigt skydd på resor och
fritiden.

Som JHL-medlem kan du vara med om att förbättra världen! JHL
befrämjar solidaritet i Finland och runtom i världen.

Även försäkringsbolaget If erbjuder JHL-medlemmarna försäkringar till
kraftigt rabatterat pris.
Ditt medlemskort är ditt resenärsförsäkringskort. Bekanta dig med försäkringsvillkoren och de förmåner som Turva erbjuder på:

turva.fi/jhl

Som medlem i fackförbundet har du möjlighet att delta i förbundets, dess
samarbetspartners eller din egen förenings solidaritetsarbete.
Som solidaritetsambassadör på din arbetsplats kan du föra kampanj, informera om och påverka för att främja arbetsvillkoren i u-länder.

jhl.fi/solidaarisuustoiminta
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Din förening – ditt hem
JHL har över 500 föreningar runtom i Finland. Din förening är ditt
hem i fackförbundet!
Ett litet bolag med ett stort hjärta.
För Turva är det en hjärtesak
att kunna försäkra allt det som är
viktigt i våra kunders liv.
Läs om vilka förmåner ditt förbund har
förhandlat fram åt dig på adressen:
turva.fi/jhl
Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva
www.turva.fi • tfn 01019 5109

Då du ansluter dig som medlem i JHL, ansluter du dig till en lokal förening. Föreningen främjar intressebevakning och yrkesrelaterat samarbete på
arbetsplatsen. Som medlem i föreningen kan du vara med och besluta om
hurudan verksamhet föreningen ordnar och framföra förslag på hur arbetslivet och branschens kollektivavtal kan förbättras.
JHL:s nio regionkontor runtom i landet hjälper och betjänar dig! Regionkontoren ger hjälp och stöd både i problemsituationer och praktiska arrangemang. Regionombuden rör sig på hela det område där föreningarna verkar.
Regionkontoren sporrar föreningarna bland annat i att ordna arbetsplatsbesök, i medlemsfrågor och i att synas på arbetsplatserna.

jhl.fi/foreningarna
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Arbetarskyddet ger dig
trygghet
Dålig skyddsutrustning. Arbetsplatsmobbning. Överbelastning.
På jobbet möts du av många faror – både fysiska och mentala.
Arbetarskyddsfullmäktige är din trygghet på jobbet. Hen främjar arbetstagarnas hälsa och ork i arbetet. Hit hör bland annat en trygg arbetsmiljö,
sunda arbetstider, företagshälsovård och ork i arbetet.
Arbetarskyddsfullmäktigen representerar alla arbetstagare i frågor som gäller
arbetarskydd och arbetshälsa. Som JHL-medlem får du förstklassig utbildning i uppdraget som arbetarskyddsfullmäktig.

jhl.fi/arbetarskyddsfullmaktig

Yrkesforum 2021

Stjärnproffsen, årgång 2021, får sina priser vid Yrkesforum 29-30.10.
i Tammerforshuset. Anmäl dig på jhl.fi/yrkesforum
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Av skadan
blir man vis.
Men det
måste inte
göra ont!
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P.S. Medlem, kom ihåg att uppdatera din medlemsinformation:

jhl.fi/mittJHL

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL
Sörnäs strandväg 23, 00500 HELSINGFORS
PB 101, 00531 HELSINGFORS Växel 010 770 31
jhl.fi/sv  motiivilehti.fi/sv
Facebook, Twitter ja Instagram: @jhlry, Youtube.com/jhlviestii
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