”Mutta mihin me työehtosopimuksia ja
ammattiliittoja tarvitsemme?
Meillähän on jo työlainsäädäntö!”

Tällainen on järjestäytynyt,
toimiva työpaikka:

Työlainsäädäntö määrittää vain suppeat minimiehdot
työsuhteelle.

•
•
•

Muun muassa seuraavat asiat ovat työehtosopimuksissa
keskeisiä, mutta taas työlainsäädäntö ei näitä määrittele:

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

jhl.fi
jhl.fi/facebook

twitter.com/JHLry

@jhlry

•
•
•
•
•
•

Palkankorotukset, lomaraha
Palkkarakenne, minimipalkka
Ilta- ja yövuorolisät, ilta- ja lauantailisät
Sairausajan palkka on sovittu paremmin TES:ssä
Äitiysloman ja isyysvapaan palkka
Palkallinen vapaa lapsen sairastuessa

Valtaosa jäsenistä on järjestäytynyt JHL:ään
Joka kolmas jäsen on aktiivinen / aktiivi
Työpaikalla on edustuksellinen aktiivien joukko / jaosto,
joka kykenee johtamaan tavoitteellista ja suunnitelmallista yhteistoimintaa

Työvuorot jaettava
reilummin työntekijöiden kesken.

Maksamattomat
viikonloppulisät
saatava maksuun
välittömästi.

Perusteettomat
määräaikaiset
sopimukset
vakinaistettava.

Ammattiliitot tekevät aktiivisesti työtä
parempien työehtojen kehittämiseksi
JHL on merkittävä yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka
ajaa jäsentensä etuja niin valtakunnallisesti kuin
kunnissakin.

JHL YTK

Työehtosopimusten neuvottelu

Vinkki! Suosittele JHL:n jäsenyyttä! Uuden
jäsenen hankkimisesta saat kiitoksena
rahanarvoisia etuja. Aktiivisen jäsenhankkijan palkinto voi olla esimerkiksi tabletti tai
matkalaukku.

Työtaistelut yhteisten asioiden ajamiseksi
Työlainsäädäntöön vaikuttaminen
Ansiosidonnaiseen työttömyysturvajärjestelmään
vaikuttaminen
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen JHL:n ammattialojen
työolosuhteisiin
Työeläkejärjestelmään vaikuttaminen
EU-lainsäädäntöön vaikuttaminen

Lisätietoja: jhl.fi/jasenhankinta

•

•
•

Luottamusmiehet ja muut luottamustehtäviä hoitavat henkilöt ovat
yhteisesti valittuja. Mm. JHL-opisto
järjestää koulutuksia luottamushenkilöille.
Kyky paikalliseen edunvalvontaan ja sopimiseen
Tiiviit yhteistyösuhteet paikalliseen JHL-yhdistykseen

Kun työpaikalla on oma JHL:läinen luottamusmies, voidaan
työyhteisössä saada yhdessä kehitettyä asioita, joita kukaan
ei pysty yksin tekemään.

Voimaa
ammattiliitosta!

Ammattiliiton jäsenyyden
edut esiin!

Keskustele ja kuuntele!

Miksi kannattaisi liittyä ammattiliittoon? Eikö pelkkä
työttömyyskassan jäsenyys riitä? Muun muassa näitä
kysymyksiä monet pohtivat tänä päivänä.
Mitä enemmän JHL:ssä on jäseniä, sitä enemmän liitolla
on neuvotteluvoimaa vaikuttaa työelämäasioihin sekä
työpaikalla että valtakunnallisesti. JHL:n jäsenyys kannattaa siis ottaa puheeksi omien työkavereiden kanssa.
Apua keskusteluihin löydät mm. tästä esitteestä!

Onko henkilökuntaa
riittävästi työtehtävien
hoitamiseksi?

Ovatko työvuorot kunnossa työpaikallasi?

Mitä maksaa pelkkä työttömyyskassan
jäsenyys vuodessa?

JHL:n ja sen työttömyyskassan jäsenenä saat työttömyysturvan lisäksi tukea työelämän haasteisiin
sekä monia rahanarvoisia jäsenetuja. Lisäksi omalla
JHL-yhdistykselläsi voi olla omia jäsenetuja.

Työttömyyskassa on vakuutus työttömyyden varalle,
mutta ei sisällä muita etuja, esimerkiksi työsuhdeneuvontaa, oikeusapua tai liiton tarjoamia koulutuksia.

Nämä edut ovat ylivoimaisia verrattuna pelkkään
työttömyyskassan jäsenyyteen.

Kuukausipalkka
JHL YTK

Onko palkat
maksettu oikein?
Millaista on arkesi
työpaikallasi?

Mitä hyötyä on työttömyyskassan ja
ammattiliiton jäsenyydessä?

Onko työympäristösi turvallinen?

Henkilökohtainen työsuhdeneuvonta oman työpaikan
ongelmatilanteissa

JHL-työttömyyskassa
(0,38 % bruttopalkasta)

YTK
(kiinteä vuosimaksu)

1900 €

3 000 €

75,24 €

118 €

118 €

118 €

JHL:n oma luottamusmies työpaikalle
Liiton apu terveellisen, turvallisen ja viihtyisän
työympäristön kehittämisessä
Omaan ammattialaan liittyvät koulutukset liitolta

Onko työpaikallasi
paljon määräaikaisia
tai tilapäisiä työntekijöitä?
Mitä muuttaisit
jos voisit?

Miltä tuntuisi
neuvotella omista
työehdoista ilman
liiton apua?

Oikeusapu riitatilanteessa (ilman omavastuuta)
Ammattiliiton nuoriso- ja opiskelijatoimintaan
osallistuminen
Hyödyllisiä työelämäkoulutuksia jäsenille
Työpaikan luottamushenkilöiden koulutus
Valvoo työehtosopimusten toteutumista työpaikoilla
Lomapaikkaedut
Turvan vakuutusedut

•
•

Auta työkaveria havainnoimaan ja ymmärtämään omaa tilannettaan ja oikeuksiaan.
Kerro, kuinka yhdessä voidaan puuttua
paremmin mahdollisiin epäkohtiin liiton tuen
avulla.

Kerro oma tarinasi!
•
•

Miksi minä liityin ammattiliittoon?
Mitä apua liitosta on ollut eri tilanteissa?

Polttoaine-edut
Risteily- ja hotellietuja
JHL:n jäsenlehti Motiivi sekä jäsenkalenteri
Alennuksia mm. koruista ja kelloista
Ansiosidonnainen työttömyysturva

Lisää JHL:n jäseneduista: jhl.fi/jasenedut

Mitä maksaa JHL:n jäsenyys?
Jäsenmaksu 1,38 % (2018) / kk bruttotuloista:
(sisältää työttömyyskassan jäsenyyden)
•
•

Palkka 1900 euroa -> jäsenmaksu 26,22 euroa / kk
Palkka 3 000 euroa > jäsenmaksu 41,40 euroa / kk

Jäsenmaksulaskurilla voit laskea jäsenmaksusi suuruuden:
jhl.fi/jasenyys/liittyminen/jasenmaksu/
Jäsenmaksun voit myös vähentää verotuksessa!

Liity jäseneksi: jhl.fi/liity

