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JHL – Suomen monipuolisin ammattiliitto
JHL:n jäsenenä saat turvaa, tukea,
neuvoja ja palvelua erilaisissa työelämän tilanteissa. Ammattiliiton jäsenenä olet mukana kehittämässä työelämää: yhteisten pelisääntöjen neuvottelemista, valvomista ja oikeudenmukaisuutta. JHL edistää jäsentensä
toimeentuloa, työhyvinvointia ja työturvallisuutta sekä kehittää laadukkaita julkisrahoitteisia palveluita.
Yhdellä jäsenmaksulla saat käyttöösi
kaikki liiton, työttömyyskassan, aluetoimiston ja yhdistyksesi palvelut ja
edut. JHL:n jäsenmaksun saat vähentää
verotuksessasi.

JHL:n jäsenyys on oikea valinta!
Jäsenemme voit olla, olitpa sitten vakituisessa tai määräaikaisessa työsuhteessa, opiskelija tai vaikka pätkätöissä.
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JHL:n yli 200 000 jäsentä työskentelevät kunnissa, kuntayhtymissä, seurakunnissa, liikelaitoksissa, yhtiöissä,
valtiolla, järjestöissä, yleishyödyllisissä
yhteisöissä tai julkiselle sektorille palveluja tuottavan yrityksen tai yhteisön
palveluksessa sekä pienemmillä toimialoilla.

Palvelut JHL:n jäsenelle

Edunvalvontaa

Lakimies- ja oikeusapua

Työehtosopimus (tes) tai virkaehtosopimus
(ves) määrittelee alan palkat ja työsuhteen
ehdot. Sopimuksissa sovitut edut ovat vähimmäisehtoja, joita ei saa alittaa. JHL neuvottelee yli sata työ- tai virkaehtosopimusta
mm. kunnissa, valtiolla ja yksityisissä hyvinvointipalveluissa työskenteleville.

Työpaikan erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti paikallisesti neuvottelemalla. Mikäli sopuun ei päästä ja työnantajan toiminta vaikuttaa lakien ja sopimusten
vastaiselta, harkitaan maksutonta oikeusapua.

Luottamusmies apunasi

Yhteistoiminta

Jäsenenä saat aina apua työpaikkasi luottamusmieheltä. Hän auttaa sinua työsuhteen
ongelmien ratkaisemisessa ja valvoo etujasi
virka- tai työehtosopimukseen liittyvissä kysymyksissä.

Yhteistoiminnassa käsitellään työpaikkasi
toimintaan, kehittämiseen, uudelleenjärjestelyihin, tasa-arvoon ja henkilöstön asemaan liittyviä asioita. Tässä toiminnassa sinua edustavat työpaikallasi henkilöstön valitsemat edustajat, kuten luottamusmiehet.

Yhdistys ja aluetoimisto palvelevat

Työhyvinvointi ja työsuojelu

Aluetoimistot ja yhdistykset toimivat yhdessä sinun hyväksesi. Ne auttavat ja palvelevat
erilaisissa työelämän tilanteissa sekä järjestävät koulutusta. Yhdistykset toimivat kunnissa, seurakunnissa, valtion virastoissa ja laitoksissa sekä JHL:n sopimusalojen yrityksissä.

JHL neuvottelee työantajaosapuolen kanssa
sopimuksista ja suosituksista, joilla pidetään
yllä ja kehitetään työturvallisuutta ja -terveyttä. Koulutamme ja tuemme työpaikkasi
työsuojeluvaltuutettuja ja -asiamiehiä.

jhl.fi/tyoelama
jhl.fi/sopimukset
jhl.fi/aluetoimistot

JHL kouluttaa
Kehitä osaamistasi ja ammattitaitoasi sekä tutustu oman alasi ammattilaisiin monipuolisilla kursseillamme ja ammatillisilla opintopäivillä. Opintopäivien ja kurssien osallistumismaksu on 50 euroa kurssipäivältä, mikä on kurssin omavastuuosuus. Koulutuksia järjestetään eri puolilla
Suomea sekä JHL-opistolla Helsingissä.
JHL maksaa osallistumisen myös useille
Työväen Sivistysliiton järjestämille kursseille. tsl.fi/oppimaan

jhl.fi/koulutus
Tule mukaan toimintaan
Liiton toimintaan voit osallistua monella
tavalla, mahdollisuuksia on paljon.
• Jäsenyhdistys
• Ammatilliset verkostot
• Luottamusmiestoiminta
• Työsuojelu
• Nuoriso- ja opiskelijatoiminta
• Jäsenhankinta ja järjestäminen
• Koulutiedotus
• Solidaarisuustyö

Ammattialatoiminta
JHL:n jäsenet työskentelevät sadoissa eri
ammateissa. Jokaisen alan tarpeet vaihtelevat koulutus- ja pätevyysvaatimusten, tehtävien, työskentelyolosuhteiden ja työnantajan mukaan. Ammattialatoiminta tarkoittaa mm. verkostoitumista oman alan ammattilaisten kanssa, ammatillisen työotteen
vahvistamista ja kehittämistä sekä pätevyyden ylläpitämistä ja informaation jakamista.

jhl.fi/osallistu
Nuoriso- ja opiskelijatoiminta
Oletko alle 30-vuotias? Tule mukaan
vauhdikkaaseen ja mutkattomaan nuorten ja opiskelijoiden toimintaan. Tapahtumia järjestetään sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Muistathan, että
myös opiskelijajäsenillä on liiton täydet
jäsenedut!

jhl.fi/nuoret

Jäsenedut saat käyttöösi omalla
jäsenkortillasi. Mobiilijäsenkortin
voit tilata puhelimeesi liiton
sähköisistä palveluista.

Rahanarvoisia jäsenetuja
Jäsenlehti Motiivi

Lomaetuja

Jäsenenä saat kotiisi kannettuna Motiivilehden 10 kertaa vuodessa. Verkkolehdestä
löydät uutta luettavaa joka viikko.

JHL:llä on jäsenten käytettävissä olevia
omia loma-paikkoja eri puolilla Suomea.
Lisäksi saat alennuksia mm. Holiday Clublomakohteista, risteilyistä, majoituksista ja
kylpylöistä. Haettavanasi ovat myös Hyvinvointilomien, Solaris-lomien ja PHT:n tuetut
lomat.

Matkustajavakuutus ja vakuutusetuja
Jäsenkorttisi on myös matkavakuutuskorttisi. Jäsenvakuutus sisältää matkustajavakuutuksen vapaa-ajan matkoille sekä tapaturmavakuutuksen pysyvän haitan varalle.
Matkustajavakuutukseen kuuluvat myös vakuutetun mukana matkustavat alle 15-vuotiaat lapset ja lapsenlapset.
JHL:n järjestötehtävissä ja -tilaisuuksissa olet
vakuutettu järjestövakuutuksella. Lisäksi JHL
on ottanut jäsenilleen ammatillisen vastuuvakuutuksen ja irtaimistovakuutuksen perhepäivähoitajille.
JHL:n jäsenenä olet oikeutettu moniin etuihin Turvassa. Saat esimerkiksi jatkuvan 10 prosentin liittoalennuksen vapaaehtoisista vakuutuksista eli kaikista henkilökohtaisista
vakuutuksista lakisääteistä liikennevakuutusta lukuun ottamatta.
Tutustu vakuutusehtoihin ja Turvan tarjoamiin etuihin osoitteessa turva.fi/jhl.

Polttoainealennuksia
Saat alennusta Teboililta (ei Express-asemilta) JHL:n jäsenkortilla -2,1 senttiä/litra
bensiinistä ja dieselöljystä. Lisäksi saat alennusta mm. voiteluaineista, pesuista ja nestekaasusta.

Muita etuja ja alennuksia
Jäsenkorttisi on avain moniin vaihtuviin etuihin ja alennuksiin. Saat alennuksia mm. koruista ja lehdistä. Hyödynnä kaikki etusi!
Jäsenedut saat käyttöösi omalla jäsenkortillasi. Mobiilijäsenkortin voit tilata puhelimeesi liiton sähköisistä palveluista.

motiivilehti.fi
jhl.fi/jasenedut

JHL:n työttömyyskassa
Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa on hyvinvoinnin tekijöiden oma työttömyyskassa, joka tarjoaa jäsenilleen ajanmukaisia palveluja ja joustavan
etuuksien maksatuksen.
Käytössäsi on kattavat sähköiset palvelut: työttömyyskassan verkkosivut, eWertti Nettikassa, eEmeli
Puhelinkassa ja hakemusliitteiden lähetysmahdollisuus. Myös henkilökohtaisen puhelinpalvelun kautta
asiointi on helppoa ja nopeaa. Työttömyysturvan perusopas on luettavissa verkkosivuilta e-julkaisuna.
Työttömyyskassamaksu on
verovähennyskelpoinen.

Elä täysillä –
Turva turvaa
Kotona rentoudutaan, nautitaan, kerätään
voimia. Puuhataan, siivotaan, kokataan. Juhlitaan ja pyöritetään arkea. Kotona myös sattuu
ja tapahtuu, ja silloin on hyvä olla Turvassa.
Turvan kotivakuutus turvaa elämäsi tärkeimmän paikan ja rakkaimmat esineet.
Lue lisää osoitteesta turva.fi ja
ole kotonasi kuin kotonasi.

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

Miltä tuntuisi
neuvotella omista
työehdoista ilman
liiton apua?

Jäsenissä on voimaa!
Mitä enemmän JHL:ssä on jäseniä, sitä
enemmän liitolla on neuvotteluvoimaa työelämäasioihin sekä työpaikalla että valtakunnallisesti. Ota omalla
työpaikallasi puheeksi ammattiliiton
jäsenyys, jotta mahdollisimman moni
kuuluisi samaan liittoon. Kun työpaikalla on oma JHL:n luottamusmies,
voidaan työyhteisössä saada kehitettyä asioita, joita kukaan ei pysty yksin
tekemään.

Ovatko työvuorot
kunnossa työpaikallasi?

jhl.fi/liity

HYÖDYNNÄ ETUSI
JÄSENKORTILLA:
-2,1 snt/l bensiinistä*
-2,1 snt/l dieselistä*
LISÄKSI:
-10 % voiteluaineista**
-5 % pesuista
-5 % autokemikaaleista

-5 % nestekaasusta***

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

Yksi tunnus, monta palvelua
JHL:n sähköiset palvelut uudistuvat vuoden 2019 alkupuolella. Jäsenen käytössä on
tämän jälkeen omaJHL-palvelu, jossa voi kätevästi mm. päivittää omat jäsentietonsa, hoitaa ilmoittautumisen kursseille ja seurata ajankohtaisia jäsenuutisia. Omat
tiedot kannattaa pitää ajan tasalla, jotta liitto voi paremmin palvella sinua ja saat
aina tiedon ja avun, jota tarvitset.
Työttömyyskassan eWertti Nettikassa: Nopeimmin saat hakemuksesi perille käyttämällä eWertti Nettikassaa. Nettikassasta voit myös tarkistaa hakemuksesi käsittelyn
tilanteen ja tilata ilmoituksen päivärahan maksusta matkapuhelimeesi.

Yhteystiedot
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
Keskustoimisto ja JHL-opisto:
Sörnäisten rantatie 23, 00500 Helsinki
vaihde puh. 010 77031

Lue, tykkää, seuraa!
jhl.fi
jhl.fi/blogi
motiivilehti.fi
Facebook, Twitter, Instagram:
@JHLry

Aluetoimistot: jhl.fi/aluetoimistot
Helsinki, Joensuu, Kajaani, Kuopio,
Lappeenranta, Oulu, Pori, Riihimäki,
Rovaniemi, Tampere, Turku, Vaasa.

Jäsenpalvelu
puh. 010 7703 430 (ma-to klo 9-15)
Jäsenmaksut ja muutokset jäsenyydessä

Edunvalvonnan neuvontanumero
puh. 010 7703 311 (ma-pe klo 9-15)
Neuvontaa työsuhdeasioissa,
ensisijaisesti luottamusmiehille
ja työsuojeluvaltuutetuille

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
Toimitus ja ulkoasu: JHL:n markkinointi, Paino: Forssan Kirjapaino

Youtube: @JHLviestii

