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JHL – Finlands
mångsidigaste
fackförbund
Som medlem i JHL får du trygghet, stöd,
rådgivning och service i arbetslivets utmaningar. Som fackmedlem är du med
i att utveckla arbetslivet: vi framförhandlar och övervakar de gemensamma
spelreglerna och sörjer för rättvisan i
arbetslivet. JHL främjar sina medlemmars utkomst, välmående i arbetet och
arbetarskydd samt arbetar för att utveckla högklassiga offentligt finansierade tjänster.
En medlemsavgift ger dig tillgång till alla tjänster och förmåner som förbundet,
a-kassan, regionkontoret och föreningen
har att erbjuda. JHL:s medlemsavgift är
avdragsgill i beskattningen.

JHL-medlemskapet är det rätta
valet!
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Du kan vara medlem i JHL oberoende av
om du är fastanställd eller visstidsanställd, studerande eller snuttarbetare.
JHL har mer än 200 000 medlemmar som
jobbar vid kommuner, samkommuner,
församlingar, affärsverk, företag, staten,
organisationer, allmännyttiga samfund,
och företag eller samfund som producerar tjänster för den offentliga sektorn
samt inom flera mindre branscher.

Tjänster för medlemmar i JHL

Intressebevakning

Jurister och rättshjälp

Yrkesbranschens löner och arbetsvillkor bestäms om i ett arbetskollektivavtal eller
tjänstekollektivavtal. De förmåner som är
överenskomna i kollektivavtalet är minimivillkor som inte får underskridas. JHL förhandlar om ett hundratal kollektivavtal för
anställda inom bland annat kommunsektorn, statssektorn och de privata välfärdsbranscherna.

Vårt mål är att meningsskiljaktigheter på arbetsplatsen i första hand avgörs lokalt. Om
parterna dock inte når samförstånd och arbetsgivarens agerande verkar att strida mot
lagar och avtal, kan ärendet skötas genom
gratis rättshjälp.

Förtroendemannen hjälper
Som medlem får du alltid hjälp av förtroendemannen på din arbetsplats. Hen hjälper
dig att lösa problem som gäller anställningsförhållandet och bevakar dina intressen i
frågor som gäller tjänste- eller arbetskollektivavtalet.

Föreningen och regionkontoret står
till tjänst
Regionkontoren och föreningarna arbetar
tillsammans för ditt bästa. Regionkontoren
och föreningarna ger dig hjälp och service
i arbetslivets olika situationer och ordnar
kurser. Föreningarna verkar vid kommuner,
församlingar, statliga ämbetsverk och inrättningar samt i företag inom JHL:s organiseringsområde.

Samarbete
I samarbetsförhandlingarna behandlas frågor som gäller arbetsplatsens verksamhet,
utveckling, omorganiseringar, jämlikhet och
personalens ställning. I samverkan mellan
arbetsgivaren och arbetstagarna representeras du av en förtroendevald som väljs av
personalen, till exempel en förtroendeman.

Välmående i arbetet och arbetarskydd
JHL förhandlar med arbetsgivarparten om
avtal och rekommendationer som syftar till
att främja och utveckla arbetarskyddet och
arbetshälsan. Vi ordnar kurser för och stöder
arbetarskyddsombud och arbetarskyddsfullmäktige.

jhl.fi/arbetsliv
jhl.fi/kollektivavtal
jhl.fi/regionkontor

JHL utbildar
Utveckla ditt kunnande och din yrkeskunskap samt bekanta dig med proffs inom
din egen yrkesbransch på våra mångsidiga kurser och yrkesinriktade studiedagar.
Deltagaravgiften för yrkesinriktade studiedagar och kurser är 50 euro per dag, vilket är kursens självriskandel. Utbildningar
ordnas i olika delar av Finland och på JHLinstitutet i Helsingfors.
JHL betalar också deltagaravgiften för
flera kurser som ordnas av Arbetarnas
Bildningsförbund. tsl.fi/oppimaan

jhl.fi/utbildning
Kom med i verksamheten
Det finns många möjligheter och sätt att
delta i förbundets verksamhet.
• Medlemsförening
• Yrkesbaserade nätverk
• Förtroendemannaverksamhet
• Arbetarskydd
• Ungdoms- och studerandeverksamhet
• Medlemsrekrytering och organisering
• Skolinformation
• Solidaritetsarbete

Branschspecifik
verksamhet
JHL:s medlemmar har hundratals olika yrken. Utbildnings- och kompetenskrav inom
de otaliga branscherna varierar enligt arbetsuppgifter, arbetsförhållanden och arbetsgivare. Med branschspecifik verksamhet
avses bland annat nätverkande med andra
proffs inom din bransch, stärkande och utveckling av arbetssätten samt kompetensuppdatering och informationsdelning.

jhl.fi/delta
Ungdoms- och studerandeverksamhet
Är du under 30? Kom med i den energiska och lediga verksamheten för unga
och studerande. Inom ramen för verksamheten ryms både lokala och riksomfattande händelser och aktiveter. Kom
också ihåg att studerandemedlemmar
har alla de samma förmånerna som ordinarie medlemmar!

jhl.fi/unga

Visa upp medlemskortet för att få
förmånerna. Du kan beställa det
mobila medlemskortet till din telefon från förbundets elektroniska
tjänster.

Medlemsförmåner som sparar pengar
Medlemstidningen Motiivi

Semesterförmåner

Som medlem får du tidningen Motiivi per
post 10 gånger om året. I webbtidningen
publiceras dessutom hela tiden nytt material.

JHL har egna semesterställen på olika håll i
Finland som du som medlem kan utnyttja.
Dessutom får du rabatter bl.a. på Holiday
Clubs semesterställen, kryssningar, inkvarteringar och badinrättningar. Du kan också ansöka om semesterstöd vid Hyvinvointilomat,
Solaris-lomat och PHT.

Reseförsäkring och andra försäkringar
Ditt medlemskort är också ditt reseförsäkringskort. Medlemsförsäkringen omfattar
reseförsäkring och olycksfallsförsäkring för
bestående men. Reseförsäkringen omfattar
även barn och barnbarn under 15 år som
följer med på resan.
Medlemmar som sköter en organisationsuppgift eller deltar i en organisationshändelse omfattas också av JHL:s förbundsförsäkring. Medlemmarna har också en yrkesmässig ansvarsförsäkring och en lösöresförsäkring för familjedagvårdare.
Som medlem i JHL är du berättigad till
många förmåner i Turva. Du får t.ex. en fortlöpande förbundsrabatt på 10 procent på
frivilliga försäkringar, dvs. på alla personliga
försäkringar med undantag av den lagstadgade trafikförsäkringen. Bekanta dig med
försäkringsvillkoren och de förmåner som
Turva erbjuder på turva.fi/jhl.

Bränslerabatter
Med JHL:s medlemskort får du 2,1 cent/liter
rabatt på bensin och dieselolja vid Teboilkedjans stationer. Dessutom får du rabatt på
bl.a. smörjmedel, tvätt och gasol.

Övriga förmåner och rabatter
Medlemskortet är också nyckeln till många
andra varierande förmåner och rabatter,
bland annat smycken och tidningar. Dra
nytta av alla dina förmåner!

motiv.fi
jhl.fi/medlemsformaner

JHL:s arbetslöshetskassa
Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena är välfärdsbyggarnas egen a-kassa.
Kassan erbjuder medlemmarna modern service och
flexibel utbetalning av förmåner.
A-kassan betjänar också på nätet: medlemmar
kan använda webbkassan eWertti och lämna in
ansökningsbilagor elektroniskt. Du kan också vända dig till den individuella telefonservicen, där du
kan sköta ditt ärende enkelt och snabbt. Handboken
om arbetslöshetsskyddet kan läsas på webbplatsen
som e-publikation.

Telefonservice:
010 190 300 (mån-fre kl. 9-14)
jhl.fi/a-kassa

Arbetslöshetskassans medlemsavgift är
avdragsgill i beskattningen.

Lev livet –
tryggt med Turva
Hemma kopplar vi av, njuter och samlar krafter.
Vi sysslar och pysslar, städar och kockar. Vi lever vår
vardag och firar högtid och fest. Ibland händer det
också olyckor därhemma, och då är det bra att vara
kund hos Turva.
Med Turvas hemförsäkring kan du trygga den viktigaste platsen och de käraste föremålen i ditt liv.
Läs mer på adressen turva.fi
och känn dig som hemma i ditt hem.

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva • turva.fi • tel. 01019 5109

Styrkan finns i medlemmarna!
Ju mer medlemmar JHL har, desto
mer förhandlingsstyrka har förbundet
i arbetslivsfrågor både på arbetsplatserna och i hela landet. Ta medlemskap i förbundet på tal på din egen
arbetsplats, så att så många som möjligt hör till samma förbund. Då du har
en egen JHL-förtroendeman på din
arbetsplats, kan man utveckla frågor
på din arbetsplats som ingen kan göra ensam.

Hur skulle det känn
as
att själv förhandla
om dina egna
anställningsvillkor?

Är arbetsskiften
i skick på din arbetsplats?

jhl.fi/blimedlem

DIN FÖRMÅN MED
MEDLEMSKORTET:
-2,1 cent/liter på bensin*
-2,1 cent/liter på diesel*
DESSUTOM:
-10 % på smörjmedel**
-5 % på tvätt
-5 % på bilkemikalier
-5 % på gasol***

* Förmånen gäller på Teboil-servicestationerna och -automatstationerna,
med undantag för Teboil Express-automatstationerna.
** Gäller förpackningar på högst 10 liter.
*** Gäller påfyllning.
www.teboil.fi/liitto

En inloggning ger många tjänster
JHL:s elektroniska tjänster förnyas i början av år 2019. Efter förnyelsen finns tjänsten MittJHL till medlemmens användning där du enkelt bl.a. kan uppdatera dina
medlemsuppgifter, anmäla dig till kurser och följa med aktuella medlemsnyheter.
Det lönar sig att hålla de egna uppgifterna uppdaterade så att förbundet bättre kan
betjäna dig och du får information och hjälp som du behöver.
Arbetslöshetskassan eWertti Webbkassa: eWertti Webbkassan är det snabbaste sättet att ansöka om dagpenning. I Webbkassan kan du också följa med handläggningen av din ansökan och be att få ett meddelande i mobilen om när dagpenningen
betalas.

Kontaktuppgifter
Förbundet för den offentliga sektorn
och välfärdsområdena JHL

Förbundskontoret och JHL-institutet:
Sörnäs strandväg 23, 00500 Helsingfors
telefonväxel 010 77031

Regionkontor: jhl.fi/regionkontor

Läs, gilla, följ...
jhl.fi/sv
jhl.fi/blogi
motiv.fi
Facebook, Twitter, Instagram:
@JHLry
Youtube: @JHLviestii

Helsingfors, Joensuu, Kajana, Kuopio,
Villmanstrand,
Uleåborg, Björneborg, Riihimäki, Rovaniemi,
Tammerfors, Åbo, Vasa.

JHL:s medlemsservice

tfn 010 7703 451 (mån-tors kl. 9–15)
Medlemsavgifter och ändringar i medlemskapet

Intressebevakningsjour

tfn 010 7703 311 (mån-fre kl. 9-15)
Hjälp i anställningsfrågor, avsedd i första hand för
förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige
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