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JHL hoiva-avustajien edunvalvojana

Hoiva-avustaja auttaa ikääntyneitä ja vammaisia henkilökohtaisissa arjen haasteissa. Hän
vahvistaa omalla työllään asiakkaan sosiaalista
kanssakäymistä ja osallisuutta yhtei¬sössä.
Työpaikka voi sijaita kodissa, palvelutalos¬sa
tai laitoksessa.

JHL neuvottelee yksityisen sosiaalipalvelualan
työehtosopimuksen ja kunnallisen yleisen
virka- ja työehtosopimuksen yhdessä
muiden ammattiliittojen kanssa. JHL
vaikuttaa avustajien työsuhteisiin
liittyviin asioihin sopimusneuvottelu¬jen lisäksi myös hyvässä yhteistyössä
Hoiva-avustajan tehtävät ovat perustarpeista
kuntien ja avustajakeskusten kanssa.
huolehtimista, kuten peseytymisessä, pukeutuLisäksi olemme aktiivisesti yhteydessä
misessa, ruokailussa, liikkumisessa ja ulkoilussa
sosiaali- ja terveysministeriöön ja
avustamista sekä toimintakyvyn ylläpitämistä.
muihin viranomaisiin alaa koskevissa
Lokakuun alusta 2020 tuli voimaan henkilösasioissa. Myös vammaisjärjestöt ovat
tömitoitusta koskeva lainmuutos ympärivuoläheisiä yhteistyökumppaneita.
rokautisen hoidon yksiköissä. Hoiva-avustajat
voidaan laskea mukaan henkilöstömitoitukseen
siltä osin, kun he osallistuvat välittömään
asiakastyöhön. He eivät voi kuitenkaan
työskennellä työvuorossa yksin eivätkä
vastata lääkityksestä.

JHL:n tavoitteet hoiva-avustajan työssä
Hoiva-avustajia tulee käyttää avustavana – ei esimerkiksi lähihoitajia
korvaavana – työvoimana. Parhaimmillaan hoiva-avustaja vapauttaa
koulutetun henkilöstön siihen työhön, johon nämä on koulutettu.
Työyhteisössä tarvitaan kaikkien panosta. Kun jokainen huolehtii
asioista, joihin kullakin on paras osaaminen ja ammattitaito, voidaan
parhaiten turvata myös asiakkaan/potilaan turvallisuus ja hyvinvointi.

oma

Tämän lisäksi JHL pitää tärkeänä, että:
• Hoiva-avustajakoulutus on luonteva osa sote-palveluiden
ammatillista kokonaisuutta
• Hoiva-avustajan koulutus muodostuu sosiaali- ja terveysalan
perustutkinnon osista:
• Kasvun ja osallisuuden edistäminen, 25 osp ja
• Ikääntyvien osallisuuden edistäminen, 35 osp.
• Kun työpaikalla on selkeä tehtävärakenne, on myös
hoiva-avustajan tehtävät selkeästi määritelty.
•

Jäsenenä saat enemmän - liity nyt!

JHL tarjoaa ammattilaisille

JHL:n ja sen työttömyyskassan jäsenmaksu on yhteensä 1,38 % (2021)
ansiotulosta. Jäsenmaksu on verotuksessa vähennyskelpoinen. JHL:n kokonaisjäsenmaksulla saat kaikki edut. Ei
yhdistyskohtaisia lisämaksuja. Yhdistysten toimintaan ohjataan 20 % jäsenmaksuista.

• Ammattimerkin kaikille
hoiva-avustajakoulutuksen suorittaneille
• ammatillisia koulutuksia
• oppaita ja opintomateriaaleja
• omat ammattialasivut jäsensivuilla
• Motiivi-lehden kotiin ja verkossa
• edunvalvojille koulutusta alan
erityiskysymyksistä
• palvelua ja toimintaa alan opiskelijoille
• vakuutus- ja muut jäsenedut
Lue lisää: jhl.fi, motiivilehti.fi
Facebook, Twitter, Instagram: @jhlry,
Youtube: @JHLviestii

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa

Lähetämme sinulle jäsenmaksuperintäsopimuksen toimitettavaksi palkanlaskijallesi.
Sukunimi ja etunimi
Henkilötunnus
Osoite
Postinumero ja -toimipaikka
Matkapuhelin
Sähköposti
Äidinkieli

suomi (

)

ruotsi (

)

kyllä (

)

englanti (

)

Kansalaisuus

Nykyinen ammattinimike
Tilaan JHL:n jäsenkalenterin

ei (

)

Työnantaja
Työpaikka
Työsuhteen alkamispäivä
Valtuutan JHL:n erottamaan minut edellisestä liitostani _____________________________________________
____________________________________________________________ ja työttömyyskassasta.
Omistatko itse tai omistaako perheesi kokonaan tai osittain yrityksen, jossa työskentelet
Sallin tietojeni luovuttamisen yhteistyökumppaneiden suoramarkkinointiin.
Päiväys ja uuden jäsenen allekirjoitus
Jäsenhankkijan jäsennumero

ei (

)

kyllä (

)

Leikkaa sivu irti, taita yhteen ja sulje niitillä tai teipillä.

Hoiva-avustajan työ

