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Tukea, turvaa, tietoa, vapaa-ajan virikkeitä… 
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL tarjoaa jäsenilleen 
säkenöiviä etuja. 
Kuulumalla ammattiliittoon saat reilut työehdot ja tukea 
työelämän arkeen. Etkä putoa työttömänä tyhjän päälle.

Palkka, jolla tulee toimeen 
ja reilut työehdot
Kiitos ei elätä. Ammattiliittoon kuulumalla varmistat, että saat työs-
täsi reilun korvauksen. Samalla pidät huolen muista työehdoistasi, 
joiden ansiosta sinulla on esimerkiksi kunnolla aikaa lomailuun. 

JHL:n tärkein tehtävä on neuvotella jäsenilleen työehdot. Työ- ja virka- 
ehtosopimuksissa on päätetty esimerkiksi palkka, työaika ja oikeus vuosi- ja 
sairauslomaan.

JHL on solmimassa lähes sataa työ- tai virkaehtosopimusta muun muassa 
kunnissa, valtiolla ja yksityisissä hyvinvointipalveluissa työskenteleville. 

jhl.fi/tyoehtosopimukset 
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Ammattiliitossa  
olet vahvempi
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Työ 
tekijäänsä 
kiittää.  
 
Vaan 
mitä 
kertoisi 
palkan- 
korotus?
Ammattiliitossa  
olet vahvempi. 
jhl.fi/liity
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Työttömyyskassa  
turvanasi 
Työttömyys voi yllättää kenet vain. JHL:ssä et putoa tyhjän päälle. 
Ammattiliiton jäsenenä kuulut työttömyyskassaan. Kassasta saat 
turvaa työelämän katkoksissa. 

Kassa maksaa sinulle ansiopäivärahaa, liikkuvuusavustusta tai vuorottelu- 
korvausta. Työttömyyskassan eWertti-nettikassa on käytössäsi ympäri vuoro-
kauden viikon jokaisena päivänä. 

tyottomyyskassa.jhl.fi

Luottamusmies  
puolellasi 
Jäivätkö ylityölisät saamatta? Onko vuorolistaan merkitty sinulle 
liian pitkä työvuoro? 

Työpaikallasi on oma JHL:läinen luottamusmies tai pääluottamusmies. 
Hän varmistaa, että työpaikka noudattaa työelämän pelisääntöjä, ja 
auttaa arkipäivän pulmissa. 

Luottamusmies valvoo virka- ja työehtosopimusten toteutumista työ-
paikalla, tulkitsee sopimusten sisältöä ja käy neuvotteluja työnantajan 
kanssa. Voit kääntyä luottarisi puoleen kaikissa arjen tilanteissa.

jhl.fi/luottamusmies 
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4Opiskelija maksutta  
mukaan
Opiskeleminen on arvokasta työtä. JHL:ssä sinun ei tarvitse pärjätä 
yksin opiskelijanakaan, sillä ammattiliitto on tukenasi jo opintojen 
aikana. 

JHL:n opiskelijajäsenyys maksaa tasan nolla euroa. Samalla liityt JHL:n  
työttömyyskassaan. Pääset käsiksi myös muihin jäsenetuihin. 

JHL:n opiskelijatoiminta on kaikille avointa. Järjestämme tapahtumia ympäri 
vuoden eri paikkakunnilla.

jhl.fi/opiskelijat

Tietoa ja koulutusta 
Kuinka uusi lakimuutos vaikuttaa oikeuksiisi? Miten tauotat  
työpäivääsi? Kuinka ryhdyt luottamusmieheksi? 

JHL:n jäsenelle on tarjolla Suomen monipuolisin kattaus työelämä- 
koulutusta! Ammattiliitto järjestää koulutuksia eri puolilla maata. 

Pääset oppimaan työssä jaksamista, luottamusmiestyötä, työsuojelua ja  
yhdistystoimintaa. Kerromme myös kaikkien alojemme tuoreita kuulumisia. 

JHL:n jäsenenä saat myös kotiisi kannettuna laadukkaan, aina ajassa kiinni 
olevan aikakausilehden Motiivin. Lisäksi sinulla on pääsy JHL:n jäsenten 
omiin sähköisiin kanaviin. 

jhl.fi/koulutus   motiivilehti.fi 
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Huokeita vapaa-ajan  
virikkeitä
JHL tarjoaa rahanarvoisia kaupallisia ja vapaa-ajan jäsenetuja.  
Lisäksi JHL:n paikallisilla yhdistyksillä ja aluetoimistoilla voi olla 
omia etuja. 

JHL:n jäsenenä varaat käyttöösi huviloita ja lomaosakkeita ympäri Suomen. 
Saat myös alennushinnalla risteilyjä ja reittimatkoja, hostelliyöpymisiä sekä 
hotelli- ja kylpyläetuja. 

Teboil antaa sinulle alennusta muun muassa bensiinistä, dieselöljystä ja 
nestekaasusta sekä voiteluaineista ja pesusta. 

Saat lisäksi alennusta useista kello- ja korumyymälöistä sekä lehtitilauksista. 

jhl.fi/jasenedut 

Ilmaista oikeusapua 
Vuosien palkkasaatavat tilille. Syrjintäkorvaus päivystysringin ulko-
puolelle jätetylle. Korvaukset työsopimuksen laittomasta päättämi-
sestä. 

Siinä muutama esimerkki viime vuosien oikeusvoitoista, jotka saavutettiin 
JHL:n avulla.

Joskus ongelmia ei saada ratkaistua työpaikalla. Silloin JHL:n jäsenellä voi 
olla mahdollisuus saada ammattiliitolta ilmaista oikeusapua ja lakimiehen 
palveluja. 

Oikeusapua haet oman luottamusmiehesi tai yhdistyksesi kautta.

jhl.fi/oikeusapu 
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Kaksin 
aina 
kaunihimpi.  
 
Vaan 
olisiko 
porukassa  
paras?

Ammattiliitossa  
olet vahvempi. 
jhl.fi/liity
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Vakuutusturva  
vapaa-ajalle
JHL on vakuuttanut jäsenensä Keskinäinen vakuutusyhtiö Turvassa. 
Vakuutus tarjoaa monipuolista turvaa matkoilla ja vapaa-ajalla. 

Myös vakuutusyhtiö If tarjoaa vakuutuksistaan tuntuvia alennuksia JHL:n 
jäsenille.

Jäsenkorttisi on matkavakuutuskorttisi. Tutustu vakuutusehtoihin ja Turvan 
tarjoamiin etuihin: 

turva.fi/jhl 

Pieni, muttei sydämeltään.  

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva  
turva.fi • 01019 5109

Turvan sydän sykkii sille,  
että asiakkaidemme elämän tärkeät  

asiat ovat meillä turvassa. 
Tutustu liittosi sinulle neuvottelemiin  

etuihin osoitteessa: turva.fi/jhl
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Mahdollisuus  
vaikuttaa
JHL:ssä pääset mukaan tekemään maailmasta paremman!  
JHL edistää solidaarisuutta Suomessa ja muualla maailmassa. 

Ammattiliiton jäsenenä sinulla on mahdollisuus osallistua liiton, sen yhteis-
työkumppaneiden tai oman yhdistyksesi solidaarisuustoimintaan. Ryhtymällä 
työpaikkasi tai yhdistyksesi solidaarisuuslähettilääksi voit kampanjoida, 
tiedottaa ja vaikuttaa kunnollisten työolojen puolesta myös kehitysmaissa.  

jhl.fi/solidaarisuustoiminta

Ikioma kotipesä 
JHL:llä on yli 500 yhdistystä eri puolilla Suomea. Yhdistys on kotisi 
ammattiliittosi sisällä

Kun liityt JHL:n jäseneksi, liityt paikalliseen yhdistykseesi. Yhdistys edistää 
edunvalvontaa ja ammatillista yhteistoimintaa työpaikallasi. Yhdistyksen  
jäsenenä voit olla päättämässä, millaista toimintaa yhdistys järjestää, ja 
tehdä ehdotuksia työelämän ja työehtosopimusten parantamiseksi. 

Sinua palvelevat ja auttavat JHL:n yhdeksän aluetoimistoa ympäri maan! 
Aluetoimistot ovat tukena sekä pulmatilanteissa että käytännön järjeste- 
lyissä. Aluetoimistoista mennään sinne, missä yhdistykset toimivat.  
Yhdistyksiä sparrataan muun muassa työpaikkakäyntien toteuttamisessa,  
jäsenkohtaamisessa ja työpaikoilla näkymisessä.

jhl.fi/yhdistykset
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Työsuojelu varjelee vaaroilta
Heikot suojavarusteet. Työpaikkakiusaaminen. Ylirasittuminen. 

Työssä tulee vastaan monenlaisia vaaran paikkoja – sekä henkisiä että ruu-
miillisia. 

Sinulla on turvanasi työsuojeluvaltuutettu. Hän edistää työntekijöiden 
terveyttä ja jaksamista työpaikalla. Niihin kuuluvat muun muassa turvallinen 
työympäristö, terveelliset työajat, työterveyshuolto ja työssä jaksaminen.

Työsuojeluvaltuutettu edustaa kaikkia työntekijöitä turvallisuutta ja terveel-
lisyyttä koskevissa asioissa. JHL:n jäsenenä saat myös ensiluokkaista koulu-
tusta työsuojeluvaltuutetun tehtävään.

jhl.fi/tyosuojeluvaltuutetuksi 

+1

Ammattialafoorumi 2021

Vuoden 2021 Tähtiammattilaiset palkitaan Ammattialafoorumissa Tampere-talolla 29.-30.10.
Ilmoittaudu mukaan: jhl.fi/ammattialafoorumi
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Tekevälle  
sattuu.  
 
Entäpä  
jos ei  
sattuisi?

Ammattiliitossa  
olet vahvempi. 
jhl.fi/liity
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Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL 

Sörnäisten rantatie 23, 00500 HELSINKI
PL 101, 00531 HELSINKI, Vaihde 010 770 31

jhl.fi   motiivilehti.fi

Facebook, Twitter ja Instagram: @jhlry, Youtube.com/jhlviestii

P.S. Jäsen, muistathan  
päivittää tietosi: 

jhl.fi/omaJHL 
 


