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Käyttäjälle
Kädessäsi on JHL:n järjestötiedon käsikirja, johon on koot-

tu JHL:läisen järjestötoiminnan keskeiset asiat ja tekemiset.  
Monet näistä asioista löytyvät myös liiton ja JHL:n jäsenyh-

distyksen säännöistä, JHL:n nettisivuilta, virka- ja työeh-
tosopimusten luottamusmiehiä koskevasta luvusta ja 
JHL:n strategian linjauksista.  Näistä asiakirjoista voit 
etsiä syventävää tietoa.

Kokosimme JHL:n järjestötiedon käsikirjan, jotta si-
nulla olisi järjestötoiminnan perustiedot yksien kan-

sien välissä.  Käsikirjassa on selvitetty joitakin asioita 
hieman tarkemmin auttamaan järjestöarjessa.  Näistä tar-

kemmin selvitetyistä asioista tulee usein kyselyjä ja osa asi-
oista on koettu vaikeiksi ymmärtää.

Käsikirjan on tarkoitus olla sekä uuden että jo vähän kauemminkin 
toimineen aktiivin työvälineenä. Käsikirjaa voidaan käyttää yhdistyksen 
toiminnan järjestämisessä ja apuvälineenä järjestöllisessä koulutukses-
sa.

Käsikirja päivitetään tarvittaessa. Pidä siis huoli, että sinulla on ajan 
tasalla oleva JHL:n järjestötiedon käsikirja, jonka löydät JHL:n netti-
sivuilta www.jhl.fi. 

Huhtikuussa 2015

JHL – Julkisten ja hyvinvointialojen liitto
Järjestö- ja jäsenpalvelulinja
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Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry aloitti toimintansa 
1.1.2006, vuoden 2014 lopussa JHL:ssä oli noin 230 000 jäsentä.

JHL:n yhdistykset ottavat jäsenikseen valtion, kunnan, kuntayhty-
män, seurakunnan, niiden liikelaitoksen tai yhtiön, yleishyödyllisen 
yhteisön, julkiselle sektorille palveluja tuottavan yrityksen tai yh-
teisön palveluksessa sekä vastaavilla toimialoilla työskentelevät ja 
aloille valmistavissa oppilaitoksissa opiskelevat.

JHL on jäsentensä edustaja palkka- ja muissa työ- ja virkaehtoneu-
votteluissa työnantajajärjestöihin ja paikallisiin työnantajiin päin.  

Perustavoitteena on oikeudenmukainen palkkaus, joka huomioi työ-
tehtävien muutokset.

JHL on jäsentensä edunvalvoja ja yhteiskunnallinen vaikuttaja.  Liitolla on 
laajaa yhteistyötä ay-keskusjärjestöjen, muiden etujärjestöjen ja puolueiden kans-
sa.

JHL on yhdistys, mutta se on myös liitto, jonka jäseninä ovat yhdistykset, ei-
vät henkilöt.  Se on yhdistysten yhteenliittymä; siksi sitä kutsutaan liitoksi.  
Järjestöllinen toiminta perustuu liiton sääntöihin ja yhdistyslakiin.

Liiton organisaatio ja henkilökunta

JHL:n ylin päättävä elin on 120-jäseninen edustajisto.  Edustajisto kokoontuu 
vuosittain vähintään kaksi kertaa.

Edustajiston jäsenet valitaan postitse ja/tai sähköisiä apuvälineitä käyttäen liitto-
äänestyksellä vaalipiireittäin toimeenpantavilla vaaleilla. Edustajiston toimikausi 
on viisi vuotta; nykyisen edustajiston toimikausi päättyy keväällä 2017.

Edustajiston tehtävänä on muun muassa

• päättää sääntöjen muuttamisesta ja liiton toimintalinjasta
• vahvistaa vaalijärjestys edustajiston valitsemista varten
• valita liiton hallitus ja liiton johto, jonka muodostavat puheenjohtaja ja 

kaksi toimialajohtajaa
• päättää vuosittain toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta

1. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
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• hyväksyä toimintakertomus ja tilinpäätös
• päättää jäsenmaksun suuruudesta ja yhdistyksille palautettavasta osuudesta
• päättää niiden valtakunnallisten työ- ja virkaehtosopimuksien hyväksymi-

sestä, joita se ei ole siirtänyt hallituksen hyväksyttäviksi.

Liiton toimintaa ja hallintoa johtaa 25-jäseninen edustajiston valitsema hallitus. 
Hallituksen toimikausi on myös viisi vuotta.

Hallituksen tehtävänä on muun muassa

• johtaa ja valvoa liiton työehto-, virkaehto- ja muuta jäsenistön edunvalvon-
taan liittyvää sopimustoimintaa

• päättää niiden virka- ja työehtosopimusten hyväksymisestä, jotka eivät kuu-
lu edustajiston hyväksyttäviin sopimuksiin

• valvoa, että liiton ja jäsenyhdistysten toimintaa johdetaan yhdistyslain, 
sääntöjen ja edustajiston päätösten mukaisesti

• valmistella edustajiston kokouksessa käsiteltävät asiat ja kutsua edustajiston 
koolle

• vahvistaa liiton toimintaorganisaatio sekä ottaa ja erottaa liiton toimitsijat.

Yhteisöjäsenliitot

Yhteisöjäsenliitot ovat yhdistäneet liittojensa edunvalvonnan JHL:n kanssa. 
Nykyiset yhteisöjäsenet ovat valtion ammattiliittoja, jolloin mm. neuvottelutoi-
minta käydään JHL:n kautta.

Liiton hallitus nimeää juoksevien asioiden hoitoa ja hallituksen käsiteltäväksi tu-
levien asioiden valmistelua varten työvaliokunnan, johon kuuluvat liiton puheen-
johtaja, toimialajohtajat, kolme hallituksen jäsentä sekä tarpeellinen määrä muita 
toimihenkilöitä.

Liiton johtoryhmään kuuluvat liiton puheenjohtaja, toimialajohtajat, toimialuei-
den päälliköitä, kehittämispäällikkö, henkilöstön edustaja ja sihteeri.

Puheenjohtajalla on yleisvastuu laajasta edunvalvonnasta, liiton taloudesta ja yh-
teiskuntasuhteiden kansallisesta ja kansainvälisestä hoitamisesta. Lisäksi puheen-
johtaja on edunvalvontalinjan johtaja.
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Puheenjohtajan varahenkilönä toimivan toimialajohtajan tehtävänä on huolehtia 
hallinnon päätösten valmistelusta ja toimeenpanosta, järjestö- ja jäsenpalvelulin-
jan johtamisesta sekä yhteiskuntavaikuttamisen koordinaatiosta. Lisäksi hänellä 
on yleisvastuu hallinnon sujuvuudesta sekä alueellisesta ja paikallisesta toiminta-
kyvystä.

Yhteisten palvelujen linjan ohjauksesta ja johtamisesta vastaa toimialajohtaja, 
joka toimii myös liiton henkilöstöjohtajana. Yhteisten palvelujen linja muodostuu 
henkilöstöpalvelujen, koulutuksen sekä talouden ja sisäisten palvelujen toimialu-
eista. Toimialajohtajalla on yleisvastuu liiton työnantajavelvollisuuksista, toimin-
nan tuloksellisuuden ja toimisto-organisaation toimintakyvyn kehittämisestä sekä 
ay-koulutuksesta.

Liiton keskustoimisto sijaitsee Helsingissä. Keskustoimiston lisäksi JHL:llä on 11 
aluetoimistoaluetta ja näillä yhteensä 14 toimistoa: Helsingissä, Tampereella, 
Turussa, Oulussa, Kajaanissa, Kuopiossa, Vaasassa, Rovaniemellä, Lappeenrannassa, 
Jyväskylässä, Porissa, Joensuussa, Riihimäellä ja Mikkelissä. Aluetoimistoissa työs-
kentelee yhteensä liki 70 henkilöä. Helsingin, Turun ja Vaasan aluetoimistoissa pal-
vellaan myös ruotsiksi.

Vankilavirkailijain liitto

JHL:n jäsenyhdistykset

Tulliliitto

Rajaturvallisuusunioni

Aliupseeriliitto

Yhteisöjäsenliitot
EDUSTAJISTO

(120 suorilla vaaleilla  
valittua edustajaa)

HALLITUS
(25 jäsentä)

KESKUSTOIMISTO JA
ALUETOIMISTOT

TYÖTTÖMYYSKASSA

JHL-OPISTO

JHL - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto, organisaatio
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Toiminnallisesti JHL:n toimisto-organisaatio jakautuu seuraavasti:

• Edunvalvontalinja
• Järjestö- ja jäsenpalvelulinja
• Yhteisten palvelujen linja

Lisäksi:
• JHL-opisto
• Työttömyyskassa

JHL:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassan palveluksessa on yhteen-
sä lähes 300 henkilöä.

Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa toimii Helsingissä keskustoimiston 
yhteydessä. Samoissa tiloissa aloitti syksyllä 2013 myös JHL-opisto. Lisäksi JHL:llä 
on lomakeskus Livohka Posiolla.

YHTEISTEN
PALVELUJEN LINJA

JÄRJESTÖ- JA
JÄSENPALVELU- 

LINJA

EDUNVALVONTA- 
LINJA

JHL:n organisaatiorakenne

Jäsen- 
ja

järjestö-
toiminta

Alue-
toimistot

Jäsen- 
viestintä

ja 
markki- 
nointi

Johdon esikunta ja yhteiskuntavaikuttaminen

Työelämän laatu

Oikeudelliset asiat

Jäsenet

Yhdistykset

 Johtoryhmä

 Hallitus / Työvaliokunta

 Edustajisto

Henkilöstöpalvelut

Talous- ja sisäiset 
palvelut

JHL- 
koulutuspalvelut

Kunta/ 
Kirkko/
Hyvin- 
vointi

Valtio/
Infra/

Sivistys
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JHL:n alueellinen toiminta

JHL:ssä on 11 aluetoimistoaluetta ja 14 täyden palvelun aluetoimistoa. 
Aluetoimistoalueiden rajat noudattavat maakuntarajoja, pääkaupunkiseutua ja 
Häme-Uusimaata lukuun ottamatta. 

JHL:n yhdistykset on kiinnitetty alueelliseen aluetoimistoon. Alueellinen toiminta 
– aluetoimistot - kuuluvat liiton järjestö- ja jäsenpalvelulinjan vastuualueeseen.

Alueryhmä
Alueryhmät toimivat liiton jäsenyhdistysten ja niiden jäsenten sekä aluetoimis-
tojen ja liiton välimaastossa.  Niiden tehtävä kytkeytyy alueelliseen toimintaan.  
Keskeisenä tehtävänä on toimia alueen yhdistysten tukena paikallisen edunval-
vonta- ja järjestötyön kehittämisessä.

Alueryhmän toimintaa ei ole määritelty liiton säännöissä.

Alueen yhdistysten johto nimeää alueryhmän syksyllä seuraavaksi toimintakau-
deksi. Esityksiä alueryhmän jäseniksi tekevät yhdistykset ja vapaamuotoiset seutu-
kuntaryhmät aluepäällikölle, joka tekee ehdotuksen yhdistysten johdon kokouk-
selle.

Alueryhmä valitsee ryhmän vetäjän ja päättää muusta ryhmän sisäisestä työjaos-
ta. Aluepäälliköllä on linjaorganisaation mukainen vastuu alueen suunnittelusta ja 
budjetoinnista sekä niiden toteutuksesta. Aluepäälliköllä on työjohdollinen vastuu 
aluetoimiston henkilökunnasta.

Alueellinen nuorisojaosto
Alueellinen nuorisojaosto on epävirallinen toimielin. Nuorisojaostoista 14 on alu-
eellista ja yksi on ruotsinkielisten nuorten jaosto.  Nuorisojaostotoiminta on tar-
koitettu kaikille liiton nuorille jäsenille.

Toiminnan tarkoitus on koota alueen nuoret yhteen ajamaan etujaan ja aktivoi-
tumaan yhdistyksissä ja yhteiskunnallisessa toiminnassa. Alueellinen nuorisojaos-
to avustaa alueen yhdistyksiä ja yhdistysten nuorisotiedottajia nuorisotoiminnan 
järjestämisessä ja yhteyksien pitämisessä muiden liittojen nuorisotoiminnasta vas-
taaviin.
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JHL tukee jaostojen toimintaa rahallisesti, järjestää koulutusta ja tuottaa nuorille 
suunnattua tiedotusta.

Alueellisen toiminnan lisäksi järjestetään erilaisia valtakunnallisia tapahtumia, joi-
den tarkoituksena on mm. tukea verkostoitumista ja innostaa uusia nuoria aktii-
veja mukaan toimintaan.

JHL:n kansainvälinen toiminta

Kansainvälinen edunvalvonta on osa JHL:n laajaa edunvalvontaa. Laadukkaat jul-
kiset palvelut ovat oleellisia taistelussa köyhyyttä vastaan ja maailmanlaajuisen 
talouskriisin selättämisessä. Korkealaatuisia julkisia palveluja voivat tuottaa vain 
työntekijät, joiden oikeuksia kunnioitetaan täysimääräisesti. Julkisalojen kansain-
välisen liiton PSI:n ja Kansainvälisen kuljetusalan federaation ITF:n jäsenenä toi-
mimme aktiivisesti ihmisarvoisten työn, ammattiyhdistysoikeuksien ja laadukkai-
den julkisten palvelujen puolustamiseksi.

Euroopan tasolla keskeistä on eurooppalaisen sosiaalisen mallin puolustaminen 
sekä työnantajan kanssa käytävän sosiaalisen vuoropuhelun edistäminen. Tätä 
työtä teemme yhdessä muiden julkisen sektorin ammattiliittojen kanssa Suomen 
julkisen alan ammattiliittojen EU-yhdistys FIPSUn piirissä. Toisena tärkeänä yh-
teistyöfoorumina on palkansaajakeskusjärjestöjen Brysselin toimisto FinUnions. 
Euroopan tasolla jäsentemme etuja ajaa Euroopan julkisten palvelujen Federaation 
EPSU ja Euroopan kuljetustyöntekijöiden federaatio ETF.

Solidaarisuus on yksi kansainvälisen ay-liikkeen perusperiaatteita. Tässä työssä 
ammattiliittojen kehitysyhteistyöhankkeet ovat tärkeitä. JHL tukee kehitysmaiden 
ammattiliittoja yhdessä Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASKin ja 
Julkisalojen kansainvälisen liiton PSI:n kanssa.

Kaiken toimintamme tulee olla vastuullista, ympäristöllisesti ja sosiaalisesti kes-
tävää. Reilun kaupan edistämisyhdistys ja Finnwatch ovatkin tärkeitä yhteistyö-
kumppaneitamme, kun haluamme selvittää mm. millaisissa työolosuhteissa kehi-
tysmaissa eri alihankintaketjuissa työtä teetetään ja millä kriteereillä kunnat  te-
kevät julkisia hankintoja.
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Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK ry

Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK on jäsenmäärältään suurin Suomen 
kolmesta ammatillisesta keskusjärjestöstä. Sen jäseninä on 21 ammattiliittoa, JHL 
on SAK:n jäsenliitto.

SAK:n edustajakokous
SAK:n korkein toimielin on joka viides vuosi kokoontuva edustajakokous. 
Edustajakokous valitsee valtuuston puheenjohtajan, kaksi varapuheenjohtajaa ja 
valtuuston jäsenet. Kukin jäsenliitto saa valtuustoon paikkoja jäsenmääränsä suh-
teessa.

Edustajakokous valitsee niin ikään hallituksen puheenjohtajan, joka on samalla 
järjestön puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet sekä näille henkilökohtaiset 
varajäsenet. Edustajakokous hyväksyy SAK:n suuntaviivat seuraavaksi edustajako-
kouskaudeksi.

SAK:n valtuusto
SAK:n valtuusto käyttää edustajakokousten välillä ylintä päätäntävaltaa. 
Kokouksia on vähintään kaksi vuodessa.  Esityksiä valtuustolle tekevät jäsenlii-
tot ja SAK:n hallitus.  Kevätkokouksen asialistalla ovat toimintakertomuksen ja 
tilinpäätöksen vahvistaminen sekä jäsenliittojen ja hallituksen esittämät asiat. 
Syyskokouksessa valtuusto vahvistaa toiminta- ja taloussuunnitelmat.  Monesti 
syyskokouksen tärkein tehtävä on asettaa jäsenliittojen esitysten pohjalta järjes-
tön tavoitteet seuraaviin työmarkkinapoliittisiin neuvotteluihin.

SAK:n valtuuston puheenjohtajana toimii suurimman jäsenliiton eli tällä hetkellä 
JHL:n puheenjohtaja.
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SAK:n hallitus
SAK:n hallitus vastaa järjestön toiminnasta.  Hallitukseen kuuluu 20 
varsinaista jäsentä, mukaan lukien järjestön puheenjohtaja ja halli-
tuksen varapuheenjohtaja. Muut jäsenet ovat pääasiassa jäsenliitto-
jen johtohenkilöitä (mm. JHL:n toimialajohtajat).

Hallitus edustaa järjestöä, päättää järjestön neuvottelemien työ-
markkinapoliittisten sopimusten hyväksymisestä ja pitää yhteyttä 
koti- ja ulkomaisiin tahoihin.  Hallitus valmistelee ja esittelee edus-
tajakokouksissa ja valtuuston kokouksissa käsiteltävät asiat sekä to-
teuttaa näiden tekemät päätökset.  Hallitus huolehtii järjestön talo-
udesta, päättää henkilöstöhallinnosta ja vahvistaa valiokuntien teh-
täväalueet ja ohjesäännöt.

SAK:n alueellinen toiminta
Alueellista ja paikallista toimintaa toteuttavat SAK:n 13 aluepalve-
lukeskusta ja yli 100 paikallisjärjestöä. Monet JHL:läiset yhdistysak-
tiivit ovat mukana SAK:n paikallisessa toiminnassa.
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JHL on jäsenten muodostamien vahvojen yhdistysten liitto. Tällä 
hetkellä eri paikkakunnilla toimii lähes 650 JHL:n jäsenyhdistystä.

Yhdistyksen tarkoitus ja toimintatapa

Yhdistyksen tarkoituksena on koota yhteen kaikki yhdistyksen 
järjestämisalalla ja toimialueella työskentelevät henkilöt. 

JHL:n yhdistys toimii sääntöjensä sekä liiton sääntöjen ja päätös-
ten mukaisesti jäsentensä palvelussuhteen ehtojen ja työolosuh-

teiden parantamiseksi sekä heidän ammatillisten, oikeudellisten ja 
yhteiskunnallisten etujensa ja oikeuksiensa edistämiseksi sekä yhteis-

kunnallisten valmiuksien parantamiseksi.

JHL:n yhdistys takaa demokraattiset oikeudet ja vaikutusmahdollisuudet jäsenil-
leen.  Yhdistyslaki, johon rekisteröity yhdistystoiminta nojaa, perustuu ajatukseen 
jäsenten loukkaamattomasta yhdenvertaisuudesta. 

Järjestämisala (yhdistyksen sääntöjen 2 §) tarkoittaa sitä (niitä) työyhteisöä, työn-
antajaa, sopimus- tai hallinnonalaa, jossa yhdistys toimii. Toimialue puolestaan 
tarkoittaa maantieteellisesti määriteltyä toiminta-aluetta. Tavoitteena on, että 
yhdistysten järjestämisalat ja toimialueet eivät mene päällekkäin ja vastaavat 
muuttuvia työnantajaorganisaatioita. 

JHL:n nykyisessä yhdistysrakenteessa on yhdistyksiä, jotka 
ovat järjestämisalaltaan:

• työpaikkakohtaisia
• työnantajakohtaisia
• hallinnonalakohtaisia
• sopimusalakohtaisia
• useita sopimusaloja kokoavia
• ammattikuntakohtaisia

ja toimialueeltaan:

• paikallisia
• alueellisia
• valtakunnallisia.

2. JHL:n jäsenyhdistys
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Yhdistyksen tehtävät

JHL:n yhdistyksen tehtävänä on muun muassa

• valvoa voimassaolevan työlainsäädännön sekä muiden palvelus-
suhteisiin liittyvien säännösten ja sopimusten noudattamista

• tehdä esityksiä ja solmia paikallisia sopimuksia sekä neuvotel-
la jäsenistöään koskevista työ- ja virkaehtosopimus-, työympä-
ristö-, yhteistoiminta-asioista ja työelämän kehittämistä sekä 
muista jäsenistöään koskevista asioista

• järjestää kokouksia, kursseja, koulutus- ja vapaa-ajan tilaisuuksia 
sekä muuta jäsenistölleen suunnattua harrastustoimintaa

• hoitaa paikkakunnalla tiedotustoimintaa yhdistyksen ja liiton 
tunnetuksi tekemiseksi

• olla yhteistoiminnassa yhdistyksen tavoitteita ja toimintatarpeita 
tukevien yhdistysten ja järjestöjen kanssa

• jäsenhankinta ja järjestäytymisen edistäminen.
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Yhdistyksen organisaatio

Yhdistyksen ylin päättävä elin on yhdistyksen jäsenkokous. Ylintä päätösval-
taa käyttävät kokoukseen osallistuvat yhdistyksen jäsenet.  Syys- ja kevätko-
kousten lisäksi yhdistys pitää myös muita jäsenkokouksia.

Opintojaosto

YHDISTYKSEN JÄSENKOKOUS

Edunvalvon-
tajaosto

HALLITUS

Vapaa-aika-
jaosto

Nuoriso-
jaosto

YHDISTYKSEN JÄSENKOKOUS

Pääluottamusmies

HALLITUS

Luottamusmies

Yhdistyksen ja luottamusmiesten keskinäinen
päätösvalta ja vastuut

Päätösvaltaa ja vastuuta JHL:n yhdistyksessä 
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Syyskokous
pidetään 1.10.–30.11. välisenä aikana.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

• valitaan parittomina vuosina hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yh-
distyksen puheenjohtajaksi,

• päätetään hallituksen muiden varsinaisten jäsenten ja varajäsenten määrästä,
• valitaan parittomina vuosina hallituksen muut varsinaiset jäsenet ja varajä-

senet,
• valitaan tai vahvistetaan pääluottamusmiehet ja varapääluottamusmiehet ja 

muut luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet
• valitaan kaksi (2) varsinaista toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varatoimin-

nantarkastajaa tai lain edellyttäessä kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) va-
ratilintarkastajaa tai tilintarkastusyhteisö,

• valitaan edustajat ja varaedustajat yhteisjärjestöön ja muihin yhteistoimin-
tajärjestöihin,

• hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle,
• päätetään yhdistyksen toimihenkilöille maksettavista korvauksista,
• hyväksytään talousarvio,
• päätetään yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta ja –ajasta, ottaen 

huomioon 10§:n 6. kohdan määräykset,
• päätetään mahdollisesti muista esille tulevista asioista.

Kevätkokous
pidetään 1.3.–30.4. välisenä aikana.

Kokouksessa

• esitetään edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös,
• luetaan toiminnantarkastajien lausunto,
• päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä hallituksen vastuuvapaudesta,
• päätetään mahdollisesti muista esille tulevista asioista.
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Hallitus
Yhdistyksen toimeenpanevana toimielimenä toimii syyskokouksen kahdeksi kalen-
terivuodeksi valitsema hallitus.

Hallituksen tehtävänä on muun muassa

• johtaa yhdistystä,
• vastata yhdistyksen toiminnasta,
• vastata yhdistyksen omaisuudesta ja taloudesta,
• valita hallituksen valintaan kuuluvat toimihenkilöt, päättää näiden tehtävis-

tä ja valvoa näiden ja muiden yhdistyksen toimihenkilöiden tehtävien hoita-
mista,

• nimetä jaostot ja työryhmät, antaa niille selkeät toimeksiannot ja valvoa 
näiden toimintaa,

• kutsua yhdistyksen kokoukset koolle ja valmistella kokoukselle esitettävät 
asiat,

• päättää päätösvaltaansa kuuluvista asioista, esim. jäsenasioista.

Hallituksen toimihenkilöt

Hallitus valitsee keskuudestaan tai muista yhdistyksen jäsenistä kahdeksi kalente-
rivuodeksi toimihenkilöitä ja päättää näiden tehtävistä ja vastuista.

Seuraavassa luettelo toimihenkilöiden pääasiallisista tehtävistä. Sääntöjen mää-
räämät tehtävät on merkitty merkinnällä: (sm)

Puheenjohtaja (sm)
• johtaa puhetta hallituksen ja yhdistyksen kokouksissa
• valvoo sääntöjen ja yhdistysten päätösten sekä liiton hallituksen antamien 

ohjeiden noudattamista
• valvoo yhdistyksen toimihenkilöiden tehtävien hoitamista
• kutsuu hallituksen koolle
• edustaa yhdistystä
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Varapuheenjohtaja (sm)
• toimii kokousten puheenjohtajana puheenjohtajan ollessa estyneenä
• huolehtii muista puheenjohtajan tehtävistä tämän ollessa estyneenä

Sihteeri (sm)
• toimii hallituksen ja yhdistyksen kokousten sihteerinä ja tekee pöytäkirjat 

näistä kokouksista
• tekee yhdistyksen kokousten kokouskutsut
• hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihdon
• huolehtii kokousten päätösten toimeenpanosta
• tekee ehdotuksen yhdistyksen toimintakertomukseksi
• tekee tiedotteet yhdessä puheenjohtajan (ja viestintävastaavan) kanssa
• hoitaa yhdistyksen arkiston

Taloudenhoitaja (sm)
• hoitaa laskujen maksatuksen ja maksujen laskutuksen
• hoitaa kirjanpidon
• tekee ehdotuksen tilinpäätökseksi
• kerää pohjatiedot hallitukselle talousarvion tekemistä varten
• esittää hallitukselle neljännesvuosittain yhdistyksen taloudellisen tilanteen

Jäsenasiainhoitaja (sm)
• esittelee jäsenasiat hallituksen kokouksessa
• jäsenasioihin liittyvän materiaalin vastaanotto, tarkistaminen ja toimittami-

nen JHL:n jäsenpalveluyksikköön
• toimii yhdistyksen jäsenrekisterijärjestelmän pääkäyttäjänä
• ohjaa jäsenhuollon kysymyksissä yhdistyksen muita toimihenkilöitä
• toimii aktiivisesti jäsenhankinta-asioissa

Opintosihteeri (sm)
• toteuttaa yhdistyksen järjestämät opinto- ja koulutustilaisuudet
• tiedottaa jäsenille opinto- ja koulutusmahdollisuuksista ja -tilaisuuksista
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Esimerkkejä muista tehtävistä:

Nuorisotiedottaja
• toimii yhdistyksen nuorten jäsenten yhteyshenkilönä 
• perehdyttää yhdistyksen uudet nuoret jäsenet yhdistykseen ja ay-toimintaan
• järjestää tilaisuuksia ja yhdessäoloa yhdistyksen nuorille jäsenille

Jäsenhankkija
• vastaa yhdistyksen jäsenhankinnasta ja jäsenhankinnan esilläpidosta yhdis-

tyksen toiminnassa
• saa ajantasaisen jäsenhankintatiedon ja vastaa sen toimittamisesta eteen-

päin
• vastaa yhdistyksen jäsenhankinnan sujuvuudesta ja toimivuudesta

Viestintävastaava
• vastaa yhdistyksen viestinnän ajantasaisuudesta (nettisivut, ilmoitukset, 

ilme, ilmoitustaulut, kirjeet jne.)
• huolehtii siitä, että yhdistys tiedottaa päätöksistään ja tekemisistään niin 

jäsenistölle kuin julkisuuteenkin

Solidaarisuuslähettiläs
• osallistuu ja innostaa työtovereita mukaan nettikampanjoihin ay- ja ihmis-

oikeusloukkauksia vastaan
• osallistuu talkoolaisena erilaisiin tapahtumiin, esimerkiksi Maailma kylässä 

-festareihin ja Mahdollisuuksien toreihin eri puolilla Suomea
• edistää eettistä kuluttamista ja pitää esillä ihmisarvoisia työolosuhteita ide-

oimalla omalla työpaikalla tapahtumia, esimerkiksi Reilun kaupan viikko, 
Nenäpäivä ja kansainvälinen Kunnon Työn päivä.

Solidaarisuuslähettilääksi voi ilmoittautua kuka tahansa liiton jäsen JHL:n nettisi-
vujen kautta: www.jhl.fi > Opi ja osallistu > Osallistu toimintaan > JHL:n solidaari-
suustoiminta

Yhdistys voi lisäksi nimetä yhteyshenkilöitä erilaisille jäsenryhmille ammattiala- 
tai paikkakuntakohtaisesti tai esimerkiksi maahanmuuttajajäsenten yhteyshenki-
lön. 

Yhdistyksen tärkeä toimihenkilö on luottamusmies. Luottamusmiehen tehtävistä, 
asemasta, oikeuksista ja velvoitteista löytyy tietoa luvussa 4.
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Jaostot

Hallitus voi perustaa alaisuuteensa jaostoja, jotka hoitavat jotakin 
tiettyä, yhdessä sovittua tehtävää. Tällaisia voivat olla esimerkik-
si edunvalvonta-, vapaa-aika-, nuoriso- tai koulutusjaosto.  Jaosto 
voi tehdä itsenäisiä päätöksiä, mikäli hallitus on näin päättänyt, 
mutta lopullinen vastuu esimerkiksi talousasioista on aina yhdis-
tyksen hallituksella.

Yhteisjärjestö

Yhteisjärjestö on yhdistysten muodostama yhdistys, joka toimii jäsen-
yhdistysten välisen yhteistoiminnan ylläpitäjänä ammatillisen järjestäyty-
misen edistämiseksi ja jäsenyhdistysten toiminnan tukemiseksi.

Yhteisjärjestön perustaminen on tarkoituksenmukaista silloin, kun saman 
työnantajan yhteydessä toimii useita JHL:n jäsenyhdistyksiä.  Yhteisjärjestö 
on silloin neuvotteluosapuoli, jonka vastapuolena on kyseisten jäsenyhdis-
tysten jäsenten työnantaja.

Yhteisjärjestöjä oli vuoden 2014 alussa 18.

Yhteisjärjestö tekee työnantajalle esitykset kaikkien jäsenyhdistysten jäse-
niä koskevista paikallisista työ- ja virkaehtosopimuksista. Se tekee esityk-
set myös jäsenistön muita palvelussuhteen ehtoja koskevista sopimuksista 
sekä esitykset jäsenistön edunvalvontaan liittyvistä muista sopimuksista. 
Yhteisjärjestö valvoo valtakunnallisten sopimusten ja suositusten paikallis-
ta soveltamista ja täytäntöönpanoa.
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Liittoon liitytään monista eri syistä. Järjestäytyä voidaan edunval-
vonnallisista ja periaatteellisista syistä, jäsenetujen tai perinteen 

vuoksi. Jäseneksi liittyvä ei välttämättä itse tiedosta liittymi-
sensä syitä, mutta liiton ja yhdistysten toiminnassa nämä eri-
laiset syyt on kuitenkin hyvä tunnistaa.

Edunvalvonnallinen näkökulma

Työssä oleva henkilö liittyy liittoon turvatakseen työsuhteen edun-
valvonnan onnistumisen ja järjestäytyy ammatillisesti siihen liittoon ja 

siihen liiton yhdistykseen, joka hoitaa hänen edunvalvontaansa. Tällaisia 
asioita ovat mm. työsuhteen pysyvyys, työstä saatava palkka, työaika, 

vuosi- ja muut lomaedut, eläkeikä ja eläkkeen suuruus, työympäristö, työ-
suojelu, työolosuhteet, kohtelu työpaikalla ja työhön vaikuttamismahdollisuudet.

Periaatteellinen ja aatteellinen näkökulma

Työssä oleva henkilö uskoo, että vain ammatillisesti järjestäytymällä voidaan pääs-
tä parempaan tulokseen kuin jos ammattiyhdistysliikettä ei olisi.  Oma järjestäyty-
minen on kannanotto vahvan ammattiyhdistysliikkeen puolesta.  Jos työntekijä ei 
katso aiheelliseksi ammatillisesti järjestäytyä, hän sallii sen, että myöskään hänen 
työtovereillaan ja muilla palkansaajilla ei ole ammatillista edunvalvontaa.

Ammattiliittoon kuulumisen ja järjestäytymisen merkitystä ei ehkä ymmärretä ny-
kyisin niin hyvin kuin ennen.

Jäsenoikeuksien näkökulma

Jäsenyyteen liittyy oikeuksia ja yhteisöllisyyttä. Jäsenellä on oikeus:

• osallistua ammatilliseen ja järjestölliseen koulutukseen,
• osallistua yhdistyksen kokouksiin ja muihin tilaisuuksiin sekä vaikuttaa siellä 

käsiteltäviin asioihin 
• tulla valituksi erilaisiin tehtäviin yhdistyksessään,
• jäsenetuihin, kuten esimerkiksi liittovakuutukseen, lomatukeen, liiton lehteen 

ja kalenteriin
• osallistua yhdistyksen vapaa-ajantoimintaan.

3. Jäsenyys JHL:ssä - JHL:n yhdistyksessä
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Viime vuosina on vahvistunut ja yleistynyt kehitys, jossa jäsen kokee suhteensa 
ammattiliittoon enemmän asiakkuussuhteeksi. Jäsen kokee tällöin ostavansa liitol-
ta ja yhdistyksiltä haluamansa edunvalvonnan ja muut palvelut, eikä hänellä ole 
välttämättä kiinnostusta olla toimiva ja aktiivinen jäsen. Tällöin jäsen vaihtaa hel-
posti liittoa etujen ja tarjousten perässä.

Ammattiliitto on ensisijaisesti edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on työsuhtee-
seen liittyvien etujen edistäminen ja puolustaminen. Tähän edunvalvontaan liittyy 
kiinteästi vaikuttaminen päättäjiin kaikilla yhteiskunnan tasoilla, esimerkiksi vaikut-
taminen eduskuntaan, kuntien hallintoon jne. Jäsenten voi olla vaikea hahmottaa, 
että vaikuttaminen yhteiskunnallisiin asioihin on jäsenten etu ja myös jäsenetu.

Järjestäytymistapa

JHL:n yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voivat järjestäytyä henkilöt, jotka työs-
kentelevät valtion, kunnan, kuntayhtymän, seurakunnan, niiden liikelaitoksen tai 
yhtiön, yleishyödyllisen yhteisön, julkiselle sektorille palveluja tuottavan yrityksen 
tai yhteisön palveluksessa sekä vastaavilla toimialoilla työskentelevät ja aloille val-
mistavissa oppilaitoksissa opiskelevat.

Jäseneksi liittyvällä on oltava voimassa oleva työsuhde liittymisajankohtana, paitsi 
jos jäsen liittyy pohjoismaisesta ammattiliitosta tai liittyy päätoimisena opiskelija-
na opiskelijajäseneksi. Kun päätoiminen opiskelija menee töihin, hänen kannattaa 
työttömyysturvansa vuoksi liittyä työttömyyskassaan ja maksaa työttömyyskassan 
jäsenmaksut. Tarkemmat tiedot työttömyysturvan jäsenyys- ja työssäoloehdosta 
saa työttömyyskassan nettisivuilta: tyottomyyskassa.jhl.fi.

Työssä oleva henkilö hakee sen JHL:n yhdistyksen jäsenyyttä, jonka järjestäyty-
misalalla hän työskentelee.  Tiedon oikeasta yhdistyksestä saa työtovereilta, työ-
paikan ilmoitustaululta, aluetoimistosta, JHL:n keskustoimistosta tai liiton koti-
sivuilta.  Jäsenyyttä hakeva täyttää ja allekirjoittaa liittymislomakkeen tai täyttää 
liiton nettisivuilla sähköisen liittymislomakkeen. Samalla lomakkeella voi liittyä 
myös Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassaan. Lomake on myös jäsen-
maksun perintälomake ja se toimitetaan yhdistyksen toimihenkilölle tai palkanlas-
kijalle. Jos liittyy sähköisellä lomakkeella, niin on tulostettava jäsenmaksun perin-
tälomake ja toimitettava se eteenpäin.

Yhdistyksen hallitus päättää jäseneksi hyväksymisestä ja liittymisajankohdasta. 
Uusi jäsen saa liitolta tiedon jäseneksi hyväksymisestä tekstiviestillä ja kirjeenä.
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Jäsenyyden huolto 

JHL:ssä jäsenet ovat JHL:n yhdistyksen jäseniä. Jäsenyyden huoltoon ja jäsenyy-
teen liittyvät asiat hoidetaan oman JHL - yhdistyksen kautta.  Vuorovaikutus jäse-
nen ja yhdistyksen toimihenkilön välillä on tärkeää.

Jäsenyys tuo jäsenelle paljon oikeuksia, mutta velvoitteita vain vähän: velvoite 
maksaa jäsenmaksut ja velvoite huolehtia, että jäsenmaksuvapautukset on ilmoi-
tettu yhdistykselle tai Jäsenpalvelu 24h:n kautta liitolle.  Jäsenen on hyvä välillä 
tarkistaa, että jäsenmaksu on peritty palkasta, jos jäsenmaksu on työnantajaperin-
nässä. Jäsenen on ilmoitettava muuttuneet yhteystietonsa, työnantajan vaihtumi-
nen tai eläkkeelle jääminen. Näitä velvoitteita jäsen ei voi siirtää kenellekään, vas-
tuu on jäsenellä.

Tavoitteena on pitää jäsensuhde mahdollisimman vuorovaikutteisena ja elävänä. 
Mitä paremmin tässä tavoitteessa onnistutaan, sitä vahvempi ja yhtenäisempi jä-
senten joukko on. Se pystyy myös toimimaan paremmin paikallisen edunvalvon-
nan tukena ja eri tehtäviin löytyy tekijöitä ja toimijoita helpommin.

Jäsenyyden huoltamisen keinot
Keskeinen ja ensisijainen asia on saada yhdistyksen viestintä kuntoon. Tähän 
OpenDora -jäsenrekisteriohjelma ja Jäsenpalvelu 24h tarjoavat hyvät välineet. 
Keskeistä on valita sellaiset viestintäkanavat, että mahdollisimman suuri osa jä-
senistä tavoitetaan. Monta kertaa paras tapa on tehostaa viestiä toistamalla sitä 
useammalla välineellä eli käyttämällä esimerkiksi kirjettä ja sähköpostiviestiä rin-
nakkain. Jotta viestintä ja jäsenyyden huoltaminen ovat mahdollisia, täytyy pitää 
huolta siitä, että jäsenten yhteystiedot ovat oikein. Aivan yhtä tärkeää on, että 
yhdistyksen toimihenkilöiden yhteystiedot ovat jäsenten saatavilla.

Yhdistyksen toimihenkilöiden on tunnettava jäsenistönsä ja toimintaympäristönsä. 
Jäsenanalyysi auttaa jäsenten ikäjakauman ja työpaikkojen kartoittamisessa, näin 
yhdistys saa tietoa siitä, mitä asioita yhdistyksen on huomioitava toiminnassaan ja 
toimintasuunnitelmissaan. Tämä koskee niin edunvalvontaa kuin muutakin yhdis-
tyksen toimintaa. 

Erilaiset tapahtumat ja vapaa-ajan toiminta ovat hyviä keinoja jäsensuhteen vah-
vistamiseksi. Näissä kannattaa hyödyntää myös liiton valtakunnallista ja alueellis-
ta tapahtumatarjontaa.
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Yhdistyksen kannattaa miettiä, onko mahdollista neuvotella paikallisia jäsenetuja 
(liittymislahjat, alennus paikallisesta kylpylästä, ravintolasta tms.).

OpenDora
OpenDora on yhdistyksen oma jäsenrekisteriohjelma. Doran avulla 
yhdistys saa käyttöönsä reaaliaikaisen jäsenrekisterin omista jäsenis-
tään ja voi seurata jäsenmäärän kehitystä. Käyttöoikeuksien haltija 
voi selata ja tulostaa oman yhdistyksensä jäsenten/työnantajien tietoja, osoitetar-
roja ja merkkipäivälistoja. Hän voi myös päivittää yhdistyksen jäsenten yhteystie-
toja. Käyttöoikeudet myönnetään koulutuksen jälkeen, ohjelma on maksuton.

Jäsenpalvelu 24h 
Palveluun kirjaudutaan osoitteessa www.jhl.fi. Ensimmäisellä kerralla 
jäsen kirjautuu palveluun jäsennumerolla ja henkilötunnuksella 
(esim. käyttäjätunnus 345345, salasana 241274-1234).

Jäsenpalvelu 24h -palveluun kirjautumalla yhdistysten toimihenkilöt saavat li-
säpalveluita käyttöönsä. Jäsenpalvelu 24h:ssa on yhdistyksiä varten ”listat” –toi-
minto, jolla saa yhdistyksen jäsenistä esimerkiksi jäsen- ja merkkipäiväluettelon. 
”Listat”-toiminnon kautta voi lähettää sähköpostia valitulle kohderyhmälle ja se-
lata yhdistyksen jäsenten työ- ja koulutustietoja.

Jäsenpalvelu 24h -palveluun kirjautumalla myös jäsenet saavat lisäpalveluja käyt-
töönsä. Jäsenille sivut tarjoavat muun muassa mahdollisuuden ilmoittaa jäsen-
maksuvapautuksesta tai maksaa/laskea jäsenmaksun. Jäsen voi tarkistaa ja korjata 
Jäsenpalvelu 24h:ssa omat jäsentietonsa ja saada oman yhdistyksensä toimihenki-
löiden yhteystiedot.

JHL:n ja JHL-opiston koulutuksiin haetaan Jäsenpalvelu 24h:n kautta.
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Jäsenmaksuperusteet

JHL: n jäsenmaksu vuonna 2015 on 1,38 prosenttia, josta 0,33 % on työttömyys-
kassamaksua.

Jäsenmaksu maksetaan:

• ennakonpidätyksen alaisesta palkkatulosta
• ennakonpidätyksen alaiseen palkkatuloon rinnastettavasta tulosta
• työttömyyskassan maksamasta etuudesta
• ennakonpidätyksen alaisesta osa-aikalisästä.

Yksityisyrittäjäksi siirtynyt / ammattia harjoittava jäsen maksaa jäsenmaksua 
20,00 / 14,50 euroa kuukaudessa.

Päätoiminen opiskelija on vapautettu liiton jäsenmaksusta, mutta jos hänellä 
on palkkatuloja, niistä maksetaan työttömyyskassan jäsenmaksu (0,33% vuonna 
2015). Liiton tulkinta siitä, kuka on päätoiminen opiskelija, löytyy jäsenasianhoita-
jien sanakirjasta, joka löytyy liiton nettisivuilta Aktiivien työkaluista (vaatii kirjau-
tumisen jäsensivuille).

Palkkatuloja vailla oleva jäsen, jolla ei ole oikeutta maksuvapautukseen maksaa ns. 
minimijäsenmaksua joka on 5 euroa täydeltä kalenterikuukaudelta vuonna 2015.

Eläkkeellä oleva jäsen, jolla ei ole palkkatuloja, maksaa 5 euroa täydeltä kalenteri-
kuukaudelta vuonna 2015.

Jäsenellä on oikeus maksuvapauteen, kun hän palkkatuloja vailla on

• eläkelainsäädännössä tarkoitetulla kuntoutusrahalla tai -tuella
• äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla tai hoitovapaalla
• sairauslomalla
• opiskelee
• suorittaa asevelvollisuutta tai siviilipalvelua tai osallistuu reservin kertaus-

harjoituksiin
• on työtön ja vailla oikeutta työttömyyskassan maksamaan etuuteen.

Oikeus minimijäsenmaksuun, eläkkeellä olevan jäsenmaksuun tai jäsenmaksuva-
pautukseen on vain silloin, jos siitä on ilmoitettu yhdistyksen toimihenkilölle tai 
liittoon.
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Kunniajäsenyys

Yhdistyksen tai yhteisjärjestön hallitus voi hakea pitkäaikaiselle toimijalle kunnia-
jäsenyyttä, jonka myöntää liiton hallitus. Kunniajäsenyyden edellytyksenä on, että 
henkilö on kuulunut liiton yhdistykseen tai ammatilliseen keskusjärjestöön kuu-
luvaan kotimaiseen järjestöön vähintään 25 vuotta, josta vähintään 20 vuotta on 
kulunut liiton, yhdistyksen tai yhteisjärjestön järjestö- tai luottamustehtävässä. 
Kunniajäsenelle annetaan kunniakirja ja liiton kultainen ansiomerkki.

Jäsenedut

Liitto tarjoaa erilaisia jäsenetuja jäsenilleen. Keskeinen jäsenetu liittyy liiton ole-
massaolon tarkoitukseen eli palkka- ja työehtojen neuvottelemiseen. Tämän lisäksi 
on olemassa muita jäsenetuja. Ajatus on, että jäsenenä saat aina enemmän.

Liiton jäsenedut jakaantuvat seuraavasti:

Edunvalvonnalliset edut

• sopimustoiminta
• luottamusmiestoiminta
• maksuton oikeusapu työsuhdeasioissa sekä työ- ja virkaehtoasioissa
• työtaisteluavustus

Lehdet ja julkaisut

• jäsenlehti Motiivi
• Aktiivi-lehti
• jäsenkalenteri
• työväenlehtiseteli
• materiaalituotanto
• verkkopalvelu
• aktiivien verkkopalvelu
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Järjestölliset edut

• kattava yhdistysverkosto
• 11 aluetoimistoa ja kolme toimipistettä
• laaja koulutus- ja opiskelutoiminta

Lomakohteet

• Lomakeskus Livohka, Posio
• Koskenhovin leirintäalue ja huvilat, Jämsä
• Lomamökki ja lomaosake, Levi
• Suojalan mökki, Hartola
• Holiday Club –lomaviikot

Kaupalliset edut

• liittovakuutus (Turva)
• Teboil-alennus
• risteilyetuja
• koru- ja kelloliikkeen tarjoukset
• Suomen Retkeilymaja-järjestön (SRM) alennus

Muuta jäsenyyteen liittyvää

• Palkansaajien hyvinvointi ja terveys ry:n lomatuki
• mahdollisuus hakea VVO:n vuokra-asuntoa
• jäsenmaksun verovähennysoikeus
• jäsenmaksupalautukset yhdistyksille
• ansiotuloa vailla olevalle jäsenmaksuvapautus
• työttömyyskassan palvelut

Tarkemmat tiedot liiton jäseneduista 
sekä ajankohtaiset jäsenetutarjoukset 
löydät liiton nettisivuilta: 
www.jhl.fi/jasenedut
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Jäsenhankinta

Jäsenhankinta kuuluu yhdistyksen perustehtäviin ja se on osa yhdistystoiminnan 
arkea. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yhdistyksen pitää seurata jäsenmää-
ränsä kehitystä ja olla tietoinen siitä, mistä työpaikoilta tai oppilaitoksesta jä-
senet tulevat ja miten mahdollisiin jäseniin voidaan vaikuttaa. Tässä tehtävässä 
OpenDora on yhdistykselle tärkeä työkalu.

JHL:n jäsenhankinta perustuu ennen kaikkea yhdistysten ja jäsenten aktiivisuu-
teen. Jokaisen yhdistyksen kannattaa nimetä yhdistykselle jäsenhankkija, joita voi 
olla useita.

Koulutiedotus
Koulutiedotus eli opiskelevien jäsenten hankinta oppilaitoksista on myös jäsen-
hankintatyötä. On tärkeää levittää työmarkkinatietoutta opiskelijoille, painopis-
teen on kuitenkin oltava siinä, että heidät saadaan huolehtimaan tulevasta edun-
valvonnastaan ja liittymään jäseniksi jo opiskeluaikana. 

Koulutiedottajat ovat jäsenhankinnan kannustinjärjestelmän piirissä ja lisäksi hei-
tä koskevat työhön liittyvät muut edut. 

• Koulutiedottajille korvataan matkakulut ja mahdolliset ansionmenetykset
• Työmarkkinatunneista tms. tilaisuuksista maksetaan 30 euroa/h palkkio
• Aulatilaisuuksista tms. tapahtumista maksetaan 15 euroa/h palkkio

Jäsenhankinnan kannustinjärjestelmä
Jäsenhankinnan kannustinjärjestelmän on tarkoitus innostaa hankkimaan lisää jä-
seniä. Sen tarkoituksena on palkita arvokkaasta työstä ja antaa sitä kautta lisämo-
tivaatiota työn tekemiseen. 

Kannustinjärjestelmässä uusista jäsenistä saa jäsenhankintapisteitä, joilla voi 
hankkia jäsenhankinnan kannustintuotteita. Koulutiedottajat voivat ottaa opiske-
lijajäsenten hankkimisesta saadut pisteet tuotteiden sijaan käteisenä rahana.
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Kannustinjärjestelmä käytännössä
Uuden jäsenen liittyessä jäsenhankkijan jäsennumero merkitään jäsenen liittymislo-
makkeen ’jäsenhankkija’ -kohtaan. Tässä kannattaa olla tarkka, sillä epäselvät mer-
kinnät tai jäsennumeron puuttuminen aiheuttavat sen, ettei pisteitä voida myöntää.

Jäsenhankkijan pitää hankkia vähintään kolme jäsentä vuodessa, jotta pisteet ak-
tivoituvat. Kun kolmas jäsen on hankittu, niin pisteet saa saman tien kaikista kol-
mesta jäsenestä.

Työssäkäyvien jäsenten osalta varmistetaan ennen pisteiden kirjausta, että uusi 
jäsen on maksanut ensimmäisen jäsenmaksunsa. Tätä tarkistusta ei tehdä opiskeli-
joiden osalta. Jäsenmaksutarkistus voi aiheuttaa pientä viivettä pisteiden kirjautu-
misessa, sillä joidenkin työnantajien tilitystiedot tulevat hyvin myöhään.

Tarkat voimassa olevat kannustinjärjestelmän säännöt löytyvät liiton nettisivuilta: 
www.jhl.fi > kirjaudu Omat JHL-sivut > Jäsenhankkijat.

Kannustintuotteet
Jäsenhankkija saa tiedon pisteistään jäsenhankinnan verkko-
palvelun kautta (JHL Awards). Käyttäjätunnukset palveluun 
toimitetaan niille jäsenhankkijoille, joille pisteitä on kertynyt. 
Tunnuksia jaetaan kerran viikossa, samalla kun pisteet päivite-
tään palveluun.

Kannustintuotteet ovat verottomia, koska ne ovat välineitä, jotka tukevat jäsenhan-
kintatyötä ja liiton näkymistä. Verolainsäädäntö rajoittaa kannustintuotteiden vali-
koimaa.

Tuotteina on valikoituja JHL-shopin normaalituotteita ja tuotteita, jotka ovat vain 
ja ainoastaan jäsenhankkijoille, kuten esimerkiksi JHL-merkinnällä varustettua 
elektroniikkaa. Laadukkaita jäsenhankkijoiden tuotteita saa vain jäseniä hankki-
malla.

Jäsenhankkija voi tilata kannustintuotteet verkkopalvelussa, kun pisteitä on riittä-
västi.

Opiskelijajäsenistä saadut pisteet voi saada myös käteiskorvauksena. Tämä on kui-
tenkin veronalaista tuloa ja jos valitsee tämän vaihtoehdon, on liittoon toimitet-
tava verokortti.
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JHL:n toiminta-ajatus

JHL:n tavoite on olla niin työyhteisö-, alue-, kuin valtakunnan 
tasolla vahva ja osaava toimija työelämäasioiden edunvalvoja-
na ja asiantuntijana. JHL:n toiminta-ajatuksen mukaan liiton 
tehtävä on jäsenten edunvalvonta. Edunvalvonta tarkoittaa 
jäsenten toimeentulon (palkka, tulonsiirrot, veroratkaisut) 
parantamista, työsuhdeturvan takaamista ja työelämän laa-
dun kehittämistä.

Edunvalvonta tapahtuu työmarkkinajärjestelmän sekä poliittisen val-
mistelu- ja päätöksentekojärjestelmän kautta. Työmarkkinajärjestelmän 

edunvalvonta on vakiintunut neuvottelu- ja sopimustoiminnan kautta. 
Poliittisessa prosessissa keskeistä on liiton yhteiskuntavaikuttaminen. Se on 

vaikuttamista poliittisiin päättäjiin ja vaikuttamiskohteita ovat kansallisella tasol-
la julkinen valta (maan hallitus, eduskunta, kunnanvaltuustot, valmistelevat virka-
miehet jne.) ja kansainvälisellä tasolla mm. Euroopan komissio ja parlamentti.

Edunvalvonnan linjauksia

Liiton koko, toimiala sekä sopimus- ja ammattirakenne asettavat edunvalvon-
tatyölle erityisiä vaatimuksia. JHL:n jäsenistö edustaa satoja tehtävänimikkeitä. 
Jäsenet työskentelevät kuntien, valtion, seurakuntien, yritysten ja kansalaisjärjes-
töjen palveluksessa sekä jakautuvat noin sadan eri sopimuksen piiriin.

Yhteistä koko kentälle on kuitenkin tarve vaikuttaa yleiseen yhteiskunta-, talous- 
ja finanssipolitiikkaan, jossa edunvalvonnan kannalta on tärkeää turvata valtioon 
sekä kuntiin ja kuntayhtymiin kuuluvien virastojen ja laitosten taloudelliset ja toi-
mintaedellytykset, kuten kestävä julkinen rahoitus sekä riittävä, tehtävien hoidon 
edellyttämä, osaava ja motivoitunut henkilöstö. Myös toiminnan tuloksellisuus, 
kilpailukyky ja työolojen kehittäminen ovat vaikuttamisemme kohteena olevia asi-
oita. 

4. Edunvalvonta
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Erilaiset työvoimaan ja työvoimakustannuksiin sekä palvelutuotannon organisoin-
tiin (ulkoistamiseen) liittyvät asiat, kuten palkan riittävyys toimeentulon lähteenä, 
henkilöstön työsuhdeturva ja muutosturva, ammatillisen aikuiskoulutuksen tar-
peet, koulutuksesta huolehtiminen ja vakituiset työsuhteet kuuluvat keskeisten 
yhteiskuntavaikuttamisen tavoitteiden joukkoon. Keskeisiä ovat myös kilpailulain-
säädäntöön ja kilpailuttamisen pelisääntöihin liittyvät kysymykset. Ulkoistamisen 
ja kilpailuttamisen yhteydessä työttömyysuhan ja työehtojen heikennysten torju-
minen on ensiarvoisen tärkeää.

Ammattiyhdistysliike vaikuttaa erityisesti työlainsäädäntöön sekä laajemmin myös 
muihin lakeihin, joilla on vaikutusta ihmisten arkeen kuten esimerkiksi sosiaa-
liturvaan. Työlainsäädäntö määrittää pitkälle ammattiyhdistysliikkeen roolin ja 
kollektiivisopimusten aseman työehtojen ja työolojen säätelyssä ja valvonnassa. 
Julkisten palvelussuhteiden erityisluonne ja sitä säätelevä lainsäädäntö ovat JHL:n 
luonnollisia yhteiskunnallisen vaikuttamisen alueita. 

Neuvottelu- ja sopimustoiminta

JHL solmii työ- ja virkaehtosopimuksia sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. 
Sopimuksilla sovitaan muun muassa siitä, mitä työstä kuuluu vähintään maksaa, 
millaiset ovat työajat ja miten määräytyvät vuosiloma- ja sairauslomaoikeudet.

Paikallinen edunvalvonta

Tuloksellisen edunvalvontatyön taustalla on hyvä yhteistyö liiton aktiivitoimijoi-
den ja palkatun henkilökunnan kesken. Paikallisessa edunvalvonnassa keskeisiä 
toimijoita ovat liiton yhdistykset ja yhdistysten toimihenkilöt. Yhteistyöllä raken-
netaan katkeamaton edunvalvontaketju työpaikalta yhdistyksen ja aluetoimiston 
kautta liiton keskustoimistoon. Jokainen ketjun lenkki tuo oman osaamisen edun-
valvontaan.
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Tämä on edunvalvontaketju, jonka mukaan yksittäisen jäsenen asioita hoidetaan 
parhaiten. Työsuhteeseen liittyvät kysymykset ja mahdolliset erimielisyydet kan-
nattaa selvittää mahdollisimman lähellä erimielisyyksien syntypaikkaa, eli työpai-
kalla.

Ensimmäisenä jäsentä auttavat työpaikan luottamusmies tai pääluottamus-
mies, jotka tuntevat paikalliset olosuhteet ja paikalliset sopimukset hyvin. 
Työsuojeluasioissa työsuojeluasiamies tai työsuojeluvaltuutettu tuntevat paikalli-
set menettelytavat.

JHL:n aluetoimisto on luottamusmiehen lähin tuki. Viime kädessä tukea voi hakea 
liiton keskustoimistosta. Jos työpaikalla ei ole omaa luottamusmiestä, lähin apu 
ongelmatilanteissa löytyy aluetoimistosta.

Edunvalvonnan ketju:

JÄSEN

LUOTTAMUSMIES

PÄÄLUOTTAMUSMIES

KESKUSTOIMISTO

ALUETOIMISTO
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Kunta-alan neuvottelujärjestelmä

Kunta-alan neuvotteluissa sovitaan valtakunnallisista virka- ja työehtosopimuk-
sista. Kunnallinen työmarkkinalaitos KT edustaa neuvotteluissa kuntia ja kuntayh-
tymiä työnantajina. Henkilöstöä edustavat pääsopijajärjestöt Kunta-alan unioni 
(JHL:n ja Jytyn yhteinen neuvottelujärjestö), Julkisalan koulutettujen neuvottelu-
järjestö JUKO ja Koulutettu hoitohenkilöstö KoHo.

Sopimusneuvottelujen osapuolista ja neuvottelumenettelystä on sovittu kunta-
alan pääsopimuksella. Pääsopimuksessa on määräyksiä myös paikallisesta sopimi-
sesta, paikallisista neuvotteluista ja työrauhan turvaamisesta.

Kunnan tai kuntayhty-
män ao. viranomainen Paikallinen sopimus

JUKO

Pääsopijajärjestö tai 
sen alayhdistys

Kunta-alan neuvotteluosapuolet  

Kunnallinen
työmarkkinalaitos KT

Kunnallinen
työmarkkinalaitos KT

Keskitetyt
sopimukset

Virka- ja työehto-
sopimukset

Muut työmarkkina-
keskusjärjestöt

Pääsopijajärjestöt

Kunta-alan unioni 
(JHL+JYTY)

KOHO
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Valtion virka- ja työehtosopimusjärjestelmä

Virka- ja työehtosopimusten sopijaosapuolina valtiolla ovat Valtion työmarkkina-
laitos (VTML) sekä oma liittomme SAK:lainen JHL, STTK:lainen Palkansaajajärjestö 
Pardia ja Akavalainen Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO. JHL edus-
taa yhteistyösopimuksen mukaisesti keskustason neuvottelutoiminnassa myös 
muita SAK:laisia valtiolla toimivia ammattiliittoja (ns. yhteisöjäsenliitot), jotka 
ovat Aliupseeriliitto, Rajaturvallisuusunioni, Tulliliitto ja Vankilavirkailijain liitto. 
Sopimukset jakaantuvat keskustason sopimuksiin sekä tarkentaviin virastokohtai-
siin sopimuksiin.Keskustason sopimuksia ovat valtion yleinen virka- ja työehtoso-
pimus, työaikasopimus, vuosilomasopimus sekä muut sopimukset, jotka sisältyvät 
valtion virka- ja työehtosopimukseen. 

Virastokohtaisia sopimuksia ovat hallinnonala- tai virastokohtaiset tarkentavat 
virka- ja työehtosopimukset. Näissä sopimuksissa sovitaan yksityiskohtaisemmin 
esimerkiksi palkkausjärjestelmistä, luottamusmiehistä ja heidän palkkioistaan sekä 
henkilöstön asemasta. Virastokohtaisia sopimuksia neuvoteltaessa henkilöstön 
edustajana on joko luottamusmies/pääluottamusmies tai JHL:n toimitsija. JHL:n 
edunvalvontalinja vastaa valtion keskustason neuvottelutoiminnasta sekä koordi-
noi ja tukee virastotason neuvottelu- ja sopimustoimintaa.

Valtion neuvotteluosapuolet  

JHL

Valtiovarainministeriö/
Valtion työmarkkinalai-

tos

Virasto

Keskustason virka- 
ja työehtosopimus 

(raamit, yleiset asiat)

Virastokohtainen 
virkaehtosopimus 

tai työehtosopimus

JHL
JUKO

PARDIA

PääsopijajärjestötValtiotyönantaja
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Yksityisen sektorin neuvottelujärjestelmä

JHL:n yksityisen sektorin neuvottelujärjestelmässä sopimusosapuolina ovat JHL:n 
järjestämisaloilla toimivat työnantajaliitot sekä työnantajat, jotka toimivat yritys-
muotoisina, rekisteröityinä yhdistyksinä tai säätiöinä sekä kunnan tai valtion osa-
keyhtiöinä. Työnantajana voi olla myös yksityinen henkilö (esim. henkilökohtaisen 
avustajan työnantaja).

Kirkon alan virka- ja työehtosopimusjärjestelmä

Kirkon neuvotteluosapuolet

Julkisalan koulu-
tettujen neuvotte-
lujärjestö JUKO ry

PääsopijajärjestötKirkkotyönantaja

Kirkon alan unioni 
ry

(JHL+JYTY)

Kirkon
työmarkkinalaitos

Virka- ja työehto-
sopimukset

Kirkon alat ry

Yksityisen sektorin neuvotteluosapuolet

Työnantajien  
keskusjärjestö

Keskitetyt
sopimukset

Yleissopimukset

Palkansaajien
keskusjärjestö

Työnantajaliitto Työehtosopi-
mukset

Ammattiliitto

Yritys
Paikallinen
sopiminen

Luottamusmies/ 
työntekijä

Yritys Työsopimus Työntekijä
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Luottamusmiesjärjestelmä

Luottamusmiesjärjestelmän tarkoituksena on edistää virka- ja työehtosopimusten 
noudattamista, työnantajan ja viranhaltijan/työntekijän välillä syntyvien erimie-
lisyyksien tarkoituksenmukaista, oikeudenmukaista ja nopeaa selvittämistä sekä 
työrauhan ylläpitämistä. Luottamusmiehen valintaa, asemaa, tehtäviä yms. koske-
vat määräykset löytyvät noudatettavasta työehtosopimuksesta/luottamusmiesso-
pimuksesta. 

Työntekijät, joilla ei ole työnantajaa työehtosopimuslain nojalla sitovassa työ-
ehtosopimuksessa tarkoitettua luottamusmiestä voivat valita keskuudestaan 
Työsopimuslain mukaisen luottamusvaltuutetun (TSL 13 luku 3 §)

Luottamusmies 
Luottamusmiehellä tarkoitetaan JHL:n jäsenten keskuudestaan valitsemaa pää-
luottamusmiestä, luottamusmiestä, varapääluottamusmiestä ja varaluottamus-
miestä.

Luottamusmiehen valinnan suorittaa yhdistys, yhteisjärjestö tai jäsenet, joita luot-
tamusmies edustaa. Luottamusmiehen asema ja oikeudet määritellään vuorostaan 
työ- ja virkaehtosopimuksessa.

Luottamusmiehen on oltava JHL:n yhdistyksen jäsen.

Luottamusmiehen tehtävät
Luottamusmies on hänet valinneiden jäsenten ja yhdistyksen tai yhdistysten edus-
taja työpaikalla.

Luottamusmiehen pääasiallisena tehtävänä on toimia yhdistyksen ja liiton edusta-
jana työ- ja virkaehtosopimusten ja työlainsäädännön soveltamista koskevissa asi-
oissa ja yleensä työantajan ja työntekijöiden välisiin suhteisiin sekä työpaikan ke-
hittämiseen liittyvissä asioissa.
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Luottamusmiehen toimikausi ja –alue
Luottamusmiehen toimikausi määritellään JHL:n yhdistysten säännöissä. 
Pääsääntöisesti toimikausi on vähintään kaksi ja enintään neljä vuotta.

Työantajakohtaisesti on sovittava työnantajan kanssa luottamusmiesten luku-
määrä ja määritellään ne työntekijäryhmät (toimialue), joita pääluottamusmies 
tai luottamusmies edustaa. Mikäli luottamusmiesten määrästä tai toimialueista ei 
päästä työnantajan kanssa yhteisymmärrykseen, on otettava yhteyttä aluetoimis-
toon tai keskustoimiston edunvalvontalinjaan.

Luottamusmiehen valinta
Luottamusmiehen valintaan voivat osallistua ne jäsenet, joita valittava luottamus-
mies edustaa.  Valinta voi tapahtua yhdistyksen syyskokouksessa, erillisessä vaaliti-
laisuudessa, postivaalina tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen 
avulla. Mikäli valinta tapahtuu muuten kuin syyskokouksessa, on valinnassa nou-
datettava liiton hallituksen erikseen hyväksymää valintaohjesääntöä.

Harkittaessa luottamusmiehen valintatapaa on otettava huomioon luottamusmie-
hen edustamien jäsenten tosiasiallinen mahdollisuus osallistua luottamusmiehen 
valintaan.  Käytännön esteitä ovat esimerkiksi etäisyys, työaikajärjestelyt tai muut 
vastaavat, jolloin yhdistyksen on harkittava luottamusmiesvalinnan järjestämistä 
työpaikoilla erillisissä vaalitilaisuuksissa, uurnavaalina tai postiäänestyksenä. 

Ohjesäännön soveltamisesta antavat ohjeita järjestö- ja jäsenpalvelulinja sekä 
aluetoimistot. Mahdolliset valintaa koskevat erimielisyydet ratkaisee liiton hallitus.

Valintaohjesäännön ja tarkemmat ohjeet löydät liiton nettisivuilta.

Yhdyshenkilön nimeäminen
Mikäli työpaikalle työntekijöiden toimesta ei saada valittua JHL:n luottamusmies-
tä, työpaikkaan pitää nimetä yhdyshenkilö. Yhdyshenkilöllä ei ole luottamusmie-
hen asemaa eikä toimintaoikeuksia, mutta hänelle voidaan toimittaa liitosta sa-
maa informaatiota.
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5. Työsuojelu ja työhyvinvointi työpaikalla

Työhyvinvoinnilla tavoitellaan mielekästä ja sujuvaa työntekoa tur-
vallisessa, terveellisessä työuraa tukevassa työympäristössä ja työ-

yhteisössä. Tavoitteena on, että jokainen jaksaisi ja haluaisi työs-
kennellä työkykyisenä koko työuransa ajan.

Työsuojelun avulla parannetaan työympäristöä ja työolosuhteita 
työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi. Tavoitteena 
on ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja mui-
ta terveyshaittoja. Työyhteisön toimivuus on myös työsuojeluasia, 

ja sen rakentaminen yhteistoiminnassa kuuluu jokaiselle työyhteisön 
jäsenelle.

Työsuojelu- ja työhyvinvointiasiat tulee huomioida muutostilanteissa. 
Erilaiset muutokset vaikuttavat joko suoraan tai välillisesti työyhteisön toi-

mivuuteen, työilmapiriin ja työntekijöiden jaksamiseen työssä. Työsuojelun yh-
teistoiminnan tehtävä on olla mukana vaikuttamassa jo mahdollisimman varhai-
sessa vaiheessa. Työnantaja on velvollinen huolehtimaan, että työntekijät eivät saa 
haittaa terveydelleen myöskään muutostilanteissa.

Työnantajan huolehtimisvelvollisuus edellyttää työnantajalta työolojen jatkuvaa 
seurantaa, järjestelmällistä työssä esiintyvien vaarojen korjaamista, aktiivista vuo-
rovaikutusta ja tiedon välittämistä ja työntekijöiden käsitysten huomioon otta-
mista

Työsuojelutoimijat työpaikalla

Työnantaja johtaa ja vastaa työsuojelusta työpaikalla. Vastuuta on ylimmällä joh-
dolla, keskijohdolla ja työnjohtotason lähiesimiehellä heille määrättyjen toimival-
tuuksien verran. 

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta on osa arkityötä. Jokainen osallistuu 
ja vaikuttaa siihen osaltaan, kun työpalaverien osana käydään keskusteluja työstä 
ja ratkotaan työn pulmia. Työntekijöillä on oikeus tehdä työnantajalle ehdotuk-
sia työpaikan turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevissa asioissa, ja työnantajan on 
annettava niihin palaute, kirjallisiin ehdotuksiin kirjallisesti. Työpaikkaa koskevat 
laajakantoiset työsuojeluasiat käsitellään työsuojelutoimikunnassa tai muussa vas-
taavassa yhteistoimintaelimessä.
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Työsuojeluvaltuutettu on työntekijöiden keskuudestaan valitsema edustaja työpai-
kalla, jossa työskentelee vähintään kymmenen työntekijää. Myös pienempien työ-
paikkojen työntekijät voivat valita työsuojeluvaltuutetun. Työntekijät voivat kään-
tyä esimiehen ohella työsuojeluvaltuutetun puoleen kaikissa työsuojeluun liittyvissä 
asioissa. Työsuojeluvaltuutettu voi viedä työntekijöiden aloitteita työnantajan tai 
työsuojelutoimikunnan käsittelyyn asioiden eteenpäin viemiseksi ja kehittämiseksi.

Työsuojelun ensimmäinen ja toinen varavaltuutettu toimivat työsuojeluvaltuu-
tetun sijaisena, jos työsuojeluvaltuutettu on estynyt hoitamasta tehtäväänsä. 
Varavaltuutetun on hyvä kouluttautua työsuojelutehtäviin työsuojeluvaltuutetun 
rinnalla. Työsuojeluvaltuutettu ja 1. ja 2. varavaltuutettu valitaan työsuojeluvaa-
lilla toimikaudeksi, jonka pituus on kaksi tai neljä vuotta.

Työpaikalle voidaan valita työskentelypaikkakohtaisia työsuojeluasiamiehiä, jos sii-
tä on työsuojelusopimuksessa sovittu. Asiamies seuraa ja arvioi oman työyhteisön-
sä työolojen tilaa ja nostaa työsuojelukysymyksiä keskusteluun. Hyvänä käytäntö-
nä on työpaikkakohtaiset työsuojeluparit, joissa esimies ja työsuojeluasiamies toi-
mivat yhdessä työturvallisuuden edistämiseksi työpaikalla. 

Työnantajaa edustava yhteistoimintahenkilö on työsuojelupäällikkö. Hänen tehtä-
vänsä on toimia työsuojelun yhteistoiminnan järjestämiseksi, ylläpitämiseksi ja ke-
hittämiseksi sekä avustaa työnantajaa työsuojeluasiantuntemuksen hankinnassa. 
Työsuojelupäällikön vastuu rajoittuu yhteistoiminta-asioihin; päätösten toteutta-
misesta vastaa linjaorganisaatio. 

Työterveyshuollon tehtävänä on osallistua työpaikan terveydellisten vaarojen 
ennalta ehkäisyyn ja tukea työntekijöiden työkykyä ja työyhteisön toimintaa. 
Työterveyshuolto on työnantajan ja työsuojelutoimijoiden kumppani. 
Niiden kuuluu tehdä yhteistyötä työ-
olojen parantamiseksi ja työntekijöi-
den työkyvyn tukemiseksi.

Työturvallisuuslaki, laki työsuojelun 
valvonnasta ja työpaikan työsuojelu-
yhteistoiminnasta, alakohtaiset työ-
suojelunyhteistoimintasopimukset 
sekä työterveyshuoltolainsäädäntö 
kertovat tarkemmin yllä mainituista 
asioista.
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Työsuojeluvaalien järjestäminen

Työsuojeluvaalien järjestämisestä vastaa vaalitoimikunta, johon valitaan työnteki-
jöiden edustajia. Jos työpaikalla ei ole työsuojeluorganisaatiota, työsuojelupäälli-
kön tehtävä on ryhtyä toimenpiteisiin työsuojelun yhteistoiminnan ja työsuojelu-
vaalien järjestämiseksi. Käytännössä työsuojelupäällikkö kutsuu henkilöstöryhmien 
edustajat neuvotteluun, jossa sovitaan käytännön järjestelyistä.

Vaaliohjeet löytyvät Työturvallisuuskeskuksen sivuilta:
www.ttk.fi > Työsuojelun yhteistoiminta
Valtion työpaikkojen osalta vaaliohjeet ovat valtion työsuojelun yhteistoimintaso-
pimuksen liitteenä www.vm.fi > Valtio työnantajana > Virka- ja työehdot.

Työsuojeluvaltuutettu toimii kaikkien työpaikkansa työntekijöiden edustajana, 
eikä työsuojeluvaltuutetun ja työntekijän kuulumisella eri ammattijärjestöön tai 
sitoutumattomuudella ole vaikutusta tehtävän hoitamiseen. Kuitenkin valitsemal-
la oman järjestön ehdokkaan työsuojeluvaltuutetuksi jäsenet varmistavat, että jä-
senistön tuki ja näkökulma ovat mukana työsuojelutyössä.

Työsuojeluvaltuutetun tehtävät

Työsuojeluvaltuutettu edustaa työpaikan työntekijöitä käsiteltäessä työsuojelun 
yhteistoimintaan kuuluvia asioita työnantajan kanssa. Työsuojeluvaltuutetun tulee 
tuntea työpaikkansa olosuhteet ja vaaratekijät, joihin tutustumiseksi työpaikka-
käynnit ja keskustelut työntekijöiden kanssa ovat tarpeen.

Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus saada tehtävänsä hoitamisen kannalta tarpeel-
liset tiedot ja luettelot työnantajalta. Työsuojeluun liittyviä asiakirjoja ovat mm. 
työterveyshuoltoon liittyvät sopimukset ja työpaikkaselvitykset, työpaikan riskien 
arviointi ja suunnitelmat työpaikalla toteuttavista työsuojeluun liittyvistä paran-
nuksista, tilastot mm. sairauspoissaoloista, tapaturmista ja ammattitaudeista.

Työsuojeluvaltuutetulla ja varavaltuutetuilla on oikeus päästä koulutukseen, joka 
tapahtuu työajalla. Kouluttautumisen suunnitelma tulee käsitellä yhdessä työnan-
tajan kanssa kahden kuukauden kuluessa työsuojelutehtävään valinnasta.

Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus saada vapautus työtehtävistään työsuojeluval-
tuutetun tehtävien hoitamiseksi. Vapautuksen määrä sovitaan työnantajan kanssa, 
ja se määräytyy työpaikan toimialan työsuojelusopimuksen perusteella. Työstä va-
pautuksen määrään vaikuttavat työpaikan suuruus ja työpaikan vaaratekijät, pie-
nimmillään vapautus on neljä tuntia neljän viikon aikana.
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Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus keskeyttää vaarallinen työ, joka aiheuttaa väli-
töntä ja vakavaa vaaraa työntekijän hengelle tai terveydelle.

Työsuojeluvaltuutetulla on yhtä vahva irtisanomis- ja lomautussuoja kuin luotta-
musmiehellä.

Työsuojeluvaltuutetun tehtävien hoitamisesta ei saa aiheutua ansionmenetystä, 
vaan työnantajan on korvattava työsuojeluvaltuutetulle työsuojeluvaltuutetun 
tehtävien työaikana hoitamisesta aiheutuva ansionmenetys. Korvaus lasketaan sen 
mukaan, mitä työsuojeluvaltuutettu olisi säännöllisessä työssään ansainnut sinä 
aikana, jona hän hoiti työsuojeluvaltuutetun tehtäviä.

Työsuojeluvaltuutettu osallistuu työsuojelutarkastuksiin henkilöstön edustajana, ja 
hän voi myös oma-aloitteisesti olla yhteydessä työsuojelupiiriin. Eteen tulee myös 
asioita, joissa on tarpeen tehdä yhteistyötä luottamusmiehen kanssa.

Työsuojeluyhteistoiminnassa käsiteltävät asiat

Laajakantoiset ja työpaikkaa yleisesti koskevat työsuojeluasiat käsitellään työsuo- 
jelutoimikunnassa tai vastaavassa yhteistoimintaelimessä. Jos työpaikalla ei ole työsuoje-
lutoimikuntaa (alle 20 työntekijän työpaikka), asiat käsitellään yhdessä henkilöstön kans-
sa. Asioita on käsiteltävä yhteistoiminnassa hyvissä ajoin ennen päätösten tekemistä.

Jos työsuojelun yhteistoimintaan liittyvä asia koskee vain yhtä työnteki-
jää, asian käsittely käydään suoraan työnantajan ja työntekijän kesken. 
Työsuojeluvaltuutettu voi työntekijän pyynnöstä osallistua neuvotteluun.

Työsuojelun yhteistoiminnassa käsitellään:

• työntekijän turvallisuuteen ja terveyteen välittömästi vaikuttavat asiat ja 
niitä koskevat muutokset

• periaatteet ja tapa, joiden mukaan työpaikan vaarat ja haitat selvitetään 
riskien arvioinnissa

• työterveyshuollon tekemässä työpaikkaselvityksessä esille tulleet työnteki-
jöiden turvallisuuteen ja terveyteen yleisesti vaikuttavat seikat

• työkykyä ylläpitävään toimintaan liittyvät ja muut työntekijöiden turvalli-
suuteen ja terveyteen vaikuttavat kehittämistavoitteet ja -ohjelmat

• työntekijöiden turvallisuuteen, terveyteen ja työkykyyn vaikuttavat työn 
järjestelyyn ja mitoitukseen sekä niiden olennaisiin muutoksiin liittyvät asiat

• työtekijöille annettavan opetuksen, ohjauksen ja perehdyttämisen tarve ja 
järjestelyt
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• työhön, työympäristöön ja työyhteisön tilaan liittyvät, työn turvalli-
suutta ja terveellisyyttä kuvaavat tilasto- ja muut seurantatiedot

• asioiden toteutumisen ja vaikutusten seuranta.

JHL:n tuki työsuojelutoimijoille

Yhdistys
Työsuojelutoimijoiden tukena ja taustaryhmänä toimii myös JHL:n 
jäsenyhdistys. Yhdistyksen hallituksen kokouksissa on hyvä käsitellä 
säännöllisesti myös työsuojeluasioita. On tärkeää, että työsuojeluak-
tiivit eivät jää yksin, vaan heidän toiminnalleen annetaan koko jäse-
nistön tuki.

Koulutus
Työsuojeluvaltuutetun tehtävä on mielenkiintoinen ja haasteellinen. 
Kouluttautuminen on tärkeää, ja liitto tarjoaa siihen hyvät mahdollisuudet JHL-
opistossa. Liiton järjestämissä tilaisuuksissa myös työsuojeluaktiivien keskinäinen 
tutustuminen ja kokemusten vaihto on koettu tärkeäksi.

Aluetoimistot
JHL:n aluetoimistot toimivat yhdistysten ja aktiivien tukena. Keskustoimiston teh-
tävänä on tukea jäsenistöä ensisijaisesti yhdistysten ja aluetoimistojen kautta 
neuvottelemalla työsuojelu- ja yhteistoimintasopimuksista, kouluttamalla, tiedot-
tamalla sekä tuottamalla ajankohtaisia oppaita ja muuta materiaalia.

Tiedonlähteitä
Työsuojeluvaltuutettu toimii työsuojelutiedon välittäjänä työpaikalla edustamil-
leen työntekijöille. Valtuutetun tiedon lähteitä ja asiantuntija-apua löytyy JHL:n 
nettisivuilta www.jhl.fi.

Muita lähteitä ovat muun muassa:
• Työturvallisuuskeskus, www.ttk.fi
• Työterveyslaitos, www.ttl.fi
• Työsuojeluhallinto, www.tyosuojelu.fi
• Kuntatyönantajat, www.kuntatyonantajat.fi > Työelämän kehittäminen
• Valtiovarainministeriö, www.vm.fi > Valtio työnantajana
• Valtiokonttori, www.valtiokonttori.fi
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6. Työelämän kehittäminen

Yhdistyksen rooliin kuuluu tehdä esityksiä työympäristö-, yhteistoi-
minta- ja työelämän kehittämistä koskevista asioista. Työn, työolo-

suhteiden ja työyhteisön kehittäminen lisää työhyvinvointia ja 
parantaa tuottavuutta. Yhdistyksen on tärkeää ottaa aktiivinen 
ja aloitteellinen rooli työelämän kehittämiseksi.

Työpaikan kehittämisessä jokaisella työyhteisön jäsenellä on tärkeä 
tehtävä: yhteisen työn ja työpaikan kehittämiseen tarvitaan kaik-
kien osaamista, näkökulmia, ideoita, osallistumista ja aktiivisuutta. 

Yhdistys ja henkilöstön edustajat yhdessä voivat kannustaa ja roh-
kaista jäseniä aktiivisuuteen oman työpaikan kehittämistyössä.

Kehittäminen on osa normaalia työarkea. Aloitteen voi tehdä yksittäi-
nen työntekijä, pieni porukka, esimies tai henkilöstön edustaja. Aloite on 

hyvä ottaa esille esimerkiksi työpaikkakokouksessa. Kehittäminen voi liittyä 
pieniin työn sujuvuutta lisääviin parannusehdotuksiin, hyvinvoinnin lisäämiseen 
tai vaikkapa suurempiin toimintatapojen muutoksiin.

Esimiehellä on keskeinen tehtävä työntekijöiden osallistamisessa kehittämis-
työhön. Joskus voidaan tarvita myös työterveyshuollon tai ulkopuolisen ke-
hittäjän tukea. JHL tarjoaa työpaikkojen käytännön kehittämiseen apua JHL:n 
Kehittämispalveluiden kautta: www.jhl.fi/kehittamispalvelut

Työyhteisön toimivuus ja sen kehittäminen on työn sujuvuuden näkökulmasta 
keskeistä. On tärkeää toimia perustehtävän mukaisesti. On tiedettävä, miksi juu-
ri tämä työyhteisö on olemassa, mitä työhön kuuluu ja millaiset pelisäännöt työn 
tekemistä varten on sovittu. Työn tekemiseen on oltava riittävät resurssit ja työ-
yhteisössä oltava arvostava ja avoin ilmapiiri. Realistisen kehittämistyön näkökul-
masta on tärkeää, että yhteisen tahdon lisäksi on aikaa paneutua myös työn ke-
hittämiseen.

Kehittämistä voi tapahtua päivittäisen työn tekemisen keskellä, työpaikkakoko-
uksissa tai joskus erikseen sovituissa kehittämistilaisuuksissa. Jokainen voi jossa-
kin määrin kehittää omaa työtään ja päättää siitä, miten voisi tehdä työtään pa-
remmin. Useimmiten tarvitaan kuitenkin yhteistä pohdintaa ja päätöksen tekoa. 
Joskus yhteinen keskustelu kokouksessa ja esimiehen vahvistava päätös asiasta 
riittävät, joskus tarvitaan pitkäjänteisempää yhteistä työskentelyä asioiden kehit-
tämisen eteen.
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JHL VERKOSSA JA
SOSIAALISESSA MEDIASSA

Ajankohtaiset päivitykset ja uutiset
SEURAA JA TYKKÄÄ:

• JHL:n nettisivut   www.jhl.fi
• JHL-opiston nettisivut   www.jhl-opisto.fi
• JHL:n ja JHL-opiston kurssikalenteri   www.jhl.fi/kurssit
• Motiivi verkossa www.motiivilehti.fi (alkaen kesäkuu 2015)

• JHL blogi   www.jhlblogi.fi
• JHL Facebookissa   www.jhl.fi/facebook
• JHL-opisto Facebookissa   www.facebook.com/JHLopisto
• JHL Twitterissä   www.twitter.com/JHLry

  JHL:n oma verkkokauppa löytyy osoitteesta 
  www.jhl.fi/jhl-shop  

Tuotevalikoimassa on myös erityisesti yhdistysten käyttöön tarkoitettu-
ja tuotteita, muun muassa erilaisia jakotuotteita, näkyvyysmateriaaleja 
sekä lahjatuotteita. Näihin tuotteisiin pääset tutustumaan kirjautumal-
la verkkokauppaan yhdistyksen omilla tunnuksilla.
Lisätietoa löytyy JHL:n nettisivujen Aktiivin työkalut -osiosta.
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Yhteystiedot

JHL — aluetoimistot

Etelä-Suomen aluetoimisto
Hämeenkatu 25-27
11100 Riihimäki
vaihde: 010 7703 680

Itä-Suomen aluetoimisto
Joensuun toimisto
Yläsatamakatu 7 B 13
80100 Joensuu
vaihde: 010 7703 650
Kuopion toimisto

Puistokatu 6
70110 Kuopio
vaihde: 010 7703 650

Kaakkois-Suomen aluetoimisto
Lappeenrannan toimisto
Koulukatu 23
53100 Lappeenranta
vaihde: 010 7703 550

Mikkelin toimisto
Vuorikatu 11 A 4
50100 Mikkeli
vaihde: 010 7703 550

Keski-Suomen aluetoimisto
Kalevankatu 4
40100 Jyväskylä
vaihde: 010 7703 580

Lapin aluetoimisto
Rovakatu 20-22 A
96200 Rovaniemi
vaihde: 010 7703 600

Oulun seudun aluetoimisto
Oulun toimisto
Mäkelininkatu 31
90100 Oulu
vaihde: 010 7703 610

Kajaanin toimisto
Kauppakatu 22 B
87100 Kajaani
vaihde: 010 7703 570

Pirkanmaan aluetoimisto
Rautatienkatu 10
33100 Tampere
vaihde: 010 7703 620

Pohjanmaan aluetoimisto
Österbottens regionkontor
Pitkäkatu 43, 65100 Vaasa
vaihde/växel: 010 7703 640

Pääkaupunkiseudun aluetoimisto
Huvudstadsregionens regionkontor
Haapaniemenkatu 14, 00530 Helsinki
vaihde/växel: 010 7703 340

Satakunnan aluetoimisto
Isolinnankatu 24
28100 Pori
vaihde: 010 7703 670

Varsinais-Suomen aluetoimisto
Egentiga Finlands regionkontor
Puistokatu 6 A, 20100 Turku
vaihde/växel: 010 7703 700

JHL:n keskustoimisto ja JHL-opisto
Sörnäisten rantatie 23, 00500 Helsinki
vaihde: 010 77031
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Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
www.jhl.fi

www.jhl.fi/facebook
www.twitter.com/JHLry


