
Hei 
lähihoitaja, 
tervetuloa 
meidän 
joukkoon!

Tehy edustaa hoitajia kunta-alalla
Tehyn jäsenistä noin 75 % työskentelee kunta-alalla. Yli 
puolet kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 
(KVTES) piirissä työskentelevistä koulutetuista hoito-
henkilöistä on tehyläisiä. 

…ja yksityissektorilla 
Yksityissektorin hoitajien työehdoista Tehy neuvottelee 
joko yksin tai Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin 
ja Toimihenkilöliitto Erton kanssa yhteisessä neuvottelu- 
järjestössä (TSN). 

Lähihoitaja on 
lähellä ihmistä
Lähihoitaja on perushoidon asiantuntija, joka te-
kee töitä ihmisten kanssa erilaisissa sosiaali- ja 
terveydenhuollon tehtävissä. Hoitajien työtiimit 

ovat moniammatillisia ja työyhteisöt usein 
monikulttuurisia. 

Lähihoitaja voi täydentää osaamistaan 
esimerkiksi erikoisammattitutkintojen 
avulla.

Lähihoitajat huolehtivat suomalaisten 
hyvinvoinnista esimerkiksi terveys-

keskuksissa, sairaaloissa, kotihoidossa, 
päiväkodissa, hammashoidossa, palvelu-
taloissa, vanhainkodeissa tai vammaisten 
hoitolaitoksissa. Työ on monipuolista ja an-
toisaa mutta aika ajoin raskastakin. Myös 
omasta hyvinvoinnista ja jaksamisesta huo-
lehtiminen on tärkeää.
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Pikkulehtiö

Kierreselkäinen pikkulehtiö

1 Kansi
1 Sisäsivut viivoituksella

Tekniset tiedot

• Lehtiön koko on 99 x 210 mm.
• Kierrelehtiö, jossa kierre yläreunan lyhyellä sivulla
• Lehtiössä 50 arkkia/lehtiö
• Kansi: Kansipaperiksi suositellaan Galerie art 

Gloss 300 g. Järjestötunnus ja punainen  
graafinen elementti PMS 199.  

Logoteksti (TEHY) on black 42 % ja harmaa 
graafinen elementti black 30 %. 

• Sisälehdet: Paperiksi suositellaan valkoista 
päällystämätöntä offset-paperia. Järjestötunnus 
PMS 200  ja logoteksti (TEHY) on black 38 %. 

• Kierre punainen.
• Värillisyys: 2-värinen

HUOM! Lehtiö on saatavissa InDesign CS5  
-ohjelmassa sähköisenä tiedostona.

Ryhdy tehyläiseksi
vaikka heti osoitteessa

www.tehy.fi
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HUOM! Lehtiö on saatavissa InDesign CS5  
-ohjelmassa sähköisenä tiedostona.

1

Kunta-alan
hoitajille
oma 
sopimus 
Tehy haluaa saada 
kunta-alan koulu-
tetulle hoitohenki-
löstölle oman työ-
ehtosopimuksen, 
koska nykyinen 
neuvottelujär-
jestelmä on liian 
kankea ja 
vastaa huonosti 
koulutetun hoitohen-
kilökunnan edunvalvon-
nan haasteisiin.

Lähihoitaja 
huolehtii suomalaisten 
hyvinvoinnista, 
Tehy hoitajien eduista 
Lähihoitajan työ on tärkeää  
ja vaikuttaa aina ratkaisevasti 
hoidon onnistumiseen. Sinä 
olet perushoidon ammatti-
lainen, ja Tehy on Suomen 
suurin sosiaali- ja terveysalan 
ammattijärjestö ja hoitajien 
edunvalvoja. 

Tehyssä on yhteensä jo 
153 000 koulutettua hoitohenkilöä, 

ja niin ison joukon 
äänellä on painoarvoa. 

Tehyn jäsenenä saat
– Luottamusmiehen apua työpaikalla. 

– Ammatillista ja oikeudellista apua 
aina kun tarvitset. Puhelinpalvelu vastaa 
nopeasti mm. työehtosopimuksia 
koskeviin kysymyksiisi. 

– Vakuutukset, jotka ovat välttämättömiä 
hoitotyössä, eli ammattihenkilön 
vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen 
sekä yksinyrittäjän potilasvakuutuksen.

– Työsuojelu- ja yhteistoiminta- 
organisaatiossa toimivien avun ja tuen.

– Jäsenhintaan saat myös 
muita vakuutuksia.

– Työttömyyskassan jäsenyyden 
ja ansiosidonnaista päivärahaa, 
jos joudut työttömäksi.

Tehy valvoo sopimusten 
noudattamista
Tehy neuvottelee hoitajien työehtosopimukset ja valvoo, 
että niitä noudatetaan. Jos tarvitset apua, ota yhteys 
luottamusmieheen. 

Tehy vaikuttaa alan tulevaisuuteen
Tehy vaikuttaa lähihoitajien asemaan työelämässä mm. 
näyttötutkintotoimikunnan kautta.

Apunasi on vankka organisaatio 
Sata asiantuntijaa ja toimihenkilöä tekee Tehyn keskus-
toimistossa töitä jäsenten edunvalvonnan, ammatillisten 
asioiden, jäsenpalvelun jne. eteen. Tehyllä on 14 alue-
toimistoa ympäri maata.

Tehy kouluttaa
Tehyn jäsenenä voit osallistua Tehyn järjestämiin koulu-
tuksiin. Joka vuosi järjestetään myös lähihoitajien omat 
opintopäivät. 

Tehyn jäsenmaksu on alan 
järjestöistä matalin, 1,1 % bruttopalkasta. 

Opiskelijajäsenyys on maksuton 
ensimmäistä sosiaali- ja terveysalan 

tutkintoa suorittaville.
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Tehy neuvottelee hoitajien työehtosopimukset ja valvoo, 
että niitä noudatetaan. Jos tarvitset apua, ota yhteys 
luottamusmieheen. 

Tehy vaikuttaa alan tulevaisuuteen
Tehy vaikuttaa lähihoitajien asemaan työelämässä mm. 
näyttötutkintotoimikunnan kautta.
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asioiden, jäsenpalvelun jne. eteen. Tehyllä on 14 alue-
toimistoa ympäri maata.

Tehy kouluttaa
Tehyn jäsenenä voit osallistua Tehyn järjestämiin koulu-
tuksiin. Joka vuosi järjestetään myös lähihoitajien omat 
opintopäivät. 

Tehyn jäsenmaksu on alan 
järjestöistä matalin, 1,1 % bruttopalkasta. 

Opiskelijajäsenyys on maksuton 
ensimmäistä sosiaali- ja terveysalan 

tutkintoa suorittaville.
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Tehy edustaa hoitajia kunta-alalla
Tehyn jäsenistä noin 75 % työskentelee kunta-alalla. Yli 
puolet kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 
(KVTES) piirissä työskentelevistä koulutetuista hoito-
henkilöistä on tehyläisiä. 

…ja yksityissektorilla 
Yksityissektorin hoitajien työehdoista Tehy neuvottelee 
joko yksin tai Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin 
ja Toimihenkilöliitto Erton kanssa yhteisessä neuvottelu- 
järjestössä (TSN). 

Lähihoitaja on 
lähellä ihmistä
Lähihoitaja on perushoidon asiantuntija, joka te-
kee töitä ihmisten kanssa erilaisissa sosiaali- ja 
terveydenhuollon tehtävissä. Hoitajien työtiimit 

ovat moniammatillisia ja työyhteisöt usein 
monikulttuurisia. 

Lähihoitaja voi täydentää osaamistaan 
esimerkiksi erikoisammattitutkintojen 
avulla.

Lähihoitajat huolehtivat suomalaisten 
hyvinvoinnista esimerkiksi terveys-

keskuksissa, sairaaloissa, kotihoidossa, 
päiväkodissa, hammashoidossa, palvelu-
taloissa, vanhainkodeissa tai vammaisten 
hoitolaitoksissa. Työ on monipuolista ja an-
toisaa mutta aika ajoin raskastakin. Myös 
omasta hyvinvoinnista ja jaksamisesta huo-
lehtiminen on tärkeää.
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Tekniset tiedot

• Lehtiön koko on 99 x 210 mm.
• Kierrelehtiö, jossa kierre yläreunan lyhyellä sivulla
• Lehtiössä 50 arkkia/lehtiö
• Kansi: Kansipaperiksi suositellaan Galerie art 

Gloss 300 g. Järjestötunnus ja punainen  
graafinen elementti PMS 199.  

Logoteksti (TEHY) on black 42 % ja harmaa 
graafinen elementti black 30 %. 

• Sisälehdet: Paperiksi suositellaan valkoista 
päällystämätöntä offset-paperia. Järjestötunnus 
PMS 200  ja logoteksti (TEHY) on black 38 %. 

• Kierre punainen.
• Värillisyys: 2-värinen
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Lähihoitaja 
huolehtii suomalaisten 
hyvinvoinnista, 
Tehy hoitajien eduista 
Lähihoitajan työ on tärkeää  
ja vaikuttaa aina ratkaisevasti 
hoidon onnistumiseen. Sinä 
olet perushoidon ammatti-
lainen, ja Tehy on Suomen 
suurin sosiaali- ja terveysalan 
ammattijärjestö ja hoitajien 
edunvalvoja. 

Tehyssä on yhteensä jo 
153 000 koulutettua hoitohenkilöä, 

ja niin ison joukon 
äänellä on painoarvoa. 

Tehyn jäsenenä saat
– Luottamusmiehen apua työpaikalla. 

– Ammatillista ja oikeudellista apua 
aina kun tarvitset. Puhelinpalvelu vastaa 
nopeasti mm. työehtosopimuksia 
koskeviin kysymyksiisi. 

– Vakuutukset, jotka ovat välttämättömiä 
hoitotyössä, eli ammattihenkilön 
vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen 
sekä yksinyrittäjän potilasvakuutuksen.

– Työsuojelu- ja yhteistoiminta- 
organisaatiossa toimivien avun ja tuen.

– Jäsenhintaan saat myös 
muita vakuutuksia.

– Työttömyyskassan jäsenyyden 
ja ansiosidonnaista päivärahaa, 
jos joudut työttömäksi.

Tehy valvoo sopimusten 
noudattamista
Tehy neuvottelee hoitajien työehtosopimukset ja valvoo, 
että niitä noudatetaan. Jos tarvitset apua, ota yhteys 
luottamusmieheen. 

Tehy vaikuttaa alan tulevaisuuteen
Tehy vaikuttaa lähihoitajien asemaan työelämässä mm. 
näyttötutkintotoimikunnan kautta.

Apunasi on vankka organisaatio 
Sata asiantuntijaa ja toimihenkilöä tekee Tehyn keskus-
toimistossa töitä jäsenten edunvalvonnan, ammatillisten 
asioiden, jäsenpalvelun jne. eteen. Tehyllä on 14 alue-
toimistoa ympäri maata.

Tehy kouluttaa
Tehyn jäsenenä voit osallistua Tehyn järjestämiin koulu-
tuksiin. Joka vuosi järjestetään myös lähihoitajien omat 
opintopäivät. 

Tehyn jäsenmaksu on alan 
järjestöistä matalin, 1,1 % bruttopalkasta. 

Opiskelijajäsenyys on maksuton 
ensimmäistä sosiaali- ja terveysalan 

tutkintoa suorittaville.


