
Hei 
terveyden-
hoitaja, 
tervetuloa 
meidän 
joukkoon!

23Tehy • Graafinen ohjeistus

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.

1 2



Terveydenhoitaja 
huolehtii suomalaisten 
terveydestä, 
Tehy hoitajien eduista 
Suomen suurin sosiaali- ja terveys- 
alan ammattijärjestö valvoo koulutetun 
hoitohenkilöstön etua, jotta voisit keskittyä 
terveydenhuollon ammattilaisena työhösi. 

Tehyyn kuuluu 7000 terveydenhoitajaa  
ja 1500 terveydenhoitajaopiskelijaa, 
enemmän kuin mihinkään muuhun  
ammattijärjestöön. 

Tehyssä on yhteensä jo 
153 000 koulutettua hoitohenkilöä, 

ja niin ison joukon 
äänellä on painoarvoa. 

Tehyn jäsenenä saat
– Ammatillista ja oikeudellista apua aina kun 
tarvitset. Puhelinpalvelu vastaa 
mm. työehtosopimuksia 
koskeviin kysymyksiisi. 

– Työttömyyskassan  
jäsenyyden ja ansiosidonnaista 
päivärahaa, jos joudut työttömäksi.

– Luottamusmiehen apua työpaikalla. 

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

– Opiskelijan tapaturmavakuutuksen ja 
muitakin vakuutuksia jäsenhintaan.

– Työsuojelu- ja yhteistoimintaorganisaatios-
sa toimivien avun ja tuen.

Tehyn jäsenmaksu 
on alan järjestöistä 

matalin, 1,1 % 
bruttopalkasta. 

Opiskelijajäsenyys 
on ilmainen.



Tehy valvoo sopimusten 
noudattamista
Tehy neuvottelee hoitajien työehtosopimukset ja valvoo, 
että niitä noudatetaan. Jos tarvitset apua, se on yhtä  
lähellä kuin oman ammattiosastosi luottamusmies, jolla 
on myös terveydenhuoltoalan koulutus. Tehyn 270 am-
mattiosastoa järjestävät myös mm. jäseniltoja ja virkis-
tystoimintaa ympäri maata.

Tehy vaikuttaa alan tulevaisuuteen
Tehy vaikuttaa sosiaali- ja terveysalan kehittämiseen ja 
lainsäädäntöön mm. kansanterveyttä, terveyspalvelu-
alan koulutusta ja potilasturvallisuutta käsittelevissä 
toimikunnissa. Tehy on STTK:n suurin jäsenliitto.

Apunasi on vankka organisaatio 
Sata asiantuntijaa ja toimihenkilöä tekee Tehyn keskus-
toimistossa töitä jäsenten edunvalvonnan, ammatillis-
ten asioiden, jäsenpalvelun jne. eteen. Lisäksi Tehyllä 
on 14 aluetoimistoa. Tehy valvoo hoitajien etua myös 
kansainvälisissä yhteyksissä, mm. EU-tasolla, ja tekee 
kehitysyhteistyötä.

Tehy kouluttaa
Tehyn jäsenenä voit osallistua Tehyn järjestämiin lukui-
siin koulutuksiin. Joka vuosi järjestetään myös tervey-
denhoitajien omat opintopäivät. 

Tehyn jäsenmaksu 
on alan järjestöistä 

matalin, 1,1 % 
bruttopalkasta. 

Opiskelijajäsenyys 
on ilmainen.



Tavoitteena 
oma sopimus
kunta-alan hoitajille 
Tehy haluaa saada kunta-alan koulutetulle hoito-
henkilöstölle oman työehtosopimuksen, koska 
nykyinen neuvottelujärjestelmä on liian kankea ja 
vastaa huonosti koulutetun hoitohenkilökunnan 
edunvalvonnan haasteisiin.

Terveydenhoitajien
oma jaosto 
Tehyssä toimii oma terveydenhoitajajaosto tervey- 
denhoitajille ja ammattiin opiskeleville. Se järjes-
tää vuosittain alueellisia jäsenkoulutuksia amma-
tillisista asioista ja edunvalvonnasta. Jaostoon ei 
ole erillistä jäsenmaksua. Olet tervetullut mukaan 
toimintaan!

Terveydenhoitaja 
on monipuolinen
ammattilainen 
Terveydenhoitaja on hoitotyön, terveyden edistä-
misen, terveydenhoitotyön ja kansanterveystyön 
asiantuntija. Hän tekee töitä erilaisten yhteisöjen, 
perheiden ja yksittäisten ihmisten kanssa tervey-
den, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. 
Se on tärkeää ja 
palkitsevaa työtä. 

Terveydenhoitajilla 
on terveyden-
hoitajan ja sai-
raanhoitajan 
tutkinto – 
ja oikeus 
harjoittaa 
molempia 
ammatteja.



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

…ja yksityissektorilla 
Yksityissektorin hoitajien työehdoista Tehy neuvottelee 
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin ja Toimihenkilö-
liitto Erton kanssa yhteisessä neuvottelujärjestössä (TSN). 
TSN neuvottelee ja solmii mm. terveyspalvelualan työ-
ehtosopimuksen, jota sovelletaan lääkäriasemilla, työter-
veysasemilla, terveyskylpylöissä ja kuntoutuslaitoksissa. 
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Ryhdy tehyläiseksi
vaikka heti osoitteessa

www.tehy.fi




