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TEHY ON VAHVA 
VAIKUTTAJA
Tehy on vahva yhteiskunnallinen toimi-
ja ja vaikuttaa mm. alan koulutukseen. 
Tehy neuvottelee alalla käytössä olevat 
työ- ja virkaehtosopimukset ja valvoo 
sopimusten noudattamista. Työelämän 
ristiriitatilanteissa Tehy on jäsenten apu-
na ja tukena.

ON OIKEUS KUULUA 

TEHYYN
 
Tehy on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattiliitto. Jäseninä voivat olla 
kaikki alan tutkinnon suorittaneet sekä alaa opiskelevat toisesta asteesta korkea-
koulututkintoon asti.

TEHY EDUSTAA 
SINUA 

Liitoista vain Tehy edustaa sosiaali- ja 
terveysalan ammattilaisia kokonaisval-
taisesti. Esimerkiksi alan oma työeh-
tosopimus ja palkkojen nostaminen 
kuopasta vaatii eri ammattiryhmien 
yhteistä edunvalvontaa. Yksittäisen 
ammattiryhmän tekemä edunvalvonta 
ei riitä parannuksiin.



VAIKUTA 
OMAAN TULEVAI-
SUUTEESI

Opiskelijajäsenyys on maksuton, mutta 
antaa sinulle tällä alalla erittäin tärkeän 
ja tarpeellisen vakuutusturvan. Lisäksi 
olet oikeutettu kaikkiin muihinkin Tehyn 
jäsenetuihin. Opintojen aikana voit osal-
listua Tehyn järjestämiin tapahtumiin ja 
koulutuksiin.

Katso kaikki jäsenedut  www.tehy.fi



TARKEMMIN 
VAKUUTUS- 
TURVASTA
Tehy on vakuuttanut opiskelijajäsenen-
sä myös vapaa-ajan tapaturmavakuu-
tuksella.

Oikeusturva- ja vastuuvakuutuksia voit 
tarvita jo työelämän harjoittelujaksojen 
aikana. Koulun tai työpaikan ottamat 
vakuutukset eivät ole läheskään niin 
kattavat kuin Tehyn sinulle maksamat 
vakuutukset. Oikeusturvavakuutus 
korvaa asianajo- ja oikeudenkäynti-
kuluja, jos tehyläisen asia joudutaan 
viemään oikeuteen. Vastuuvakuutus 
korvaa esine- tai henkilövahinkoja, jos 
tehyläinen on työssään tahtomattaan 
aiheuttanut vahingon työnantajalle, po-
tilaalle tai muulle henkilölle. Oikeustur-
va- ja vastuuvakuutukset ovat voimas-
sa myös enintään vuoden kestävässä 
ulkomaanharjoitteluissa. Muista pyytää 
vakuutustodistus itsellesi ennen vaih-
toon lähtöä!

Lue lisää tehyläisten vakuutusturvasta 
www.if.fi/tehy



Ensimmäistä alan tutkintoa opiskele-
vat voivat liittyä heti opintojen alussa 
jäseneksi Tehyn opiskelijayhdistykseen 
(opiskelijajäsen). Alan jatkotutkintoa 
suorittavat liittyvät Tehyn varsinaisiksi 
jäseniksi (ammattiosaston jäsen), mut-
ta ilmoittavat olevansa jatko-opiskeli-
joita. Tehyn jäsenyys on päätoimiselle 
opiskelijalle maksuton, niin perus- kuin 
jatko-opintojenkin aikana. 

TYÖTTÖMYYSKASSA 
TURVAKSI

Jos työskentelet opintojen ohella minkä 
tahansa alan työtehtävissä, sinun kan-
nattaa liittyä terveydenhuoltoalan työt-
tömyyskassan jäseneksi. Tehy maksaa 
kaikkien jäsentensä työttömyyskassan 
jäsenmaksun. 

Opintojen aikana tehdyt työvuorot kerryt-
tävät ansiosidonnaisen työttömyyspäivä-
rahan työssäoloehtoa. Ansiosidonnainen 
päiväraha on huomattavasti parempi 
kuin Kelan maksama päiväraha.  

Työttömyyskassan jäsenyyttä hae-
taan samalla lomakkeella, millä haet 
Tehyn jäsenyyttä. Kassan jäsenyys 
aktivoidaan ilmoittamalla työnteon 
aloittamispäivämäärä joko hakulomak-
keessa tai myöhemmin sähköpostilla 
tyottomyyskassa@tehy.fi. Hakuloma-
ke on voimassa 9 kk, minkä kuluessa 
kassan jäsenyys tulee aktivoida. 

Kertailmoitus työnteon aloittamisesta 
riittää. Ainoastaan kassan jäsenyyden 
aikana tehdyt työvuorot huomioidaan 
ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan 
työssäoloehtoa laskettaessa. Työsopi-
musten kopiot toimitetaan kassalle 
vain, jos niitä sinne pyydetään.

JÄSENEKSI HETI – OPISKELIJOILLE MAKSUTONTA



MUISTA  
NÄMÄ!
• Hyvä edunvalvonta tehdään yhteistyössä. 

• Ole kiinnostunut siitä, mitä alalla tapahtuu.

• Ensimmäistä alan tutkintoa opiskelevien opiskelijajäsenyys Tehyssä 
päättyy ilmoitettuun valmistumispäivään. Valmistuessa liity Tehyn 
varsinaiseksi jäseneksi. Jatko-opiskelijoilla jäsenyys jatkuu auto-
maattisesti.

• Liity työttömyyskassaan, jos työskentelet opintojen ohella. 

• Ennen vaihtoon lähtöä pyydä vakuutustodistus  
opiskelijat@tehy.fi  

• Mikäli valmistumisaikaan tulee muutoksia, ilmoita 
siitä jäsenrekisteriin jasenrekisteri@tehy.fi.

• Päivitä tietosi Tehyyn aina kun ne muuttuvat!

OMA AMMATTIKUNTANI 

ON MYÖS 
TÄRKEÄ
 
Tehyyn yhteistyöjäsenjärjestöt ja jaos-
tot kokoavat yhteen oman ammatti-
ryhmäsi. Yhteistyöjäsenjärjestöt mm. 
julkaisevat omia lehtiä ja järjestävät 
koulutuspäiviä. Tehy vastaa työelämän 
edunvalvonnasta ja alan kehittämises-
tä yhdessä yhteistyöjäsenjärjestöjensä 
kanssa. Yhteistyöjäsenjärjestöön voit 
liittyä samalla liittymislomakkeella. 

TEHYN 

OPISKELIJA- 
YHDISTYS
 
Tehyn opiskelijayhdistys on opiskelijoiden 
oma porukka. 

Yhdistyksen hallitus valitaan vuosittain. 
Opiskelijayhdistys vaikuttaa Tehyn pää-
töksentekoon tuoden opiskelijan näkö-
kulmaa esille. 
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Lisätietoa: www.tehy.fi/tyottomyyskassa

• Olet ollut kassan jäsen 6 kk

• Olet kassan jäsenyyden aikana ollut 
työssä vähintään 26 viikkoa, vähintään 
18 h/vko

• Työn ei tarvitse olla yhtäjaksoista. 
Työssäoloehtoviikkoja voi kerätä vaik-
ka viikko kerrallaan (kesä- ja keikka-
työt) minkä tahansa alan työtehtävissä.

• Työssäoloviikot kerätään normaalisti  
28 kuukauden aikana. Opiskeluaika lisää 
keräysaikaa.

OLET OIKEUTETTU  
ANSIOSIDONNAISEEN  
TYÖTTÖMYYSTURVAAN, JOS:

MUISTIINPANOJA



KEEP
CALM

AND

JOIN
TEHY

Käyntiosoite

Asemamiehenkatu 4, 
00520 Helsinki

Postiosoite 

Tehy ry, PL 10,  
00060 TEHY

Puhelin ja e-mail 

Vaihde: (09) 5422 7000 
opiskelijat@tehy.fi

OLE MUKANA - OTA YHTEYTTÄ!

www.tehy.fi

Tehy
Tehy Opiskelijat

Tehy_ry
Tehyopiskelijat

@Tehy_ry
#TEHY #TEHYOPISKELIJAT




