
Tehyläinen - totta kai

Tehy valvoo koulutettujen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten 
etuja. Tehyläiset työskentelevät erilaisissa tehtävissä sekä julkisella 
että yksityisellä sektorilla.

Tehy neuvottelee ja sopii jäsentensä virka- ja työehtosopimukset. 
Näitä sopimuksia noudattaa valtaosa tehyläisten työpaikoista. Mitä 
suurempi Tehyyn kuuluvien ammattilaisten joukko on, sitä suu-
rempi voima liitolla on ajaa tehyläisten työehtoja paremmiksi.

Jos työpaikalla tulee ongelmia, jokainen tehyläinen voi kääntyä 
työpaikkansa luottamusmiehen, työsuojeluvaltuutetun tai yhteis-
toimintaedustajan puoleen. Apua antavat oman ammattiosaston 
lisäksi maan kattava Tehyn aluetoimistoverkosto ja keskustoimisto 
asiantuntijoineen. Luottamusmiesten, ammattiosaston ja liiton 
asiantuntijoiden apua saavat vain jäsenet.

Jäsenpalvelu

puhelimitse:

Arkisin klo 9-15 (kesällä klo 9-14)
Puhelinvaihde: (09) 5422 7000
Edunvalvonta (09) 5422 7100
Jäsenyysasiat (09) 5422 7200
Työttömyyskassa (09) 5422 7300

verkossa:

www.tehy.fi /jasensivut

sähköpostitse:

tehy.edunvalvonta@tehy.fi 
tehy.jasenrekisteri@tehy.fi 
tehy.tyottomyyskassa@tehy.fi 

helsinginaluetoimisto@tehy.fi 
joensuunaluetoimisto@tehy.fi 
jyvaskylanaluetoimisto@tehy.fi 
kajaaninaluetoimisto@tehy.fi 
kouvolanaluetoimisto@tehy.fi 
kuopionaluetoimisto@tehy.fi 
lappeenrannanaluetoimisto@tehy.fi 
oulunaluetoimisto@tehy.fi 
porinaluetoimisto@tehy.fi 
rovaniemenaluetoimisto@tehy.fi 
seinajoenaluetoimisto@tehy.fi 
tampereenaluetoimisto@tehy.fi 
tehysvenskfi nland@tehy.fi 
turunaluetoimisto@tehy.fi 

Tehy ry

Postiosoite: PL 10, 00060 Tehy
Käyntiosoite: Järjestötalo I, 
Asemamiehenkatu 4, 
Itä-Pasila, Helsinki
www.tehy.fi 

Tehyläisen jäsenedut

Tehyn jäsenet saavat lukuisia jäsenetuja ja -palveluja. Taloudellisen
ja ammatillisen edunvalvonnan lisäksi mm. Tehyn ottamat vakuutukset
ovat tärkeitä vastuullisessa työssä. Tarjolla on myös loma- ja matka-
alennuksia sekä jäsentuotteita.

 Taloudellinen, koulutuksellinen ja ammatillinen edunvalvonta
• Tehy neuvottelee jäsenkuntaansa koskevista sopimuksista
• Tehy valvoo sopimusten noudattamista
• työttömyyskassan jäsenyys ja ansiosidonnainen työttömyysturva
• luottamusmiesapu työpaikalla
• työsuojelu- ja yhteistoimintaorganisaatiossa toimivien apu ja tuki
• ammatilliset opintopäivät ja järjestökoulutus
• lainopillinen apu
• ilmainen opiskelijajäsenyys

 Tehyn jäsenilleen ottamat vakuutukset www.if.fi /tehy
• ammattihenkilön vastuu- ja oikeusturvavakuutus syyte- 
 tai riitatapauksissa
• potilasvakuutus yksinään toimivalle yrittäjäjäsenelle
• yrittäjän toiminnanvastuuvakuutus
• yrittäjän oikeusturvavakuutus
• järjestövakuutus
• opiskelijajäsenen liittovakuutus (vapaa-ajan tapaturmat)
• muita vakuutuksia jäsenhintaan

 Muut jäsenedut mm.
• Tehy-lehti, 16 lehteä/vuosi, erikoisliitteitä, teemanumeroita
• jäsenkalenteri ja jäsenmerkki
• monipuoliset palvelut verkossa ja puhelimitse
• lomatoiminta ja kuntoremontit
• Holiday Clubin viikko-osakkeet. Lisätietoja www.aop.fi /tehy
• Lomaliitto www.lomaliitto.fi /jasenedut
• hotelli-, hostelli- ja muita majoitus- ja matkailualennuksia 
• matka-alennuksia (Viking Line, Tallink Silja)
• autonvuokraus (Scandia Rent)
• polttoaine-edut (Teboil)
• järjestötuotteet (verkkokauppa)
•  Hoitoportaalin käyttöoikeus



Jäsenmaksu palkkatyöstä

Tehyn jäsenmaksu on 1,1 % päätoimen veronalaisesta 
kokonaisansiosta. Palkkatyössä olevan jäsenmaksu on 
kuitenkin vähintään 6 € kuukaudessa. Jäsenmaksua ei 
peritä esimerkiksi sivutoimesta saaduista ansioista tai 
luottamustehtävistä saaduista kokouspalkkioista.

Keikkatyö

Jos työt ovat keikkoja eri työnantajille, katsotaan näistä 
ansioista saatu yhdistetty veronalainen tulo kokonais-
ansioksi. 

Jäsenmaksusta vapautettuja ovat 

• toisen asteen, korkea-asteen tai korkea-asteen täyden-
 nysopintoja suorittavat päätoimiset opiskelijat
• äitiys- tai vanhempainvapaan palkattomalla jaksolla   
 olevat
• palkattomalla hoitovapaalla olevat
• kokonaan työttömät
• palkattomalla sairauslomalla tai kuntoutustuella olevat
• varusmies- tai siviilipalvelua suorittavat
• Tehyn kunniajäsenet
• omaishoitajat, jotka eivät ole palkkatyössä

Jos jäsenmaksusta vapautettu tekee palkkatyötä vapau-
tuksen aikana, jäsenmaksu on aina 1,1 % kokonaisan-
siosta. Kunniajäsenet ovat kokonaan jäsenmaksusta 
vapautettuja.

Työnantajaperintävaltakirja

on kätevä tapa hoitaa jäsenmaksut. Anna täytetyn liittymislomakkeen pääl-
limmäinen kappale tai sähköisen liittymisen tuloste työnantajalle valtakirjaksi 
jäsenmaksun perintää varten. Tarkista palkkalaskelmastasi, että jäsenmaksua on 
alettu pidättää.

Voit maksaa itse jäsenmaksusi

kun olet esim. vuorotteluvapaalla tai jos työnantajasi ei pidätä jäsenmaksua.

Jäsenmaksun saa vähentää verotuksessa

Tehy lähettää verottajalle tiedon maksamistasi jäsenmaksuista, mutta tarkista 
kuitenkin veroehdotuksestasi, että jäsenmaksut on varmasti otettu huomioon. Ve-
rovähennyksen jälkeen todellinen jäsenmaksuprosenttisi on 0,6 – 0,8 prosenttia.

Tarkista jäsenmaksusi ja jäsentietosi

Tehyn jäsensivuilta www.tehy.fi /jasensivut linkistä Omat jäsentiedot.
Työnantajan pidättämät jäsenmaksut näkyvät jäsentiedoissa vasta usean kuu-
kauden kuluttua. Voit itse muuttaa mm. osoitetietosi, mutta ammattiosaston ja 
työpaikan vaihtuminen sinun tulee ilmoittaa liittymislomakkeella. Kun jäät esim. 
vuorotteluvapaalle tai äitiyslomalle, ilmoita siitä jäsenrekisteriin.

Alennettu jäsenmaksu

on palkattomalta ajalta 6 € kuukaudessa. Sitä maksavat 
virka- tai vuorotteluvapaalla tai työlomalla tai muuten 
tilapäisesti työstä poissa olevat.
Jos alennettua jäsenmaksua maksava tekee palkkatyötä, jä-
senmaksu on 1,1 % kokonaisansiosta, kuitenkin vähintään 
6 € kuukaudessa.

Osaeläkkeellä olevat

maksavat jäsenmaksua vain palkkatulostaan, ei eläketulos-
ta, kuitenkin vähintään 6 € kuukaudessa.

Ulkomailla olevat 

suomalaisen työnantajan palveluksessa olevat maksavat 
jäsenmaksua 1,1 % kokonaisansiosta, kuitenkin vähintään 
6 € kuukaudessa. Muut ulkomailla olevat eivät maksa 
jäsenmaksua.

Tehyn opiskelijajäsenet

Ensimmäistä terveys- tai sosiaalialan tutkintoa suoritta-
vat jäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksusta myös työssä 
ollessaan. Jos opiskelu keskeytyy, jäsenmaksu on sama kuin 
ammattiosaston jäsenellä.

Yrittäjät

Ammatinharjoittajien ja yrittäjien jäsenmaksu on 12 € kuu-
kaudessa. Jos hän tekee palkkatyötä toisen palveluksessa, 
jäsenmaksu on 1,1 % kokonaisansiosta, kuitenkin vähin-
tään 12 € kuukaudessa.

Tehyn jäsenmaksut 2009

www.tehy.fi 
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