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Tehyn yrittäjien jäsenedut    15.1.2020 

  
• Ilmoita yrittäjätiedot Tehyn Asiointipalvelun kautta https://kilta.tehy.fi  Työsuhde- ja 

yrittäjätiedot-välilehti. 
 

• Päätoimisen yrittäjän Tehyn jäsenmaksu 20 €/kk (240 €/vuosi). Päätoiminen yrittäjä voi 
maksaa koko vuoden jäsenmaksun kerralla Tehyn Asiointipalvelun kautta. 

o sivutoimisen yrittäjän (=palkkatyössä ja samalla ammatinharjoittaja) jäsenmaksu 
1,1 % palkkatyöstä, kuitenkin vähintään 20 €/kk. 

 
• Tehyn jäsenyyteen kuuluvat vakuutukset ovat IF Vahinkovakuutusyhtiöstä. 
• Yrittäjällä tulee olla suoritettuna sosiaali- ja/tai terveysalan tutkinto, jotta vakuutukset 

ovat voimassa. 
• Vakuutukset eivät ole voimassa vapaaehtoistyössä. 
• Vakuutusten sisältöön pääset tutustumaan osoitteessa www.if.fi/tehy.  
• Vakuutustodistukset sisältötietoineen saat tulostettua Tehyn Asiointipalvelusta, kun omat 

yritystiedot on syötetty Asiointipalveluun. 
 

1. Potilasvakuutus (lakisääteinen) yksin toimiville, ei palkattua henkilökuntaa (arvo 66 €) 

• Yritysmuoto ei saa olla Ay eikä Y-tunnukseton kevytyrittäjä.  
• Vakuutus voimassa terveyden- ja/tai sairaanhoidon tehtävissä. 
• Sekä asiakkaan että yrittäjän oltava fyysisesti Suomessa. 
 
2. Vastuuvakuutus, ei palkattua henkilökuntaa (arvo n. 30 €) 
• Vakuutus voimassa Tehyn edustamilla toimialoilla. 
• Vastuuvakuutus on voimassa Pohjoismaissa. 
• Korvataan henkilö- ja esinevahinkoja. 
• Korvauksen enimmäismäärä 50 000 €, omavastuu 170 €. 

3. Oikeusturva, ei palkattua henkilökuntaa 

• Voimassa Tehyn edustamilla toimialoilla, ammatinharjoittamiseen liittyvissä riita- ja 
rikosasioissa. 

• Tehyn omaa toimintaa, kattaa lainopillisen neuvonnan, sovintoneuvottelut, avustamisen 
rikosasian esitutkinnassa ja oikeusavun yleisessä tuomioistuimessa sekä  
erityistuomioistuimessa Suomessa. 

• Laajuus: neuvontapalvelut maksutta, omat ja vastapuolen oikeudenkäyntikulut, ei 
ylärajaa, omavastuu 0€. 

• Oikeudenkäynnit on käytävä Suomessa. 
 

https://kilta.tehy.fi/
http://www.if.fi/tehy
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4. Kelan kilpailutuksissa vaadittava tapaturmavakuutus (arvo n. 100 €) 

• Vakuutus voimassa Tehyn edustamilla toimialoilla. 
• Vakuutus on voimassa Kelan kilpailutuksen kautta tulleiden terapiakäyntien aikana.  
• Vakuutus kattaa kuntoutuksen aikana kuntoutettavalle henkilölle sattuneen tapaturman. 
• Voimassa itsenäisillä ammatinharjoittajilla ja 1-3 henkilöä työllistävillä yrittäjillä. 

5. Työllistävän yrittäjän (1-3 työntekijää) vastuu- ja oikeusturvavakuutus (arvo n. 150 €) 

• Vakuutus on voimassa Tehyn edustamilla toimialoilla. 
• Vastuuvakuutuksesta korvataan toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko. Korvauksen 

enimmäismäärä 500 000 €. 
• Oikeusturvavakuutuksesta korvataan asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja riita-, rikos- ja 

hakemusasioissa. Korvauksen enimmäismäärä 30 000 €.  
 
 

Ammatinharjoittajien ja yrittäjien maksuton oikeudellinen neuvontapalvelu 

• Sosiaali- ja terveysalan yritystoimintaan erikoistuneet lakimiehet (Lakiasiantoimisto 
Nyanssi Oy)  

• Lähetä kysymys (esim. verotusasiat, sopimusten läpikäyminen, kilpailutus) jäsennumerosi 
kera sähköpostilla osoitteeseen yrittajaneuvonta@nyanssi.info 

• Vastaus 3 arkipäivän kuluessa. 
 
Lisäksi 

• Yrittäjäopas (tilaus Tehyn jäsensivuilta). 
• Tehyn yrittäjäjaoston jäsenillat ajankohtaisista aiheista 2-3 kertaa vuodessa. 
• Maksuton Tehyn yrittäjäjaoston opintopäivä kerran vuodessa.  
• Oikeus osallistua maksutta STTK Yrittäjien järjestään opintopäivään. 
• Uutiskirjeet ajankohtaisista asioista. 
• Verkostoitumista ja keskustelua varten Facebook-ryhmä (Tehyn yrittäjäjaosto). 
• Tehyn yrittäjäjaoston verkkosivut www.tehy.fi/yrittaja.  
• Tehyn ammattiosaston jäsenyys, jolloin voi osallistua myös ammattiosaston toimintaan, 

jäseniltoihin ja virkistystoimintaan. 
• Tehyn järjestämät alueelliset ja valtakunnalliset koulutukset. 
• Laaja-alainen, ammatillinen Tehy-lehti. 
• Loma- ja muut jäsenedut 
• Ensimmäinen askel-kuntoutusjaksot (Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry) 
• Terveydenhuoltoalan työttömyyskassan jäsenyys sivutoimisille ammatinharjoittajille 

 

Kysy lisää yrittajajaosto@tehy.fi  

mailto:yrittajaneuvonta@nyanssi.info
http://www.tehy.fi/yrittaja
mailto:yrittajajaosto@tehy.fi
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