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Varsinais-Suomi maakunta 

• Nyt n. 40 työnantajaa 

• Sotessa henkilöstömäärä julkisella yht. 21 300 (8000 
tehyläistä) 

• Sotessa henkilöstömäärä yksityisellä yht. 6000 (1500 
tehyläistä) 

• Vahaiskasvatuksessa 366 (kunnat) 

• Pelastuslaitoksessa 101 (maakunta) 

• Tehyläiset kokonaismäärä 10000 (maakunta ja kunnat) 
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TYKS erva alueella sote väestömäärä ja 
valmistelutyöryhmät 

• Varsinais-Suomi 477 372 (6 alatyöryhmää, joissa ei 
yhtään varsinaista tehyläistä ja yhteistoimintaryhmä, 
henkilöstöryhmä, ruotsinkielinen jaosto, varautumisen 
virkatyöryhmä) 

• Alatyöryhmissä tehdään konkreettinen kehittämistyö 

• Satakunta 222 957 (15 työryhmää, joissa kaikissa 
tehyläinen edustaja) 

• Vaasa 170 212 (11 työryhmää, joissa kaikissa tehyläinen 
edustaja sekä poliittisessa ohjausryhmässä Kim Berg) 
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Varsinais-Suomen sote-
valmisteluorganisaatio 
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Rake-ryhmä järjestäytyi 4.10.2016 

• Puheenjohtaja Marja Lampainen ao 206 plm, Tehyn 
valtuutettu 

• Varapuheenjohtaja Taina Leppänen ao 200 pj 
• Sihteeri Päivi Ovaskainen 
• Ao.pj, ao-hallituksen jäsenet 
• Lm, työsuojeluvaltuutetut 
• Kuntapäättäjät (tehyläiset) 
• Hoitotyön johto (tehyläiset) 
• Sote-valmisteluryhmissä työskentelevät tehyläiset 
• Sovittiin kokouskäytännöt ja työnjako 
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Turun aluetoimiston 
toiminta ja 
vaikuttaminen 
Varsinais-Suomessa 



Tehyn Turun  
aluetoimisto 

Varsinais-Suomi  

STTK-aluetoiminta,  
paikallistoimikunnat 
• Alueelliset tapaamiset 

muiden 
ammattijärjestöjen kanssa 
• Tehy-koordinaatio 
• Edustukset , ELY 

neuvottelukunta,  MYR 
maakunnan 
yhteistyöryhmä, 
koulutusjaosto, TE-
toimikunnat (työllisyyden 
edistäminen) 

• AVI työsuojelulautakunta 
• Työterveyslaitoksen 

alueellinen neuvottelukunta 

EDUNVALVONTA 
• Edunvalvontapäivystys 
• Yksityissektorin työoikeudellisten riitojen 

sovittelu ja selvittäminen 
• Palkkasaatavien perintä 
• Paikallisen neuvottelutoiminnan tuki 

julkiselle ja yksityiselle sektorille  
 

Varsinais-Suomen ELY-keskus,  
TE-toimisto 
- Satu-ohjausryhmä puheenjohtajuus 
- Turun seudun yrityspalvelupiste 

Potkuri, yrittäjäkoulutus 
- Rekrytointitilaisuudet 
- Työvoiman tilastointi, ennakointi 

TEHY-TUTORTOIMINTA 
- Koulutus 
- Koordinointi 
- 30  tutoria 
 

II aste 
• 11 oppilaitosta, Axxell,  Winnova, 

Novida, Livia, Salo 2, Raseko, Loimaa, 
Lieto, Turku akk, Turku ammatti-
instituutti  

• Opettajatapaamiset 
• Verkko-opinnot työoikeustaidoista 
• Varsinais-Suomen näyttötutkinto 

verkosto 
• Aikuisten ammatillisten 

näyttötutkintojen arvioija 
koulutilaisuuksiin osallistuminen 

• Opiskelijatyö 

Rake-ryhmä 
- Koordinointi 
- Kuntarakenteen kehittymisen 

seuranta ja vaikuttaminen 
- Sote-rakenteen kehittymisen 

seuranta ja vaikuttaminen 

Turun ammattikorkeakoulu, Novia yrkeshögskola 
• Salon toimipiste 
• Yhteistyösopimus 
• Koulutuspäälliköiden  ja tutoropettajien vuosittaiset 

tapaamiset 
• Tutkimusryhmään osallistuminen  
• TSTS opiskelijajärjestöyhteistyö 
• Opiskelijatyö 
• Verkko-opinnot amk ja ylempi amk  työoikeustaidot ja 

tiedot esimiehille 
• Opetussuunnitelmiin vaikuttaminen 
 

Lounais-Suomen AVI 
(Varsinais-Suomi, Satakunta) 
- Työsuojelun vastuualue 
- Työsuojelutarkastukset, 

pyynnöt 
- Työsuojelutarkastusten 

tilastointi 
- Kantelut, ohjaus 

 

Työnantajayhteistyö 
- Työpaikkakäynnit 
- Työnantajatapaamiset 

Tehyläiset esimiehet 
• Koulutus  
• Tapaamiset 

Turun yliopisto 
• Opiskelijatyö 
• Tutkimusyhteistyö 
• Professoritapaamiset 
• Adaptus, hoitotieteen 

opiskelijoiden aineyhdistys  

Paikalliset Tehyn 
Yhteistyöjäsenjärjestöt 
• Puheenjohtajien tapaaminen 
• Tiivis yhteistyö ammatillisen ja 

taloudellisen edunvalvonnassa 
• Tapahtumat 

Ammattiosastot 24 
• Koulutus 
• Paikallisen neuvottelutoiminnan tuki 
• HET-ryhmien koordinointi 
• AO-pj. ja lm. tapaamiset 
• Peruskuntien luottamusmiestapaamiset 
• Jäsenillat 
• Verkko-opintojen kehittäminen 

Tehyn keskustoimisto 
- Tapahtumien ja koulutusten 

koordinaatio ja toimeenpano eri 
toimialueilta 

- Eri työryhmiin osallistuminen, 
tutkimustyöryhmä 

- Verkko-opintojen  kehittäminen 

Tehyn Turun aluetoimiston vaikuttaminen ja toiminta 

Media yhteistyö: 
- Paikallinen radio, 

lehdet, some, alan 
julkaisut 

Muut tapahtumat 
alueella: 
 - Nenäpäivä 
-  Messut 

Tehyn alueverkostot: 
Svensk-Finland, Pori, 
Tampere, Seinäjoki, Helsinki 

       
           Jäsenpalvelu 
 

Muu sidosryhmäyhteistyö: 
- Järjestöt 
- Yritykset 
- Yhteisöt 
 



Tehyn Esimiesjaosto 
 
 
• Esimiesjaoston toiminnan tavoitteena on sosiaali- ja 

terveysalan esimiesten aseman vahvistaminen sekä 
asiantuntijuuden ja johtamisosaamisen lisääminen. Jaosto 
edistää tehyläisten esimiesten taloudellista ja ammatillista 
edunvalvontaa ja osallistuu työolosuhteiden kehittämiseen. 
Toiminnan toteuttamiseksi jaosto järjestää luentotilaisuuksia 
ja seminaareja, jäseniltoja ja –kokouksia. 
– Lisätietoja jaoston toiminnasta: Sosiaalipoliittinen asiantuntija Eva 

Siitonen eva.siitonen@tehy.fi  

• Yhteyshenkilö Turussa on osastonhoitaja Tiina Karppinen 
tiina.karppinen@tyks.fi 
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Esimiesten 
työelämätietous 
verkkokurssi 

https://tehy.edita.fi/ 

 

https://tehy.edita.fi/


Näin me toimimme Varsinais-
Suomessa yhdessä! 


