


Mikä SEHL on?

• Suomen Ensihoitoalan Liitto on ensi- ja akuuttihoitotyötä työskentelevien 
terveydenhuollon ammattilaisten ja sitä opiskelevien yhdistävä järjestö

• immobilisaatiohoito on ollut osa SEHL:in toimintaa liiton alusta alkaen.

• Korostaa ensihoidon olevan kaikkea akuuttihoitotyötä   eri 
ensihoitopalvelun yksiköissä

• Tehyn yhteistyöjärjestö

• Jäseniä liitolla on n. 3500



Työnjako SEHL:n ja 
TEHY:n välillä

Yhdessä hoidetaan koulutuksen laadun 
valvonta ja kehitystyö

TEHY hoitaa

Taloudellisten 
asioiden 

edunvalvonnan

SEHL hoitaa

Ammatillisten 
asioiden 

edunvalvonnan



Miksi kuulua SEHL?

Tehy hoitaa taloudellisten asioiden edunvalvonnan, SEHL:in

huolehtiessa ensihoitoalan ammatillisesta edunvalvonnasta. 

Ensihoitoalan koulutuksen laadunvalvonta ja kehitystyö hoidetaan 

yhdistysten yhteistyönä. Ammatillisessa edunvalvonnassa 

liitto pyrkii kehittämään jäsenistönsä tietoa ja taitoa sekä tuomaan 

heidän äänensä kuuluviin koko alan ammattien, koulutuksen ja 

työskentelyolosuhteiden kehittämistyössä. SEHL mm. toimii 

erilaisten työryhmien jäsenenä, laatii aloitteita, esityksiä ja 

lausuntoja sekä tekee yhteistyötä alan kehitykseen vaikuttavien 

päättäjien ja viranomaisten kanssa.

” Vain Yhdessä Voimme Vaikuttaa”



Historiaa
• 1968 Perustettiin Suomen

Lääkintävahtimestarien Yhdistys

• 1979 Suomen Lääkintävahtimestarien 
ja Sairaankuljettajien Yhdistys

• 1990 Suomen Ensihoitajaliitto ry

• 2000 Nimi muutettiin paremmin 
vastaamaan liiton jäsenten 
moniammatillisuutta               
Suomen Ensihoitoalan Liitto ry:ksi

• 2018 Liitto täytti 50v



Ajat muuttuu, Kehitys.



Työturvallisuus 

• Tavoitteena lakimuutos, jossa ensihoitotyötä 
tekeviä kohtaan väkivaltaisesti käyttäytynyttä 
henkilöä rangaistaisiin samalla asteikolla kuin 
virkamiehen väkivaltaiseen vastustamiseen 
syyllistynyttä nyt rangaistaan. 

• Yhdessä Tehy, Sehl, Spal ja SSPL.

• Lakimuutos toisi ensihoitajiin kohdistuvat 
väkivaltatapaukset oikeuskäsittelyissä samalle 
tasolle kuin poliisit jo nyt ovat.

• Työ jatkuu edelleen 2020



Hallinto

Suomen Ensihoitoalan Liitto ry:n 
hallituksen muodostavat:

o Puheenjohtaja
Juha Hyötyläinen

o I Varapuheenjohtaja
Timo Hurskainen

o II Vpj
Tomi Malinen

o Kahdeksan hallituksen varsinaista jäsentä 
sekä neljä numeroitua varajäsentä



Tehy

• Puolustaa ja parantaa työntekijöiden 
työssäoloehtoja

• Työ- ja virkaehtosopimukset ja niiden valvonta

• Työttömyyskassa

• Oikeusturva- ja vastuuvakuutukset

• Opiskelijoille tapaturmavakuutus veloituksetta

• Opiskelijoille maksutonta

• Tehy-lehti ym jäsenetuja



Jäsenyys

Jäseneksi voit liittyä täyttämällä liiton 
sivuilla www.sehl.fi sähköisen 

hakukaavakkeen tai tulostamalla ja 
palauttamalla paperikaavakkeen postilla

Jäsenmaksut (vuonna 2019):
o Varsinainen jäsen 40€

o Perusopiskelija (1.ammatillinen tutkinto), 
terveydenhuollon jatko-opiskelija, 
eläkeläinen sekä kunniajäsen ovat 
vapautettuja jäsenmaksusta
o Kannatusjäsenet 150€

http://www.sehl.fi/


Jäsenedut

o Systole-lehti 3 kertaa vuodessa, 
mahdollisuus tilata koko lehti 
edullisemmin

o Liiton neuvottelemat jäsenedut

o Jäsenetu liiton opintopäivillä

o Mahdollisuus hakea stipendiä
(Opettaja hakee, yksi stipendi/valmistuva vuosikurssi)

o Mahdollisuus hakea apurahaa
(Hakuajat kaksi kertaa vuodessa 1.4. ja 1.10. 
mennessä)



Tulevat tapahtumat

• 24.4.-25.4.2020 Ensihoitopäivät 
Jyväskylässä ”Tiimi toimii”.

Tarkempi ohjelma, hinnat ja ilmoittautuminen  
osoitteessa www.sehl.fi

http://www.sehl.fi/


Äänestä vuoden paras työpari!

Suomen Ensihoitoalan Liitto (SEHL) ja Tehy hakevat vuoden parasta ensihoidon 
työparia.

Parhaan työparin kanssa on kiva tehdä töitä, hommat hoituvat aina ja häneen 
voit luottaa 110%:sti.



Tervetuloa 
Jäseneksi!

Kiitos!


