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• Valtuustovaalit

• Koulutukset

• Jäsenedut
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Järjestötoiminnan vuosi 2021



Valtuustovaalit 2021 



• Paikka jossa teet päätöksiä siitä mikä ja mitä on Tehy

• Ylin päättävä elin

• 83 jäsentä

• Valitsee liiton puheenjohtajan ja hallituksen

• Päättää liiton toiminnasta ja taloudesta, työtaisteluista sekä hyväksyy 
työehtosopimukset
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Mikä on valtuusto?



• Valitaan valtuutetut seuraavalle nelivuotiskaudelle

• Suora ja suhteellinen vaali, vaaliliitot tavallisia

• Ehdokasasettelu 8.2.-28.2.2021

• Vaaliaika 29.3.-21.4.2021

• Vaalitulos 26.4.2021

• Lisätietoja www.tehy.fi/valtuustovaalit
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Mitkä ovat valtuustovaalit

http://www.tehy.fi/valtuustovaalit


• Liittynyt Tehyyn 31.1.2021 mennessä

• Ammattiosaston tai opiskelijayhdistyksen jäsen

• Jäsenmaksut maksettuna
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Kuka voi asettua ehdolle?



Koulutukset 2021 



• Helmikuun webinaari, Työyhteisön ilmapiiri ja tiimityö 10.2.2021

• Sosiaalialan ammattilainen somessa – mitä saa sanoa ja miten kannattaa 
viestiä? 16.2.2021

• …

• Katso lisää: kuukauden webinaarit 
https://www.tehy.fi/fi/kuukaudenwebinaari

• Seuraa uutiskirjeitä, somea ja käy osoitteessa www.tehy.fi/koulutus
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Koulutukset 2021

https://www.tehy.fi/fi/kuukaudenwebinaari
http://www.tehy.fi/koulutus


Tehy tarjoaa jäsenetuna muutamia avoimen ammattikorkeakoulun opintojaksoja 
jäsenhintaan. Opintojaksot ovat kotimaisten ammattikorkeakoulujen toteuttamia ja 
opetussuunnitelman mukaista opetusta. Avoin amk-koulutus on avointa kaikille, 
koulutustaustasta ja iästä riippumatta.

Tehyn jäsenetuna seuraavat opintojaksot, joiden hinnasta Tehy korvaa 50 %:

• Mångkulturell kompetens och integration 5 op 

• Työhyvinvoinnin johtaminen 5 op 

• Itsensä johtaminen 4 op 

• Psykologinen joustavuus hyvinvointia edistämässä 5 op 

• Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen perusteet 5 op 

• Palliatiivisen hoidon lähtökohdat ja toimintaympäristöt 5 op 

• Sähköiset palvelut asiakastyössä 5 op 

• Saanko olla? - Sukupuolen ja seksuaalisuuden ammatillinen kohtaaminen 5 op

Lisätietoja: https://www.tehy.fi/fi/ajankohtaista/opiskele-avoimessa-
ammattikorkeakoulussa-jasenhintaan
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Opiskele avoimessa ammattikorkeakoulussa

https://www.tehy.fi/fi/ajankohtaista/opiskele-avoimessa-ammattikorkeakoulussa-jasenhintaan


Tehyläiset voivat opiskella muutamia avoimen yliopiston opintoja etuhinnalla. 
Kaikki opinnot voi suorittaa verkko-opintoina mistä päin Suomea tahansa. 

Tehyn jäsenetukampanjassa mukana olevat opinnot:

• Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot 25 op

• Henkilöstöjohtaminen 7 op

• Ikävoimaa työhön 3 op

• Positiivinen työpsykologia 3 op

• Työelämän konfliktit – ristiriidoista ratkaisuihin 3 op

Lisätietoja: https://www.tehy.fi/fi/ajankohtaista/opiskele-jasenhintaan-
avoimessa-yliopistossa-2
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Opiskele avoimessa yliopistossa

https://www.tehy.fi/fi/ajankohtaista/opiskele-jasenhintaan-avoimessa-yliopistossa-2


Sihteerikoulutus

5.-6.2.2021, verkossa

Taloudenhoitajakoulutukset

Taloudenhoitajien koulutus niille ammattiosastoille, jotka hoitavat kirjanpidon itse:

29.-30.1.2021, verkossa

26.-27.3.2021, verkossa

Taloudenhoidon koulutus Tehyn kirjanpidon piirissä oleville ammattiosastoille:

24.4.2021, verkossa

Jäsensihteerikoulutus

12-13.2.2021, verkossa
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Koulutusta ammattiosastotoimijoille



Kuntasektorin toteutukset (toteutus verkossa)

1. toteutus: 1. jakso 10.2.2021, 2. jakso 19.-20.3.2021, 3. jakso 20.4.2021. Ilmoittauduthan 
mukaan 24.1. mennessä!

2. toteutus: 1. jakso 10.3.2021, 2. jakso 16.-17.4.2021, 3. jakso 27.5.2021.

3. toteutus: 1. jakso 22.9.2021, 2. jakso 29.-30.10.2021, 3. jakso 1.12.2021.

Toteutukset sisältävät myös ennakko- ja välityöskentelyä yhteisellä verkkoalustalla.

Yksityissektorin ja valtion toteutukset (toteutus verkossa)

1. toteutus: 1. jakso 20.1.2021, 2. jakso 12.-13.2.2021, 3. jakso 10.3.2021. Ilmoittauduthan 
mukaan 10.1. mennessä!

2. toteutus: 1. jakso 15.9.2021, 2. jakso 8.-9.10.2021, 3. jakso 10.11.2021

Toteutukset sisältävät myös ennakko- ja välityöskentelyä yhteisellä verkkoalustalla
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Osaava ammattiosasto



Kunnan luottamusmiesten peruskurssit 2021

Luottamusmiesten perusopinnot, 1. jakso (1/2021) 8.-10.2.

Luottamusmiesten perusopinnot, 2. jakso (1/2021) 15.-17.3.

Luottamusmiesten perusopinnot, 3. jakso (1/2021) 24.-26.5.

Luottamusmiesten perusopinnot, 1. jakso (2/2021) 30.8.-1.9.

Luottamusmiesten perusopinnot, 2. jakso (2/2021) 4.-6.10.

Luottamusmiesten perusopinnot, 3. jakso (2/2021) 13.-15.12.

13

Kuntasektorin luottamusmieskoulutus



Yksityissektorin luottamusmiesten peruskurssit 2021

Luottamusmiesten peruskurssi, 1. jakso (1/2021) 25.-27.1.

Luottamusmiesten peruskurssi, 2. jakso (1/2021) 3.-4.5.

Luottamusmiesten peruskurssi, 1. jakso (2/2021) 6.-8.9.

Luottamusmiesten peruskurssi, 2. jakso (2/2021) 29.-30.11.

Kohderyhmänä perusopinnoissa ovat kaikki yksityissektorin luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet 
sekä ammattiosastojen puheenjohtajat.

Keväällä järjestämme myös muita yksityissektorin koulutuksia:

Sote ry:n yksityissektorin neuvottelupäivät 27.-28.5.

Sote ry:n yksityissektorin pääluottamusmiesten neuvottelupäivä 5.2.

Yksityissektorin koulutuspäivä 24.4. ja 22.5. (Tehy) (päivissä sama ohjelma)

Privatasektors dag 20.3. (Tehy)

Yksityissektorin neuvottelupäivä 11.3. (Tehy)
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Koulutusta yksityisen sektorin toimijoille



Tehy järjestää yhteistyössä Suomen Ensihoitoalan liiton kanssa 16.3. 
2021 Ensihoitoalan opintopäivän.

Tilaisuus järjestetään verkossa. Opintopäivä on suunnattu kaikille sekä kunnassa että 
yksityissektorilla toimiville ensihoitoalan parissa työskenteleville tehyläisille. Voit 
välittää kutsun myös työkaverillesi.

Koulutuspäivässä kuulet ajankohtaisista asioista ensihoitopalvelualalta, joita jokaisen 
alalla toimivan olisi hyvä tietää.

Koulutuspäivässä käsitellään mm. seuraavia aiheita:

•Vaikuttamistyö ensihoidon työturvallisuuden parantamiseksi.

•Ensihoidon tulevaisuuden haasteet sekä koulutusnäkymät.

•CBRNE-uhat ja mitä ensihoitajan tulisi tietää niihin liittyen?*

•Ajankohtaisia kuulumisia edunvalvonnasta.

•Ministeri Maria Ohisalon tervehdys.
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Ensihoitoalan opintopäivä 16.3.2021



Jäsenedut 2021



• Opintorahaston tarkoituksena on tukea jäsenten ammatillista 
kehittymistä, ammattiyhdistystoimintaa, ammatillisuuden ja työyhteisön 
tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä kohottaa tehyläisten ammattien 
arvostusta.

• Opintorahaston haku on käynnissä ympäri vuoden. 

• Mihin tukea voi hakea?
• ammatillista kehittymistä tai ammattiyhdistystoimintaa edistäviin opintoihin, esim. 

opintopäiviin ja -matkoihin, konferensseihin ja koulutuksiin

• ammatillisuuden ja työyhteisön tutkimus- ja kehittämistoimintaan, julkaisu- ja 
kansainväliseen toimintaan

• lyhytkestoiseen ammatilliseen täydennyskoulutukseen ja opintomatkoihin

• Lisätietoja ja hakulomake www.tehy.fi/opintorahasto
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Opintorahasto



Suosittele
Tehyn 
jäsenyyttä

Kun suosittelet Tehyn jäsenyyttä ja hankit 
uuden jäsenen, ansaitset pisteitä ja 
pisteillä palkintoja. Mitä enemmän hankit 
jäseniä, sitä arvokkaampia palkintoja on 
luvassa! 

Liitä jäsennumerosi liittyvän jäsenen 
sähköiseen liittymislomakkeeseen.

tehy.fi/jasenrekry
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Lataa Tehy-app sovelluskaupasta

Sovelluksessa mm.

• Sähköinen jäsenkortti

• Jäsentietojen tarkastelu ja päivitys

• Suora yhteys Tehyn asiantuntijoihin

• Jäsenedut

• Koulutuskalenteri ja tapahtumiin 
ilmoittautuminen

• Tärkeät yhteystiedot, kuten oma 
luottamusmies, ammattiosasto ja 
muut palvelut



Henki- ja tapaturmavakuutus

Henkivakuutus
• Suomen edullisin henkivakuutus
• Terveenä ja työkykyisenä saat vakuutuksen 

allekirjoittamalla terveydentilailmoituksen

• Saatavissa myös pariturvana puolison kanssa
• Vakuutusturva on voimassa 70-vuotiaaksi asti

Tapaturmavakuutus
• Voimassa 24/7 työssä ja vapaa-ajalla
• Voimaan heti ilman terveysselvitystä
• Ei omavastuuta

• Hoitokulut enintään 40 000€, pysyvän haitan varalle enintään 80 000€

Tehyn alennus 61,7%. tehy.fi/jasenedut → Vakuutusedut



Lapsen tapaturmavakuutus

• Hinta n. 3 euroa kuukaudessa

• Vakuutus on voimassa 24/7. 

• Vakuutus kattaa myös kilpaurheilussa sattuvat 
tapaturmat 18 ikävuoteen asti.

• Ei omavastuuta

• Voit halutessasi käyttää yksityisen puolen 
lääkäripalveluita

• Korvaukset: 
• Hoitokulut aina 20 000 euroon saakka

• Pysyvän haitan varalta 100 000 euroon saakka

• Tapaturmaisen kuoleman varalta 5 000 euroa

tehy.fi/jasenedut → Vakuutusedut



BookBeat lahjakortti

Lunasta Tehyn 
asiointipalvelusta lahjakorttisi 
16,50 euron hintaan kolmeksi
kuukaudeksi. 

Lahjakortin voi lunastaa aina 
uudelleen, kesäkuuhun 2021 
saakka. 



Treenaakotona.com
Tehyläisenä saat 35 % alennuksen 12 kk 
treeneistä ja 25 % alennuksen 6 kk 
treeneistä treenaakotona.comissa

Koodit

TEHY12 hinta on 97€/ 12kk (norm. hinta 
149 €/12 kk)

TEHY6 59 €/ 6kk (norm. 79 €/6 kk)

Kirjaudu Tehyn nettisivuille ja klikkaa 
itsesi treenaamaan. 



Cityshoppari 

Tehyn jäsenet saavat 
jäsenetuna 
CityShopparin veloituksetta.

CityShopparilla saat käyttöösi 
etuja ja alennuksia ympäri 
Suomen.



Levi Hotel Spa – Design Hotel Levi

Lomalle Lappiin! Tehyläisenä saat 
40% huonehinnasta ympäri 
vuoden – olet sitten yksin tai 
perheen kanssa lomalla.

Jäsenhinta on voimassa kahdessa 
Levin hotellissa: Levi Hotel Spa ja 
Design Hotel Levi. Majoittumisen 
yhteydessä myös sisäänpääsy 
kylpylään erikoishintaan 5 
€/henkilö.


