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Toimipiste/laitos
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Katso
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tiedot

Katso
ohje
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Terveyden-
huoltoalan
työttömyys-
kassa

Katso
ohje

Puhelin työhön (myös suunta)

Postitoimipaikka

Valmistumisaika ppkkvvvv

Palvelussuhde

Olen tällä hetkellä poissa töistä, koska olen (rasti ruutuun)

Puhelin (myös suunta)

Postinumero ja postitoimipaikka

Toimiala

Ammatillinen koulutus

Minulle ei saa
lähettää mainospostia

Matkapuhelin

3.
Työstä
poissaolo

Katso
ohje

Kokopäivätyö Osa-aikatyö Tuntityö

Työaika

Valtuutan Terveydenhuoltoalan työttömyyskassan
ilmoittamaan eroamisestani edelliseen työttömyyskassaan.

Edellinen työttömyyskassani

6.
Jäsen-
maksu-
tapa

Katso
ohje

Jäsenmaksutapa

työnantaja perii palkasta maksan itse (Tehy lähettää viitenumerot)

Työnantajan/palkanlaskennan allekirjoitus ja päivämäärä Jäsen

Päivämäärä
Allekirjoitus

Muu asia

Ammattiosasto täyttää
Ao nro Päivämäärä

Ammattiosaston edustajan allekirjoitus

Työnantaja ja toimihenkilö ovat tänään tehneet sopimuksen ammattiyhdistysjäsenmaksun perinnästä.
Toimihenkilö antaa luvan palkkatietojensa luovuttamiseen paikalliseen edunvalvontaan sekä siirtämään
jäsenyyden automaattisesti työpaikan/kotipaikan mukaiseen ammattiosastoon.
Perinnän peruste
Työnantaja perii jäsenmaksun ammattijärjestön kirjallisesti ilmoittaman perintäperusteen mukaan ja tilittää sen Tehyn jäsenmaksutilille
Tehyn lähettämillä viitenumeroilla. Perintäperuste ilmoitetaan kalenterivuodeksi kerrallaan voimassa olevana prosentti- tai euromääränä,
jota ei voida tänä aikana muuttaa. Työnantaja ei vastaa viranhaltijan/työntekijän eikä ammattijärjestön ilmoituksen virheellisyydestä.

Terveys- tai terv. ja
sos.alan koulutuksessa* Hoitovapaalla*

Vuorottelu-/
virkavapaalla* Ulkomailla*

Äitiys-/
vanhempainlomalla*

Varusmies-/
siviilipalvelussa*

Työtön/
lomautettu*

Liityn työttömyyskassaan Ilmoitan työstä myöhemminOlen työssä _________________ alkaen

En liity työttömyyskassaan.

4.
Jäsenen
yrittäjä-
tiedot

Vakinainen MääräaikainenVirkasuhdeTyösuhde

Muu, mikä

Virka/toiminimike

*Päättymisaika
Sairausloma/
kunt.tuki*

Olen sivutoiminen yrittäjä

Olen päätoiminen yrittäjä terveys- tai sosiaalialalla Y-tunnus

Olen yksin työskentelevä Minulla on 1 – 3 työntekijää Minulla on yli 3 työntekijää

Uusi ammattiosasto numeroUusi jäsen Työpaikan muutos Suomi RuotsiPostituskieli

Olen työttömyyskassan jäsen
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Valtuutan Terveydenhuoltoalan työttömyyskassan
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Ao nro Päivämäärä

Ammattiosaston edustajan allekirjoitus

Työnantaja ja toimihenkilö ovat tänään tehneet sopimuksen ammattiyhdistysjäsenmaksun perinnästä.
Toimihenkilö antaa luvan palkkatietojensa luovuttamiseen paikalliseen edunvalvontaan sekä siirtämään
jäsenyyden automaattisesti työpaikan/kotipaikan mukaiseen ammattiosastoon.
Perinnän peruste
Työnantaja perii jäsenmaksun ammattijärjestön kirjallisesti ilmoittaman perintäperusteen mukaan ja tilittää sen Tehyn jäsenmaksutilille
Tehyn lähettämillä viitenumeroilla. Perintäperuste ilmoitetaan kalenterivuodeksi kerrallaan voimassa olevana prosentti- tai euromääränä,
jota ei voida tänä aikana muuttaa. Työnantaja ei vastaa viranhaltijan/työntekijän eikä ammattijärjestön ilmoituksen virheellisyydestä.
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Tehyn ammatilliset yhteistyöjäsenjärjestöt
Suomen Bioanalyytikkoliitto ry, PL 110, 00060 Tehy, puh. (09) 5422 7471, www.bioanalyytikkoliitto.fi 
Lehti: Bioanalyytikko. 

Suomen Ensihoitoalan Liitto ry, PL 80, 00060 Tehy, puh. (09) 5422 7209, www.sehl.fi 
Lehti: Ensihoitaja-lehti. 

Suomen Kätilöliitto ry, PL 100, 00060 Tehy, puh. (09) 5422 7491, www.suomenkatiloliitto.fi 
Lehti: Kätilö. 

Suomen Lastenhoitoalan liitto ry, PL 120, 00060 Tehy, puh. (09) 5422 7501, www.slal.fi  
Lehti: SLaL. 

Suomen Mielenterveyshoitoalan Liitto ry, PL 130, 00060 Tehy, puh. (09) 5422 7209, www.smthl.net
Lehti: Mielenterveyshoitaja-Mentalvårdare. 

Suomen Röntgenhoitajaliitto ry, PL 140, 00060 Tehy, puh. (09) 5422 7521, www.suomenrontgenhoitajaliitto.fi 
Lehti: Radiografi a. 

Suomen sairaanhoitajaliitto ry, Asemamiehenkatu 2, 00520 Helsinki, puh. (09) 229 0020, www.sairaanhoitajaliitto.fi 
Lehti: Sairaanhoitaja-Sjuksköterskan. 

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto ry, PL 90, 00060 Tehy, puh. (09) 5422 7531, www.stal.fi 
Lehti: Suun Terveydeksi.

Yhteistyössä:
Suomen Jalkojenhoitaja- ja Jalkaterapeuttiliitto ry, PL 150, 00060 Tehy, puh. (09) 701 1140, www.saunalahti.fi /sjjl
Lehti:Podoprintti.

Suomen Lähihoitajat ry, PL 10, 00060 Tehy, puh. (09) 5422 7209
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	Ohjeita: 
	Tyhjennä_lomake: 
	ammnyk: 
	hetualku: 
	hetujalk: 
	puhelin: 
	paataik: 
	paaaikmik: 
	tyokasalk: 
	edeltyo: 
	liitpaiv: 
	eropaiedkas: 
	muuasi: 
	Tekninen_ohje: 
	2: 1. HENKILÖTIEDOT- Tarvitsemme henkilötunnuksesi jäsenrekisteriä ja työttömyyskassaa varten. - Alleviivaa kutsumanimesi tulostuksen jälkeen.
	3: 2. TYÖSUHDETIEDOT- Täytä työnantaja- ja työpaikkatietosi mahdollisimman tarkasti,   esim:            Työnantaja:              Järven kunta            Toimipiste/laitos:      Rauha-koti- Merkitse virka/toiminimikekohtaan määräyskirjassasi/työsopimuksessasi    oleva tehtävänimike.- Anna työsuhdetiedot myös silloin, jos työsuhteesi on pian alkamassa. - Työsuhteen alkamispäivän voit merkitä kohtaan Terveydenhuoltoalan  työttömyyskassa tai kohtaan Muu asia.
	4: 3. TYÖSTÄ POISSAOLO- Ilmoita, jos olet tällä hetkellä muualla kuin töissä, esim. opiskelemassa tai    äitiyslomalla. Ilmoita, milloin tilanteesi muuttuu, esim. äitiyslomasi päättyy. - Arvioitukin jakson päättymisaika riittää.
	5: 5. TERVEYDENHUOLTOALAN TYÖTTÖMYYSKASSA- Ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa vain työttömyyskassan jäsenille.- Tehy maksaa työttömyyskassan jäsenmaksun jäsentensä puolesta. - Jos olet jo Terveydenhuoltoalan työttömyyskassan jäsen, riittää, että rastitat ko. ruudun kohdassa 5.- Jos et vielä ole Terveydenhuoltoalan työttömyyskassan jäsen, täytä kohta 5 kokonaisuudessaan.- Jäsenhakemuksen saapumispäivä = työttömyyskassaan liittymispäivä, jos olet silloin työssä.- Hakiessasi työttömyyskassan jäsenyyttä työssä ollessasi on erittäin tärkeää, että lomakkeen A2 -osa lähetetään   työttömyyskassalle välittömästi.  Jos et heti saa täydennetyksi lomaketta esim. työnantajan allekirjoituksella, ota kopio    lomakkeesta ja lähetä se takakannen osoitteeseen. Varmista, että alkuperäinen A2 -osa lähetetään liitolle/kassalle, kun   se on saatu täytetyksi kokonaan.Kassaan liittyminen, jos et nyt ole työssä- Työttömyyskassan jäsenyys voi alkaa vain työssä ollessasi. Voit kuitenkin hakea työttömyyskassan jäsenyyttä,   vaikka et vielä olisikaan työssä. Kun menet töihin, ilmoita työn alkamispäivä työttömyyskassalle sähköpostilla, jotta   voimme aktivoida työttömyyskassan jäsenyytesi. Kassan sähköpostiosoite on tyottomyyskassa@tehy.fi.Toisesta kassasta siirtyminen- Jos vaihdat toisesta työttömyyskassasta, ilmoita edellisen työttömyyskassan nimi. Jos rastitat myös ruudun ”valtuutan”,   välittää Terveydenhuoltoalan työttömyyskassa, jäsenyyspäätöksen tehtyään, tiedon eroamisesta edelliseen  työttömyyskassaan.- Työttömyyskassa antaa kirjallisen päätöksen työttömyyskassan jäsenyydestä.
	6: 6. JÄSENMAKSUTAPA- Kun merkitset jäsenmaksutavaksi ”Työnantaja perii palkasta”, pyydä lomakkeeseen työnantajan       allekirjoitus ja anna lomakkeen päällimmäinen kappale työnantajallesi valtakirjaksi. - Myös keikkatöissä voit antaa työnantajalle valtakirjan jäsenmaksun maksamista varten. - Tarkista seuraavasta palkkalaskelmasta, että jäsenmaksuperintä toimii: maksun kohdalla lukee esim.                   Ay-maksu tai Jäsenmaksu.- Vastuu jäsenmaksun suorittamisesta on aina jäsenellä.- Jäsenen allekirjoituspäivä = Tehyn ammattiosastoon liittymispäivä, jos olet uusi liiton/ammattiosaston   jäsen. Jos vaihdat työnantajaa, allekirjoituspäivä on työn alkamispäivä.
	8: TOISEN ASTEEN TUTKINNOT4040  lähihoitaja/as.palv.tiet4037  lähihoitaja/ensihoito4041 lähihoitaja/jalkojenhoit.4039  lähihoitaja/kuntoutus4031  lähihoitaja/lasten ja n4032  lähihoitaja/mielenterv4033  lähihoitaja/sairaanh ja h4034  lähihoitaja/suunhoito4035  lähihoitaja/vammaistyö4036  lähihoitaja/vanhustyö403    lähihoitajaYLIOPISTOTUTKINNOT64      tohtori65      lisensiaatti67      terveystieteen maisteri
	7: NYKYISET TUTKINNOTAMK-TUTKINNOT73      apuvälineteknikko, amk490    bioanalyytikko, amk4038  ensihoitaja, amk481    fysioterapeutti, amk419    geronomi, amk462    jalkaterapeutti, amk421    kuntoutuksen ohj. amk4112  kätilö, amk482    naprapaatti, amk72      osteopaatti, amk4101  röntgenhoitaja, amk475    sairaanhoitaja, amk4181  sosionomi,amk4133  suuhygienisti, amk4121  terveydenhoitaja, amk4161  toimintaterapeutti, amk
	10: 19    laboratoriohoitaja, 2,5 v495  laboratoriohoitaja, 3,5 v491  laboratoriohoitaja kl492  laboratoriohoitaja kl fy493  laboratoriohoitaja kl he494  laboratoriohoitaja kl hi43    lastenhoitaja45    lääkintävahtimestari-sairaank46    mielenterveyshoitaja16    mielisairaanhoitaja41    perushoitaja40    päivähoitaja110  röntgenhoitaja, 2,5 v410  röntgenhoitaja, 3,5 v32    sairaanhoidon op tutkint17    sairaanhoitaja, 2,5 v47    sairaanhoitaja, 3,5 v472  sairaanhoitaja, lasten473  sairaanhoitaja, leikk/anest474  sairaanhoitaja, psyk471  sairaanhoitaja, sis kir415  sosiaalikasvattaja418  sosiaaliohjaaja66    terv huollon maisteri61    terv huollon kand62    terv huollon kand/opett412  terveydenhoitaja113  toimintaterapeutti
	9: VASTAAVAT AIKAISEMMAT TUTKINNOT11    apuhoitaja25    erikoislaboratoriohoitaja241  erikoislääkintäv. kansant242  erikoislääkintäv. neurol244  erikoislääkintäv. ortop243  erikoislääkintäv. sisät24    erikoislääkintävoimistelija26    erikoisröntgenhoitaja212  erikoissairaanh. lasten213  erikoissairaanh. leikk ja an214  erikoissairaanh. psyk211  erikoissairaanh. sis/kir27    erikoissairaanh/kätilö21    erikoissairaanhoitaja28    erikoistoimintaterapeutti18    fysioterapeutti, 2,5 v48    fysioterapeutti, 3,5 v31    hallinnon tutkinto44    hammashoitaja413  hammashuoltaja461  jalkojenhoitaja402  kehitysvammaistenhoitaja414  kehitysvammaohjaaja401  kodinhoitaja42    kuntohoitaja111  kätilö, 2,5 v411  kätilö 3.5 v
	11: ULKOMAILLA SUORITETUT TUTKINNOT0245    fysioterapeutti0255    bioanalyytikko04102  röntgenhoitaja04111  kätilö04122  terveydenhoitaja04713  sairaanhoitaja
	1: 1.  Tämä ohje sulkeutuu, kun näppäät tabulaattoria tai klikkaat hiirellä ohjeen     ulkopuolella).2.  Täytä ainoastaan 1. sivu (A1 Työnantajan kappale). Tiedot kopioituvat      automaattisesti sivulle 2 (A2 Tehyn kappale).3.  Täyttökohdasta toiseen pääset sarkain-näppäimellä tai hiiren avulla.4.  Kirjoittamasi tekstin pitää näkyä kokonaan täyttökentässä     (vanhat Reader-versiot).5.  Saat tyhjennettyä täyttämäsi kentät "Tyhjennä lomake" -painikkeella.6.  Muista allekirjoittaa lomakkeen kappaleet (A1-A2) tulostuksen jälkeen. 7. Toimita täytetty jäsenhakemus välittömästi Tehyyn, jotta jäsenetusi astuvat     voimaan. Osoite: Tehy ry, PL 34, 00060 Tehy.

	Yrittajaohje: 4. JÄSENEN YRITTÄJÄTIEDOT- Merkitse yrittäjyystiedot tarkoin, jos olet yrittäjä. Yksin työskentelevällä tai 1-3   työntekijän terveys- ja sosiaalialan yrittäjällä on voimassa Tehyn oikeusturva- ja   vastuuvakuutus. Sinun tulee antaa Y-tunnuksesi, jotta vakuutus on voimassa.
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