Me Terveydenhoitajaliitossa puhumme
terveydenhoitajien äänellä. Terveydenhoitajaliitto on
ainoa ammattijärjestö, jonka keskeisimpänä tavoitteena
on edistää terveydenhoitajien ja audionomien
koulutuksellista ja ammatillista kehittymistä ja
edunvalvontaa.
Me hoidamme jäsentemme edunvalvontaa
työmarkkinoilla, koulutuksessa, ammatissa ja
yhteiskunnassa. Toimimme aktiivisesti terveyden
edistämisen asialla ja vaikutamme kannanotoilla ja
aloitteilla työmarkkina-, koulutus- ja terveyspolitiikkaan.
Terveydenhoitajaliitto on perustettu vuonna
1938 ja siihen kuuluu noin 7 500 jäsentä. Liitolla
on 15 alueellista terveydenhoitajayhdistystä ja
valtakunnallinen Audionomiyhdistys. Liitto kuuluu
keskusjärjestö Akavaan. Neuvottelujärjestönä
kunta-alalla toimii JUKO.

Ota yhteyttä
Me Terveydenhoitajaliiton
toimistolla autamme sinua kaikissa
jäsenyyteen ja edunvalvontaan
liittyvissä asioissa.
Soita tai lähetä meille sähköpostia.
Yhteystietomme löydät osoitteesta
www.terveydenhoitajaliitto.fi.
Tule käymään
Mikonkatu 8 A (10. krs)
00100 Helsinki
Verkossa
www.terveydenhoitajaliitto.fi
Lisäksi voit olla yhteydessä
Työoikeudelliset kysymykset: (09) 2527 4404 (ma ja ke klo 12–14).
Yksityiselämän oikeudelliset kysymykset: Asianajotoimisto Eversheds Oy:n asianajajat
auttavat (ark. 10–16) Helsinki 010 6841 400 / Hämeenlinna 010 6841 401 /
Jyväskylä 010 6841 402 / Tampere 010 6841 403 / Turku 010 6841 404.
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Työmarkkinaedunvalvonta. Terveydenhoitajaliitto
hoitaa jäsentensä palkkausta ja työsuhteita koskevan
edunvalvonnan. Se valvoo sopimusten noudattamista
ja auttaa virka- ja työehtosopimusten soveltamista ja
tulkintaa koskevissa ongelmissa.
Koulutuksellinen ja ammatillinen edunvalvonta.
Terveydenhoitajaliitto on ainoa ammattijärjestö, jonka
keskeisimpänä tavoitteena on edistää terveydenhoitajien
ja audionomien koulutuksellista ja ammatillista kehittymistä ja edunvalvontaa.
Yhteiskunnallinen edunvalvonta. Tärkeimpinä tavoitteina ovat ennaltaehkäisevän terveydenhuollon nostaminen yhteiskunnan painopisteeksi sekä terveyden
edistäminen yhteiskunnassamme.

vakuutukset

Lakiasiat

toiminta ja vapaa-aika

Terveydenhoitajaliitto ja If Vahinkovakuutusyhtiö ovat
sopineet jäsenetuvakuutuksista liiton jäsenille.

Terveydenhoitajaliiton jäsenenä saat maksutonta lakimiespuhelinneuvontaa työoikeudellisissa ja yksityiselämän
oikeudellisissa kysymyksissä. Etu ei koske opiskelijajäseniä.

Terveydenhoitajapäivät ja Audionomipäivät. Vuosittain eri puolella Suomea järjestettävät monipuoliset
koulutus- ja näyttelytapahtumat.
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Opintotoiminta. Liitto järjestää monipuolisesti järjestöja luottamusmieskoulutusta sekä opiskelijavastaavien ja
yhdyshenkilöiden koulutusta.








Vastuu- ja oikeusturvavakuutus ammatissa
aiheutuvien vahinkojen varalta.
Järjestövakuutus järjestötehtävissä sattuvien
henkilö- ja esinevahinkojen varalta.
Vapaa-ajan matkustajavakuutus kotimaassa ja
ulkomailla varsinaisille jäsenille tai vapaa-ajan
tapaturmavakuutus opiskelijajäsenille.
Mahdollisuus edullisiin ryhmähenki- ja muihin
vakuutuksiin If-yhtiössä.
Potilasvakuutus yrittäjäjäsenille.

Terveydenhoitajamerkki on jäsenmerkki,
joka annetaan jokaiselle Valviran
terveydenhuoltohenkilöstöluetteloon terveydenhoitajana merkitylle liiton jäsenelle.
Audionomimerkki annetaan kaikille valmistuville
audionomeille, jotka liittyvät Terveydenhoitajaliiton ja
Audionomiyhdistyksen jäseneksi.

Lisäksi
Edullinen asunto lyhytaikaiseen vapaa-ajan
majoittumiseen Helsingissä.
 Kylpylähotelli Levitunturin majoitushinnat -50 %.
 Alennus St1-asemilla ja kaikilla miehitetyillä
Shell-asemilla jäsenkortilla.
 Tallink Silja tarjoaa mahdollisuuden liittyä Tallink
Siljan Club One -jäseneksi ilmaiseksi, suoraan
keskimmäiselle Silver-tasolle.
 Lisää jäsenetuja  www.terveydenhoitajaliitto.fi.
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Jäsenkortin
Jäsenkalenterin (tilataan erikseen)
Terveydenhoitaja-lehden – ajankohtaisten
ammatti- ja järjestöasioiden tietolähde
kuusi kertaa vuodessa.
Jäsensivut – vain jäsenille tarkoitetut
omat sivut liiton verkkosivuilla.
Uutiskirjeen – ajankohtaista tietoa liiton
toiminnasta.
Terveydenhoitajan erityispätevyys – voit hakea
erityispätevyyttä, jolla osoitetaan erityinen terveydenhoitajatyön osaaminen ja asiantuntijuus.
Stipendit – jäsenenä sinulla on mahdollisuus hakea liiton myöntämiä stipendejä.
Työttömyyskassan palvelut – jäsenet kuuluvat
JATTK-työttömyyskassaan. Lisätietoja osoitteessa
www.jattk.fi tai puhelimitse (09) 720 6820.
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