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TERVETULOA TEHYYN! 
 
Tässä ohjeita ammattiosaston jäsenhakemuksen ja/tai perintäsopimuksen täyttämiseen. 
Tutustu kaavakkeen etusivuun ja kannen sisäsivulle, sieltä löytyy vastaus moneen kysymykseen. 
Täytä kaavake riittävästi painamalla ja terävällä kynällä, että teksti jäljentyy kunnolla kaikkiin 
kappaleisiin! 
 
Aloita yläriviltä! Merkitse, haluatko liittyä Tehyyn uutena jäsenenä, vaihdatko ammattiosastoa ja 
työpaikkaa, vai ainoastaan työpaikkaa. (Ammattiosastossa 914, johon nyt liityt, on n. 1200 jäsentä, 
joten vain työpaikan vaihtaminenkin on yleistä). 
 

Kohta 1. Henkilötiedot. 
Merkitse sekä työ- että kotipuhelinnumerosi ja mielellään myös sähköpostiosoite, jos sinulla 
sellainen on. Merkitse myös ammatillinen koulutuksesi. Kirjoita koulutuksesi joko kirjaimin tai 
numeroin, jotka löytyvät kaavakkeen viimeiseltä aukeamalta. Vuosi ja kuukausi merkitsevät 
valmistumisvuotta ja kuukautta. Virka/toiminimike tarkoittaa nimikettä, jolla olet työssä VKS:ssa. 

 
Kohta 2. Työsuhdetiedot. 
Meidän kaikkien, ammattiosasto 914 jäsenten, työnantaja on Vaasan sairaanhoitopiiri. 
Puhelinnumero 06-2131111. Seuraavan ruudun osoite kohtaan tulee oman työpaikkasi jakeluosoite. 
Vaasan keskussairaalan osoite on Hietalahdenkatu 2-4 / Sarjakatu 2. Postinumero ja postitoimipaikka 65101/ 
65320 Vaasa. Toimipiste/ laitos kohtaan voi kirjoittaa esim. VKS os. EP ja työpaikan toimiala on sisätaudit. 
Sisäpostilähetyksiä varten osasto on tärkeä! Palvelusuhteessa on eri vaihtoehtoja, samaten työajassa. 
 

Kohta 3. Työstä poissaolo 
Täytä tämä kohta, jos olet jostain syystä pois työelämästä. 
 

Kohta 4. Työttömyyskassa 
Jos olet uusi jäsen, täytä tämä kohta huolella varmistaaksesi jäsenyytesi myös työttömyyskassassa. 
Katso tarkemmat ohjeet jäsenhakemuskaavakkeen toiselta sivulta. Työttömyyskassan jäsenyys voi alkaa 
aikaisintaan siitä päivästä, jolloin jäsenhakemus on saapunut perille Tehyn keskustoimistoon (Helsinkiin)!!  
Jäsenen on tuolloin oltava myös työssä. Tätä kohtaa ei tarvitse täyttää, jos kuulut jo johonkin Terveydenhuoltoalan 
työttömyyskassaan. 
 

Kohta 5. Jäsenmaksutapa 
Jäsenmaksutapa on yleensä työnantajaperintä (suoraan palkasta). Itsemaksava on silloin, kun on 
tilapäisesti pois työstä esim. vanhempainlomalla. 
 
Muista päivätä ja allekirjoittaa kaavake punaiselle rajattuun ruutuun, ilman allekirjoitusta kaavake 
ei ole virallinen! 
 
Voit halutessasi liittyä samalla myös ammattialasi liiton jäseneksi täyttämällä kaavakkeen viimeistä 
edellisen sivun. 
 
Työnantajan allekirjoitus tarkoittaa oman palkanlaskijasi allekirjoitusta! Usein jäsenhakemusta ei 
heti pystytä täydentämään esim. työnantajan allekirjoituksella, joten voit lähettää keskustoimistolle 
välittömästi kopion lomakkeesta (Tehy ry, PL 34, 00060 Tehy). Tällöin työttömyyskassan jäsenyys 
alkaa kopion saavuttua sinne, varsinainen Tehyyn liittymispäivä on kuitenkin jo allekirjoituspäivä. 
 
Ensisijaisesti kannattaa liittyä täyttämällä Tehyn sähköinen liittymislomake Tehyn verkkosivuilla. 
Mikäli et halua sähköisesti liittyä, jäsenhakemus / perintäsopimus kaavakkeita pitäisi löytyä osastolta (yleensä 
yhdysjäseneltä tai Tehyn kansiosta), mutta jos et löydä tai et tiedä keneltä kysyä, ole yhteydessä ammattiosaston 
jäsensihteeriin.  
 
Lähetä jäsenhakemuslomake kaikkine välisivuineen omalle palkanlaskijallesi, joka allekirjoittaa hakemuksen ja 
toimittaa sen edelleen ao:n jäsensihteereille ja vielä mekin allekirjoitamme sen ja toimitamme sitten eri osiot 
oikeisiin osoitteisiin.  

http://www.tehy.fi/jasenelle/liity-jaseneksi/

