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VÄLKOMMEN TILL TEHY! 
 
Här finns anvisningar hur du fyller i medlemsansökan och/eller indrivningsavtalet. 
Bekanta dig med formulärets första och andra sida, där finns svar på många frågor. 
Tryck på ordentligt då du fyller i formuläret, så att texten kopieras till alla sidor. 
 
Börja på översta raden. Märk i, vill du ansluta dig som ny medlem i Tehy, byter du fackavdelning och arbetsplats, 
eller endast arbetsplats.( Fackavdelningen 914, dit du nu ansluter dig finns ca. 1200 medlemmar. Det är vanligt 
med endast arbetsplatsbyte också.) 
 

1.Personuppgifter 
Fyll i arbets- och hemtelefon-nummern och gärna e-post adressen, om du har en sådan. Fyll i även din 
yrkesutbildning. Skriv din utbildning antingen med bokstäver eller siffror, som du finner på formulärets tredje 
sista sida. År och månad betyder examens år och månad. Tjänste/befattningsanställning betyder benämningen, 
med vilken du arbetar vid VCS. 
 

2.Anställningen 
Vi alla, inom fackavdelningen 914, har Vasa sjukvårdsdistrikt som arbetsgivare. Telefonnummer 
06-2131111. Följande ruta betyder arbetsgivarens adress. Vasa centralsjukhus, adress Sandviksgatan 2-4 / 
(Roparnäs) Seriegata 2, postnummer 65101 / 65320 Vasa. Vid Arbetsplats/institution kan du skriva ex. VCS avd. 
EP och arbetsplatsens verksamhetsområde är inre medicin. För interna postförsändelser är avdelningen viktig. 
För arbetsförhållandet finns det flera alternativ, även för anställningstiden. 
 

3. Frånvaro från arbetet 
Fyll i detta, ifall du av någon anledning är borta från arbetslivet. 
 

4. Arbetslöshetskassan 
Om du är ny medlem, fyll i denna punkt noggrant så att ditt medlemskap kommer med även i 
arbetslöshetskassan. Mer information om ifyllningen av denna punkt hittar du på formulärets andra sida. 
Arbetslöshetskassans medlemskap kan börja tidigast från den dagen då medlemsansökan 
har anlänt till Tehys centralbyrå ( i Helsingfors)!! Medlemmen bör då vara i arbetslivet. 
Denna punkt behöver du inte fylla i, ifall du redan hör till någon arbetslöshetskassa inom Hälsovårdsbranschen. 
 

5.Medlemsavgiftens betalningssätt 
Vanligaste är att arbetsgivaren indriver direkt från lönen. Man betalar själv, då man är tillfälligt borta från 
arbetet, ex. mammaledig, vårdledig. 
 
Kom ihåg att skriva datum och din underskrift, utan underskrift är formuläret inte officiellt! 
 
Du kan också ansluta dig till ditt branschförbund, genom att fylla i formuläret på andringsista sidan. 
 
Med arbetsgivarens underskrift menas din egen löneräknares underskrift. Ofta händer det att man inte kan fylla i 
ansökningen genast, exempelvis arbetsgivarens underskrift, så du kan skicka genast en kopia på ansökningen till 
centralbyrå ( Tehy ry, PB 34, 00060 Tehy). På detta sätt blir arbetslöshetskassans medlemskap genast i kraft 
från att kopian kommit fram, medlemskapet i Tehy är från underskrifts-datum.  
 
I första hand borde man ansluta sig genom att påfylla Tehys elektronisk anslutningsblanket i Tehys hemsidor. 
Om man inte vill ansluta sig elektronisk, medlemsansökan/indrivningsavtals formulär borde finnas på avdelningen 
(oftast av kontakmedlemmen eller i Tehymappen), ifall du inte hittar eller vet vem du skall fråga, får du info av 
fackets medlemssekreterare. 
 
Skicka orginala ansökningsblanketten till löneräknaren, som skriver under ansökningen och skickar den vidare till 
fackavdelningens medlems-sekreterare, varefter vi fyller i ännu vår andel och skickar de olika delarna till rätta 
addresser. 
 

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

