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Tehyn Arktisen Seudun yksityisalojen ammattiosasto ry. (824) terveisiä______

HYVÄ JÄSEN!
Kädessäsi on ammattiosasto 824:n jäsenkirje vuodelle 2022. Jäsenkirje avaa sinulle
Tehyn ja ammattiosastomme monipuolista toimintaa ja etuja. Tule rohkeasti mukaan
joukkoomme ja hyödynnä aktiivisesti etujasi! Ole mukana kehittämässä toimintaamme!
Me ammattiosastona
•

hoidamme jäsenistömme ammatillista ja taloudellista edunvalvontaa

•

vaikutamme terveyden- ja sosiaalihuollon järjestämiseen paikallisesti

•

käymme paikallisia neuvotteluja

•

kokoamme jäsentemme tavoitteet sopimusneuvottelujen pohjaksi

•

viemme jäsentemme aloitteita Tehyn päättäjille

•

koulutamme jäseniä

•

ylläpidämme tehyläistä yhteenkuuluvuutta mm. tarjoamalla monipuolista
virkistystä jäsenistöllemme

TULE MUKAAN JA OSALLISTU!

AMMATTIOSASTON NETTISIVUT
Osoitteesta www.ao824.tehy.fi löydät ajankohtaiset jäsentapahtumat, paikalliset
jäsenedut ja mm. hallituksen kokoonpanon yhteystietoineen. Jäsentapahtumista
tiedotetaan nettisivujen lisäksi Uusi Rovaniemi-lehdessä sekä resurssien mukaan
sähköpostilla. Tarkista, että Tehyn sivuilla jäsentietosi ovat ajan tasalla sekä
sähköpostiosoitteenasi henkilökohtainen osoitteesi – EI työnantajan!

Ammattiosaston hallituksen terveisiä___________________________________

Puheenjohtaja Mauri Määtän terveiset jäsenistölle:

Hei!
Aloitin

Tehyn

Arktisen

seudun

yksityisalojen

ammattiosasto

ry:n

(824)

puheenjohtajana vuoden 2022 alusta Aira Nurmen jäätyä eläkkeelle. Nykyisen
hallituksemme toimikausi on kolme vuotta aina vuoden 2022 loppuun saakka.
Hallituksemme varapuheenjohtajana toimii Marja Vartiainen, joka hoitaa myös jäsen- ja
tiedotussihteerin tehtäviä. Sihteerinä toimii Anna Liisa Holmin eläköidyttyä hallituksen
sisältä valittu henkilö ja taloudesta vastaa Pirita Nenonen. Varsinaiset hallituksen
jäsenet ovat Aila Ahonen, Virpi Vähäkari, Mikko Mäkelä ja Paula Lappalainen.
Henkilökohtaisista varajäsenistä luovuttiin syyskokouksen päätöksellä 20.11.2021 ja
tilalle valittiin vuodelle 2022 kolme yleisvarajäsentä. He ovat Tuula Sääskilahti, Anri
Kylmäaho ja Katja Virkkula.
Toiminnantarkastajina vuonna 2021 toimivat Johanna Ojala ja Katariina Kelloniemi.
Työpaikkojen luottamusmiehet voivat osallistua ammattiosaston hallituksen kokouksiin
soveltuvin osin, lisäksi he voivat hyödyntää HET-toimintaa (Hyvän Edunvalvonnan
Tukitoiminta). Kutsu luottamusmiehille ja heidän varoilleen HET-tapamisiin tulee Tehy:n
aluetoimistolta.
Ammattiosastossamme on vajaa 500 jäsentä, työpaikkoja on noin 100. Jäsenmäärämme
elää jatkuvasti uusien jäsenten liittyessä ammattiosastoon ja Tehyyn, kun toiset taas
siirtyvät työpaikkaa vaihtaessaan toiseen ammattiosastoon. Tehy erottaa keskimäärin
noin 20 itse jäsenmaksuistaan huolehtivaa jäsentä vuosittain maksamattomien
jäsenmaksujen vuoksi. Muista päivittää jäsentietosi ja tee töihin mennessäsi
työnantajallesi valtakirja, näin jäsenmaksusi tulee työnantajan puolesta suoritettua.

Ammattiosaston hallituksen terveisiä___________________________________

Jäsenistömme kattaa kaikki yksityispuolen työehtosopimukset, sopimusaloja meillä on
yhteensä

13.

Suurin

osa

jäsenistämme

noudattaa

yksityispuolen

sosiaalialan

työehtosopimusta (SOSTES), seuraavana tulevat Terveyspalvelualan työehtosopimus
(TP-tes) ja Avainta-työnantajien työehtosopimus (Avaintes). Hammaspuolelta katamme
kaikki sopimukset, YTHS:ää unohtamatta. Osa meistä työskentelee kunnan tehtävissä
ja noudattaa KVTES:ssiä. Erton solmiman ja neuvotteleman työehtosopimuksen alla
järjestötehtävissä meistä toimii kolme henkilöä. Yrittäjiä meistä on 21 ja opettajana
yksi henkilö. Ikähaitari jäsenistössämme on 19:sta vuodesta 65:een vuoteen.

Tervetuloa mukaan toimintaamme ja osallistumaan koulutuksiin ja kokouksiin!

Mauri Määttä

Tehyn ao:n 824 puheenjohtaja

Tehy:n ao:n gsm. 0400 334824
sähköposti: ao824@tehy.net

Ajankohtaista_____________________________________________________

Yksityissektorin luottamusmiesten vaalit ovat tulossa syksyllä 2022
Luottamusmiesten nykyinen kolmevuotinen toimikausi päättyy 31.12.2022 eli syksyllä on
ajankohtaista uusien luottamusmiesvaalien järjestäminen. Luottamusmies on tärkein
jäsenetusi työpaikalla, joten valinta on tärkeä. Jos työpaikallanne ei vielä ole
luottamusmiestä, mieti voisitko se olla sinä!
Yksityissektorilla luottamusmies edustaa työpaikalla vain Tehyn tai Sote ry:n (johon
kuuluvat Tehy, SuPer, ERTO) jäseniä ja auttaa työsuhteeseen liittyvissä asioissa.
Luottamusmies neuvottelee työnantajan kanssa mm. paikallisista sopimuksista ja on
mukana kehittämässä työpaikan asioita.
Luottamusmiehen ei tarvitse osata heti kaikkea: Tehy auttaa ja kouluttaa tehtävään.
Valinnan

jälkeen

ilmoittaudutaan

Luottamusmieskoulutukset

ovat

palkallisia

heti

luottamusmieskoulutukseen.

koulutuksia.

Tehy

maksaa

matkat,

majoitukset ja ruokailut koulutuksessa.
Jos työpaikallanne ei vielä ole luottamusmiestä, ottakaa asia työn alle ja valitkaa
luottamusmies

ja

varaluottamusmies.

Vaalit

voidaan

järjestää

koska

tahansa

luottamusmieskauden aikana.
Tehyn sivuille tulee uutta tietoa lähempänä syksyä, mutta täältä voi käydä jo
perehtymässä

luottamusmiesvaaleihin

etukäteen

ja

alkaa

miettimään

niiden

järjestämistä:
https://www.tehy.fi/fi/jasenyys-ja-palvelut/tehy-tyopaikallasi/lmvaalit (jos linkki ei
aukea, voit kopioida sen selaimen hakukenttään)
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Liikkeen luovutuksesta
Liikkeen luovutus on nykyään hyvin yleistä sosiaali- ja terveysalalla. Liikkeen
luovutuksella tarkoitetaan yrityksen, liikkeen, yhteisön, säätiön tai näiden toiminnallisen
osan luovuttamista toiselle työnantajalle, joka jatkaa liiketoiminnan harjoittamista
samana tai samankaltaisena.
Liikkeen luovutuksen toteutuminen edellyttää työnantajan vaihtumisen ohella, että
vanhan ja uuden työnantajan välillä on sopimus luovutuksesta ja että kyseessä on
kokonaisuuden luovutus. Huomioita kiinnitetään mm. siihen, onko luovutuksessa siirtynyt
omaisuutta, asiakkaat tai henkilöstö sekä siihen kuinka pian toiminta on jatkunut.

Työntekijöiden oikeudet ja velvollisuudet liikkeen luovutustilanteissa
Työntekijät siirtyvät liikkeen luovutuksen yhteydessä ns. vanhoina työntekijöinä uuden
työnantajan palvelukseen. Tämä tarkoittaa sitä, että työsuhteista johtuvat oikeudet ja
velvollisuudet sekä niihin liittyvät työsuhde-etuudet siirtyvät uudelle omistajalle.
Työsopimus, joka on kirjoitettu aikoinaan liikkeen luovuttajan kanssa, on voimassa myös
liikkeen luovutuksen jälkeen uuden työnantajan kanssa. Esimerkiksi työsuhteen
alkamispäivänä

pidetään

päivää,

jolloin

työntekijän

työsuhde

alkoi

luovuttajayrityksessä.
Uusi työnantaja ei saa myöskään liikkeen luovutuksen perusteella yksipuolisesti muuttaa
työaikaa tai alentaa palkkaa tai muuttaa työsopimuksessa mainittua toimipaikkaa.
Lisäksi

luovutuksensaaja

on

velvollinen

noudattamaan

luovuttajaa

sitonutta

työehtosopimusta työehtosopimuksen loppuun asti.
Muista sinun ei tarvitse tehdä uutta työsopimusta liikkeen luovutuksen jälkeen, vaan
vanha työsopimuksesi on voimassa!!!
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Mistä apua työsuhteen ongelmatilanteeseen?
1. Keskustele ensin esimiehesi kanssa
2. Jos asia jää epäselväksi, ota yhteys luottamusmieheen tai
työsuojeluvaltuutettuun
3. Luottamusmies on tarvittaessa yhteydessä Tehyn edunvalvontaan
4. Jos työpaikallasi ei ole luottamusmiestä: ota yhteys Rovaniemen aluetoimistoon
Erja Korteniemi-Poikelaan. Tarvittaessa ota yhteyttä suoraan Tehyn
edunvalvontapäivystykseen tai laita sähköpostia osoitteeseen
edunvalvonta@tehy.fi

Oman luottamusmiehesi tiedot löydät työpaikkasi ilmoitustaululta sekä Tehyn
jäsensivujen etusivulta kohdasta Omat jäsentiedot - Omat tiedot – yhteyshenkilösi ja
tarvittaessa saat tiedot myös oman ammattiosastosi puheenjohtajalta.
Yksityispuolella apunasi on SOTE:n luottamusmies (luottamusmies voi olla joko Tehyn,
Superin tai Erton jäsen).
Työsuojeluasioissa
sinua auttaa
työpaikkasi
työsuojeluvaltuutettu, joka edustaa koko henkilökuntaa.
Jäsentietojen ajan tasalla pitäminen onnistuu hyvin Tehyn nettisivulta Omien sivujesi
kautta. Oman jäsennumerosi löydät Tehyn jäsenkortista tai Tehy-lehden takasivulta,
salasanasi on ensimmäisellä kerralla henkilötunnuksesi loppuosa.
Suomessa uusi kansallinen henkilötietojen käsittelyä koskeva tietosuojalaki
(1050/2018) astui voimaan 1.1.2019. Lailla täydennetään EU:n yleistä tietosuojaasetusta (GDPR, General Data Protection Regulation) (2016/679), joka astui voimaan
kaikissa EU-maissa 25.5.2018.

Tehyläisessä toiminnassa henkilötietojen käsittely on luvallista silloin, kun jokin tai
jotkin seuraavista käsittelyperusteista toteutuvat
▪

Henkilötiedon käsittely perustuu lakiin tai sopimuksiin: esimerkiksi yhdistyslaki
määrää pitämään jäsenluetteloa ja henkilöstönedustuslaki määrää antamaan
tietoja luottamusmiehelle
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▪

On rekisteröidyn oikeutettu etu, että hänen tietojaan käsitellään: esimerkiksi
jos luottamusmies tarkistaa maksetaanko kaikille samalla nimikkeellä
työskenteleville samaa palkkaa, on jäsenen oikeutettu etu, että hänenkin
palkkansa tarkistetaan.

Henkilötiedon käsittelylle on saatu asianomaisen henkilön lupa: esimerkiksi jos jäsen
ilmoittautuu jäsentapahtumaan, hän antaa samalla luvan säilyttää tietojaan
ilmoittautuneiden listassa niin kauan kuin se tapahtuman järjestämiseksi on tarpeen.

Ammattiliittoon kuulumista pidetään arkaluonteisena tietona. Ammattiosaston hallitus
käsittelee yhdistyslain velvoittamana hallituksen kokouksissa jäsentietoja (mm.
ammattiosaston uudet ja eronneet jäsenet). Ammattiosaston hallitusta sitoo
vaitiolovelvollisuus jäsenasioiden osalta. Jäsenasioita ei tule käsitellä tilaisuuksissa,
joissa on paikalla muita kuin hallitukseen kuuluvia (esim. ammattiosaston kevät- ja
syyskokous).

Muista tietoturva jokapäiväisessä toiminnassasi!
▪
▪
▪
▪

Älä pidä samaa salasanaa eri palveluissa
Älä klikkaa outoja sähköpostin linkkejä
Pidä tietokoneesi ja nettiselaimesi päivitettynä
Tietoturva on tapa toimia, ei pysyvästi saavutettu tila

Lisätietoja: Tehyn tietosuojavastaava tietosuojavastaava@tehy.fi

Ajankohtaista_____________________________________________________

MUUTOKSET JÄSENTIEDOISSA
Pidä tietosi Tehyn jäsenrekisterissä ajan tasalla. Näin varmistat, että saat Tehystä
tulevan postin häiriöttä. Ilmoita myös työsuhteessasi ja elämäntilanteessasi (eläkkeelle
jäänti, opiskelu, äitiysloma) tapahtuneet muutokset, jotka vaikuttavat jäsenmaksuusi
Tehyyn. Ilmoita uudesta työnantajasta, uudesta työnantajan jäsenmaksuperinnästä ja
ammattiosaston vaihdosta Jäsensivujen etusivulla olevasta Jäsentietojen muutoslinkistä.

Muut muutokset
* Osoitemuutokset tulevat Tehyyn automaattisesti, jos et ole kieltänyt osoitteesi
luovuttamista väestörekisterissä tai postissa.
* Nopeimmin voit muuttaa osoitetietosi ja itse maksaessasi tilata viitepankkisiirrot tai
ilmoittaa muista muutoksista Omat jäsentiedot -kautta.
* Ao tiedottaa tapahtumistaan ja ajankohtaisista asioista myös sähköpostitse.
Huolehdithan, että sähköpostiosoitteesi on jäsenrekisterissä ajan tasalla. Näin
varmistat, että pysyt ”ajan tasalla”.
Olethan tietoinen lukuisista jäseneduista, joita Tehyn jäsenenä saat. Tehyn jäsen saa
työhönsä liittyvää asiantuntija- ja oikeudellista apua. Tehyn jäsenilleen ottamat
vakuutukset ovat välttämättömiä hoitotyössä. Lisäksi Tehyn kautta jäsenet saavat
monia taloudellisia etuja. Ajankohtaiset edut löydät aina Tehyn nettisivuilta:
https://www.tehy.fi/fi/palvelut-ja-edut/jasenedut.

Lue lisää Tehyn nettisivuilta ja hyödynnä rahanarvoiset etusi!

Ammattiosastossa tapahtuu__________________________________________
Jäsentapahtumina ja kokouksina v. 2022 järjestetään seuraavaa:
☺
☺
☺

Jäsenkirje helmi-maaliskuulla sähköisesti
Kevätkokous la 23.4. Rovaniemen teatterilla
Koulutusta keväällä mielenterveyden edistämiseen ja työssä jaksamiseen

☺

Tapahtumalippukorvaus–käytännöt jatkuvat:

- Kesä: Ao tukee jäsentensä kulttuuriharrastuksia tarjoamalla mahdollisuuden
hakea korvausta yht. 20/€ jäsen tammi-kesäkuun 2022 aikana syntyneistä
kulttuuritapahtumien pääsylippu-, ranneke- ym. kuluista (esim. teatterit,
konsertit, festivaalit, muut kesätapahtumat). Korvausta haetaan heinäkuun 2022
loppuun mennessä toimittamalla ao:n taloudenhoitajalle pääsylippu, kuitti tai
tosite, josta ilmenee syntyneet kulut. Korvaukset maksetaan jäsenelle elokuun
aikana. Tarkemmat ohjeet löydät ammattiosaston nettisivulta: ao824.tehy.fi.
- Syksy: heinä-marraskuun 2022 aikana syntyneistä urheilutapahtumien
pääsylippukuluista tai omaehtoiseen kunnon kohottamiseen tai muutoin oman
hyvinvoinnin tukemiseen liittyvistä kuluista (esim. kuntosalikortin hinnasta) ao
korvaa yht. 20€/jäsen tositetta vastaan. Korvausta haetaan marraskuun 2022
loppuun mennessä toimittamalla ao:n taloudenhoitajalle pääsylippu, kuitti tai
tosite, josta ilmenee syntyneet kulut. Korvaukset maksetaan joulukuun aikana.
Tarkemmat ohjeet löydät ammattiosaston nettisivulta: ao824.tehy.fi.
☺
☺
☺
☺
☺

Valokuvauskurssi
Syysretki Leville
Tanssikurssi lattari-teemalla
Jäsenilta lm /työsuojeluvaltuutetuista henkilöstön edustajan roolista
työyhteisössä
Syyskokous ja pikkujoulut pidetään marras-joulukuulla

Koulutuspäiviä pyritään järjestämään jäsenistön toiveita ja tarpeita vastaavasti.

Ajankohtaista_____________________________________________________

SENIORI
Ennen kuin jätät työelämän taaksesi ja siirryt nauttimaan ansaittua eläkettäsi, uhraa
muutama ajatus Tehyn jäsenyyteen liittyville asioille!
Tehyläinen voi eläkkeelle jäädessään jatkaa ns. seniorijäsenenä. Tehyn seniorijäseneksi
voi päästä vain ammattiosaston jäsenyyden jatkoksi.
Senioriksi siirtyvä jäsen
•ilmoittaa eroamisesta suoraan jäsenrekisteriin ja ao:n hallitukselle sähköpostitse
•ilmoittaa samalla, haluaako säilyttää edelleen oman ammatillisen jäsenjärjestönsä
(esim. Suomen Bioanalyytikkoliitto) jäsenyyden kunkin liiton sääntöjen mukaisesti
•maksaa 30€ vuodessa palvelumaksua.
Seniorin jäsenedut
•Tehyn jäsenilleen ottama ammatillinen oikeusturva- ja vastuuvakuutus on voimassa
tilapäisessä työ- tai virkasuhteessa
•kaikki jäsenen itse ottamat vakuutukset pysyvät voimassa vakuutusehtojen mukaan
eläkkeellä ollessakin
•Tehy-lehti lähetetään seniorijäsenille sekä Tehy-kalenteri tilatessasi sen itse
vuosittain.
•seniori saa alennusta Tehyn lomakohteissa
•Hoitoportaalin käyttöoikeus
•Tehyn jäsenkortti, jäsenetujen käyttämistä varten
•

ammattiosastossamme eläkkeelle jäänyt saa nauttia eläkkeelle jäämisen jälkeen
vuoden ajan jäsenille suunnatusta toiminnasta samaan hintaan kuin muutkin jäsenet
– jotta voimme tiedottaa eläkkeelle jääneille jäsenille toiminnastamme, tarvitsemme
sähköpostitse tiedon halusta jatkaa ao:ssa sekä yhteystiedot
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