
	 	 	 	 	

Lähihoitajien ammatillisen yhdistyksen 
tarkoituksena on

•	 edistää	jäsentensä	ammatillista	yhteenkuuluvuutta
•	 	järjestää	opintopäiviä	ja	muuta	koulutusta
•	 osallistua	lähihoitajien	ja	koko	alan	työolosuhteiden	parantamiseen	
•	 ottaa	kantaa	lähihoitajia	koskeviin	asioihin	ja	osallistua	alan	koulu	-	
	 tuksen	kehittämiseen	
•	 vaikuttaa	palkkaukseen	ja	muuhun	edunvalvontaan	tiiviissä	yhteis-	
	 työssä	Tehy	ry:n	kanssa		

Hoidamme yhdessä – tärkeitä aiheita ja asiasisältöjä

➢	 sosiaali-	ja	terveyshuollon	ammattietiikkaa	ja	toimintaa
➢	 työtä	ohjaavia	lakeja	ja	normeja
➢	 ammattitaidon	kehittämistä	ja	täydennyskoulutusta
➢	 ajankohtaisia	keskustelun	aiheita	ja	vaikuttamisen	kohteita	ovat
	 mm.	työnjakomallit,	tehtäväkuvat	ja	tehtävien	siirrot	
➢	 ammatillista	osaamista	ja	palkkauksen	kehittämistä
➢	 yhdessä	Tehyn	kanssa	rakennetaan	lähihoitajille	omaan		 	
	 erityisosaamiseensa	perustuva	erityispätevyysjärjestelmä
➢	 kannanottoja	mm.	alan	koulutuksen	suuntaviivoihin
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Nämä tiedosto on tarkoitettu kirjapainossa tehtäviin tuotteisiin, kuten erilaiset esitteet, lomakkeistot ja 
ilmoitukset. Näiden tiedostojen resoluutio on 300 dpi ja ne ovat vektorigrafiikka -muodossa ja CMYK-
väreissä- Logo voidaan painaa myös 2-värisenä PMS-värillä.

Nämä tiedosto on tarkoitettu käytettäväksi toimisto-ohjelmissa, kuten Word, Ecxel ja PowerPoint. 
Tiedostot ovat RBG-väreissä ja niiden resoluutio on 300 dpi. Näitä originaaleja voidaan käyttää myös 
Internet-sivuilla, jolloin tiedostokoko pienennetään 72-dpi -kokoiseksi.
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Yhdistys järjestää yhteistyössä Tehy kanssa mm. 

•	 jokavuotiset	ammatillisesti	tärkeät	lähihoitajapäivät.	
•	 jäseniltoja
•	 ammatillisia	luentotilaisuuksia	
•	 tapaamisia	muiden	asiantuntijoiden	kanssa

Liity jäseneksi 
– ole osa moniammatillista joukkoa

Lähihoitaja	tekee	arvokasta	hoitotyötä	usein	vaativan	hoitoketjun	
osana.		Silloin	on	tärkeä	kuulua	laajaan	alan	ammattilaisten	yhtei-
söön.	Suuren	joukon	tuki	on	tarvittaessa	tärkeä	valtti.	Sitä	tarjotaan	
Tehyssä:

➢	 Suomen	Lähihoitajat	ry:n	jäseniksi	voivat	liittyä	lähihoitajat,		
	 lähihoitaja	opiskelijat,	perushoitajat	sekä	apuhoitajat,	jotka		
	 ovat	Tehyn	ammattiosaston	tai	Tehyn	opiskelijayhdistyksen		
	 jäseniä.
➢	 Vain	liittymällä	jäseneksi	voit	vaikuttaa	ammattisi	
	 tulevaisuuteen.	
➢	 Yhdistys	on	poliittisesti	sitoutumaton,	ammattiasiat	
	 yhdistävät	jäseniä.
➢	 Yhdistyksen	toimialueena	on	koko	Suomi	–	Tehyn		 	
	 aluetoimistot	(14)	palvelevat	ympäri	maata.
➢	 Lähihoitajayhdistyksen	jäsenyys	on	maksuton.
➢	 Mikäli	et	vielä	kuulu	Tehyyn,	voit	liittyä	Suomen	Lähihoitajat		
	 ry:n	ja	Tehyn	jäseneksi	(www.tehy.fi/jasenyys/liittyminen	).	
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