
Olet järjestäytynyt ammattiliittoon, joka on Ter-
veyspalvelualan Unionin jäsenjärjestö. Unionin am-
mattiliitot toimivat yhteistyössä Sinun työelämäsi 
edunvalvonnassa. Järjestäytymällä olet vahvistanut 
omaa asemaasi työpaikallasi. Ammattiliittosi on tu-
kenasi, kun sitä tarvitset.

Terveyspalvelualan Unionin jäsenjärjestöt
l Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
l Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty
l �Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö 

Talentia
l Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL
l Suomen Työterveyshoitajaliitto STTHL
l Akavan sairaanhoitajat ja TAJA ry
l Kuntoutusalan Asiantuntijat ry KA

Yhteinen Unionimme
Sinä ja kollegasi – Te jäsenemme - olette yksityisiä ter-
veyspalveluja tuottavien yritysten ja yleishyödyllisten 
työnantajien, kuten yhdistysten ja säätiöiden palveluk-
sessa. Työskentelette terveyspalvelualan johto-, asian-
tuntija- ja ammattitehtävissä. Olette monen ammatti-
alan osaavia ammattilaisia. Jokainen jäsen vahvistaa 
asemaamme terveyspalvelualan edunvalvojana.

Oma työehtosopimus
Unioni neuvottelee EK:laisen Hyvinvointialan liiton 
kanssa Terveyspalvelualan työehtosopimuksen, jota 
noudatetaan sellaisilla työnantajaliittoon kuuluvilla 
työpaikoilla, joissa täyttyy työehtosopimuksen sovel-
tamisalan mukainen edustavuutemme henkilöstössä.

Tavoitteenamme on
l �parantaa alalla työskentelevien jäsentemme  

palkka- ja muita työehtoja
l �turvata työpaikat ja luoda edellytyksiä uusille 

työpaikoille
l �kehittää ja uudistaa työelämää sekä huolehtia 

työhyvinvoinnista
l �edistää työpaikan yhteistoimintaa
l �vahvistaa luottamusmiesten ja muiden henkilös-

tön edustajien asemaa
l �turvata jäsentemme jatko- ja täydennyskoulutus-

mahdollisuudet
l �toteuttaa henkilöstöryhmien välistä tasa-arvoa

Hyvä terveyspalvelualan ammattilainen! 
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Luottamusmies työpaikan edunvalvojana
Saat ammattijärjestöltäsi opastusta ja ohjausta työtä-
si ja työsuhdettasi koskevissa asioissa. Huolehdimme 
myös ammatillisuuteen ja työhyvinvointiin liittyvistä 
kysymyksistä. Työpaikalla työntekijöiden yhteisenä 
edustajana työsuhdeasioissa toimii luottamusmies.
Unionin yhteinen luottamusmies edustaa kaikkia seit-
semän ammattijärjestön jäseniä. Sinä olet oikeutettu 
asettumaan ehdolle ja osallistumaan luottamusmie-
hemme valintaan. 
Luottamusmiehen valintaoikeus on riippuvainen työ-
ehtosopimuksemme soveltamisesta. Luottamusmies 
voidaan valita työpaikoissa, joissa Terveyspalvelualan 
työehtosopimuksen piiriin kuuluvista työntekijöistä 
yli kolmasosa kuuluu Unionin jäsenjärjestöihin. Työn-
antaja selvittää luottamusmiehen valintaoikeuden 
täyttymisen. 
Luottamusmiehen tehtävä on mielenkiintoinen ja 
joskus haasteellinen. Ammattijärjestöt ovat luotta-
musmiestemme tukena, kouluttavat, neuvovat ja 
opastavat. Ratkaisuja työelämän haasteisiin ja työ-
suhdeasioihin haemme yhdessä. Luottamusmies ei 
ole yksin.

Ohjeet luottamusmiehen valintaan
Olemme laatineet ohjeet Unionin luottamusmiehen 
valintaa varten. Se on luettavissa ja ladattavissa tällä 
sivulla.

NOsTaThaN TYöpaikallasi UNiONilaisTeN 
keskeN keskUsTelUUN mahdOllisUUdeN 
valiTa lUOTTamUsmies. 
kYse ON siNUN edUNvalvONNasTasi. 
halUaThaN edisTää YhTeisTä asiaamme?

Ota yhteyttä ammattijärjestöösi, jos työhösi 
liittyvät kysymykset askarruttavat tai tarvitset 
lisätietoa luottamusmiehen valinnasta.



Työehtosopimuksen neuvott elijat
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Kalle Honkanen
Julkisten ja hyvinvointi alojen liitt o JHL 
kalle.honkanen@jhl.fi  
puh. 050 406 9313      

päivi salin
Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitt o Jyty
paivi.salin@jyty.fi 
 puh. 020 789 3710

Tuomas Hyyti nen  
Sosiaalialan korkeakoulutett ujen ammatti  järjestö Talenti a                                                    
tuomas.hyyti nen@talenti a.fi                                    
puh. 09 3158 6041

Harri Liikkanen
Suomen Terveydenhoitajaliitt o STHL
harri.liikkanen@terveydenhoitajaliitt o.fi 
puh. 040 566 5715

Eve Becker 
Suomen Työterveyshoitajaliitt o STTHL                              
eve.becker@stt hl.fi                                                              
puh. 040 761 7231 
                                               
Kukka Junno
Akavan sairaanhoitajat ja TAJA
kukka.junno@taja.fi  
puh.  040 507 3648

Tiina Mäkinen
Kuntoutusalan Asiantunti jat ry
ti ina.makinen@suomenfysioterapeuti t.fi 
puh. 040 502 9388


