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Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry (Finlands  
Hälsovårdarförbund FHVF rf) on terveydenhoitajien ja 
audionomien sekä alan opiskelijoiden oma ammatillinen 
etujärjestö. STHL hoitaa jäsentensä työmarkkinaedun-
valvontaa, koulutuksellista ja ammatillista edunvalvon-
taa sekä yhteiskunnallista edunvalvontaa. STHL on 
terveyden edistämisen asiantuntijajärjestö, joka vaikut-
taa aloitteillaan ja kannanotoillaan valtakunnalliseen työ-
markkina-, koulutus- ja terveyspolitiikkaan. STHL keskit-
tyy vahvasti audionomien laaja-alaiseen edunvalvontaan.

Terveydenhoitajaliitto on perustettu vuonna 1938 ja sii-
hen kuuluu noin 7 500 jäsentä. Liitolla on 15 alueellista 
terveydenhoitajayhdistystä ja valtakunnallinen audiono-
miyhdistys. Liitto kuuluu keskusjärjestö Akavaan.

Kuntien ja valtion palveluksessa olevien jäsentemme 
neuvottelujärjestö on Julkisalan koulutettujen neuvot-
telujärjestö JUKO ry. Yksityisellä terveyspalvelualalla 
neuvottelemme Terveyspalvelualan Unionin kautta ja 
yksityisellä sosiaalipalvelualalla Jyty-Pardia-STHL neu-
vottelujärjestön kautta. 

Liittoon liitytään ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa 
www.terveydenhoitajaliitto.fi > Jäsenyys > Lomakkeet. 

Opiskelijajäsenyys on maksuton. Lähes kaikki jäsenedut 
ja -palvelut ovat myös käytössäsi.



Edunvalvonta
Liitto tarjoaa asiantuntija-apua kaikkeen ammatilliseen 
edunvalvontaan.

Työmarkkinaedunvalvonta
STHL hoitaa jäsentensä palkkausta ja työsuhteita koskevan 
edunvalvonnan. Liitto ja luottamusmiehet valvovat sopimus-
ten noudattamista ja auttavat virka- ja työehtosopimusten 
soveltamista ja tulkintaa koskevissa ongelmissa.

Koulutuksellinen ja ammatillinen edunvalvonta
STHL on ainoa ammattijärjestö, jonka keskeisimpänä tavoit-
teena on edistää terveydenhoitajien ja audionomien koulu-
tuksellista ja ammatillista kehittymistä ja edunvalvontaa.

Yhteiskunnallinen edunvalvonta
Tärkeimpinä tavoitteina ovat ennaltaehkäisevän tervey-
denhuollon nostaminen yhteiskunnan painopisteeksi sekä 
terveyden edistäminen yhteiskunnassamme. Tavoitteen 
saavuttamiseksi STHL on tiiviisti yhteydessä poliittisiin 
päättäjiin ja virkamiehiin sekä valtakunnan tasolla että 
paikallisesti. 

Vakuutukset
STHL ja If Vahinkovakuutusyhtiö Oy ovat yhteistyössä sopi-
neet jäsenetuvakuutuksista. Vakuutukset koskevat kaikkia 
jäseniä, ellei toisin mainita.

•	 Vastuu- ja oikeusturvavakuutus ammatissa aiheutuvien 
vahinkojen varalta

•	 Potilasvakuutus yrittäjäjäsenille
•	 Järjestövakuutus järjestötehtävissä sattuvien henkilö- ja 

esinevahinkojen varalta

•	 Vapaa-ajan matkustajavakuutus kotimaassa ja ulkomailla 
varsinaisille jäsenille

•	 Vapaa-ajan tapaturmavakuutus opiskelijajäsenille
•	 Mahdollisuus edullisiin ryhmähenki- ja muihin vakuutuk-

siin If-yhtiössä.

Lakimiespuhelinneuvonta
Etuus koskee täysmaksavia jäseniä, yrittäjäjäseniä, äitiys- ja 
hoitovapaalla olevia sekä jatko-opiskelijoita. Etuus ei koske 
liiton opiskelija-, eläkeläis- tai kannattajajäseniä. Jäsenyys 
tarkistetaan (jäsennumero). 

Maksutonta lakimiespuhelinneuvontaa työoikeudellisissa 
kysymyksissä: soittoaika on arkipäivisin klo 9–13, loma-ai-
kana ma, ke ja pe klo 9–11. Puhelinneuvonnan numero on 
09 2527 4404.

Maksuton lakimiespuhelinneuvonta yksityiselämän oikeu-
dellisissa kysymyksissä: Juridia Bützowin asianajajat 
neuvovat liiton jäseniä arkipäivisin klo 10–16 nume-
roissa: Helsinki 010 6841 400, Hämeenlinna 010 6841 
401, Jyväskylä 010 6841 402, Tampere 010 6841 403 ja 
Turku 010 6841 404. 

Terveydenhoitaja–Hälsovårdaren-lehti
Terveydenhoitaja-lehti on ajankohtaisten ammatti- ja jär-
jestöasioiden tietolähde terveydenhoitajille, audionomeille, 
alan opiskelijoille, kouluttajille, asiantuntijoille ja päättäjille. 
Lehti ilmestyy seitsemän kertaa vuodessa, joista kerran 
kaksoisnumerona. 

Audionomipäivät
Audionomipäivät on vuosittain eri puolella Suomea järjes-
tettävä 2-päiväinen audionomien monipuolinen koulutus- ja 
näyttelytapahtuma.

STHL:n jäsenedut 
ja -palvelut
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Lisäksi STHL:n jäsen saa

•	 Jäsenkalenterin (tilataan erikseen)
•	 Jäsenkortin

Akavan jäsenedut
STHL:n jäsenenä saat mm. seuraavat akavalaiset jäsenedut:

•	 Jäsenedut.fi-palvelun	kautta	
alennuksia erilaisista tuotteis-
ta, palveluista ja tapahtumista 
ympäri Suomen.

•	 PHT:n 1.askel-hyvinvointijaksot, joiden avulla edistetään 
työikäisten ja heidän perheidensä terveyttä ja hyvin-
vointia. PHT:n kautta Suomen HI-hostellit myöntävät 
alennusta hinnoistaan ja kansainvälisen hostellikortin 
edullisemmin.

•	 Tallink Silja tarjoaa mahdollisuuden liittyä Tallink Siljan 
Club One -jäseneksi ilmaiseksi, suoraan keskimmäiselle 
Silver-tasolle.

 
Lisätietoja Terveydenhoitajaliiton ja Akavan jäseneduista on 
osoitteessa	www.terveydenhoitajaliitto.fi	>	Jäsenedut. 

Työttömyyskassan palvelut
Suomen Terveydenhoitajaliittoon kuuluvien työttömyys-
kassa on JATTK-työttömyyskassa. Lisätietoja saa kassan 
puhelinnumerosta (09) 720 6820 (ma–to klo 9–11.30) tai 
osoitteesta	www.jattk.fi. 

Valtakunnallinen audionomiyhdistys ry
Audionomiyhdistyksen verkkosivut ovat osoitteessa  
www.audionomi.fi

Muu opintotoiminta
•	 Terveydenhoitajapäivät
•	 Järjestökoulutus
•	 Luottamusmieskoulutus
•	 Opiskelijavastaavien ja -yhdyshenkilöiden koulutus

Audionomimerkki
Audionomimerkki annetaan kaikille valmistuville audiono-
meille, jotka liittyvät Terveydenhoitajaliiton ja Audionomiyh-
distyksen jäseniksi.

Stipendit
•	 Tyyne Luoman stipendirahasto (terveydenhoitajatutkinnon 

suorittaneet)

Vapaa-aika
•	 Edullinen asunto lyhytaikaiseen vapaa-ajan majoittumi-

seen Helsingissä
•	 Kylpylähotelli Levitunturin majoitushinnoista 50 %:n 

alennus
•	 Alennus St1-asemilla ja kaikilla miehitetyillä Shell-asemilla 

jäsenkortilla

Jäsensivut – liiton jäsenten omat sivut
Jäsensivuilla on muun muassa tarkempaa tietoa jäsen-
eduista, liiton lausunnot ja kannanotot, erilaisia oppaita ja 
esitteitä, opinnäytetyöartikkeleita sekä sähköinen Tervey-
denhoitaja-lehti. 
 


