
Terveydenhoitajaliiton 
AUdIOnoMiyHDIStYS 

on sinua varten



Terveydenhoitajaliitto – paras liitto 
Sinulle
Terveydenhoitajaliitto on järkivalinta kaikille audionomikoulutetuille, työskentelitpä au-
dionomina julkisen tai yksityisen työnantajan palveluksessa tai yrittäjänä.  

Olemme ammattijärjestö, joka on perehtynyt audionomien koulutuksen sekä ammatin 
ja työn monimuotoisuuteen. Liittymällä Terveydenhoitajaliittoon olet osa audionomien 
joukkoa. Ammattijärjestönä olemme sitä vahvempi, mitä kattavammin audionomit ovat 
Terveydenhoitajaliiton jäseniä. 

AmMatIlliSesTa verkostosta Tietoa ja vertaIsTukea
Facebookissa toimivassa Audionomiverkostossa sinulla on hyvä mahdollisuus 
saada vertaistukea kollegoilta, jakaa tietoa ja vaihtaa kokemuksia. Verkosto 
toimii suljettuna Facebook-ryhmänä, johon vain liiton jäsenet voivat liittyä.

keSkeiseT tehTäväMme:

• Valvoa vahvasti etuja, neuvoa ja auttaa palkka- ja muissa työsuhdeasioissa.

• Edistää työssä jaksamista ja työhyvinvointia.

• Vaikuttaa audionomien työn, ammatin ja koulutuksen kehittämiseen.

• Vaikuttaa lausunnoilla, kannanotoilla ja aloitteilla työmarkkina-, koulutus-  
ja terveyspolitiikkaan.

• Tukea osaamisen ylläpitämisessä ja vahvistamisessa täydennyskoulutusta
järjestämällä.

TieDäthän, että Terveydenhoitajaliitto on merkittävä
yhteistyökumppani ja asiantuntija audionomien 
ammattiin ja koulutukseen liittyvissä asioissa!



AUdIOnoMiyHDIStYS

AktiIvistA yhdIStystoIMinTAa

Terveydenhoitajaliiton valtakunnallinen Audionomiyhdistys 
tarjoaa jäsenilleen monia mahdollisuuksia osallistua ja 
vaikuttaa. Yhdistys järjestää vuosittaiset Audionomipäivät. 
Audionomiyhdistyksen jäsenenä kuulut Terveyden- 
hoitajaliittoon.

Lue liSää: 
www.audionomi.fi 

AUDIOnomi
Kuuloasi varten – Asiantuntija ihmisten arjessa – Aallon harjalla teknologian kehityksessä

AUDIOnomiTyö
Tavoitteena on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen – yksilön voimavarojen ja itsenäisen 
selviytymisen tukeminen sekä perheiden ja yhteisöjen kommunikaatio- ja vuorovaikutus-
valmiuksien edistäminen teknisin ja vuorovaikutuksellisin keinoin.

Perustana ihmisarvon kunnioittaminen ja asiakkaan itsemääräämisoikeus – työssä 
korostuvat ihmisten ainutkertaisuus, luottamuksellisuus, yhdenvertaisuus ja 
voimavaralähtöisyys.

Itsenäinen vastaanottotyö – työ osana moniammatillista kuulon kuntoutuksen 
asiatuntijatyöryhmää.

Monipuolista työtä kaikilla terveydenhuollon tasoilla ja sektoreilla.
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vahvaa jA MonipuolISta eDUnvalvOntAa
Edunvalvonnassa tarvitaan audionomin työn tuntemusta sekä ammatin vaatimusten ja 
erityispiirteiden ymmärtämistä. Audionomin työn tunteminen on Terveydenhoitajaliiton 
erityinen vahvuus ja voima. Terveydenhoitajaliiton asiantuntijat auttavat ja tukevat sinua 
kaikissa työelämään, ammattiin ja koulutukseen liittyvissä kysymyksissä. Valvomme etujasi 
työsuhde-, palkkaus- ja työehtosopimusasioissa sekä neuvottelemme työehdoistasi. Sinun 
on mahdollista saada myös oikeusapua liiton kautta.

lUottamusmiehen ApU On läheLlä

Työpaikalla sinua auttaa luottamusmies. Hän voi tarvittaessa selvittää asioita ja neuvo-
tella työnantajan kanssa ongelmatilanteissa. Luottamusmies on koulutettu tulkitsemaan 
työehtosopimuksia, neuvottelemaan henkilöstöasioissa ja ratkomaan erimielisyyksiä.

AmMatIlliStA edunvAlvonTaa aSiAnTUntemukSeLla

Terveydenhoitajaliitto toimii aktiivisesti sen eteen, että jäsenistöllä on mahdollisimman 
hyvät toimintaedellytykset laadukkaaseen ja asiakas/potilasturvalliseen työhön. Tässä 
keskeistä on riittävät henkilöresurssit, täydennyskoulutusmahdollisuudet ja hyvä johtami-
nen. Tällä vaikutetaan myös työssä jaksamiseen.

AktiIvistA kouluTUkSen kehittämiStä

Terveydenhoitajaliitto vaikuttaa aktiivisesti audionomikoulutuksen kehittämiseen. Yh-
teistyötä tehdään ammattikorkeakoulujen ja ministeriöiden kanssa. Koulutuspolitiikkaan 
vaikuttaminen on tärkeä osa Terveydenhoitajaliiton koulutuksellista edunvalvontaa.

TieDäthän, että jäsenenä saat työsuhteeseen, koulutukseen ja
ammattiin liittyvissä kysymyksissä maksutonta neuvontaa!

TieDäthän, että luottamusmiehet auttavat vain
ammattiliittoon kuuluvia!



YhteIskunnAlliSta vAikuttamiSta

Terveydenhoitajaliitto vahvistaa audionomityön asemaa ja toimintaedellytyksiä peruster-
veydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa ja erityistason sairaanhoidossa muun muassa 
vaikuttamalla poliittisiin päättäjiin ja ottamalla kantaa yhteiskunnalliseen keskusteluun.

oleMme Tukenasi opiSkeluAjaSta lähtien

Onneksi olkoon, olet tehnyt hyvän uravalinnan! Terveydenhoitajaliiton opiskelijajäsenenä 
käytössäsi on lähes kaikki liiton tarjoamat monipuoliset jäsenedut, kuten opiskelijoiden 
tapaturmavakuutus ja Terveydenhoitajaliiton mobiilikortin kautta saatavat edut. Voit 
hyödyntää Terveydenhoitaja-lehteä jo opintojesi aikana ja liittyä Facebookissa 
Audionomiverkostoon vaihtamaan ajatuksia ja kokemuksia audionomien kanssa. Tervey-
denhoitajaliittoon kannattaa liittyä heti opinnot aloitettuasi.

Terveydenhoitajaliitto valvoo alan opiskelijoiden ammatillista ja koulutuksellista edunval-
vontaa ja huolehtii myös opiskelijoiden työsuhde-edunvalvonnasta. Myös työttömyyskas-
saan voit tietyin ehdoin liittyä jo opiskeluaikana.

Terveydenhoitajaliiton opiskelijajäsenenä voit olla aktiivisesti mukana Audionomiyhdis-
tyksen toiminnassa. Audionomiyhdistyksessä opiskelijoiden kanssa toimii yhdistyksen 
oma opiskelijavastaava ja yhdistyksen hallitukseen valittu opiskelijajäsen.

lUe liSää jäsenyydestä ja jäSenedUIsta ja liity 
  SähköISeSti oSOitTeeSSa

www.terveydenhoitajaliitto.fi/jasenyys 
www.terveydenhoitajaliitto.fi/jasenedut 

TieDäthän, että opiskelijajäsenyys päättyy automaattisesti, kun
opintosi päättyvät. Liity varsinaiseksi jäseneksi heti valmistuttuasi!

TieDäthän, että opiskelijajäsenyys on täysin ilmaista ja käytössäsi
on lähes kaikki liiton tarjoamat jäsenedut ja -palvelut.
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Hyödynnä mOnipUoLiseT jäsenetUSI
Terveydenhoitajaliiton jäsenyys kannattaa! Jäsenmaksulla saat arvokkaita jäsenpalveluja 
ja rahanarvoisia jäsenetuja.

Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on 1,3 % työntekijän ennakonpidätyksen alaisesta 
palkkatulosta. Työttömyyskassan jäsenmaksu sisältyy aina jäsenmaksuun. Terveydenhoi-
tajaliiton jäsenenä et maksa jäsenmaksua työaikakorvauksista (esim. ilta-, viikonloppu- ja 
ylityökorvaukset).

jäSeneduT:

Työelämä:
• Maksamme työttömyyskassajäsenmaksusi. Työttömyyskassan jäsenenä olet

oikeutettu ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan, jos työssäoloehtosi täyttyy.

• Koulutetut luottamusmiehemme ovat tukenasi ja ajamassa etujasi työpaikalla.

• Lakimiespuhelinneuvonta palvelee sinua työoikeudellisissa kysymyksissä.

• Audionomimerkki kaikille varsinaisille jäsenille.

Koulutus:
• Vuosittain järjestettävät Audionomipäivät on audionomien oma valtakunnallinen

koulutustapahtuma. Jäsenetuna saat alennuksen osallistumismaksusta.

• Vuosittain järjestettävät valtakunnalliset Terveydenhoitajapäivät on alan merkittävin

koulutustapahtuma. Jäsenetuna saat alennuksen osallistumismaksusta.

• Järjestämme aktiivisesti ajankohtaista ammatillista koulutusta yhdessä

yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Jäsenlehti:
• Terveydenhoitaja – Hälsovårdaren tulee kotiisi kuusi kertaa vuodessa.
• Erikseen tilattava jäsenkalenteri, joka postitetaan kerran vuodessa lehden mukana.

TieDäthän, että todellisuudessa maksat jäsenmaksustasi
vain noin puolet, sillä koko summa on verovähennyskelpoinen 
ja se on valmiina veroehdotuksessasi!



Vakuutukset:
• Ammattihenkilön vastuu- ja oikeusturvavakuutus kaikille jäsenillemme työssä

sattuvien henkilö- ja esinevahinkojen varalle sekä kattamaan asianajo- ja
oikeudenkäyntikuluja työ- ja virkasuhteeseen liittyvissä riidoissa. Vakuutus on
voimassa myös opiskelijajäsenten ulkomailla tapahtuvan työharjoittelun aikana.

• Vapaa-ajan matkustajavakuutus kaikille varsinaisille jäsenille ja heidän kanssaan
matkustaville alle 20-vuotiaille lapsilleen ja lapsenlapsilleen.

• Vapaa-ajan tapaturmavakuutus opiskelijajäsenille.
• Järjestövakuutus kattaa liiton järjestämiin tapahtumiin osallistuvat ja 

järjestötehtävissä toimivat jäsenemme.
• Tuntuvat alennukset If:n Primus-henki- ja tapaturmavakuutuksista.
• Terveydenhoitajaliiton mobiilijäsenkortti on myös matkustajavakuutuskortti.

Yksityiselämän oikeudellinen puhelinneuvonta:
• Lakimiespuhelinneuvonta palvelee yksityiselämän kysymyksissä.

Danske Bank:
• Edulliset asuntolainat ja kattavat sijoituspalveluedut jäsenillemme.
• Vastavalmistuneille jäsenillemme omat yli 700 euron vuosittaiset lisäedut.

Terveys:
• ORAL-hammaslääkäriasemilta 10 % alennus hoitokäynneistä. Aloitusetuna

ensimmäinen hoitokäynti uusille asiakkaille 50 %:n alennuksella.

Vapaa-aika:
• Yli 60 lomamökkiä käyttöösi ympäri Suomen.
• Alennuksia useiden hotellien ja hostellien hinnoista.
• Levi Hotel Spa:n huone 40 %:n alennettuun hintaan, alennus koskee myös samassa

huoneessa majoittuvaa puolisoa tai ystävää.
• CityShoppari käyttöösi.
• Saat alennusta yli 400 St1- ja Shell-asemalta Suomessa (pl. Shell express -asemat).
• Yksiö tilapäiseen majoitukseen Helsingin Herttoniemessä.
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