
Lähi- ja perushoitajien 
ammattiliitto SuPer



SuPer
on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan sekä  
kasvatusalan toisen asteen tutkinnon suorittaneiden  
ja aloille opiskelevien ammattiliitto. 

Me teemme lähihoitajille parempaa työelämää.

Me vaikutamme siellä, missä jäsentemme työhön vaikuttavista asioista päätetään. SuPer on 
ainoa liitto, joka on keskittynyt lähihoitajien edunvalvontaan. Neuvottelemme jäsentemme 
työehtosopimukset heidän etujensa mukaisiksi. SuPer on keskusjärjestö STTK:n jäsen.

Tuomme rohkeasti jäsentemme äänen kuuluviin ja vaikutamme heitä ja heidän asiakkaitaan 
koskevaan lainsäädäntöön ja yhteiskuntapolitiikkaan. Paikallisesta edunvalvonnasta  
huolehtivat SuPerin aktiiviset ammattiosastot ja työpaikkojen luottamusmiehet sekä  
yhteistoimintaelimissä toimivat edustajamme. 

Osallistumme tiiviisti sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan koulutusten kehittämiseen. 
Edustajamme toimivat alojen työryhmissä ja toimikunnissa. SuPer tekee myös kansain-
välistä yhteistyötä ja on mukana hankkeissa, joilla vaikutetaan ammatin ja koulutus- 
sisältöjen kehittämiseen sekä jäsenten työllistymismahdollisuuksiin ulkomailla.  

HYVÄ TYÖELÄMÄ NÄYTTÄÄ TÄLTÄ:
• työpaikoilla on riittävästi koulutettua hoitohenkilökuntaa
• palkka vastaa työn vaativuutta
• lähihoitajat saavat käyttää koko osaamistaan myös lääkehoidossa ja esimiestehtävissä
• hoito- ja hoiva-alan sekä sivistystoimen työpaikat nähdään houkuttelevina ja niihin 

pätevöittävä koulutus on laadukasta  
• hoitohenkilökunnan ja muiden ammattilaisten työhyvinvointiin panostetaan riittävästi.



SuPer on iso ja kasvava ammattiliitto, johon kuuluu 90 000 jäsentä. 

Tyypillisin superilainen on lähi- tai perushoitaja, mutta joukkoomme kuuluu 
kymmenien erilaisten sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ja kasvatusalan ammattien 
edustajia aina hammashoitajista koulunkäynninohjaajiin ja lääketeknikoista 
välinehuoltajiin. 
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Työ sosiaali- ja terveyden-
huollossa ja kasvatusalalla
vaatii laadukkaan koulutuksen 
ja erityisosaamista.

HYVINVOIVA HOITAJA ON KAIKKIEN ETU
Lähihoitajat tekevät vastuullista ja vaativaa asiantuntijatyötä. Tämän työn arvostuksesta 
ja laadusta on pidettävä huolta. Huolehtimalla hyvistä työoloista ja asianmukaisesta  
palkasta varmistamme sen, että siellä, missä tarvitaan apua ja hoivaa, on jatkossakin 
koulutettuja, motivoituneita ja hyvinvoivia työntekijöitä. 

Jokainen asiakas tai potilas on jonkun tärkein ja lähimmäinen, joka ansaitsee parasta 
hoitoa ja hoivaa. Superilaiset tekevät työtään lähellä ihmistä ja SuPer tukee heitä tässä 
tehtävässä.

 
MONIALAISIA AMMATTILAISIA
Lähihoitajista on moneksi. Superilaiset työskentelevät muun muassa sairaaloissa,  
terveyskeskuksissa ja päiväkodeissa. Vanhustenhuollossa ja kotihoidossa he huolehtivat 
kokonaisvaltaisesti vanhusten ja perheiden hyvinvoinnista ja päiväkodissa tarjoavat  
lapsille virikkeellistä hoitoa ja turvaa. Lähihoitajia työskentelee myös kehitysvamma-
huollossa, yksityisillä lääkäriasemilla, ambulansseissa, kuntoutuslaitoksissa, palvelu-
taloissa ja muissa hoitoyksiköissä sekä esimerkiksi jalkahoidon yrittäjinä. Työ on  
pääsääntöisesti vuorotyötä.



KOULUTETTU TYÖVOIMA TAKAA LAADUN 
Hoitotyön laatu nojaa koulutettuun henkilöstöön. Avustavalle henkilökunnalle on hoito- 
työssä paikkansa, mutta kouluttamaton avustava henkilökunta ei voi korvata koulutettuja 
hoitajia. Koulutuksen arvostaminen on hoitajien työhyvinvoinnin sekä asiakkaiden ja  
potilaiden turvallisuuden kannalta keskeinen tekijä. Siitä ei saa tinkiä. 

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, 
LÄHIHOITAJA 
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto antaa pätevyyden ja laaja-alaiset valmiudet 
ammattialan eri tehtäviin. Lähihoitaja on nimikesuojattu sosiaali- ja terveydenhuollon 
ammattihenkilö. 

Lähihoitajaksi opiskellaan ammatillisessa peruskoulutuksessa. Tutkinto muodostuu 
ammatillisista tutkinnon osista, yhteisistä tutkinnon osista ja vapaasti valittavista  
tutkinnon osista. Koulutuksessa korostuvat opiskelijoiden henkilökohtaiset opintopolut  
ja työelämälähtöisyys, ja aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan. Ammattitaito  
osoitetaan työelämässä näytöillä. Perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä ja  
se antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden.



SUPERIN ARVOT

KUNNIOITUS

Kohtelemme toisiamme kunnioittavasti ja otamme huomioon ihmisten  
yksilöllisyyden ja itsemääräämisoikeuden.

ROHKEUS

Olemme vahva ja rohkea toimija, joka uudistaa toimintatapoja ja tekee  
vastuullisia päätöksiä. 

VASTUULLISUUS

Kannamme vastuuta sosiaali- ja terveysalan ja koko yhteiskunnan kehityksestä. 
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SEURAA SUPERIA!

Facebook:  
superliitto ja superlehti

www.superliitto.fi  
www.superlehti.fi

Instagram: @superliitto 
@superlehti_super 
@supernuoret

Twitter: @superliitto

SuPer-Ruutu YouTubessa:  
youtube.com/superliitto



’

TYÖTÄ LÄHELLÄ IHMISTÄ
SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan sekä  
kasvatusalan toisen asteen tutkinnon suorittaneiden ja  
aloille opiskelevien ammattiliitto. 

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER RY

Ratamestarinkatu 12, 00520 Helsinki
puh. 09 2727 910
faksi 09 2727 9120

www.superliitto.fi
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