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Pääkirjoitus

Markku Mikkola
hallituksen puheenjohtaja

Itsenäinen Suomi täyttää tänä 
vuonna sata vuotta ja satavuotias 
Suomi ansaitsee mittavat onnittelut. 
Meneillään on sukupolvemme 
merkittävin juhlavuosi, joka on 
näkynyt ympäri Suomea ja Suomen 
ulkopuolella monin eri tavoin.

Valtiojohtomme on saanut onnitteluja 
sekä lahjoja eri puolilta maailmaa.  
Kansalaisjärjestöt ovat huomioineet 
juhlavuoden lukuisissa tilaisuuksissa 
ja kaikki halukkaat ovat päässeet 
mukaan juhlatunnelmaan. Vuosi 
huipentuu itsenäisyyspäivän viikkoon 
30.11.-6.12.2017, jolloin satavuotiasta 
juhlitaan joka päivä monin eri tavoin 
kaikkialla Suomessa.

Vuosi on ollut Suomelle suotuisa!

Talousviisaiden erisävyisistä ennusteis-
ta huolimatta yrityksillä menee laajalla 
sektorilla hyvin. Kotimarkkinat ja vienti 
vetävät, kuluttajien luottamus talou-
teen on vahvistunut ja työttömyys
vähenee.  Valtion verotulot, etenkin 
yritysverojen osalta,  kasvavat. Uusia 
yrityksiä perustetaan ennätystahtiin ja 
toisaalta yritysten konkurssien määrät 
ovat vähentynyt huomattavasti.

Onnea 100-vuotiaalle Suomelle
Sopivampaa syntymäpäivälahjaa 
Suomelle ei olisi osannut toivoakaan!

Kiitän aiempia sukupolvia, joiden 
kovalla uurastuksella suomalainen 
hyvinvointiyhteiskunta rakennettiin! 
Erityiskiitoksen kohdistan veteraani-
sukupolvelle:
- Te jouduitte asein, epäinhimillisissä 
olosuhteissa ja henkenne altistaen, 
puolustamaan itsenäisyyttämme. 
Nöyrimmät kiitokseni teille!

Liiton katse tulevaisuuteen

Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto
- SMYL ry:n toiminnassa on katse jo 
käännetty tulevaan. Uskomme talou-
den myönteisen vireen tuovan posi-
tiivista pöhinää ja liitollemme uusia 
jäseniä. Kaikki työnantajat, yritykset, 
julkinen sektori ja kolmas sektori, 
tarvitsevat uusia osaavia tekijöitä, 
joille onkin kysyntää. Työnhaku on 
taitolaji, joka vaatii aktiivisuutta ja 
oma-aloitteisuutta. Omia työnhaku-
taitojaan voi ja kannattaa kehittää. 
Olemme koonneet työnhakua helpot-
tavia vinkkejä lehteen ja kotisivuillam-
me tulemme jatkossa panostamaan 
työnhaku- ja koulutusasioihin.

Syksyllä ihmisten toimintatarmo on 
parhaimmillaan. 

Järjestämme marraskuussa sosiaalisen
median kursseja, joihin kaikki, ikään 
katsomatta, ovat tervetulleita. Ikäihmi-
sethän ovat nopeiten kasvava sosiaalis-
ta mediaa käyttävä ja tuottava ryhmä ja
me kaikki tarvitsemme oikeaa tietoa 
somen käytöstä ja hyödyntämisestä. 

Tervetuloa jäseneksi!  Toivotan kaikki 
mukaan yhdistystemme toimintaan, 
tuokaa uusia ideoita ja tapahtumia 
paikkakuntanne ja liiton toimintaan. 
Luodaan yhdessä uudenlainen 
tulevaisuus!

 Kauniita ja satoisia syksyn päiviä!  
 Tavataan syksyn tapahtumissa ja  
 syyskokouksissa! 

Edullisella jäsenmaksulla saat rahanarvoisia jäsenetuja. 

●	 Työsuhdejuristin neuvontapalvelut
●	 Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus
●	 Koulutusedut
●	 Ostoedut
●	 Oikeudellista neuvontaa jäsenetuhintaan
●	 Etuja itse ottamiisi vakuutuksiin 
  ●	koti-, auto-, henkivakuutus ym. 
  ●	yksilöllinen matkustajavakuutus, joka 
      on voimassa jopa 90-vuotiaaksi asti
●	 Yhdistyksen ja liiton jäsenlehdet neljä kertaa vuodessa
●	 Yhdistyksen ja liiton tarjoamat palvelut ja tapahtumat

●	 Kaikki jäsenmaksut (myös seniorit) ovat verotuksessa  
  vähennyskelpoisia! Ilmoitamme jäsenmaksunsa maksa-
  neiden tiedot automaattisesti verottajalle.

SMYL-liiton jäsenedut

SMYL-liiton jäsenmaksut vuosi 2017 (euroa)
    Varsinainen Opiskelija- Seniori-
    jäsen  jäsen jäsen yli 65 v

Helsingin Merkonomit ry 100,00 0,00 54,00

Kouvolan Seudun Merkonomit ry 85,00 0,00 52,00

Kymenlaakson Liiketalous ry 78,00 0,00 45,00

Lakeuden Merkonomit ry 90,00 0,00 56,00

Porin Seudun Merkonomit ry 89,00 0,00 45,00

Porvoon Merkonomit ry 85,00 0,00 45,00

Savo-Karjalan Merkonomit ry 89,00 0,00 56,00

Tampereen Merkonomit ry 94,00 0,00 43,00

Turun Merkonomit ry 88,00 0,00 55,00

Yleinen työttömyyskassa YTK:n jäsenmaksu on 118 euroa / vuosi 2017.

YTK:n jäsenmaksu on jäsenyysaikaan sidottu, eli noin 10 euroa kuu-
kaudessa. Ensimmäisestä jäsenyysvuodesta maksat YTK:ssa vain sen 
osan vuosijäsenmaksusta, jonka olet jäsenenä.

Liity SMYL-liiton jäseneksi www.smyl.fi
Voit halutessasi samalla liittyä kaikkien palkansaajien 
työttömyyskassa YTK:n jäseneksi. Täytettyäsi ja lähetettyäsi 
jäsenhakemuksen SMYL-liittoon, saat liittymislinkin kassan 
jäsenhakemukseen.
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Tarkista jäsenmaksusi!

Olethan maksanut kalenterivuoden 2017 jäsenmaksusi. 
Maksamatta jättäminen ei tarkoita jäsenyydestä eroamista. 
Kalenterivuoden 2018 jäsenmaksulaskut lähetetään joulu-
kuun alussa.

Jos haluat maksaa jäsenmaksusi useammassa erässä, laita 
viestiä	jasenrekisteri@smyl.fi,	niin	sovitaan	jäsenmaksueristä.
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Headhunting - suorahaku
Suorahaku tai Headhunting tai executive search -toiminnan aloitti Suomessa ekonomi T.K. Ritvala 60-luvulla. 
Hänen ja ekonomi Timo Sepän toiminta liukui koulutuksesta puhtaaseen suorahakuun 70-luvulle tultaessa.
Tämän vuosikymmenen aikana liiketoiminta kehittyi ripeästi maailmanlaajuisesti ja 80-luvulla Suomessa toimi 
jo useita alan toimistoja ja ala kansainvälistyi. Suomessa konsultit ovat kuitenkin täällä koulunsa käyneet ja 
verkostonsa vuosien saatossa täällä luoneet.

Menestyksellisesti hoidettu prosessi vaatii konsultilta ky-
kyä ymmärtää asiakkaan liiketoiminnan luonne sekä sen 
toimialaan perehtymistä, mikä ei ole vähäinen vaatimus. 
Alalle tulon kynnys on matala ja tarjonta runsasta, joten
asiakkaan on oltava hyvin perillä tarjonnasta, ettei lankea 
”halpuuden” houkutuksiin. Kilpailutus näyttää saaneen 
kuitenkin jalansijaa, vaikkei sen merkitys konsultin valin-
nassa tulisi olla merkittävä. 

Reseach-vaihe on kaikkein keskeisin lopputuloksen kan-
nalta, sillä sen pohjaltahan valinnat selection-vaiheessa 
tehdään. Keskeistä onkin asiakkaalta saadun informaation 
sekä perehtyneisyyden oikea soveltaminen tässä vaihees-
sa. Paraskaan henkilö väärästä viiteryhmästä ei ole oikea 
valinta.

Oikea headhunter toimii vain sellaisissa toimeksiannoissa, 
joissa todella pyritään löytämään kykyjä. Monet itseään
headhuntereiksi kutsuvat ovat langenneet sähköisten 
menetelmien sokaisemina itse asiassa työnvälitykseen. 
Työnvälityksessä on siis tapahtunut siirtymistä yksityistä-
miseen, jotka aktiivisella toiminnalla ovat syrjäyttäneet 
valtion aikaisemman monopolin dominanssin. 

Siirtyminen LinkedInin kaltaisten halpojen duunitorien 
käyttöön, verrattuna perinteiseen ja kalliiseen lehti-ilmoi-
tuspohjaiseen hakuprosessiin, ei kuitenkaan eroa muussa 
kuin mediavalinnassa. Se ei ole kuin yksi kanava, jota voi-
daan rajallisesti hyödyntää. Someen pohjautuvat henkilö-
haut ovat modernia työnvälitystä. Headhunting-toimeksi-
anto päätyy vain eritystapauksissa niille.

Trendinä näyttää olevan vuokratyövoimayhtiöiden kiin-
nostus myös headhunting-toimintaan. Se on ymmärrettä-
vää, sillä henkilöstötalot pyrkivät vuosisopimuksilla pitkä-
aikaisiin asiakassuhteisiin ja sitä kautta varmistavat pysy-
vänsä asiakkaansa liiketoiminnasta ajan tasalla, jolloin 
toimeksiannot sujuvat jouhevammin in-house-konsultin 
kanssa. Tulevaisuudessa tämä tahtotila niiden toiminnas-
sa voimistuu ja konsulttien pitkäaikainen yhteistyö asiak-
kaiden organisaatioissa mahdollistaa ”monikerroksellista 

palvelutarjontaa”. Headhunting-yksiköt toimivat kon-
sulttiyhtiöissä erillisinä yksikköinä ja usein eri brändillä. 
Ajatuksena on tarjota yhdeltä luukulta kaikki henkilös-
töön liittyvät palvelut.

Palkitsemismenetelmiä headhunting-konsultit eivät ole 
sormeilleet, vaan niiden kimpussa ovat olleet muut. 
Mielestäni niihin kohdistunut kritiikki on osittain perus-
teltua, vaikkakaan en usko, etteikö kyvykkäitä yritysjoh-
tajia olisi saatavilla ilman stayoptioita yms. 
Shareholding-value –käsitteen mukanaan tuomat 
90-luvun optiot, luonnollisesti Nokian kautta, kartuttivat 
erityisesti valtion kassaa, mutta kyllä siinä vaurastuivat 
muutkin.

Hallitustyöskentelyyn osallistuvat ovat usein toimitus-
johtajina toisissa yrityksissä. Lienee syytä olla huolestu-
nut, mikäli nämä henkilöt ovat päättäneet ristiin tois-
tensa palkkiojärjestelmistä. Piiri pieni pyörii ja kaikilla 
oli niin mukavaa, oi jospa oisin saanut olla mukana!

Suorahakua käytetään yleensä toimitusjohtaja / johto-
ryhmä-tason vakansseissa sekä hallitusjäsenten hauissa.
Ikuinen kana-muna-kysymys on, laatiiko hallitus yhtiölle 
strategian, jota toimitusjohtaja valitaan toteuttamaan 
vai laatiiko tj strategian, jonka hallitus hyväksyy. Paras
mahdollinen vastaus on, että hall.pj ja tj ovat läheisessä 
yhteistyössä. Hall.pj:n tehtävää pidänkin niin vaativana, 
että on kyseenalaista, voiko (pörssi)yhtiön tj toimia 
toisen (pörssi)yhtiön hall.pj:na?

Suomi on pieni maa, mutta pelko parhaiden liikkeen-
johdollisten kykyjen karkaamisesta ulkomaille ei ole 
kokemukseni mukaan perusteltua. Hyvän kansainväli-
sen koulutuksen- ja kokemuksen omaavia, motivoitu-
neita henkilöitä on saatavissa yritysten johtotehtäviin,
kunhan heidät on ensin löydetty! Siinä on se pointti!

Suorahakuprosessi on sinänsä sangen yksinkertainen: 
1.  Research-vaihe eli sopivien ehdokkaiden 
	 identifiointi
2.  Selection eli heidän haastattelunsa ja kärki-   
 ehdokkaiden priorisointi
3.  2-4 ehdokkaan ja toimeksiantajan tapaamiset ja   
 ehdoista sopiminen
4. Toimeksiantajan päätös ja siitä mukana oleville   
 ilmoittaminen

Vieraskynä
TEKSTI: 
Jaakko Lehto, P.h.D / Partner
ALL Executive Search Oy
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Sosiaalisen median kurssit syksyllä 2017

Kaikenikäiset jäsenet ja lehden lukijat, ystävineen ja työkavereineen, 
ovat tervetulleita SMYL-liiton järjestämille kursseille.

Kädestä pitäen someen - startti

Aika:	 Perjantai 3. marraskuuta, klo 12-16
Paikka:	 Itämerenkatu	1,	katutaso,	Ruoholahti,	Helsinki	

Sosiaalisen	median	starttikoulutuksen	tavoitteena	on	
avata	mm.	seuraavia	näkökulmia	ja	teemoja:	
● miksi käytän sosiaalista mediaa?
 ● tiedon	hakeminen,	nopea	tiedon	kulku,	verkostoi-
	 	 tuminen	ja	vertaistuki,
 ● yhteistyöskentely,	yhteistuotanto,	elämysten,	
	 	 oivallusten	ja	ideoiden	jakaminen,
 ● uutiset,	tiedotus,	vaikuttaminen,	tilaisuudet	ja	sisältö-
	 	 markkinointi	sekä	ammattialojen	seuraaminen,
● miten hyödyntää asiantuntijan toiminnassa 
 sosiaalisen median mahdollisuuksia ja rakentaa
 näkyväksi omaa osaamistansa?
 ● sosiaalisen	median	ohjeistukset	ja	periaatteet	sekä
● esitellään perustoiminnot Facebookista, Twitteristä 
 ja LinkedInistä sekä SlideSharesta.

Kädestä pitäen someen - jatko

Aika:	 Perjantai 24. marraskuuta, klo 12-16
Paikka:	 Itämerenkatu	1,	katutaso,	Ruoholahti,	Helsinki	

Sosiaalisen	median	jatkokoulutuksen	tavoitteena	on	
avata	mm.	seuraavia	näkökulmia	ja	teemoja:	
● miksi käytän sosiaalista mediaa? 
 ● moninaiset	mahdollisuudet	viestiä	ja	markkinoida	
	 	 omaa	toimintaansa,
 ● rekrytointi	ja	työnhaku	sekä	huomio	siitä,	että	sosiaa-
	 	 lisen	median	käyttö	ja	näkyminen	verkossa	on	tänä	
	 	 päivänä	osa	ammatillista	ja	sosiaalista	pääomaa,
 ● jaettu	asiantuntijuus	sekä
● esitellään lisää toimintoja liittyen Facebookiin, 
 Twitteriin, LinkedIniin ja SlideShareen sekä tutustu-
 taan Instagramiin ja Googlen palveluihin

Tule mukaan! Saat kädestä pitäen vinkkejä ja neuvoja, kuinka otat 
sosiaalisen median käyttöösi. Koulutuksen ote on käytännönläheinen, 
aktivoiva, osallistava ja innostava. Koulutuksessa edetään osallistujien 
ehdoilla. Koulutuksen aikana osallistujat voivat käydä muiden koulu-
tukseen osallistujien kanssa avointa keskustelua, mitä ajatuksia päivän 
aiheet herättävät ja kuinka edetä koulutuksen jälkeen eteenpäin sekä 
saada vastauksia päivän aiheista nouseviin kysymyksiin.

Kouluttajana	toimii	Kinda	Oy:n	
viestintäkouluttaja	Pauliina Mäkelä 
https://kinda.fi/pauliina/

Kuva:	Ihana	Nainen	-elämys,	
Niina	Stolt	&	Mirkku	Merimaa

Tarvitsetko majoitusta?
Vietä	samalla	mukava	viikonloppu	Helsingissä!
Varaa	edullinen	majoitus	Hotelli	Arthurista	-	
majoitu	yksin,	kaksin	tai	ota	koko	perhe	mukaan.	
Huoneiden	saatavuus	kulloinkin	voimassa	olevan	
varaustilanteen	mukaan!
Varaukset	varauskoodilla	SYYSHESA:	
puh.	09-173	441	tai www.hotelarthur.fi	tai	
reception@hotelarthur.fi

Oma kone mukaan!
Jokaisella	osallistujalla	tulee	olla	mukana	oma	
kannettava	tietokone,	jonka	käytön	perustaidot	
ovat	hallussa	sekä	käytettävissä	oleva	oma	verk-
kosähköposti.	Kurssipaikalla	on	toimiva	nettiyh-
teys.

Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu	heti	tai	viimeistään	14.10.2017	
sähköpostitse:	koulutus@smyl.fi.	Paikat	täytetään	
ilmoittautumisjärjestyksessä	ja	osallistujille	
lähetetään	sähköpostitse	osallistumisvahvistus	
ja	maksutiedot.

Kädestä pitäen someen -startti pe 3.11. ja -jatko pe 24.11.

SOME-koulutusta kaikille

Kurssin hinta
● Osallistuminen	yhdelle	kurssille,	startti	tai	jatko:

 95 euroa jäsen (150 euroa ei-jäsen)

● Osallistu	molemmille	kursseille,	säästät!
	 Saat	kurssit	yhteishintaan:

 160 euroa jäsen (270 euroa ei-jäsen)

Kurssin	hinta	sisältää	opetuksen	ja	opetusmateri-
aalin	sähköisessä	muodossa.
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Helsingin	merelliseen	Kamppiin	on	syntynyt	uuden	sukupolven	
hotellikokemus.	Radisson	Blu	Seaside	Hotel	on	kunnianosoitus	
stadille,	erityisesti	sen	kaduille	ja	katukulttuuriin	liittyville	
ilmiöille.	

Historiallisissa	Valion	juustovaraston	ja	elintarvikelaboratorion
rakennuksissa	on	täydellisen	muodonmuutoksen	kokenut	moni-
puolinen	tapahtumatalo.	349	hotellihuonetta,	ainutlaatuiset	
aistiystävälliset	kokoustilat,	rouhea	tapahtumatila	Valimo	sekä	
stadin	parhailla	näköaloilla	varustettu	Kattosauna	&	Lounge.	

Kesällä	2017	valmistunut,	kahdella	kattoterassilla	varustettu,	
Seaside	Suite	on	stadin	ylellisin	sviitti,	jonka	porealtaassa	
seuraat	aitiopaikalta	auringonnousuja,	tähtitaivasta	ja	
kaupungin	valoja	stadilaisen	telakkamaiseman	kupeessa.

Rouhea,	stadilainen	Radisson	Blu	Seaside	Hotel	on	uuden-
lainen	hotellielämys	Ruoholahdenrannassa,	Hietalahden	pien-
venesataman	ja	Länsisataman	matkustajaterminaalin	vierellä.	

Urbaani	satamamiljöö,	Jätkäsaari	ja	Punavuoren	citykulttuuri	–	
täällä	on	moderni	helsinkiläinen	elämänmeno	parhaimmillaan	
ja	aidoimmillaan.	Naapurustosta	löytyvät	kaikki	modernin	
kaupunkikulttuurin	osaset;	design-korttelit,	uudenlainen	
kaupunkirakentaminen,	bisneskeskittymät,	kulttuuri,	Hieta-
lahden	maineikas	Kauppahalli	ja	kirpputoritunnelma.

Radisson Blu Seaside, Ruoholahti

Uudenlainen hotellikokemus

Tutustumiskäynnit:
ke 25.10. ja ke 15.11.

Valitse	sopiva	päivä	ja	tule	yksin	
tai	ystävien	kanssa!

Keskiviikko 25.10. klo 17-18.30
Keskiviikko 15.11. klo 17-18.30

Tutustumiskäynnin	aikana	saamme	mielen-
kiintoista	infoa	hotellin	historiasta	ja	nyky-
päivästä,	teemme	kierroksen	hotellissa	ja	
nautimme	ravintolan	antimista.

Osallistumismaksu	10 euroa/henk.

Ilmoittaudu	sähköpostitse:	seaside@smyl.fi

Ilmoittaudu heti!
Paikat	täytetään	ilmoittautumisjärjestyksessä.
Osallistujille	lähetetään	osallistumisvahvistus/
maksutiedot	sähköpostitse.

Raitiovaunu	6	tuo	sinut	suoraan	hotellin	eteen.
Osoite:	Ruoholahdenranta	3,	00180	Helsinki.	

Tervetuloa tutustumaan
Radisson Blu Seaside Hotelliin!
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Rakennemuutosten syyseuraussuhteet 
vaikuttavat työpaikkojen määrään

Kaikki	muutostekijät	vaikuttavat	globaaliseen	rakenne-
muutokseen,	joka	ilmenee	esimerkiksi	teknologian	kehit-
tymisenä,	väestömuuttona	sekä	maiden	sisäpuolella	että	
ulkopuolella	ja	myös	työn	toimialarakenteiden	muutokse-
na.	Länsimaissa	rakennemuutoksessa	on kyse	toisaalta	
digitalisaation	vaikutuksesta	ja	väestön	ikärakenteen	epä-
suhdasta.	Rakennemuutosten	vaikutukset	näkyvät	ja	
ilmentyvät	työn	tarjonnan	ja	kysynnän	kohtaannossa.	
Rakennemuutoksessa	eivät	työn	tarjonta	ja	kysyntä	
kohtaa	toisiaan	tasaveroisesti	vaan	toisaalla	tarjonta	on	
kysyntää	suurempaa	ja	päinvastoin.

Suomessa	1990-luvun	taloudellisen	laman	seuraamukse-
na	syntyneessä	rakennemuutoksessa	katosi	yksityiseltä	
sektorilta	lähes	100	000	työpaikkaa	ja	vastaavasti	koko-
naispoistuma	oli	noin	280	000	työpaikkaa.	Nämä	työpai-
kat	sijaitsivat	maa-	ja	metsätalouden	alkutuotannossa,	
teollisuudessa	ja	palvelutuotannossa.	Osin	työpaikkojen	
katoamiseen	vaikuttivat	myös	teollisuuden	ja	maatalou-
den	automatisoinnit.	Taloudellinen	taantuma	nopeuttaa	
toimialarakenteiden	muutosta	ja	sitä	vauhdittavat	enti-
sestään	nykyisin	digitalisaatio	sekä	robotisaatio.	Molem-
milla	automatisoinnin	muodoilla	on	taipumus	ensin	hä-
vittää	työpaikkoja	ja	rakennemurroksen	kehittyessä	vas-
taavasti	luoda	uusia	työpaikkoja.	On	hyvin	todennäköistä,	
että	työpaikkoja	kuitenkin	syntyy	huomattavasti	vähem-
män	kuin	niitä	katoaa.	Maailmanpankki	on	arvioinut,	että	
lähitulevaisuudessa	globaalisti	työpaikoista	voidaan	kor-
vata	80	prosenttia	roboteilla	(HS 12.5.2017). 

Osaamisen kehittämisellä voi suojautua, 
vahvistaa ja uudistaa mahdollisuuksiaan 

Rakennemuutoksessa	pärjääminen	edellyttää	jatkuvaa	
osaamisen	vahvistamista,	sen	monipuolista	kehittämistä	
ja	uudistamista.	Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto -
SMYL ry	on	mukana	rakentamassa	uusia	osaamisen	
kehittämisen	mahdollisuuksia	yhteistyössä	MJK:n	ja	
Multitrain Oy:n	kanssa.	Näissä	kehittämisohjelmissa	
käytetään	uusia	oppimisen	ja	opettamisen	pedagogisia	
menetelmiä,	jotka	pohjautuvat	yhdessä	luotuihin	stra-
tegioihin.	Strategioiden	kulmakivinä	ovat	osaamisen	
kehittäjän	yksilölliset	persoonalliset	ominaisuudet,	
motivaation	taso	ja	suunta,	oppimistyyli	ja	osaamisen	
kehittämisen	kohde.	Ensimmäiset	kehittämisohjelmat	
ovat	käytössäsi	vuoden	2018	alussa.	

MJK	ja	Multitrain	Oy	omaavat	yhdessä	yli	45	vuoden	
kokemuksen	ihmisten	ja	yhteisöjen	kehittämisestä.	
Molemmilla	on	myös	kokemusta	siitä,	miten	vaikeat	
muutostilanteet	vaikuttavat	käytännössä	yhteisöihin	
ja	sen	ihmisiin.	Monipuolinen	osaaminen	ja	muutos-
kokemukset	ovat	muokanneet	MJK:sta	ja	Multitrain	
Oy:stä	entistä	kilpailukykyisempiä	ja	valmiimpia	tarjo-
amaan	sinulle	uusia	mahdollisuuksia	vahvistaa	ja	
kehittää	osaamistasi	juuri	sinua	varten	muodostuvalla	
yksilöllisellä	tavalla,	ole	kuulolla!

Ympäristössämme on jatkunut kiihtyvä muutostahti kuluneen vuoden aikana ja muutoksen vauhti tuntuu 
edelleen kiihtyvän. Maailmaa muuttavat ja muokkaavat erilaiset muutos- ja megatrendit. Keskeisiä mega-
trendejä ovat maapallon resursseihin ja väestökasvuun liittyvät tekijät, erilaiset poliittiset jännitteet ja niiden 
syy-seuraussuhteet sekä ilmastomuutos että sen vaikutukset asumiseen ja elämiseen eri puolella maapalloa. 
Toisaalta näissä muutoksissa ei ole ihmiskunnalle uutta, koska ilmastomuutokset, teknologian kehittyminen 
ja ihmiskunnan rakenteiden muutokset ovat kulkeneet historian alusta lähtien käsi kädessä. Näihin muutoksiin 
on ihminen joutunut sopeutumaan ja mukautumaan.

Megatrendit muutosten vauhdittajina 
työn toimialarakenteiden muutoksessa

TEKSTI:	
Juha-Matti Koskinen,	KTM,	AmO,	NTM
Multitrain	Oy,	toimitusjohtaja
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Työhakemus

Työhakemus	on	vastaus	työpaikka-
ilmoitukseen.	Hakemuksessasi	osoi-
tat	omaavasi	työpaikkailmoituksessa	
vaaditut	ominaisuudet.	Jollet	omaa	
niistä	kaikkia,	tuo	se	reilusti	ilmi.	

Nuorelta	työnhakijalta	puuttuvan	
työkokemuksen	voi	korvata	monissa	
tehtävissä	oikeanlaisella	asenteella	
ja	innolla	uuden	oppimiseen.	

Älä	kopioi	samaa	hakemusta	mo-
neen	paikkaan,	vaan	lue	aina	työ-
paikkailmoitus	ja	laadi	työhakemus	
sen	pohjalta.	Perustele	hakemukses-
sa,	miksi	haluat	tulla	valituksi	kysei-
seen	tehtävään.	Kerro	työ-	ja	koulu-
tushistoriastasi,	millaisissa	tehtävissä	
viihdyt	ja	millainen	työntekijä	olet.	

Älä	ole	turhan	vaatimaton,	mutta	
muista	kuitenkin	pysyä	totuudessa.	
Hakemuksen	suosituspituus	on	yksi	
paperiliuska	(A4).	

Ansioluettelo, Curriculum Vitae

Ansioluettelo	eli	CV	täydentää	työha-
kemustasi.	Siitä	ilmenee	osaaminen,	
koulutus	ja	työkokemus.	Ansioluette-
lon	tiedot	esitetään	uusimmasta	
vanhimpaan	eli	järjestyksessä	tuo-
rein	tieto	ensin.	Hyvä	ansioluettelo	
on	virheetön,	selkeä	ja	ytimekäs.	Se	
korostaa	haettavan	tehtävän	kannal-
ta	olennaisia	asioita.	Ansioluettelon	
suosituspituus	on	korkeintaan	kaksi	
paperiliuskaa	(A4).	Kerro	myös,	mitä	
muuta	olet	harrastanut	ja	tehnyt.	
Listaa	esimerkiksi	luottamustehtävä-
si,	kuten	toiminta	oppilas-	tai	opiske-
lijakunnassa	sekä	vapaaehtoistyö	tai	
osallistuminen	kielikursseille.	

Suosittelijaksi	voit	nimetä	entisen	
työnantajan	tai	esimiehen,	työkave-
rin,	opettajan	tai	harrastusohjaajan.	
Muista	aina	pyytää	kyseiseltä	henki-
löltä	etukäteen	lupa	mainita	hänet	
suosittelijanasi!

Tunne oikeutesi työntekijänä! 

Jos	sinut	irtisanotaan	tai	lomaute-
taan,	varmista,	että	työnantajasi	on	
toiminut	työlain	ja	työehtosopimuk-
sen	mukaisesti.	

SMYL-liiton jäsenetuihin kuuluuvat 
työsuhdejuristin neuvontapalvelut. 
Autamme	sinua	työsuhteeseesi	liitty-
vissä	asioissa.	Kysy	rohkeasti,	kysymi-
nen	ei	maksa	sinulle	mitään.

Irtisanominen tai lomautus

Ilmoittaudu	työttömäksi	työnhakijak-
si	viimeistään	ensimmäisenä	työttö-
myyspäivänäsi,	voit	ilmoittautua	jo	
ennen	kuin	työttömyys	tai	lomautus
alkaa.		

Työ-	ja	elinkeinotoimiston	työnhaki-
ja-asiakkaana	saat	opastusta	työn-
haussa	sekä	tietoa	työmarkkinoista.	
Muutosturvan	toimintamallista	saat	
tukea	ja	apua,	jos	sinut	irtisanotaan	
tai	lomautetaan	työstäsi.	Pidä	huolta	
oikeuksistasi	ja	velvollisuuksistasi	
työsuhteen	poikkeuksellisissa	tilan-
teissa.

Muutosturva

●	lisää	työntekijöiden	turvaa	
	 muutostilanteissa
●	antaa	tukea	työnhakuun	ja	auttaa		
	 työllistymään	uudelleen	mahdolli-	
	 simman	nopeasti
●	lisää	mahdollisuuksia	osallistua		
	 työllistymistä	edistäviin	toimiin
●	parantaa	ja	ylläpitää	työnhakijoi-	
	 den	ammattitaitoa.

TE-palvelut tarjoavat muutosturva-
tilanteissa muun muassa

●	infotilaisuuksia	työntekijöille
●	työnhakupalveluita	ja	työnvälitystä
●	työvoimakoulutusta
●	työkokeilua
●	neuvontaa	yrittäjyydestä	ja	tukea		
	 uudelle	yrittäjälle
●	muita	palveluita,	jotka	kehittävät
	 ammatillisia	valmiuksia.

Tsemppiä työnhakuun!
Tarvitsetko apua työnhaussa?

Työnhakuryhmä verkossa
2	viikkoa	-	ei	ikärajaa	-	maksuton

Ei	ole	väliä,	oletko	työttömänä,	työs-
sä	vai	koulussa,	mukaan	vaan!	Osal-
listuminen	on	vapaaehtoista	ja	yh-
teen	ryhmään	mahtuu	maksimissaan	
15	osallistujaa.	

Tuunaa työnhakuasiakirjasi ja 
onnistu työnhaussa.

joBitti	tarjoaa	kaiken	ikäisille	apua	
työnhakuun.	Ilmoittaudu	mukaan	
joBitti-työnhaun	verkkoryhmään	–	
etsitään	yhdessä	vastauksia	ja	laite-
taan	työnhakutaitosi	kuntoon.

CV-Workshop
●	työnhakuasiakirjojen	kuntoon	
	 laittamista
●	henkilökohtaista	palautetta	
	 asiakirjoista
●	aineistoja,	malleja	ja	esityksiä	
	 työnhakuasiakirjoista

Työnhakuryhmä
●	työnhaun	ja	siihen	liittyvien	
	 vaiheiden	läpikäyntiä
●	oman	CV:n	kirjoittamista
●	vinkkejä	työnhakuun
●	jokaisella	viikolla	oma	työnhakuun
	 liittyvä	teemansa
●	palautetta	työhakemuksesta	ja	
	 ansioluettelosta	ryhmää	vetävältä
	 tutorilta

Työnhakuryhmät	toteutetaan	
Moodle-oppimisympäristössä.	
Osallistumiseen	tarvitset	vain	
tietokoneen	ja	internet-yhteyden.	
Kellonajan	ja	paikan	päätät	itse.

Videotyönhakuryhmä
●	Vertaistukea	työnhakuun
●	Harjoitteita	ja	itsepohdintatehtäviä
●	Syvällistä	pohdintaa	työnhaun	eri		
	 teemoista,	kuten;	Motivaatio	ja	
	 arvot	työnhaussa,	oma	osaaminen,		
	 haastattelu.

Ilmoittautuminen ryhmiin:
www.te-palvelut.fi

TEKSTI:	ANNA-MAIJA KUNNAS



Merkonomi News   3  / 2017 | 11  

Nyt on sinun vuorosi astua esiin
ja saavuttaa tavoitteesi.

Manpower auttaa sinua löytämään potentiaalisi.

 Katso avoimet työpaikat: 
www.manpower.fi

LAKIN HINTA 80 euroa + postikulut

Kirjoita tilaukseen
●	 minkä valmistujaislakin tilaat:
 merkonomi, datanomi, 
 tradenomi, restonomi, 
 joku muu: mikä?
●	 lakin koko (mittaa päänympärys)
●	 lisää tilaukseen: 
 oma nimesi, lähiosoite, postipaikka, 
 sähköpostiosoite, puhelinnumero
●	 saat maksutiedot sähköpostiisi
●	 maksusuorituksen saavuttua tilillemme 
 postitamme lakin tai voit erikseen sopia 
 lakin noudosta.

Lakkitilauksen teet helposti nettisivuillamme olevalla
tilauslomakkella	www.smyl.fi	tai	voit	tilata	lakin	myös
sähköpostitse	info@smyl.fi

TILAA VALMISTUJAISLAKKI MEILTÄ
ITSELLESI TAI LAHJAKSI!



Työsuhdejuristin palsta

Työsuhteen ehtojen 
muuttaminen

Työsuhteen ehtojen muuttaminen 
sopimalla

Työsopimus sitoo sekä työntekijää että
työnantajaa. Erityisesti pitkän työsuh-
teen aikana olosuhteet voivat muuttua,
jonka seurauksena voi syntyä tarve 
muuttaa työsopimusta. Työnantaja ja 
työntekijä voivat yhteisesti sopimalla 
muuttaa työsopimusta ja sen ehtoja,
olennaisestikin, huomioiden kuitenkin
pakottavan lainsäädännön ja työehto-
sopimusten määräykset. Työntekijä ja 
työnantaja voivat sopia esimerkiksi 
työntekopaikkaa tai työaikaa koskevis-
ta muutoksista tai palkankorotuksesta.
Jos jotakin työsopimuksen ehtoa muu-
tetaan sopimalla, jäävät muut ehdot 
entiselleen, ellei niistä nimenomaan 
muuta sovita. 

Työsuhteen osapuolet voivat esittää 
toisilleen muutosehdotuksia työsopi-
mukseen. Jos muutosehdotusta ei 
hyväksytä, työsuhde jatkuu entisin 
ehdoin. Muutoksista sopiminen on 
aina vapaaehtoista. Työsopimuksen 
muutosehdotuksen hylkääminen ei 
muodosta työnantajalle irtisanomis-
perustetta.

Kirjallista sopimusta voidaan muuttaa 
myös suullisella sopimuksella, mutta 
muutoksista olisi hyvä sopia kirjallisesti 
epäselvyyksien välttämiseksi.  

Työsuhteen ehtojen muuttaminen 
työnjohto-oikeuden nojalla

Jos työnantaja haluaa muuttaa työsuh-
teen ehtoa yksipuolisesti, on arvioitava,
kuuluuko muutoksen tekeminen työn-
antajan työnjohto-oikeuden piiriin. 
Työnantaja voi työnjohto-oikeutensa 
nojalla antaa käskyjä ja määräyksiä, ja 
tällaiset työnjohto-oikeuden nojalla 
tehdyt muutokset tulevat välittömästi 
voimaan. 

Työnantajan työnjohto-oikeuden laa-
juutta ei voida määritellä täsmällises-
ti, mutta yleisesti ottaen siihen kuuluu 
esimerkiksi oikeus järjestellä töitä ja 
työmenetelmiä. Työnjohto-oikeuden 
laajuus arvioidaan aina tapauskohtai-
sesti. Työnjohto-oikeuden laajuuteen 
vaikuttaa olennaisesti se, kuinka täs-
mällisesti työsopimuksessa on sovit-
tu ehdoista. Työnantaja voi työnjoh-
to-oikeutensa nojalla toteuttaa yksi-
puolisesti vain tilapäisiä ja lyhytaikai-
sia tai vähäisiä muutoksia. Esimerkiksi 
palkan alentaminen on aina olennai-
nen työsuhteen ehdon muutos, eikä 
työantaja voi alentaa palkkaa yksipuo-
lisesti työnjohto-oikeuden nojalla. Py-
syvät muutokset työsuhteen ehdois-
sa voivat olla vain vähäisiä. Tilapäiset 
muutokset työsuhteen ehdoissa voi-
vat pääsääntöisesti olla hieman olen-
naisempia. Esimerkiksi työnantaja voi 
työntekijän sairausloman ajaksi jakaa 
tämän työtehtävät muille työntekijöil-
le, jolloin työntekijöiden työtehtäviin 
voi tulla tilapäisiä muutoksia. 

Jos työpaikalla tulee epäselvyyttä sii-
tä, saako työnantaja muuttaa jotain 
työsuhteen ehtoa työnjohto-oikeuten-
sa nojalla, eikä tilanne selviä työnanta-
jan kanssa, kannattaa olla yhteydessä 
luottamusmieheen, luottamusvaltuu-
tettuun tai ammattiliittoon. Muutok-
sesta ei kannata kieltäytyä perusteet-
ta. Työnantajan määräämästä muutok-
sesta kieltäytyminen ilman perustetta 
voi johtaa työsuhteen päättymiseen. 

Työsuhteen ehtojen olennainen muu-
tos irtisanomisperusteella

Työnantaja ei voi muuttaa työsuhteen 
olennaista ehtoa yksipuolisesti työn-
johto-oikeutensa nojalla. Työsopimuk-
sen olennaisten ehtojen muuttaminen 
on mahdollista vain työsopimuslain 

mukaisella irtisanomisperusteella irti-
sanomisaikaa noudattaen. Esimerkiksi
palkan alentaminen edellyttää, että
työnantajalla on irtisanomisperuste. 
Tällöinkin palkanalennus voi tulla voi-
maan vasta irtisanomisajan kuluttua. 
Palkka voi muuttua myös silloin kun 
työtehtävä muuttuu, koska palkan 
määräytyminen perustuu suoritetta-
vaan työhön. Työtehtävien olennainen 
muuttaminen yksipuolisesti edellyttää 
työnantajalta irtisanomisperustetta. 

Käytännössä irtisanomisperusteinen 
muutos tapahtuu siten, että työnan-
taja ikään kuin irtisanoo työsopimuk-
sen ja tarjoaa uutta työsopimusta uu-
sin ehdoin. Mikäli työntekijä ei suos-
tu muutokseen, työsopimus päättyy 
irtisanomisajan kuluttua. Jos työnte-
kijä suostuu muutokseen, tulevat uu-
det ehdot voimaan irtisanomisajan ku-
luttua. Kun irtisanomisperuste on ta-
loudellinen ja tuotannollinen, muutok-
sen toteuttaminen edellyttää usein 
yhteistoimintaneuvotteluiden läpikäy-
mistä ennen päätöksentekoa. Tällöin-
kin irtisanomisperusteen tulee olla lail-
linen, eikä pelkästään yhteistoiminta-
neuvottelujen käyminen riitä muutok-
sen perusteeksi. 

Jotta irtisanomisperusteinen työsuh-
teen ehtojen muutos on mahdollinen, 
työsopimuslain mukaisten irtisanomis-
perusteiden (taloudellinen ja tuotan-
nollinen peruste tai henkilöön liittyvä 
peruste) tulee täyttyä. Työntekijä voi 
riitauttaa työsopimuksen päättymisen,
jos työntekijän mielestä työnantajalla
ei ole vaadittavaa irtisanomisperustet-
ta. Työntekijä voi myös jatkaa työn-
tekoa ja riitauttaa työsuhteen ehdon 
muutoksen perusteet. Tällöin on tär-
keää, että ”reklamoi” muutoksesta 
työnantajalle, ettei työntekijän passii-
visuutta voida tulkita muutoksen hiljai-
seksi hyväksymiseksi. 

Työsuhteen alkaessa työntekijä ja työnantaja solmivat työsopimuksen, jossa sovitaan työsuhteessa noudatet-
tavista ehdoista. Työsopimus ei ole kuitenkaan ainoa työsuhteen ehtojen määrittäjä, vaan työsuhteessa nouda-
tettavat ehdot määräytyvät myös esimerkiksi lain ja työehtosopimuksen perusteella. Lakiin perustuvia ehtoja 
muutetaan uudella lailla ja työehtosopimuksen ehtoja uudella työehtosopimuksella.  Työnantaja ei tietenkään 
voi yksipuolisesti muuttaa lainsäädäntöön tai työehtosopimukseen pohjautuvia ehtoja. Mutta miten on työso-
pimuksen laita? Miten työsopimuksen ehtoja muutetaan? Voiko työnantaja heikentää työsopimuksen ehtoja?  

Yhteydenotot	juristeihin	SMYL-liiton	kautta.
Tarkastamme	jäsenyyden	voimassaolon.
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LIITTOKOKOUSKUTSU

Suomen Merkonomiyhdistys - SMYL ry 
Sääntömääräinen syyskokous

Aika: lauantai 11. marraskuuta, 2017 klo 15.00
  Kokouslounas klo 14.00
Paikka:  Ravintola Lasipalatsi, kabinetti, 
  Mannerheimintie 22-24, 00100 Helsinki
  Valtakirjojen tarkastus alkaa kello 14.45

ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus
2.  Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi 
 ääntenlaskijaa ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
3.  Todetaan läsnä olevat kokousedustajat ja muut   
 osanottajat
4.  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5.  Hyväksytään kokouksen työjärjestys
6.  Valitaan liittohallituksen puheenjohtaja, joka toimii 
 myös liiton puheenjohtajana, toimintavuosiksi   
 2018-2020
7.  Päätetään liittohallituksen jäsenten lukumäärästä  
 (6-9) ja valitaan tarvittavat liittohallituksen jäsenet 
8.  Hyväksytään liiton toimintasuunnitelma vuodelle  
 2018
9.  Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus 
10. Hyväksytään talousarvio vuodelle 2018
11.  Päätetään liittohallituksen puheenjohtajan ja
 jäsenten sekä tilintarkastajien tai toiminnantarkas-
 tajien palkkioista, matkakustannusten ja päivä-
 rahojen suorittamisesta
12.  Valitaan yksi-kaksi tilintarkastajaa tai toiminnan-
 tarkastajaa ja heille henkilökohtainen varamies tai  
 yhteisö
13. Valitaan liiton tarvitsemat edustajat 
14. Käsitellään liittokokoukselle tehdyt esitykset 
15. Hyväksytään jäsenyyttä hakeneiden yhdistysten  
 säännöt ja toimialueet
16. Ilmoitusasiat 
17. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa! 

SUOMEN MERKONOMIYHDISTYSTEN LIITTO – 
SMYL RY
Hallitus

Ilmoittautumiset:
Kokoukseen ja lounaalle ilmoittautumiset 16.10. 
mennessä omaan paikallisyhdistykseen.

Kylpylähotelli Päiväkumpu sijaitsee Karjalohjalla, 
upealla paikalla Lohjanjärven rannalla. Tarjoamme 
monipuolisia kylpylä- ja lomapalveluita, uutuutena
Koivu ja tähti -sadun innoittama elämyskylpylä.

Tutustumistarjous vain SMYL:in jäsenille 
alkaen 99 euroa / vrk / 2hh 

tarjoushinta sisältää:
aamiaiset, elämyskylpylän sekä kuntosalin käytön.

Lisäetu: -10 % alennus kylpylähoidoista,
kun varaat hoidot ennakkoon.

Tarjous voimassa 30.12.2017 asti (ei jouluna).
Varaukset online-varaamostamme tai 

myyntipalvelustamme kampanjakoodilla SMYL.

 Myyntipalvelu ma-pe klo 8-16, puh. 030 608 40
myynti@paivakumpu.fi
www.paivakumpu.fi

Näillä Maltan upouusilla euro-
kolikoilla tervehdin jokaista 
lukijaa. Tuon terveisiä Maltan 
saarilta, jossa aurinko paistoi 
koko viikon syyskuun puolessa 
välissä ja ihmiset hymyilivät 
tervehtiessäänkin. Auringon 
voima on valtava! 

Malta on tasavalta, jossa 
brittiläisistä perinteistä kertoo 
myös vasemmanpuoleinen 
liikenne. Maltan risti on esillä
kaikkialla, valtiolipusta lähtien, 
jäänyt siis myös eurokolikoihin.

Terveisin,
Kaarina Suonperä

Uusi jäsenetu SMYL:in jäsenille!



Miten ja mistä hakea töitä?
Vuosikymmenten	ajan	sunnuntain	Hesarissa	oli Palvelukseen	halutaan	
-sivuja	liki	kymmenen	ja	satoja	pieniä	eri	alojen	työpaikkailmoituksia.	
Työtehtäviä	on	kadonnut,	eikä	esimerkiksi	merkonomeille	tarjota	enää	
töitä	koulutusnimikkeellä,	kuten	viisikymmentä	vuotta	sitten	olleessa	
sunnuntain	Hesarissa.	Työnhaku	on	helpottunut	monella	tapaa	digita-
lisaation	myötä.	Mutta,	miten	ja	mistä	työpaikkaa	vaihtava	ja	työtön	
hakee	töitä?

On	sunnuntain	Hesarissa	nykyäänkin	
Palvelukseen	halutaan	-sivut.	Työ-
paikkailmoitukset	ovat	suurikokoisia	
ja	tarjolla	on	ainoastaan	muutamia-
työpaikkoja	ja	nekin	vaativat	erityis-
koulutusta	ja	-osaamista.	

Tilastojen	mukaan	yli	puolet	työpai-
koista	täytetään	ilman	avointa	ha-
kua.	Jopa	neljä	viidestä	avoinna	ole-
vasta	työpaikasta	täyttyy	ilman	muo-
dollista	hakua.	Piilotyöpaikan	haku	
vaatii	taitoa.	Työnhaku	itsessään	käy	
jo	työstä:	se	vaatii	aikaa	ja	keskitty-
mistä.	Parhaan	tuloksen	saavuttaa,	
kun	toimii	järjestelmällisesti	ja	kes-
kittyy	itseään	oikeasti	kiinnostaviin	
työtehtäviin.	

Työnhaussa	on	kyse	hakijan	osaami-
sen	ja	avoimen	tehtävän	tarpeiden	
kohtaamisesta:	työnantaja	haluaa	
löytää	henkilön,	jolla	on	tehtävän	
vaatima	osaaminen	ja	joka	henkilö-
kohtaisilta	ominaisuuksiltaan	on	teh-
tävään	soveltuva.

Kun	tiedät,	mikä	toimiala	ja	minkä	
tyyppiset	työtehtävät	sinua	kiinnos-
tavat,	ala	etsiä	tietoa	sinulle	sopivis-
ta	avoimista	työpaikoista.	

Käytä	hyväksesi	kaikki	mahdolliset	
tietolähteet:	sanoma- ja ilmaisjake-
lulehdet, työvoimatoimisto, interne-
tin työnvälityspalvelimet, vuokra-
työnvälittäjät, yritysten omat kotisi-
vut, tuttavaverkostosi,	jne.	

Työpaikan	saa	usein	se,	joka	ymmär-
tää	kysyä	oikealla	hetkellä	ja	on	sopi-
va	tehtävään.	Kannattaa	ottaa	roh-
keasti	suoraan	yhteyttä	kiinnosta-
vaan	yritykseen	ja	tiedustella,	olisiko	
heillä	avoimia	työpaikkoja	tarjolla.	
Vaikka	töitä	ei	olisi	heti	tarjolla,	paik-
ka	voi	avautua	yllättäen	myöhem-
min.

Kaikki	avoimet	työpaikat	eivät	ole	jul-
kisessa	haussa.	Yhteen	avoimeen	
työpaikkaan	saattaa	tulla	jopa	satoja	
hakemuksia,	joiden	läpikäymisessä	
on	valtava	työ.	Välttääkseen	sen,	yri-
tys	ei	välttämättä	kerro	avoimesta	
työpaikasta	julkisesti,	vaan	sana	lai-
tetaan	kiertoon	puskaradion	kautta.

Nämä	niin	sanotut	piilotyöpaikat	täy-
tetään	yleensä	henkilökohtaisten	
suhdeverkostojen	kautta,	eli	kannat-
taa	kertoa	työnhausta	sukulaisille	ja	
ystäville;	ties	vaikka	heillä	olisi	tietoa	
sinua	kiinnostavasta	työpaikasta!

TEKSTI:	ANNA-MAIJA KUNNAS
KUVAT:	 hs.fi/aikakone
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Sosiaalinen media

LinkedInissä	ja	Twitterissä	ilmoite-
taan	työpaikoista,	jotka	eivät	välttä-
mättä	tule	te-toimiston	sivuille.

Twitterissä	voi	seurata	keskusteluja	
avainsanoilla;	#rekry, #työpaikat tai	
#jobs.	LinkedInissä	kannattaa	liittyä	
oman	alan	ryhmiin.

Suorahakukonsultit	pitävät	etenkin	
LinkedIniä	tarkasti	silmällä	ja	etsivät	
ihmisiä	tehtäviin,	joihin	ei	ole	julkista	
hakua.	Suorahaulla	ei	etsitä	enää	
pelkästään	ylintä	johtoa,	vaan	myös	
toimihenkilöitä,	myynnin	esimiehiä	
tai	asiantuntijoita.	

Suorahakukonsultit	soittavat	toisi-
naan	jopa	vastavalmistuneille,	jos	
nämä	omaavat	harvinaista	osaamis-
ta,	esimerkiksi	joku	tietty	ohjelmoin-
tikieli.	Suorahaulla	työnantajat	toivo-
vat	löytävänsä	tekijöitä	myös	niiden	
joukosta,	jotka	eivät	ole	etsimässä	
työtä	ja	vaihtamassa	työpaikkaa.	

Kannattaa	keskustella	sosiaalisessa	
mediassa	ja	pitää	blogia,	olla	ole-
massa	ja	löydettävissä	ja	tuoda	esiin	
omaa	osaamistaan.

Rekrytointitapahtumat

Rekrytointitapahtumia	järjestetään	
eri	puolilla	Suomea.	Rekrytointita-
pahtumat	ovat	hyvä	ja	helppo	tapa	
tavata	kiinnostavien	yritysten	edus-
tajia.	Tapahtumissa	on	kuitenkin	
haastavaa	erottua	muista	hakijoista	
positiivisella	tavalla	ja	jäädä	yritysten	
mieleen,	sillä	samalla	kertaa	paikalla	
on	paljon	innokkaita	työnhakijoita.

Valmistaudu	tapahtumaan	huolella	
ja	tutustu	yrityksiin	etukäteen,	valit-
se	niistä	kiinnostavimmat.	Ajattele	
tapahtumassa	käytäviä	keskusteluja	
työhaastatteluina,	jossa	sinun	on	
tehtävä	vaikutus	lyhyen	keskustelun	
aikana.	Ole	yhteydessä	kiinnostaviin	
yrityksiin	tapahtumien	jälkeen.

Työnhakijan muistilista 
•	 tutustu	työpaikan	taustatietoihin
•	 mieti,	mitä	sinä	voit	tarjota	työn-
 tekijänä
•	 persoonallinen	työhakemus	
	 erottuu,	varo	ylilyöntejä
• tee huolellisesti	ansioluettelo	(cv)	
•	 pyydä	palautetta	työhakemukses-	
	 tasi	tutulta	henkilöltä
•	 kerro	mitä	osaat	ja	ole	ylpeä	siitä
•	 lähetä	todistukset	hakemuksen		 	
	 mukana	vain	pyydettäessä
•	 pyydä	suosittelijoiksi	esimerkiksi		 	
	 entisiä	esimiehiä
•		ota	työ-	ja	opiskelutodistukset		 	
	 haastatteluun	mukaan
•		harjoittele	haastattelutilannetta		 	
 etukäteen
•		mieti	etukäteen	mahdollisia	
	 haastattelukysymyksiä	ja	
	 vastauksia	niihin
•		valmistaudu	siihen,	että	työn-
	 antaja	saattaa	haastattelun	
	 lopuksi	kysyä,	onko	sinulla	jotain			
	 kysyttävää
•		muista	siisti	ja	asianmukainen	
	 ulkoasu
•		muista	kohteliaat	käytöstavat

Yleisimmät työhaastattelu-
kysymykset

Työhaastatteluissa	käyneet	tietävät,	
että	haastattelut	etenevät	usein	
melko	samaa	rataa.	Ennen	haastatte-
lua	on	kuitenkin	aina	hyvä	miettiä,	
mitä	haastattelussa	voidaan	kysyä.	

Keskeisimpiä	haastattelukysymyksiä,	
joihin	on	hyvä	varautua	jo	etukäteen:

Kerro vähän itsestäsi
	 Tämä	avaa	usein	työhaastattelun.
	 Mieti,	miten	luonnehdit	itsesi	ja	
	 kerrot	ominaisuuksistasi	lyhyesti	ja
	 ytimekkäästi.	
Miksi olisit meille hyvä työntekijä?
	 Älä	kerro	kaikkia	ominaisuuksiasi,		
	 kerro,	mitä	sellaista	osaat,	josta
	 olisi	hyötyä	juuri	tälle	yritykselle.	
Mitkä ovat vahvuuksiasi?
	 Mieti,	mitä	työtä	olet	hakemassa.		
	 Haastattelija	haluaa	tietää,	mistä	
	 sinun	ominaisuuksistasi	ja	vahvuuk-
	 sistasi	on	hyötyä	juuri	tässä	hake-	
	 massasi	työtehtävässä.
Mitkä ovat heikkoja puoliasi?
	 Muista	olla	rehellinen.	Työnantaja
	 tietää,	että	kukaan	ei	ole	täydellinen
	 ja	osaa	varmasti	arvostaa	työnteki-
	 jää,	joka	osaa	arvioida	omia	kehitys-
	 kohteitaan.	Samalla	kannattaa	toki
	 myös	kertoa,	mitä	olet	jo	asian	kor-	
	 jaamiseksi	tehnyt.	
Mitä tiedät yrityksestämme?
	 Työnantajalle	on	tärkeää	tietää,	että		
	 olet	aidosti	kiinnostunut	työskente-
	 lemään	juuri	heidän	yrityksessään.		
	 Tämän	vuoksi	on	hyvä,	jos	pystyt		
	 osoittamaan	tietouttasi	kyseisestä		
 yrityksestä.
Yleissivistystä testaavat kysymykset
	 Työnantajan	edun	mukaista	on	toki		
	 myös	se,	että	työhön	palkataan	hen-
	 kilö,	joka	ymmärtää	maailmaa	myös		
	 työpaikan	ulkopuolella.	Kysymyksillä
	 testataan	esimerkiksi	sosiaaliset	tai-	
	 tosi,	kuinka	toimit	toisten	ihmisten
	 kanssa.
Millaista palkkaa toivot työstäsi?
	 Päästäksesi	henkilökohtaiseen	haas-	
	 tatteluun,	kannattaa	laittaa	palkka-	
	 toiveen	kohdalle:	Toivon,	että	tämä
	 hakemus	johtaa	haastatteluun,	jossa
	 voidaan	käydä	tarkemmin	läpi	työ-	
	 tehtävät	ja	keskustella	myös	palkasta.

 Kun	pääset	haastatteluun,	selvitä
	 etukäteen,	millainen	yleinen	palkka-	
	 taso	hakemassasi	työtehtävässä	on	
	 ja	jos	mahdollista	millainen	palkka-	
	 politiikka	on	hakemassasi	yrityksessä
 yleensä. 
Koska voit aloittaa?
	 Tee	vastakysymys	haastattelijalle:		
	 Milloin	te	haluaisitte,	että	uusi	työn-
	 tekijä	aloittaisi	tässä	tehtävässä?	

CV:hen liittyvät kysymykset
	 Oma	CV	kannattaa	ennen	haastat-
	 telua	silmäillä	läpi	ja	miettiä	valmiik	
	 si,	mistä	asioista	työnantaja	saattaa		
	 tehdä	lisäkysymyksiä.	

Onko sinulla vielä jotain kysyttävää?
Valmistaudu	kysymään	työnantajalta	
hakemaasi	työhön	liityviä	asioita.	
Kysymysten	asettelu	riippuu	hake-
mastasi	tehtävästä	ja	yrityksestä.	
Esimerkiksi:	Millaista	ihmistä	olette	
etsimässä?	Millaista	työ	on	käytän-
nössä?	Millaiset	itsensä	kehittämis-
mahdollisuudet	työssä	on?	Kuinka	
itsenäistä	työ	on?	Miten	prosessi	
etenee	haastattelun	jälkeen?
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Turun Merkonomit ry

Ti 31.10. klo 17.30
Turun Merkonomit ry syyskokous

Ravintola Julinia, Linnankatu 18, 4 kerros, 20100 Turku

Tervetuloa,	tarjolla	buffet-pöytä-ruokailu.

Hallitus

Tampereen Merkonomit ry

Ma 27.11. klo 18
Tampereen Merkonomit ry:n syyskokous
Yhdistyksen toimisto, Itsenäisyydenkatu 23 C, Tampere

Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaan syys-
kokoukselle kuuluvat asiat.

Tervetuloa!

Tampereen Merkonomit ry:n
tapahtumia syksyllä 2017:

Marraskuussa
TTT-klubilla
Jorma Uotinen 
Ei Huono -Porista Pariisiin
Näyttämöllä myös Trio Avec ja Helena Lindgren.

Joulukuussa
Lounasristeily joulun merkeissä
Turku-Maarianhamina-Turku.

Tapahtumista tarkemmin Tampereen Merkonomit ry:n 
jäsentiedotteessa.

Porin Seudun Merkonomit ry

To 12.10. klo 19
Harmony Sisters
Porin teatteri, Hallituskatu 14

Harmony Sisters oli 1930-luvun puolivälissä Kotkassa perus-
tettu lauluyhtye, jonka muodostivat kolme sisarusta; Vera, 
Maire ja Raija Valtonen. Yhtye oli erittäin suosittu etenkin 
1930-luvun Suomessa, ja saavutti menestystä myös muualla 
Euroopassa. 

Varaamamme liput on kaikki jo menneet, lisää ei ole saa-
tavilla. Meiltä sitovasti lipun varanneilla on mahdollisuus 
päästä ennen esitystä tutustumaan teatterin uudistettuihin 
tiloihin. Kokoonnumme klo 18.10 teatterin ala-aulassa. 

HUOM. Koska meitä on iso 55 hengen ryhmä, niin halutessasi 
mukaan esittelykierrokselle, tulethan ajoissa paikalle! 

Lippujen hinnat:  15 euroa yhdistyksen jäseniltä, 
  20 euroa seuralaisilta

Maksut käteisellä lippuja jaettaessa ennen esitystä 
teatterilla.

Pe 27.10.
Retki Helsinkiin
Ylen Pasilan studiotalo

Iloisia ilmeitä, naurua, jännittävää odotusta, taputuksia, 
elämyksiä – tätä kaikkea on tarjolla syksyisellä retkellämme,
kun lähdemme yleisöksi Yleisradion suositun TV-ohjelman 
UUTISVUODON nauhoituksiin. Nauhoitukset tehdään Pasi-
lan studiossa perjantaina klo 11.00 – 13.30. Toivomme paljon 
osallistujia, lähde sinäkin rohkeasti mukaan! 

Yhdistys maksaa yhteiskuljetuksen bussilla Porista Pasilaan 
ja takaisin sekä menomatkalla aamukahvit välipysähdyspai-
kassa. Yhteinen ruokailu järjestetään ryhmällemme nauhoi-
tuksen jälkeen YLEN ravintolassa Studio 10:ssä.

Osallistumismaksu:  10 euroa 
        (sisältäen ruokailun Studio 10)

Ilmoittautumiset Sirpalle mahdollisimman pian, viimeistään 
10.10. mennessä, sähköpostilla sirpa.rahkonen2@gmail.com
tai puh. 050 370 0203.

Lisätietoja tapahtumasta omassa jäsentiedotteessamme.

Loka-marraskuu
Yhdistyksen syyskokous
Yhdistyksemme sääntömääräisen syyskokouksen 
ajankohta, paikka ja esityslista julkaistaan omassa 
jäsentiedotteessamme 5/2017.

Pe 27.11. klo 19
Waltteri Torikka ja Sami Pitkämön orkesteri
Promenadi, Pori

Olemme varanneet pienen kiintiön lippuja Promenadissa 
pidettävään konserttiin.

Ilmoittautumiset pikaisesti Leilalle sähköpostilla 
leila.kantonen@gmail.com.  

HUOM. Lippuja on vain rajoitetusti.

Lippujen hinnat:  20 euroa jäseniltä, 
  25 euroa seuralaisilta
Maksut yhdistyksen tilille FI62 1115 3000 3964 69. 

Liput jaetaan Promenadin aulassa puoli tuntia ennen 
esitystä, tulethan ajoissa paikalle.
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Kymenlaakson Liiketalous ry

Pe 24.11. klo 18
Viininmaistelu on hauskaa yhdessä
Patruunatalon viinikellari, Pyhtää

Kymenlaakson Liiketalous ry  järjestää viinitastingin  
Pyhtäällä, johon yhteiskuljetus. 

Ilmoittautumiset ja lisätietoja 13.11 mennessä,
puh. 0500 559536

Tervetuloa!

La 9.12. klo 13
Tohvelisankarin rouva
Kotkan kaupunginteatteri, Päänäyttämö
Keskuskatu 15, 48100 Kotka

Elkää nyt, vaimokullat, käsketäänhän vaimon olemaan 
alamainen ja kiltti miehelle. Entä miehen? Mies on 
käskemättäkin.

Juulia on suostunut naimisiin itseään reippaasti van-
hemman	Aadolfin	kanssa	perintörahojen	toivossa.	
Juulia	sietää	Aadolfin	tissuttelua	ja	odottaa	tämän	rik-
kaan Justus-veljen kuolemaa. Perinnön saatuaan Juulia 
aikoo jättää lapatossun miehensä ja naida nuoren 
rakastettunsa. Justus-mokoma ei vaan millään meinaa 
suostua kuolemaan…

Maria Jotunin Tohvelisankarin rouva on farssiksi yltyvä 
komedia vahvoista naisista ja heikoista miehistä. Ajat-
toman oivaltavasti Jotuni kuvaa ihmisen pohjatonta 
ahneutta ja itsekkyyttä.
 
Hinta  8 euroa jäseneltä,
 29 euroa seuralaiselta
 Maksuviite: 1300 

Hintaan sisältyy esitys sekä kahvi ja leivos väliajalla. 
Vain yksi seuralainen jäsentä kohti. 

Sitovat ilmoittautumiset 15.11. mennessä 
Marja Johanssonille puh. 050 340 1344.

Savo-Karjalan Merkonomit ry

Nyt kaikki savo-karjalaiset mukaan somettamaan!

SMYL-liitto järjestää marraskuussa kaksi sosiaalisen 
median kurssia, joille kaikki - jäsenet ja ei-jäsenet - ikään 
katsomatta, ovat tervetulleita. Ilmoittaudu mukaan!  
Kursseista tarkemmin lehden sivulla 7.

Vietä samalla mukava viikonloppu Helsingissä ja 
varaa edullinen majoituspaketti Hotel Arthurista! 

Su 3.12.
Retki Tampereelle
Laukon kartano ja Tampere-talo

Jäsenistön toivelistalla olleen Laukon kartanon retken to-
teutamme nyt yhdistettynä konserttiin Tampere-talolla.

Laukon kartano sijaitsee Pirkanmaan kauneimmalla järvi-
seudulla Vesilahden kunnassa, Tampereelta 45 km etelään. 
Ajamme Porista ensin Laukkoon, jossa meillä on opastettu 
1,5 tunnin kartanokierros klo 10-11.30, sen jälkeen lounas 
Juhlatallin ravintolassa klo 11.30-13.  Lounaan jälkeen on 
mahdollisuus tehdä ostoksia. Juhlatallissa sijaitsevasta 
puodista löytyy niin Laukon omat tuotteet kuin menneen 
maailman inspiroimat korut, astiat ja sisustusesineet. 

Laukosta siirrymme bussilla Tampereelle, jossa meille on 
varattu Tampere-talon Pienen salin aitiopaikat klo 15 alka-
vaan konserttiin. Nautimme Esko Roineen tähdittämän Ilta 
Kannaksella -konsertin sävelistä.

Paikkoja on rajoitetusti. Reagoithan pikaisesti ilmoittau-
tumalla Seijalle sähköpostilla seija.lindell@dnainternet.
net tai puh. 040 772 2092. Seija vahvistaa tiedon mukaan 
mahtumisesta. Mahdollinen erityisruokavalio on mainittava 
ilmoittautumisen yhteydessä.

Osallistumismaksut: 35 euroa jäseniltä, 
 45 euroa seuralaisilta

Maksut peritään käteisenä bussissa menomatkalla.  
Lisätietoja jäsentiedotteessamme. 

Kouvolan Seudun Merkonomit ry

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous
pidetään marraskuussa.
Tarkempi ajankohta ja paikka ilmoitetaan Kouvolan
Sanomien seuratoimintapalstalla.
Tervetuloa mukaan!

Lakeuden Merkonomit ry

Lämpööset syysterveiset Lakeudelta! 
Toivotamme teille intoa opiskeluun ja harrastuksiin puhtia!

Porvoon Merkonomit - Borgå Merkonomer ry

Porvoon Merkonomit ry:n sääntömääräinen syyskokous 
pidetään torstaina 16.11.2017 klo 18.00, paikka Ravintola 
Seireeni, Linnankoskenkatu, Porvoo.
Borgå Merkonomer rf:s stadgeenliga höstmöte hålls
torsdagen 16.11.2017 kl 18.00 på Restaurant Seireeni, 
Linnankoskigatan 45, Borgå.

Tervetuloa – Välkommen!
Hallitus - Styrelsen
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Helsingin Merkonomit ry

Su-to 22.-26.10.
Helmeri-matka Italian Toscanaan
Lumoava Toscana - viiniä ja vanhaa kulttuuria

Mielenkiintoiselle Toscanan matkalle on lähdössä seitse-
män Helmeri-ryhmäläistä. 

Matkan hinta:  1260 eur/hlö (norm. listahinta 1285 eur),
Maksuviite: 30177
Lisämaksu yhden hengen huoneesta 130 euroa.

Tarkemmat	matkatiedot:	www.helmeri.fi

Helmerivetäjä: Merja Äimänen

Vastuullinen matkanjärjestäjä: 
Suomen Matka-Agentit

Ti 24.10. klo 16.30-18.00
Tutustumiskierros 
Lapinlahden Sairaalan alueella
Lapinlahdentie 1, 00180 Helsinki

Tervetuloa perehtymään entisen Lapinlahden Sairaalan 
monipuoliseen historiaan ja siihen liittyvien ihmisten 
tarinoihin. 

Tilaisuus aloitetaan nauttimalla kotoisassa Kahvila Lähteel-
lä itseleivottuja korvapuusteja ja kahvia/teetä. Opas aloit-
taa jo kahvittelun aikana esittelemällä sairaalan nykytilan-
netta, uusia tuulia ja kuullaan lisää Lapinlahden Lähteestä. 
Tämän jälkeen lähdetään kierrokselle. 

Opastettu kierros kestää reilun tunnin ja osa ajasta ollaan 
ulkona. Pukeudu siis sään mukaisesti. Sisällä tutustutaan 
muun muassa Aleksis Kiven huoneeseen.
Oppaana toimii Lapinlahden Lähteen suunnittelija Katja 
Liuksiala.

Puoti ja Patina
Lähteen puodissa on uniikkeja tuotteita Lapinlahden taitei-
lijoilta ja käsityöläisiltä. 

Hinta: 13 eur 
Hinta sisältää opastuksen, kahvi/teen ja korvapuustin. 
Maksuviite: 30407

Mukaan mahtuu 25 henkilöä. Myös Helmeri-jäsenen ystävä 
tai perheenjäsen on tervetullut mukaan.

Ohjeita	vierailijalle:	http://lapinlahdenlahde.fi/fi/
yhteystiedot

Helmerivetäjä: Liisa Kotimäki

Ke 1.11. klo 18
Helsingin Merkonomit ry:n sääntömääräinen
syysvuosikokous
Kirjasto 10, Ryhmätila
Elielinaukio 2 G, 00100 Helsinki

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat.
Kahvitarjoilu.

Tervetuloa!
Helsingin Merkonomien hallitus

Ma-to 6.-9.11.
Helmeri-matka Riikaan:
Andrea Bocelli -konsertti
Riga-areenalla
 
Suuren suosion saanut Andrea Bocelli esiintyy 
tiistaina 7.11. Latvian Riiassa, Riga-areenalla.

Matkaohjelma
Maanantai 6.11.
klo 11.30-14.00
 Laivamatka Helsingistä Tallinnaan Viking XPRS:llä
 Viking XPRS lähtee Katajanokan terminaalista. 
 Helmereiden käyttöön on varattu kokoustila laivalta 
	 ja	laivamatkalla	nautitaan	salaattibuffet	(sis.	hanaviini/	
 olut/vesi). Suoraan Tallinnan satamasta lähdetään kohti  
 Riikaa, jonne on matkaa noin 300 km. 
Tiistai 7.11.
 Aamiainen. Kiertoajelu Riiassa, jonka aikana nähdään   
 kaupungin tärkeimmät nähtävyydet. Kiertoajelun   
 päätteeksi yhteinen lounas. 
Illalla klo 19.00 
 Andrea Bocellin konsertti Riga-arenalla, jonne hotellista  
 menopaluu-bussikuljetukset.
Keskiviikko 8.11.
 Aamiainen ja retki maaseudulle, Riian ulkopuolelle,   
 Rundalen upeaan barokkilinnaan, jonka on suunnitellut  
 maailmankuulu arkkitehti Bartolomeo Rastrelli. Retken  
 aikana yhteinen lounas.
Torstai 9.11.
 Aamiainen. Hieman vapaata aikaa, sitten bussilla kohti  
 Tallinnaa. Matkan aikana nautitaan kevyt keittolounas  
 Pärnussa.
klo 18.00
 Viking XPRS -laiva lähtee Tallinnasta ja Helsinkiin 
 Katajanokan terminaaliin saavutaan klo 20.30. 
 Paluumatkalle on varattu oma kokoustila laivalta ja
	 matkalla	nautitaan	salaattibuffet	(sis.	hanaviini/olut/vesi).

Hinta 437 eur/hlö, maksuviite: 30261
Ennakkomaksu 150 euroa/hlö ilmoittautumisen 
yhteydessä. Loppumaksu 21.9. mennessä.

Hotelli: Konventa Seta***, www.hotelkolonna.com

Helmerivetäjä: Merja Äimänen

Vastuullinen matkanjärjestäjä Suomen Matka-Agentit.   
             
Tarkemmat	tiedot	matkasta	nettisivuilla:	www.helmeri.fi

Ilmoittautuminen päättynyt.

Kysy mahdollisia peruutus-

paikkoja.Ilmoittautuminen päättynyt.

Kysy mahdollisia vapaita 

paikkoja.

Tilaisuus täynnä. Kysy mah-

dollisia peruutuspaikkoja.
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Su 12.11. klo 15.30
Astrid Lindgren
Peppi Pitkätossu
Tervetuloa Huvikumpuun
Helsingin kaupunginteatteri, Suuri näyttämö
 
Peppi palaa syksyllä Kaupunginteatterin Suurelle 
näyttämölle

Kaikkien tuntema Peppi Pitkätossu ottaa suuren näyttä-
mön haltuunsa valloittavalla energiallaan rakastetussa 
koko perheen musiikkinäytelmässä! 

Lähde lasten kanssa seikkailemaan sunnuntain iltapäivä-
näytökseen. Ikäsuositus: 5-vuotiaasta ylöspäin. 
Kesto 2 tuntia 10 minuuttia.

Tarkemmat	tiedot:	www.helmeri.fi

Hinta:   45 eur/aikuinen
 22 eur/lapsi alle 17-v
 (hyvät permantopaikat)

Maksuviite: 30384 
Ilmoittautumiset ja maksut 6.10. 
mennessä. Huom! Ilmoita lisätiedoissa varaamasi aikuisten 
ja lasten lippujen määrät, kiitos.
 
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen
www.hkt.fi

Ke 15.11. klo 19
Kalevalanmaa-baletti
Suomen Kansallisooppera

Kenneth Greven uusi teos ylittää taidemuotojen rajoja. 
Kansallisoopperan ja -baletin yhteinen Suomi 100 -juhla-
vuoden suursatsaus on järkälemäinen teos Suomen 
historiasta – ja tulevaisuudesta.

Hinta: 84 eur (perushinta 96 eur), Maksuviite: 29971

Saat liput Irene Uimoselta viimeistään puolta tuntia ennen 
esitystä Oopperan aulassa, sisään Mannerheimintien puo-
lelta, ovesta heti vasemmalla.

Vetäjä: Irene Uimonen/SOK:n Eläke-Eevat
www.ooppera.fi

Ke 22.11. klo 19
Mannerheim ja saksalainen suudelma
Helsingin kaupunginteatteri, Suuri näyttämö, 
Eläintarhantie 5
 
Juha Vakkurin intensiivinen, historiallinen näytelmä avaa 
uusia näkökulmia Suomen historian todellisiin vaaran 
vuosiin ja maan pysyviin riippuvuussuhteisiin kahdesta 
suurvallasta. 

Rooleissa: Asko Sarkola, Helena Haaranen, Kirsi Karlenius, 
Kari Mattila, Unto Nuora, Matti Olavi Ranin, Tommi Ran-
tamäki, Matti Rasila, Eero Saarinen, Pertti Sveholm, Antti 
Timonen, Kaisa Torkkel.  Ohjaus: Kari Heiskanen.
 
Hinta: 40 eur (perushinta 45 eur). Maksuviite: 30326
Paikat riveillä 5-7.

Ilmoittautumiset ja maksut 2.10. mennessä.
 
Pirkko Mäkipää/SOK:n Eläke-Eevat, jakaa liput teatterin 
aulassa klo 18.30 alkaen.    

www.hkt.fi

To 23.11. klo 17
Veljekset von Wright -näyttely
Ateneumin taidemuseo
Kaivokatu 2, 00100 Helsinki

Helmereille on varattu tunnin opastettu tutustuminen 
Ateneumiin lokakuun lopussa tulevaan von Wright 
-näyttelyyn. Tapaaminen ennen opastusta, noin klo 16.45, 
museon sisäpihalla (museokaupan lähellä), Ateneumin-
kujan puolella.

Veljekset von Wright -näyttely on osa Suomen itsenäisyy-
den satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa.

Hinta: 18 eur (lippu ja opastus), Museokortilla 5,00 euroa
Maksuviite: 30423
Ilmoittautumiset ja maksut 15.11. mennessä.

Helmerivetäjä: Merja Äimänen
www.ateneum.fi

Su-ma 26.-27.11.
Musikaalimatka Viron Tarttoon
Les Misérables
Vanemuine-teatteri, Tartto

Matkaohjelma:
Sunnuntai 26.11.              
klo 7.45–8.00 Laivaliput jaetaan uudessa Länsiterminaali  
 2:ssa, Tyynenmerenkatu 14.
klo 8.30 Eckerö Linen m/s Finlandia lähtee kohti Tallinnaa
	 Aamiaisbuffet	laivan	ravintolassa	kannella	8,	etukäteen		
 varanneille (14,00 eur/hlö)
klo 11.00 Saapuminen Tallinnan satamaan A-terminaaliin.
 Sataman parkkipaikalla meitä on vastassa opas ja bussi.  
 Ajamme suoraan Tarttoon (187 km).
klo 14.30–16 Opastus Viron kansallismuseo ERM:ssä.
klo 16.50 Majoitumme hotelli Dorpatiin (www.dorpat.ee)
klo 17.15   Päivällinen hotellissa
klo 19.00 Vanemuine-teatteri (Vanemuise 6) 
   musikaali Les Misérables (Kurjat).
Maanantai 27.11.
klo	7.00–10.00	Aamiaisbuffet	hotellin	ravintolassa.
klo 10.15  Lähdemme hotellista (matkatavarat mukaan)

Ilmoittautuminen päättynyt.

Kysy mahdollisia peruutus-

paikkoja.

Matka täynnä. Kysy mahdol-

lisia peruutuspaikkoja.
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klo 10.30–11.30 Käynti Tarton Paavalin kirkossa 
klo 13.45–15.30 Atlan kahvilassa ja kartanossa 
klo 16.45  Tallinnan A-terminaaliin 
klo	17.30		 Viking	XPRS:n	Bistro	Buffet	-ruokailu	sen	
   etukäteen varanneille (26,00 e/hlö)
klo 18–20.30 Viking Line m/s XPRS Tallinnasta Katajanokalle

Hinta: 223 eur, 1 hh-lisä 21,00 eur, muut lisämaksut: 
laivan	aamiaisbuffet	(meno)	14,00	eur,	Bistro	Buffet	
-ruokailu (paluu) 26,00 eur. 
Maksuviite: 30229. 
Ilmoittautumiset ja maksut 2.10. mennessä. 

Tarkemmat	tiedot	nettisivuilla:	www.helmeri.fi
Matkan vetäjänä: Irene Uimonen/SOK:n Eläke-Eevat.

Ke 29.11. klo 19
Helsingin Sanomat esittää
Musta laatikko 9
Kansallisteatteri, Suuri näyttämö

Musta laatikko – huippujournalismia näyttämöllä 

Helsingin Sanomat aloitti keväällä 2016 uuden tapahtuma-
sarjan, jossa kymmenkunta journalistia Helsingin Sanomista 
nousee teatterin lavalle ja paljastaa yleisölle ne tarinat, 
jotka ovat heitä itseään koskettaneet, yllättäneet tai 
mietityttäneet. 

Hinta 29 eur, maksuviite: 30258
 
Helena Nurmi/SOK:n Eläke-Eevat jakaa liput teatterin 
aulassa oikealla klo 18.30 lähtien.

www.kansallisteatteri.fi

Su 3.12. klo 17
Gigli-2017 Gaalakonsertti
Savoy-teatteri
Kasarmikatu 46–48, Helsinki

Suomen Beniamino Gigli-seuran Gaalakonsertissa rakastet-
tuja oopperan helmiä tulkitsevat suomalaiset ja italialaiset 
taiteilijat.

Hinta: 35 eur (norm. peruslippu 45 eur), maksuviite: 30290

Vetäjä: Irene Uimonen
Maikki Laivaara/SOK:n Eläke-Eevat jakaa liput ala-aulassa 
ulko-ovien oikealla puolella klo 16.30 alkaen.

Ti 5.12. klo 19
Laura Ruohonen - Anna-Mari Kähärä
Tippukivitapaus
Kansallisteatteri, Suuri näyttämö

Koko perheen runomusikaali Suurella näyttämöllä! 

Lähde juhlistamaan satavuotiaan Suomen itsenäisyys-
päivän aattoa koko perheen kanssa Kansallisteatteriin.

Tippukivitapaus jatkaa palkittujen Yökyöpelit ja Allakka 
pullakka -runokuvakirjojen ja tv-sarjan anarkistisessa 
nonsense-hengessä Laura Ruohosen verbaalisen ilottelun, 
Erika Kallasmaan hykerryttävien hahmojen ja Anna-Mari 
Kähärän musiikin siivittämänä. Pääosissa mm. Vuokko 
Hovatta ja Seela Sella.

Esitystä suositellaan yli 5-vuotiaille. 
Kantaesitys on Suurella näyttämöllä 22.11.2017.

Liput: Peruslippu 42 eur, Eläkeläinen 39,00 eur
Lapsi ja opiskelija 22,00 eur
Perhelippu: 112,00 eur (sis. 2 aikuista ja 2 lasta – alle 17-v) 
Huom!  Ilmoita lisätiedoissa, minkälaisia lippuja haluat 
varata. Voit varata liput koko perheelle (ks. perhelippu).

Hyvät paikat, liput riveillä 4 ja 5. 

Maksuviite: 30410

Ilmoittautumiset ja maksut 31.10. mennessä.

Helmerivetäjä: Merja Äimänen
www.kansallisteatteri.fi

Pe 8.12.2017
Kilven kuoron joulukonsertti
Uspenskin Katedraali

Helmereille on varattu 15 lippua Kilven kuoron 
tunnelmalliseen joulukonserttiin.

Hinta: 17,00 euroa, eläkeläiset ja lapset 14,00 euroa.
maksuviite: 30478

Ilmoittautumiset ja maksut 15.10. mennessä.

To 14.12. klo 19.00
Anni Blomqvist – Lasse Mårtenson:
Myrskyluodon Maija -musikaali
Helsingin kaupunginteatteri, Suuri näyttämö
Eläintarhantie 5, Helsinki
 
Suurmusikaali juhlistaa satavuotiasta Suomea

Musikaalilippuja on varattu Helmereille myös joulukuun 
näytökseen, koska syyskuun esityksen paikat myytiin 
nopeasti.

Lasse Mårtensonin säveltämä Myrskyluodon Maija sai ensi-
iltansa Helsingin Kaupunginteatterin suurella näyttämöllä 
elokuussa 2017. 50 vuotta täyttävä Helsingin Kaupungin-
teatteri juhlistaa uudella kotimaisella suurmusikaalillaan 
Suomen 100-vuotista itsenäisyyttä.

Tapahtuma  täynnä. Kysy 

mahdollisia peruutuspaikkoja.

Ilmoittautuminen päättynyt.

Kysy mahdollisia peruutus-

paikkoja.
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Dramatisointi: Seppo Parkkinen, ohjaus: Kari Rentola
Musiikin sovitus: Arttu Takalo, sanoitukset: Maija Vilkku-
maa, kapellimestari: Eeva Kontu

Hinta: 75,00 euroa (norm. permantopaikat alk. 78,00), 
maksuviite: 30449
Ilmoittautumiset ja maksut 10.11. mennessä.
 
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen
Tutustu	tarkemmin:	https://hkt.fi/

Vuoden 2018 tapahtumia

Pe 16.2.2018 klo 10 (huom. kellonaika!)
RSO:n kensaaliharjoitus
KMusiikkitalo, konserttisali
Mannerheimintie 13, Helsinki

Hannu Lintu, kapellimestari
Benjamin Grosvenor, piano
Radion sinfoniaorkesteri 

Igor Stravinsky, Symphony in Three Movements
Frédérick Chopin: Pianokonsertto nro 2 op. 21
Witold Lutoslawski: Sinfonia nro1

Monen mielestä maailman kauneinta musiikkia: 
Chopinin 2. pianokonserton hidas osa. Monen mielestä 
maailman parhaita chopinisteja: Benjamin Grosvenor. 

Tilaisuus on maksuton

Sitovat ilmoittautumiset 2.2.2018 mennessä.

Paikalla tulee olla viimeistään klo 9.40. 
Ryhmämme ohjataan pääaulasta konserttisaliin. 
Ryhmän koko on enintään 22 henkilöä. Käytössä on 
maksuton ja valvottu narikka. Musiikkitalon kahvilan 
palvelut ovat avoinna.

Kaikki paikat ovat etupermannolla. 
Paikat varataan ilmoittautumisjärjestyksessä: 
www.helmeri.fi

Helmerivetäjä: Liisa Kotimäki 

www.musiikkitalo.fi

Pe-ti 30.3.–3.4.2018 
Helmereiden pääsiäismatka 
Dubliniin, Irlantiin 

Lähde Helmerien kanssa viettämään pitkää pääsiäisviikon-
loppua Irlantiin, Dubliniin ja nauttimaan samalla pääsiäisen 
ajan tunnelmasta ja alkukeväästä! 

Päiväretken teemme pääsiäispäivänä mielenkiintoiseen 
Pohjois-Irlannin pääkaupunkiin Belfastiin, jossa vierailemme 
Titanic-näyttelyssä.

www.helmeri.fi						helmeri@helmeri.fi					Puhelin:	050	428	5588		
Osallistumismaksut tilille:      FI88 1270 3000 1009 95

Muista aina ilmoittautua, vaikka olisit maksanut osallistumisesi. 
Mahdolliset peruutukset ilmoitetaan aina yhdistykseen. 

Netti-ilmoittautumisista saat vahvistuksen sähköpostiisi! Teatteri- ja kon-
serttiliput saa noin puoli tuntia ennen näytöstä sisääntuloaulassa Helmeri-
vetäjältä, ellei toisin mainita.

Uusimmat tapahtumat ja tiedot löydät nettisivuiltamme 
www.helmeri.fi.

Tervetuloa Helmeri-tapahtumiin Helmeri-jäsenet ja kaikkien SMYL-liiton 
yhdistysten jäsenet!

Ilmoittautumiset  Helmeri-tapahtumiin

Matkaohjelman	löydät	nettisivuiltamme:	www.helmeri.fi

Matkan hinta: 945,00 euroa/hlö, maksuviite: 30465

Lisämaksu yhden hengen huoneesta 295,00 euroa. 

Varausmaksu 150 euroa/matkustaja kahden viikon sisällä 
ilmoittautumisesta, kuitenkin viimeistään 15.12., loppu-
maksu 10.2.2018 mennessä.  
Lisämaksusta:
●		pyöräretki Dublinissa 45,00 euroa/hlö - retki edellyttää
 minimiosallistujamäärää, joten ilmoittaudu jo matka- 
 varausta tehdessäsi.

Hintaan sisältyy:
●		Finnairin suorat reittilennot, Helsinki-Dublin-Helsinki,  
 turistiluokassa veroineen
●		matkatavarat 1 x 23 kg ruumaan
●		 lentokenttäkuljetukset kohteessa
●		majoitus ydinkeskustassa Arlington-hotellissa jaetussa  
 kahden hengen huoneessa
●		 irlantilaiset aamiaiset, tervetulolounas 
●		kävelykierros	Dublinin	keskustassa	ja	risteily	Liffey-joella
●		päiväretki Belfastiin, sisäänpääsy Titanic-näyttelyyn ja  
 lounas
●		 irlantilainen ilta hotellissa, sis. kolmen ruokalajin illallinen,  
 musiikkia ja tanssia
●		suomenkielisen oppaan palvelut kuljetuksilla ja retkillä

Lentoaikataulu:
30.3. Helsinki-Dublin AY 1381 klo 08.20–09.30
3.4.   Dublin-Helsinki AY 1386 klo 18.05–23.05
  (kahden tunnin aikaero)

Hotelli: Arlington Hotel***
 http://www.arlington.ie/
 23-25 Bachelors Walk
 O'Connell Bridge, D1 Dublin
 Puh. +353 1 804 9100

Helmerivetäjä: Merja Äimänen

Vastuullinen matkanjärjestäjä: 
Suomen Matka-Agentit 
www.matka-agentit.fi

Ilmoittaudu mahdollisimman 

pian mukaan - puolet paikoista 

on jo varattu!



Oikeusturvavakuutus korvaa asianajo- 
ja oikeudenkäyntikuluja työ- ja virka-
suhteeseen liittyvissä riita- ja rikosasi-
oissa sekä hallintomenettelynä tai 
hallintolainkäyttönä käsiteltävissä 
asioissa. 

Enimmäiskorvausmäärä on 10 000 
euroa. Omavastuu on jokaisessa 
vahinkotapahtumassa 15 % kustannuk-
sista, kuitenkin vähintään 200 euroa. 

Jos tarvitset oikeusturvaa: 
●	 Ota ensimmäiseksi yhteys liittoosi. 
 Jos kysymyksessä on oikeusturvava- 
 kuutuksen piiriin kuuluva asia ja jä-
 sen ohjataan ulkopuolisen asianaja-
 jan luo, jäsen itse tai hänen asianaja-
 jansa tekee oikeusturvahakemuksen.  
 Kirjoita hakemukseen selvitys asiasta  
 ja liitä mukaan jäljennökset ratkaisun  
 tekemiseksi tarvittavista asiakirjoista. 
●	 Lähetä hakemus liitteineen liittoon,
 jossa jäsenyys tarkistetaan ja laadi- 
 taan järjestön lausunto vakuutuksen
 soveltamisesta. Sen jälkeen liitto
	 lähettää	hakemuksen	edelleen	Ifiin,		
 joka tekee päätöksen oikeusturvasta.
 Oikeusturvahakemus voidaan tehdä  
	 myös	suoraan	Ifiin,	mutta	tällöinkin		
 hakemus lähetetään lausunnolle  
 liittoon. 
●	 Vakuutuksesta korvataan tarpeelliset
 ja kohtuulliset asianajo- ja oikeuden- 
 käyntikulut. Asiamies tulisi valita  
 jutun käsittelypaikkakunnalta tai sen
 välittömästä läheisyydestä. Asiamie- 
 hen valinnasta voit neuvotella liiton  
	 tai	Ifin	kanssa.

JÄSENYYTEESI KUULUU 
AMMATILLINEN VASTUU- JA OIKEUSTURVAVAKUUTUS

●	 Vakuutettuina ovat jäsenet toimi-
 henkilöinä toisen palveluksessa. 
●	 Vakuutuksesta korvataan asiat, jotka  
 koskevat vakuutettua työntekijänä ja 
 liittyvät vakuutetun työsuhteeseen. 
●	 Oikeusturvavakuutuksessa korvauk- 
 sen saamisen edellytyksenä on, että
 järjestön jäsenyys on vahinkotapah- 
 tuman sattuessa kestänyt vähintään  
 kymmenen kuukautta. 
 Jos jäsenyys on kestänyt alle kaksi  
 vuotta, tulee myös riidan tai syytteen  
 perusteen olla syntynyt jäsenyyden
 aikana.
●	 Vastuu- ja oikeusturvavakuutus on
 voimassa Suomessa. 

VASTUUVAKUUTUS

Vastuuvakuutuksesta korvataan 
henkilö- ja esinevahinkoja, jotka 
ammatissasi virheellä tai laiminlyön-
nillä aiheutat työnantajallesi, työtove-
rillesi tai sivulliselle henkilölle ja josta 
lain mukaan olet korvausvastuussa. 

Korvauksen enimmäismäärä on henkilö- 
ja esinevahingoissa 100 000 euroa. 
Omavastuu on 100 euroa vahinkota-
pahtumaa kohti. 

Jos vahinko sattuu: 
●	Ota ensimmäiseksi yhteys liittoosi.
 He antavat toimintaohjeet ja opas-
 tavat ensihädässä. Liitto selvittää,  
 oletko mahdollisesti vastuussa vahin-
 gosta. Tarpeen vaatiessa he opasta-
 vat avun tarvitsijaa asianajajan valit-
 semisessa. Vahinkoilmoitus toimite-
	 taan	liitosta	edelleen	Ifiin.	
●	Jos vahinko on vastuuvakuutuksen  
 perusteella korvattava, If maksaa
 korvauksen puolestasi vahingon kär-
 sineelle. Vain omavastuun määrä jää  
 maksettavaksesi. 

OIKEUSTURVAVAKUUTUS

Kun	sinulla	on	Matkavakuutus	Ifistä,	
voit missä päin maailmaa tahansa 
hankkia nopeasti apua, jos sairastut tai 
loukkaannut. Matkavakuutus korvaa 
taloudellisia menetyksiä myös silloin, 
jos matka yllättäen peruuntuu tai 
keskeytyy tai vaikkapa matkatavarat 
myöhästyvät.

HUOLEHDITHAN ITSE, ETTÄ 
SINULLA ON VOIMASSA OLEVA 
MATKUSTAJAVAKUUTUS

SMYL-liiton jäsenille ottama matkustaja-
vakuutus päättyi 31.12.2015. Saat helpoi-
ten kattavan matkustajavakuutusturvan 
itsellesi	ja	perheellesi	osoitteesta	if.fi	
tai puhelimitse 010 19 19 19 (arkisin klo 
8-20). 

Matkavakuutus on edullinen ja joustava 
vakuutus uusissa ympäristöissä ja vaih-
tuvissa tilanteissa sattuvien vahinkojen 
varalle. 

Ifin	asiakkaana	saat	rahanarvoisia	
etuja, muun muassa alennusta 
vakuutusmaksuistasi If Etuohjelmassa, 
jopa 16 %.
 
Lisäksi järjestösi on neuvotellut 
sinulle Suomen edullisimman 
Primus-henkivakuutuksen.
(Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEn 
hintavertailu 9/2016). 

●	 Voit vakuuttaa itsesi ja puolisosi jopa
 50 % järjestöalennuksella. Voit vakuut-
 taa koko perheesi edullisilla tapatur-
 mavakuutuksilla. 
●	 Saat esimerkiksi Lapsen Primus
 -tapaturmavakuutuksen noin kolmella
 eurolla kuukaudessa. 

Ole huoletta. 
Me autamme.

MUUT RAHANARVOISET JÄSENEDUT

SELVIYTYMISTURVA LISÄETUNA 
UUSIIN PRIMUS-VAKUUTUKSIIN 
VAIN YHTEISTYÖJÄRJESTÖJEMME
JÄSENILLE PERHEINEEN

●	Uusi lisäetu järjestöjen jäsenille ja
 perheenjäsenille 
●	Uusiin Primus-vakuutuksiin 
●	Lisäetuna 2 000 euron Selviytymis-
 turva kaupan päälle 
●	Turva joka kattaa kuolemaan liittyvät  
 välittömät menot ainakin osittain 

Primus-vakuutukset myöntää 
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva.

Tutustu ja hyödynnä jäsenetusi 
osoitteessa 
● henkivakuutuskuntoon.fi
● lapsenturva.fi
● if.fi/smyl 

If Vahinkovakuutusyhtiö Oy, rekisteröity kotipaikka Helsinki, PL 4, 00025 IF, Y-tunnus 1614120-3

if.fi/smyl
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HELSINGIN MERKONOMIT ry www.helmeri.fi
Puheenjohtaja Merja Äimänen
Runeberginkatu 36 A 5, 00260 HELSINKI
Puhelin 050 5410285      merja.aimanen@hotmail.fi     

KOUVOLAN SEUDUN MERKONOMIT ry
Puheenjohtaja Markku Mikkola 
Kämmekäntie 7, 45120 KOUVOLA
Puhelin 040 568 0256  markkusa.mikkola@gmail.com

KYMENLAAKSON LIIKETALOUS ry  
Puheenjohtaja Heljä Haapala
Matinkatu 2 C 2, 48200 KOTKA
Puhelin 0500 559 536     hla2@luukku.com

LAKEUDEN MERKONOMIT ry
Puheenjohtaja Tero Sievi-Korte
Kytöläntie 31, 64700 TEUVA
Puhelin 050 598 8790    tero.sievi-korte@wippies.com

PORIN SEUDUN MERKONOMIT ry   www.porinseudunmerkonomit.fi	
Puheenjohtaja Leila Kantonen
Ailintie 27, 28370 PORI
Puhelin 040 748 2450   leila.kantonen@gmail.com

PORVOON MERKONOMIT -  BORGÅ MERKONOMER ry
Puheenjohtaja Pirjo Yläsuutari 
Hakkarintie 3 as 6, 07230 MONNINKYLÄ
Puhelin 040 775 8068     pirjo.ylasuutari@gmail.com

SAVO-KARJALAN MERKONOMIT ry
Puheenjohtaja Anna-Maija Kunnas
Hietalahdenranta 3 B 14, 00150 Helsinki
Puhelin	044	55	66	569				info@skmry.fi			www.skmry.fi

TAMPEREEN MERKONOMIT ry    www.elisanet.fi/tammerko
Puheenjohtaja Harri Vilkki
Itsenäisyydenkatu 23 C 64, 33500 TAMPERE
Puhelin 044 979 2535         tammerko@elisanet.fi

TURUN MERKONOMIT ry
Puheenjohtaja Olof Dahlbom
Virnakuja 3 as. 7, 21200 RAISIO   
Puhelin  0400 227 871

JÄSENYHDISTYKSET

SUOMEN MERKONOMIYHDISTYSTEN LIITTO - SMYL ry  
Pengerkatu 1 B,  00530 HELSINKI
puhelin 0400 996 346  info@smyl.fi
Toiminnanjohtaja Anna-Maija Kunnas   
anna-maija.kunnas@smyl.fi

SMYL HALLITUS v. 2017
●		Hallituksen puheenjohtaja Markku Mikkola
 Kouvolan Seudun Merkonomit ry
●		Liisa Kotimäki, Keijo Nyström, Merja Äimänen, 
 Helsingin Merkonomit ry
●		Heljä Haapala, Kymenlaakson Liiketalous ry
●		Heikki Immonen, Savo-Karjalan Merkonomit ry
●		Liisa Salonen, Porin Seudun Merkonomit ry
●		Heli Viitala, Tampereen Merkonomit ry
●		Marja Saarela, Turun Merkonomit ry

MJK-INSTITUUTTI
info@mjk.fi, www.mjk.fi
puhelin (09) 4762 5200  

CIMO
Kansainvälisen henkilövaihdon keskus.
020 690 501 ma-to klo 13-16 www.cimo.fi 

TYÖTTÖMYYSKASSA YTK
www.smyl.fi/Liity	jäseneksi

TYÖTTÖMYYSKASSA FINKA 
www.finka.fi					

TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON TYÖTTÖMYYSNEUVONTA
puhelin 010 607 6700, www.te-palvelut.fi

OMATOIMISEN TYÖNHAKIJAN TIETOPANKKEJA
TYÖLINJA 010 19 4904
ma-pe klo 8-18 sähköposti: tyolinja@mol.fi
KOULUTUS 010 19 4901
ma-pe klo 9-17 sähköposti: koulutuslinja@mol.fi
MUUTOSTURVA 010 19 4910
ma-pe klo 9-17 sähköposti: tyolinja@mol.fi
TYÖTTÖMYYSTURVA 010 19 4911
ma-pe klo 9-17

• työ- ja virkamiesoikeus
• perhe- ja perintöoikeus
• sopimusoikeus
• kiinteistöjen ja asumisen kysymykset
• yksityishenkilöiden velkajärjestely
• pk-yritysten yrityssaneeraus
• muut velkaantumiseen liittyvät 
 oikeudelliset asiat
Lisäksi hoidamme edellisiin liittyviä 
rikosasioita ja yleisjuridiikkaa

Toimiston osakkaina ovat pitkän kokemuksen omaavat 
asianajajat ja varatuomarit Arto Vainio ja Juhani Viilo. 
Lisäksi toimistossa työskentelevät oikeustieteen maisteri 
Maiju Eronen ja asianajosihteeri Marja Saari.

Meille on helppo tulla viihtyisään ympäristöön neuvotte-
lemaan vaikeistakin juridisista ongelmista. Helsingin 
Töölössä sijaitsevaan toimistoomme on hyvät kulku-
yhteydet julkisilla liikennevälineillä ja ympäristössä on 
runsaasti pysäköintipaikkoja.

Topeliuksenkatu 7 A, 00250 HELSINKI
Puh. 010 8411 000  Fax 010 8411 009
email: etunimi.sukunimi@viilo-vainio.fi

www.asianajotoimistoviilo-vainio.fi

Asianajotoimisto Viilo & Vainio Oy:n 
painopistealueita ovat:

www.smyl.fi



Edullisella jäsenmaksulla saat paljon 
rahanarvoisia jäsenetuja.
●	 Työsuhdejuristin	neuvontapalvelut
●	 Ammatillinen	vastuu-	ja	oikeusturva-
	 	 vakuutus
●	 Koulutusedut
●	 Ostoedut
●	 Oikeudellista	neuvontaa	jäsenetuhintaan
●	 Etuja	itse	ottamiisi	vakuutuksiin	
  ● koti-,	auto-,	henkivakuutus	ym.	
  ●	yksilöllinen	matkustajavakuutus,	joka	
	 	 			on	voimassa	jopa	90-vuotiaaksi	asti
● Yhdistyksen	ja	liiton	jäsenlehdet	neljä		
	 	 kertaa	vuodessa
●	 Yhdistyksen	ja	liiton	tarjoamat	palvelut		
	 	 ja	tapahtumat

SMYL-liiton jäsenedut

SMYL-liiton jäsenmaksu
●	 Markkinoiden	edullisin	jäsenmaksu!
	 Yhdistyksestä	riippuen	78-100 euroa
	 koko	kalenterivuosi	2017
	 Seniorijäsenyys	(yli	65	v)	40-56 euroa
	 Opiskelijajäsenyys	0 euroa
●	 Kaikki	jäsenmaksuluokat	ovat	
	 verotuksessa	vähennyskelpoisia!

Yleinen työttömyyskassa YTK jäsenmaksu
Voit	halutessasi	liittyä	samalla	kaikkien	
palkansaajien	työttömyyskassa	YTK:n	jäseneksi.	
www.smyl.fi/Liity	jäseneksi.

YTK	työttömyyskassan	jäsenmaksu	on	
118 euroa vuosi	2017.

YTK:n	jäsenmaksu	on	jäsenyysaikaan	sidottu,	
eli noin 10 euroa kuukaudessa.	Ensimmäisestä	
jäsenyysvuodesta	maksat	YTK:ssa	vain	sen	osan	
vuosijäsenmaksusta,	jonka	olet	jäsenenä.

Täytä 
jäsenhakemus 
www.smyl.fi

merkonomi, tradenomi, merkantti, datanomi, assistentti,
sihteeri, kauppateknikko, restonomi, jonkun muun 
liiketalouden, kaupan, hallinnon tai matkailualan 
tutkinnon suorittanut sekä näille aloille opiskeleva

Liittymislomake www.smyl.fi 
SMYL - SINUN LIITTOSI - 

Liity jäseneksi heti! 
Tai suosittele jäsenyyttä! 
Palkitsemme molemmat! 

Liity heti!
www.smyl.fi

Arvokuponki on voimassa ajalla 1.9.-30.12.2017
kulloinkin	voimassa	olevan	varaustilanteen	
mukaisesti.	Arvokupongin	ja	varausohjeet	saat	
maksettuasi	jäsenmaksun.

Laivamatkat	saat	edulliseen	jäsenetuhintaan	
valitsemastasi	laivayhtiöstä.

Edullisen jäsenmaksun ja rahanarvoisten 
jäsenetujen lisäksi, molemmat - sekä uusi 
jäsen että suosittelija - saavat liittymislahjana 
arvokupongit, jotka sisältävät:

Yöpymisen edulliseen hintaan
Original Sokos Hotel Virussa Tallinnassa  

Standard-luokan huone kahdelle:
su-ke 65 euroa ja to-la 80 euroa
Superior-luokan huone kahdelle:
su-ke  89 euroa ja to-la 99 euroa
 
Majoitushinnat sisältävät:
• aamiaisen ravintola Merineitsissä
• ilmaisen wifi:n koko hotellissa
• sisäänpääsyn Cafe Amigo -yökerhoon
   (paitsi erikoistapahtumat, ikäraja 21 v)


