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Pääkirjoitus

Markku Mikkola
hallituksen puheenjohtaja

Talvi 2017 alkaa jo olla takanapäin.  
Lapsuudessa oppimieni kalenteri-
kausien mukaan talvikuukausia ovat 
joulu-, tammi- ja helmikuu. Kevään 
aika on maaliskuusta toukokuuhun. 
Ja ne loput ovat sitten kesää ja syksyä.

Etelä-Suomessa talvi on ollut vähä-
luminen eikä pakkasiakaan ole juuri 
ollut. Pimeää ja märkää  -  siinä 
yleisilme menneelle talvelle! Onneksi 
aurinko on kuitenkin pilkahdellut, 
välillä jopa kirkkaalta taivaalta - pieniä 
hetkiä.

Suomi on moni-ilmeinen maa!  Vain 
muutama sata kilometriä pohjoisen 
suuntaan ja tilanne muuttuu täysin.  

Vuokatin korkeudelta löysimme helmi-
kuun viimeisillä viikoilla oikean talven! 
Ladut olivat hyvässä hiihtokunnossa ja 
täynnä iloisia ulkoilijoita, niin koti-
maasta kuin ulkomailtakin. Retkiluiste-
lureitit olivat hyvin huollettuja ja moni-
puolinen rinnevalikoima tarjosi kaiken-
tasoisille laskijoille sopivia rinnevaihto-
ehtoja.

Niin ulkoriemuihin kuin myös kylpylä-
nautintoihin riitti väkeä aamusta ilta-
myöhälle. Vilskeestä huolimatta 
sesonki oli vasta alkamassa.  

Asiakkaiden viihtymistä ei jätetty 
sattuman varaan, oli sesonki tai ei.
Kaikki toimi moitteettomasti!

Nyt suunta on eteen- ja ylöspäin
Pohjois-Suomen ja Lapin matkailu 
ovat vetäneet tänä vuonna turisteja 
ennätysmääriä – Pohjois-Suomen 
taloudessa on hyvä pöhinä päällä. 

Toivottavasti tämä talouden nousu 
leviää koko Suomeen. Tärkeää on 
muistaa, ettei Lapin matkailun nousu 
ole tullut itsestään, vaan sen eteen on 
tehty määrätietoista työtä  jo vuosia.

Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto 
- SMYL ry panostaa vuoden 2017 
aikana uusien rahanarvoisten jäsen-
etujen hankintaan, muun muassa 
koulutuksen alueelta.  

Koulutustarvekysely

Selvitämme vuoden 2017 aikana 
yhdessä yhteistyökumppanimme 
MJK-koulutuskeskus ry:n kanssa 
jäsenkuntamme tulevaisuuden 
koulutustarpeita. 

Mieti, minkälaisia ovat Sinun koulutus-
tarpeesi? 

●	 Liittyvätkö ne ammatilliseen   
 kehittymiseen pärjätäksesi yhä  
 vaativammassa, tiukentuvassa   
 työelämässä
●	 Osaatko jo käyttää yristyksesi   
 hyödyksi työnantajasi kustantamat  
 kalliit ohjelmasovellukset, haluatko  
 oppia enemmän excelin ja wordin
 käyttöä

●	 Tai haluatko syventää osaamistasi 
 sosiaalisessa mediassa  
●	 Tietotekniikkaosaaminen kuuluu
 jo työelämän perustaitoihin. Jos et
 ole vielä oppinut virtuaalilukemista,  
 nettikirjoittamista tai sähköisen  
 työpöydän ääressä työskentelyä,  
 koskaan ei ole myöhäistä opetella

Suomi.fi-portaali
Viranomaisten tavoitteena on, että 
jokaisen kansalaisen palvelut löytyvät
tulevaisuudessa yhdestä osoitteesta - 
suomi.fi. Jokaiselle kansalaiselle luo-
daan oma suomi.fi-asiointitili. Kansa-
laisen asiointitili on sähköisen asioin-
nin tietoturvallinen viestintäkanava 
kansalaisen ja viranomaisen välillä. 
Asiointitili on paperipostin korvaava 
toimitusosoite. 

Hankitaan jo nyt valmiudet ja tarvitta-
vat tietotekniikkataidot, ollaan 
valmiita vastaanottamaan muutokset.

Hyvää kevättä kaikille,

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
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5… Tapahtumia
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7… SMYL-kevätkokouskutsu

8… PopUpCollege Kampissa
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Tarkista jäsenmaksusi!
Olethan maksanut kalenterivuoden 2017 jäsenmaksusi. 
Maksamatta jättäminen ei tarkoita jäsenyydestä eroamista.
Lähetämme ensimmäisen maksukehotuksen maaliskuussa.
Jos haluat maksaa jäsenmaksusi useammassa erässä, laita 
viestiä jasenrekisteri@smyl.fi, niin sovitaan jäsenmaksueristä.

Tradenomikoulutus TAMK

Traveller Superstore



Huikkaselta	on	usein	kysytty,	mitä	hän	suosittaa	omille	lastenlapsillensa	
ammatiksi.	Kysymys	on	vaikea	näinä	ankeina	aikoina,	jolloin	luja	opiskelukaan	
ei takaa varmaa toimeentuloa ja pitkää leipää.

Maailma	muuttuu	aivan	liikaa	ja	aivan	liian	nopeasti.

Ovela	voisi	päätellä,	että	sellainen	ammatti	on	varmasti	hyvä,	missä	päätehtävä	
on	kuvata	tätä	muutosta.	Pääsee	seuraamaan	sivusta	hullunmyllyä	joutumatta	
itse siihen mukaan – ja palkka juoksee.

Ammatti	on	tietysti	lehtimiehen	ammatti.

Tarina	kuolinvuoteellaan	makaavasta	reportterista	on	koskettava.	
Kuolemaan	menevä	vanha	reportteri	lausui	viime	voimillaan:	
”Poikani. Minut on aina elättänyt Balkanin kysymys. Siitä olen saanut 
vaatimattoman toimeentuloni. Seuraa minua.”

Huikkanen	oli	nuorena	lehtimiehenä	Päijät-Hämeessä	Lahdessa.	Kun	päivä	oli	
uutisköyhä,	Huikkasella	oli	aina	varalla	varma	uutinen.	Yksi	soitto	varmisti,	missä	
on Lahden ja Jyväskylän väliä kiitävä kantosiipialus Tehi. Yleensä se oli jossain  
Päijänteellä	konepelti	ylhäällä	simahtaneena.	Siitä	sai	leipänsä	pitimiksi	aina	
uutisen.

Tehi	on	ajat	sitten	tehnyt	viimeisen	matkansa.	Vanha	ruutitynnyri	kytee,	
mutta	Balkankin	on	ollut	viime	vuodet	rauhallinen.

Lehtimiehen	ammatista	on	pudonnut	pohja.

Kirjaimet	ovat	menettäneet	merkityksensä;	nyt	maailma	hukkuu	numeroihin.	
Bittiavaruudessa	numeroita	on	käsittämättömät	määrät.	Numerot	jylläävät,	
sitä	on	loputon	data	ja	päättymätön	virta.

Tarjoaisiko numeroiden näpräily leipäpuun? 
Sitä	Huikkanen	nyt	yksiksensä	yön	hiljaisuudessa	pohtii.

Porkkana-	ja	perunakilolla	on	ikuisesti	vaihtuva	hintansa.	
Kullalla	samoin.	Niin	kuin	lyijyllä	–	ja	valuutoilla,	puuvillalla,	
Nokian	osakkeella,	nyhtökauralla,	selluloosalla,	tulitikuilla	ja	
Palmun Jussin tauluilla.

Hintojen	seurantaa	ei	voi	jättää	vain	tietokoneille.	
Kyllä	siinä	ihmiskättäkin	tarvitaan.

Minkähän	alan	ammattilaisten	työtä	se	on?
Veijo Huikkanen

Vieraskynä

Balkanin kysymys
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Nyt	sinulla	on	mahdollisuus	tutustua	uusiin	mobiili	high-tech	
kauneuslaitteisiin,	jotka	mullistavat	täysin	kotona	tehtävän	
kauneudenhoidon!

Laitteiden	avulla	on	saavutettu	huipputuloksia	ihon	kiinteytyk-
seen,	kosteuden	lisäämiseen	ja	veltostuneiden	kasvolihasten	
vahvistamiseen sekä ryppyjen ja juonteiden hälventämiseen.
Saat	apua	selluliitin,	raskausarpien	ja	rasvan	vähentämiseen	
sekä kehon kiinteytykseen.

Byas	Beauty	Stylistit	Karita Kuntsi ja Nina Riikonen kertovat 
kauneustilaisuudessa	laitteista	ja	niiden	käytöstä.

Kaikille	tilaisuuteen	osallistujille	tehdään	demo-kasvohoito.	
Voit	jo	heti	nähdä	ja	tuntea	laitteen	positiiviset	vaikutukset.	
Sinulla	on	myös	mahdollisuus	ostaa	laitteita	omaksi	ja	tehdä	
tilaus	tilaisuuden	lopussa.	

Tarjolla lasillinen kuohuvaa ja pientä purtavaa.

Tervetuloa!

Järjestämme	neljä	samansisältöistä	tilaisuutta.	Valitse	itsellesi	
sopiva	ajankohta	ja	ilmoittaudu	heti,	paikkoja	on	rajoitetusti	ja	
ne	täytetään	ilmoittautumisjärjestyksessä.

Tilaisuuden osallistumismaksu on 10 euroa, sisältäen 
kauneusinfon, tarjoilut ja demohoidon.

Sitovat	ilmoittautumiset		sähköpostitse	byas@smyl.fi.	
Saat	osallistumisvahvistuksen	ja	maksuohjeet	sähköpostiisi.	
Kerro	mihin	tilaisuuteen	osallistut	(laita	yksi	vaihtoehtopäivä),	
laita	nimesi,	sähköpostiosoitteesi	ja	puhelinnumerosi.

Kasvot ja kroppa 
kuntoon kesäksi!

Tilaisuus pidetään Byas koulutuskeskuksessa 
osoitteessa:	Byas Training Center,	Tilkankatu	7,	
Helsinki	(Pikku-Huopalahti)

Tervetuloa kauneustapahtumaan 
Pikku Huopalahteen!

ti  28.3. klo 17-19 ke 5.4. klo 11-13
to 20.4. klo 11-13 ti 25.4. klo 17-19

Lasipalatsin	remontoidut,	uudistuneet	ravintola,	baari	ja	
kahvila kutsuvat sinut viihtymään.

Tervetuloa tutustumaan uudistuneeseen 
Lasipalatsiin tiistaina 4. huhtikuuta klo 17-18. 

Kuulet	Lasipalatsin	historiaa,	nykypäivää	ja	tulevaa.	Nautitaan	
lasilliset	kuohuvaa	ja	maistellaan	Lasipalatsin	keittiön	herkullisia	
makupaloja. Tilaisuuden isäntänä toimii Lasipalatsin senior adviser 
Martti Tyynismaa.

Paikkoja	on	rajoitetusti,	joten	ilmoittaudu	heti,	paikat	täytetään	
ilmoittautumisjärjestyksessä.	Osallistumismaksu 10 euroa.

Sitovat	ilmoittautumiset		sähköpostitse	lasipalatsi@smyl.fi.	
Saat	osallistumisvahvistuksen	ja	maksuohjeet	sähköpostiisi.	
Laita	nimesi,	sähköpostiosoitteesi	ja	puhelinnumerosi.

smyl-tapahtumia

Tiistaina 4. huhtikuuta, klo 17-18

Mannerheimintie	22-24	
00100 Helsinki



Toiminta	business	to	business	(B2B)	-myyjänä	on	
muuttunut	viime vuosien aikana haasteellisemmaksi 
asiakaskäyttäytymisen	muutoksista	johtuen.	

Tänä	päivänä	ostaminen	on	entistä	osaavampaa	asiakas-
organisaatioissa	ja	usein ostamiseen osallistuu useampi
päätöksentekijä.	Hankinnat	sisältävät	sekä	tuotteita	että	
palveluita	ja	asiakkaille	on	tärkeää,	että	myyntiorganisaa-
tion	edustajat	onnistuvat	synnyttämään	arvon	kokemuk-
sia heti	ensimmäisistä	vuorovaikutustilanteista	lähtien.	
Tällaiset	arvon	kokemukset	voivat	liittyä	esimerkiksi	
innovatiivisiin	ajatuksiin	asiakkaan	liiketoiminnan	kehittä-
miseksi	tai	ajatuksiin	siitä,	miten	eri	toimialojen	trendien	
tulisi näkyä asiakkaalle toiminnan tasolla.

Asiakaskäyttäytymisen	muutoksista	johtuen	myös	moni	
B2B-puolella	toimiva	myyntiorganisaatio	on	siirtänyt	
tuotemyynnin verkkoon mahdollistaakseen B2B-
asiakkailleen mahdollisimman joustavan ja nopean tavan 
palveluun. 

Verkkokaupan	ympärille	on	myös	rakennettu	sisältöjä	
ja	elementtejä,	jotka	edistävät	asiakkaan	ostoprosessin	
edistymistä.	Voidaankin	sanoa,	että	myyjän	työ	on	muut-
tunut	verkon	kautta	asiakasta	palvelevaksi	inside sales 
-toiminnaksi sekä outside sales -toiminnaksi,	jota	voidaan	
myös	kutsua	arvomyyntityöksi.	

Arvomyyjän	tavoitteena	ei	ole	yksittäisten	tuotteiden	
myyntityö,	vaan	asiakkaan	muutoksen	arkkitehtina	toimi-
minen	ja	tähän	tarpeeseen	yhteistyössä	löydettyyn	haas-
teeseen palveluiden tarjoaminen. Arvomyyjän työ on siis
paljon haasteellisempaa kuin noin	kymmenen	vuotta	
sitten	niin	sanottu	tuotteiden	esittely-	ja	myyntityö.	

Itse	asiassa	tuotemyyjiä	ei	enää	tarvita,	sillä	asiakas	
haluaa	ostaa	tuotteet	itse	verkosta,	tavata	silloin,	kun	
ei	ehkä	vielä	tiedä,	mitä	tarvitsee	ja	kun	vielä	ei	ole	
ratkaisua	siihen,	mikä	olisi	paras	vaihtoehto	asiakkaan	
liiketoiminnan tarpeisiin. 

Viimeisimpien tutkimusten mukaan B2B-asiakkaan ja 
myyjän odotusten välissä on suuri kuilu ja siksi tämän 
päivän myyjälle onkin tärkeää ymmärtää ja osata toimia 
asiakkaan	odotusten	mukaisesti.

Oletko huomannut myyntityön vaatimusten 
kasvaneen viime vuosien aikana?

Tule opiskelemaan 
Tampereen ammattikorkeakouluun 
myyntiosaamista!

Hakeudu meille opiskelemaan 
tulevaisuuden parasta osaamista 
– myyntiosaamista!     

Mikäli olet huomannut muutostarpeita omassa 
myyntityössäsi	tai	sinua	kiinnostaa	siirtyminen	
arvomyynnin	tehtäviin,	tule	opiskelemaan	upe-
aan	ammattiin	meille	Tampereen	ammattikor-
keakouluun	Liiketalouden	koulutuksen	myynti-
osaamisen tradenomikoulutukseen. 

Merkonomeille on kevään yhteishaussa oma 
hakukohde Myyntiosaamista merkonomeille. 
Koulutukseen voit hakea myös ilman merkono-
mitutkintoa.

Nyt	onkin	mainio	mahdollisuus	opiskella	myynti-
osaamisen	tradenomiksi	ohjelmassa,	joka	toteu-
tetaan	monimuotona.	Tämä	tarkoittaa	sitä,	että	
opiskelijat tapaavat Tampereen	ammattikorkea-
koulussa lähiopetuksessa kerran kuukaudessa 
kahden päivän ajan ja kerran viikossa virtuaali-
sesti.	Mikäli	olet	jo	työelämässä,	on	tämä	juuri	
oikea opiskelumahdollisuus myös sinulle!

Pia Hautamäki
B2B-myynnin	yliopettaja

Tampereen	ammattikorkeakoulu
#B2B	#myyntityö	#unelmaduuni	@TAMK_UAS

Lisätiedot	
TAMK kevään 2017 haku: 

http://www.tamk.fi/web/tamk/kevaan-haku-2017

Haku 15.3. – 5.4.2017 

Kiinnostuitko? 

Kysy	lisää:	hakijapalvelut@tamk.fi
Lue	lisää:	www.tamk.fi
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KOKOUSKUTSU 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
KEVÄTKOKOUS  
   
Aika: lauantai 13. toukokuuta, 2017 klo 15. 
Paikka: ParfaitK, Ensi linja 1, Yrityslinna, Kallio, Helsinki
 Valtakirjojen tarkastus alkaa kello 14.45

ESITYSLISTA
 Vuoden 2017 kunniamerkonomin julkistaminen 
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. Käsitellään vuoden 2016 toimintakertomus ja   
 päätetään niistä toimenpiteistä, joihin kertomus 
 antaa aihetta
7. Käsitellään vuoden 2016 tilinpäätös ja toiminnan-
 tarkastajien lausunto, päätetään tilinpäätöksen  
 vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta
8. Päätetään yli-/alijäämän aiheuttamista toimen-
 piteistä
9. Valitaan liiton tarvitsemat edustajat
10. Käsitellään liittokokoukselle tehdyt esitykset
 - Porin Seudun Merkonomit ry:n esitys vuoden 2017  
 talousarvion tarkistuksesta  
11. Käsitellään jäsenhakemukset ja hyväksytään
 jäsenyyttä hakeneiden yhdistysten säännöt ja   
 toiminta-alueet
12. Vuoden 2017 talousarvion tarkistus
13. Ilmoitusasiat
14. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!

SUOMEN MERKONOMIYHDISTYSTEN LIITTO – SMYL RY
Hallitus

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!
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Tavoitteena	on	vakiinnuttaa	keväällä	
2016 pilotoitu PopUpCollege –toiminta-
malli osaksi verkostossa mukana olevien 
ammatillisen	koulutuksen	järjestäjien	
toimintaa.

Keväällä 2017 noin neljäkymmentä eri 
osaamisalojen eri-ikäistä opiskelijaa 
työskentelee Kampin kauppakeskuksessa 
Helsingin sydämessä PopUpCollegessa 
muutaman kuukauden aikana. Opiskeli-
jat	ideoivat	ja	jalkautuvat	toteuttamaan	
erityyppisiä palveluja ympäröivän kaup-
pakeskuksen yrityksille ja asiakkaille. 
Aitoja asiakasprojekteja toteutetaan 
monialaisissa	ja	moniammatillisissa	
tiimeissä.	

Toinen vastaavanlainen PopUpCollege –
konsepti	tullaan	toteuttamaan	syksyllä	
2017.

PopUpCollege	on	innovatiivinen	ja	työ-
elämälähtöinen	ammatillisen	koulutuk-
sen	oppimisympäristö,	joka	toimii	
ennakkoon	sovitun	mittaisissa	jaksoissa	
oppilaitosten ulkopuolella liike-elämän 
keskeltä	hankituissa	tiloissa.	
•	 Ammatillisen	koulutuksen	reformin	
tavoitteiden	mukaisesti	oppimisympä-
ristössä törmäytetään eri osaamisaloilta
tulevat	opiskelijat,	niin	nuoret	kuin	aikui-
setkin,	verkostoitumaan	ja	tekemään	
itse hankkimiaan projekteja ympäröivän 
elinkeinoelämän ja yritysten tarpeisiin. 
• Oppiminen tapahtuu projekteja teke-
mällä	ja	oppimista	ohjataan	tiimi-	ja	pro-
jektioppimisen	pedagogisia	menetelmiä	
soveltaen.	Opiskelijatiimejä	ohjaavat	ja	
sparraavat hankeverkoston eri oppilai-
toksista	tulevat	ammatilliset	opettajat
• Oppimisympäristöön hakeutuu ja 
valitaan opiskelijoita eri tutkinnoista. 
Jokainen opiskelija tekee itselleen 
henkilökohtaisen oppimissuunnitelman. 
Projekteissa työskentely mahdollistaa 
yksilöllisten	oppimistavoitteiden	saavut-
tamisen.
• Opiskelijoille kertyy työelämässä tar-
vittavaa	osaamista	ja	ammatillisten	tut-
kinnon osien suorituksia.

	–	uusi	tapa	oppia	ammattia	ja	hankkia	työelämätaitoja

PopUpCollege Kampin kauppakeskuksessa

PopUpCollege	–	on	kolmen	ammatillisen	koulutuksen	järjestäjän	yhteinen	
innovatiivinen	oppimisympäristö,	jossa	oppiminen	siirretään	koulujen	sei-
nien ulkopuolelle keskelle Helsingin sykkivää ydinkeskustaa. 
PopUpCollege	on	uusi	tapa	hankkia	ammatillista	osaamista	ja	työelämässä	
tarvittavia	avaintaitoja.	Toimintamallin	kehittämiseen	on	saatu	Opetus-
hallituksen hankerahoitusta vuodelle 2017. 

Projekteissa	työskentely	kerryttää	osaa-
mispisteitä kunkin opiskelijan henkilö-
kohtaisen oppimissuunnitelman mukai-
sesti.	Oppimisympäristössä	sovelletaan	
tiimi-	ja	projektioppimisen	pedagogisia	
menetelmiä.	Tavoitteena	on,	että	toteut-
tamalla asiakasprojekteja opiskelijat in-
nostuvat aidoista työtehtävistä ja oppi-
vat löytämään omia vahvuuksiaan sekä
kirkastamaan omia tulevaisuuden suun-
nitelmiaan ja työllistymismahdollisuuk-
siaan.

Valmentajaopettajat	tulevat	yhteistyö-
verkoston oppilaitoksista ja he ohjaavat 
tiimien	työskentelyä	ja	sparraavat	opis-
kelijoita	viikoittaisissa	treeneissä.	He	
myös	antavat	palautetta	opiskelijoiden	
etenemisestä ja ohjaavat hankkimaan 
projekteissa	tarvittavia	tietoja	ja	taitoja.	
Valmentajien työskentelyn tukena on 
tiimioppimisen	asiantuntija.

Hankeverkostossa ovat mukana Suomen Liikemiesten 
Kauppaopisto, Stadin ammattiopisto ja Salon seudun 
ammattiopisto.

Kuvassa vasemmalla SLK:n 
opetustoimen päällikkö Paula 
Hyytiäinen 

Ammatillisen koulutuksen uusi 
innovaatio sai kansainvälistä 
tunnustusta. 
International	education	business	
Partnership	Networkin	(IPN)	
Special	Chair’s	Global	Best	Award	
–palkinto	luovutettiin	juhlallisesti	
IPN:n	konferenssissa	Oslossa	
16.9.2016. 

International	education	business	
Partnership	Networkin	palkinnot	
ovat kaikkien kouluasteiden ympä-
ri	maailmaa	haettavissa	joka	toi-
nen vuosi.

TEKSTI: 
Anna-Maija Kunnas
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Osittaiselle eläkkeelle joustavasti 

Vanhuuseläkettä	voi	ottaa	maksuun	
osittaisena	61-vuotiaasta	alkaen.	
Kertyneestä eläkkeestä voi nostaa joko 
neljänneksen	(25	%)	tai	puolet	(50	%).	

Eläkkeen	ottaminen	varhennettuna	
(ennen	omaa	vanhuuseläkeikää)	pienen-
tää	nostettua	eläkeosaa	pysyvästi	0,4	
prosenttia	kuukaudessa	eli	4,8	prosent-
tia	vuodessa.	

Eläkkeeseen ei liity palkka- tai työaika-
seurantaa. Töissä voi halutessaan jatkaa 
kokopäiväisesti	eikä	työnantajan	kanssa	
tarvitse sopia asiasta. 

Jos otat eläkkeestäsi maksuun 25 pro-
senttia,	voit	halutessasi	myöhemmin	
nostaa	osuuden	50	prosenttiin.	Toisin-
päin muutosta ei voi tehdä.

Osittaisen	varhennetun	vanhuuseläk-
keen alaikäraja nostetaan 62 vuoteen 
vuonna 2025.

Miten varhennusvähennys lasketaan?

Varhennusaika lasketaan omasta alim-
masta eläkeiästä. Jos eläkeikäsi on 63 
ja		aloitat	osittaisen	vanhuuseläkkeen	
61-vuotiaana,	varhennusvähennys	las-
ketaan kahdelta vuodelta eli 24 kuukau-
delta	(24	x	0,4	%	=	9,6	%).

Jos	osittainen	vanhuuseläkkeesi	alkaa	
vasta alimman vanhuuseläkeikäsi jäl-
keen,	maksettavaa	eläkkeenosaa	koro-
tetaan	0,4	prosentin	lykkäyskorotuksella	
jokaiselta	kuukaudelta,	jolta	olet	myö-
hentänyt eläkkeesi alkamista.

Osittainen vanhuuseläke työttö-
myyden tai sairauden kohdatessa

Osittainen	varhennettu	vanhuuseläke	ei	
estä	työttömyysturvan	saamista,	eikä	se	
vähennä	työttömyyspäivärahan	määrää.	
Ansiopäiväraha	määräytyy	normaalisti	
työttömyyttä	edeltävän	työansion	
perusteella. 

Eläkeuudistus 2017 – lyhyesti 

Keitä eläkeuudistus koskee?
Eläkeuudistus tuli voimaan vuoden 
2017 alusta. Muutokset koskevat 
eläkeiän osalta vuonna 1955 ja sen 
jälkeen syntyneitä. Eläkeikä alkaa 
nousta vuonna 1955 ja sen jälkeen 
syntyneillä eli käytännössä vuonna 
2018.

Eläkekarttumien	osalta	uudistukset	
koskevat kaikkea vuonna 2017 ja 
sen jälkeen tehtyä työtä.

Keitä muutokset eivät koske?
Jos	olet	jo	eläkkeellä,	uudistus	ei	vaiku-
ta sinun eläkkeisiisi mitenkään. Jos olet 
syntynyt	vuonna	1954	tai	sitä	aiemmin,
uudistus	ei	vaikuta	eläkeikääsi,	mutta	
eläkkeiden	karttuminen	muuttuu	vuo-
desta	2017	lähtien	tekemästäsi	ansio-
työstä.

Miten eläkeikä muuttuu?
Vanhuuseläkkeen alaikärajaa nostetaan 
asteittain	vuoden	2017	jälkeen	siten,	
että	vuonna	1955	syntyneistä	alkaen	
ikäraja	nousee	3	kuukautta	jokaista	ikä-
luokkaa	kohti,	kunnes	vanhuuseläkkeen	
alaikäraja	on	65	vuotta.

Ensimmäisenä täysi 65 vuoden ikäraja 
koskee siis vuonna 1962 syntyneitä. 
Vuonna 1962–64 syntyneillä eläkeiän 
alaraja on 65.

Sen jälkeen eläkeikä sidotaan elinajan 
kehitykseen.

Vanhuuseläkkeelle siirtymisen yläikä-
raja kytketään vanhuuseläkkeen alaikä-
rajaan	siten,	että	näiden	ikärajojen	ero	
säilyy	5	vuotena.	Esimerkiksi,	kun	ala-
raja	on	65	vuotta,	yläraja	on	70.

Tutustu tarkemmin: 
www.elakeuudistus.fi

Mikä on uusi ja paljon puhuttu eläkemuoto: 
osittainen vanhuuseläke, OVE?

Sen sijaan lykkäyskorotusta vanhuus-
eläkkeeseen	ei	saa	yhtä	aikaa	työttö-
myyspäivärahan kanssa.

Tarkistathan	Kelasta,	miten	mahdollinen	
sairauspäivärahasi	määräytyy,	jos	haet
osittaiselle	varhennetulle	vanhuus-
eläkkeelle ollessasi sairauspäivärahalla 
tai sairastut eläkkeellä ollessasi.

Osa-aikaeläkkeitä vielä maksussa

Osittainen	varhennettu	vanhuuseläke	
korvasi osa-aikaeläkkeen vuoden 2017 
eläkeuudistuksen yhteydessä. Maksussa 
oleviin osa-aikaeläkkeisiin ei tule muu-
toksia,	jos	henkilö	jatkaa	osa-aikatyössä	
sopimuksen	mukaisesti.	Osa-aikaeläkkei-
tä voi vielä olla maksussa vuonna 2023.

Jos osa-aikaeläkkeellä ollessaan joutuu 
lomautetuksi,	kannattaa	siitä	ilmoittaa	
heti	työeläkelaitokseen.	

Lähde: 
Työeläke.fi		

www.tyoelake.fi

Uudet eläkelait voimaan 2017
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Länsiterminaalin	uusi	terminaalirakennus	vihittiin	
virallisesti	käyttöön	tiistaina	28.	helmikuuta,	ja	
Länsiterminaalille	kulkevat	raitiovaunut	9	ja	6T	
saivat uuden pääte- ja lähtöpysäkkinsä terminaalin 
edustalta.

Helsingin Sataman 
Länsiterminaali 2 
valmistui etuajassa

Merinäköalalla varustetulle Länsitermi-
naali	2:lle	pääsee	ratikalla	aivan	oven	
eteen. Avarassa terminaalissa on helppo 
liikkua ja kävelymatkat laivoihin ovat 
lyhyet. Laivojen liikkeet ja sijainnin voi 
hahmottaa	koko	ajan	lähtöaulan	lasisei-
nien läpi. 

Laivoja kulkee kuitenkin yhä myös van-
hasta terminaalista eli Länsiterminaali 
T1:stä,	jonka	edustalla	raitiovaunut	
pysähtyvät kuten aiemminkin.

Nyt	uudelta	Länsiterminaali	T2:lta lähte-
vät Tallink Siljan nopeat alukset Star ja 
MegaStar. Vanhalta T1-terminaalilta 
lähtevät Tallink Siljan Europa -alus sekä 
Eckerö Linen ja St. Peter Linen alukset. 

Länsiterminaali 2 on suunniteltu palve-
lemaan	erityisesti	nopeaa	reittiliikennet-
tä ja sen 6 –7 miljoonaa matkustajaa 
vuosittain.	Uusi	terminaali	on	Olympia-
terminaalin lisäksi vasta toinen alun 
perin	matkustajakäyttöön	Helsingissä	
suunniteltu satamarakennus. 

Nyt	suunnittelussa	on	pystytty	huomioi-
maan mahdollisimman hyvin matkusta-
misen	mukavuus,	laivaliikenteen	tarpeet	
ja erilaiset ympäristönäkökohdat.

Uudet	laiturit	sijaitsevat	heti	terminaalin	
vieressä ja alusten kääntöaikoja nopeut-
tavat	toiselle	laiturille	asennettu	auto-
maattinen	laivojen	kiinnitysjärjestelmä,	
sekä	kaksoisramppiratkaisu,	jonka	avulla	
ajoneuvoja voidaan ajaa laivaan ja ulos 
samanaikaisesti	kahdesta	kerroksesta.

Uusi terminaali on Helsingin
Sataman kuluvan vuosikymme-
nen suurin satsaus.

Terminaalikokonaisuuden	budjetti	oli	
45 miljoonaa euroa ja koko sataman 
uudistushankkeen	budjetti	90	miljoonaa	
euroa. Toteutuneet kustannukset 
alittivat	suunnitelman	yli	5	prosentilla	
ja terminaali valmistui kuukauden 
etuajassa.

Länsiterminaali 2 on vastauksemme 
Tallinnan	reitin	kasvutarpeeseen	
tulevia vuosikymmeniä varten. 
Kasvavalla	kapasiteetilla	ja	entistä	
mukavammalla matkustamisella 
luomme edellytyksiä kasvun jatku-
miselle.	Sujuvasti	toimivilla	satamilla	
Helsingin keskustassa on suuri merki-
tys	kaupungille	ja	sen	voimakkaasti	
kasvavalle	matkailualalle,	toteaa	
Helsingin Sataman toimitusjohtaja 
Kimmo Mäki.

TEKSTI JA KUVAT:

ANNA-MAIJA	KUNNAS

"

"
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Megastar tuo laivamatkustamisen 
täysin uudelle tasolle

Eri tyyppisiä ravintoloita ja baareja 
on	runsaasti	kansilla	8	ja	9.	Coffee	&	Co,
Sea	Pub,	Victory	Bar,	BURGER	KING®	
-hampurilaisravintola,	Fast	Lane	
-itsepalveluravintola,	The	Chef’s	Kitchen	
-	à	la	carte	-ravintola.	Laivan	keulassa	
sijaitsevaan	Delight	Buffet	-ravintolaan	
mahtuu yli 400 ruokailijaa.

Valaistukseen	on	suunnittelussa	kiinni-
tetty	erityistä	huomioita.	Katseenvan-
gitsija	on	komea,	iso	hevoslamppu.

Sitting Lounge on Tallinkin laivoilla täysin uusi 
matkustusluokka.	Rauhallinen,	suljettu	alue,	
jossa on mukavat istuimet ja voit ladata vaikka 
tietokoneen	tai	puhelimen	matkan	aikana	
televisiota	katsellen.	Sitting	Loungessa	on	yli	
300 istumapaikkaa.

Itämeren	uusin	tulokas	ja	järjestyksessään	toinen	LNG-alus,	
m/s	Megastar	on	laiva,	jossa	matkustajien	toiveet	on	otettu	
erityisesti	huomioon.	Megastarin	yleisilme	on	valoisa,	avara	
ja	kaikki	tilat	on	sisustettu	tyylillä.

Istumapaikkoja ja sopiva 
matkustustapa löytyy jokai-
selle. Laivaan mahtuu 2 800 
matkustajaa. 

Matkustusluokkia on useita: 
Business	Class,	Comfort	
Class,	Sitting	Lounge,	lapsille	
oma leikkihuone Children's 
Playroom ja kuorma-auton 
kuljettajille	Driver's	Club,	
hyttejäkin	löytyy.	

Ostoskeskus kahdessa kerroksessa - 
Traveller Superstore
Laivalla teet ostokset edullisin merihinnoin. 
Itämeren suurimmasta 2800 m2 Traveller Superstore 
-myymälästä löydät kerralla kaiken tarvitsemasi! 
Voit myös hyödyntää kätevää Q-Shopping -palvelua 
(skannaa	maihinnousukortti,	ostettavat	tuotteet	ja	
maksa	itsepalvelukassalla).	Voit	varata	ostosristeilyn	
auton	kanssa	tai	ilman.	Auton	jätät	kätevästi	parkkiin	
autohalliin,	joka	sijaitsee	Traveller	Superstore	-kaupan	
kassojen vieressä kannella 7. Ostokset saat viedä 
autoon jo matkan aikana. 

TEKSTI: 
ANNA-MAIJA KUNNAS
KUVAT: HEIKKI KUNNAS



Työsuhdejuristin palsta
Juhani Viilo, Työsuhdejuristi
Asianajaja, Varatuomari
Arto Vainio, Työsuhdejuristi
Asianajaja, Varatuomari
Johanna Laine, Työsuhdejuristi
Asianajaja, Varatuomari
Maiju Koivisto, Työsuhdejuristi, 
Lakimies, Oikeustieteen maisteri
Marja Saari, Asianajosihteeri

Työlainsäädännön muutokset 2017

Toistaiseksi voimassa olevissa työ-
sopimuksissa koeajan enimmäis-
kesto voi 1.1.2017 lukien olla kuusi 
kuukautta aiemman neljän kuukau-
den sijaan. 

Työsopimuksissa voidaan edelleen 
sopia lyhyemmästäkin koeajasta.
 Muutos ei vaikuta työehtosopimuk-
siin perustuviin lyhyempiin koeai-
koihin. Jos työehtosopimuksessa 
on sovittu lyhyemmästä koeajasta, 
noudatetaan sitä. 

Toisin kuin aiemmin, koeajan enim-
mäiskestoa ei enää voida pidentää 
työtekijälle työsuhteen alussa järjes-
tetyn erityisen koulutuksen perus-
teella. Työnantajalla on kuitenkin 
jatkossa oikeus pidentää koeaikaa, 
jos työntekijä on koeaikana ollut 
työkyvyttömyyden tai perhevapaan 
vuoksi poissa työstä. 

Työnantaja saa pidentää koeaikaa 
kuukaudella kutakin työkyvyttö-
myys- tai perhevapaajaksoihin sisäl-
tyvää 30:tä kalenteripäivää kohden. 
Työkyvyttömyyden syyllä tai sillä, 
onko poissaolon ajalta maksettu 
palkkaa, ei ole merkitystä. Poissa-
olopäivien ei tarvitse olla yhden-

jaksoisia, vaan kaikki työkyvyttö-
myydestä tai perhevapaista johtuvat 
poissaolopäivät lasketaan yhteen. 
Kalenteripäiviä laskettaessa huo-
mioidaan kaikki työkyvyttömyys- ja 
perhevapaajaksoon sisältyvät kalen-
teripäivät, myös vapaapäivät. 

Koeajan pidentäminen edellyttää, 
että poissaoloja on alun perin sovi-
tulla koeajalla vähintään 30 kalen-
teripäivää. Mikäli näin on ja jos 
työntekijälle kertyy jatketun koeajan 
aikana poissaoloja toiset 30 kalen-
teripäivää, koeaikaa voidaan pi-
dentää uudelleen. 

Koeaika ei pitene automaattisesti, 
vaikka työntekijä olisi ollut työkyvyt-
tömyydestä tai perhevapaista johtu-
en poissa työstä 30 kalenteripäivää. 

Työnantajan on aina ilmoitettava 
pidentämisestä työntekijälle.
Ilmoitus on tehtävä ennen koeajan 
päättymistä. 

Määräaikaisessa työsopimuksessa 
koeaika saa pidennyksineen olla kor-
keintaan puolet työsopimuksen kes-
tosta, kuitenkin enintään kuusi kuu-
kautta. Kuuden kuukauden enim-
mäiskestoa ei saa ylittää, vaikka 
työntekijälle kertyisi vähintään 30 
kalenteripäivän verran poissaoloja.

1.1.2017 alkaen pitkäaikaistyöttömän
saa palkata määräaikaiseen työsuh-
teeseen ilman perusteltua syytä. 

Tämä muutos mahdollistaa poikkea-
misen työnantaja-aloitteisiin määrä-
aikaisiin työsopimuksiin muutoin 
liittyvästä perustellun syyn edelly-
tyksestä. 

Muutos sallii määräaikaisen työ-
sopimuksen tekemisen pitkäaikais-
työttömän kanssa sellaisiinkin 
töihin, joissa työnantajan työvoiman 
tarve on pysyvä.  

Pitkäaikaistyöttömänä pidetään 
henkilöä, joka on ollut työ- ja elin-
keinotoimiston ilmoituksen perus-
teella edellisen 12 kuukauden ajan 
yhdenjaksoisesti työtön työnhakija. 

Enintään kahden viikon pituinen 
palvelusuhde ei katkaise työttö-
myyden yhdenjaksoisuutta. 

Määräaikainen sopiminen ilman pe-
rusteltua syytä edellyttää, että työn-
antajalla on ennen määräaikaisen 
työsopimuksen tekemistä käytös-
sään TE-toimistolta saatu selvitys 

Yhteydenotot juristeihin SMYL-liiton kautta.
Tarkastamme jäsenyyden voimassaolon.

etunimi.sukunimi@viilovainio.fi

Useita hallitusohjelman toteuttamiseen ja osin myös 
kilpailukykysopimukseen liittyviä työlainsäädännön 
muutoksia on tullut voimaan 1.1.2017 lukien. 

Nämä muutokset koskevat koeaikaa, takaisinotto-
velvoitetta, määräaikaista työsopimusta, työnantajan 
sivukuluja sekä muutosturvaa ja työterveyshuoltoa.

Myöhemmin, 1.4.2017 lukien tulee voimaan sairaus-
vakuutuslain muutos koskien perhevapaakustan-
nusten korvausta. 

Koeajan enimmäiskeston 
piteneminen

Määräaikaisen työsopimuksen 
tekeminen pitkäaikaistyöttö-
män kanssa

Jos pitkäaikaistyötön palkataan 
vuotta pidemmäksi ajaksi tai jos 
hänen kanssaan tehtävät määrä-
aikaiset työsopimukset eivät täytä 
1.1.2017 voimaantulleita edellytyk-
siä, työnantajalla tulee edelleen 
olla laissa tarkoitettu perusteltu 
syy määräaikaisuudelle.
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palkattavan henkilön työttömyydes-
tä ja sen kestosta. Käytännössä työn-
antaja voi pyytää TE-toimistolta 
tiedot työhön sopivista pitkäaikais-
työttömistä. Tällöin TE-toimisto 
saa luovuttaa tiedot työnantajalle, 
jos työnhakija on antanut siihen 
suostumuksensa. 

Työnhakija voi, esimerkiksi hakies-
saan töitä suoraan työnantajalta, 
myös itse toimittaa työnantajalle 
TE-toimistolta saamansa todistuk-
sen pitkäaikaistyöttömyydestään. 
Työnantaja voi luottaa todistuk-
seen, jos se on laadittu ”lyhyen 
ajan sisällä” ennen määräaikaisen 
työsopimuksen tekemistä. 
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, 
että todistuksen päivämäärän ja 
työsuhteen alkamisen välillä ei ole 
kulunut kahta viikkoa pidempää 
aikaa, koska jo yli kahden viikon 
pituinen palvelussuhde katkaisee 
edellytyksenä olevan 12 kuukauden 
työttömyyden yhdenjaksoisuuden. 
  
Ilman perusteltua syytä työsopimus 
voidaan tehdä pitkäaikaistyöttömän 
kanssa enintään vuoden määräajak-
si. Määräaikaisia sopimuksia voi-
daan vuoden aikana tehdä myös 
useampi, kuitenkin enintään kolme. 
Viimeisen sopimuksen on alettava 
ennen kuin ensimmäisen sopimuk-
sen alkamisesta on kulunut yksi 
vuosi. Sopimusten yhteenlaskettu 
kesto ei saa ylittää yhtä vuotta. Vuo-
den ylittävät sopimukset edellyttävät 
perusteltua syytä.

Työsuhdejuristin palsta

Takaisinottovelvoitteen keston 
lyhentyminen

Jos työnantaja tarvitsee työsuhteen 
päätyttyä työntekijöitä samoihin 
tai samankaltaisiin tehtäviin, joita 
tuotannollisilla ja taloudellisilla 
perusteilla irtisanottu työntekijä oli 
tehnyt, työnantajan on tarjottava 
tätä työtä irtisanotulle työntekijälle, 
jos tämä on ilmoittautunut TE-
toimistoon työnhakijaksi.
 
Tämän työnantajan takaisinottovel-
vollisuuden kesto tuotannollisilla ja 
taloudellisilla perusteilla irtisanot-
tua työntekijää kohtaan lyheni 
aiemmasta yhdeksästä kuukaudesta 
neljään kuukauteen. 

Niin sanotuille ”isoille” työnantajille 
on säädetty joitakin uusia velvolli-
suuksia koskien tuotannollisia ja 
taloudellisia irtisanomistilanteita. 

Nämä erityisesti muutosturvan ja 
työterveyshuollon laajentumista 
koskevat muutokset koskevat vain 
niitä työnantajia, joiden palveluk-
sessa on säännöllisesti vähintään 
30 työntekijää ja kohdistuvat irti-
sanottaviin työntekijöihin, joiden 
työsuhde on kestänyt yhdenjaksoi-
sesti vähintään viisi vuotta työsuh-
teen päättymiseen mennessä. 
Edellä mainituin edellytyksin työn-
antajalla on velvollisuus järjestää 
työterveyshuolto irtisanotulle työn-
tekijälle kuuden kuukauden ajan 
työntekovelvollisuuden päättymi-
sestä lukien. 

Velvollisuus koskee 1.1.2017 ja sen 
jälkeen irtisanottuja työsuhteita. 
Jos työsuhde on irtisanottu viime 
vuonna, mutta irtisanomisaika 
päättyy vasta 1.1.2017 jälkeen, 
ei työnantajan tarvitse järjestää 
työterveyspalveluja edellä mainitulla 
tavalla.

Jos työsuhde on kuitenkin jatkunut 
keskeytyksettä sen päättymiseen 
mennessä vähintään 12 vuotta, 
takaisinottovelvollisuuden pituus on 
kuusi kuukautta. 

Uutta takaisinottovelvollisuutta 
sovelletaan työsopimuksiin, jotka 
päättyvät 1.1.2017 tai sen jälkeen. 

Jos työsopimus on päättynyt ennen 
1.1.2017, takaisinottovelvollisuuden 
pituus määräytyy vanhan lain mu-
kaan eli on yhdeksän kuukautta.
 
Työehtosopimusten määräykset 
takaisinottovelvoitteen pituudesta 
ovat ensisijaisia lakiin nähden. 

Jos työsopimukseen sovellettavassa 
työehtosopimuksessa on esimerkiksi 
määrätty takaisinottoajaksi yhdek-
sän kuukautta, noudatetaan sitä 
myös 1.1.2017 tai sen jälkeen päät-
tyvien työsopimusten kohdalla.

Muut muutokset

Samojen edellä mainittujen edelly-
tysten täyttyessä työnantajalla on 
velvollisuus tarjota tuotannollises-
ta ja taloudellisesta syystä irtisano-
tulle työntekijälle työllistymistä 
edistävää valmennusta tai 
koulutusta.  

Periaatteet, joiden mukaan työnan-
taja järjestää työntekijöille valmen-
nusta tai koulutusta, on sisällytettä-
vä työnantajan henkilöstö- ja koulu-
tussuunnitelmaan. Valmennuksen ja 
koulutuksen tarjoamisvelvollisuus
ei koske työnantajaa, joka on anta-
nut yhteistoimintaneuvotteluita kos-
kevan neuvotteluesityksen ennen
1.1.2017. Näin ollen sellaisilla työn-
tekijöillä, joiden työsuhteet irtisano-
taan 1.1.2017 tai sen jälkeen, jos irti-
sanomista edeltävät yhteistoiminta-
neuvottelut on aloitettu ennen vuo-
denvaihdetta, ei ole oikeutta val-
mennukseen tai koulutukseen.  

Kilpailukykysopimuksen perusteella 
työnantajan sivukuluja eli työnanta-
jan eläkemaksua, työttömyysvakuu-
tusmaksua ja työnantajan sosiaali-
turvamaksua alennettiin vuonna 
2017 maksettavien palkkojen osalta.
1.4.2017 tulee voimaan sairausva-
kuutuslain muutos perhevapaakus-
tannusten kertakorvauksesta. 
Muutoksen myötä työnantajalla on 
oikeus tietyin edellytyksin 2.500 
euron suuruiseen kertakorvaukseen
perhevapaista aiheutuvista kustan-
nuksista. 

Työntekijä voi olla ilman perustel-
tua syytä tehtävien sopimusten 
välissä toisen työnantajan palve-
luksessa. Ensimmäisen työnantajan 
näkökulmasta työntekijä säilyttää 
pitkäaikaistyöttömän statuksensa, 
mutta toisen työnantajan näkökul-
masta ei.

Esimerkki: Jos sama työntekijä 
menee toisen ja kolmannen sopi-
muksen välillä muun työnantajan 
palvelukseen, kolmas sopimus 
ensimmäisen työnantajan kanssa 
voidaan tehdä ilman perustellun 
syyn vaatimusta. Sen sijaan näiden 
väliin tuleva toisen työnantajan 
kanssa tehtävä sopimus edellyttää 
perusteltua syytä, koska tähän 
työnantajaan nähden työntekijä 
ei yli kahden viikon työsuhteen 
perusteella ole pitkäaikaistyötön. 



Ota matkalle mukaan lääkemääräykset 
eli	reseptit.	Niillä	voit	tarvittaessa	todis-
taa	tullissa,	että	sinulla	on	oikeus	kuljet-
taa henkilökohtaisia lääkkeitä mukanasi.

Jos	käytät	sähköistä	reseptiä,	ota	
matkalle mukaan jokin seuraavista:
-	 Lääkärin	tulostama	potilasohje.	Siinä
 on lueteltu kaikki sinulle samalla ker-
 taa määrätyt lääkkeet.
- Apteekista tai lääkkeen määrääjältä
	 saatava	allekirjoitettu	englanninkieli-
 nen yhteenvetotuloste eli Jäljennös
 sähköisistä resepteistä. Jäljennöksen
	 voi	tulostaa	sellaisista	lääkkeistä,	joita
	 on	ostettu	apteekista.
- Suomenkielinen yhteenveto resepteis- 
	 tä,	jonka	voit	pyytää	apteekista	tai	ter-
 veydenhuollosta tai tulostaa itse Oma-
 kannasta. Palveluun kirjaudutaan joko  
	 sähköisellä	henkilökortilla	(HST-kortti),	
 pankkitunnisteilla tai mobiilivarmen- 
 teen avulla.

- Voit pyytää lääkäriltä lisäksi myös selvi-
	 tyksen	lääkityksestä	ja	sen	perusteista,	
	 sairautesi	diagnoositietoja	tai	hoitoker-
 tomuksia. Joskus asiakirjojen käännät- 
	 täminen	englanniksi	tai	kohdevaltion		
 kielelle voi olla järkevää.

Matkustaessasi ulkomaille kuljeta lääk-
keet alkuperäispakkauksessa ja pakkaa
lääkkeet käsimatkatavaroihin. 

Henkilökohtaisten lääkkeiden maahan-
tuontikäytännöt	ja	mukana	kuljetettavat	
sallitut lääkeaineet riippuvat kohde-
maasta.	Tarkempia	tietoja	saat	kysymällä	
suoraan esim. kohdemaan tullin verkko-
sivuilta tai kohdemaan suurlähetystöstä.

Huumaavien ja keskushermostoon vai-
kuttavien lääkkeiden vienti ulkomaille
 
Matkustaessasi	Schengen*-maihin,
sinulla	tulee	olla	Schengen-todistus,	jos
kuljetat	mukanasi	tiettyjä	pääasiassa
keskushermostoon	vaikuttavia	(PKV)
lääkkeitä,	psykotrooppisia	aineita	tai
huumausaineita sisältäviä lääkkeitä.

Esitä apteekissa matkalle mukaan otet-
tavat	lääkkeet,	niin	apteekki	neuvoo,	tar-
vitaanko	niiden	osalta	Schengen-todis-
tusta. Todistus on voimassa 30 vuoro-
kautta	matkan	alkamispäivästä.

Schengen-todistus	on	Schengen-
maissa	käytettävä	virallinen	dokumentti,
jolla alueella liikkuva yksityishenkilö voi
osoittaa	esim.	viranomaiselle,	että	
hänellä on oikeus pitää hallussaan ko.
lääkkeitä.

Todistusta varten apteekissa tarvitaan
-	 lääkettä	koskeva	resepti
-	 matkustusasiakirja	(passi	tai	henkilö-
	 kortti).	Passin	numero	merkitään	todis-
 tukseen. Jos henkilö matkustaa Poh-
	 joismaissa,	eikä	hänellä	ole	passia,	to-
 distukseen merkitään henkilötunnus.
Todistus voidaan antaa kun
- lääke toimitetaan apteekista
-	 jälkikäteen	siitä	apteekista,	josta	lääke
	 on	toimitettu.

*Schengen-maat:	Alankomaat,	Belgia,	
Espanja,	Islanti,	Italia,	Itävalta,	Kreikka,	
Latvia,	Liettua,	Luxemburg,	Malta,	Norja,
Portugali,	Puola,	Ranska,	Ruotsi,	Saksa,	
Slovakia,	Slovenia,	Suomi,	Sveitsi,	
Tanska,	Tšekki,	Unkari,	Viro

Lääkkeet mukaan ulkomaille
Lääkkeen ostaminen ulkomailla

Jos	aiot	ostaa	lääkkeitä	ulkomailla,	lääk-
keen	määrääjä	voi	kirjoittaa	sinulle	säh-
köisen	reseptin,	nimeltään	Lääkemää-
räys	ulkomailla	ostoa	varten.	Potilasoh-
jeen sijasta lääkkeen määrääjä tulostaa 
englanninkielisen	lääkemääräyksen,	jota	
käytetään	paperisen	reseptin	tapaan.		
Sillä ei voi ostaa lääkkeitä Suomesta eikä 
sitä voi itse tulostaa Omakannasta.

Seuraavista	lääkkeistä	ei	voi	kirjoittaa	
Lääkemääräystä ulkomailla ostoa varten
- huumausaineita sisältävät tai 
- alkuperäisen lääkemääräyksen 
	 vaativat	PKV-lääkkeet
-	 apteekissa	valmistettavat	lääkkeet.

EU-maiden	on	tunnustettava	toisissa	
jäsenmaissa	annetut	reseptit.	Apteekki	
voi	kieltäytyä	toimittamasta	toisessa	
jäsenmaassa	annettua	reseptiä,	jos	se	
epäilee	reseptin	aitoutta	tai	asianmukai-
suutta.	Apteekki	toimittaa	lääkkeet	
oman	maan	lainsäädäntönsä	mukaisesti.

Lähde:	http://www.kanta.fi/
reseptit-mukaan-ulkomaille

Lisätietoa:

http://www.kela.fi/in/
internet/suomi.nsf/
NET/020412141426PM?OpenDocument

https://www.hoitopaikanvalinta.fi/
laakkeet/eurooppalainen-laakemaarays/

https://www.hoitopaikanvalinta.fi/
laakkeet/laakkeiden-vienti-ulkomaille/

Matkatoimistoille	on	herännyt		huoli,		osaavatko	ulkomaille	
matkustavat	ottaa		oikeat	lääkkeitään	koskevat	selvitykset	
mukaan	matkalle,	kun	lääkereseptit	ovat	muuttuneet	
vuoden alusta sähköisiksi.  Viranomaiset ovat ohjeistaneet 
matkustajia	asian	suhteen	seikkaperäisesti.		

Ohjeistuksissa	on	korostettu,	että	vaikka	matkustajilla	ei	
ole	jatkossa	mahdollisuutta	ottaa	mukaan	paperireseptiä,	
on		heillä	oltava	olemassa	dokumentit,	joilla	he	voivat	
osoittaa	esim.	tullissa,	että	heillä	on	oikeus	kuljettaa	
mukanaan henkilökohtaisia lääkkeitä.   

Sähköinen resepti pakolliseksi vuoden 2017 alusta lukien
Ulkomaille	matkustavalle	tärkeää	tietoa	
löytyy esimerkiksi:
Terveyden	ja	hyvinvoinnin	laitoksen	sivuilta,	johon	
matkatoimistot		kehottavatkin		matkustajia		tutustumaan.	
 
Reseptiuudistukseen		liittyvää		tarkempaa		tietoa	
löytyy	myös	esimerkiksi	osoitteesta	:
http://www.kanta.fi/reseptit-mukaan-ulkomaille

Lähde: SMAL
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Prahaan on vaivatonta ja edullista mat-
kustaa,	halvat	lennot	Prahaan	kestävät	
vain	pari	tuntia	per	suunta,	joten	jo	
pelkästään viikonloppulomalla Tsekin 
pääkaupungissa	ehtii	tehdä	paljon.	

On	rentouttavaa	kuljeksia	Prahan	
Vanhan kaupungin kujilla ja piipahtaa 
aina	välillä	pivniceen	eli	oluthuoneeseen	
siemaisemaan	paikallista	olutta	ja	
nauttimaan	ehdottomasti	maittavaa	
paikallista ruokaa ja löytyy nykyään 
erinomaista paikallista siideriäkin. 
Jokiristeily Moldaulla avaa uuden 
näkökulman seitsemän sillan Prahaan.
Prahan	kuuluisin	silta	on	Kaarlensilta,	
joka vie Vanhasta kaupungista Vltava-
joen toiselle puolen Mala Stranaan eli 
Prahan Pienelle Puolelle. Kaarlensilta 
on päivisin niin täynnä turisteja ja 
kaupustelijoita,	ettei	sen	kauneutta	
oikein	huomaakaan.	Siltaan	kannattaakin	
tutustua	yöllä	tai	aamuvarhaisella,	
jolloin se on kauneimmillaan.

Ostokset	ovat	tietenkin	ehdoton	"must",	
kun kaupunkilomalla ollaan. Kaikkea 
tarpeellista löytyy yllin kyllin matka-
laukun	täytteeksi.

Kaunis	kaupunki	hemmottelee	erityisesti	
teatterin	ja	musiikin	ystävää.	Marionetti-	
ja	pantomiimiteatteriesitykset	sekä	
taianomainen	musta	teatteri	avautuvat	
kieltä	taitamattomallekin.	Konserttisali-
ensa	ohella	Praha	on	kuulu	lukuisista,	
tunnelmallisista jazzklubeistaan.

Praha – 
viikonloppulomien klassikko

TEKSTI JA KUVAT: 

TIINA	LAURILA,	JANI	KALLIONIEMI

Miksi Prahaan?
• Edulliset lennot  
 Prahaan kestävät 
	 vain	pari	tuntia			
 per suunta
• Edullinen hintataso
• Prahan kauneus ja
 ilmapiiri lumoavat
• Monipuolinen   
	 kulttuuritarjonta
• Toimiva julkinen  
	 liikenne,	ratikat,	
 metro

Helmikuun	viimeinen	viikko,	aurinko	
paistaa	ja	mittarissa	neljätoista	plus-
astetta.	Olemme	saapuneet	minilomalle	
Prahaan. Ei huono alku lomalle!

Museotarjonta on runsas ja sisäänpääsy-
maksut ovat edullisia. 

Seuraavaan Prahan reissuun varaamme 
muutaman päivän lisää ja vierailemme 
esimerkiksi Tekniikan museossa. Siellä 
on	hienoja	junia,	lentokoneita,	autoja,	
moottoripyöriä,	kirjapainotekniikkaa,	
kodinkoneita,	tsekkiläisiä	keksintöjä	ja	
paljon muuta. 

Prahan linnassakin saa aikaa vierähtä-
mään useita tunteja. Paljon jäi vielä 
näkemättä	ja	kokematta.

Tuleekohan Prahasta tämän reissun 
jälkeen	meidän	"uusi	Tallinna"	-	se	jää	
nähtäväksi.	Nyt	totuttelemme	taas	
arkeen onnistuneen loman jälkeen.

Vanhankaupungin keskuksen eli 
Vanhankaupungin aukion kuuluisin 
nähtävyys	on	mystinen	Astronominen 
kello,	joka	tikittää	katoavaa	aikaa	
Raatihuoneen	kellotornissa.

Staré Mesto eli Prahan Vanhakaupunki
Prahan Staré Meston komealla aukiolla ja kapeilla 
kujilla	vuorottelee	barokin	värikäs	loistokkuus	ja	
goottilainen	synkkyys.	Taloihin	ja	katuihin	liittyy	
tarinoita	pelottomista	uskonpuhdistajista,	julmista	
teloituksista ja hyytävistä kummituksista. 

Nové Mesto eli Uusikaupunki on	yli	600	vuotta	vanha.

Praha	tarjoaa	taatusti	jokaiselle	jotakin,	niin	romantiikkaa	
hakeville	pariskunnille	kuin	hauskanpitoa	ja	kulttuuria	
etsiville matkaajillekin. 
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Sitovat ilmoittautumiset Sirpalle 13.4. mennessä 
sirpa.rahkonen2@gmail.com tai puh. 050 370 0203. 
Ilmoittautuneille lähetämme sähköpostilla erikseen 
tarkempaa tietoa tapahtumasta ja mahdollisesta 
yhteiskuljetuksesta.

La 6.5. klo 8-16
Retki kansallispuistoon

Teemme opastetun luontoretken Puurijärven-Isonsuon 
kansallispuistoon, lähtö Porin linja-autoasemalta. 

Puurijärven ja Isonsuon kansallispuisto sijaitsee Pirkanmaan 
ja Satakunnan maakunnissa Huittisten, Kokemäen ja Sasta-
malan kuntien alueella. Se on perustettu vuonna 1993. 

Luontoretken kesto paikan päällä on noin 5-6 tuntia. 
Kilometrejä tulee kävellen noin 6. Retken tarkoitus on 
nauttia luonnosta teeman mukaisesti, joten etenemme 
rauhalliseen tahtiin. Kävelemme osan matkaa pitkospuita 
pitkin, nousemme välillä lintutornille ja luontolavalle tark-
kailemaan lintuja ja ihastelemaan maisemia. Nuotiopaikalla 
syömme mukaan ottamiamme omia eväitä ja juomme no-
kipannukahvit. Retkelle pitää varata mukaan säänmukaiset 
varusteet. Hyvällä kelillä pärjää retkijalkineissa tai lenkka-
reilla. Kiikarit voi heittää reppuun mukaan, jos sellaiset 
omistaa.

Osallistumismaksu: 15 euroa/henkilö 
(sisältäen yhteiskuljetuksen, kahvin + pikkupurtavan 
sekä oppaan palvelut)

Ilmoittautumiset Sannalle 21.4. mennessä 
sanna.mustaniemi@luukku.com tai puh. 040 513 0368.

Su 9.7. klo 13
Entäs nyt Kotomaa
Tuiskulan kesäteatteri, Ilmiintie 27, Tuiskula 

Näytelmä on lämminhenkinen kansankomedia Kotomaan 
torpan vaiheista 1920-luvun alkupuolella, kun torppien va-
pautuminen Tuiskulassa, Köyliössä ja koko maassa oli juuri 
tapahtumassa. Torpparilain tulo oli kansakuntaa syvästi 
koskettava uudistus.

Aito murre raikuu Tuiskulan mäellä, Torpparimuseon 
autenttisessa miljöössä. Mittava, osaava näyttelijäkunta 
(lähes 40 roolia!) puetaan prikulleen ja ehdoton antaumus
sekä kokenut ohjaaja takaavat nautittavan kesäteatteri-
kokemuksen. Tuiskulan kylä sijaitsee Säkylän Köyliössä, 
Satakunnan sydämessä. Kesäteatterissa on katettu 500 
hengen katsomo, penkeissä on selkänojat. Paikat ovat 
numeroimattomia. 

Hinta: 10 euroa yhdistyksemme jäseniltä, 
 15 euroa muilta 
 (sisältäen lipun ja väliaikakahvin)

Sitovat lippuvaraukset Leilalle 9.6. mennessä 
leila.kantonen@gmail.com tai puh. 040 748 2450. 

Turun Merkonomit ry

Ma 20.3. klo 17
Sääntömääräinen kevätkokous
Ravintola Julinia, Linnankatu 18, 4. krs, 20100 Turku

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Tarjolla buffee-ruokailu.
Tervetuloa!

Tampereen Merkonomit ry

To 9.3. klo 18
Sääntömääräinen kevätkokous
Tampereen Merkonomit ry:n toimisto
Itsenäisyydenkatu 23 C 64, 33500 Tampere

Kokouksessa käsitellään sääntöjen kevätkokoukselle
määräämät asiat.
Tervetuloa!

Porin Seudun Merkonomit ry

To 30.3. klo 17.15
Yhdistyksen kevätkokous
Bowling 4 You, Puinnintie 4. Pori

Tervetuloa yhdistyksemme kevätkokoukseen ja samalla 
tutustumaan Porin keilahalliin.

Illan ohjelma alkaa klo 16.30 iltapalalla, jonka jälkeen pide-
tään vuosikokous klo 17.15 alkaen. Kokoukseen osallistuvilla 
on vapaa keilausmahdollisuus klo 18-19 (käyttöömme on 
varattu kolme rataa). Kannattaa varata mukaan rennot 
vaatteet, jalkineet saa hallilta. Mikäli et itse halua keilata, 
voit kannustaa muita, yhdessä on aina hauskempaa!

Kokoustarjoilun järjestämiseksi pyydämme 
ennakkoilmoittautumiset Leilalle viimeistään 22.3. 
leila.kantonen@gmail.com tai puh. 040 748 2450.

Ke 3.5. klo 9-17
Senior Sport
Kankaanpään kuntoutuskeskus, Kelankaari 4

Liiku, viihdy ja virkisty hyvässä seurassa! Kuntoutuskeskus 
järjestää supersuositun Senior Sport -tapahtuman 3.5. 
Kankaanpäässä. 
Ohjelmaan sisältyy aamukahvit, ohjatut liikuntatuokiot 
aamu- ja iltapäivällä, lounas noutopöydästä, päiväkahvit ja 
tanssit sekä Anne Pohtamon luento Hyvinvoivana kaiken 
ikää. 

Olemme varanneet tähän tapahtumaan 20 paikkaa 
jäsenillemme ja heidän seuralaisilleen. 

Hinta: 20 euroa yhdistyksemme jäseniltä,
 30 euroa ei-jäseniltä 
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Toivotamme tervetulleiksi tähän heinäkuiseen teatteri-
tapahtumaamme myös muiden merkonomiyhdistysten 
jäsenet, esimerkiksi Turusta ja Tampereelta! Olemme alus-
tavasti varanneet paikkoja aika runsaasti, joten miettikää 
ja ottakaa yhteyttä, niin sovitaan käytännön järjestelyistä. 

Lokakuussa 
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. 

Porin Teatteriin tuleva näytelmä saa ensi-iltansa päänäyttä-
möllä syyskuussa.  Ohjaus Heikki Paavilainen. Varaamme 
lippuja lokakuulle, lisätietoja myöhemmin.

	 	 	 	 ●	●	●	●	●	●	●	

Myös muita jäsentapahtumia on suunnitteilla 
mm. yhdistyksemme ”Suomi 100” -hyväntekeväisyys-
tapahtuma, Jalasjärven-Närpiön retki, yleisöksi TV:hen, 
retki Laukon kartanoon. Lisätietoja tulevissa tiedotteissa ja 
nettisivuillamme sen jälkeen kun päivämäärät varmistuvat.

www.porinseudunmerkonomit.fi

Hyvää kevättä kaikille!

Kymenlaakson Liiketalous ry

Ma 3.4. klo 17.30
Sääntömääräinen vuosikokous
Kotkan Kaupungin pääkirjasto, Hildan huone
Kirkkokatu 24, Kotka

Vuosikokouksessa käsitellään sääntöjen 7 § mukaiset 
asiat.  Kahvitarjoilu. Tervetuloa.

Lauantaisin klo 10
Lumikenkä frisbee
Petäjäpirtillä, Petäjäsuontie 34.  
Lumikengät saa pirtiltä, jäsenillemme maksuton. 

    ●	●	●	●	●	●	●	

Jäsenetuja Kotkassa
Kymenlaakson Liiketalous ry on neuvotellut yhdistyksen jäsenille 
paikallisia jäsenetuja seuraavissa yrityksissä. 
Käyttäkääpä etuja ahkerasti hyväksenne!
Kaikissa hoidoissa jäsenalennus 20 %. 
Mainitse jäsenyys ajanvarauksen yhteydessä.
- Hieroja Pia Pulkkinen, Kidekuja 5, puh. 044 010 0186
- Kauneushoitola Tarja Pyrhönen, Kauppakatu 7,
  puh. 05 218 6101
- Vyöhyketerapeutti Sirpa Tentke, Riippakoivuntie 44,
  puh. 050 524 8050 

Kouvolan Seudun Merkonomit ry

Kevätkokous pidetään maaliskuun loppupuolella.
Tervetuloa!

Tarkempi ajankohta ja paikka ilmoitetaan Kouvolan
Sanomien seuratoimintapalstalla. Tarkkaile lehteä!

Lakeuden Merkonomit ry

Su 19.3. klo 18
Sääntömääräinen vuosikokous
Tero Sievi-Korte, Kytöläntie 31, 64700 Teuva

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat ja
esitellään ehdotus yhdistyksen purkamisesta vähäisen 
jäsenmäärän vuoksi.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset sähköpostitste 
eija.sievi-korte@wippies.com Lakeuden Merkonomit 
ry:n vuosikokoukseen ja/tai jäsenmatkalle SMYL-liiton 
vuosikokoukseen Helsinkiin lauantaina 13.5. 

Porvoon Merkonomit - Borgå Merkonomer ry

Porvoon Merkonomien sääntömääräinen kevätkokous 
pidetään torstaina 23.3.2017 klo 18.00, Brasserie L´amour, 
Rihkamatori 2, Porvoo.
 
Borgå Merkonomers stadgeenliga vårmöte hålls torsdagen 
23.3.2017 kl 18.00 på Restaurant Brasserie L´amour, 
Krämartorget 2, Borgå.
 
Tervetuloa – Välkommen
 
Hallitus - Styrelsen

Savo-Karjalan Merkonomit ry

Savo-Karjalan Merkonomit ry:n sääntömääräi-
nen vuosikokous pidetään maalis-huhtikuussa. 
Kokouskutsu lähetetään jäsenille sähköpostitse/kirjeitse.

Jäsen: Kerro minkälainen toiminta sinua kiinnostaa? 
Lähetä vinkkejä ja toiveita yhdistyksen sähköpostiin: 
info@skmry.fi

Helsingin Merkonomit ry toivottaa kaikki Savo-Karjalan 
Merkonomit ry:n jäsenet tervetulleiksi Helmerien 
järjestämiin tapahtumiin ja matkoille. Tutustu tarjontaan 
tarkemmin www.helmeri.fi ja ilmoittaudu mukaan!
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Helsingin Merkonomit ry

To 16.3. klo 19
Ismo Leikola – Kalle Pylvänäinen
Saikkua, kiitos!
Studio Pasila, Ratamestarinkatu 5, Helsinki

Esityksen kesto noin 2 tuntia 15 minuuttia, sisältäen 
väliajan. Ensimmäinen esitys Studio Pasilassa 10.2.2017.
 
Hinta: 31,00 euroa (norm. 34,00), maksuviite: 30054
 
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen
Lisätietoja esityksestä: www.helmeri.fi, www.hkt.fi

Ke 22.3. klo 19
Pjotr Tšaikovskin 
Jevgeni Onegin -ooppera
Suomen Kansallisooppera, 
Helsinginkatu 58, Helsinki

Esityskieli venäjä, tekstitys suomeksi, ruotsiksi ja 
englanniksi.  Kokonaiskesto 3 tuntia.

Hinta 77,00 euroa (perushinta 89,00), opiskelija 54,80 
euroa ja nuoriso alle 20-v 44,50 euroa. Maksuviite: 30067

Saat liput Irene Uimoselta viimeistään puolta tuntia ennen 
esitystä Oopperan aulassa, sisään Mannerheimintien puo-
lelta, ovesta heti vasemmalla. Irene lähettää ensi-illan jäl-
keen sähköpostitse tärkeimmät sivut käsiohjelmasta.

Vetäjä: Irene Uimonen/SOK:n Eläke-Eevat
Lisätietoja esityksestä: www.helmeri.fi, www.oopperabaletti.fi

Ke 22.3. klo 19
Tenorit liemessä
Helsingin kaupunginteatteri, Arena-näyttämö
Hämeentie 2, Helsinki

Hinta: 40,00 euroa (norm. 43,00 eur), maksuviite: 30038
 
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen
Lisätietoja esityksestä: www.helmeri.fi, www.hkt.fi

La 25.3. klo 8.10
Mielensäpahoittajan Suomi
Päiväretki Tampereelle

Matkan hintaan sisältyvät opastus Tampereen tuomiokir-
kossa, runsas buffetlounas Ravintola Wivissä, Tampereen 
Työväen Teatterin Suomi 100-vuotta -tuotantoa: Mielensä-
pahoittajan Suomi, kuljetus ja bussillinen mukavaa seuraa.

klo 8.10  Lähtö Erikssonin bussilla Mikonkadun 
 tilausajolaiturista 
klo 10.25–10.55 Tampereen tuomiokirkon opastus
Klo 11–11.10  Siirrytään bussilla lounaalle

Klo 11.15–12.40 Noutopöytälounas Ravintola Wivissä 
 (Koulukatu 18, sisään Tiiliruukinkadun puolelta).  
  Ilmoitathan ruokarajoitteesi varatessasi.
Klo 12.45  Ajamme Tampereen Työväen Teatteriin, 
 Hämeenpuisto 28–32 
 Takit voimme jättää autoon!
Klo 13.00  Tuomas Kyrön Mielensäpahoittajan 
 Suomi TTT:n suurella näyttämöllä
 Näytelmän päätyttyä lähdemme bussilla 
 kohti Helsinkiä.

http://www.ttt-teatteri.fi/ohjelmisto/mielensapahoittajan-suomi

Matkan hinta: 68,00 euroa, maksuviite: 30096.

Retken vetäjänä Irene Uimonen/SOK:n Eläke-Eevat.
Liput jaetaan bussissa, jossa myös käsiohjelma kiertää.

Ma 3.4. klo 18
Helsingin Merkonomit ry 
sääntömääräinen kevätvuosikokous

Tarkista kokouspaikka yhdistyksen nettisivuilta: 
www.helmeri.fi tai toimistosta: puh. 050 4285588.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset 
kevätkokousasiat.

Kokouksen yhteydessä on kahvitarjoilu.

Tervetuloa! 
Helsingin Merkonomien hallitus

Ti 4.4. klo 10.45-13.30
Tutustuminen Finnlinesin laivaan 
- lounas laivalla
Vuosaaren satama, Hansaterminaali,
Provianttikatu 5, Helsinki
 
Tervetuloa tutustumaan Finnlinesin laivaan, sen satamassa 
oloaikana, laivan purun ja lastauksen välissä. Kuulemme 
vierailun aikana infoa yrityksestä, matkareiteistä ja -kohteis-
ta, saamme hyviä vinkkejä tulevien matkojen suunnitte-
luun. Tutustumme myös laivan hytteihin sekä kierrämme 
laivan yleisissä tiloissa kannella 11. Kierroksen jälkeen nauti-
taan laivalla keittolounas (sis. salaattipöydän, keiton ja jälki-
ruoan). Ilmoita erikoisruokarajoitukset ilmoittautumisen 
yhteydessä.

Tapaaminen Vuosaaren sataman terminaalissa klo 10.45, 
josta yhteiskuljetus laivaan klo 11.00 ja takaisin laivasta 
noin klo 13.15. Finnlines hoitaa kuljetuksen terminaalin ja 
laivan välillä. Terminaalista laivalle on hieman matkaa, noin 
1,5 km. Satama-alueella ei ole luvallista kävellä.

Hinta: 13,00 euroa, maksuviite: 30151
Sitovat ilmoittautumiset ja maksut 17.3. mennessä.

Lisätietoja:
www.helmeri.fi, www.finnlines.com/fi/laivamatkat

Ilmoittautuminen päättynyt, 

kysy mahdollisia peruutuksia.

Ilmoittautuminen päättynyt, 

kysy mahdollisia peruutuksia.

Ilmoittautuminen päättynyt, 

kysy mahdollisia peruutuksia.

Ilmoittautuminen päättynyt, 

kysy mahdollisia peruutuksia.



Tapahtumat

Merkonomi News  1 / 2017  |  19

Yhteydet satamaan: Omalla autolla saavuttaessa seuraa 
kylttejä HANSATERMINAALI. Matkustajaterminaalin vieres-
sä on maksullinen pysäköinti pysäköintitalo P8, jonne voi 
jättää auton. Julkisilla kulkuvälineillä: Metrolla Vuosaareen, 
josta bussi 90 menee suoraan Hansaterminaalin eteen. Tar-
kista bussin aikataulu: reittiopas.fi 
 
Helmerivetäjä: Liisa Kotimäki

Ke 5.4. klo 16.30
Juho Rissanen - Lapsuuden muisto -näyttely
Didrichsenin taidemuseo
Kuusilahdenkuja 1, 00340 Helsinki
 
Didrichsenin taidemuseon kevään 2017 näyttely esittelee 
Juho Rissasen (1873–1950) tuotantoa. Näyttely on osa Suo-
men itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa. Hel-
mereille on varattu opastettu tutustuminen Didrichsenin 
taidemuseon juhlavuoden uutuusnäyttelyyn. Tapaamme 
museon aulassa noin 15 minuuttia ennen opastuksen alkua.

Hinta: 16,00 euroa, 6,00 euroa Museokortilla 
(ilmoita lisätiedoissa ja ota museokortti mukaasi) 
Maksuviite: 30119
Hinta sisältää opastuksen ja sisäänpääsyn.

Ilmoittautumiset ja maksut 27.3. mennessä.
 
Helmerivetäjä: Merja Äimänen

Näyttely on avoinna: 8.2.–28.5.2017
http://www.didrichsenmuseum.fi/etusivu/

To 6.4. klo 19
Keskellä ruuhkaa juoksee nainen
Teatteri Avoimet ovet
Erottajankatu 5, 00130 Helsinki
 
Komedia nykyajassa
Esityksen kesto noin kaksi tuntia. Esityksessä on väliaika.
 
Hinta:  27,00 euroa (norm. 29,00-31,50 eur), 
 maksuviite: 30148
 
Vetäjä: Irene Uimonen/SOK:n Eläke-Eevat

www.avoimetovet.fi

Ma – ma  10. – 17.4.
Helmerien pääsiäismatka
Arvoituksellinen Jordania - 
Aurinkoinen Akaba

Helmerien pääsiäismatkalle on ilmoittautunut 
ilahduttavasti 14 hengen Helmeri-ryhmä.

Suomalaisille tuttu Jordania tarjoaa kävijälleen sylikaupalla 
vieraanvaraisuutta, ylvästä kulttuuria, upeita historiallisia 
nähtävyyksiä ja stressitöntä lepolomaa Akabassa. 

Jo suora lento jordanialaisella Royal Wings -lentoyhtiöllä on 
elämys, onhan sen omistajayhtiö Royal Jordanian osa One-
world-allianssia.

Matkan hinta: 995,00 euroa, maksuviite: 30012

Tarkemmat tiedot: www.helmeri.fi 
Helmerivetäjä: Merja Äimänen

Matkalla noudatetaan Yleisiä Valmismatkaehtoja sekä vas-
tuullisen matkanjärjestäjän, Suomen Matka-Agentit Oy:n 
erityisehtoja.   www.matka-agentit.fi

Ma 24.4. klo. 19
Thomas Mann
Kuolema Venetsiassa
Kansallisteatteri, pieni näyttämö
 
Elegia katoavista maailmoista

Kuolema Venetsiassa on Nobel-palkitun Thomas Mannin 
vuonna 1912 ilmestynyt novelli. Nyt novelliklassikko näh-
dään ensimmäistä kertaa Kansallisteatterissa. 
Rooleissa: Jukka Puotila ja Jukka-Pekka Palo

Hinta: 32,00 euroa (peruslippu 38 eur), opiskelijat 20,00 
euroa. Maksuviite: 30106

Ilmoittautumiset viimeistään 6.3.
 
Helmerivetäjä: Irene Uimonen

To 4.5. klo 17.00-18.30
Tutustuminen Fazerin uuteen 
vierailukeskukseen
Fazer Experience Vierailukeskus
Fazerintie 6, Vantaa

Jäsenten toivomuksesta järjestämme vierailun 
Fazerin 1.10.2016 avattuun uuteen vierailukeskukseen: 
www.visitfazer.com 

Opastettu näyttelykierros on noin tunnin mittainen ja sen 
aikana kierretään oppaan johdolla näyttelyalueella tutustu-
en Fazerin historiaan, toimintaan, trooppiseen puutarhaan 
ja moniin esineisiin ja tarinoihin, jotka ovat osa Fazeria. 
Näemme käsin kosketeltavia taideteoksia, kaartuvien puis-
ten kattojen, lasiseinien ja mosaiikkilattioiden hienoa arkki-
tehtuuria. Toki kierroksella pääsee myös maistelemaan Fa-
zerin suklaita ja makeisia. Pääsylipun hintaan kuuluu kier-
roksen lopuksi saatava Fazer-tuotekassi, jonka kaikki mak-
savat osallistujat saavat mukaansa.

Pääsyliput: aikuinen 13,00, eläkeläinen 11,00, 
 lapsi 7-17v.  9,00 euroa. 
 Maksuviite: 30164

Helmerivetäjä: Liisa Kotimäki

Tarkemmat tiedot: www.helmeri.fi

Ilmoittautuminen päättynyt, 

kysy mahdollisia peruutuksia.

Ilmoittautuminen päättynyt.

Tilaisuus täynnä, kysy 

mahdollisia peruutuksia.
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Ti 23.5. klo 19.30
Tango! 
– Buenos Airesista Seinäjoelle
Kansallisooppera, Oopperan päänäyttämö
Helsinginkatu 58, Helsinki
 
Mausteisia rytmejä ja intohimoa - ja tähtiesiintyjiä!
Tanssillinen konsertti kuuluu Suomi 100 -juhlavuoden ohjel-
mistoon.

Oopperan päänäyttämöllä tulkitaan niin argentiinalaista 
kuin suomalaistakin tangoa tanssillisessa konsertissa. 
Argentiinalaisia ja suomalaisia sävelmiä tulkitsevat Kansal-
lisoopperan orkesterin tahdissa Waltteri Torikka, Arja Kori-
seva, Angelika Klas, Johanna Rusanen, Jyrki Anttila, Mika 
Pohjonen ja Jyrki Korhonen, haikeasävyistä bandoneonia 
soittaa Petri Ikkelä ja pianoa Iikka Kotaja.

Hinta: 43,00 euroa (peruslippu), 38,00 euroa (eläkeläi-
nen), 26,00 euroa (opiskelija ja nuoriso alle 20 v.). Hyvät 
permantopaikat edessä riveillä C ja D. Maksuviite: 30122

Neljä esitystä toukokuun lopulla, 16. – 23.5. Esityksen koko-
naiskesto on kaksi ja puoli tuntia, mukana yksi väliaika.

Helmerivetäjä: Merja Äimänen
Tutustu: www.oopperabaletti.fi

Ti-ke 8.-9.8.
Matka Tallinnaan: 
Birgitta-festivaali 2017
(Vierailu Toompealla Suomen 
suurlähetystössä ja Viron 
parlamentissa Riigikogussa)
Hotelli: Park Inn by Radisson Central
Laiva: Viking XPRS

Elokuun lämpimät ja pimenevät illat. Meren läheisyys. Klas-
sinen musiikki. Mukavat ihmiset. Keskiaikaiset luostarinrau-
niot. Hämärtyvässä illassa syttyvät soihdut. Kansainväliset 
esiintyjät. Birgitta-festivaali on yksi Tallinnan kesän koho-
kohtia. Illan ohjelmassamme on Giuseppe Verdin La Travia-
ta -ooppera.

Ihan joka päivä et myöskään vieraile Toompealla Suomen 
suurlähetystössä ja Viron parlamentissa Riigikogussa. Ja 
jäähän vielä reilusti omaakin aikaa.

Hinta: 162,00 euroa, maksuviite: 30180

Lisämaksu 1-hengen huoneesta: 34,00 euroa, Bistro Buffet 
-ruokailu laivalla: 26,00 euroa/suunta. Varausmaksu (oop-
peralippu) 50,00 euroa, eräpäivä 3.4. Varausmaksua ei pa-
lauteta. Loppumaksu (myös buffet) 7.6.

HUOM! Ilmoittaudu suoraan IreneUimonen@gmail.com , 
jos haluat vierailla Suomen Suurlähetystössä ja/tai Riigi-
kogussa.

Matkan hintaan sisältyy:
- Viking XPRS:llä laivaliput (kansipaikoin) Helsinki-Tallinna-Helsinki
-  Majoitus aamiaisineen Park Inn by Radisson Central -hotellin  
 standardihuoneissa (jaettu 2 hh)
-  Bussikuljetukset satama-hotelli ja Toompea-hotelli-satama
-  Bussikuljetukset hotelli-Pirita-hotelli
-  La Traviata -oopperalippu 8.8.
-  Suomen suurlähetystössä käynti (erillinen ilmoittautuminen)
 9.8. klo 12.30-13.30
-  Vierailu Viron parlamentissa, jossa suomeksi tulkkaus (erillinen
 ilmoittautuminen) 9.8. klo 14-15

Passi tai virallinen henkilöllisyystodistus mukaan!

Matkan vetäjänä Irene Uimonen/SOK:n Eläke-Eevat.

Matkan toteuttajana HansaTravel OÜ/Virve Hast.

Lisätietoja ja tarkempi matkaohjelma: www.helmeri.fi

To 28.9. klo 19
Myrskyluodon Maija -suurmusikaali
Helsingin kaupunginteatteri, suuri näyttämö

Kaupunginteatteri avaa ovensa pitkän remontin jälkeen 
elokuussa entistä ehompana.    
       
Lasse Mårtensonin säveltämä Myrskyluodon Maija saa ensi-
iltansa Helsingin Kaupunginteatterin suurella näyttämöllä 
elokuussa 2017. 50 vuotta täyttävä Helsingin Kaupungin-
teatteri juhlistaa uudella kotimaisella suurmusikaalillaan 
Suomen 100-vuotista itsenäisyyttä. 

Myrskyluodon Maija kuvaa suomalaisen naisen elämää ja 
itsenäistymistä 1800-luvun Ahvenanmaalla, keskellä merta 
Myrskyluoto-nimisellä saarella. Teos tuli tunnetuksi Anni 
Blomqvistin romaanisarjaan perustuvana tv-sarjana 1976, 
johon Lasse Mårtenson sävelsi unohtumattoman musiikin. 
Tämä suomalaisten sieluun soimaan jäänyt musiikki kuul-
laan nyt ensimmäistä kertaa näyttämöllä musikaaliteokse-
na. 

Musikaalin dramatisoi Seppo Parkkinen Anni Blomqvistin 
teosten pohjalta ja ohjaa Kari Rentola. 
Laulujen sanat: Maija Vilkkumaa.  

Hinta: 75,00 euroa (norm. 78,00), maksuviite: 30203.
Ilmoittautumiset ja maksut 21.8. mennessä.

Helmerivetäjä: Seija Kuusinen Tarkemmat tiedot netissä 
www.helmeri.fi ja seuraavassa Helmerissä.

Su-to 22.–26.10.
Helmeri-matka Italian Toscanaan
LUMOAVA TOSCANA
Viiniä ja vanhaa kulttuuria

Toscana on varmasti Italian tunnetuin maakunta; kauniita 
kukkulamaisemia, historiallisia linnoja, pikkukylien keskiai-
kaista tunnelmaa, viiniköynnöksiä - Italiaa parhaimmillaan. 

Tilaisuus täynnä, kysy 

mahdollisia peruutuksia.

Matka täynnä, kysy 

mahdollisia peruutuksia.
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Ilmoittautumiset  Helmeri-tapahtumiin

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!

Matkan toteutuminen edellyttää vähintään 15 osallistujaa.

Matkan hinta: 1260 euroa/hlö, maksuviite: 30177

Lisämaksu yhden hengen huoneesta 130 euroa. 
Yksinmatkustavan on varattava yhden hengen huone - 
kysy mahdollisesti toista yksin matkustavaa Helmeriä 
huonekaveriksi.

Ilmoittautumiset viimeistään 15.5.
Paikkoja rajoitetusti!

Varausmaksu 250 euroa/henkilö kahden viikon sisällä 
ilmoittautumisesta, loppumaksu 8.9. mennessä.

Hintaan sisältyy:
●	 Helsinki-Rooma-Helsinki Finnairin reittilennot veroineen 
 turistiluokassa
●	 majoitus jaetussa kahden hengen huoneessa Sienassa
●	 hotelliaamiaiset, 2 viininmaistajaiset, 3 illallista ja 1 lounas 
 matkaohjelman mukaan
●	 matkaohjelmassa mainitut tutustumiskäynnit
●	 suomenkielisen oppaan palvelut
●	 Italian turistivero

Lentoaikataulu:
Helsinki - Rooma AY 781 klo 07.50 -10.15
Rooma - Helsinki AY 784 klo 19.45–00.05 (= 27.10.)

Matkaohjelma:

Sunnuntai 22.10. 
 Lento Roomaan-Orvieto-Siena
 Aamulento Helsingistä Roomaan Finnairin reittilennolla.
 Suomenkielinen opas vastassa lentokentällä. Lähdetään 
 bussilla kohti Toscanan kukkuloita ja matkan varrella pysäh-
 dytään Umbrian maakunnassa Orvieton lähellä olevalla viini-
 tilalla, jossa tuotetaan luomuviinejä. Viininmaistajaiset leivän,  
 paikallisen juuston ja salamin kanssa.
 Täältä jatketaan kohti pohjoista kauniiseen Sienaan, jossa 
 yövytään. Päivän ajomatka noin 250 km.
Maanantai 23.10. Siena
 Aamiaisen jälkeen tutustutaan kaupunkikierroksella Sienaan,  
 Unescon maailmanperintökohteeseen.
 Kierros kestää noin kaksi tuntia, sen jälkeen on vapaata aikaa
 tutustua omatoimisesti kaupunkiin. Yhteinen illallinen.
Tiistai 24.10. San Gimignano
 Aamiaisen jälkeen lähdetään tutustumaan kauniiseen torni-
 kaupunkiin San Gimignanoon, joka sijaitsee korkean kukkulan  
 laella. 
 Paluu iltapäivällä takaisin Sienaan, yhteinen illallinen. Päivän  
 ajomatka noin 85 km.
Keskiviikko 25.10. Siena
 Aamiainen, päivä vapaata aikaa tutustua paikalliseen elämään
 ja tehdä tuliaisostoksia. Yhteinen läksiäisillallinen.
Torstai 26.10. Siena-Rooma-Helsinki
 Aamiaisen jälkeen jätetään jäähyväiset Sienalle ja suunnataan  
 kohti Roomaa.
 Matkalla pysähdytään Montefiasconen viinialueella, joka tu- 
 netaan "Est! Est! Est!" -viinin valmistusalueena. Vieraillaan 
 viinitilalla, jossa kuullaan tilan viineistä, nautitaan lounas ja 
 maistellaan kolmea tilan viiniä.
 Tämän jälkeen matka jatkuu kohti Rooman Fiumicinon lent- 
 kenttää, josta Finnairin reittilento lähtee klo 19.45 ja Helsinkiin
 saavutaan puolenyön jälkeen.

Hotelli:  Minerva *** Via Garibaldi 72, 53100 Siena
  Puh. +39 0577284 474   www.albergominerva.it

Matkalla noudatetaan Yleisiä valmismatkaehtoja sekä vas-
tuullisen matkanjärjestäjän, Suomen Matka-Agentit Oy:n 
erityisehtoja.

www.matka-agentit.fi
https://www.discovertuscany.com/siena/

Lisätietoja ja tarkempi matkaohjelma: www.helmeri.fi

15.11. klo 19
Kalevalanmaa-baletti
Suomen Kansallisooppera

Kenneth Greven uusi historiallinen baletti – 
Suomi 100 -juhlavuoden suursatsaus

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

Suomen historian ikonisissa hetkissä soivat suomalaiset 
musiikkimuistot yli genrerajojen. Musiikin koostaa Tuomas 
Kantelinen, joka säveltää mukaan myös aivan uutta. Näyt-
tämölle nousevat harmonikkataiteilija Kimmo Pohjonen ja 
kansanmusiikkiyhtye Värttinä. Mukana on myös Kansallis-
oopperan kuoro ja suuri orkesteri.

Hinta: 84,00 euroa (perushinta 96,00 euroa), 
ei opiskelija- eikä nuorisolippuja. Maksuviite: 29971

Vetäjä: Irene Uimonen/SOK:n Eläke-Eevat

Lisätietoja esityksestä: www.helmeri.fi, www.ooppera.fi

    ●	●	●	●	●	●	●	

Tilaisuus täynnä, kysy 

mahdollisia peruutuksia.



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
Lintulahdenkatu 10
00500 Helsinki
info@mjk.fi
puhelin (09) 4762 5200 
www.mjk.fi 

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

TYÖTTÖMYYSKASSA FINKA 
Kutomotie 18 B, 4 krs. 00380 Helsinki, puhelin 09 8689 400 
www.finka.fi     
ansioturva@finka.fi    jasenyys@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 varatuomari Johanna 
Laine, oikeustieteen maisteri Maiju Koivisto ja asianajo-
sihteeri 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

JÄSENEDUT

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

TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS 
EI SISÄLLY LIITON JÄSENYYTEEN
Liity erikseen valitsemaasi palkansaajan
tai yrittäjän työttömyyskassaan. 
Kassasta saat työttömyyden kohdatessa 
ansiosidonnaista päivärahaa.

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

Alennus on voimassa 
vuoden 2017 loppuun 
kulloinkin voimassa 
olevan varaustilanteen 
mukaisesti.

Edullisen jäsenmaksun ja rahanarvoisten 
jäsenetujen lisäksi, molemmat - sekä uusi 
jäsen että suosittelija - saavat vähintään 
15 % alennuksen Holiday Club 
-kylpylähotellien, Villas- ja Chalets-huo-
neistojen sekä loma-asuntojen päivän 
hinnoista.

www.holidayclub.fi

Vähintään 15 %:n alennukseen oikeuttavan 
varaustunnuksen ja varausohjeet saat 
liityttyäsi jäseneksi ja maksettuasi jäsen-
maksun.

Liity heti!  100:lle 

ensimmäiselle 

lisälahja!


