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SMYL ry:n jäsenlehti

Työssäkäyvän kannattaa olla sekä SMYL-liiton että
Työttömyyskassa YTK:n jäsen! Edullinen jäsenmaksu!
Kalenterivuoden 2018 jäsenmaksut ovat yhteensä noin 15 euroa kuukaudessa
ja molemmat jäsenmaksut ovat verovähennyskelpoisia.
SMYL-liiton jäsenedut

Yleinen Työttömyyskassa YTK

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

Työttömyyden tai lomautuksen kohdatessa saat
ansiosidonnaista päivärahaa.

Liity jäseneksi www.smyl.fi
Jäseneksi liittyminen käy helposti kotisivuillamme
www.smyl.fi olevalla liittymislomakkeella.
Voit halutessasi samalla liittyä/siirtyä nykyisestä
työttömyyskassastasi kaikkien palkansaajien
työttömyyskassa YTK:n jäseneksi.

Opiskelija- ja seniorijäsenyys
SMYL-liiton jäseneksi voit liittyä elämäntilanteestasi riippuen silloin, kun sinulle itsellesi
parhaiten sopii.
SMYL-liiton opiskelijajäsenyys on päätoimiselle opiskelijalle maksuton.
Seniorijäsenet (yli 65 vuotiaat) saavat jäsenyyden edullisemmalla hinnalla.
Kannattaa siis liittyä seniorijäseneksi, vaikka et olisi aiemmin jäsenemme ollutkaan.
Lähde mukaan yhdistysten ja liiton järjestämiin tapahtumiin ja matkoille.

Päivitä tietosi
Ilmoita myös ajantasalla oleva
sähköpostiosoitteesi. Saat tietoa
tapahtumista, koulutuksista ym.

SMYL-liiton jäsenmaksut vuosi 2018 (euroa)
				
				

Varsinainen Opiskelijajäsen
jäsen

Seniorijäsen yli 65 v

Helsingin Merkonomit ry

103,00

0,00

54,00

Kouvolan Seudun Merkonomit ry

88,00

0,00

52,00

Kymenlaakson Liiketalous ry

81,00

0,00

45,00

Lakeuden Merkonomit ry

93,00

0,00

56,00

Ota yhteys jasenrekisteri@smyl.fi,
jos haluat sopia maksuaikaa tai
maksaa useammassa erässä.

Porin Seudun Merkonomit ry

92,00

0,00

45,00

Porvoon Merkonomit ry

88,00

0,00

45,00

Savo-Karjalan Merkonomit ry

92,00

0,00

56,00

Huom! Jäsenmaksun maksamatta
jättäminen ei tarkoita eroamista
jäsenyydestä.
Jäsenyydestä eroaminen tapahtuu
kirjallisesti jasenrekisteri@smyl.fi

Tampereen Merkonomit ry

98,00

0,00

45,00

Turun Merkonomit ry

91,00

0,00

55,00

www.smyl.fi/Päivitä tietosi

Maksa jäsenmaksu eräpäivään mennessä!
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Yleinen työttömyyskassa YTK:n jäsenmaksu on
100 euroa / vuosi 2018.
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Heureka, Vantaa
Näyttelyaika:
17.11.-28.2.2019

Seitsemän
sisarusta
tulevaisuudessa
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JULKAISIJA
Suomen Merkonomiyhdistysten
Liitto – SMYL ry
Pengerkatu 1 B, 00530 Helsinki
Puhelin 0400 996 346
info@smyl.fi
www.smyl.fi
PÄÄTOIMITTAJA
Anna-Maija Kunnas
Puhelin 0400 996 346
anna-maija.kunnas@smyl.fi

Heurekan ja Sitran
yhteisnäyttelyssä
käännetään katseet
tulevaisuuteen.
Suomessa rakennettu elämyksellinen näyttelykonsepti on
jo herättänyt kansainvälistä
kiinnostusta Heurekan yhteistyökumppanien joukossa.
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Seitsemän sisarusta tulevaisuudesta -näyttely kertoo tarinan tulevaisuuden
sisaruksista ja vaihtoehtoisista tulevaisuuksista. Sisaruksilla on erilaiset tavoitteet
ja arvot, jotka määrittelevät heidän suhdettaan tulevaisuuteen.

TOIMITUSPÄÄLLIKKÖ
Markku Mikkola

Näyttelyn kävijät auttavat sisaruksia ratkaisemaan heidän pulmiaan ja rakentamaan tulevaisuuden Suomea heijastelevaa Jukolaa. Kävijän kokemukset ja
valinnat tallentuvat näyttelyrannekkeeseen, ja näyttelyn lopussa kävijä saa näihin
perustuvan henkilökohtaisen arvopalautteen. Näyttelyssä käsitellään hyvinvointiin,
työhön, terveyteen, ruokaan, liikkumiseen, asumiseen ja oppimiseen liittyviä
kysymyksiä. Mahdollisia tulevaisuuksia tuodaan esiin näiden teemojen kautta
kaikkiaan yli kahdellakymmenellä näyttelykohteella.

TOIMITTAJAT
Kaarina Suonperä
Tiina Laurila

Seitsemän sisarusta tulevaisuudesta -näyttely on mahdollisuus kurkistaa
tulevaisuuteen, johon voi vielä vaikuttaa.

TOIMITUSSIHTEERI
Merja Äimänen

KUVAAJA
Heikki Kunnas
MATERIAALI JA YHTEYDENOTOT
merkonominews@smyl.fi

Suomi 100 -juhlavuosi on hetki katsoa menneeseen,
mutta vielä tärkeämpää olisi keskustella meidän
suomalaisten yhteisestä tulevaisuudesta.

Toimitus vastaanottaa
sitoumuksetta kuvia ja
kirjoituksia.
TAITTO Anna-Maija Kunnas
PAINO Painotalo Plus Digital Oy
TEKNISET TIEDOT Mediakortti

ISSN 2242-0053

Aikakauslehtien Liiton
jäsenlehti

Toivotamme kaikille jäsenille ja
lehden lukijoille
Rauhallista Joulua
ja
Onnellista Uutta Vuotta
Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto- SMYL ry
Helsingin Merkonomit ry
Kouvolan Seudun Merkonomit ry
		
Kymenlaakson Liiketalous ry
Lakeuden Merkonomit ry
Porin Seudun Merkonomit ry
Porvoon Merkonomit – Borgå Merkonomer ry
Savo-Karjalan Merkonomit ry
Tampereen Merkonomit ry
Turun Merkonomit ry
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Työelämässä vain muutos on pysyvää

YTK on edullinen vakuuttaja
työttömyyden varalle
Yleinen työttömyyskassa YTK Loimaalla on Suomen suurin työttömyyskassa,
jonka jäsenistö on kasvanut joka vuosi viimeiset 26 vuotta. Jo noin 400 000
suomalaista on vakuuttanut ansioturvansa YTK:n kautta.
Tasainen työsuhde on onni, muttei itsestäänselvyys. On pätkätöitä, osa-aikatöitä
ja YT-neuvotteluja, mutta toki myös uusia
innostavia uria. Fiksu liittyy työttömyyskassan jäseneksi, jotta saa tarvittaessa
ansiosidonnaisen päivärahan. Kannattaa
kuitenkin pohtia, mitä työttömyyskassalta
haluaa ja paljonko on valmis jäsenyydestä
maksamaan.
”En halua maksaa liikaa
tehottomasta toiminnasta”
Kassan jäsenmaksun suuruus riippuu ensisijaisesti siitä, paljonko kassan jäseniä on
työttöminä ja toisekseen siitä, kuinka hyvin
kassa hoitaa hommansa.
Vuonna 2018 YTK:n jäsenmaksu on
100 €. Jäsenmaksu on kuukausiperusteinen,
eli maksat liittyessäsi vain jäljellä olevan
vuosimaksun verran.
YTK:n työttömyys on laskenut reippaasti
vuoden 2017 aikana. Prosentti on usein
samassa linjassa koko Suomen työttömyysprosentin kanssa. YTK:n jäsenmäärä on suuri
ja monipuolinen, joten minkään yksittäisen
alan suhdannevaihtelut eivät vaikuta YTK:n
jäsenistön työttömyyteen. Ensi vuonna
YTK:n jäsenmaksu onkin siis huomattavasti
halvempi, koska työttömyys oletettavasti
edelleen vähenee. Tänä vuonna kassan
jäsenmaksu oli 118 €, ensi vuonna vain
100 €.
Tehokkuudessa YTK on tilastojen mukaan
omaa luokkaansa. Mikään muu työttö-
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myyskassa Suomessa ei pysty hoitamaan
hallintoaan niin kustannustehokkaasti kuin
YTK. YTK:n jäsenenä et siis maksa mistään
turhasta, vaan vain siitä, että asiasi tulevat
hyvin hoidetuiksi ja saat ansioturvan silloin
kun sitä tarvitset.
”Asioiden pitää sujua
helposti ja nopeasti”
Työttömyyskassat toimivat hyvin eri tavoilla:
osa kassoista on panostanut sähköiseen
asiakaspalveluun ja oman asiakaspalvelunsa
kehittämiseen. YTK on näiden kassojen etujoukossa. YTK on jopa määrittänyt visiokseen
tarjota Suomen parasta asiakaspalvelua
vuonna 2020.
Noin 94 % jäsenistämme on ottanut
omakseen sähköisen verkkopalvelumme
OmaYTK:n, jonka kautta on helppo ja
kätevä lähettää hakemukset ja niiden
liitteet. Pystymme käsittelemään sähköisen
hakemuksen niin, että rahat ovat tilillä jopa
parissa päivässä.
Asiakaspalvelu on YTK:ssa todella tärkeä
asia, joten panostamme myös palvelun
nopeuteen ja lähestyttävyyteen. Kerromme
sivuillamme reaaliaikaisesti, kuinka monta
puhelua on jonossa ja koska on paras aika
soittaa. Palvelemme myös nettisivuillamme
chatissa.
”Haluaisin parempaa ansioturvaa”
Maksettavan ansiopäivärahan määrään
kassa ei voi vaikuttaa, sillä se myönnetään

aina samoilla edellytyksillä ja samansuuruisena työttömyyskassasta riippumatta.
”Voiko tämä kaikki olla totta?”
Kun kysymme jäseniltämme vuosittain
suositteluhalukkuutta, jopa neljä viidestä
haluaa spontaanisti suositella meitä myös
muille. Se on huikea suoritus ja vahvistaa
käsitystämme siitä, että asiakaspalveluun
kannattaa todella panostaa!

YTK - SUOMEN SUURIN
TYÖTTÖMYYSKASSA
• YTK:ssa on noin 400 000 jäsentä
• YTK on avoin kaikille palkansaajille.
Se tarjoaa eri alojen työntekijöille
työttömyysturvalaissa määritellyn
ansiosidonnaisen työttömyysturvan
100 euron vuosittaisella
jäsenmaksulla (2018).
• YTK:n toimipiste sijaitsee Loimaalla
Varsinais-Suomessa, minkä takia
se tunnetaan myös Loimaan
kassana.
• YTK on perustettu vuonna 1991,
ja vakuutustoiminnan se aloitti
1.1.1992, joten käynnissä on YTK:n
27. toimintavuosi.

JATKUVA
TYÖSUHDE ON ONNI, MUTTEI
ITSESTÄÄNSELVYYS.

:sta.
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Kassajäsenyys

Katso, paljonko saisit ansiosidonnaista päivärahaa,
tutustu kassajäsenyyteen ja liity: ytk.fi

100

€

vuosi
2018

Merkonomi News 4 / 2017

|5

Jäsenetu SMYL-jäsenille: Original Sokos Hotel Viru
Kaikki majoitushinnat sisältävät:
• aamiaisen ravintola Merineitsissä
• ilmaisen wifi:n koko hotellissa
• sisäänpääsyn Cafe Amigo -yökerhoon
(paitsi erikoistapahtumat, ikäraja 21 v)

Standard-luokan huone:
				 1.1. - 31.3.2018 				 1.4. - 31.5.2018
				 1hh
2hh
su-to 63 eur 68 eur
pe-la 69 eur 74 eur

				 1hh
2hh
su-to 68 eur 73 eur
pe-la 69 eur 74 eur

Varauskoodi: SMYL
Varaukset:
• viru.reservation@sok.fi
• tai puh. +372 680 930
• www.sokoshotels.fi
Kaikki Virun huoneet on uusittu parin viime vuoden
aikana!

SMYL-jäsen, hanki lapsen vaatteet,
lelut ja lahjat NonaK:sta, saat 10 %:n
alennuksen 150 euron ostoksesta ja
15 %:n alennuksen 250 euron
ostoksesta.
Nona K Oy
Sandelsinkatu 6, 00260 Helsinki
Nona K sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien
päässä Töölöntorilla.
www.nonak.fi
Puhelin: +358 44 544 7141
Sähköposti: info@nonak.fi
Avoinna: ti-pe 10-18, la 11-16

Lahjahankinnat helposti
- idyllisestä kivijalkamyymälästä tai verkkokaupasta
NonaK - lasten lifestyle-liike, vaatemerkki ja
verkkokauppa tarjoaa laadukkaat lastenvaatteet,
kengät ja lelut niin vapaa-aikaan kuin juhlaankin.
Meillä saat yksilöllistä palvelua ja lapsesi voi
leikkiä sillä aikaa kun teet rauhassa ostoksia.
Järjestämme askarteluaamupäiviä viikonloppuisin
ja muita pieniä tapahtumia, tulossa myös satuhetkiä lapsille. Tervetuloa ostoksille, houkuttelee
Katariina Alftan.
Oma vaatemerkki-, -mallisto ja ompelimo
Katariina Alftan on suunnitellut oman valmismalliston, jonka lisäksi erikoisuutena morsiusneitojen mekot ja erikoismateriaalit kuten pitsit ja
tyllit. Tiedustele myös korjausompelupalveluita!
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TOISENLAINEN
JOULULAHJA
Pentti-Oskari Kankaan mainiot kirjat:

Ajanvaraus:
www.hairbeautybyka.fi
Puhelin 044 974 44 64

Jäsenetu SMYL-jäsenille

• - 20 %:n alennus parturi-kampaamopalveluiden
normaalihinnoista
• - 10%:n alennus parturi-kampaamotuotteista

Redken Chemistry -hoito

jäsenhintaan 40 euroa
• Hoitoon sisältyy hiusten pesu, tehohoito
hieronnalla, hoitoaine ja föönaus
• Hoidon kesto alle tunti

9

95

ONNELLISEN MIEHEN
TARINOITA 7

Uudenmaankatu 19-21
00120 Helsinki

Erikoistarjous

kpl

UUNITUO R E

Hellytä mieltä
ja vatsaa!

Saatavana myös ruotsinkielisenä
”FISKÄLSKARENS DAGBOK”

Onnellisen miehen tarinoita 7 Onnellisen miehen tarinoihin läheisyyden
tuntua tuo Pentti-Oskarin tuntemien ihmisten nimet, vaikka heitä ei tunnekaan. Nimet
lisäävät tuttuuden vaikutusta, aivan kuin itse olisi joskus ollut tekemisissä heidän kanssaan. Hulvattomia lukuhetkiä Onnellisen miehen tarinoiden parissa! M.A. Numminen
Kalahullun päiväkirja Kun tämän kirjan saa käteensä, tulee jo hyvälle mielelle.
Kirjan reseptit ovat helposti kotikeittiössä toteutettavia, raaka-aineet helposti saatavilla.
Kirjaa lukiessa ja resepteistä kokkaillessa huokuu kalahullun viestimä sanoma: Mielihyvää, hyvää ruokaa ja herkullista makua! Lukuhetkiä ja ruoanlaiton iloa! Antti Vahtera

>>>

TILAUKSET: www.oskarionnellinen.fi

S
Herrankukkaro

aariston sylissä

Hope from Finland
to Sri Lanka’s children

Osta itsellesi ja lahjaksi!

Kirjan ostaja on tukemassa Lotus Hill ry:n avustushankettamme Sri Lankan köyhille koululapsille.

Kauneushoitola
Snow White
Asianajotoimisto Viilo & Vainio Oy:n painopistealueita ovat:
•
Työ- ja virkamiesoikeus
•
Perhe- ja perintöoikeus
•
Sopimusoikeus
•
Kiinteistöjen ja asumisen kysymykset
•
Yksityishenkilöiden velkajärjestely
•
PK-yritysten yrityssaneeraus
•
Muut velkaantumiseen liittyvät oikeudelliset asiat
Lisäksi hoidamme kokemuksella ja ammattitaidolla edellisiin liittyviä
rikosasioita ja yleisjuridiikkaa.
Teitä palvelevat:
Arto Vainio, asianajaja, varatuomari, osakas
Juhani Viilo, asianajaja, varatuomari, osakas
Maiju Eronen, lakimies, OTM
Marja Saari, asianajosihteeri
Meille on helppo tulla viihtyisään ympäristöön neuvottelemaan
vaikeistakin juridisista ongelmista. Helsingin Töölössä sijaitsevaan
toimistoomme on hyvät kulkuyhteydet julkisilla liikennevälineillä
ja ympäristössä on runsaasti pysäköintipaikkoja.

Eerikinkatu 12 , 00100 Helsinki
www.snow-white.fi
Ajanvaraus ja lahjakortit:
asiakaspalvelu@snow-white.fi
Puhelin 040 658 0600

Jäsenetu SMYL-jäsenille
Rentouttava hemmotteluhoito
jäsenhintaan 65 euroa
•
•
		
•
•

Beaute Lifting "Tuhkimohoito"
Kolmivaiheinen Lifting-hoito pehmentää
juonteita, kosteuttaa ja kiinteyttää
Hoidon kesto 60min.
Tarjous voimassa 31.1.2018 saakka.

Osta itselle ja lahjaksi!

Asianajotoimisto Viilo & Vainio Oy
Topeliuksenkatu 7 A , 00250 Helsinki
puh. 010 8411 000 fax. 010 8411 009
e-mail: etunimi.sukunimi@viilovainio.fi
www.viilovainio.fi
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JÄSENYYTEESI KUULUU
AMMATILLINEN VASTUU- JA OIKEUSTURVAVAKUUTUS
●
●

●

●

Vakuutettuina ovat jäsenet toimihenkilöinä toisen palveluksessa.
Vakuutuksesta korvataan asiat, jotka koskevat vakuutettua työntekijänä ja
liittyvät vakuutetun työsuhteeseen.
Oikeusturvavakuutuksessa korvauksen saamisen edellytyksenä on, että järjestön
jäsenyys on vahinkotapahtuman 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.

JÄ

if.fi SENEDU
/sm T
yl

VASTUUVAKUUTUS
Vastuuvakuutuksesta korvataan henkilö- ja esinevahinkoja, jotka ammatissasi virheellä tai laiminlyönnillä aiheutat työnantajallesi, työtoverillesi tai sivulliselle henkilölle ja josta lain mukaan olet korvausvastuussa.
Korvauksen enimmäismäärä on henkilö- ja esinevahingoissa 100 000 euroa.
Omavastuu on 100 euroa vahinkotapahtumaa kohti.
Jos vahinko sattuu:
Ota ensimmäiseksi yhteys liittoosi. He antavat toimintaohjeet ja opastavat ensihädässä. Liitto selvittää, oletko 		
mahdollisesti vastuussa vahingosta. Tarpeen vaatiessa he opastavat avun tarvitsijaa asianajajan valitsemisessa.
Vahinkoilmoitus toimitetaan liitosta edelleen Ifiin.
●
Jos vahinko on vastuuvakuutuksen perusteella korvattava, If maksaa korvauksen puolestasi vahingon kärsineelle. 		
Vain omavastuun määrä jää maksettavaksesi.

●

OIKEUSTURVAVAKUUTUS
Oikeusturvavakuutus korvaa asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja työ- ja virkasuhteeseen liittyvissä riita- ja rikosasioissa
sekä hallintomenettelynä tai hallintolainkäyttönä käsiteltävissä asioissa.
Enimmäiskorvausmäärä on 10 000 euroa. Omavastuu on jokaisessa vahinkotapahtumassa 15 % kustannuksista, kuitenkin
vähintään 200 euroa.
Jos tarvitset oikeusturvaa:
●
Ota ensimmäiseksi yhteys liittoosi. Jos kysymyksessä on oikeusturvavakuutuksen piiriin kuuluva asia ja jäsen
ohjataan ulkopuolisen asianajajan luo, jäsen itse tai hänen asianajajansa tekee oikeusturvahakemuksen. Kirjoita
hakemukseen selvitys asiasta ja liitä mukaan jäljennökset ratkaisun tekemiseksi tarvittavista asiakirjoista.
●
Lähetä hakemus liitteineen liittoon, jossa jäsenyys tarkistetaan ja laaditaan 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 oikeudenkäyntikulut. Asiamies tulisi valita jutun
käsittelypaikkakunnalta tai sen välittömästä läheisyydestä. Asiamiehen valinnasta voit neuvotella liiton tai Ifin kanssa.

Ole huoletta. Me autamme.

if.fi/smyl
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MUUT RAHANARVOISET JÄSENEDUT
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 vakuuttaa koko perheesi edullisilla
tapaturmavakuutuksilla.
● Saat esimerkiksi Lapsen Primus -tapaturmavakuutuksen noin 3 eurolla kuukaudessa.
●

SELVIYTYMISTURVA LISÄETUNA UUSIIN PRIMUS-VAKUUTUKSIIN VAIN
YHTEISTYÖJÄRJESTÖJEMME JÄSENILLE PERHEINEEN

●
●
●
●

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

Primus-vakuutukset myöntää Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva.

HUOLEHDITHAN ITSE, ETTÄ SINULLA ON VOIMASSA
OLEVA MATKUSTAJAVAKUUTUS
SMYL-liiton jäsenille ottama matkustajavakuutus
päättyi 31.12.2015.
Saat helpoiten kattavan matkustajavakuutusturvan
itsellesi ja perheellesi osoitteesta if.fi tai
puhelimitse 010 19 19 19 (arkisin klo 8-20).

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

If on uudistanut tarjontaansa ja matkavakuutukseen kuuluvat nyt myös mukana
matkustavat alle 20-vuotiaat lapsenlapset.
Kun sinulla on Matkavakuutus Ifistä, voit
ulkomaan matkoilla hankkia nopeasti apua,
jos sairastut tai loukkaannut.
Matkustajavakuutus korvaa taloudellisia
menetyksiä myös silloin, jos matka yllättäen
peruuntuu tai keskeytyy. Voit vakuuttaa
myös matkatavarasi matkalla sattuvien
rikkoontumisten ja varkauksien varalle.
Lisäksi matkatavaravakuutuksella voit saada
korvausta, jos matkatavarasi eivät saavu perille
lomakohteeseesi.

Ole huoletta. Me autamme.
If Vahinkovakuutusyhtiö Oyj, Suomen sivuliike, rekisteröity kotipaikka Tukholma, Y-tunnus 1602149-8, PL 4, 00025 IF
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Tulorekisteri yksinkertaistaa palkkatietojen ilmoittamista
Työnantajat pystyvät jatkossa ilmoittamaan henkilöstönsä palkkatiedot yhdellä kertaa kaikille
viranomaisille ja muille tahoille. Hallitus esittää, että tulorekisteri otetaan käyttöön vuonna 2019.
Uudistuksen tavoitteena on vähentää
työnantajien hallinnollista taakkaa yksinkertaistamalla palkkatietojen ilmoittamista viranomaisille ja muille tietoja
tarvitseville tahoille.

Vuoden 2019 alusta lähtien työnantajat
ilmoittavat palkkatiedot tulorekisteriin
yhdellä ilmoituksella. Jokaisen palkansaajan kaikki maksutapahtumat ilmoitetaan erikseen.

Nykyisin työnantajat joutuvat toimittamaan palkkatietoja erikseen useille
eri tahoille. Tietojen sisältö, tekninen
muoto ja toimitusaikataulu vaihtelevat
vastaanottajan mukaan.

Yleensä työnantaja toimittaa tiedot
suoraan palkanmaksujärjestelmästä,
mutta niitä voi antaa myös tulorekisterin
sähköisessä asiointipalvelussa tai erityisestä syystä myös paperilla.

- Tulorekisteri on tervetullut uudistus,
joka helpottaa tavallisten suomalaisten
asiointia viranomaisten kanssa.
Palkansaaja voi jatkossa seurata
ajantasaisesti omia tulotietojaan.
Palkka- tai muita todistuksia ei
jatkossa tarvitse toimittaa jokaiselle
viranomaiselle erikseen. Tulorekisteri
keventää myös yritysten hallinnollista
taakkaa sekä mahdollistaa sosiaaliturvan
uudistamisen, joka tukee palkkatulojen
ja sosiaaliturvan parempaa sovittamista
yhteen, sanoo valtiovarainministeri
Petteri Orpo.

Kansalaiset voivat katsella tulorekisteriin
ilmoitettuja tulotietojaan rekisterin sähköisen asiointipalvelun kautta. Palvelusta
näkee myös sen, mille viranomaisille ja
muille tahoille rekisterin tietoja välitetään.

- Tulorekisteri on mittavin julkisten palveluiden digitalisaation kärkihankerahalla toteutettavista uudistuksista. Tulorekisteri luo perustan työtulojen, sosiaalietuuksien ja verotuksen toimivalle ja
kannustavalle yhteensovittamiselle.
Rekisterin täysimääräinen hyödyntäminen muun muassa yhdessä perustulokokeilusta saatavien kokemusten kanssa
avaa tietä 2020-luvun sosiaaliturvalle.
Hallitus onkin jo käynnistänyt perusturvan ja toimeliaisuuden kokonaisuudistuksen valmistelun, sanoo julkisten
pal-veluiden digitalisaatiosta vastaava
kunta- ja uudistusministeri Anu
Vehviläinen.

Vuoden 2020 alussa rekisteriin on tarkoitus ottaa mukaan myös eläketulot ja
muut etuustulot. Tästä hallitus antaa
erillisen esityksen ensi vuoden alkupuolella.

Eläkkeet ja etuudet mukaan
myöhemmin
Hallituksen esitys ei muuta tulorekisterin
tietoja käyttävien tahojen oikeutta saada
tietoa tuloista. Ne perustuvat jatkossakin
muuhun lainsäädäntöön.

Kokonaiskuva palkkatuloista
Viranomaiset ja muut tulotietojen käyttäjät saavat tulorekisteristä alkuvaiheessa kokonaiskuvan henkilön palkkatuloista
ja niihin verrattavista tuloista. Tietoja
välitetään tulorekisteristä tiedon käyttäjille sen mukaan, millaiset tiedonsaantioikeudet niillä on. Rekisteriä ylläpitää
Verohallinto.

Tulorekisterin tietoja käyttävät vuoden
2019 alusta Verohallinto, Kela, työeläkeala ja Työttömyysvakuutusrahasto. Vuoden 2020 alussa mukaan tulevat työttömyyskassat, työtapaturma- ja ammattitautivakuuttamista harjoittavat vakuutusyhtiöt, Koulutusrahasto, kunnat,
Tilastokeskus, palkkaturvan ja palkkatuen toiminnot sekä työsuojeluviranomaiset.
Asiointi helpottuu
Tulorekisteri helpottaa esimerkiksi
työttömyysetuuden hakemista, kun
työttömyyskassat tulevat mukaan
tiedon käyttäjiksi vuonna 2020. Hakijan
ei tarvitse enää toimittaa erillistä
palkkatodistusta, vaan työttömyyskassa
saa tulotiedot suoraan rekisteristä.
Tulorekisteriin kuuluu ensimmäisessä
vaiheessa noin 2,8 miljoonan palkansaajan tulotiedot. Kun eläkkeet ja etuudet tulevat mukaan, rekisterissä on
yhteensä noin 4,6 miljoonan tulonsaajan
tulotiedot.
Hallitus antoi esityksen tulorekisteriä
koskevasta lainsäädännöstä torstaina
5. lokakuuta, 2017. Tulorekisteri on osa
julkisten palvelujen digitalisointia ja
normien purkamista.
Valtiovarainministeriö vastaa tulorekisterin perustamishankkeen yleisestä
ohjauksesta. Tulorekisterin käytännön
toteutus on Verohallinnon vastuulla.    

Lähde: www.vm.fi

Jäsenetuihisi sisältyy mm. työsuhdejuristin neuvontapalvelut ja oikeusturvavakuutus
Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto
- SMYL ry:n jäsenenä saat lakimiehiltä
asiantuntevaa neuvontaa muun muassa
työsopimuksen solmimiseen tai purkuun,
irtisanomistilanteeseen, työehtosopimukseen
ja työlainsäädäntöön liittyvissä asioissa.
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Kun tarvitset työsuhdejuristin
neuvontapalvelua, ole aina ensin
yhteydessä liittoon sähköpostitse
info@smyl.fi.
Tarkistamme jäsenyytesi voimassaolon
ja saat ohjeet, kuinka edetä.

www.smyl.fi
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

JÄSENYHDISTYKSET
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

TILAA VALMISTUJAISLAKKI MEILTÄ
ITSELLESI TAI LAHJAKSI!
Lakkitilauksen teet helposti nettisivuillamme
olevalla tilauslomakkella www.smyl.fi tai voit
tilata lakin myös sähköpostitse info@smyl.fi

LAKIN HINTA 80 euroa + postikulut

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

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

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

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

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

TYÖTTÖMYYSKASSA YTK
www.smyl.fi/Liity jäseneksi

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

TYÖTTÖMYYSKASSA FINKA
www.finka.fi     

SMYL HALLITUS v. 2018
●

●

●
●
●
●
●

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

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
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Tervetuloa jäseneksi!
Työssäkäyvä, opiskelija, seniori (yli 65 v) kaikille löytyy rahanarvoisia jäsenetuja!
Liity jäseneksi! Tai suosittele jäsenyyttä!

Täytä
jäsenhakemus
www.smyl.fi

Palkitsemme molemmat!

SMYL-liiton jäsenedut

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:
1.1.-31.3.2018
1.4.-31.5.2018
su-to 68 euroa
su-to 73 euroa
pe-la 74 euroa
pe-la 74 euroa
Majoitushinnat sisältävät:
• aamiaisen ravintola Merineitsissä
• ilmaisen wifi:n koko hotellissa
• sisäänpääsyn Cafe Amigo -yökerhoon
(paitsi erikoistapahtumat, ikäraja 21 v)
Liity heti!
www.smyl.fi
Arvokuponki on voimassa ajalla 1.1.-31.5.2018
kulloinkin voimassa olevan varaustilanteen
mukaisesti. Arvokupongin ja varausohjeet saat
maksettuasi jäsenmaksun.

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 jäsenmaksu
●

●

Markkinoiden edullisin jäsenmaksu!
Yhdistyksestä riippuen 81-103 euroa
koko kalenterivuosi 2018
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
100 euroa vuosi 2018.

Laivamatkat saat edulliseen jäsenetuhintaan
valitsemastasi laivayhtiöstä.

Liittymislomake www.smyl.fi
SMYL - SINUN LIITTOSI -

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

