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Valppaana somessa
Muutama viikko sitten torstaiaamuna
soi puhelimeni: " Hei, täällä Mika!
Miksi sinä pyydät minua lähettämään
9.325,32 euron rahalähetystä italialaiseen pankkiin Roomaan? Eihän meillä
ole liiketoimia siellä?"

niin paljon liikkeellä, ettei tapaus anna
aihetta aloittaa prosessia. Uutta tässä
tapauksessa on se, että huijausyritys
kohdistuu yhdistyksen toimijoihin,
aikaisemmin nämä huijausyritykset
ovat kohdistuneet yrityksiin.

" Mitä? Mistä on kysymys – en ole pyytänyt sinua lähettämään mitään rahaa
minnekään."

Tarkistin koneeni tietoturvan, vaihdoin
salasanat ja rauhoituin. Ohjeeni sinulle
lukijani on, että näiltä huijausyrityksiltä
ei kukaan, joka käyttää tietoverkkoja,
ole turvassa. Ei yksityishenkilöt eikä
yritysten tai yhdistysten vastuullisissa
ja muissa tehtävissä toimivat. Älä reagoi vieraista osoitteista tulleisiin sähköposteihin mitenkään. Älä anna tunnusnumeroitasi. Ole myös varovainen
tutuista osoitteista tulleiden sähköpostiviestien sisältöön. Älä lähetä
rahaa vaikka vaimosi/miehesi pyytäisi.

Puhelinkeskustelu juontui siitä, että
olen aloittanut vuoden alusta paikallisen yrittäjäyhdistyksen puheenjohtajana ja Mika on saman yhdistyksen
rahastonhoitaja.
Jouduin ensimmäistä kertaa elämässäni nettihuijausyrityksen kohteeksi.
Sähköpostiltani näyttävästä osoitteesta oli tosiaan lähetetty rahansiirtopyyntö yhdistyksen rahastonhoitajalle.
Onneksi Mika soitti minulle ennen kuin
lähetti rahat eteenpäin. Niitä rahoja ei
olisi koskaan nähty.
Tarkistin heti sähköpostini – sieltä
ei ollut lähetetty tai lähtenyt mitään
viestiä Mikalle. Menin samana päivänä
poliisilaitokselle tekemään rikosilmoitusta. Ilmoituksia vastaanottava
poliisi kertoi tällaisia juttuja olevan

Toivotan onnea ja menestystä
saavutuksenne johdosta kaikille
tutkinnon suorittaneille ja
valmistuville! Elämme taloudessa
korkeasuhdanteen aikaa – uskon ja
toivon, että kaikille osaajille löytyy
koulutusta ja toiveita vastaavat
työpaikat!
PS
Ja toistamiseen soi puhelin. Mika
täällä: Miksi pyydät minua taas
lähettämään rahaa Italiaan?
Toivotan teille kaikille hyvää ja
aurinkoista kesää!

Elämme uuden kasvun ja alkavan
kesän aikaa.
Suomen Merkonomiyhdistysten liitto
- SMYL ry:n kevätliittokokous pidettiin
lauantaina 19. toukokuuta Helsingissä
Töölönlahden rannalla. Kokouksessa
käsiteltiin viime vuoden tilit ja toiminta
sekä julkistettiin liiton historian 16.
kunniamerkonomi.

Päivitä tietosi

Markku Mikkola
hallituksen puheenjohtaja

SMYL-liiton jäsenmaksut vuosi 2018 (euroa)

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

				
				

Varsinainen Opiskelijajäsen
jäsen

Seniorijäsen yli 65 v

Helsingin Merkonomit ry

103,00

0,00

54,00

www.smyl.fi/Päivitä tietosi

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

Kun haluat maksaa jäsenmaksun
useammassa erässä...
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Yleinen työttömyyskassa YTK:n jäsenmaksu on
100 euroa / vuosi 2018.
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Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry:n
kevätkokous pidettiin Helsingissä
Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry:n sääntömääräinen kevätliittokokous pidettiin helteisenä kevätlauantaina 19. toukokuuta Helsingissä
Töölönrannassa.
Paikalla oli liittokokousedustajia ja -väkeä kaikista liiton yhdistyksistä;
Helsingistä, Tampereelta, Turusta, Porista, Kouvolasta, Kymenlaaksosta,
Lakeudelta ja Savo-Karjalasta.
Liittokokous käsitteli sääntömääräiset asiat ja hyväksyi vuoden 2017
toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä myönsi tilivelvollisille
vastuuvapauden.

Kunniamerkonomi 2018

Teksti ja kuva:
Anna-Maija Kunnas

Liittokokouksen alussa hallituksen puheenjohtaja Markku
Mikkola toivotti liittokokousväen tervetulleeksi aurinkoiseen,
keväiseen Töölönrantaan ja esitteli vuoden 2018 kunniamerkonomiksi kutsutun Veikko Pakarisen sekä luovutti hänelle kunniakirjan.

SMYL-kunniamerkonomit:
2018 Veikko Pakarinen, merkonomi ja
yrittäjä
2017 Jaajo Linnonmaa,
juontaja-näyttelijä
2016 Eino Makunen, missikeisari
2015 Jouni Flinkkilä, päätoimittaja
2014 Eva-Riitta Siitonen, ylipormestari
2013 Mika Huusari, muusikko
2012 Anssi Kukkonen, legendaarinen
urheiluselostaja
2011 Matti Koivurinta, kauppaneuvos,
kauppatieteiden kunniatohtori
2010 Urpo Martikainen, MTV3:n
uutisankkuri, taiteilija
2009 Jyrki Kangas, taiteellinen johtaja
2008 Kimmo Pälikkö, taidegraafikko,
tietokirjailija
2007 Marja Tiura, kansanedustaja
2006 Jorma Tuominen,
KHT-tilintarkastaja
2005 Osmo Mäntymäki,
HTM-tilintarkastaja
2004 Ulla-Maj Wideroos, ministeri
2003 Harri Koponen, toimitusjohtaja

Mikkola kertoi, että Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto SMYL ry valitsee vuosittain kunniamerkonomin ja kunniakirjan
perusteluissa mainitaan, että kunniamerkonomin arvo myönnetään henkilölle, joka julkisessa tehtävässä tai julkisuudessa tuo
avoimesti esille merkonomikoulutuksensa ja on siten esikuvana
merkonomeille ja merkonomiksi opiskeleville.
- Olemme erittäin iloisia ja kiitämme, että olet suostunut vastaanottamaan kunniamerkonomin arvon ja olemme mielihyvin
panneet merkille, kuinka olet tuonut merkonomitutkintosi esiin,
perustamasi yritys Veikon Kone Oy on meille kaikille tuttu ja
olemme tyytyväisiä, että saimme kunnimerkonomijoukkoon
todellisen yrittäjän, toteaa Markku Mikkola puheessaan.
Merkonomi, yrittäjä Veikko Pakarinen on liiton 16. kunniamerkonomi. Hän kiitti saamastaan suuresta kunnianosoituksesta ja
kertoi sen tulleen hänelle täytenä yllätyksenä. Veikko Pakarinen
oli mukana perustamassa Helsingin Merkonomit ry:tä vuonna
1955.
- Otan tämän kunniamerkonomiuden ilomielin ja nöyränä
vastaan. Veikon Koneen perustaminen oli hyvä ajatus vuonna
1962, ainoa vaan, ettei minulla ollut yhtään rahaa, mutta sekin
oli vaan järjestelykysymys. Puolisoni kanssa suunniteltiin, että
kun perustetaan firma niin henkilökuntaa olisi omasta takaa.
Niinpä hän sitten tekaisi meille neljä lasta, jotka ovat kaikki olleet
mukana Veikon Koneen toiminnassa ja jatkoivat sitten, kun
siirryin pois ja keskityin purjehtimaan ja laskettelemaan. Olemme
puolisoni kanssa purjehtineet mm. Bermudalle ja Karibian saaret
on käyty läpi ja lasketeltu kaikissa Alppikohteissa. Yrittäjänä reissasin paljon ympäri maailmaa. Pyöräily kuuluu edelleen jokapäiväiseen elämääni ja aamulla ennen tänne tuloa ajelin neljäntoista kilometrin lenkin ja kävin kuntosalilla, joka on kotonani.
Kyllähän näillä saa kunnon pysymään kohillaan, kun on tähän
ikään jo ollut jos jonkinlaista vaivaa, mutta ne kaikki kuuluvat
tähän pakettiin, naurahtaa Veikko.
4 |
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Kunniamerkonomi Veikko Pakarinen,
Veikon Koneen ja Helsingin Merkonomit ry:n
perustajajäsen.

Pohjois-Karjalasta Helsinkiin

Merkonomiksi SLK:sta

Veikko Pakarinen syntyi keväällä 1930
Enossa, noin 35 km Joensuusta koilliseen Pielisjoen rannalla, Kaltimon kanavan varrella sijaitsevassa liiketalossa, jossa oli kauppa, kahvila ja matkustajakoti.
Yläkerrassa oli asuinhuoneita ja siellä
nurkkahuoneessa Veikon ensimmäiset
parkaisut kuuluivat.

Veikko sai töitä Hankkijalta ja aloitti
merkonomiopinnot iltalinjalla Suomen
Liikemiesten Kauppaopistossa Helsingissä, josta valmistui merkonomiksi
toukokuussa 1954.

Äidin menehdyttyä aivokalvontulehdukseen Veikko oli ainoastaan kolmen kuukauden ikäinen. Isä muutti kolmen lapsen kanssa Joensuuhun isovanhempien
luokse ja kuljetti kuorma-autollaan rahtia. Joensuusta koko lähisuku muutti Pielisensuuhun ja sieltä edelleen Pyhäselän
pitäjään, jossa Veikko aloitti koulun seitsemän vuotiaana. Koulumatkaa oli liki
kuusi kilometriä korven halki. Koulumatkaan oli varattava aikaa pari tuntia, matka taittui jalan ja talvella suksilla. Hiihtäminen on edelleenkin Veikon rakas harrastus. Yläkoulun käytyään hän pääsi toisella yrittämällä oppikouluun.

- Eräänä päivänä kävelin Senaatintorilta
Aleksanterinkadulle ja huomasin komean rakennuksen, jossa luki suurilla kirjaimilla; Pohjoismainen Yhdyspankki PYP.
Mietin, että nyt löytyi työpaikka. Pitäisi
vaan päästä sinne jollain keinolla töihin,
Veikko muistelee.
- Siihen aikaan ei ollut nettiä eikä mitään
elektronisia välineitä, oli sentään lankapuhelimia. Päätin mennä suoraan pankkiin ja kysyä töitä. Itsekin hämmästyin,
kun pääsin pankkiin töihin pankkivirkailijaksi ja vielä aivan Helsingin keskustaan,
kertoo Veikko tyytyväisenä.
- Pankin jälkeen siirryin Radiotukkuun,

jossa veljeni oli työssä myyntipäällikkönä. Radiotukusta vaihdoin Ehoon.
- 32-vuotiaana olin valmis aloittamaan
yksityisyrittäjänä. Alkupääomana oli kuuden päivän kesälomarahat ja täysin velaksi ostettu asunto-osake, Veikko kertoo
rohkeasta päätöksestään luopua Ehon
pestistään, jossa oli kohtalaisen hyvä
palkka, ilmainen autoetu - Volkkari ja
paljon muita rahanarvoisia etuja. Ehon
johtajatkin ilmettelivät päätöstäni.
Legendaarinen Veikon Kone aloittaa
toimintansa
- Tästä alkoi Veikon Kone Oy:n vuosikymmeniä kestänyt tarina. Tavaravalikoima toiminnan alussa ei ollut mielestäni paras mahdollinen, oli PAM-television
edustus, kun valtamerkithän olivat Salora, Philips, Luxor, Helvar ja Helkama. Sittemmin sain Luxorin edustuksen ja myöhemmin toiminta laajeni huomattavasti,
Veikko toteaa.

- Kotikylällä sanottiin, että sen verran
pitää kouluja käydä, että pääsee sisätöihin, Veikko muistelee.
Sotien jälkeen Veikon isä ryhtyi sekatavarakauppiaaksi ja isän kaupassa Veikkokin työskenteli. Isä oli myös useana
vuonna Suomen paras valokuvan suurennusten tekijä. Kuvasuurennoksia
myymällä Veikko sai kerättyä matkarahat kasaan ja pääsi matkustamaan
Helsinkiin.
Tuohon aikaan asunnon saanti Helsingissä oli vaikeaa ja alivuokralaisena asuminen yleistä. Kotoa ei saanut taloudellista apua ja eläminen oli rahoitettava itse
työtä tekemällä. Asuinpaikkoja onkin
kertynyt vuosien saatossa useissa eri
osoitteissa.
Ahtaajana Jätkäsaaressa
Ensimmäinen työpaikka satamassa ahtaajana oli raskasta ja työaika kuutena
päivänä viikossa klo 7-23. Veikko alkoi
ajatella, että myyjän työ olisi mukavaa
ja Hesarista löytyikin myyjän paikka
siementen ja koneitten myyntiin
Hankkijalle.
- Nyt pitäisi vaan selvitä työhaastattelusta kunnialla. Olin kuullut, että töitä hakiessa on kädenpuristuksen oltava tukeva
ja pitää puristaa lujasti, hän naurahtaa.

Teksti: Anna-Maija Kunnas
Kuva: Heikki Kunnas
Veikko kävi armeijan Riihimäen Viestirykmentissä vuonna 1950
ja on radiosähköttäjä ja alikersantti.
- Kun olin noin seitsemänvuotias, isä osti kotiin patteriradion. Viljo-setäni kuunteli
radiosta sähkötystä ja kirjoitti paperille ylös, mitä viestiä sieltä tuli. Ajattelin, että
tuon minä kyllä vielä opettelen ja kyllähän minä sen sitten armeijan leivissä opinkin.
Radioamatöörinä pidän yhteyksiä ympäri maailman. Tähän saakka olen ollut 327
maahan radioyhteydessä joko puheella tai sähkötyksellä, Veikko selvittää rakkaan
harrastuksensa taustoja.
Veikolla on harrastuksia moneen lähtöön. Purjehtiminen, laskettelu, golf, matkailu
ja pyöräily, jossa kilometrejä on kertynyt kunnioitettava määrä. Veikko on kulkenut
puolisonsa Sanna-Liisan kanssa pyörän selässä pitkiä matkoja mm. Travemündesta
Välimerelle vuonna 1992, aikaa kului kuukausi ja kolme tuntia. Pyörällä hän kulkee
edelleen kesät talvet.
Veikko muutti perheineen omakotitaloon Marjaniemeen keväällä 1969 ja samassa
talossa hän asuu edelleen puolisonsa kanssa. Lapset Pekka, Riitta, Jukka ja Jouko
sekä lapsenlapset asuvat lähistöllä.
Merkonomi News 2 / 2018
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Luottaako vai ei?
Eläkekeskustelu kuplii ja porisee

Teksti: Riitta Gullman
Kuva: Jussi Jääskeläinen

Eläke? Melko kaukana sumuisessa tulevaisuudessa, tuntuu ehkä parikymppisestä.
Ja kenties sitä ei edes saa. Mitä eläkkeitä koskevasta keskustelusta sanovat Allianssin
ja Telan edustajat?

- Nuorten elämään liittyy nyt todella paljon
epävarmuutta. Määräaikaiset ja silppumaiset työsuhteet ovat nuorilla yleisiä, tulot
ovat pienemmät kuin edeltävällä sukupolvella, aloittaa nuorisoalan kattojärjestö
Allianssi ry:n puheenjohtaja Elisa Gebhard.
- Nuoret ovat kymmenen viime vuoden
aikana kasvaneet sellaiseen puheeseen,
että kaikesta leikataan. Hyvinvointiyhteiskuntaan ei oikein luoteta. Lisäksi työikäisten
määrä Suomessa vähenee ja hoivamenot
kasvavat, Gebhard pohtii.
Leikkauspuhe on alkanut vaikuttaa.
Nuoret eivät tunnu luottavan saavansa itse
eläkettä sitten kaukana tulevaisuudessa.
Tämä ilmenee mm. Eläketurvakeskuksen
(ETK) Eläkebarometri-selvityksestä
(linkki https://www.etk.fi/wp-content/
uploads/elakebarometri_2017.pdf).
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Oikeudenmukaisuus iso kysymys
Allianssi on yhdessä muiden nuoriso- ja
opiskelijajärjestöjen kanssa ollut viime vuosina aktiivisesti mukana keskusteluissa työeläkkeistä. Työeläkejärjestelmän sisältä keskusteluja seuraa mm. erityisasiantuntija
Janne Pelkonen Tela ry:stä. Tela on laissa
määriteltyä työeläketurvaa hoitavien työeläkevakuuttajien etujärjestö. Se tekee tiivistä
yhteistyötä Allianssin sekä muiden nuorisoja opiskelijajärjestöjen kanssa.
Isoja kysymyksiä eläkekeskustelussa ovat
reiluus ja oikeudenmukaisuus sukupolvien
kesken sekä se, kenen ääni kuuluu ja
ketä kuunnellaan.
Sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus on
tärkeä näkökulma eläkekeskusteluun myös
Telalle. Kestävyyskulmaa käydyssä keskustelussa Pelkonen sanoo seuraavansa hieman
hämmentyneenä.

- Merkittävä eläkeuudistus tuli voimaan
vasta 2017. Koko työeläkejärjestelmä on
nyt ensimmäistä kertaa rahoituksen kestävyyden osalta suhteellisen tasapainossa.
Uudistusta valmisteltiin perusteellisesti.
Eläketurvakeskus laski vaikutuksia esimerkiksi eri sukupolvien näkökulmasta.
- Ymmärrän hyvin, että finanssi- ja velkakriisi kasvattivat sukupolvien kuilua koko Euroopassa. Epäilemättä tämä heijastuu myös tulevaisuuden odotuksiin.
Nuoret hyötyivät eläkeuudistuksesta,
jatko huolettaa
- Eläkeuudistuksesta hyötyvät 1990-luvulla
syntyneet ja sitä nuoremmat, mikä on harvinaista monien EU-maiden uudistuksiin verrattuna. Tosin töitä on tehtävä pidempään,
että hyödyn saa, Pelkonen toteaa.

Ehkä asian ydin onkin tässä:
jos oma ja tuttavapiirin kokemus on se,
että työelämä on epävarmaa ja silppua,
miten uskaltaa luottaa järjestelmään,
jonka perusta on vuosikymmenien suhteellisen tasainen työelämä?
Kun samaan aikaan vielä puhutaan, miten
tekoäly mullistaa työelämää seuraavina
vuosikymmeninä.
Elisa Gebhard viittaa samaan:
- Meidän järjestelmä on tietyillä mittareilla
ihan hirveän toimiva ja hyvä, mutta jatko
ja siihen liittyvä epävarmuus huolettavat.
Järjestelmän tuotto ja jaettavissa olevien
varojen määrä riippuu kuitenkin monista
tekijöistä, kuten työllisyyden kehityksestä.
Maksetut maksut tuplana takaisin
Elisa Gebhard nostaa esiin kolme kipupistettä Allianssin näkökulmasta:
nuoret maksavat suurempia eläkemaksuja
kuin menneinä vuosikymmeninä on maksettu, nuoret pääsevät myöhemmin eläkkeelle
ja heidän eläkkeensä tulevat aikanaan olemaan pienempiä.
- Totta on, että 1940‒1950-luvuilla syntyneet saavat paljon suuremman hyödyn kuin
me nuoremmat. He saavat maksunsa suunnilleen 3‒5-kertaisena takaisin. Tämä johtuu
varsinkin pienemmistä eläkemaksuista historiassa, Pelkonen myöntää.
Mutta:
- Suunnilleen 1970-luvulta lähtien kaikille
ikäluokille alkaa olla sama tuotto, hieman
yli 2 % vuodessa. Se tarkoittaa, että maksetut maksut tulevat noin kaksinkertaisena
takaisin. Riskittömänä todellisena tuottona
se on minusta kohtuullisen hyvä, Pelkonen
huomauttaa.
- Eläkejärjestelmää on ylipäätään pitkin
matkaa tuunattu vastaamaan maailman
muutoksia. Työeläkkeiden rahoitusta ja
etuuksien riittävyyttä arvioidaan aika ajoin
pitkälle tulevaisuuteen. Se on hyvin tärkeää.

Myös eläkkeiden tasoa leikataan hitaasti.
Sen vaikutuksen voi nollata työskentelemällä pidempään.

Eläkkeet ovat ylipäätään aina kalliita.
Elämiseen noin neljännesvuosisadan ajan
työuran jälkeen tarvitaan paljon rahaa.

- Jos vanhempi on syntynyt 1956 ja hänen
lapsensa 1986, lapsen olisi työskenneltävä
kuutisen vuotta pidempään kuin vanhempansa, että hän pääsisi karkeasti samaan
eläketasoon, Pelkonen havainnollistaa.

Tehdäänpä laskuharjoitus.
Vuonna 2016 kokonaiseläke oli ETK:n
mukaan keskimäärin 1623 euroa. Jos
eläkeläisemme on jäänyt vanhuuseläkkeelle
normaalisti, hän on syntynyt 1953. Jos
ajatellaan, että hän eläisi 78-vuotiaaksi,
hän olisi eläkkeellä 15 vuotta. Sinä aikana
hänelle maksettaisiin eläkkeitä kaiken
kaikkiaan 292 140 euroa, jos mitään
indeksikorotuksia ei otettaisi huomioon.
Arvio on varovainen, sillä tätä nykyä
eläkkeellä ollaan keskimäärin yli 20 vuotta.

Tämä luo monille epäluottamusta.
Pyhiä asioita vain maksussa olevat eläkkeet
Elisa Gebhard myöntää, että monia asioita
on jo tehty.
- Oli esimerkiksi hyvä, että eläkeikää nostettiin. Ilman sitä tilanne olisi aika paljon
pahempi.
- Kyse onkin tulevaisuudesta. Kun pyhä asia
on, että maksussa oleviin työeläkkeisiin ei
kajota, vaihtoehto on kajota tulevaisuuden
eläkkeisiin. Näin epävarmuus ja epätasaarvo eri sukupolvien välillä kasvavat,
Gebhard maalaa.
Perustuslain omaisuudensuojan katsotaan
turvaavan maksussa olevia eläkkeitä.
- Allianssi ei tietenkään kannata sitä, että
pienituloisilta eläkeläisiltä leikataan. Jos
eläkkeellä ei tule toimeen, muu sosiaaliturva joutuu tulemaan vastaan, ja se on
plusmiinusnolla-tilanne. Järjestelmän
kestävyydestä pitää kuitenkin voida
keskustella, Gebhard toivoo.
Mitä tähän vastataan työeläkejärjestelmän
puolelta?
- Keskustelu riskinjaosta on tarpeen. Keinoja
on hyvin erilaisia teknisistä ratkaisuista puhtaasti poliittisiin. Jos luvatun työeläkkeen
omaisuudensuoja kuitenkin halutaan rikkoa,
peli on auki. Nykyisten eläkeläisen turvattomuus kasvaisi, mutta niin kasvaisi tulevienkin eläkeläisten. Myös he ottaisivat leikkaukset aikanaan vastaan, Pelkonen vastaa.

Eläkeaika pitenee, kun elinikä pitenee

Entä mitä nuori saa?

Ihmisten odotettavissa oleva elinikä on
pidentynyt viime vuosikymmeninä noin
kaksi vuotta vuosikymmenessä. Naiset
ehtivät olla eläkkeellä keskimäärin lähes
25 vuotta, miehet 20 vuotta.

Janne Pelkonen haastaa katsomaan kuvaa
myös toisesta suunnasta, saamapuolelta.

Vuonna 2050 poikalapsen arvioidaan elävän
lähes 86-vuotiaaksi, tytön 89-vuotiaaksi,
kertovat Eläketurvakeskuksen ennusteet.
Vanhuuseläkeikä onkin nykyään sidottu
odotettavissa olevaan elinaikaan.

Mitä nuori aikanaan saa?
- Ansioperusteisen, koko loppuelämäksi
taatun vakuutuksen, joka turvaa toimeentulon ja mahdollistaa jonkinlaisen kuluttamisen. Suoritus on elinikäinen, vaikka eläisit
satavuotiaaksi. Jos olet pitkäikäinen,
saat huomattavasti enemmän mitä maksat
sisään, Pelkonen painottaa.

Hard core -tyylin riskien jakoa
- Meikäläinen järjestelmä on kollektiivista
riskien jakoa, oikein hard core -tyylillä.
Kaikki, jotka saavat palkkaa, ovat samassa
vakuutuspoolissa. Tässä Suomi on ainutlaatuinen. Muualla on aina monen kerroksen väkeä, Janne Pelkonen sanoo.
Yhteinen riskinjako on tietysti vahvasti
sidoksissa siihen, että työmarkkinat toimivat
ja työtä tehdään. Jos siihen ei usko, on
vaikea luottaa työeläkejärjestelmäänkään.
- Kertymisestä voidaan puhua myös nuorten
näkökulmasta, Elisa Gebhard huomauttaa.
- Voidaan puhua myös epätyypillisen työsuhteiden yleistymisestä, ja siitä, että
kenelle niitä kertyy.
Realismia ja vaikuttamista
- Sukupolviasioista pitää ehdottomasti
keskustella. Tärkeintä olisi, että keskustelu
ylittäisi eri ikäryhmien edunvalvonnan
rajat, Janne Pelkonen sanoo.
- Pitää olla realistinen, mutta ei ole aihetta
maailmanlopun meininkiin. Yksilön etuuksien ja järjestelmän kannalta talouskasvu
ja työllisyys ratkaisevat pitkällä aikavälillä
paljon, Pelkonen toteaa.
Elisa Gebhard uskoo, että seuraavissa
eduskuntavaaleissa, huhtikuussa 2019,
eläkkeistä tulee iso teema. Siihen keskusteluun tarvitaan mukaan myös nuoria. Samoin
äänestämään.
- Puheella pitäisi valaa myös toivoa ja
tarjota ratkaisuvaihtoehtoja. Kaikkihan on
arvovalintoja, valintoja jostain pois tai
johonkin. Ne pitää vain tehdä näkyviksi.

Eläkepolitiikka on myös nuorten asia –
jopa enemmän kuin eläkeläisten.
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Hylkäävää työkyvyttömyyseläkepäätöstä seuraa
todennäköisimmin työttömyys

Lähde: kela.fi

Tutkimuksessa seurattiin vuonna 2010 työeläkelaitoksesta tai Kelasta hylkäävän työkyvyttömyyseläkepäätöksen saaneita neljän vuoden ajan. Tutkimus koski ensimmäisiä täyden työkyvyttömyyseläkkeen
hakemuksia. Vuonna 2017 Kelasta annettiin päätös noin 19 000 uuteen työkyvyttömyyseläkehakemukseen. Niistä 45 % oli hylkääviä. Työeläkejärjestelmään tuli noin 22 000 uutta hakemusta, joista hylättiin
noin 30 %. Kelaan ja työeläkelaitoksille tulleet hakemukset ovat osittain samojen ihmisten hakemuksia.
Valtaosa hylkäävän työkyvyttömyyseläkepäätöksen saaneista on tulevina neljänä vuotena työttömänä tai saa
vaihtuvia sosiaalietuuksia, osoittaa Kelan ja Eläketurvakeskuksen tuore tutkimus.
– Pitkään jatkuva sosiaalietuuksien tarve hylkäävän
eläkepäätöksen jälkeen on tietenkin ei-toivottavaa.
Yhtäältä työttömyysetuus on epävarma toimeentulon
lähde erityisesti itsensä työkyvyttömiksi kokeville.
Toisaalta yhteiskunnan kannalta mahdollinen jäljellä
oleva työkyky jää hyödyntämättä, sanoo Kelan tutkija
Riku Perhoniemi.
Työttömyyttä usein ennen ja jälkeen hylkäävää päätöstä
Kielteisen eläkepäätöksen jälkeen seuraa usein työttömyyttä. Useampi kuin kaksi kolmesta kielteisen päätöksen saaneesta oli jossain vaiheessa työttömänä neljän
vuoden seurannan aikana.
– Työttömyys aiheuttaa hylkääviä eläkepäätöksiä, koska se vähentää mahdollisuuksia varhaiseen toimintakyvyn tukemiseen ja vaikeuttaa työkyvyn määrittelyä
eläkelaitoksessa.
- Samalla hylkäävä eläkepäätös tuottaa työttömyyttä: valtaosalla hylkäyksen saaneista työhön siirtyminen tai kuntouttaminen ei onnistu, Perhoniemi havainnollistaa.

Tietosuojavaltuutetun toimisto:

Olemme julkaisseet tietosuoja-asetusta koskevia ohjeita ja
valmisteilla on lisää yleistä ohjeistusta.

Suomen ja Euroopan unionin
tietosuojalait ovat uudistumassa

Työttömyysetuus aiheuttaa erityisesti itsensä työkyvyttömäksi kokeville epävarmuutta. Riskinä on maksun katkeaminen ja aktiivimallin myötä etuuden määrän pieneneminen, jos etuuden ehtoja ei pysty täyttämään.
Vuorottelu eri etuuksien välillä tavallista
Yli puolet tutkittavista sai neljän seurantavuoden aikana
vähintään kahta tutkituista etuuksista, jotka olivat työttömyysetuudet, sairauspäiväraha ja kuntoutusraha. Etuuksien vaihtuminen kuvastaa toimeentulon vakiintumattomuutta ja epävarmaa tilannetta.
– Vaikka työttömyys-, sairaus- ja kuntoutuskaudet tukevat
osaltaan reittejä joko takaisin työelämään tai eläkkeelle, ne voivat muodostaa myös pitkiä etuuskierteitä, Perhoniemi sanoo. Jatkotutkimuksemme alustavat tulokset
näyttävät myös, että noin viidennes hylkäävän päätöksen
saaneista palaa tai siirtyy töihin. Heidän työjaksonsa ovat
kuitenkin tyypillisesti rikkonaisia.
Työttömien ammatillista kuntoutusta tehostettava
Tutkimuksen perusteella työkyvyn varhaista tukemista
tulee kehittää. Työkykyä on tärkeää tukea ennen kuin
asiakas päätyy hakemaan työkyvyttömyyseläkettä.
– Erityisesti työttömien ammatillista kuntoutusta on
tehostettava edelleen, Perhoniemi toteaa.

Tietosuoja-asetus ei edellytä entisen kaltaista
rekisteri- tai tietosuojaselostetta
Henkilötietolaista poiketen EU:n yleinen tietosuoja-asetus
ei edellytä rekisteri- tai tietosuojaselosteen laatimista.
Asetuksessa ei säädetä rekisteri- eikä tietosuojaselosteesta.
Rekisteröityjä täytyy kuitenkin informoida henkilötietojen
käsittelystä.

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018
alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa. Tietosuoja-asetusta GDPR
(General Data Protection Regulation) sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn.

Tietosuoja-asetuksen informointivelvoite poikkeaa tietyiltä
osin henkilötietolain informointivelvoitteesta sekä vaatimuksesta laatia ja julkaista rekisteriseloste.

Tietosuoja-asetusta täydennetään ja täsmennetään kansallisella lainsäädännöllä. Hallitus on antanut eduskunnalle
ehdotuksen uudeksi kansalliseksi tietosuojalaiksi.

Sivuilta löydät tietosuoja-asetusta koskevia ohjeita
ja koulutuksia, joita kannattaa hyödyntää tietosuojaasetukseen valmistautumisessa.
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Kokemukseni Merkonomitutkinnosta
Myyjänä työskentelevä Tiia Alakalhunmaa
odotti merkonomitutkinnolta erityisesti myynnin
ja markkinoinnin kursseja, mutta tutkinto yllättikin
hänet.

TEKSTI:
LIINA LUUKKONEN
viestintäsuunnittelija
Markkinointi-instituutti | Rastor Oy
www.markinst.fi | www.rastor.fi

Tiia Alakalhunmaa halusi suorittaa kaupallisen
tutkinnon tehtyään jo pidemmän aikaa myyntityötä ja todettuaan alan itselleen sopivaksi.
Hän päätti suorittaa liiketalouden perustutkinnon
työn ohessa ja valmistui merkonomiksi.
Ennen merkonomiopintojen alkua Alakalhunmaa
odotti erityisesti myynnin ja markkinoinnin kurssipäiviä.

Tutkinnon edetessä hän huomasi, että kaupallinen perustutkinto
sisälsi paljon, paljon muutakin.
Suurimman ahaa-elämyksen toivat vuorovaikutuskoulutus ja
asiakastyyppeihin perehtyminen.
Opinnot myös johdattivat perusluonteeltaan analyyttisen Alakalhunmaan entistä syvällisempään
itsetutkiskeluun.
– Tilannetaju ja analysointi ovat
osa ammattitaitoani. Koulutuksessa arkinen työskentelyni sai
kuitenkin taustalleen todellista
teoriaa ja selityksiä. Palaset alkoivat loksahdella paikoilleen, Tiia
Alakalhunmaa kuvailee.
Alakalhunmaa kokee, että koulutus antoi hänelle laajemman perustan tehdä erilaisia töitä kuin
hän osasi odottaa opintoja aloittaessaan. Hän kokee, että liiketoiminnan koulutus kasvatti hänen ammattitaitoaan ja valmensi
hänestä tiedostavan kaupallisen
alan ammattilaisen.

Se sytytti myös nälän opiskella
lisää.
– Tämä koulutus avaa minulle uusia ovia. Nyt liiketalouden perustutkinnon suoritettuani minulla on
myös mielessäni myynnin ammattitutkinnon opiskeleminen. Toinen minua kiinnostava teema on
johtaminen.
Paperit käteen helposti
Opintojen aikana Tiia Alakalhunmaan esimies arvioi häntä työssä.

"

Nyt minulla on ammatti
– Ei töissä silti tuntunut lainkaan
omituiselta, vaikka tiesin että hän
arvioi minua työtä tehdessäni. Esimieheni oli tosi kannustava alusta saakka.
Tiia Alakalhunmaa suosittelee
opintoja Markkinointi-instituutisOpiskelu perustui oman työn te- sa kaikille, jotka haluavat tutkinkemiseen. Se teki kouluttautumi- non kaupalliselta alalta.
sesta luontevan osan Alakalhunmaan arkea.
– Hakuprosessi oli tehty todella
helpoksi, ja kaikki käytännön asi– Kun kaikki oli hoidettu, ajattelin at sujuivat alusta loppuun vaivatettä olipa tutkinnon suorittaminen tomasti. Kokonaisuus oli selkeä
superhelppoa ja sujuvaa.
ja sujuva, hän kannustaa.

"

Merkonomi News 2 / 2018 | 9

Uusi suomalainen startup Sumpli keräsi huippurahoituksen
Loppuvuodesta 2017 perustettu helsinkiläinen startup Sumpli nosti suomalaisilta huippusijoittajilta, Maki Venturesilta
ja Wave Venturesilta, 550 000 euroa uuden rekrytointisovelluksen kehitykseen
ja julkaisuun.
Sumpli kehittää mobiilisovellusta, jonka
avulla työnhaku, rekrytointi, palkanmaksu sekä keikkatyöt hoituvat vain muutamalla napin painalluksella yhden applikaation kautta. Yhtiö on saanut nopeasti
mukaan ensimmäiseen pilottiinsa huomattavan määrän korkean tason ravintoloita ja kahviloita, sekä tekijöitä.

- Työn ja tekijän on jatkossa löydettävä
toisensa mahdollisimman nopeasti ja
palkanmaksun tapahduttava keikkatyössä välittömästi ja läpinäkyvästi. Työn tekeminen, työn välittäminen, työn ilmoittaminen, työn hakeminen ja rekrytointi
on päivitettävä tähän päivään ja tulevaisuuteen.
Kevytyrittäminen ja perustulokokeilu
ovat luoneet jo perustaa uudenlaiselle
tavalle ansaita joustavasti.
Tunnetuimmista brändeistä Wolt,
Foodora, Uber ja AirBnB ovat tehneet
ihmisille tutuiksi etsiä uusia ansaintamahdollisuuksia teknologian avulla.

Lähde: sumpli.fi
Työnteon luonne ja tarpeet ovat muuttumassa radikaalisti digitalisaation ja
globalisaation myötä. Työntekoa räätälöidään yrityksissä ja eri aloilla tapauskohtaisesti eniten tulokselliseen muotoon kaikille osapuolille.
Sumpli pyrkii nopeuttamaan ja helpottamaan työnantajien ja työntekijöiden
byrokratialastia, sekä haastamaan työelämän perinteisiin kangistuneita säädöksiä ja rutiineja, jotka eivät enää palvele modernia työelämää.

- Maailma muuttuu, työnvälittämisen
on myös muututtava. Nuoret ja tulevat
sukupolvet käyttävät älylaitteita jatkosSumplin perustajiin lukeutuu Slushsa kaikkeen työhön ja rahaan liittyvään.
tapahtuman ydintiimissä vuosia vaikuttaHaluamme aktivoida työmarkkinoita
nut Elias Nygren, ravintola-alan veteraa- - Me teemme samaa muuttamalla työn
myös pidempään työelämässä olleille,
ni Mehdi Younes sekä pitkän linjan digi- ja sen tekijän löytämisen helpommaksi
suunnittelija Nikolas Holm.
ja joustavammasi ammattitaidon, osaa- työttömille ja nuorille osaajille, etätyöntekijöille, auttaa löytämään uusia mahmisen ja laadukkaan työn merkityksen
dollisuuksia ansaita, edetä uralla tai
- Tulemme nopeuttamaan ja helpottaollessa tärkeässä keskiössä unohtamatmaan työnantajien ja työntekijöiden pe- ta yhteiskunnan yhteisiä normeja ja peli- vaihtaa työpaikkaa, sekä helpottaa
työnsaantia maahanmuuttajille esimerrinteisiin malleihin nojautuvia toiminta- sääntöjä, Mehdi Younes kertoo.
kiksi kotoutumisen yhteydessä, Mehdi
tapoja ja rutiineja, Sumplin kehitysjohta- Puhumme uudesta on-demand
Younes lisää.
ja Mehdi Younes kertoo.
työkulttuurista.

Kuinka kotisivuille saa lisää liikennettä?

Lähde: koulutus.fi

Hakukoneiden algoritmeihin ei ole viime aikoina tullut radikaaleja muutoksia. Tärkeintä on edelleen tarjota
hakijoille nopeasti ja turvallisesti osuvia tuloksia. Koulutus.fi-koulutussivuston SEO-asiantuntija Ludvig Nyström
keräsi yhteen hakukoneoptimoinnin vallitsevia totuuksia ja hyödyllisiä vinkkejä.
1. Tee selvitys nykytilanteesta
"Jotta voisi tietää, mitä sinulla ei ole,
on ensin tiedettävä, mitä sinulla jo on."
Tämä fraasi pätee erityisen hyvin hakukoneoptimointiin. Varmista, että olet
perillä optimoitavan sivuston sisällöistä
ja niiden laadusta. Sisältöjen laadulla
tarkoitetaan sivuston teknistä rakennetta. Tarkista siis, voivatko hakukoneet lukea eli "crawlata" sivustoa tehokkaasti.
Myös kävijän kokemus on tärkeä, joten
tarkista, vastaako sivun sisältö hakijan
käyttämää hakusanaa.

hakusanat. Tee taustatutkimusta siitä, mitä toimialallenne, palvelullenne
tai muulle sivuston kannalta relevantille
teemalle tyypillisiä hakutermejä ihmiset
käyttävät eniten.

ten perusteella. Varmin resepti hakukonemenestykseen oli saada paljon linkkejä sellaisilta sivustoilta, joilla oli jo
valmiiksi paljon linkkejä. Vuosien saatossa hakukoneet ovat kehittyneet sisällön laadun tunnistamisessa, eikä linkitys
enää ole kaikki kaikessa. Linkitys on kuitenkin edelleen keskeinen osa onnistunutta hakukoneoptimointia.

2. Selvitä käytetyimmät hakutermit
Jotta voi tunnistaa puutteet sivuston
sisällössä, on tunnettava käytetyimmät

3. Varmista, että sisältöäsi luetaan ja
että siihen linkitetään
Kenties haastavin osa hakukoneoptimointia on linkitys. Linkitys jakaa mielipiteet. Tutkimus on kuitenkin osoittanut
kerta toisensa jälkeen, että se vaikuttaa
merkittävästi hakutuloksiin.
Googlen menestys hakukoneena rakentui aikoinaan juuri sen varaan, että sen
algoritmi osasi jaotella hakutulosten relevanttiutta sivustojen välisten linkitys-

ETSITKÖ KOULUTUSTA?
koulutus.fi:n ilmaisen tarjouspyyntöpalvelun kautta saat apua koulutusten etsintään

Koulutus.fi on Suomen suurin työelämän koulutusten hakupalvelu.
- Kattava ja jatkuvasti päivitettävä hakupalvelu on tarkoitettu niin organisaatioiden
HR-osastojen ja esimiesten kuin elinkeinoelämän ja julkisen sektorin työntekijöiden
käyttöön. Tavoitamme kuukausittain noin 50 000 työelämän koulutusta etsivää henkilöä ja hakupalvelustamme löytyy tällä hetkellä noin 5000 koulutusta.
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4. Seuraa tuloksia ja konversioita
Jotta tietää, tuottaako hakukone-optimointi tuloksia, on luonnollisesti seurattava tuloksia. Mitkä kanavat tuovat sivustolle liikennettä, mille sivulle tulijat
saapuvat Googlesta ja miten he käyttäytyvät sivustolla?

Suomen Liikemiesten Kauppaopistosta tulee Business College Helsinki
Uusi nimi otetaan virallisesti käyttöön
1.8.2018, mutta olemme jo uudella
nimellä esillä tapahtumissa ja medioissa
kevään ja kesän 2018 aikana.
Oppilaitos on koko historiansa ajan kouluttanut ammattilaisia erityisesti pääkaupunkiseudun yritysten palvelukseen. Tänä päivänä se kouluttaa liiketoiminnan
sekä tieto- ja viestintätekniikan ammattilaisia – peruskoulun päättävistä työssä- messään Business Collegea. Se sijaitsee
käyvien täydennyskoulutukseen sekä yri- Helsingissä, mutta sen toiminta-alue on
tysten henkilöstökoulutukseen.
laaja; se toimii myös virtuaalisesti ja kansainvälisillä kentillä. Vahvaa ja omannäToimintaympäristö muuttuu, myös oppi- köistä brändi-ilmettä rakennetaan yhteislaitos muuttuu
työssä johdon, oppilaitoksen oman markkinoinnin ja viestinnän, kumppanin (meNoin 10 vuotta sitten tehtiin päätös, et- diatoimisto Dagmar) sekä opiskelijoiden
tä Helsinki Business College (perustettu kanssa.
1881) ja Suomen Liikemiesten Kauppaopisto (perustettu 1898) yhdistyvät. Uu- Visuaalinen ilme kertoo oppilaitoksesta
delle oppilaitokselle valittiin suomenkieliseksi nimeksi Suomen Liikemiesten Kaup- Opiskelijoita kuultiin uutta visuaalista ilpaopisto ja englanninkieliseksi nimeksi
Helsinki Business College.
Nyt toimintaympäristön muutoksen ansiosta myös oppilaitoksen on aika tehdä
iso muutos. Selvitimme myös vuonna
2017 tehdyssä bränditutkimuksessa potentiaalisten asiakkaidemme näkemyksiä
imagostamme ja nimestämme. Lisäksi
ajan henki on viestittää tasa-arvoisesta
yhteiskunnasta. Vaikka oppilaitos nyt
uudistuu nimeään myöten, oppilaitoksen
pitkät perinteet muistetaan.
Oppilaitoksen nimenmuutoksesta huolimatta koulutuksen järjestäjän nimi
Helsinki Business College Oy säilyy ennallaan. Oppilaitoksen omistavat tasaosuuksin Helsingin seudun kauppakamari ja
Suomen Liikemiesten Kauppaopiston
Säätiö.
Selkeä uusi brändi - Nimimuutos on osa
laajempaa brändimuutosta.
- Oppilaitos haluaa jatkossa olla yhä vahvemmin kansainvälistymiseen ja työelämän nopeaan muutokseen vastaava oppilaitos, sanoo rehtori Antti Loukola.
- Brändimuutokseen liittyvän laajemman
näkyvyyden ansiosta oppilaitos uskoo
asiakkaiden myös jatkossa löytävän sen
helposti.
Uusi nimi on muodossa Business College
Helsinki, mutta oppilaitos painottaa ni-

Lähde:
Viestintä Suomen Liikemiesten
Kauppaopisto

mettä valitessa. Business College Helsinki tulee käyttämään nimilogoa ilman
graafisia elementtejä.
Visuaalinen ilme viestii korkeatasoisesta
ja kansainvälisestä oppilaitoksesta sekä
modernista osaamisesta. Ilmeen päävärit ovat viininpunainen ja beige. Viininpunaisen nähdään symboloivan sivistystä ja vaurautta. Visuaalisen ilmeen
typografia on moderni, mutta se kumartaa myös menneeseen ja viestii oppilaitoksen pitkästä historiasta.

JÄSENETU
SMYL:n jäsenille 10% ALENNUS Asianajotoimisto
Viilo, Vainio & Schön Oy:n oikeudellisesta neuvonnasta.
Tutustu hinnastoomme osoitteessa
www.viilovainio.fi
Liittosi kautta sinun työelämääsi
koskeva oikeudellinen neuvonta
on jo hoidossa yhteistyössä
meidän kanssamme.
Se sisältyy jäsenmaksuun.

Työsuhderiidat
Kauppakirjat
Avioehdot
Testamentit
Avioerot
Perunkirjoitukset
Huoltajuusasiat jne.

Ota yhteyttä suoraan liittoosi info@smyl.fi tai
puh. 0400 996 346 niin jäsenyytesi varmistetaan
alennuksen saamiseksi.

010 8411 000 info@viilovainio.fi Topeliuksenkatu 7 A, Helsinki
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Työsuhdejuristin palsta

Yhteydenotot juristeihin SMYL-liiton
kautta.Tarkastamme jäsenyyden
voimassaolon.

Kesälomasta sopiminen
työpaikalla
Vuosiloma tarkoittaa laissa säädettyä vähimmäisaikaa, jonka työntekijä
saa olla palkallisesti poissa töistä. Loman tarkoituksena on antaa sinulle
mahdollisuus levätä työstäsi. Lähtökohta on työsuojelullinen, ja näin
kesälomakauden kynnyksellä monilla herää kysymys siitä, miten paljon
on ansainnut vuosilomaa ja saako loman ajankohdasta päättää itse.
Vuosilomalaissa säädetään mm. vuosiloman ansaitsemisesta ja sen pitämisestä. Lisäksi työehtosopimuksissa on yleensä sovittu asiasta, joten se
kannattaa myös katsoa lävitse. Tässä artikkelissa
keskitytään vuosilomalakiin ja vuosiloman yleisimpiin kysymyksiin.
Vuosilomalakia sovelletaan sekä työntekijöihin
että viranhaltijoihin. Sitä ei kuitenkaan sovelleta
esimerkiksi kotityöhön, merimiehiin, tavanomaiseen harrastustoimintaan eikä opetushenkilöstöön.

Miten ansaitsen vuosilomaa?
Vuosilomaa kertyy sinulle ajalta, jonka lomanmääräytymisvuoden aikana olet ollut työssä.
Lomanmääräytymisvuosi tarkoittaa huhtikuun
ja maaliskuun (1.4.–31.3.) välistä aikaa.
12 |
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Jos työsuhteesi on jatkunut alle vuoden ennen
lomanmääräytymisvuoden loppumista, olet
ansainnut vuosilomaa kaksi arkipäivää kultakin
täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta. Yli vuoden yhtäjaksoisesti kestäneissä työsuhteissa
vuosilomaa kertyy sinulle kaksi ja puoli päivää
kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta.
Täysi lomanmääräytymiskuukausi tarkoittaa
kalenterikuukautta, jonka aikana työskentelet
vähintään 14 päivänä. Näihin päiviin lasketaan
myös työssäolon veroiset päivät eli päivät,
jolloin olet poissa, mutta työnantajalla on lain
mukaan velvollisuus maksaa sinulle palkka.
Lisäksi työssäolon veroiseksi päiväksi lasketaan
mm. sairauspoissaolot 75 päivän ajalta, äitiys-,
isyys- ja vanhempainvapaan pitäminen 156
päivän ajalta sekä poissaolot opintovapaalaissa
tarkoitetun opintovapaan vuoksi 30 päivän ajalta
ja lomauttamisen osalta 30 päivän ajalta.

Työskenteletkö osa-aikaisena alle 14 päivää
kuukaudessa? Tällöin kohdallasi noudatetaan
35 tunnin sääntöä eli ansaitset vuosilomaa
kuukausilta, jolloin työskentelet vähintään 35
tuntia. Näihin tunteihin sisällytetään yllä kerrotut työssäolon veroiset päivät.
Työpaikallasi noudatettavassa työehtosopimuksessa on voitu sopia myös paremmista lomanmääräytymisehdoista työsuhteen keston tai työkokemuksesi perusteella. Olet voinut myös
työsopimuksessasi sopia paremmista loman
ansaintaehdoista.

Saanko päättää itse lomani ajankohdan?
Kyllä ja et. Työnantajan on annettava sinulle
mahdollisuus kertoa vuosilomatoiveesi ja hänen
on otettava se mahdollisuuksien mukaan huomioon. Loppupeleissä vuosiloman ajankohdan
päättää kuitenkin työnantaja. Hänen on ilmoitettava sinulle lomasi ajankohta kuukautta ennen
loman alkua. Jos tämä ei ole mahdollista, työnantaja voi ilmoittaa loman ajankohdan viimeistään kaksi viikkoa ennen loman alkua.
Vuosilomalain mukaan sinun on saatava pitää
ansaitsemastasi lomasta 24 päivää toukokuun
alun ja syyskuun lopun välillä. Muu osa lomastasi, eli yleensä ns. talviloma, tulee antaa sinulle
ennen seuraavan toukokuun alkua. Voit kuitenkin sopia tästä toisin työnantajasi kanssa, jos haluat pitää pidemmän loman syksyllä tai talvella.

Voinko pitää lomani lyhennettynä
työviikkona?

Sairastuin – Saanko siirtää kesälomaani?
Vuosilomalain mukaan, jos sairastut vuosiloman
alkaessa, sinun tulee itse pyytää vuosilomasi siirtämistä. Ota siis yhteyttä välittömästi työnantajaan ja toimita työpaikkanne ohjeistuksen mukaisesti sairauslomatodistus.
Jos sairastut vuosiloman aikana, voit pyytää
työnantajalta lomasi siirtämistä. Tällöin kuusi lomapäivääsi on kuitenkin ensin ns. karenssia, jonka aikana työnantajan ei vuosilomalain mukaan
tarvitse lomaasi siirtää. Jos sairaslomasi jatkuu
pidempään kuin kuusi lomapäivää, toimita sairaslomatodistus työnantajallesi välittömästi työpaikkanne ohjeistuksen mukaisesti ja pyydä loman siirtämistä.
Työnantajasi saa molemmissa tapauksissa kieltäytyä vuosiloman siirtämisestä, jos olet itse aiheuttanut työkyvyttömyytesi tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

Jäikö sinulle kysymyksiä?
Autamme sinua mielellämme työsuhteeseesi
liittyvissä kysymyksissä.
Ota ensin yhteyttä liittoosi sähköpostitse
info@smyl.fi tai soittamalla 0400 996 346.

Krista Turunen

OTM, lakimies
Asianajotoimisto Viilo, Vainio & Schön Oy

Kyllä ja et. Sinun tulee saada pitää 12 arkipäivää ansaitsemastasi lomasta yhdenjaksoisesti.
Arkipäivällä tarkoitetaan kaikkia muita viikonpäivä paitsi sunnuntaita, kirkollisia juhlapyhiä, itsenäisyyspäivää, jouluaattoa, juhannusaattoa, pääsiäislauantaita ja vapunpäivää. Käytännössä tämä 12 arkipäivän yhdenjaksoinen loma tarkoittaa kahta viikkoa vapaata.
Tämän 12 arkipäivän ylittävältä osalta loma voidaan sopia pidettäväksi lyhemmissä osissa, esimerkiksi muutama päivä viikossa.
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Verkkovierailut EU:ssa

Lähde:
https://europa.eu

"Roam like at home" – Kotimaanhintaiset verkkovierailut
Uusien EU-sääntöjen ansiosta sinun ei toisessa EU-maassa (28 EU-maata sekä Norja, Islanti ja
Liechtenstein) matkustaessasi tarvitse enää maksaa matkapuhelimesi käytöstä ylimääräisiä verkkovierailu- eli roamingmaksuja. Nämä säännöt koskevat puheluita (matkapuhelimiin ja kiinteisiin numeroihin), tekstiviestejä ja datapalvelujen käyttöä ulkomailla. Ne koskevat myös puhelujen ja tekstiviestien vastaanottoa ulkomailla, eikä asiaan vaikuta, vaikka toisella osapuolella olisi
eri matkapuhelinoperaattori kuin sinulla.
EU:n alueella matkustaessasi
maksat näistä palveluista saman
hinnan kuin maksaisit niistä
kotimaassasi.
Operaattorisi siis laskuttaa sinua
verkkovierailuistasi kotimaan hinnoittelumallin mukaisesti samalla
tavalla kuin jos olisit kotimaassasi.
Jos sinulla on ollut matkapuhelinoperaattorisi kanssa liittymäsopimus, joka sisältää roamingpalveluja,
siitä tulee automaattisesti kotimaanhintainen sopimus. Myös kaikista
uusista roamingpalveluja sisältävistä
matkapuhelinliittymistä tehtävät
sopimukset ovat oletusarvoisesti
kotimaanhintaisia.
Esimerkkitapaus:
Ei ylimääräisiä kuluja puheluista
ulkomailla
Michael asuu Irlannissa, ja hänellä
on matkapuhelinliittymä, johon sisältyy roaming-ominaisuus. EU:n
"roam like at home" -sääntöjen ansiosta hänen ei tarvitse huolehtia
ylimääräisistä kuluista soittaessaan
muissa EU-maissa sijaitseviin numeroihin tai vastatessaan niistä tuleviin
puheluihin työmatkallaan Espanjassa. Jos Michaelille soitetaan Irlannista, soittajat maksavat puheluista kotimaan hinnan. Jos Michael soittaa
paikalliseen espanjalaiseen numeroon, perheelleen Irlannissa tai mihin tahansa muuhun EU-maahan,
hän maksaa puheluista kotimaan
hinnan.
Ehdot
Uusi järjestelmä on suunnattu asiakkaille, jotka matkailevat satunnaisesti asuinmaansa ulkopuolella. Asuinmaaksi voidaan tässä katsoa myös
maa, johon henkilöllä on pysyviä siteitä, eli hän esimerkiksi työskentelee tai opiskelee siellä. Järjestelmää
ei ole tarkoitettu pysyvään roamingiin. Niin pitkään kun vietät enem14 |
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män aikaa kotimaassa kuin ulkomailla tai käytät matkapuhelintasi enemmän kotona kuin ulkomailla, verkkovierailut ovat kotimaanhintaisia
matkustaessasi EU:n sisällä. Tätä pidetään roamingpalvelujen kohtuullisena käyttönä.
Jos käytät matkapuhelintasi pysyvästi ulkomailla, matkapuhelinoperaattorisi saattaa laskuttaa sinua
verkkovierailuistasi. Näille maksuille
on kuitenkin asetettu hintakatto (ks.
kohtuullisen käytön politiikkaa käsittelevä kohta).
Kun ylität valtion rajan EU:n sisällä,
saat matkapuhelinoperaattoriltasi
tekstiviestin, jossa ilmoitetaan, että
käytät roamingpalveluita, ja muistutetaan kohtuullisen käytön politiikan
periaatteista.
Kohtuullisen käytön politiikka
Matkapuhelinoperaattorit voivat soveltaa nk. kohtuullisen käytön politiikkaa, jolla varmistetaan, että kaikki roamingpalveluita käyttävät asiakkaat voivat hyötyä kotimaanhintaisista verkkovierailuista EU:ssa matkaillessaan. Operaattorit voivat väärinkäyttöä torjuakseen soveltaa valvontamekanismeja, joiden on oltava oikeudenmukaisia, kohtuullisia ja
oikeasuhteisia.
Kohtuullisen käytön politiikka ja
datakatot
Kotimaanhintaisissa verkkovierailuissa ei puheluiden eikä tekstiviestien
määrää ole rajoitettu. Kotimaanhintaiseen datansiirtoon sen sijaan sovelletaan sääntöjä ja rajoituksia, jotka riippuvat sopimustyypistä.
Joissakin erityistapauksissa (ks. jäljempänä) voit joutua maksamaan lisämaksun dataroamingista, kun olet
käyttänyt kohtuullisen suuren määrän roamingdatapalveluja kotimaan
hintaan. Lisämaksu vastaa EU:n laajuista datapalvelujen enimmäistuk-

kuhintaa (vuonna 2017: 7,70 euroa
/ gigatavu dataa + alv). Tämä tukkutason verkkovierailumaksu on korkein, minkä kotimainen operaattorisi voi joutua maksamaan ulkomaiselle operaattorille käyttämistäsi datan
roamingpalveluista.
Datarajat – ennalta maksetut
prepaid-kortit
Kotimaanhintaisia verkkovierailuja
sovelletaan myös prepaid-kortteihin.
Operaattorisi voi kuitenkin soveltaa
datarajaa, jos laskutus perustuu käytettyihin yksiköihin ja datan yksikköhinta kotimaassa on alle 7,70 euroa
gigatavua kohti.
Jos operaattori asettaa kotimaanhintaisten dataverkkovierailujen
määrälle ylärajan, tämän ylärajan on
oltava vähintään se määrä, joka saadaan jakamalla prepaid-kortillasi jäljellä oleva arvo 7,70 eurolla heti siinä vaiheessa, kun ryhdyt käyttämään
datan roamingpalveluja. Saat kotimaanhintaisen verkkovierailun yhteydessä täsmälleen saman määrän
dataa, josta olet maksanut etukäteen. Voit tietysti ostaa lisää arvoa
prepaid-kortillesi verkkovierailusi
aikana.
Esimerkkitapaus: Prepaid-korttien
verkkovierailut ja datarajat
Jana asuu Slovakiassa ja hänen matkapuhelimensa prepaid-kortilla on
saldoa 20 euroa (alv mukaan luettuna), mikä kattaa puhelut, tekstiviestit ja datapalvelut. Kun hän lähtee
lomalle Espanjaan, hänellä on kortillaan jäljellä saldoa 12 euroa (ilman
alv:tä). Espanjan-lomansa aikana
hän voi käyttää dataa vastaavan
määrän kuin hänen prepaid-kortillaan oli saldoa jäljellä. Hän saa vähintään 1,5 gigatavua verkkovierailudataa (12 euroa / 7,70 euroa
= 1,5).

Datarajat – kansalliset liittymäsopimukset, joihin sisältyy rajoitettu
määrä dataa
Jos kotimaasi liittymään sisältyy
määrätty määrä mobiilidataa, se on
sellaisenaan käytettävissä verkkovierailun aikana ilman ylimääräisiä kuluja. Liittymäsi datarajoitus on siis sama kotimaassa ja ulkomailla.
Jos liittymäsi sisältämä mobiilidata
on kuitenkin erittäin edullista (vuonna 2017: alle 3,85 euroa / gigatavu),
operaattorisi voi soveltaa dataroamingiin kohtuullisen käytön rajaa,
joka on alhaisempi kuin datarajasi
kotimaassasi. Raja lasketaan kotimaan liittymäsopimuksesi vähittäishinnan perusteella, kuten rajoittamattomankin datan osalta (ks. jäljempänä). Operaattorisi on ilmoitettava sinulle ennalta tällaisesta rajasta ja varoitettava, jos saavutat tämän
rajan. Muista, että voit jatkaa dataroamingia, mutta operaattorisi laskuttaa siitä lisämaksun. Lisämaksu
on datan enimmäistukkuhinnan suuruinen (vuonna 2017: 7,70 euroa /
gigatavu dataa + alv; vuonna 2018:
6 euroa / gigatavu dataa + alv). Datapalvelujen enimmäishinta pienenee edelleen vuoden 2018 jälkeen.
Datarajat – kansalliset liittymäsopimukset, joihin sisältyy rajoittamaton data
Jos sinulla on sopimus kiinteän kuukausimaksun palvelupaketista, johon
kuuluu rajoittamaton data, operaattorisi on tarjottava sinulle suuri määrä kotimaanhintaista dataa. Tarkka
määrä riippuu siitä, kuinka paljon
maksat mobiilipaketistasi. Roamingdatan määrän on oltava vähintään
kaksi kertaa se määrä, joka saadaan,
kun mobiililiittymäsi hinta (ilman
alv:tä) jaetaan dataroamingin enimmäistukkuhinnalla (vuonna 2017:
7,70 euroa).
Esimerkki: Maksat 40 euroa (ilman
alv:tä) mobiilipaketista, johon kuuluu rajoittamaton määrä puheluita,
tekstiviestejä ja dataa. Kun teet
kotimaanhintaisia verkkovierailuja
EU:ssa, puheluiden ja tekstiviestien
määrä on rajoittamaton ja dataa
saat vähintään 10,3 gigatavua (2 x
(40 euroa/7,70 euroa) = 10,3).
Operaattorisi on tiedotettava sinulle
selvästi tästä datamäärästä. Jos
verkkovierailusi aikana käytät dataa
tätä enemmän, lisämaksu on datan
enimmäistukkuhinnan suuruinen
(vuonna 2017: 7,70 euroa / gigatavu

dataa + alv; vuonna 2018: 6 euroa
/ gigatavu dataa + alv). Datapalvelujen enimmäishinta pienenee edelleen vuoden 2018 jälkeen.
Muut sopimukset
Operaattorit voivat tarjota sopimuksia ilman roamingpalveluita tai erityisiä vaihtoehtoisia roamingsopimuksia, joiden hinnoitteluun ei sovelleta kotimaanhintaisten verkkovierailujen sääntöjä (esim. roaming
EU:n ulkopuolella), mutta asiakkaan
on erikseen ilmoitettava haluavansa
tällaista poikkeavaa järjestelyä. Matkapuhelinoperaattorit voivat halutessaan tarjota myös edullisempia
hintoja, joten sinun kannattaa vertailla hintoja ja tarjouksia, jotta löydät omia tarpeitasi parhaiten vastaavan palvelun.
Kohtuullisen käytön politiikka
– valvonta
Kohtuullisen käytön politiikan mukaisesti operaattori voi seurata ja
tarkastaa roaming-kulutuksesi 4 kuukauden ajalta. Jos tänä aikana olet
ollut toisessa EU-maassa enemmän
kuin kotimaassasi ja olet käyttänyt
roamingpalveluja enemmän toisessa
EU-maassa kuin kotimaassasi , operaattorisi voi ottaa sinuun yhteyttä ja
pyytää sinua selventämään tilannettasi. Sinulla on siihen 14 vuorokautta aikaa. Jos edelleen oleskelet toisessa EU-maassa enemmän kuin kotimaassasi ja käytät siellä enemmän
roamingpalveluita kuin kotimaassasi,
operaattorisi voi alkaa periä sinulta
lisämaksua roaming-kulutuksestasi.
Lisämaksun (ilman alv:tä) enimmäismäärät ovat seuraavat:
• 3,2 senttiä minuutilta puheluista
• 1 sentti tekstiviestistä
• 7,70 euroa gigatavua kohden datasta (enimmäishinta vuonna 2017)
Tämä enimmäishinta pienenee asteittain 1.1.2018 alkaen joka vuosi seuraavasti: 6 euroa (2018), 4,50
euroa (2019), 3,50 euroa (2020), 3,0
euroa (2021) ja 2,50 (2022).
Vuoden 2019 jälkeisiä enimmäishintoja voidaan tarkistaa vuonna 2019
roaming-markkinoiden tukkuhintojen kehityksen mukaisesti.
Kohtuullisen käytön politiikka –
raja-alueiden työntekijät
Jos käyt töissä toisessa EU-maassa
kuin missä asut, voit valita operaattorisi kummasta tahansa maasta ja
tehdä kotimaanhintaisia verkkovierailuja kumman tahansa maan operaattorin SIM-kortilla. Kohtuullista

käyttöä koskevaa politiikkaa sovelletaan siten, että kaikki päivät, joina
kiinnityt vähintään kerran päivässä
kotimaasi operaattorin verkkoon
lasketaan päiviksi, jotka olet liittymäsi sopimusmaassa (vaikka kävisitkin
ulkomailla tuona päivänä).
Puhelut kotoa toiseen maahan /
roaming EU:n ulkopuolella
EU:n kotimaanhintaisia verkkovierailuja koskevia sääntöjä ei sovelleta
toiseen EU-maahan tai EU:n ulkopuoliseen maahan suuntautuviin ulkomaanpuheluihin tai -tekstiviesteihin. Sama koskee puheluja ja tekstiviestejä EU:n ulkopuoliseen maahan
ollessasi ulkomailla toisessa EUmaassa. Näiden puheluiden ja tekstiviestien hintoja ei säännellä, ja ne
voivat olla kalliita.
Roaming (erityisesti dataroaming)
voi EU:n ulkopuolella olla hyvin
kallista, joten on hyvä tarkistaa hinnat palveluntarjoajalta ennen matkustamista, jotta välttyy ikäviltä
yllätyksiltä.
Roaming laivalla tai lentokoneella
matkustettaessa
Jos matkustat laivalla tai lentokoneella EU:ssa, voit hyödyntää kotimaanhintaisia verkkovierailuja niin
kauan kuin olet liittyneenä maanpäälliseen matkaviestintäverkkoon.
Jos mobiilipalveluja tarjotaan satelliittijärjestelmän kautta, kotimaanhintaisia verkkovierailuja ei voi tehdä. Roamingpalveluiden hintaa ei
tällöin säännellä eikä niihin sovelleta
hintakattoja.
Henkilötietojen suoja
Operaattorisi on noudatettava henkilötietojen suojaa koskevia sääntöjä, ja se voi käyttää sinua koskevia tietoja (joita sillä jo on laskutusta varten) ainoastaan siihen, että
se kykenee vertailemaan roamingkulutuksesi määrää kotimaassa ja
ulkomailla.
Kuluttajan oikeudet
Jos palveluntarjoaja ei ole noudattanut kotimaanhintaisia verkkovierailuja koskevia oikeuksiasi ja sinulta on
laskutettu liikaa roamingpalveluista,
kun olet matkustanut EU:n alueella,
ota yhteyttä operaattoriin. Voit tehdä valituksen ja riitauttaa nämä ylimääräiset maksut. Jos et tyydy operaattorisi vastaukseen, voit ottaa yhteyttä oman maasi kansallisiin sääntelyviranomaisiin. Yleensä asian
ratkaisee kansallinen televiestintäalan sääntelyviranomainen.
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Tapahtumat
Turun Merkonomit ry

La 7.7.
Retki Vaasan seudulle

Kesäinen retki Piikkiöön
Sipilänmäen kesäteatteriin

Lähtö bussilla Porista klo 7.30.

Ti 19.6.

Kesäteatteri esittää Markku Pölösen
musiikillisen komedian

Kauppa-Auto
Yhteys sihteeriin:
Marja puhelin 045 8505060
tai saarelamarja@gmail.com

Tervetuloa mukaan ja iloista kesää !

Tampereen Merkonomit ry

Retkemme suuntautuu Raippaluodon sillan kautta
Stundarsin käsityöläiskylään, jossa mm. työnäytöksiä
sekä taidenäyttely. Stundarsissa kahvit + opastus.
Ruokailu erikseen sovitussa paikassa omakustanteisena.
Kotiin palatessa poikkeamme Karviassa Anne Mattilan
Taidekahvilan kautta, siellä kahvitarjoilu.
Porissa olemme takaisin noin klo 20.

Osallistumismaksut:
Jäsenet 20 eur, muut 25 eur

maksut kerätään bussissa menomatkalla.

Ilmoittautumiset 8.6.2018 mennessä

Liisalle puh. 0400 376 663 tai L.salonen@wippies.fi.

Kesän tapahtumista lähetämme tarkempaa tietoa
yhdistyksen jäsentiedotteessa.

Aurinkoista kesää
kaikille!

La 29.9.
Kirka-musikaali
Hetki Lyö
Tervetuloa mukaan
teatteriretkelle
Tampereelle!

Porin Seudun Merkonomit ry
Vuosi 2018 on yhdistyksemme toiminnan
60-vuotisjuhlavuosi. Yhdistys on perustettu
26.10.1958. Järjestämme jäsenistöllemme
vuoden aikana erilaisia tilaisuuksia, joihin
toivomme runsasta osanottoa.
To 31.5. klo 18-19.30
Pesäpalloilua
Porin Pesäkarhut järjestää jäsenistöllemme pesäpalloillan
Porin Urheilukeskuksen pesäpallostadionilla. Ilta sisältää
mm. pelin sääntöihin tutustumista ja leikkimielisen pelin.
Illan vetäjinä toimivat Superin tytöt. Tervetuloa mukaan!

Tämä tapahtuma on yhdistyksemme jäsenille
maksuton yhdistyksen juhlavuoden kunniaksi.
Myös ystävän voi ottaa mukaan tapahtumaan.
Ilmoittautumiset 24.5. mennessä

Sirpalle puh. 050 370 0203 tai sirpa.rahkonen2@gmail.com.
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Lähdemme katsomaan Kirka-musikaalia Hetki Lyö.
Musikaali on matka Kirkan vanavedessä 60-luvulta aina
2000 -luvulle asti. Kirkan ohella tapaamme muitakin
suomalaisen kevyen musiikin merkkihenkilöitä (näyttelijöiden esittäminä). Koemme esityksessä Kirka Babitzinin
pitkän uran eri vaiheita, Euroviisujen ja Syksyn sävelten
huumaa, menestystä, rakkautta ja myös suruja.
Kirkaa esittää Voice of Finland -kisastakin tuttu valovoimainen tähti Ilari Hämäläinen.
Musikaalissa kuullaan suuri joukko ikimuistoisia kappaleita,
kuten Hetki lyö, Leijat, Hengaillaan, Surun pyyhit silmistäni,
Kahden hullun matka, Daada Daada, Yli synkän virran,
Puhelinlangat laulaa, Lumi teki enkelin eteiseen, Krokotiilirock ja Lähtisitkö.
Bussin lähtöaika Porista ja muut lisätiedot tulevassa
jäsentiedotteessa.

Osallistumismaksut:
jäsenet 60 eur, muut 75 eur

(sisältäen bussimatkan, musikaalilipun ja ruokailun).

Ilmoittaudu pikaisesti, viimeistään 27.8.2018
mennessä Sannalle puh. 040 513 0368 tai

sanna.mustaniemi@luukku.com.

Tapahtumat
Porvoon Merkonomit - Borgå Merkonomer ry
Toivotamme jäsenillemme rentouttavaa
ja aurinkoista kesää!
Vi önskar våra medlemmar en stressfri och solig
sommar!

Kymenlaakson Liiketalous ry

Su 28.10. klo 12-17
Porin Seudun Merkonomit ry:n
60-vuotisjuhla

Kyminlinnan kesäteatteri esittää kesällä 2018
Komediallisen musiikkinäytelmän

Lokki
Alkuperäinen teksti Anton Tsehov, sovitus Ari-Pekka Lahti,
ohjaus Heini Salopelto, musiikin johto Marko Taipale.

Olemme varanneet yhdistyksemme vuosijuhlaa
varten Porin uudistetun teatterin upeat ravintolatilat
2. kerroksesta.

Ensi-ilta 15.7.

Tarkempia tietoja iltapäivän ohjelmasta myöhemmin.
Merkitse päivämäärä jo nyt kalenteriisi!

Aurinkoista kesää kaikille!

     

Muista käyttää alennuslippusi!

            ●  ●  ●  ●  ●

Myös muita jäsentapahtumia on yhdistyksemme juhlavuodeksi suunnitteilla.

Savo-Karjalan Merkonomit ry

Lisätietoja tulevissa jäsentiedotteissa sekä myös
nettisivuillamme www.porinseudunmerkonomit.fi  
heti sen jälkeen kun päivämäärät varmistuvat.

Helteisen lämmintä kesää kaikille!

     

            ●  ●  ●  ●  ●

Savo-Karjalan seuduilla kannattaa poiketa ja
viihtyä pidempäänkin, tapahtumia riittää
kaikilla paikkakunnilla runsaasti!

Mukavaa kesää kaikille!

Kouvolan Seudun Merkonomit ry
Aurinkoista kesää kaikille!

Lakeuden Merkonomit ry
Lakeuden Merkonomit ry puretaan 31.12.2018.
1.1.2019 alkaen jäsen voi siirtyä vanhana jäsenenä jonkin
toisen, itse valitsemansa, SMYL-liiton paikallisyhdistyksen
jäseneksi jäsenetuja menettämättä.

Iloista kesää kaikille!
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Tapahtumat
Helsingin Merkonomit ry
To-pe 9.-10.8.
Matka Tallinnan Birgitta-festivaaleille:
La Bohéme -ooppera
Matka on täynnä, joten kysy mahdollisia peruutuspaikkoja. Tarkempi matkaohjelma www.helmeri.fi ja
Helmeri 2 2018 -lehdessä.
Helmerivetäjä: Irene Uimonen.
Matkan toteuttajana HansaTravel OÜ/Virve Vast.

Ma – to 3.-6.9.
Matka Pärnuun ja Tarttoon
Viron kirjallisuuden suuret nimet
Lydia Koidula ja etenkin Aino Kallas ovat tunnettuja ja
rakastettuja sekä Virossa että Suomessa.
Virossa juhlistetaan vuonna 2018 itsenäistymisen
100-vuotisjuhlaa, ja siksi kansallisrunoilija Lydia Koidula
ja hänen sykähdyttävät teoksensa ovat erityisen
ajankohtaisia.
Helmereille on varattu Tarton kirjallisuusmuseon jälkeen
opastettu vierailu Tarton yliopistoon, jossa tutustutaan
muun muassa komeaan juhlasaliin ja museoon.

Matkaohjelma (alustava):

Maanantai 3.9.
Laivamatka Helsingistä Tallinnaan Viking XPRS:llä
klo 10.30-13.00. Alus lähtee Katajanokan terminaalista.
Suoraan Tallinnan satamasta lähdetään kohti Pärnua,
jonne matkaa noin 130 km. Ennen majoittumista hotelliin
tehdään lyhyt kaupunkikiertoajelu ja vieraillaan Lydia
Koidulan museossa. Talossa sijaitsi Koidulan isän Johann
Voldemar Jannsenin 1857 perustaman ensimmäisen
vironkielisen sanomalehden, Perno Postmeehen
(sittemmin Eesti Postmees) toimitus ja Lydia Koidula asui
talossa 13 vuotta. Myöhäinen illallinen kävelymatkan
päässä hotellista olevassa ravintolassa.
Tiistai 4.9.
Aamiaisen jälkeen jatketaan Vändran kautta Kurgjan
kylään. Lydia Koidula syntyi 24.12.1843 Vändrassa.
Tutustutaan Kurgjan kylässä sijaitsevaan kirjailija Carl
Robert Jakobsonin maatilamuseoon. Maatilamuseossa
esillä Jakobsonin elämää käsittelevä näyttely. Museoon
kuuluu talon asuintalon lisäksi navetta, mylly ja sauna.
Tilaa viljellään edelleen.
Kurgjasta jatketaan Mulgimaalle Viljandiin, jossa tehdään
kaupunkikierros. Tämä hansakaupunki sai kaupunkioikeudet jo vuonna 1283. Täältä jatketaan edelleen Elvaan,
jossa nähdään ulkopäin talo, jossa Aino Kallas asui kesäisin.
Edelleen Tarttoon, jossa majoittuminen illansuussa Raatitorin laidalla olevaan Draakon-hotelliin. Lounas päivän
aikana.
Päivän ajomatka noin 205 km.
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Keskiviikko 5.9.
Aamiaisen jälkeen tehdään kaupunkikierros, jonka aikana
nähdään ulkoapäin talot, joissa Lydia Koidula ja Aino Kallas
ovat asuneet ja vieraillaan Viron kirjallisuusmuseossa, joka
on Viron kirjallisuuden ja kansanrunouden keskusarkisto
ja sen kokoelmiin kuuluu noin 10 000 vironkielistä teosta.
1863 Koidulan perhe muutti Tarttoon, jonne Johann Voldemar Jannsen perusti Vanemuise-seuran, jota pidetään virolaisen teatterin syntymävuotena Virossa. Hänen johdollaan
kaupungissa pidettiin 1969 ensimmäiset Laulujuhlat.
Helmereille varattu opastettu tutustuminen Tarton yliopistoon. Lounas päivä aikana.
Torstai 6.9.
Aamiaisen jälkeen tutustutaan uuteen Viron kansallismuseoon, joka sijaitsee entisen Raadin lentotukikohdan ja
Raadin kartanon alueella. Sitten jatketaan Pöltsamaalle,
jossa sijaitsi Viron Aleksanterinkoulu, jota pidetään Viron
ensimmäisenä lukiotasoisena kouluna. Koulun perustaja oli
Lydia Koidulan isä Johann Voldemar Jannsen. Vieraillaan
Pöltsamaan museossa, esitellään Pöltsamaan ritarilinnan ja
kaupungin menneisyyttä. Linnassa oli aikoinaan Liivinmaan
kuninkaan residenssi. Jatketaan edelleen Tallinnaan. Keittolounas päivän aikana. Päivän ajomatka noin 200 km.
Viking XPRS lähtee Tallinnasta klo 17.00 ja saapuu Helsinkiin
Katajanokan terminaaliin klo 19.30.
Hotellit:
Koidula Park ***
www.koidulaparkhotell.ee
Hotelli Draakon ***
www.draakon.ee

Matkan hinta: 357,00 euroa Maksuviite: 30698

Ilmoittautumiset ja maksut:

Ilmoittautuminen ja varausmaksu 150,00 e/henkilö
30.5. mennessä, loppumaksu 13.7. mennessä.
Matkan hintaan sisältyvät matkat, 1 yö Pärnussa, 2 yötä
Tartossa, opastetut kiertoajelut, museo- ja yliopistovierailut. Puolihoito.
Tarkemmat tiedot www.helmeri.fi
Laiva-aikataulu, Viking XPRS
3.9. Helsinki – Tallinna klo 10.30 - 13.00
6.9. Tallinna – Helsinki klo 17.00 - 19.30
Vastuullinen matkanjärjestä: Suomen Matka-Agentit Oy,
www.matka-agentit.fi

Ma 24.9. klo 19.00
Pirkko Saisio – Jussi Tuurna:
Musta Saara - Outo ooppera Euroopasta
Kansallisteatteri, Suuri näyttämö
Läntinen Teatterikuja 1, Helsinki

Pirkko Saision uutuus, Musta Saara, syksyllä Kansalliseen
Musta Saara on musiikkinäytelmä Euroopan uudesta,
haastavasta tilanteesta, monenlaisista yrityksistä koota ja
hajottaa hauras vanhus.

Tapahtumat
Jokaisella liikkeellä on oma tarustonsa sekä kiihkeä tulkinta
siitä. Musta Saara rikkoo tabuja ja etsii uutta Eurooppaa.
Musta Saara on häikäilemätön peili Euroopan jo ikääntyneille, hämmentyneille kasvoille.

La 29.9. klo 9.15
Musikaalimatka Lahteen
The Sound of Music

Pirkko Saision kirjoittama, Jussi Tuurnan säveltämä ja Laura
Jäntin ohjaama musiikkinäytelmä tuo huikean näyttelijäkokoonpanon Suurelle näyttämölle. Samojen tekijöiden
HOMO! ja SLAVA! Kunnia. -esitykset Kansallisteatterissa
ovat olleet yleisö- ja arvostelumenestyksiä.

Lähde kanssamme syksyllä Lahteen katsomaan
The Sound of Music -musikaalia.

Kantaesitys Suurella näyttämöllä on 12.9.2018.
Ohjaus: Laura Jäntti

Hinta: 39,00 euroa (norm. peruslippu 43,00),
paikat permannon rivillä 3.
Maksuviite: 30795

Ilmoittautumiset ja maksut 13.8. mennessä.
Helmerivetäjä: Merja Äimänen
www.kansallisteatteri.fi

Ma
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To 27.9. klo 8.30
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Teatterimatka Tampereelle
sia a
.
Visavuori ja Tampereen Sademies
Klo 8.30 Lähtö täsmällisesti Mikonkadun tilausajolaiturista
Erikssonin bussilla kohti Visavuorta (E12, 133 km).
Klo 10.20-11.55 Visavuori, Emil Wikström ja Kari Suomalainen, Visavuorentie 80, Tarttila.
Visavuori on kuvanveistäjä Emil Wikströmin kansallisromanttinen ateljeekoti, jonka taiteilija suunnitteli ja toteutti
Sääksmäen maisemiin 1893-1912.
45 minuutin opastus käsittää Visavuoren ns. vanhan puolen
eli Emil Wikströmin ateljeen ja kodin. Kari Suomalaisen töihin Kari-paviljongissa voimme tutustua kierroksen jälkeen
omaan tahtiin. https://www.visavuori.com/
Klo 12.00-12.45 Ajamme Tampereelle, Åkerlundinkatu 4
Klo 12.50-14.00 Nautimme runsaan kotiruokalounaan Ravintola
Mylläreissä
Klo 12.05
Bussi lähtee Tampereen Teatteriin, Keskustori 2
(Takit voi jättää autoon. Narikkamaksu 2 eur, myös
maksuttomia naulakoita).
Klo 14.30Retken kimmoke ensimmäistä kertaa Suomessa
esitettävä hauska ja liikuttava elokuvaan
pohjautuva Sademies TT:n päänäyttämöllä.

Kotimatkamme alkaa esityksen päätyttyä.

Hyvät permantopaikat riveillä 7-10. Liput jaan bussissa ja
laitan kiertoon käsiohjelman. Otathan museokorttisi
mukaan!

Hinta: 79,00 euroa
Maksuviite: 30779

Helmerivetäjä: Irene Uimonen

Lahden kaupunginteatteri
Juhani-näyttämö

Rakastettu musikaali The Sound of Music kantaesitettiin
Broadwayllä 1959; suomenkielinen ensiesitys oli Tampereella 1967. Musikaali perustuu itävaltalaisen Maria von
Trappin omaelämäkerralliseen kirjaan Trappin perhe.
Aikataulu:
klo 09.15 Lähtö bussilla Helsingistä (Kiasman edestä)
Lounas Lahdessa
klo 13.00 The Sound of Music -musikaali, Lahden 		
kaupunginteatteri
n. 16.00 Lähtö kotimatkalle Helsinkiin

Matkan hinta: 105,00 euroa/hlö
Maksuviite: 41108

Ilmoittautumiset ja maksut 21.8. mennessä.

Hintaan sisältyy: bussikuljetukset, lounas, musikaalilippu
(Permantopaikat riveillä 5 -7)
Myös perheenjäsenet/ystävät ovat tervetulleita mukaan.
Lippuja rajoitetusti.
Tutustu: https://www.lahdenkaupunginteatteri.fi/
produktio/206/the_sound_of_music
Helmeri-vetäjä: Merja Äimänen
Matkan järjestäjä: ED Matkat

To 27.9. klo 19
Harvey Fierstein - Cyndi Lauper
Kinky Boots -musikaali
Helsingin kaupunginteatteri
Suuri näyttämö

Parhaana musikaalina Tony-, Grammy- ja Oliver-palkittu,
vuosisadan suurin, seksikkäin ja sydämellisin musikaali.
Juhlistaa erilaisuutta, ystävyyttä ja ennakkoluulojen
voittamista.
Ohjaus Samuli Harjanne. Kapellimestari Eeva Kontu
Musiikki ja laulujen sanat pop-ikoni Cyndi Lauper.
Käsikirjoitus Harvey Fierstein
Rooleissa:
Lauri Mikkola, Voice of Finlandista tuttu lahjakkuus, Laurin
rinnalla nähdään Petrus Kähkönen ja koko HKT:n ensemble
Ohjaus Samuli Harjanne. Kapellimestari Eeva Kontu
Musiikki ja laulujen sanat pop-ikoni Cyndi Lauper.
Käsikirjoitus Harvey Fierstein
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Tapahtumat

Hinta: 75,00 euroa (permantopaikat)

Maksuviite: 41111

Ilmoittautumiset ja maksut 22.8. mennessä.
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen
https:/hkt.fi/

Ma 1.10. klo 19
HS esittää
Musta laatikko 12
Kansallisteatteri, Suuri näyttämö

Tilaisuus on maksuton.
Sitovat ilmoittautumiset 1.10. mennessä.
Paikalla tulee olla viimeistään klo 9.40.
Käytössä on maksuton ja valvottu narikka. Musiikkitalon
kahvilan palvelut ovat avoinna.
Kaikki paikat ovat etupermannolla. Ryhmämme ohjataan
pääaulasta konserttisaliin.
Paikat varataan ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittaudu:
www.helmeri.fi
Helmerivetäjä Liisa Kotimäki

Musta laatikko tarjoaa laatujournalismia uudessa muodossa: ainutkertaisena elävänä esityksenä. Huippusuosittujen
iltojen aikana kuullaan kymmenkunta tositarinaa, joita ei
ole aiemmin Helsingin Sanomissa kerrottu. Kertojina ovat
HS:n toimittajat ja kuvaajat.

Pe – ti 12.–16.10.
Syysmatka Bulgariaan      
Sofia ja vanhaa Bulgariaa

Esitys etenee kuin sanomalehti: aiheiden kirjo sekä yllättää
että viihdyttää. Ulkomaanreportaasista siirrytään sujuvasti
kulttuuriaiheisiin ja humoristista kolumnia voi seurata kuvajournalistin koskettava minidokumentti. Esitykset päästävät yleisön myös toimittajien ja kuvaajien työn kulisseihin.

Bulgarian pääkaupunki Sofia on ikivanha kaupunki
Balkan-vuorten välissä, Sofian laaksossa. Kaupunkiin
pääsee kolmen solan kautta, ja historialliset reitit Adrianmereltä Keski-Eurooppaan, Mustallemerelle ja Egeanmerelle kulkivat sen kautta.

Hyvät permantopaikat riveillä 6-8.

Matkaohjelma (alustava):  

Hinta: 29,00 euroa
Maksuviite: 30782

Ilmoittautumiset ja maksut 15.8. mennessä.
Helmerivetäjä: Irene Uimonen
http://kansallisteatteri.fi/

Pe 12.10. klo 10 (Huom. aika!)
RSO:n kenraaliharjoitus
Islanti ja Viro 100 vuotta
Musiikkitalo, konserttisali
Mannerheimintie 13

Radion sinfoniaorkesteri
Anna-Maria Helsing, kapellimestari
Arto Noras, sello
Sergei Prokofjev: Rêves, op. 6
Anna Þorvaldsdóttir: Dreaming
Jüri Reinvere: Såsom i en lins
Antonín Dvořák: Sellokonsertto h-molli op. 104
Islanti ja Viro täyttävät sata vuotta ja soivat tässä konsertissa unelmina ja kuvitelmina. Þorvaldsdóttirin Dreaming,
Pohjoismaiden musiikkipalkinnon voittaja, näyttää orgaanisempia unia kuin Prokofjevin Rêves. Unenomaista on myös
Jüri Reinveren tuore musiikki Göteborgin sinfoniaorkesterin tilaamaan Ingmar Bergman -kollaasiin. Sinfonian paikalle asettuu Dvořákin sellokonsertto isännän elkein, kuten
solistinsa Arto Noras.
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Perjantai 12.10.
Lufthansan reittilennolla Münchenin kautta Sofiaan, jossa
vastassa suomea puhuva opas. Kuljetus hotelliin ja majoittuminen, jonka jälkeen lounas ja kaupunkikiertoajelu. Kiertoajelulla nähdään mm. Balkanin alueen merkittävimpiin
kuuluva bysanttilaiskirkko, Pyhän Sofian kirkko, Aleksander
Nevskin katedraali, Serdikan roomalaisaikaiset rauniot,
venäläinen kirkko, parlamentti, Kansallispankki ja Kansallisteatteri. Ilta vapaa.
Lauantai 13.10.
Aamiainen hotellissa. Aamiaisen jälkeen lähtö suomea
puhuvan oppaan johdolla Rilan vuoristoseudulle, Rilan
luostariin, joka on Balkanin alueen tärkein ortodoksisen
kirkon monumentti ja kuuluu UNESCOn perintölistalle.
Luostari perustettiin 900-luvulla ja on ollut monta sataa
vuotta Balkanin merkittävin ortodoksisen kirkon ja
kulttuurin keskus. Lounas luostarin läheisyydessä ja
aluu Sofiaan myöhään iltapäivällä.
Sunnuntai 14.10.
Aamiainen hotellissa. Aamiaisen jälkeen vapaata aikaa
vaikkapa ostoksille. Iltapäivällä lähdetään bussilla, Sofian
ulkopuolella olevalle viinitilalle, joka on rakennettu turkkilaisten 1400-luvulla tuhoaman kristillisen luostarin paikalle.
Viinitilalla maistellaan kolmea erilaista laatuviiniä ja nautitaan lounas, jonka jälkeen paluu takaisin Sofiaan.  
Maanantai 15.10.
Aamiainen hotellissa. Päivä vapaa-aikaa ostoksille. Illallinen perinteikkäässä bulgarialaisessa ravintolassa, jossa on
Folklore show.
Tiistai 16.10.
Aamiainen hotellissa. Uloskirjautuminen hotellista, jossa
matkatavarat voi jättää hotellin säilöön. Omaa aikaa iltapäivään asti, jolloin kuljetus lentoasemalle. Lento Sofiasta
Frankfurtin kautta Helsinkiin.      

Matkan hinta: 1 079 euroa/hlö
Maksuviite: 30685

Yhden hengen huonelisä: 275 euroa. (Yksinmatkustavan
pitää varata yhden hengen huone. Kysy huonekaveriksi
mahdollisesti toista yksin matkustavaa Helmeriä.)

Ilmoittautumiset 30.5. mennessä.

Ilmoittautuminen ja varausmaksu 250,00 e/henkilö ilmoittautumisen yhteydessä, loppumaksu 31.8. mennessä.
Lufthansan lennot:
Helsinki - München LH 2467 klo 06.00-07.30
München – Sofia LH1702 klo 09.25-12.10
Sofia – Frankfurt LH1431 klo 19.00-20.20
Frankfurt – Helsinki LH 854 klo 21.30–00.50
Hintaan sisältyy:
* Lufthansan reittilennot
Helsinki-München-Sofia-Frankfurt-Helsinki
turistiluokassa veroineen, matkatavarat: 1 x 23 kg
ruumaan
* lentokenttäkuljetukset sekä muut matkaohjelman
mukaiset kuljetukset
* majoitus jaetussa kahden hengen huoneessa
* hotelliaamiaiset, 3 lounasta, 1 illallinen ja 		
kansantanssiesitys
* viininmaistajaiset
* matkaohjelman mukainen retkiohjelma
* suomenkielisen oppaan palvelut
Hotelli:
Hotelli Central Park
www.centralparkhotel.bg

Matkalle tarvitaan passi.

Ma 22.11. klo 19
Pullo Cavaa ja aurinkoa

Tapahtumat

Arena-teatteri
Hinta: 40,00 euroa
Maksuviite: 41153

TI 11.12. klo 19
Hinta

Helsingin Kaupunginteatteri
Pieni näyttämö

Hinta: 36,00 euroa

Maksuviite: 41166

Tarkemmat tiedot Helmerien nettisivuilla: www.helmeri.fi

Muita uutuuksia Helmereille loppu- ja
alkuvuodeksi
Tosca-ooppera on Kansallisoopperassa 18.10. ja
Tshehovin Kolme sisarta Kansallisteatterin Suurella
näyttämöllä 27.11. 18. Gigli 2018 -gaalakonsertti on jälleen
Savoy-teatterissa 3.11., Juha Watt Vainion musiikkia
”Kotkan poikii” kuulemme Lahden Sibeliustalossa 9.11.
ja maailmankuulun Placido Domingon konsertti on
helmikuussa Tallinnan Saku Suurhallissa; matka-aika
19.-20.2.2019.
Myös Helmerien pikkujoulumatka on suunnitteluvaiheessa.
Seuraa nettisivujamme www.helmeri.fi.
Uudet tapahtumat löydät nopeimmin sieltä.
Tervetuloa mukaan Helmeri-tapahtumiin taas syksyllä.

Kaunista ja
rentouttavaa kesää!

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

Helsingin kaupunginteatterissa syksyllä
19.10. klo 19
Kekkonen ja Kremlin tanssikoulu
Pieni näyttämö
Hinta: 36,00 euroa
Maksuviite: 41124

Ke 24.10. klo 19
Agapetus
Syntipukki
Studio Pasila

Hinta: 25,00 euroa
Maksuviite: 41137

La 10.11. klo 13
Mörköooppera
Pieni näyttämö

Hinta: aikuiset 38,00 euroa, lapset (0-16-v) 18,00
euroa
Maksuviite: 41140

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 konserttiliput saa noin puoli tuntia ennen näytöstä sisääntuloaulassa Helmerivetäjältä, ellei toisin mainita.
Uusimmat tapahtumat ja tiedot löydät nettisivuiltamme
www.helmeri.fi.
Tervetuloa Helmeri-tapahtumiin Helmeri-jäsenet ja kaikkien SMYL-liiton
yhdistysten jäsenet!
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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.

VASTUUVAKUUTUS

OIKEUSTURVAVAKUUTUS

Vastuuvakuutuksesta korvataan henkilö- ja esinevahinkoja, jotka
ammatissasi virheellä tai laiminlyönnillä aiheutat työnantajallesi,
työtoverillesi tai sivulliselle henkilölle ja josta lain mukaan olet
korvausvastuussa.

Oikeusturvavakuutus korvaa asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja
työ- ja virkasuhteeseen liittyvissä riita- ja rikosasioissa sekä hallintomenettelynä tai hallintolainkäyttönä käsiteltävissä asioissa.

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.

Enimmäiskorvausmäärä on 10 000 euroa. Omavastuu on jokaisessa
vahinkotapahtumassa 15 % kustannuksista, kuitenkin vähintään
200 euroa.

Jos tarvitset oikeusturvaa:
●

●

●

HUOLEHDITHAN ITSE, ETTÄ SINULLA ON VOIMASSA
OLEVA MATKUSTAJAVAKUUTUS
SMYL-liiton jäsenille ottama matkustajavakuutus on päättynyt.
Saat helpoiten kattavan matkustajavakuutusturvan itsellesi ja
perheellesi osoitteesta if.fi tai puhelimitse 010 19 19 19 (arkisin klo
8-20).
If on uudistanut tarjontaansa ja matkavakuutukseen kuuluvat nyt
myös mukana matkustavat alle 20-vuotiaat lapsenlapset.

●

Ota ensimmäiseksi yhteys liittoosi. Jos kysymyksessä on oikeus-		
turvavakuutuksen 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 valin-		
nasta voit neuvotella liiton tai Ifin kanssa.

MUUT RAHANARVOISET JÄSENEDUT

Ifin asiakkaana saat rahanarvoisia etuja, muun muassa
alennusta vakuutusmaksuistasi If Etuohjelmassa – jopa 16 %.
Jäsenetunasi on Suomen edullisin henkivakuutus
(Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE:n hintavertailu 9/2016)
Matkustajavakuutus korvaa taloudellisia menetyksiä myös silloin, ● Katso oma hintasi osoitteessa henkivakuutuskuntoon.fi
jos matka yllättäen peruuntuu tai keskeytyy. Voit vakuuttaa myös ● Henkivakuutus auttaa säilyttämään perheesi nykyisen elintason,
matkatavarasi matkalla sattuvien rikkoontumisten ja varkauksien
jos toinen jää yksin pitämään huolta kaikesta.
varalle. Lisäksi matkatavaravakuutuksella voit saada korvausta, jos ● Lisäksi voit vakuuttaa koko perheesi edullisilla tapaturmavakuumatkatavarasi eivät saavu perille lomakohteeseesi.
tuksilla. Saat esimerkiksi Lapsen Primus -tapaturmavakuutuksen
noin 3 eurolla kuukaudessa.
● Kaupan päälle uusiin Primus-vakuutuksiin
2 000 euron Selviytymisturva, joka kattaa kuolemaan
liittyviä välittömiä menoja ainakin osittain.
Kun sinulla on Matkavakuutus Ifistä, voit ulkomaan matkoilla
hankkia nopeasti apua, jos sairastut tai loukkaannut.

Ole huoletta. Me autamme.
If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike, rekisteröity
kotipaikka Tukholma, Y-tunnus 1602149-8,
PL 4, 00025 IF
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Primus-vakuutukset myöntää Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva.

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

www.smyl.fi
SUOMEN MERKONOMIYHDISTYSTEN LIITTO - SMYL ry
puhelin 0400 996 346
info@smyl.fi
Toiminnanjohtaja Anna-Maija Kunnas
PL 110, 00181 Helsinki
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
PORIN SEUDUN MERKONOMIT ry www.porinseudunmerkonomit.fi
Puheenjohtaja Leila Kantonen
Ailintie 27, 28370 PORI
Puhelin 040 748 2450 leila.kantonen@gmail.com

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

LAKIN HINTA 80 euroa + postikulut

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

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 Julku, Porin Seudun Merkonomit ry
Heli Viitala, Tampereen Merkonomit ry
Marja Saarela, Turun Merkonomit ry

MJK-INSTITUUTTI
info@mjk.fi, www.mjk.fi
puhelin (09) 4762 5200		
CIMO
Kansainvälisen henkilövaihdon keskus.
020 690 501 ma-to klo 13-16 www.cimo.fi
TYÖTTÖMYYSKASSA YTK
www.smyl.fi/Liity jäseneksi
TYÖTTÖMYYSKASSA FINKA
www.finka.fi     
TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON TYÖTTÖMYYSNEUVONTA
puhelin 010 607 6700, www.te-palvelut.fi
OMATOIMISEN TYÖNHAKIJAN TIETOPANKKEJA
TYÖLINJA
010 19 4904
ma-pe klo 8-18
sähköposti: tyolinja@mol.fi
KOULUTUS
010 19 4901
ma-pe klo 9-17
sähköposti: koulutuslinja@mol.fi
MUUTOSTURVA
010 19 4910
ma-pe klo 9-17
sähköposti: tyolinja@mol.fi
TYÖTTÖMYYSTURVA
010 19 4911
ma-pe klo 9-17
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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

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

ajalla 1.9.-30.11.2018

SMYL-liiton jäsenmaksu

Standard-luokan 1hh Standard-luokan 2hh
yhdelle henkilölle
kahdelle henkilölle

●

su-to 68 euroa
pe-la 80 euroa

su-to 73 euroa
pe-la 85 euroa

●

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!

Majoitushinnat sisältävät:
• aamiaisen ravintola Merineitsissä
• ilmaisen wifi:n koko hotellissa
• sisäänpääsyn Cafe Amigo -yökerhoon
(paitsi erikoistapahtumat, ikäraja 21 v)

Yleinen työttömyyskassa YTK jäsenmaksu

Liity heti! www.smyl.fi

www.smyl.fi/Liity jäseneksi.

Arvokuponki on voimassa ajalla 1.9.-30.11.2018
kulloinkin voimassa olevan varaustilanteen
mukaisesti. Arvokupongin ja varausohjeet saat
maksettuasi jäsenmaksun.

YTK työttömyyskassan jäsenmaksu on
100 euroa vuosi 2018.

Laivamatkat saat edulliseen jäsenetuhintaan
valitsemastasi laivayhtiöstä.

Voit halutessasi liittyä samalla kaikkien
palkansaajien työttömyyskassa YTK:n jäseneksi.

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

