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Parhaat Onnittelumme  
Porin Seudun Merkonomit ry

Sunnuntaina 28.10.2018 Porin Seudun 
Merkonomit ry juhlisti 60-vuotisen toiminnan 
merkkipäivää Porin Teatterissa.

Yhdistystoiminnassa 60 vuotta on merkittävä 
etappi, jonka saavuttaminen kertoo aktiivisesta, 
ahkerasta ja uskollisesta puurtamisesta yhteisen 
hyvän eteen. 

Onnea myös seuraaville vuosikymmenille!

Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry

Pääkirjoitus

Markku Mikkola
hallituksen puheenjohtaja

Kaikkien maailman valtioiden on sitou-
duttava nopeisiin ilmastotoimiin, jos 
maapallon lämpeneminen halutaan 
pitää aisoissa. Näin toteaa YK:n alainen 
kansainvälinen ilmastonmuutospaneeli 
IPCC raportissaan. Maailma ei ole enää 
entisensä ja jatkamalla samalla nykyi-
sellä tavalla jätämme lapsillemme ja 
lapsenlapsillemme asumiskelvottoman 
tulevaisuuden. Kaikilla on huoli tulevas-
ta ja käsitys, että jotain pitäisi tehdä ja 
nopeasti!

Olen kuullut ja lukenut eri tiedotusväli-
neistä mielipiteitä ja ajatuksia, miten 
jokainen voi vaikuttaa ilmaston nopean
lämpenemisen hidastamiseen. Kierrä-
tys, kompostointi, tarpeettoman autoi-
lun välttäminen, pyöräilyn suosiminen, 
sähköauton hankinta ja käyttö, uusien 
tuotteiden ostamisen ja punaisen lihan 
syönnin vähentäminen, lentomatkailun 
välttäminen;  elämäntapavalinnoilla on 
ilmastovaikutuksia.

Pienistä puroista kasvaa usein iso virta.  
Valtioilta ja kansanliitoilta odotetaan 
suurempia asioita;  määräystä fossiilis-
ten polttoaineiden rajoittamiseksi, lii-
kenteen päästöjen vähentämistä, hiili-
nielujen säilyttämistä jne.

Jaa joulumieltä lähiympäristöösi!
Joulu lähestyy, mietimme kuumeisesti, 
miten muistaa läheisiämme jouluna. 
Mitä joululahjaksi?

Tämän hyvän mielen juhlan lähestyessä 
on tärkeää tehdä pieni ilmastoteko.
Kuinka pitkä hiilijalanjälki verkosta tila-
tulla ja ostetulla joululahjalla voikaan 
olla? Postipakettien pahvit, kartongit ja
lahjapakkausten kääreet tehdään sellus-
ta,  johon käytetään enenevässä määrin 
havupuita ja syödään metsien hiilinielu-
ja. Tuotteiden valmistusprosesseissa 
valmiita tuotteita ja osia lennätetään 
maailmalla maasta toiseen ennen kuin 
lopullinen saaja saa lahjansa.

Parempi vaihtoehto on hankkia lahja 
paikalliselta yrittäjältä! Lahjan saajasta 
riippuen se voi olla vaikka paikallisesti 
tehty tuote, käsityö, tarvike, palvelu, 
hemmottelu, loma tai muu vastaava. 
Eettinen tai aineeton lahja. Lahja, joka 
tuo saajalleen hyvää mieltä.

Tänä vuonna verottaja tarjoilee suoma-
laisille muhkean joululahjan – aiempina 
vuosina ei veronpalautusten määrä ole 
ollut näin massiivinen – on harvinaista, 
että melkein miljoona suomalaista saa 
yli tuhat euroa veronpalautusta. 

Tällainen määrä rahaa kerralla antaa hy-
vän sysäyksen joululahjakaupalle. Kun
suhdannebarometrit osoittavat korkea-
suhdanteen päättymistä ja uuden taan-
tuman lähestymistä – on hyvä, että oh-
jaamme liikenevät ostoseurot oman 
paikkakunnan elinvoiman kasvattami-
seen. Pannaan hyvä kiertämään!

Toivotan kaikille hyvää joulun 
aikaa ja rauhallista joulumieltä!
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www.smyl.fi/Jäsenyys/Päivitä tietosi
Päivitä osoitetietosi ja sähköpostiosoitteesi! 

Edullisella jäsenmaksulla saat rahan-
arvoisia jäsenetuja. 
●	 Työsuhdejuristin neuvontapalvelut
●	 Ammatillinen vastuu- ja oikeus-
  turvavakuutus
●	 Koulutusedut
●	 Ostoedut
●	 Oikeudellista neuvontaa etuhintaan
●	 Etuja itse ottamiisi vakuutuksiin 
  ●	 koti-, auto-, henkivakuutus ym. 
  ●	 yksilöllinen matkustajavakuutus,   
   joka on voimassa jopa 90-vuoti-  
   aaksi asti
●	 Yhdistyksen ja liiton jäsenlehdet 
  neljä kertaa vuodessa
●	 Yhdistyksen ja liiton tarjoamat 
  palvelut ja tapahtumat

SMYL-liiton jäsenedut

Liity jäseneksi www.smyl.fi
Jäseneksi liittyminen käy helposti kotisivuillamme  www.smyl.fi 
olevalla liittymislomakkeella.

Voit halutessasi samalla liittyä/siirtyä nykyisestä työttömyys-
kassastasi kaikkien palkansaajien työttömyyskassa YTK:n 
jäseneksi.

Työssäkäyvän kannattaa olla sekä SMYL-
liiton että Työttömyyskassa YTK:n jäsen! 
Kalenterivuoden 2019 jäsenmaksut ovat yhteensä 
noin 15 euroa kuukaudessa ja molemmat jäsenmaksut ovat 
verovähennyskelpoisia.

Yleinen Työttömyyskassa YTK 
Yleinen työttömyyskassa YTK on
sitoutumaton ja itsenäinen työttömyyskassa.

Avoin kaikille palkansaajille. 

YTK:n tehtävä on järjestää ansioturva 
jäsenille. 

YTK turvaa siis toimeentulosi työttömyyden, 
lomautuksen, osa-aikatyön, sivutoimisen yri-
tystoiminnan sekä vuorotteluvapaan aikana.

YTK:lla on lähes 380 000 jäsentä, mikä on 
noin 16 % suomalaisista palkansaajista.

Liity jäseneksi SMYL ry:n kotisivuilla 
www.smyl.fi/jasenyys/liity-jaseneksi/

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.  

Huom! Eläkkeelle siirtyessä liiton- ja yhdistyksen jäsenyys jatkuu 
ennallaan. Eroaminen tapahtuu pelkästään työttömyyskassan 
jäsenyydestä.

Kannattaa siis liittyä seniorijäseneksi, vaikka et olisi aiemmin jäsenemme 
ollutkaan. Lähde mukaan yhdistysten ja liiton järjestämiin tapahtumiin 
ja matkoille.

Opiskelijajäsenyys ja seniorijäsenyys (>65v)



Kansainvälinen opiskelu-
kokemus lähellä kotia

Tiesitkö, että ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden 
määrä Viron korkeakouluissa kasvaa vuosittain? 
Tällä hetkellä Virossa opiskelee noin 4 000 ulkomaalaista 
tutkinto-opiskelijaa, joista noin 1 400 on suomalaisia.

Viro – 

Tuoreimpien tilastojen mukaan ulkomailla opintonsa aloittaneiden 
suomalaisnuorten määrä on kaksinkertaistunut kymmenessä 
vuodessa. Suosituimmat opiskelumaat ovat Britannia ja Ruotsi. 
Suhteessa eniten ovat kuitenkin kasvaneet Virossa ja Alankomaissa 
korkeakouluopintonsa aloittaneiden määrät. 2000-luvun alkuun 
verrattuna Viroon lähtevien määrä on peräti kuusinkertaistunut.

Miksi kannattaa lähteä 
opiskelemaan Viroon?
Suomalaisopiskelijalle Viro on helppo va-
linta, sillä maassa pärjää englannilla niin 
luentosalissa kuin sen ulkopuolellakin ja 
maan matalien elinkustannusten ansiosta 
opintotuki riittää vähän parempaan elämi-
seen kuin kotimaassa. Lisäksi kansain-
välistä kokemusta ja kielitaitoa pääsee 
kartuttamaan lähellä kotia.

Muun ohella Viron yliopistoissa on kan-
sainvälisesti tunnustetut tutkinnot, moni-
puoliset vaihto-opiskelumahdollisuudet ja 
vilkas opiskelijaelämä. 

Mitä Virossa voi opiskella?
Kahdeksan virolaista korkeakoulua tarjo-
aa englanninkielisiä tutkinto-ohjelmia Tal-
linnassa ja Tartossa. Voit opiskella Viros-
sa muun muassa eläinlääketiedettä, hu-
manistisia tieteitä, kauppatieteitä, luon-
nontieteitä, oikeustiedettä, taideaineita ja 
yhteiskuntatieteitä.

Suomalaisopiskelijoiden keskuudessa 
suosituimpia ovat olleet lääketieteen ja 
eläinlääketieteen tutkinto-ohjelmat. Paljon 
opiskellaan myös oikeustieteen ja kaup-
patieteen kandidaattitutkintoja.

Korkeakoulutus jakautuu Virossa, samoin 
kuin Suomessakin, kolmeen asteeseen: 
kandidaatin, maisterin ja tohtorin 
tutkintoihin. 

Tutkintojen laajuudet ja kestoajat ovat sa-
mat kuin muissakin EU-maissa, joten ne 
ovat yhtä päteviä kuin Suomessa tai mis-
sä tahansa muussa EU-maassa suorite-
tut opinnot.

Lisäksi kahden virolaisen korkeakoulun 
tutkinnon voi suorittaa myös Helsingissä. 

Mitä opiskelu maksaa?
Virossa englanninkielisten tutkinto-
ohjelmien suorittaminen on maksullista. 
Lukuvuosimaksut ovat keskimäärin 
3 000–4 000 euroa. Suomalaisopiskelija
voi rahoittaa opiskelunsa Virossa Kelan 
opintotuella, joka riittää matalien elinkus-
tannusten maassa paljon pidemmälle 
kuin kotimaassa. 

Lisäksi opiskelijalla on oikeus työskennel-
lä kokopäivätoimisesti sekä oleskella Vi-
rossa 6 kuukautta valmistumisen jälkeen. 
Osa-aikaisen työn tai työuran aloittami-
nen on siis mahdollista vaikka heti ensim-
mäisenä opiskeluvuotena. 

Miten haen Viroon 
opiskelemaan?
Haku Viron yliopistoihin on helppoa, 
sillä lähes kaikki käyttävät DreamApply
-verkkohakemuspohjaa, jolla voi hakea 
useisiin oppilaitoksiin ja opinto-ohjelmiin 
yhdellä hakemuksella yhdessä osoit-
teessa.

Haku Viron yliopistoihin järjestetään ker-
ran vuodessa,yleensä huhti-kesäkuussa.
Joissakin yliopistoissa hakuaika kestää 
elokuulle saakka. 

Virossa ei ole yhteishakujärjestelmää, 
joten hakuajat vaihtelevat yliopistoittain. 
Muista siis tarkistaa hakuajat jo vuoden-
vaihteen tienoilla, sillä joissakin yliopis-
toissa haku päättyy jo alkukeväästä.
 
Lukuvuosi alkaa kaikilla syyskuun alussa. 

Lisätietoa korkeakoulu-
opiskelusta Virossa

Study Estonia edustaa 
kaikkia niitä virolaisia 
korkeakouluja, jotka 
tarjoavat englanninkielisiä 
tutkintoon johtavia opinto-
ohjelmia. 

Saat lisätietoja aiheesta 
suomenkielellä kotisivuilta 
www.studyinestonia.ee

Study Estonian Suomen edustusto
Sörnäisten rantatie 22, Helsinki

puh. +358 9 669 805
finland@studyinestonian.ee

www.facebook.com/studyinestonia
Instagram: @studyestoniasuomi

ILMOITUS





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 jäljennök-
 set 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.

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. 

VASTUUVAKUUTUS
Vastuuvakuutuksesta korvataan henkilö- ja esinevahinkoja, jotka ammatissasi virheellä tai laimin-
lyönnillä 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

if.fi/smyl

JÄSENEDUT 
if.fi/smyl



Saat helpoiten kattavan matkustajavakuutus-
turvan itsellesi ja perheellesi osoitteesta if.fi tai 
puhelimitse 010 19 19 19 (arkisin klo 8-20). 

If Matkavakuutus auttaa sinua tapaturmissa ja 
sairauksien hoidossa. 

Se korvaa myös tilanteessa, jossa matkasi 
peruuntuu tai keskeytyy yllättäen esimerkiksi 
sairastumisen tai matkakohteessa sattuneen 
kriisitilanteen vuoksi.

Matkavakuutuksen piiriin kuuluvat kanssasi 
matkustavat alle 20-vuotiaat lapset ja 
lapsenlapset.

HUOLEHDITHAN ITSE, ETTÄ SINULLA ON 
VOIMASSA OLEVA MATKUSTAJAVAKUUTUS

SMYL-liiton jäsenille ottama matkustajavakuutus 
päättyi 31.12.2015.

If Etuohjelma on helppo ja selkeä: 

Edut kasvavat asiakkuutesi mukana – saat etuja jo yhdellä vakuutuksella. 
Voit saada alennusta vakuutuksista 11–16 %. 

Etuohjelma kerryttää myös Omavastuurahaa vahingottomilta vuosilta. 
Jos sinulle sattuu vahinko, voit Omavastuurahalla pienentää omavastuutasi.

SUOMEN EDULLISIN* HENKIVAKUUTUS

Saat Primus-henki- ja -tapaturmavakuutukset sekä Lapsen Primus 
-tapaturmavakuutuksen edulliseen jäsenhintaan. 

SMYL:n jäsenenä saat veloituksetta 2 000 euron 
Selviytymisturvan ostaessasi Primus-vakuutuksen. 

Laske jäsenhintasi kätevästi osoitteessa henkivakuutuskuntoon.fi.

MUUT RAHANARVOISET JÄSENEDUT

*Suomen edullisimman henkivakuutuksen (Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE:n 
tekemä hintavertailu 9/2016) järjestöjäsenille myöntää Keskinäinen Vakuutusyhtiö 
Kaleva.

Tutustu ja hyödynnä jäsenetusi osoitteessa 

● henkivakuutuskuntoon.fi
● lapsenturva.fi
● if.fi/smyl 

If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike, rekisteröity kotipaikka Tukholma, Y-tunnus 1602149-8, PL 4, 00025 IF



Valtaosa nuorista on kiinnostunut talousasioista, mutta 
ei koe saavansa riittävästi opetusta taloudesta. Tulokset 
selviävät tuoreesta Nuorten talousosaaminen -tutkimuk-
sesta. Enemmistö nuorista on tutkimuksen mukaan 
kuitenkin halukkaita parantamaan omia taloustaitojaan. 
Arjen taloustaitoja voi nyt opetella ja harjoitella uuden 
Taloussankari-mobiilipelin avulla. 

Taloussankari-pelissä pelaaja pääsee elämään nuoren 
arkea ja tekemään valintoja omaan talouteen liittyen. 
Säästöjen lisäksi pelissä kartutetaan hyvinvointipisteitä. 
Oma rahankäyttö ja arkitalouden hoitaminen ovat nuorille 
tärkeitä teemoja, joita ei välttämättä opetella kotona 
yhdessä vanhempien kanssa, eikä myöskään riittävästi 
koulussa. 

- Nuoria kiinnostaa talousasiat, mutta me aikuiset helposti 
lyttäämme kiinnostuksen joko puhumalla taloudesta vai-
keaselkoisesti tai totaalisesti vaikenemalla. Halusimme 
kehittää työkalun, jonka avulla nuori voi joko itsenäisesti 
tai ohjatusti koulussa käydä läpi oman talouden palasia 
ja oppia hahmottamaan kokonaiskuvaa, siksi kehitimme 
Taloussankari-pelin, TATin talous- ja työelämäasiantuntija 
Riikka Lehtinen kertoo. 

Taloussankari-pelin ovat toteuttaneet ja taloussisällön 
suunnitelleet Taloudellinen tiedotustoimisto TAT, 
Nordea ja Pörssisäätiö. Teknisestä toteutuksesta on 
vastannut peliyhtiö 10monkeys. Peli on suunnattu noin 
13–17-vuotiaille ja se on maksutta kaikkien pelaajien 
käytössä. 

- Haluamme, että talousosaamisesta tulee kansalaistaito. 
Olemme Nordeassa viime vuosina panostaneet merkit-
tävästi lasten ja nuorten talouslukutaidon vahvistamiseen 
esimerkiksi olemalla mukana Yrityskylä-toiminnassa ja 
vierailemalla oppilaitoksissa. Kohtaamme tänäkin vuonna 
yli 100 000 lasta ja nuorta aiheen tiimoilta. Säästämisen, 
sijoittamisen ja rahoittamisen asiantuntijamme ovat olleet 
vahvasti mukana Taloussankari-pelin eri vaiheiden suun-
nittelussa ja olemme iloisia, että pelillistämisen avulla ta-
lousosaamiselle voidaan kehittää uudenlainen oppimis-
ympäristö, sanoo Nordean henkilöasiakasliiketoiminnan 
varajohtaja Jani Eloranta. 

   

Taloutta opitaan nyt 
pelaamalla
Uusi Taloussankari-mobiilipeli auttaa nuoria hahmottamaan 
henkilökohtaisen talouden hallinnan osaset ja kannustaa 
tekemään arjessa harkittuja valintoja. 

Talousosaamista kouluihin 

Jopa 90 prosenttia nuorista on sitä mieltä, että kou-
lun tehtävä on opettaa taloustaitoja. Kuitenkin aino-
astaan viidennes yläkoulun ja toisen asteen opiskeli-
joista kokee saavansa koulusta riittävän osaamisen 
taloudesta, selviää Nuorten talousosaaminen 
-tutkimuksesta. 

- Etenkin peruskoulun rooli taloustaitojen opettami-
sessa on äärimmäisen tärkeä, sillä siellä tavoitetaan 
kaikki nuoret taustasta ja lähtötasosta riippumatta.
Taloussankari sopiikin hyvin esimerkiksi yhteiskunta-
opin tunneilla pelattavaksi. Peli tutustuttaa nuoret 
kiinnostavalla tavalla oman talouden eri teemoihin, 
kuten säästämiseen ja sijoittamiseen, Pörssisäätiön 
toimitusjohtaja Sari Lounasmeri kommentoi.  

Teksti ja kuva: 
Taloudellinen tiedotustoimisto TAT
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Tulorekisteri - sähköinen tietokanta tulotiedoille

Tulorekisteri otetaan käyttöön 1.1.2019. Palkkatietoja voi ilmoittaa aikaisintaan 1.1.2019. 

Kansalainen voi katsella omia 
tietojaan tulorekisteristä

Yksityishenkilöt voivat katsoa tulorekis-
teristä omia palkka-, eläke- ja etuustieto-
jaan. Tiedot ovat tulorekisterin sähköi-
sessä asiointipalvelussa kootusti ja reaa-
liaikaisesti. Jokainen näkee tulorekiste-
ristä vain ne tiedot, joihin on oikeus tai 
joihin on valtuutettu.

Tulorekisteristä näkyvät vuonna 2019 
palkkatiedot ja vuodesta 2020 alkaen 
myös eläke- ja etuustiedot. 

Yksityishenkilön ei tarvitse ilmoittaa 
tulorekisteriin omia tulotietojaan. 
Tiedot ilmoittaa aina työnantaja.

Kotitalous työn teettäjänä –mitä ja 
milloin ilmoitetaan tulorekisteriin?

Kotitalous voi teettää monenlaista työtä 
ja ostaa erilaisia palveluita. Kotitalous 
voi teettää remontointia tai siivousta, 
ostaa lastenhoitoa tai järjestää juhlat 
pitopalvelun kautta.

   Tulonsaajan omat palkkatiedot, eläketulojen tiedot sekä tiedot maksetuista etuuksista ovat jatkossa helposti saatavilla 
yhdestä paikasta reaaliaikaisesti. Tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa tulonsaaja voi katsoa omia tulotietojaan 
tai tietoja, joihin on saanut valtuutuksen. Tulonsaaja saa ensimmäistä kertaa reaaliaikaisen  kokonaiskuvan palkka- ja 
etuustiedoistaan.
   Tulonsaaja voi tarkistaa tulorekisteristä myös sen, onko työnantaja hoitanut ilmoittamiseen liittyvät työnantajavelvoit-
teensa. Tällaista mahdollisuutta ei ole ennen tulorekisteriä ollut, vaan puutteet ovat käyneet ilmi esimerkiksi vasta seu-
raavana vuonna saapuvalta esitäytetyltä veroilmoitukselta, työeläkeotteelta tai muun viranomaisasioinnin yhteydessä. 
Omat tulotiedot ovat ajan tasalla tulorekisterissä.

●	Voit tarkistaa, kuuluuko palveluntarjoaja
ennakkoperintärekisteriin: 
Hae tiedot YTJ-yrityshausta (www.ytj.fi). 
●	Voit myös soittaa Verohallinnon palvelu-
numeroon 029 497 004 (Yrittäjän tulovero-
tus, puhelun hinta pvm./mpm.).

Yleensä kotitalous teettää työtä joko 
palkkaamalla työntekijän tai ostamalla 
palvelun yritykseltä. Jos kotitalous palk-
kaa työntekijän, sen on huolehdittava 
työnantajalle kuuluvista velvollisuuksis-
ta. Kotitaloudella tarkoitetaan yksityis-
henkilöä tai kuolinpesää.

Työnantajan ilmoittamisen velvollisuuk-
sien kannalta on tärkeää tietää
- maksatko työntekijälle palkkaa vai työ-
 korvausta
- kuuluuko työkorvauksen saaja ennak-
 koperintärekisteriin
- onko sinulla työnantajana velvollisuus
 toimittaa ennakonpidätys ja maksaa
 sosiaalivakuutusmaksut

Mitä tietoja kotitalouden pitää 
ilmoittaa tulorekisteriin?

Tulorekisteriin ilmoitetaan tehdystä
työstä maksetut palkat, luontoisedut, 
palkkiot, työkorvaukset sekä muut an-
siotulot. Myös kustannusten korvaukset 
on ilmoitettava.

- Tulorekisteriin ilmoitettaville tiedoille 
ei ole euromääräistä alarajaa, vaan kaik-
ki palkkatiedot pitää ilmoittaa summas-
ta riippumatta.
- Myös alaikäisille maksettu palkka on 
ilmoitettava tulorekisteriin.
- Jokaisesta maksetusta palkasta tai 
muusta ansiotulosta annetaan palkka-
tietoilmoitus tulorekisteriin.  
- Tulorekisteri koskee vain maksettujen
palkka- ja muiden ansiotulojen ilmoitta-
mista. 

Lue lisää: vero.fi

Tulorekisterin ohjeet yksityishenkilöille 
ja kotitalouksille julkaistaan verottajan 
sivuilla myöhemmin.

Verokortin OmaVerosta pääsee tilaamaan 
marraskuusta 2018 alkaen ja veroilmoituksen
tietoja voi täydentää palvelussa ensimmäisen 
kerran keväällä 2019.

OmaVerossa voit esimerkiksi
• tilata verokortin tai hakea ennakkoveroa
• antaa henkilökohtaisen veroilmoituksen 
 tai yrityksen veroilmoituksen
• katsella verotustietojasi
• maksaa veroja tai tarkistaa maksuyhteystiedot
• katsoa veronpalautuksen määrän
• tehdä maksujärjestelypyynnön
• tilata verovelkatodistuksen
• tehdä oikaisuvaatimuksen
• ilmoittaa tilinumeron.

Kirjaudu pankkitunnuksilla tai Katso-tunnisteella

Voit tunnistautua henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksillasi 
tai sähköisellä henkilökortilla tai mobiilivarmenteella, jos olet:
• yksityishenkilö
• liikkeen ja ammatinharjoittaja
• maa- tai metsätaloudenharjoittaja.
• osakeyhtiön, asunto-osakeyhtiön, osuuskunnan, avoimen
 yhtiön, kommandiittiyhtiön tai yhdistyksen edustaja, ja 
 sinulla on kaupparekisteriin merkitty toimielinrooli, joka
 oikeuttaa sinut asioimaan kyseisen tahon puolesta.

Hoida veroasiasi yhdessä osoitteessa. 

Lähde: www.vero.fi

Verohallinnon OmaVero-palvelussa voit hoitaa henkilökohtaiset veroasiasi.
OmaVero on sähköinen asiointipalvelu Verohallinnon asiakkaille. OmaVerossa voit hoitaa 
jo lähes kaikki veroasiat. Verohallinnon verkkopalvelut siirtyvät OmaVeroon vaiheittain. 

OmaVero-palvelu



 Työtä tarjolla!
 Kotisivuillamme www.smyl.fi
 voit nyt etsiä sopivan työpaikan
 Monster-hakukoneella.

Yhteishaun ja erityisoppilaitosten 
haun demo avataan 19.11.2018

Haun demo sisältää vuoden 2019 
koulutustarjonnan. 

Sillä voi harjoitella hakemista sekä 
yhteishaussa että vaativana erityi-
senä tukena järjestettävän amma-
tillisen koulutuksen haussa. 

Demo sulkeutuu 16.2.2019.

Kevään 2019 
yhteishaku eri 
oppilaitoksiin



 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JÄSENYHDISTYKSET

SUOMEN MERKONOMIYHDISTYSTEN LIITTO - SMYL ry  
puhelin 0400 996 346  info@smyl.fi
Toiminnanjohtaja Anna-Maija Kunnas
PL 110, 00181 Helsinki   
anna-maija.kunnas@smyl.fi

SMYL HALLITUS v. 2019
●  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

Työttömyyskassa YTK  - 
vuoden 2019 jäsenmaksu on 92 euroa
www.smyl.fi/Liity jäseneksi

Työttömyyskassa FINKA - 
vuoden 2019 jäsenmaksu on 159 euroa
www.finka.fi     

www.smyl.fi

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.

 TILAA VALMISTUJAISLAKKI 
 MEILTÄ ITSELLESI TAI LAHJAKSI!

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

LAKIN HINTA 80 euroa + postikulut

Toivotamme kaikille jäsenillemme 
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



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

SMYL-liiton jäsenedut

SMYL-liiton jäsenmaksu

●	 Markkinoiden edullisin jäsenmaksu!
 ●	 84-106 euroa yhdistyksestä riippuen 
     koko kalenterivuosi 2019
 ●	 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 
92 euroa vuosi 2019.

Täytä 
jäsenhakemus 
www.smyl.fi

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

Liittymislomake www.smyl.fi 
SMYL - SINUN LIITTOSI - 

Liity jäseneksi! 

Tervetuloa jäseneksi!
Työssäkäyvä, opiskelija, seniori (yli 65 v) -

kaikille löytyy rahanarvoisia jäsenetuja!

Liity heti! www.smyl.fi

Etu on voimassa vuoden 2019 loppuun 
kulloinkin voimassa olevan varaustilanteen mukaisesti. 

Varausohjeet saat maksettuasi jäsenmaksun.

Laivamatkat saat edulliseen jäsenetuhintaan valitsemastasi 
laivayhtiöstä.

Edullisen jäsenmaksun ja rahanarvoisten jäsenetujen 
lisäksi saat liittymisetuna 

15 %:n alennuksen 
päivän majoitushinnasta
TallinnHotels-hotellissa

TallinnHotellit Tallinnassa:

Hotelli Bern  - Aia 10, 10111 Tallinna
Savoy Boutique Hotelli  - Suur-Karja 17, 10148 Tallinna
Hotelli Palace  - Vabaduse väljak 3, 10141 Tallinna

Majoitushinnat sisältävät:
• aamiaisen
• ilmaisen wifi:n koko hotellissa
• tervetuloajuoman
• Hotelli Palacessa kuntosali- ja kylpyläosasto 10 euroa


