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Pääkirjoitus

Markku Mikkola
hallituksen puheenjohtaja

Tervetuloa vuosi 2019 ja oikea lumi-
nen talvi, joka on jo väistymässä au-
rinkoisen kevään tieltä. Ilmastoah-
distus sai helpotusta, kun saimme 
koko Suomeen vanhan ajan kunnon 
talven. Valkoista, puhdasta lunta 
ennätysmäärin ja paukkuvia pakka-
sia.  Tätä me olemme monien har-
maiden loskaisten talvien aikana 
kovasti odottaneet. 
 
Valtava lumimäärä on antanut mah-
dollisuuden perinteisiin talven rien-
toihin ja myös kaivattua toimeentu-
loa tuhansille pienyrittäjille, lumen-
auraajille, lumen pois kuljettajille ja 
katoilta tiputtaville.

Kun lumet on pikkuhiljaa saatu pois,
vuorossa on vuoden vaalihuipentu-
ma huhti- ja toukokuussa; eduskun-
tavaalit ja heti perään EU-vaalit.
Toivottavasti kansalaiset kiinnostu-
vat vaaliteemoista, ottavat selvää 
ehdokkaiden ajatuksista ja lupauk-
sista sekä lupausten vaikutuksista 
ja lähtevät äänestämään.

Erään puolueen vaalilupaus pien-
yrittäjien arvonlisäveron alarajan 
nostamisesta nykyisestä 10 000 
eurosta aina 30 000 euroon tuntuu 
järkevältä.

Vaalivuosi etenee
Suomessa ylivoimaisesti suurin osa 
yrityksistä on niin kutsuttuja mikro-
yrityksiä, jotka myyvät tuotteita suo-
raan kuluttajille. ALV:n alarajan nos-
taminen parantaa näiden yritysten 
toimintamahdollisuuksia ja antaa 
pienille yrityksille mahdollisuuden 
työllistää lisää ihmisiä ja tuoda uutta 
hyvinvointia yhteiskuntaan. Nyt on
aika kysellä, kyseenalaistaa ja antaa 
ääni harkiten.

Suomen Merkonomiyhdistysten  
Liitto - SMYL ry:llä on meneillään  
työntäyteinen vuosi. Tarvitsemme 
edelleen uusia jäseniä ja toimin-
taamme uusia ideoita ja ajatuksia.

Haastan teidät kaikki työskentele-
mään yhteisen liittomme hyväksi.
Suositelkaa jokainen ainakin yhtä 
alamme koulutuksen hankkinutta 
liittymään jäseneksi. Opiskelijoita 
ja juuri valmistuneita, työelämässä 
olevia, eläkkeelle siirtyneitä! Kaikki 
ovat tervetulleita! Liitollamme on
hyvät toimintamallit ja markkinoi-
den edullisimmat jäsenmaksut.
Yhteistyökumppanimme Yleinen
työttömyyskassa YTK on Suomen 
suurin ja kalenterivuoden 2019 
jäsenmaksu on 92 euroa. Jäsen-
maksut ovat verovähennyskelpoisia.

SMYL palvelee jäsenkuntaansa 
erittäin henkilökohtaisesti; lukuisat 
jäsenemme ottavat vuosittain 
yhteyttä liittoon ja selvittelevät 
monenmoisia heille tärkeitä asioita. 
Tämä on sitä mukanaoloa mitä pieni 
liitto voi jäsenilleen luvata.

SMYL:n kevätliittokokous pidetään 
lauantaina, toukokuun 18. päivä 
Helsingissä, tammikuussa avatussa 
Lapland Hotels Bulevardissa. 

Toivotan teille kaikille nautin-
nollisia kevään riemuja hohtavan 

valkoisen lumen maisemissa!    

SMYL-liiton jäsenmaksut vuosi 2019 (euroa)
    Varsinainen Opiskelija- Seniori-
    jäsen  jäsen jäsen yli 65 v

Helsingin Merkonomit ry 106,00 0,00 54,00

Kouvolan Seudun Merkonomit ry 91,00 0,00 52,00

Kymenlaakson Liiketalous ry 84,00 0,00 45,00

Porin Seudun Merkonomit ry 95,00 0,00 45,00

Porvoon Merkonomit ry 91,00 0,00 45,00

Savo-Karjalan Merkonomit ry 95,00 0,00 56,00

Tampereen Merkonomit ry 102,00 0,00 46,00

Turun Merkonomit ry 94,00 0,00¯ 55,00

Yleinen työttömyyskassa YTK:n jäsenmaksu on 
92 euroa / vuosi 2019.

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

www.smyl.fi/Päivitä tietosi

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

Huom! 
Jäsenmaksun maksamatta jättäminen ei 
tarkoita eroamista jäsenyydestä. Jäse-
nyydestä eroaminen tapahtuu aina
kirjallisesti: jasenrekisteri@smyl.fi tai
SMYL ry, PL 110, 00181 Helsinki
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Amos Rex, Magritte - Elämänviiva 2019
Le Retour de flamme 1943
Le Grand Siècle 1954
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Kotisivuillamme www.smyl.fi voit nyt etsiä sopivan 
työpaikan Monster-hakukoneella.

      Kalenterivuoden 2019 jäsenmaksulaskut on
      postitettu marraskuussa, eräpäivä oli 1.2.2019.
      Laita viestiä info@smyl.fi, jos lasku on jostain 
      syystä jäänyt saapumatta sinulle, saat laskun
      sähköpostitse.

      www.smyl.fi/Jäsenyys/Päivitä tietosi
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Ilmoittaudu heti sähköpostitse amos@smyl.fi 
Paikkoja on rajoitetusti ja ne täytetään ilmoittautumis-
järjestyksessä. Ilmoita nimi, jäsennumero, ei-jäsenen 
nimi ja kerro kumpaan vierailukäyntiin haluat osallistua. 
Ilmoittautuminen on sitova, ei rahan palautusta. 
Lähetämme sähköpostitse laskun, jonka maksettuasi 
osallistumisesi varmistuu tai saat tiedon, jos paikat jo 
menneet.

SMYL on varannut kaksi opastettua 
vierailukäyntiä Amos Rex -taidemuseoon

1. vierailukäynti – Ke 20.3. klo 15:30
Amos Rex -opastettu kierros (kesto 45 minuuttia)
Ryhmähinta: 24 eur / jäsen, 30 eur / ei-jäsen

Molemmat ryhmämme välttyvät sisäänpääsyn jonottamiselta,
koska maksamme liput etukäteen! 

Näissä opastetuissa ryhmissä ei ole mahdollista käyttää 
museokorttia eikä muita alennuskortteja. Tarkemmat tiedot ja 
ohjeet saat osallistumisvahvistuksessa.

Keväällä 2019 Amos Rex esittelee piipuistaan ja knalleistaan tunnetun 
belgialaisen surrealisti René Magritten (1898–1967) ensimmäistä kertaa 
Suomessa. Esillä tulee olemaan teoksia Magritten uran eri aikakausilta ja 
ne avaavat monipuolisesti taiteilijan uran kehittymistä. Kuvataiteiden
lisäksi elokuvasta kiinnostuneen taiteilijan näyttelyn oheisohjelma laajenee 
myös Bio Rexin valkokankaan puolelle. Näyttely toteutetaan yhteistyössä 
sveitsiläisen Luganon taidemuseon kanssa. Näyttelyn kuraattoreina ovat
toimineet belgialaiset surrealismin asiantuntijat, Charleroin valokuvamu-
seon johtaja Xavier Canonne sekä taidehistorioitsija Julie Waseige.
Amos Rex, Mannerheimintie 22-24, 00100 Helsinki

Magritte  -  Elämänviiva

2. vierailukäynti – Pe 29.3. klo 15:00 
Amos Rex -opastettu kierros (kesto 45 minuuttia)
Ryhmähinta: 24 eur / jäsen, 30 eur / ei-jäsen

Majoitu Amos Rex -käynnin yhteydessä upouudessa, 
tammikuussa avatussa Lapland Hotels Bulevardissa.

Laita viestiä majoittumistarpeesta amos@smyl.fi.

Varaamme majoituksen päivän edulliseen hintaan.
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 Vuoden 2019 kunniamerkonomin julkistaminen 
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, 
 kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
3. Todetaan läsnä olevat kokousedustajat ja muut osanottajat
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
6. Käsitellään vuoden 2018 toimintakertomus ja päätetään
 niistä toimenpiteistä, joihin kertomus antaa aihetta
7. Käsitellään vuoden 2018 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien
 lausunto, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja 
 vastuuvapaudesta
8. Päätetään yli-/alijäämän aiheuttamista toimenpiteistä
9. Valitaan liiton tarvitsemat edustajat
10. Käsitellään liittokokoukselle tehdyt esitykset 
11. Käsitellään jäsenhakemukset ja hyväksytään jäsenyyttä
 hakeneiden yhdistysten säännöt ja toiminta-alueet
12. Ilmoitusasiat
13. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa! 

SUOMEN MERKONOMIYHDISTYSTEN LIITTO – SMYL RY
Hallitus

Lauantai 18. toukokuuta, 2019 klo 15.00
Kokouslounas klo 13.00 Ravintola Kultá

Lapland Hotels Bulevardi, Lempi-kabinetti
Bulevardi 28, 00120 Helsinki

Valtakirjojen tarkastus alkaa klo 14.45

LIITTOKOKOUSKUTSU

Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - 
SMYL ry Sääntömääräinen kevätkokous

Ilmoittautumiset:
Kokoukseen ja lounaalle (49 eur)
ilmoittautumiset 26.4. mennessä 
omaan paikallisyhdistykseen.

2. vierailukäynti – Pe 29.3. klo 15:00 
Amos Rex -opastettu kierros (kesto 45 minuuttia)
Ryhmähinta: 24 eur / jäsen, 30 eur / ei-jäsen



Työttömyyskassa ei ole ammattiliitto. Voit 
olla jäsen vain yhdessä työttömyyskassassa, 
mutta jäsenyys työttömyyskassassa ei estä jä-
senyyttä ammattiliitossa. Työttömyyskassasta 
saat työttömyysvakuutuksen ja ammattiliitosta 
muita työelämän palveluita. 

Kuka voi liittyä?
YTK:n säännöistä johtuu, että kassaan ei voi 
liittyä, jos olet jo täyttänyt 68 vuotta. Työttö-
myysetuutta ei lain mukaan voida maksaa 
alle 17-vuotiaille eikä 68 vuotta täyttäneille. 
Yleisesti ottaen voi todeta, että meille voivat 
liittyä kaikki täysi-ikäiset palkansaajat, jotka 
eivät ole eläkeiässä.

Jäsenyysehtona on, että työskentelet. Siksi 
esimerkiksi työttömänä, lomautettuna, van-
hempainvapaalla tai palkattomalla sairaus-
lomalla et voi liittyä työttömyyskassaan. Kun 
olet liittynyt, jäsenyyden voi ja kannattaakin 
pitää voimassa silloinkin, kun töitä ei syystä 
tai toisesta ole.

YTK on avoin kaikille palkansaajille. Ei siis 
ole väliä, mikä on koulutuksesi tai millä alalla 

työskentelet. Tämä on käytännöllistä, koska 
työpaikkaa tai ammattia vaihtaessasi sinun ei 
tarvitse vaihtaa työttömyyskassaa. Voit liittyä 
meille myös, vaikka sinulla olisi yritystoimin-
taa palkkatyön ohessa. Sen sijaan et voi liittyä 
meille, jos olet pelkästään yrittäjä. Yrittäjille on 
oma kassansa.

Työttömyysturvalaissa on sellainen epäkohta, 
että yrittäjän perheenjäsen voi olla yrittäjä, 
vaikka ei omistaisi yrityksestä mitään. Täl-
laiset henkilöt eivät miellä itseään yrittäjiksi 
ja voivat siksi vakuuttaa itsensä väärässä 
työttömyyskassassa. Onneksi laki on muuttu-
massa siten, että tämä epäkohta poistuu ensi 
kesänä. Silloin myös yrittäjän ei-omistavat 
perheenjäsenet voivat liittyä meille.

Työssäoloehto on ansiopäivärahan  
keskeinen edellytys
Ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan 
keskeinen edellytys on työssäoloehto. Tämä 
tarkoittaa sitä, että olet jäsenyysaikanasi työs-
kennellyt riittävästi. Nykyinen työssäoloehto 
on 26 kalenteriviikkoa. Työssäoloehto täyttyy, 
kun olet 26 kalenteriviikon aikana työsken-

nellyt vähintään 18 tuntia/viikko ja palkkasi 
on ollut vähintään alan työehtosopimuksen 
tai työttömyysturvalaissa määritetyn minimin 
mukainen (v. 2019 = 1 211 €/kk). Vaadittu 
työaika voi täyttyä yhdestä tai useammasta 
työstä.

Työssäoloehtoa ei tarvitse kerätä yhdenjaksoi-
sella työllä. Sitä voi kerätä 28 kuukauden ai-
kana. Lisäksi jos sinulla on hyväksyttäviä syitä 
olla poissa työmarkkinoilta (esim. sairaus, 
alle 3-vuotiaan lapsen hoito), voidaan tätä 28 
kuukauden tarkastelujaksoa pidentää jopa 7 
vuodella. Jotta jo kerätty työssäoloehto säilyy, 
on kuitenkin välttämätöntä pitää työttömyys-
kassajäsenyys voimassa.

Hae päivärahaa ajoissa
Jos jäät työttömäksi, sinut lomautetaan 
tai työskentelet osa-aikaisesti, voit kassan 
jäsenenä hakea ansiosidonnaista työttömyys-
päivärahaa. YTK:lla helpoiten haet päivärahaa 
sähköisen palvelun kautta, joka ohjaa hake-
mista alusta loppuun. Myös asiakaspalvelum-
me on hyvin käytettävissä. Näissä muutosti-
lanteissa pitää aina myös muistaa ilmoittautua 

Jäsenyys YTK:ssa kannattaa
Yleinen työttömyyskassa YTK on Suomen suurin työttömyyskassa. Meitä on jo yli 420 000 ja joukko 
kasvaa kovaa vauhtia. Jäsenyys työttömyyskassassa on tärkeä, koska vain työttömyyskassan jäsenenä 
voit hakea ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa lomautettuna tai työttömäksi jäädessäsi. Jos et ole 
jäsen työttömyyskassassa, voit muutostilanteissa hakea Kelasta perusetuuksia, jotka ovat tyypillisesti 
noin puolet pienempiä kuin ansiosidonnainen päiväraha. Jäsenyys työttömyyskassassa on käytännös-
sä erittäin edullinen työttömyysvakuutus, joka maksaa itsensä nopeasti takaisin, jos työttömyysriski 
toteutuu.
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TE-toimistoon. Sen voi tehdä jo etukäteen, 
mutta tee se viimeistään ensimmäisenä 
työttömyyspäivänäsi.  On myös hyvä muistaa, 
että voimme myöntää työttömyysetuutta vain 
kolme kuukautta takautuvasti, joten hake-
mukset on syytä laittaa ajoissa. Ensimmäisen 
hakemuksen voi laittaa jo kahden viikon 
työttömyyden tai lomautuksen jälkeen. Sen 
jälkeen hakurytmi on neljä viikkoa, kuukausi 
tai kalenterikuukausi.

Paljonko päivärahaa voi saada?
Päivärahan määrä riippuu tuloistasi ennen 
hakemista. Määrän laskemiseen on olemassa 
kaava, mutta se ei ole yksinkertainen prosent-
tiosuus. Helpoiten voit arvioida mahdollista 
päivärahaasi kokeilemalla päivärahalasku-
riamme, joka löytyy osoitteesta ytk.fi/paivara-
halaskuri. Samalla laskurilla voit laskea myös 
osa-aikatyön palkan vaikutuksen päivärahasi 
määrään.

Voimme maksaa ansiopäivärahaa enintään 
400 päivää yhtä työssäoloehtoa kohti. Kun 
täytät työssäoloehdon uudestaan, alkaa 
päivärahakausi alusta ja pääsääntöisesti myös 

ansiopäivärahan määrä lasketaan uudestaan.

Kuinka pitkä on omavastuuaika?
Kun alamme maksamaan päivärahaa ja enim-
mäismaksuaika alkaa, tulee alkuun viiden päi-
vän omavastuuaika. Omavastuuajalta emme 
voi maksaa ansiopäivärahaa. Omavastuuaika 
tulee korkeintaan kerran vuodessa, vaikka 
työssäoloehto täyttyisikin useammin.

Omavastuuajan tulee kuitenkin täyttyä kah-
deksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana. 
Jos sinut on lomautettu ja lomautus toteute-
taan yksittäisinä päivinä siellä täällä, voi olla, 
että viiden päivän omavastuuaika ei täyty 
kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aika-
na. Silloin omavastuuaika alkaa alusta. Tämä 
on onneksi harvinaista, koska omavastuuaika 
on nykyisellään melko lyhyt. Tämä kannattaa 
kuitenkin pitää mielessä, jos lomautus toteu-
tuu harvakseltaan.

Mikä on aktiivimalli?
Laki edellyttää, että työtön on aktiivinen 
työttömyyden aikana. Jos ei ole, joudumme 
hieman alentamaan päivärahaa. Jos olet ak-

tiivinen, ei päivärahaa alenneta ja vastaavasti 
jo alennettu päiväraha voidaan nostaa takaisin 
täyteen tasoon. Aktiivisuuden osoittamiseksi 
on monia mahdollisuuksia. Osa-aikatyö, yrittä-
jyys, monet TE-toimiston tarjoamat palvelut ja 
sivutoiminen opiskelu ovat kaikki toimia, jotka 
osoittavat aktiivisuutta. Hieman nurinkurisesti 
työnhaku ei ole sellaista aktiivisuutta, jota 
aktiivimalli edellyttää. Työnhaun laiminlyömi-
sestä voi silti olla seurauksena korvaukseton 
määräaika eli niin sanottu karenssi.

 
Mistä apua ja lisää tietoa?
Koska asiakkaamme käyttävät palveluamme 
työelämän muutostilanteissa, olemme jo 
pitkään panostaneet siihen, että palvelu on 
parasta mahdollista. Työelämän muutosti-
lanteissa me autamme sinua toimeentulosi 
turvaamisessa siten, että voit levollisin mielin 
keskittyä tulevaisuuden suunnitelmiin. Helpoi-
ten löydät lisää ja yksityiskohtaisempaa tietoa 
verkkopalvelustamme www.ytk.fi. Voit myös 
käyttää chattia tai olla yhteydessä asiakas-
palveluumme OmaYTK-palvelun kautta tai 
puhelimitse.

YTK 
SUOMEN SUURIN 

TYÖTTÖMYYSKASSA

• YTK:ssa on yli 420 000 jäsentä

• YTK on avoin kaikille palkansaajille. Se tarjoaa eri alojen työn-
tekijöille työttömyysturvalaissa määritellyn ansiosidonnaisen 

työttömyysturvan 92 euron vuosimaksulla (2019)

• YTK:n jäsen voi liittyä YTK-Yhdistykseen ja saada tukea myös 
muihin työelämän haasteisiin esim. laittoman irtisanomisen 

sattuessa tai uutta työtä etsiessä.  
Täysjäsenyys 110 € (2019)

• Katso, kuinka paljon saisit ansiosidonnaista  
päivärahaa, tutustu jäsenyyteen ja liity

YTK.FI
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Vuosi 2019 tuo muutoksia muun muassa nuoren ammatilliseen kuntoutukseen ja perhe-etuuksiin.
Kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien euromääriin ei tule tänä vuonna indeksikorotusta, mutta 
esimerkiksi takuueläkkeeseen ja sairausvakuutuksen vähimmäispäivärahoihin tehdään tasokorotus.
Eduskunta on päättänyt, että kansaneläkeindeksi pysyy vuonna 2019 vuoden 2018 tasolla. Kelan 
maksamien, kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien euromäärät säilyvät siis samoina kuin viime 
vuonna. Eduskunta on kuitenkin tehnyt muutamia tasokorotuksia tai muita lakimuutoksia, jotka 
vaikuttavat joidenkin kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien euromääriin.

Muutoksia Kelan etuuksiin vuonna 2019

Suurin osa kansaneläkeindeksiin 
sidotuista etuuksista säilyy 
määrältään samoina vuonna 2019
Lue lisää muutoksista etuuksittain:
www.kela.fi/lapsiperhe, www.kela.fi/opiskelijat
www.kela.fi/asumistuki, www.kela.fi/tyottomyys
www.kela.fi/sairastaminen, www.kela.fi/kuntoutus
www.kela.fi/vammaistuet, www.kela.fi/elakkeet
www.kela.fi/tyonantajat, www.kela.fi/tyoterveys
www.kela.fi/toimeentulotuki, www.kela.fi/perustulo
www.kela.fi/kansainvaliset-tilanteet

Sovitellun työttömyysetuuden 
maksaminen muuttuu. Jatkossa osa-
aikaisen työn palkkatulo vaikuttaa 
työttömyysetuuteen vasta silloin, 
kun palkka on maksettu.

Näin osa-aikaisen työn vastaanotta-
minen ei enää viivästytä työttömyys-
etuuden maksamista. Muutos tulee 
voimaan 1.4.2019.

Palkka osa-aikatyöstä ei 
viivästytä työttömyysetuutta

Yrittäjän perheenjäsenen 
työttömyysturva paranee

25 vuotta täyttänyt työtön työnhakija 
voi opiskella lyhytkestoisesti menet-
tämättä työttömyysetuutta. 

Lyhytkestoinen opiskelu voi kestää 
enintään 6 kuukautta. Lisäksi opin-
tojen pitää antaa ammatillisia val-
miuksia tai tukea yritystoimintaa.

TE-palvelut tutkii, täyttyvätkö nämä 
ehdot. Jatkossa lyhytkestoinen opis-
kelu myös kerryttää aktiivimallin 
mukaista aktiivisuutta.

Yrittäjän perheenjäsenellä on jatkos-
sa oikeus työttömyysturvaan samoil-
la työvoimapoliittisilla edellytyksillä 
kuin palkansaajalla.

Muutos koskee henkilöitä, jotka 
työskentelevät perheyrityksessä, 
mutta joilla ei ole yrityksessä omis-
tusosuutta eikä määräysvaltaa.

Lisäksi tällaisille perheenjäsenille 
luodaan uusi 52 viikon työssäolo-
ehto, jonka täytyttyä henkilöllä olisi 
oikeus työttömyyspäivärahaan. 
Muutokset tulevat voimaan 
1.7.2019.

Lyhytkestoinen opiskelu 
työttömyysetuuden aikana 
helpottuu

Kela voi jatkossa myöntää ammatil-
lista kuntoutusta ilman lääkärinlau-
suntoa 16–29-vuotiaalle nuorelle, 
jolla ei ole opiskelu- tai työpaikkaa 
tai jonka opinnot ovat keskeytyneet 
tai vaarassa keskeytyä.

Arvion nuoren toimintakyvystä voi
jatkossa tehdä esimerkiksi sosiaali-
toimen, etsivän nuoristyön tai Ohjaa-
mon työntekijä. Myös terveyden-
huolto voi ohjata nuoren kuntoutuk-
seen kuten aikaisemminkin. Kirjalli-
sen hakemisen sijaan kuntoutuk-
seen voi hakea suullisesti.

Nuorten pääsy ammatilliseen 
kuntoutukseen helpottuu

Eläkkeellä oleva henkilö voi käydä 
töissä. Jos henkilö saa Kelasta kun-
toutustukea tai työkyvyttömyys-
eläkettä, hän voi vuonna 2019 
ansaita enintään 784,52 e/kk.

Se on yläraja, vaikka henkilö saisi
myös työeläkettä, jonka ansioraja on
korkeampi. Yrittäjillä otetaan huomi-
oon yrittäjien eläkelakien mukainen 
työtulo tai yrittäjävakuutuksen puut-
tuessa tosiasiallinen yrittäjänä an-
saittu työtulo.

Töissä eläkkeensaajana

Pitkäaikaistyöttömille tarkoitettu 
eläketuki laajenee 1.10.2019 koske-
maan asiakkaita, jotka ovat synty-
neet ennen 1.9.1958 ja jotka ovat
olleet työttöminä lähes yhtäjaksoi-
sesti 5 vuotta.Lisäksi edellytetään, 
että henkilöllä on ollut oikeus työ-
markkinatukeen 31.8.2018.

Eläketuki laajenee

Opiskelijan vanhempien tulot huomi-
oidaan 1.1.2019 alkaen veronalaisi-
na tuloina.

Koska veronalaiset tulot ovat lähes 
aina suuremmat kuin puhtaat tulot, 
vanhempien tulorajoja korotetaan 
samanaikaisesti 5–6 %:lla. Vanhem-
pien tuloja koskeva muutos tehdään 
vuonna 2019 käyttöön tulevan kan-
sallisen tulorekisterin vuoksi.

Jos opiskelija ei nyt saa opintora-
haa, hänen on haettava opintotukea 
keväällä tai kesällä 2019.

Elokuusta 2019 alkaen muuttuu 
myös lukio-opintojen lukuvuosittai-
nen opintotukiaika. Lukiolainen voi 
saada opintotukea 10 kuukaudelta 
elokuun alusta toukokuun loppuun. 
Kela pidentää tukiajat ilman uutta 
hakemusta.

Elokuusta 2019 alkaen vanhempien 
tulot eivät enää vaikuta alle 18-vuoti-
aan opintorahan perusmäärään tai 
asumislisään, jos opiskelija asuu 
muualla kuin vanhempansa luona.

Opintotukeen tulossa 
muutoksia

Kaksivuotinen perustulokokeilu 
päättyi suunnitelman mukaisesti 
31.12.2018. Viimeiset perustulot on 
maksettu joulukuussa.Perustuloko-
keilu alkoi 1.1.2017. Kokeilun 
ensimmäiset tulokset julkaistaan 
alkuvuonna 2019.

Perustulokokeilu päättyy
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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.

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

Työsuhderiidat

Kauppakirjat

Avioehdot

Testamentit

Avioerot

Perunkirjoitukset

Huoltajuusasiat jne.

JÄSENETU

Uusien yritysten määrä kasvussa 
kolmatta vuotta peräkkäin
Uusyrityskeskusten maksuttoman yritysneuvonnan avulla perustettiin viime vuonna lähes 8 000 uutta 
yritystä, mikä on neljä prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Vaikka perustettujen yritysten määrä 
kasvoi, oli uusia asiakkaita uusyrityskeskuksissa aavistuksen verran vähemmän kuin aikaisemmin. 
Samansuuntainen kehitys on jatkunut jo muutaman vuoden ajan.

Uusien yritysten määrä kasvoi jo kolmatta vuotta 
peräkkäin. Nyt kasvua oli neljä prosenttia. Eniten 
yrityksiä perustivat 26–30-vuotiaat, ja yrittäjäksi siirryttiin 
useimmiten yksityisen työnantajan palveluksesta.

– Tämä kertoo yrittäjyyttä suunnittelevien tahtotilasta. 
Yrityksen perustamista ja liikeideaa on pohdittu huolella
ja yrittäjyys on selkeästi valinta, joka halutaan toteuttaa. 
Lukuihin vaikuttaa todennäköisesti myös hyvä työllisyys-
tilanne, toteaa Suomen Uusyrityskeskukset ry:n 
toimitusjohtaja Susanna Kallama. 

Perustamisneuvonnalla selvä vaikuttavuus

Viime vuonna perustetuista 7 771 yrityksestä yli 6 200 
yrityksen voidaan olettaa olevan toiminnassa vielä vuosien 
kuluttuakin. 

Uusyrityskeskusten neuvonnalle myönnetty ISO9001:2015
-laatusertifikaatti edellyttää, että 80 % uusyrityskeskusten 
kautta perustetuista yrityksistä on toiminnassa vielä viiden 
vuoden kuluttua perustamisesta. Vastaava luku kaikista 
Suomessa perustetuista yrityksistä on 50 prosenttia.

– Tavoite on kova, mutta seurantamme mukaan se 
toteutuu. Uusyrityskeskusten vaikuttavuus on merkittävä 
paitsi yksittäisen yrittäjän myös koko yhteiskunnan 
kannalta. Kestävää kasvua syntyy vain kannattavissa 
yrityksissä, Susanna Kallama toteaa. 

Nuoret ja ammattikoulutetut vahvasti 
edustettuina
Suurin osa (18 %) viime vuoden aikana yrittäjäksi ryhty-
neistä oli 26–30-vuotiaita. Lähes yhtä suuri osuus (17 %) 
oli 31–35-vuotiaita. 

Kaiken kaikkiaan nuoria (alle 36–vuotiaita) oli yrityksen 
perustaneista puolet. Kolme prosenttia perustaneista oli 
yli 65-vuotiaita.

Lähes kolmanneksella (32 %) yrittäjäksi ryhtyneistä oli 
ammattikoulututkinto ja noin viidenneksellä (19 %) ammat-
tikorkeakoulututkinto. Pelkän kansa- tai peruskoulun käy-
neitä oli joukossa viisi prosenttia.

Vajaa kolmannes (30 %) viime vuonna yrityksen perusta-
neista oli työttömiä. Useimmiten yrittäjäksi lähdettiin yksi-
tyisen työnantajan palveluksesta (35 %). Joka kymmenes 
yrityksen perustaneista oli opiskelija.

Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2019 
on juuri julkaistu

Suomen uusyrityskeskusten verkosto julkaisee vuosit-
tain päivitetyn oppaan alkaville yrittäjille ja yrittäjyyttä 
suunnitteleville. Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 
2019 on julkaistu ystävänpäivänä ja siitä löytyy ajan-
tasaisin tieto yrityksen perustamiseen ja yrittäjänä 
toimimiseen liittyen.

Perustamisopas jaetaan kaikille yrittäjiksi aikoville 
maamme uusyrityskeskusten kautta ja 
sähköisen version voi ladata maksutta osoitteesta 
www.perustamisopas.fi. Opas toimii yhtenä yritys-
neuvonnan työkaluna, mutta pelkästään sen varaan ei 
yrittäjyyttä suunnittelevan kannata jättäytyä.
– Jokainen yritysidea ja jokainen yrittäjäkandidaatti 
on ainutlaatuinen ja menestymisen edellytykset 
tulee punnita jokaisen tapauksen kohdalla erikseen. 
Uusyrityskeskuksen yritysneuvojalta ja eri alojen 
asiantuntijoilta yrittäjäksi aikova saa maksutta parhaat 
arviot ja neuvot juuri omaan tilanteeseensa, Kallama 
tähdentää.
 

Lähde: Suomen Uusyrityskeskukset ry



Työsuhdejuristin palsta

Kuinka irtisanomisperusteen lainmuutos 
vaikuttaa pienten yritysten työntekijöihin?

Mitä lainmuutos käytännössä tarkoittaa?

Tulevan lainmuutoksen vaikutukset saattavat jää-
dä vähäisiksi, koska tällä hetkellä voimassaolevas-
sa säännöksessä irtisanomisen perusteita arvioita-
essa otetaan huomioon työnantajan ja työntekijän 
olosuhteet kokonaisuudessaan henkilöstömää-
rä mukaan lukien. Muutoksella halutaan painottaa 
sitä, että arvioinnissa otetaan jatkossa huomioon 
myös työntekijöiden lukumäärä pienissä yrityksis-
sä. Tämä johtuu siitä, että pienillä työnantajilla on 
tosiasiallisesti heikommat mahdollisuudet kantaa 
työntekijän toiminnan aiheuttama vahinko. Lain-
muutoksen lopulliset vaikutukset näkyvät vasta tu-
levassa oikeuskäytännössä.

Millä perusteilla työntekijän voi jatkossa 
irtisanoa?

Työntekijän irtisanomiseen tarvitaan edelleen asi-
alliset ja painavat perusteet. Työntekijän on täy-
tynyt vakavasti rikkoa tai laiminlyödä työsuhtee-
seensa olennaisesti vaikuttavia velvoitteita tai hä-
nen työntekoedellytystensä on täytynyt muuttua 
niin, ettei hän enää kykene selviytymään sovituis-

ta työtehtävistä. Irtisanomisperusteen voi täyttää 
esimerkiksi työnantajalta varastaminen, lojaliteet-
tivelvoitteen olennainen rikkominen ja työnanta-
jan ohjeiden vastainen toiminta. Säännöstä luke-
malla ei kuitenkaan voida arvioida, ylittääkö jokin 
yksittäinen teko tai laiminlyönti irtisanomiskyn-
nyksen, vaan kysymys on aina kokonaisarvioinnis-
ta. Lainmuutos korostaa yrityksessä työskentele-
vien henkilöiden lukumäärän huomioonottamista 
kokonaisarvioinnissa. Tämän vaikutus jää nähtä-
väksi tulevassa oikeuskäytännössä.

Seuraavia syitä ei voida jatkossakaan pitää asialli-
sina ja painavina irtisanomisperusteina. Toisin sa-
noen näillä perusteilla työsuhdetta ei ainakaan 
saa päättää:

1) työntekijän sairaus, vamma tai tapaturma, el-
lei hänen työkykynsä ole näiden vuoksi vähenty-
nyt olennaisesti ja niin pitkäaikaisesti, että työn-
antajalta ei voida kohtuudella edellyttää työsuh-
teen jatkamista;

2) työntekijän osallistuminen työehtosopimuslain 
mukaiseen tai työntekijäyhdistyksen toimeenpa-
nemaan työtaistelutoimenpiteeseen;

Työsopimuslain 7 luvun 2 § on muuttumassa 1. heinäkuuta 2019, kun lakiin lisätään henkilö-
perusteisen irtisanomisen kokonaisarvioinnissa huomioon otettavaksi työnantajan palveluksessa 
olevien työntekijöiden lukumäärä. Tämä on herättänyt jonkin verran kysymyksiä. Perehdyn niihin 
ja yleisemmin muutoksen sisältöön tässä artikkelissa.

Yhteydenotot juristeihin SMYL-liiton
kautta.Tarkastamme jäsenyyden 
voimassaolon.
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3) työntekijän poliittiset, uskonnolliset tai muut 
mielipiteet tai hänen osallistumisensa yhteiskun-
nalliseen toimintaan tai yhdistystoimintaan; eikä
4) turvautumista työntekijän käytettävissä oleviin 
oikeusturvakeinoihin.

Ennen kuin työnantaja saa irtisanoa työsopimuk-
sen, on hänen annettava työntekijälle varoitus ja 
mahdollisuus korjata menettelyään. Jos työnte-
kijä korjaa menettelynsä, ei työnantajalla ole ir-
tisanomisperustetta. Jos taas työntekijä jatkaa 
menettelyä, josta hänelle on varoitus annettu, 
on työnantajalla mahdollisesti oikeus irtisanoa 
työsuhde noudattaen irtisanomisaikaa. 

Uskaltaako pienellä työnantajalla 
työskennellä?

Kyllä uskaltaa. Säännös ei itsessään muuta sitä,
että työnantajalla on oltava asiallinen ja painava
peruste irtisanomiseen. Työntekijälle on myös 
annettava ensin varoitus. Irtisanominen ei siis voi 
tulla ns. puun takaa (vrt. työsuhteen purkami-
nen, jossa työsuhde voidaan päättää ilman va-
roitusta ja noudattamatta irtisanomisaikaa eli 
työsuhde päättyy heti).

Miten tämä vaikuttaa isoissa yrityksissä 
työskenteleviin?

Hallituksen esityksen mukaan lain muutoksella ei 
ole tarkoitus vaikuttaa isojen yritysten työnteki-
jöihin. Muutoksen ei siis ole tarkoitus hankaloit-
taa ison yrityksen työntekijän irtisanomista hen-
kilöön liittyvillä perusteilla. Hallituksen tarkoituk-
sena oli madaltaa kynnystä palkata työntekijöi-
tä pieniin yrityksiin, koska yksittäisen työntekijän 
moitittavalla menettelyllä on pienelle työnanta-
jalle tuntuvammat vaikutukset. Sen sijaan isom-
massa yrityksessä vahingot pystytään kantamaan 
paremmin.

Onko kysymyksessä ikuinen koeaika?

Ei. Silti monille on jäänyt tällainen mielikuva, 
koska hallituksen tarkoituksena oli alun perin 
säätää oma pykälänsä pieniä ja keskisuuria yri-
tyksiä varten. Tästä kuitenkin luovuttiin ja ajatus 
korvattiin tarkentamalla irtisanomisen kokonais-
arvioinnissa huomioon otettavia perusteita. Irti-
sanomiselle on edelleen oltava asiallinen ja pai-

nava syy, toisin kuin koeajalle, jolloin työsuhde 
voidaan päättää ilman painavia perusteita. Koe-
aikapurunkaan kohdalla peruste ei saa olla syrji-
vä tai epäasiallinen.

Vaikuttaako tämä tilanteeseen, jossa työnte-
kijä itse irtisanoo työsuhteensa?

Ei. Työntekijä ei tarvitse perustetta, kun hän ha-
luaa päättää työsuhteensa. Hänellä ei myöskään 
ole velvollisuutta kertoa irtisanomisensa syytä
työnantajalle, vaikka sitä nykyään yleensä kysy-
täänkin. Riittää, että työntekijä toimittaa työn-
antajalle irtisanomisilmoituksen. Työntekijän on 
muistettava noudattaa irtisanomisaikaa, ellei toi-
sin ole työnantajan kanssa sovittu.

Mitä tehdä, jos epäilet joutuneesi perusteet-
tomasti irtisanotuksi?

Ota yhteyttä liittoon ja liitto välittää yhteydenot-
tosi lakimiehelle. Käymme asian kanssasi lävitse 
ja pohdimme yhdessä, miten asian kanssa kan-
nattaa edetä. Kanne perusteettomasta irtisano-
misesta on nostettava kahden vuoden kuluessa
työsuhteen päättymisestä, joten liittoon kannat-
taa olla yhteydessä heti, kun epäilet irtisanomi-
sesi perusteettomuutta.

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

Krista Turunen
OTM, lakimies

Asianajotoimisto Viilo, Vainio & Schön Oy

puhelin 010 8411 000   
info@viilovainio.fi     www.viilovainio.fi

Topeliuksenkatu 7 A, Helsinki
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Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry

Magritte  -  Elämänviiva
Amos Rex
Mannerheimintie 22-24, 00100 Helsinki

SMYL on varannut kaksi opastettua vierailukäyntiä 
Amos Rex -taidemuseoon

1. vierailukäynti – Ke 20.3. klo 15:30
Amos Rex -opastettu kierros (kesto n. 45 minuuttia)
Ryhmähinta: 24 eur / jäsen, 30 eur / ei-jäsen 

2. vierailukäynti – Pe 29.3. klo 15:00
Amos Rex -opastettu kierros (kesto n. 45 minuuttia)
Ryhmähinta: 24 eur / jäsen, 30 eur / ei-jäsen 

Tarkemmat ilmoittautumistiedot tämän lehden sivulla 4.

● ● ● ●

Yhdistä taidemuseokäyntiin majoitus uudessa 
Lapland Hotellissa Helsingissä!

Teemme majoitusvarauksen päivän edulliseen 
sopimushintaan Lapland Hotels - Bulevardi, Helsinki. 
Laita viestiä majoitustarpeesta ilmoittautumisen  
yhteydessä amos@smyl.fi. 

Turun Merkonomit ry

To 28.3. klo 17.30
Turun Merkonomit ry:n sääntömääräinen 
kevätkokous 
Ravintola Julinia
Linnankatu 18, 20100 Turku

Kokouksessä käsitellään sääntöjen kevätkokoukselle 
määräämät asiat.

Tarjolla suolainen iltapala.
Tervetuloa
Hallitus.

Tampereen Merkonomit ry

Ti 19.3. klo 18
Tampereen Merkonomit ry:n sääntömääräinen 
kevätkokous 
Yhdistyksen toimitiloissa Itsenäisyydenkatu 23 C 64,
Tampere. (Käynti Salhojankadun puolelta).

Kokouksessä käsitellään sääntöjen kevätkokoukselle 
määräämät asiat.

Kahvitarjoilu, tervetuloa!

● ● ● ●

Ennakkotietoa:  Notre Damen kellonsoittaja Tampereen 
Teatterissa syyskuussa.

Tarkemmat tiedot yhdistyksen jäsentiedotteessa.

Porin Seudun Merkonomit ry

To 28.3. klo 17
Yhdistyksen kevätkokous
Porin taidemuseo, Eteläranta, Pori

Tervetuloa yhdistyksemme kevätkokoukseen ja 
samalla tutustumaan taidemuseon uusiin 22.3. avattaviin 
näyttelyihin.

Klo 17 näyttelyihin tutustuminen oppaan johdolla
Klo 18 kahvitarjoilu ja kevätkokous Café Muusassa

Tämä tapahtuma on vain yhdistyksen jäsenille ja on heille 
maksuton. 

Kahvitarjoilun järjestämiseksi pyydämme ennakko-
ilmoittautumiset viimeistään 25.3. yhdistyksen sähköpostiin 
porinmerkonomit@gmail.com tai puhelimitse Leila Kanto-
selle 040 748 2450. 

Amos Rex 2019 Magritte - 
Schéhérazade ou Portrait de 
Rachel Baes 1947
 

Amos Rex 2019 Magritte - La Chambre Découte 1958 
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● ● ● ●

Kaikkien tapahtumiemme ilmoittautumisohjeet ja muuta 
lisätietoa omissa jäsentiedotteissamme ja nettisivuillamme 
www.porinseudunmerkonomit.fi.

Hyvää kevättä kaikille!

Kymenlaakson Liiketalous ry

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous

Tarkempi ajankohta ja paikka ilmoitetaan yhdistyksen 
jäsentiedotteessa.

Tervetuloa mukaan!

Porvoon Merkonomit - Borgå Merkonomer ry

Porvoon Merkonomien sääntömääräinen kevätkokous 
pidetään tiistaina 19.3. klo 18, Ravintola Kruunu, 
Pormestarinkatu 14, Porvoo.
 
Borgå Merkonomers stadgeenliga vårmöte hålls tisdagen 
19.3. kl 18 på Restaurang Kruunu, Borgmästargatan 14, 
Borgå.
 
Tervetuloa – Välkommen
 
Hallitus - Styrelsen

Kouvolan Seudun Merkonomit ry

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous

Tarkempi ajankohta ja paikka ilmoitetaan Kouvolan
Sanomien seuratoimintapalstalla.

Tervetuloa mukaan!

Savo-Karjalan Merkonomit ry

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous

Tarkempi ajankohta ja paikka ilmoitetaan yhdistyksen
jäsentiedotteessa sähköpostitse.

Tervetuloa mukaan!

Su 28.4.
Retki Harjavaltaan 
Emil Cedercreutzin museo
Museotie 1, Harjavalta 

Porista yhteiskuljetuksella Harjavaltaan, jossa klo 12 kahvi-
tarjoilu Emil Cedercreutzin museossa, sen jälkeen opastet-
tu kierros. Museolta siirrymme Ravintola Hakuninmäkeen, 
jossa yhteinen ruokailu.

Harjavallasta jatkamme ruokailun jälkeen matkaa Nakki-
laan, jossa käymme tutustumassa uuteen äskettäin avat-
tuun Liikuntakeskukseen.

Hinta: 15 eur yhdistyksen jäseniltä, 25 eur ei-jäseniltä 

La 18.5. 
Virkistyspäivä Yyterissä 
Yyterin Virkistyshotelli
Sipintie 1, Pori

Suunnittelemamme tapahtuma sisältää hyvinvoinnin aktivi-
teetteja, luennon, lounaan ja kahvitarjoilun.

La 3.8.
Vanajanlinna + Danny-musikaali
Hämeenlinna ja Valkeakoski

Tervetuloa kesäretkellemme, joka tällä kertaa suuntautuu 
Hämeenlinnan ja Valkeakosken maisemiin. Käymme ensin 
tutustumassa Hämeenlinnassa sijaitsevaan kokous- ja juhla-
paikkaan Vanajanlinnaan, jossa teemme opastetun kierrok-
sen ja syömme lounaan.  

Vanajanlinnasta jatkamme matkaa Valkeakoskelle, jossa 
Suomen Kesäteatteri esittää kesällä 2019 musikaalin Ilkka 
”Danny” Lipsasen elämästä. Musikaalissa saamme ihailla 
menneiden vuosikymmenien näyttäviä showkiertueita ja 
unohtumattomia radiohittejä. Elämäntarina vie katsojan 
pitkin Dannyn tapahtumarikasta elämää Porista Helsinkiin, 
kohti iskelmätaivaan suursuosiota ja musiikkineuvoksen 
asemaa.

Hinta: 50 eur yhdistyksen jäseniltä, 60 eur ei-jäseniltä 

La 16.11. klo 13
My Fair Lady -musikaali
Porin Teatteri
Hallituskatu 14, Pori

Ennakkotietona ilmoitamme jo tulevan syksyn tapah-
tumamme. Olemme varanneet lippuja Porin Teatterin 
päänäyttämöllä esitettävään klassikkomusikaaliin. Teatte-
rista siirrymme Ravintola Satakuntaan, jossa ryhmämme 
yhteinen ruokailu noin klo 15.30 alkaen. 

Hinta: 40 eur yhdistyksen jäseniltä, 45 eur ei-jäseniltä 
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Helsingin Merkonomit ry

Kutsu 
To 11.4. klo 18.00
Helsingin Merkonomit ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous
Keskustakirjasto Oodi, Ryhmätila 7, 2. krs.
Töölönlahdenkatu 4, 00100 Helsinki

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset kevätkokousasiat.
Tervetuloa!

Helsingin Merkonomit ry:n hallitus

Ke 17.4. klo 16.30
Magritte – Elämänviiva
Amos Rex (Lasipalatsi)
Mannerheimintie 22–24, Helsinki
 
Olemme varanneet Helmeri-ryhmälle opastetun kierroksen 
suosittuun Amos Rex -taidemuseoon ja sen uusiin näyttelyihin: 
Magritte – Elämänviiva ja Studio Driftin Elemental.

Katso lisätiedot nettisivuilta: www.helmeri.fi ja 
https://amosrex.fi/tule-meille/#saapuminen-ja-saavutettavuus

Hinta:  18,00 euroa (lippu ja opastus)
   Museokortilla 9,00 euroa
Maksuviite:  4404

Täynnä, kysy peruutuspaikkoja. SMYL-liitto järjestää myös 
kaksi Amos Rex -opastettua vierailua.
 

Pe-ma 19. - 22.4.
Helmerien pääsiäismatka:
Hansakaupunki Gdansk ja Malborkin linna 

Matkaohjelma www.helmeri.fi ja Helmeri 1 2019 -lehdessä

Hinta:  545,00 euroa (tarjoushinta)
Maksuviite: 41263 

Lisämaksullinen Kolmoiskaupungin retki 20.4. toteutuu.

Ilmoittautuminen päättynyt, kysy mahdollisia vapaita 
tai peruuntuneita paikkoja.

Helmerivetäjä: Merja Äimänen

To 25.4. klo 19.00
Aina Bergroth

Tahto
HKT, Pieni näyttämö
Eläintarhantie 5
00530 Helsinki 

Hinta: 36,00 euroa (norm. 39,00 eur)
Maksuviite: 4420

Ilmoittautumiset ja maksut 21.3. mennessä.

Helmerivetäjä: Seija Kuusinen

Tutustu: https://hkt.fi/

    Helsingin Merkonomit ry tapahtumakalenteri 2019

Tervetuloa mukaan Helmeri-tapahtumiin!  Ajankohtaiset tiedot tapahtumista, matkojen sisällöstä ja 
tarkempi matkaohjelma ja niihin ilmoittautumisesta yhdistyksen nettisivuilla: www.helmeri.fi.  
Osallistumismaksut tilille: FI88 1270 3000 1009 95

Päivä Kello Tapahtuma Hinta, maksuviite
Ke 20.3. 19.00 Sylvia-baletti, Kansallisooppera 84 e, 41357 - kysy mahdollisia peruutuspaikkoja
To 28.3. 14.00 Vierailu Keskustakirjasto Oodiin 9 e, 4352 - kysy mahdollisia peruutuspaikkoja
La 30.3. 09.00 Musikaalimatka Tampereelle 97 e, 41386 - kysy mahdollisia peruutuspaikkoja
Ke 3.4. 19.00 Yhtä matkaa, Kansallisteatteri 32 e, 4268 - kysy mahdollisia peruutuspaikkoja
Ma 8.4. 19.00 Musta laatikko 13, Kansallisteatteri 31 e, 4242 - kysy mahdollisia peruutuspaikkoja
To 11.4. 18.00 Kevätkokous, kirjasto Oodi maksuton
Ke 17.4. 16.30 Magritte - Elämänviiva, Amos Rex 18 e, museokortti 9 e, 4404 - täynnä
Pe-ma 19.-22.4. Pääsiäismatka Puolan Gdanskiin 545 e, 41263 - kysy mahdollisia peruutuspaikkoja
To 25.4. 19.00 Tahto, HKT 36 e, 4420 - ilmoittautumiset 21.3. mennessä
To 2.5. 17.00 František Kupka, Ateneum 19 e, 4433 - ilmoittautumiset 24.4. mennessä
Ma 6.5. 19.00 Yhdestoista hetki, Kansallisteatteri 40 e, 4349 - ilmoittautumiset 3.4. mennessä
To-su 23.-26.5. Kiertomatka Latviaan 420 e, 4255 - ilmoittautumiset 25.3. mennessä
Ti 28.5. 19.00 Suuri kuorogaala, Kansallisooppera 53 e, eläkeläiset 48 e, 41360 - kysy mahdollisia paikkoja
Pe-su 16.-18.8. Birgitta Festival, Tallinna 298 e, 4336 - ilmoittautumiset viimeistään 29.3.
To-su 19.-22.9. Helmeri-matka: Lontoo 1075 e, 4323 - ilmoittautumiset 30.4. mennessä
Ke 4.9. 18.30 Pieni Merenneito, HKT 85 e, lapset, opiskelijat 44 e , 4417 - ilmoittautumiset 1.8. 

mennessä
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To 2.5. klo 17.00
František Kupka 
Ateneumin taidemuseo
Kaivokatu 2, Helsinki

Helmereille on varattu opastettu tutustuminen Ateneumin 
mielenkiintoiseen kevätuutuuteen, František Kupka -näyttelyyn. 

Hinta: 19,00 euroa, Museokortilla 8,00 euroa 
        (Ilmoita museokortista lisätiedoissa ja ota kortti mukaan.)
Viite: 4433

Ilmoittautumiset ja maksut 24.4. mennessä.

To-su 23.-26.5.
Kiertomatka Latviaan - kartanoita ja palatseja

Tutustumme neljänä päivänä Latviaan, matkapäivinä Vidzemen 
maakunnan kahteen kartanoon, Zemgalen alueen kolmeen linnaan 
ja suurimpaan kaupunkiin Jelgavaan. Ehdimme nähdä Riikaakin.

Matkaohjelma www.helmeri.fi ja Helmeri 1 2019 -lehdessä

Ilmoittautumiset 25.3. mennessä. Maksut 26.3.
 

Hinta: 420,00 euroa
   1 hh-lisä 76 euroa, laivan aamiaisbuffet 14 euroa, 
   buffetpäivällinen 28 euroa.
Maksuviite:  4255

Vetäjä: Irene Uimonen
Vastuullisena matkanjärjestäjänä HansaTravel OÜ/Virve Vast.
 

Ti 28.5. klo 19.00 
Suuri kuorogaala 
Kansallisoopperan päänäyttämö

Kansallisoopperan kuoro juhli taannoin 70-vuotissynttäreitään 
näyttävällä gaalalla. Konsertista tuli niin suuri hitti, että se palaa 
näyttämölle toukokuussa 2019. Mukana näyttävässä esityksessä on 
myös Kansallisbaletin tanssijoita. 

Hinta:  Perushinta 53,00 euroa, 
   eläkeläishinta 48,00, 
   nuoriso alle 20 v. ja opiskelijat 32,00. 
   (Ilmoita lisätiedoissa, minkälaisia lippuja varaat.)
Maksuviite:  41360

Ilmoittautuminen päättynyt, kysy mahdollisia vapaita tai 
peruuntuneita paikkoja.

Vetäjä: Irene Uimonen

Pe-su 16.-18.8.
Tallinnan Birgitta Festival
Moskava Novaja Operan vierailu
Hotelli Tallinnassa: Park Inn by Radisson Central 

Matkaohjelma www.helmeri.fi ja Helmeri 1 2019 -lehdessä

Matkan hinta: 298,00 euroa.
Maksuviite:    4336

Ilmoittaudu viimeistään 29.3.
Helmerivetäjä: Irene Uimonen

Suunnittelemani matkan toteuttajana vastuullinen matkanjärjestä-
jä HansaTravel OÜ/Virve Vast.

To-su 19.-22.9.
Helmeri-matka: 
Kuninkaallinen Lontoo

Brittiläinen kuninkaallinen loisto – lähde kokemaan se kanssamme

Matkaohjelma www.helmeri.fi ja Helmeri 1 2019 -lehdessä

Hinta:  1 075,00 euroa/hlö
Maksuviite:  4323

Ilmoittautumiset: 30.4. mennessä. 

Maksut:  �arausmaksu 250,00/hlö kahden viikon sisällä 
   ilmoittautumisesta, loppumaksu 5.8. mennessä. 

Lisämaksu yhden hengen huoneesta 290,00 e.  Yksinmatkustavan 
pitää varata yhden hengen huone. Kysy mahdollisesti toista yksin 
matkustavaa Helmeriä huonekaveriksi.

Matkalla noudatetaan Yleisiä Matkapakettiehtoja sekä vastuullisen 
matkanjärjestäjän, Suomen Matka-Agentit Oy:n erityisehtoja.  

Ke 4.9. klo 18.30
Pieni merenneito -musikaali
HKT, Suuri näyttämö
Eläintarhantie 5, Helsinki

Lumoava Disney-suurmusikaali - Helsingin Kaupunginteatteri 
-tuotanto

Tarjoushinta: aikuiset 85,00 euroa, 
    lapset (>16 v) ja opiskelijat 44,00 euroa
Maksuviite:   4417

Ilmoittautumiset 1.8. mennessä.

Helmerivetäjä: Seija Kuusinen
https://hkt.fi
 

Lisätiedot Helmeri-tapahtumista: 
www.helmeri.fi

ILMOITTAUTUMINEN 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 Helmeri-vetäjältä, ellei toisin mainita.

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



 
 

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
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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
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HELSINGIN MERKONOMIT ry www.helmeri.fi
Puheenjohtaja Merja Äimänen
PL 110, 00181 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

PORIN SEUDUN MERKONOMIT ry   www.porinseudunmerkonomit.fi 
Puheenjohtaja Leila Kantonen
PL 70, 28361 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
PL 110, 00181 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

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

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



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 palkan-
saajien 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


