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Pääkirjoitus

Markku Mikkola
hallituksen puheenjohtaja

Odotusta ilmassa

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
	 	 	 	 *)	seniorijäseneksi	siirtyminen	täyttä-	
	 	 	 	 misvuotta	seuraavan	vuoden	alussa

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

Jo joutui armas aika... Ihana Suomen 
suvi on saapumassa! Odotan innolla 
pääsyä koululaisten kevätjuhliin 
laulamaan Suvivirttä. Tosin en ole 
varma, lauletaanko sitä enää kaikissa 
kouluissa - ajat kun muuttuvat.

Kesän odotus innoittaa ihmismieltä 
ja etenkin keväällä valmistuvien nuor-
ten mieliä. Valmistuminen valittuun 
ammattiin, keväinen juhla ystävien ja 
sukulaisten keskipisteenä ja ajatuk-
sissa odotukset uudesta työstä, ovat 
monen opiskelijan mietteitä.

Tänä keväänä työllistymisen mahdol-
lisuudet ovat edelleen hyvät ja 
suuri osa valmistuvista on jo saanut 
tai tulee saamaan työpaikan. Siitä 
elämä alkaa. Toivotan Onnea kaikille 
keväällä 2019 valmistuneille!

Maailmantalouden mittarit toimivat 
tällä hetkellä ”erikoisesti”. 

Viimeiset puolitoista vuotta, Suomen 
100-vuotissyntymäpäivistä alkaen,  
saatiin nauttia ekonomistitkin yllät-
täneestä korkeasuhdanteesta. Vienti 

veti ja Suomeen syntyi yli 100 000 
uutta työpaikkaa. Tälle ja tulevalle 
vuodelle ennustettiin talouskasvun 
hiipumista. Kuitenkin viimeiset tie-
dot kertovat, että kauppa on edel-
leen käynyt ja vienti vetänyt. Vielä 
vuosi sitten asuntovelallisia varoitel-
tiin korkojen nousun riskeistä ja ke-
hotettiin varautumaan kallistuviin 
asumiskustannuksiin. Nyt nämä va-
roitukset on siirretty hamaan tule-
vaisuuteen. Inflaatio ei tunnu lähte-
vän nousemaan, vaikka EKP tekee 
kaikkensa saadakseen hintavakautta.  
Monet toteavatkin, että epänormaali 
on muuttunut normaaliksi. Mutta 
kukaan ei tiedä, mihin nykyisenkal-
tainen talouskokeilu johtaa.

Suomen Merkonomiyhdistysten 
Liitto - SMYL ry:n vuosi tulee ole-
maan jälleen normaali, työntäytei-
nen vuosi; jäsenistä huolehtimista, 
jäsenetujen kehittämistä ja tarkan 
euron elämistä. 

SMYL:n sääntömääräisessä kevät-
liittokokouksessa Helsingissä, lauan-
taina 18. toukokuuta valittiin vuoden 

2019 kunniamerkonomi.  Liiton 17. 
kunniamerkonomi on vammaisurhei-
lussa arvomitaleita saavuttanut 
26-vuotias merkonomi, liikunta-
neuvoja ja esteettömyyskartoittaja
Henry Manni, joka kertoo elämäs-
tään tarkemmin tämän lehden 
sivuilla 5-8. 

Onnea SMYL:n vuoden 2019 
kunniamerkonomille ja 

hyvää kesää kaikille!
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TEKSTI JA KUVAT: Anna-Maija Kunnas

Liittokokouksen alussa hallituksen puheenjohtaja Markku Mikkola toivotti liittokokousväen tervetulleeksi kokouk-
seen ja esitteli vuoden 2019 kunniamerkonomiksi kutsutun Henry Mannin sekä luovutti hänelle kunniakirjan.
Mikkola kertoi, että Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry valitsee vuosittain kunniamerkonomin. Kunnia-
kirjan 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 tuot merkonomitutkintosi 
esiin, toteaa Markku Mikkola. 

Henry Manni,  liiton 17. kunniamerkonomi kiitti saamastaan suuresta
kunnianosoituksesta ja kertoi liittokokousväelle elämästään vammais-
huippu-urheilijana. 

Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry:n 
sääntömääräinen kevätliittokokous pidettiin 
aurinkoisena kevätlauantaina 18. toukokuuta 
Lapland Hotellissa Bulevardilla Helsingissä. 

Paikalla oli liittokokousedustajia ja -väkeä liiton 
yhdistyksistä; 
Helsingistä, Tampereelta, Turusta, Porista, Kouvolasta, 
Kymenlaaksosta ja Savo-Karjalasta. 

Liittokokouksen puheenjohtajana toimi Sakari Mikkola 
Kouvolan Seudun Merkonomeista. 

Liittokokous käsitteli sääntömääräiset asiat ja hyväksyi 
vuoden 2018 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 
sekä myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden. 

Kunniamerkonomi 2019 Henry Manni

SMYL-kunniamerkonomit:

17. 2019 Henry Manni, liikuntaneuvoja, 
  merkonomi ja esteettömyys-
  kartoittaja 
16. 2018 Veikko Pakarinen, merkonomi, 
  yrittäjä
15. 2017 Jaajo Linnonmaa,
  juontaja-näyttelijä
14. 2016  Eino Makunen, missikeisari
13. 2015  Jouni Flinkkilä, päätoimittaja
12. 2014  Eva-Riitta Siitonen, ylipormestari
11. 2013  Mika Huusari, muusikko
10. 2012  Anssi Kukkonen, legendaarinen   
  urheiluselostaja
9. 2011  Matti Koivurinta, kauppaneuvos, 
  kauppatieteiden kunniatohtori
8. 2010  Urpo Martikainen, MTV3:n   
  uutisankkuri, taiteilija
7. 2009  Jyrki Kangas, taiteellinen johtaja
6. 2008  Kimmo Pälikkö, taidegraafikko,
  tietokirjailija
5. 2007  Marja Tiura, kansanedustaja
4. 2006  Jorma Tuominen,    
  KHT-tilintarkastaja 
3. 2005  Osmo Mäntymäki,    
  HTM-tilintarkastaja
2. 2004  Ulla-Maj Wideroos, ministeri
1. 2003  Harri Koponen, toimitusjohtaja

 Sakari Mikkola

Henry Manni
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Syntymävuosi: 1992

TEKSTI JA KUVAT: Anna-Maija Kunnas
Henry Mannin perinnöllinen liikuntavamma, spastinen 
parapareesi, ilmenee pääasiassa alaraajojen lihasheik-
koutena. Hänen äidillä ja isoisällä on sama sairaus,
mutta lievempänä, samoin kahdella veljellä. Sen sijaan 
kolmelle muulle sisarukselle se ei periytynyt.

- Minulla ei ole yhtään täysin pimeää lihasta. Pystyn 
kävelemään tuettuna lyhyitä matkoja, esimerkiksi sen 
verran, että voin heittää pyörätuolin auton takakonttiin, 
selventää Henry.

Ensimmäisen pyörätuolinsa Henry Manni sai 
ollessaan koulussa ekaluokkalainen.

- Koin hyvänä asiana, kun sain ekan pyörätuolin, koska 
se helpotti liikkumista. Opin nopeasti esimerkiksi keuli-
maan tuolilla. Kaverit ottivat pyörätuolini hyvin vastaan.
He liikkuivat pyörillä tai rullalaudalla, ja minä kelasin. 
Pyörätuolin saaminen ei ollut minulle millään tavalla 
traumaattinen kokemus. Neljä ensimmäistä vuotta kä-
vin koulua Lohjalla, koska pääsin vielä kävellen yläker-
taan. Sen jälkeen siirryin Helsinkiin Ruskeasuon erityis-
kouluun, jossa esteettömyys oli huomioitu lohjalais-
kouluja paremmin ja tarjolla oli esimerkiksi fysioterapi-
aa. Tuolloin asuin kouluviikot koulun asuntolassa, Henry 
kertoo.
- Koulu oli Keskuspuiston laidalla, ja siellä ollessani tein 
pitkiä lenkkejä. Kelasin jopa Ruoholahteen ja takaisin.

Henry Manni syntyi Lahdessa vuonna 1992. Henryn 
ollessa vielä vauvaikäinen, perhe muutti Lohjalle, joka 
on edelleen hänen kotikaupunkinsa. 

- Lapsena opin kävelemään täysin normaalisti, eikä 
merkkejä liikuntavammasta ollut. Äitini alkoi kuitenkin 
epäillä, ollessani alle kouluikäinen, suvussamme esiin-
tyvän perinnöllisen liikuntavamman periytyneen myös 
minulle. Lääkärit uskoivat asian vasta ollessani viisi- 
vuotias, Henry kertoo elämänsä alkutaipaleesta.

Henry oli liikunnallinen lapsi ja mukana monessa. Melko 
nopeasti edennyt liikuntavamma (spastinen parapareesi) 
ei hänen menoaan kuitenkaan hidastanut. 

- Kanoottipoolon pelaamisen aloitin 9-vuotiaana. Siinä
lajissa  ei ole erikseen vammaisten sarjoja, joten oli 
pakko pärjätä terveille kavereille. Kilpailin 18-vuotiaaksi 
asti ja saavutin SM-mitaleja sekä junioreissa että aikuis-
ten sarjassa, Henry selvittää kilpailu-uransa alkutaivalta.

- Vammaisurheilu oli minulle pitkään täysin vieras asia. 
Kaksitoistavuotiaana näin, kuinka Leo-Pekka Tähti voitti 
paralympiakultaa ja oma kipinä syttyi heti! Lähdin vam-
maisyleisurheiluleirille, ja yllättäen itse Leo-Pekka oli pai-
kalla treenaamassa ja opettamassa kelausta meille juni-
oreille. Kuukauden päästä leirin jälkeen sain käyttööni 
entisen kelaajan kelaustuolin, ja treenaaminen alkoi 
heti. Keväällä 2009 sain paralympiakomitean kautta 
ensimmäisen mittojeni mukaan tehdyn kisatuolin, 
Henry toteaa tyytyväisenä.

Tie vammaishuippu-urheilijaksi

Henry Manni
Syntymävuosi: 1992
Laji: Pyörätuolikelaus
Kotipaikka: Lohja

Seura: 
Länsi-Uudenmaan Urheilijat
Valmentajatiimi: 
Juha Heinänen ja Jukka Kesälä

Opinnot: 
- Liikuntaneuvoja
- Merkonomi
- Esteettömyyskartoittaja

Harrastukset: 
Melonta, pyörätuolikoripallo, 
lukeminen

TEKSTI: Anna-Maija Kunnas



koulussa oli vasta kirjanpito ykkönen 
menossa. Seuran liikevaihto oli kui-
tenkin lähes 200 000 euroa, joten
muutaman kuitin sain tilittimeen
lätkiä. Meidän opettajamme Luksias-
sa oli tosin aivan mahtava ja häneltä 
kysyin montaa asiaa, jotka tilinpää-
tösvaiheessa arveluttivat ja taisin hä-
nelle myös tilinpäätöstä näyttää ja 
yhdessä sitä katsoimme. 

- Nykyään yhä useammat urheilijat 
pyörittävät talouttaan osakeyhtiön 
kautta ja niin teen minäkin. Yhteis-
työsopimuksien lisäksi laskutan sa-
tunnaisia puhujakeikkoja tai esimer-
kiksi esteettömyyskartoituksia. 
Kouluttauduin myös esteettömyys-
kartoittajaksi. Yrityksen taloushallin-
non hoidan itse.

Oma tontti ja koti Lohjalta

Saavutettuaan vuonna 2016 Rion 
paralympialaisissa pronssia Henry 
Manni sai Lohjan kaupungilta palkin-
noksi omakotitontin, jolle hän on ra-
kennuttanut talon, jossa asuu yhdes-
sä avovaimonsa kanssa.

Urheiluvälineet 3d-tulostimella

Henry on huipputason ratakelaaja, 
joka tekee itse osan urheiluvälineis-
tään 3d-tulostimella. Kyse on niin sa-

notuista kelauskapuloista, jotka ovat 
tulossa kelaushanskojen tilalle myös 
pikamatkoille. Maratonilla niitä on 
käytetty jo pitkään.
Kapulat ovat muovia, jonka päälle 
on liimattu kangas tuomaan pitoa.
Nyt ne alkavat olla jo aika hyvät, hän 
sanoo ja myöntää olleensa aina kiin-
nostunut myös tietotekniikasta.

EM-kisoissa hän käytti hopeaa tuo-
neella 100 metrillä vielä hanskoja, 
mutta 400:lla ja 800 metrillä tuli 
kultaa kapuloilla.

Kolmiulotteiseen tulostamiseen pe-
rehtyminen ja sen hyödyntäminen 
osoittavat, että Henry on moniulot-
teinen, avarakatseinen ja ennakko-
luuloton ihminen, jolle huippu-
urheilu ei ole koko elämä. Euroopan 
mestari kaipaa haasteita myös urhei-
lun ulkopuolella.

Kokopäiväinen urheilija Manni ei ole 
ollut koskaan. Nyt hän on ollut run-
saat kaksi vuotta puolipäiväisesti las-
ten ja nuorten liikunnan suunnittelija 
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta 
Vau ry:n palveluksessa.

- Pää ei kestäisi, jos pelkästään tree-
naisin ja kilpailisin. Tarvitsen muu-
takin haastetta ja ajateltavaa, hän 
toteaa.

Liikuntaneuvojan ja 
merkonomin opinnot

Yläkoulun jälkeen Henry Manni opis-
keli Pajulahden urheiluopistossa lii-
kuntaneuvojaksi. Sen jälkeen oli vuo-
rossa opiskelu oppisopimuksella 
merkonomiksi oman seuran Länsi-
Uudenmaan Urheilijoiden palve-
luksessa.

Tuolloin hän kävi muun muassa 2,5 
kuukauden harjoitusleirillä Tenerif-
falla ja hoiti seuran kirjanpitoa ”pal-
mun alta”. 

- Ukkini on yrittäjä ja isäni myös, to-
sin maanviljelijä, mutta yrittäjä hän-
kin. Isä on tehnyt kirjanpidot aina 
itse, joten termi kirjanpito sekä 
muut yrittäjyyteen liittyvät asiat 
ovat tulleet jo äidinmaidossa. 

- Opiskeluvalinnat olen tehnyt aina 
urheilun ehdoin. Opiskelin Pajulah-
dessa urheilijaluokalla liikunnan neu-
vojaksi ja sen jälkeen oppisopimuk-
sella omassa urheiluseurassani mer-
konomiksi. 

- Aloitin työt tammikuussa ja minulle 
iskettiin eteen Prisman kestokassi
ja sanottiin, että tuossa on viime 
vuoden kuitit, tee  kirjanpito ja tilin-
päätös. Tein siis jo tilinpäätöstä, kun 
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Euroopan 
mestaruuskisojen 
kultamitali, 
vuosi 2016

- Työyhteisö on minulle arvokas asia 
ja työn toteuttaminen on joustavaa. 
Pystyn tekemään töitä myös etänä, 
hän kertoo kiitollisena. 

Henry Manni osallistui 
ensimmäisiin kansainvälisiin 
kilpailuihin Italiassa 2010. 

Kelasin Italiassa hyviä aikoja ja kisat 
olivat mahtava, innostava kokemus.
Italiassa oli myös ensimmäinen vam-
maluokitteluni, ja siellä minut määri-
teltiin luokkaan T54. Vammaluokka 
muuttui kuitenkin sittemmin vuonna
2013 käsieni motoristen vaikeuksien
vuoksi. Lopullinen luokkani varmistui 
T34-luokkaan. Muutoksen myötä 
pääsin kelaamaan sarjaan, jossa kil-
pailen sellaisten kelaajien kanssa, 
joiden vamma vastaa omaani huo-
mattavasti paremmin.

Nykyään haluan menestyä kelauk-
sen maailman huipulla, ja tehdä
myös urheilijan matkastani merki-
tyksellisen. 

Haluan tuoda paraurheilua sekä lii-
kuntavammaisuutta aktiivisesti esil-
le, ja etenkin rohkaista liikuntavam-
maisia lapsia löytämään oman jut-
tunsa mistä nauttii. 

Rajoitteet ovat vain omassa päässä 
-mentaliteetilla olen itse päässyt 
pitkälle, ja sitä asennetta haluan 
jakaa myös muille – niin liikuntara-
joitteisille kuin ihan kenelle vain.

Berliinin EM-kisat 2018

Henry Manni ei ollut täysin tyyty-
väinen suorituksiinsa Berliinin EM-
kisoissa, vaikka saavuttikin kaksi 

kultaa ja yhden hopean. Viime kau-
den jälkeen hän vaihtoi valmentajaa, 
minkä seurauksena harjoitteluun tu-
li muutoksia. Samalla hän alkoi totu-
tella kelauskapuloihin, jotka korvaa-
vat kelauksessa käytettävät hanskat.

- Otin tietoisen riskin, että EM-kisois-
ta ei tule optimaalista tulosta. Sata-
nen on herkin laji, tulokset eivät ol-
leet samoja kuin ennen, mutta 
näkyvissä oli merkkejä paremmasta, 
Henry sanoo.

Muutokset tähtäävät erityisesti 
vuoden 2020 Tokion paralympi-
alaisiin mutta myös jo vuoden 
2019 MM-kisoihin.

- Ajatus on se, että viimeistään To-
kiossa mennään tosi kovaa, hän 
visioi.

Tähänastiset saavutukset:
2018 100 m EM-hopea ja -mestaruudet 400 m ja 800m
2017 MM-pronssi 400 m
2016 Rio de Janeiro Paralympia-pronssi 100 m
2016	Kolme	Euroopan	Mestaruutta	(100,	200	ja	400	m)	
          sekä 800 m EM-hopea
2015 MM-hopea 400 m sekä pronssit 200 m ja 800 m
2014	Neljä	Euroopan	Mestaruutta	(100,	200,	400	ja	800	m)
2013 MM-pronssi 200 m
          Voimassa oleva Euroopan Ennätys 200 m
										Voimassa	olevat	Suomen	Ennätykset:	
          100 m, 200 m, 400 m, 800 m

Rajoitteet ovat 
vain omassa päässä!
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Näillä näkymin Tokion paralympia-
laisten ohjelmassa on 100 ja 800 
metrin matkat. Muissa arvokisoissa 
Henry Manni on menestynyt myös 
200:lla ja 400 metrillä.

- Kelauksessa on mahdollista me-
nestyä laajemmin kuin juoksussa. 
Jos haluaa vetää 800 metriä kovaa, 
on pakko vetää lujaa myös satasella, 
Manni kuvaa lajin lainalaisuuksia.

Tällä hetkellä Henry Manni kaavailee 
jatkavansa kelausuraansa ainakin 
vuoden 2024 paralympialaisiin asti, 
jolloin hän uskoo olevansa lajin kan-
nalta parhaassa iässä.

- Sen jälkeen pitäisi ehkä ymmärtää 
lopettaa, Manni sanoo arvoitukselli-
sesti hymyillen.

Pyörätuolikelaus

Kelaus on yksi maailman harraste-
tuimmista ja seuratuimmista vam-
maisurheilulajeista. Laji on kehitty-
nyt huimasti vuosikymmenien aika-
na. Kelaus tuli ensimmäisiin para-
lympialaisiin Roomaan 1960, jolloin 
se oli vielä aivan lapsen kengissä. 
Vasta 1990-luvulla tuolit muuttuivat 
nelipyöräisistä kolmipyöräisiksi ja sil-
loin yleistyivät myös kaarreohjaimet, 
joilla tuoli saadaan menemään ra-
dan kaarre oikein.

Kelauksen säännöt

Pyörätuolikelauksessa säännöt mää-
ritellään mahdollisimman pitkälti 
juoksijoiden sääntöjen mukaan. 

Kilpailumatkat on samat kuin juoksi-
joiden puolella eli 100 m, 200 m, 
400 m, 800 m, 1500 m, 5 000 m, 
10 000 m ja maraton. Dopingsään-
nökset ovat myös täysin samat kuin 
juoksijoilla.

Joitakin uusia sääntöjä ollaan kuiten-
kin jouduttu luomaan:

• Tuoleihin on määritetty pyörien 
maksimikoko, takapyörille 28” ja etu-
pyörälle 20”. Lisäksi tuolilla on mak-
simileveys, jotta se mahtuu radalle.
Kaikki ilmanohjaimet ovat myös kiel-
letyt ja tuoleissa täytyy olla kaarre-
ohjain sekä jarru.

• Vuoden 2013 alusta kypäräpakko 
on ollut kaikilla matkoilla, joka eroaa 
juoksijoiden säännöistä.

• Lähdössä meillä on lähtöviivan 
päällä eturenkaan keskinapa ja 
maalissa aika katkaistaan samasta 
pisteestä.

Jos sääntökirjaa alkaa käymään läpi, 
löytyy totta kai paljon lisää sääntöjä. 
Tässä ovat kuitenkin mielestäni kes-
keisimmät säännöt, jotka vaikuttavat 
lajiin, Henry selventää sääntöjä.

Kelauksen välineet

Pyörätuolikelauksesta käy jo nimestä 
ilmi, että apuvälineitä tarvitaan. 

Kelaustuoli on kolmipyöräinen 1,6-
2,2 m pitkä urheiluväline. Kelaustuo-
lien hinnat vaihtelevat yleensä nel-
jän-seitsemän tuhannen euron vä-
lillä. Kelaustuoleja valmistetaan mo-
nissa eri maissa. Suuria valmistajia 
tulee ainakin Briteistä, Saksasta, Ja-
panista ja Amerikasta. Ehdottomasti 
yleisin materiaali kelaustuoleissa on 
alumiini. Myös muita kevyempiä ma-
teriaaleja on kokeiltu, mutta hinta ja 
kestävyys tulevat nopeasti vastaan.

Kaikki urheilijat ovat yksilöitä, mutta 
vammaisurheilun puolella tämä ko-
rostuu suuresti, koska myös vammat 
ovat aina yksilöllisiä. Yksilöllisyyden 
vuoksi kelaustuolit tehdään useim-
miten mittatilaustyönä. Itsekin jou-
duin lentämään Britanniaan teet-
tämään tuolia omien mittojeni mu-
kaan, toteaa Henry.

Spesifisten varusteiden lisäksi kelaa-
jatkin tarvitsevat totta kai trikoot, 
juomapullot yms. tavanomaiset 
urheiluvarusteet.
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Keskeisiä tutkimuksen esiin 
nostamia eroja nuorten ja 
keski-ikäisten välillä

1. Korkea työmoraali
Nuorille työssä viihtyminen, työn ilo, 
innostuminen, aloitteellisuus ja ylimää-
räisen vapaa-ajan käyttö työhön osoit-
tavat korkeaa työmoraalia. 
Keski-ikäisille korkea työmoraali liittyy 
moitteettomaan työsuoritteeseen, 
vastuunottoon, tunnollisuuteen ja 
siihen, että ei valita.

2. Työn fyysiset puitteet
Nuoret tekevät töitä mielellään säkki-
tuolissa, sohvalla tai nojatuolissa. Mitä
nuorempi vastaaja, sitä mieluisampi 
säkkituoli työtuolina on: 
16–18 -vuotiaista säkkituolia pitää erit-
täin mieluisana tai mieluisana 54 %, 
kaikista nuorista 41 % ja keski-ikäisistä 
11 %. Keski-ikäiset istuvat mieluummin 
perinteisesti neuvotteluhuoneissa. 
Heille säkkituoli, sohva ja nojatuoli 
työpisteinä viestivät laiskottelusta: 
- Me kehäraakit istutaan ja tykitetään, 
ne heittää villasukat jalkaan ja menee 
sohvalle ja “vähän tekee töitä”.

3. Kommunikaatiokanavat ja suhde 
aikaan 
Vuorovaikutuksen “somettuminen” 
on luonut odotuksia huomattavasti 
nopeatempoisemmasta kommunikaa-
tiosta myös työpaikoilla. Nuoret halu-
avat kommunikoida sosiaalisen medi-
an kanavissa, kun keski-ikäiset viestit-
televät sähköpostitse: 49 % nuorista 
pitää somea erittäin mieluisana vies-

Nuoret ja keski-ikäiset työelämässä –
Keltanokat ja kehäraakit

Smile Henkilöstöpalvelut Oyj:n teettämässä valtakunnallisessa ”Nuoret ja keski-ikäiset työelämässä – 
Keltanokat ja kehäraakit” -tutkimuksessa selvitettiin nuorten (16–25-v.) ja keski-ikäisten (40–65-v.) eroja ja 
yhtäläisyyksiä asennoitumisessa työhön ja työn tekemiseen. Tutkimuksessa tarkasteltiin, miten nuorten ja 
keski-ikäisten odotukset ja käsitykset työmoraalista, työmotivaatiosta ja työviihtyvyydestä eroavat ja mitä 
yhteistä ikäryhmillä on.

Työelämätutkimus:

Nuorten korkeaan työ-
moraaliin kuuluu ilo ja 
innostus, keski-ikäiset
ovat turhaan ennakko-
luuloisia somea ja 
säkkituoleja kohtaan

tintäkanavana työpaikan sisäisessä 
kommunikaatiossa, vs keski-ikäiset
23 %. Nuoret ovat myös tottuneet 
kommunikaation nopeuteen. 

Nuoret odottavat vastausta 
esimieheltä tai kolleegalta 
nopeasti, ei huomenna. 
Kysymysten ja vastausten eritahtisuu-
dessa isoja eroja ikäryhmien välillä.

Keskeiset tutkimuksen esiin 
nostamat yhtäläisyydet 
nuorten ja keski-ikäisten välillä:

1. Yli puolet nuorista ja keski-ikäisistä 
kokee työelämän innostavana. 
Nuorista 58 % ja keski-ikäisistä 57 % on
väitteen kanssa täysin samaa tai sa-
maa mieltä. Innostavuutta tukee ko-
kemus työtehtävien vaihtelevuudesta: 
86 % nuorista ja 88 % keski-ikäisistä on 
täysin samaa tai samaa mieltä siitä, 
että vaihtelu työtehtävissä on heille 
tärkeää.

2. Lähes joka toinen on halukas teke-
mään kuusituntista päivää pienem-
mällä palkalla. 
47 % kaikista tutkimukseen vastanneis-
ta, sekä nuorista että keski-ikäisistä,
on väitteen kanssa täysin samaa tai 
samaa mieltä. Eniten eri mieltä ovat 
50+ -vuotiaat. Työn jakaminen useam-
man kesken on kaikille mahdollinen 
ajatus. 66 % kaikista vastaajista on 
täysin samaa tai samaa mieltä siitä, 
että etenkin nuorten työllistymistä 
voidaan edesauttaa jakamalla töitä 
osa-aikaisiin.

3. Työelämässä on monia piirteitä, 
joihin sekä nuoret että keski-ikäiset 
kaipaavat muutosta
Työnhaku ilman kaavakkeita, toverilli-
semmat suhteet esimiehiin, mahdolli-
suus kokeilla ja tehdä virheitä, lisää 
palautetta ja enemmän mahdollisuuk-
sia vaikuttaa työaikoihin. 

Työaikajärjestelyjen osalta nykyinen 
työelämä ei vastaa kenenkään 
toiveita.

Tutkimuksen tavoite ja tutkimus-
menetelmä
Tutkimuksen avulla halutaan edistää 
nuorten työllistymistä sekä nuorten ja 
aikuisten hyvää yhteistyötä työelämäs-
sä. Tutkimus on jatkoa Smile Henkilös-
töpalvelut Oyj:n vuonna 2018 teettä-
mälle Nuoret ja työ -tutkimukselle. 

”

TEKSTI: TIINA LAURILA

Smile Henkilöstöpalvelut Oyj
-  Valtakunnallinen henkilöstöpalvelu-
 yritys, perustettu v. 2014.
- Merkittävä nuorten työllistäjä, yhtiön  
 noin 10 000 työntekijästä yli puolet on  
 18–25 -vuotiaita. 
-  Yksi Suomen suurimmista henkilöstö-
 palveluyrityksistä. 
- Toimintaa 29 paikkakunnalla, suurim-
 pien kaupunkien lisäksi mm. Kärsämä-
 ellä ja Laitilassa. 
-  Yritys on kasvanut vuosina 2015-2018  
 toimialaansa nopeammin. 
-  Smile Henkilöstöpalvelut Oyj on 
 NoHo Partnersin tytäryhtiö.
-  http://smilepalvelut.fi

”

Opintonsa on jälleen päättänyt joukko nuoria, joiden haaveena 

on löytää oma paikkansa työelämässä. Millaisia työntekijöitä 

he ovat? Mitä odotuksia heillä on? Miten nuorten ja aikuisten 

hyvää yhteistyötä työelämässä voidaan edistää?
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Uravalmentaja Riikka Pajunen antaa 
uutuuskirjassaan käytännön työkaluja 
onnellisen työelämän rakentamiseen.

Oman tehtävän löytäminen elämässä 
on iso osa onnellisuutta. 

Uravalmentaja Riikka Pajunen esitte-
lee oman seitsemän käytännön aske-
leen -mallin, jonka avulla lukija tunnis-
taa vahvuutensa, intohimonsa ja saa 
työelämälleen uuden suunnan.

- Jokaisella on vastuu omasta hyvinvoin-
nistaan. Pitää kunnioittaa omia rajoja, 
arvostaa itseään ja olla riittävän rohkea 
tehdäkseen tarvittavat muutokset, 
kommentoi Pajunen.

Pajusen mukaan oleellista on tunnis-
taa omat arvot, rajat, vahvuudet ja 
kiinnostuksen kohteet. Kun nämä ovat
selvillä, on helppo lähteä tavoittele-
maan omaa unelmatyöpaikkaa tai tuu-
naamaan nykyistä työtään mielek-
käämmäksi. Kirjasta löytyy selkeiden 
tehtävien lisäksi myös inspiroivia ura-
tarinoita erilaisilta aloilta.

Pajunen (synt. 1978) koki ensimmäisen 
urakriisinsä valmistuttuaan yliopistolta
luokanopettajaksi ja huomattuaan, 
ettei sittenkään halua työskennellä 

Omaa tehtävää etsimässä –
saat kattavat eväät omannäköisen 
työuran luomiseen

kyseisellä alalla. Nyt Pajunen on toimi-
nut jo yhdeksän vuotta perustamansa 
Montevista-valmennusyrityksen toimi-
tusjohtajana. Ennen yrittäjäksi ryhty-
mistä Pajunen paloi loppuun ison yri-
tyksen HR-tehtävissä ja lähti vuoden 
mittaiselle sapattivapaalle kiertämään 
maailmaa. Sillä matkalla, Montevista-
nimisessä keskuksessa vuoren huipul-
la Aasiassa, myös hänen oma elämän-
tehtävänsä kirkastui. Nyt Pajunen elää 
vaiherikkaiden vuosien jälkeen oman 
näköistä elämää yrittäjänä, ja auttaa 
työkseen muita ihmisiä löytämään 
elämäntehtävänsä.

Milloin uudelle uralle?

Nykyisiin työtehtäviinsä tyytymättö-
mät, työnhakijat ja vastavalmistuneet 
eivät suinkaan ole ainoita, jotka mietti-
vät uusia haasteita. 

Moni saattaa viihtyä työtehtävissään 
hyvin, mutta kaivata samalla syvem-
pää merkitystä. Toiset taas haluavat 
jatkaa samojen tehtävien parissa, mut-
ta kaipaisivat lisää vastuuta, toiset 
taas keventää nykyisiä vastuita, esi-
merkiksi siirtyä esimiehestä takaisin 
asiantuntijaksi. Osa on palaamassa 
työelämään tauon jälkeen ja osa 
ryhtymässä yrittäjäksi. 

- Mikä tahansa onkaan työelämäsi 
muutostilanne, Riikka Pajunen kan-
nustaa kaikkia pysähtymään oman 
itsensä äärelle kirjasta löytyvien työ-
kalujen ja valmentavien kysymysten 
avulla.

Samalla hän listaa kolme merkkiä, 
joista tiedät olevasi urakriisissä:

1. Huomaat pohtivasi ja puhuvasi 
ystävillesi lähes päivittäin, mitä tehdä 
työelämässä, pitäisikö lähteä uusille 
urille vai jäädä nykyiseen työhön.

2. Oireilet joko kehollisesti (niska- ja 
selkäkivut, päänsäryt, nivel- tai iho-
ongelmat, väsymys) tai mielen kautta 
(epävarmuuden tunne, vaikeus 
tehdä päätöksiä, ärtymystä, pelkoja, 
keskittymisvaikeuksia).

3. Koet oman vaikutusvaltasi oman 
työelämäsi suhteen pieneksi. Et koe 
työsi olevan vahvuuksiesi ja into-
himojesi mukaista.

Kustantaja: Otava
Kirjailija: Riikka Pajunen

Teos: Omaa tehtävää etsimässä
Kirja on ilmestynyt 
toukokuussa 2019

TEKSTI: TIINA LAURILA
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Ammatilliseen perustutkintoon tai 
korkeakoulututkintoon johtavasta 
opiskelusta kertyy työeläkettä. 

Pelkkä opiskelu ei riitä, vaan on huo-
lehdittava myös valmistumisesta.

Eläkettä on kertynyt vain tutkinnoista, 
jotka on suoritettu vuonna 2005 tai 
sen jälkeen. 

Opiskelu kerryttää eläkettä 18 vuotta 
täyttäneelle. Jotta saat aikanaan opis-
kelusta kertyneen eläkkeen, sinulla on
oltava koko työuran aikana ennen 
eläkkeen alkamista tutkinnon suoritta-
misen lisäksi myös eläkevakuutettuja 
työansioita vähintään 17 807,01 euroa 
(v. 2019).

Opiskelusta kertynyt työeläke makse-
taan aina eläkkeen myöntämisestä al-
kaen joka kuukausi loppuelämän ajan.

Opintojen laajuus vaikuttaa

Eläkettä kertyy tutkinnon laajuuden 
mukaan seuraavasti:
• ammatillisesta perustutkinnosta 
 3 vuotta
• ammattikorkeakoulututkinnosta 
 4 vuotta
• alemmasta korkeakoulututkin-  
 nosta 3 vuotta
• ylemmästä korkeakoulututkin-  
 nosta 5 vuotta

Tutkintoon käytetty aika ei ole ratkai-
sevaa, eli esimerkiksi ylemmässä kor-
keakoulututkinnossa opinnot kartut-
tavat eläkettä enintään viiden vuoden 
ajan, vaikka opiskelisit pidempään tai 
suorittaisit useamman tutkinnon. 

Jos valmistut etuajassa, opiskelusta 
kertyvä turva liitetään eläketietoihisi 
koko tutkinnon laajuisena.

Lähde: Työeläke.fi/
Eläketurvakeskus   

Opiskelija saa eläkettä tutkinnosta
Myös ulkomainen tutkinto kartuttaa 
eläkettä, jos olet saanut opiskelua 
varten opintotukea Suomesta.

Kesätyötkin kerryttävät eläkettä

Eläkettä alkaa kertyä 17 vuoden iästä 
lähtien - yrittäjille 18-vuotiaasta. Työn-
antaja hoitaa eläkevakuutuksen puo-
lestasi ja tilittää maksut työeläkelai-
tokselle. Työeläkemaksu näkyy eritel-
tynä palkkalaskelmassasi. Yrittäjänä 
huolehdit eläketurvastasi itse. 

Eläkettä kertyy kaikenikäisille 1,5 % 
vuosittaisista ansioista eli palkasta. 
Työsuhteen pituudella ei ole merki-
tystä. Eläkettä saa myös kesä- ja kausi-
töistä. Jo reilun 58 euron kuukausi-
palkka kerryttää eläkettä. Pimeästä 
työstä ei eläkettä kerry.

https://www.tyoelake.fi

Asiakkaan ei enää tarvitse liittää palk-
kakuittia työttömyysturva- ja toimeen-
tulotukihakemukseen. Kela saa tiedot 
palkkatuloista tulorekisteristä. Tieto 
työnteosta pitää kuitenkin aina merki-
tä hakemukseen.

Kela ei enää pyydä asiakkailta palkka-
tositteita työmarkkinatuen, peruspäi-
värahan ja perustoimeentulotuen 
hakemuksiin. Hakemuslomakkeisiin on 
lisätty tieto siitä, että "Kela saa tiedot 
palkkatuloista tulorekisteristä".

Kelassa odotetaan, että tulorekisteri 
vähentää huomattavasti hakemusten
käsittelyssä tarvittavien liitteiden mää-
rää. Viime vuonna Kelassa käsiteltiin 
1,9 miljoonaa perustoimeentulotuen 
hakemusta. Noin 10 % hakemuksista si-
sälsi palkkatuloja. Työttömyysturvassa 
etuuskäsittelijät tekivät 1,3 miljoonaa 
ratkaisua, joista 32 % sisälsi työtuloja.

Hakemuksessa asiakkaan pitää edel-
leen ilmoittaa, jos hän on ollut töissä.
Kela tarkistaa tulorekisteristä työstä 

Tulorekisteri helpottaa työttömyysturvan
ja toimeentulotuen hakemista

maksetun palkan määrän. Jos tulore-
kisteristä ei löydy riittävää tietoa mak-
setusta palkasta, Kela ottaa yhteyttä 
asiakkaaseen ja pyytää toimittamaan 
esimerkiksi tositteen maksetusta pal-
kasta tai selvityksen palkasta tehdyistä 
vähennyksistä.

Esimerkiksi työttömyysajan ilmoituk-
sessa työmarkkinatuen hakija ilmoit-
taa, mitkä päivät hän on ollut töissä. 
Työssäoloaika pitää aina ilmoittaa, 
vaikka maksettu palkka jäisi alle työt-
tömyysturvan suojaosan (300 e/kk).

Työnantajalla on palkanmaksupäivästä 
5 kalenteripäivää aikaa ilmoittaa tiedot 
rekisteriin. Kaikki työnantajat eivät ole 
vielä ilmoittaneet tietoja. Se saattaa 
näkyä myös Kelassa niin, että asiakkail-
ta joudutaan aluksi pyytämään myös 
sellaisia palkkatietoja, jotka pitäisi 
saada tulorekisteristä.

Asiakas voi myös itse tarkistaa, 
onko työnantaja ilmoittanut 
maksamansa palkan tulorekisteriin 
(www.tulorekisteri.fi). Tulorekisteriin 
kirjaudutaan pankkitunnuksilla.

Etuuksien myöntämiseen voivat 
vaikuttaa myös sellaiset tulot, joita 
Kela ei saa tulorekisteristä. Tällaisia 
tuloja ovat esimerkiksi pääomatulot 
(vuokratulot, korkotulot, osinkotulot), 
yritystulot ja ulkomailla ansaitut tulot.
Näistä tuloista asiakkaiden pitää jat-
kossakin toimittaa tarvittavat liitteet.

Kela alkaa hyödyntää tulorekisterin 
tietoja vaiheittain etuushakemusten 
käsittelyssä.  Nyt ensimmäisessä vai-
heessa palkkatositteiden pyytämisestä 
luovutaan toimeentulotuen ja työttö-
myysturvan lisäksi mm. lastenhoidon 
tuen hakemuksissa ja eläkkeensaajan 
asumistuen hakemuksissa.

Muutokset toteutetaan samanaikai-
sesti sekä verkkoasiointiin että hake-
muslomakkeisiin.
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Lähde: www.kela.fi

   Etuuksien hakuohjeet löydät kela.fi
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Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa 
(SYT-kassa) ja Innolink Research Oy 
teettivät tutkimuksen työttömyyskas-
san jäsenyyden kiinnostavuudesta. 
Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoit-
taa yrittäjien tietoisuus työttömyys-
kassasta, kassaan liitetyt mielikuvat 
sekä ylipäätään tietoisuus yrittäjän 
mahdollisuudesta työttömyysturvaan. 

Kartoitukselle on tarvetta, sillä Suo-
messa on laskutavasta riippuen noin 
300 000 työttömyysturvalain mukai-
seksi luokiteltavaa yrittäjää, koska 
260 000 YEL- ja MYEL-vakuutettujen
yrittäjien lisäksi yrittäjän perheenjäse-
net, yrityksen osaomistajat luetaan 
useimmiten työttömyysturvassa yrit-
täjiksi ja yrittäjäasemassa tehdyn työn 
määrä lisääntyy koko ajan.

SYT-kassan kassanjohtaja Merja 
Jokinen on huolissaan tilanteesta, sillä 
38 % tutkimuksen vastaajista ei tiennyt 
lainkaan, että yrittäjälläkin on oikeus 
ansiosidonnaiseen päivärahaan, jos 
yritystoiminta joudutaan lopettamaan.

- Valitettavasti vain harva yrittäjä tie-
tää, että he voivat myös liittyä työttö-
myyskassaan tai ylipäätänsä edes saa-
da työttömyysturvaa. Meillä on suuri 
haaste tiedottaa asiasta.  Monet yrittä-
jät saattavat lisäksi kuulua virheellises-
ti entisen palkkatyön perusteella pal-
kansaajakassaan eli he ovat tällöin va-
kuuttaneet itsensä väärässä kassassa,
sanoo Jokinen.

Jokinen kehottaakin yrittäjiä, osakkai-
ta ja yrittäjän perheenjäseniä tarkista-
maan oman statuksensa ennen kuin 
on liian myöhäistä.  

- Erityisesti yrityksen osaomistajan ja 
yrittäjän perheenjäsenen kannalta on 
tärkeää hahmottaa, ovatko he palkan-
saajia vai yrittäjiä, koska tällä perus-
teella määräytyy se, minkä työttö-
myyskassan jäsenenä he voivat itsensä 
vakuuttaa. Tosipaikan tullen yrittäjä 
ei kuitenkaan saa palkansaajakassasta 
työttömyyskorvausta, vaikka olisikin 
maksanut tunnollisesti maksunsa 
kassaan. 

Onneksi yrittäjän ei-omistavien per-
heenjäsenten asema paranee heinä-
kuun alussa ja he voivat tällöin liittyä 
palkansaajakassan jäseneksi, kertoo 
Jokinen.

Jäsenmaksu mielikuvaansa 
edullisempi

Suhde palkansaajien ja yrittäjien välillä 
ansiosidonnaisen työttömyysturvan 
piiriin kuulumisessa on huima. Tällä 
hetkellä vain noin 10 % Suomen kaikista 
yrittäjiksi luokiteltavista henkilöistä 
on ottanut itselleen vapaaehtoisen 
työttömyysvakuutuksen, kun taas 
palkansaajista yli 80 % kuuluu johonkin 
kassaan.

Tietämättömyyden lisäksi yrittäjien 
liittymistä työttömyyskassaan rajoitta-
vat Jokisen mukaan työttömyysturvan
YEL-sidonnaisuus, virheellinen käsitys
jäsenyyden kustannuksesta sekä ylei-
nen asenne työttömyysturvajärjestel-
mää kohtaan.

- YEL-sidonnaisuus vaikuttaa osaltaan 
jäsenyyden kiinnostavuuteen, koska 
yhä useammalla yrittäjällä YEL-työtulo 
on alle työttömyysturvan alarajan, 
12 816 euroa, vuodessa ja näin ollen 
he eivät voi myöskään liittyä kassan 
jäseneksi.

Jokinen myöntää, että yrittäjäkassan 
jäsenmaksu on kalliimpi palkansaaja-
kassoihin verrattuna, johtuen erilaises-
ta rahoituspohjasta. 

Yrittäjäkassalle maksetaan valtion 
osuutena kustakin ansiopäivärahasta 
peruspäivärahaa vastaava määrä. 
Lopusta rahoituksesta yrittäjäkassa 
vastaa itse eli kulut katetaan jäsen-
maksuilla. Yrittäjäkassan vastuulle jää
noin 40 prosenttia, palkansaajakasso-
jen omavastuuosuus on 5,5 %.

- SYT-kassan jäsenyys on kuitenkin 
nykyisin suhteellisen edullista ja simp-
peliä riskien hallintaa. Tutkimuksessa 
keskimääräiseksi jäsenmaksuksemme 
arvioitiin 53,5 eur/kk, mutta todellisuu-
dessa keskimääräinen verovähennys-

Lähde: 
www.syt.fi

Työttömyysturva ei ole tuttu juttu yrittäjille

kelpoinen jäsenmaksumme on noin 
28 eur/kk, eli hintamielikuvassa on 
25 euron heitto. Tällä summalla 
ansiosidonnainen päiväraha on jo 511 
euroa enemmän kuukaudessa kuin 
Kelan maksama työttömyyskorvaus, 
mainitsee Jokinen.

Tulevaisuus kannattaa turvata ajoissa

Jokinen korostaa, ettei yritystoimin-
nassa voi koskaan tietää varmasti, 
mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Yrittä-
jän kannattaa miettiä tulevaisuutta 
silloin kun menee hyvin. Useimmiten
liittyminen tapahtuu liian myöhään, 
sillä yrittäjän pitää olla kassan jäsen 
vähintään 15 kk saadakseen ansiosi-
donnaista päivärahaa.

- Tutkimustulosten valossa positiivise-
na signaalina voidaan pitää, että noin
49 % vastaajista oli erittäin tai melko
kiinnostunut liittymään SYT-kassan
jäseneksi ja 63 % piti kassan jäsenmak-
sua kohtuullisena, kertoo Jokinen

Helmikuussa tehty sähköpostikysely 
lähetettiin 28 024 pk-yrityksen toimi-
tusjohtajalle. Tutkimukseen vastasi 
yhteensä 1489 yrittäjää, joista 22 % 
kuului työttömyyskassaan. Tutkimus-
otos koostui pk-yrityksistä jakautuen 
tasaisesti maantieteellisesti sekä eri 
toimialoille. Valtaosa tutkimukseen 
vastaajista oli toiminut yrittäjänä 
pidempään kuin 3 vuotta.

Yrittäjät eivät tunne työttömyysturvaansa kovinkaan hyvin. 
Tämä selviää Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassan tekemästä tutkimuksesta.

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa 
(SYT-kassa)
- Suomalaisten yrittäjien v. 1995 perus-
 tama itsenäinen työttömyyskassa
- Kassaan kuuluu tällä hetkellä yli 
 24 000 yrittäjää kaikilta toimialoilta ja 
 kaikenkokoisista yrityksistä
-  SYT-kassa maksaa työttömyysetuuk-  
 sia keskimäärin 650 jäsenelleen   
 kuukausittain
- SYT-Kassan yleiset ehdot ja työttö-
 myysturvan taso on määritelty työttö- 
 myyskassa- ja työttömyysturvalaeissa
-  Toimintaa valvoo Finanssivalvonta



Työsuhdejuristin palsta

Koulutuskustannusten korvaaminen 
ja takaisinmaksu

Sopimuksessa on hyvä todeta selkeästi, että 
työntekijän pitää maksaa kustannukset takaisin 
vain silloin, jos työntekijä itse irtisanoutuu. 

Työnantaja on kustantanut työntekijälleen koulu-
tuksen ja edellyttänyt, että tämä pysyy työnanta-
jan palveluksessa sovitun pituisen ajan, esim. 24 
kuukautta. 

Mikäli työntekijä kuitenkin irtisanoutuu ennen ko. 
ajan päättymistä, hän on velvollinen korvaamaan 
hänelle annetusta koulutuksesta työnantajalle ai-
heutuneet kustannukset, joko kokonaan tai osaksi.

Lähtökohtana työlainsäädännössä on osapuolten 
vapaus järjestää suhteensa sopimusteitse, ellei 
lainsäädännössä ole tätä vapautta rajoitettu. 
Työsopimuslaista ei löydy suoraan pykälää, joka
koskisi koulutuskustannusten korvaamista työn-
antajalle. 

Laissa on kyllä säädetty kilpailukieltosopimusten 
solmimisen edellytyksistä. Niillä tarkoitetaan so-
pimuksia, joissa työntekijä sitoutuu olemaan me-
nemättä kilpailevan työnantajan palvelukseen 
tietyn ajan, maksimissaan 6 kuukauden kulues-
sa työsuhteen päättymisestä. Näistä sopimuksis-

Huom!
Yhteydenotot juristeihin 
SMYL-liiton kautta. 
Tarkastamme jäsenyyden 
voimassaolon.

Yhä yleisemmin työsopimuksissa sovitaan koulutuskustannusten korvaamisesta. 
Jos työnantaja maksaa työntekijälle erityisen koulutuksen, työnantaja voi vasti-
neeksi vaatia työntekijää sitoutumaan työhönsä tietyn vähimmäisajan. Jos vähim-
mäisaika ei täyty, joutuu työntekijä maksamaan takaisin koulutuskustannuksia. 

Ovatko tällaiset sopimukset laillisia? 
Mitä työsopimuslain pykälää näihin sovelletaan?

Toimistossamme puhaltavat kevään kunniaksi uudet tuulet 
ja olemme nyt Asianajotoimisto Aika. 

Palvelumme ja toimintamme pysyvät ennallaan.

Toimistossamme teitä palvelevat:

Asianajaja, varatuomari Esa Schön
Asianajaja, varatuomari Juhani Viilo
Asianajaja, varatuomari Arto Vainio
Oikeustieteen maisteri Maiju Eronen (perhevapaalla)
Asianajosihteeri  Marja Saari
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ta säädetään työsopimuslaissa, että ne ovat sal-
littuja vain silloin, kun työnantajalla on erityisen 
painava syy sellaisen tekemiselle. Lisäksi asiaan 
vaikuttaa työntekijän asema ja tehtävät. 

Yleisesti voisi todeta, että suorittavaa työtä ja ta-
vanomaista konttorityötä tekevän työntekijän 
kanssa kilpailukieltosopimukset ovat kokonaan 
kiellettyjä, kun sen sijaan ylempien toimihenki-
löiden ja johtajien kohdalla ne voivat olla sallit-
tuja, mikäli tehtävät liittyvät tuotekehitykseen, 
teknisen osaamisen säilymiseen yrityksessä yms.

Koulutuskustannusten korvaamista koskevassa 
sopimuksessa ei ole kyse kilpailukiellosta. 

Ovatko nämä siis täysin laillisia aina ja kaikissa 
tilanteissa?

Eivät ole. Työsopimuslaissa säädetään työnanta-
jan yleisvelvoitteesta huolehtia työntekijän mah-
dollisuuksista suoriutua työtehtävistään myös 
yrityksen toimintaa, tehtävää työtä tai menetel-
miä muutettaessa ja kehitettäessä sekä edistää 
työntekijän urakehitystä. Tästä on oikeuskäytän-
nössä johdettu ajatus, jonka mukaan työnanta-
jan velvollisuuksiin kuuluu kouluttaa työntekijä 
siten, että hän selviytyy työtehtävistään. Näin ol-
len työnantaja vastaa tavanomaisen koulutuksen 
kustannuksista eikä niitä voida työntekijältä periä 
missään olosuhteissa. Sen sijaan jokin erityiskou-
lutus, tavanomaista pidempi ja kalliimpi koulu-
tusjakso, jota ilmankin työssä pärjäisi, mutta joka 
antaa huomattavia lisäavuja, voisi olla sellainen 
koulutus, jonka kustannuksista saavat osapuo-
let sopia. Tällöinkin tulee ottaa huomioon laissa 
säädetty kohtuullisuuden vaatimus: työsopimuk-
sen ehtoa voidaan sovitella tai se voidaan jättää 
huomioon ottamatta, jos soveltaminen olisi hy-
vän tavan vastaista tai muutoin kohtuutonta.

Millaisia periaatteita tulee noudattaa, kun harki-
taan koulutuskustannusten korvaamista koske-
vaa sopimusta?

Korkein oikeus on tuoreessa ennakkoratkaisus-
saan listannut ne seikat, joita näissä tapauksissa 
tulee ottaa huomioon: minkälaisesta koulutuk-
sesta on kysymys, kuinka pitkältä ajalta työnte-
kijä on sitoutunut korvaamaan työnantajalle sii-
tä aiheutuneet kustannukset ja minkä suuruisena 
hän on sitoutunut ne korvaamaan. Lisäksi harkin-
nassa voidaan ottaa huomioon esimerkiksi työn-
tekijän palkkaus ja työsuhteen päättymisen syy.

Kyseisessä tapauksessa työntekijä oli provisio-
palkkainen kiinteistönvälittäjä, jolle työnantaja 
oli kustantanut LKV-tutkinnon muun peruskoulu-
tuksen ohella. Tätä pidettiin tavanomaisena kou-
lutuksena, joka työnantajan oli yleisvelvoitteen 
mukaan kustannettava. Työntekijä oli velvoitettu 
korvaamaan koulutuksesta aiheutuneet kustan-
nukset, jotka olivat syntyneet 24 kuukauden ai-
kana ennen työsuhteen päättymistä, mikäli hän 
meni kilpailevan yhtiön palvelukseen. Sidottui-
suusaikaa pidettiin liian pitkänä. Lisäksi korva-
usmäärä, 5.200 euroa, oli palkkaukseen nähden 
kohtuuton.

Näin korkein oikeus päätyi lopputulokseen, jon-
ka mukaan koulutuskustannusten korvausta kos-
keva sopimusehto oli jätettävä huomioon ot-
tamatta, koska ko. tapauksessa sen soveltami-
nen olisi ollut kohtuutonta, kun otetaan huo-
mioon koulutuksen laatu, korvauksen määrä, 
korvausvastuun ajallinen kesto sekä työntekijän 
palkkaus.
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Turun Merkonomit ry

Ke 19.6. klo 18.30
Morsiamen ryöstö
Sipilänmäen Kesäteatteri, Piikkiö

Tänä  kesänä on vuorossa kantaesitys Morsiamen ryöstö, 
musiikkinäytelmä rakkaudesta. Katsomo on katettu.

Lipun hinta: 18 eur / hlö

Varaa lippusi: 
Marja Saarela 045 8505060, saarelamarja@gmail.com

Tervetuloa mukaan !

Mukavaa kesää! 

Hallitus

Tampereen Merkonomit ry

Su 16.6. klo 13
Einar Ilmonin taidetta, opastettu kierros
Kimmo Pyykkö -taidemuseo Kangasala-talo

Einar Ilmonin taidetta -näyttelyssä on lisäksi pysyvä 
näyttely KImmo Pyykön töistä.

TKL:n Nyssellä pääsee Kangasalan kirkon pysäkille , 
josta 100 metrin matka Kangasala-talolle.
 
Pääsymaksut: 
6 eur, eläkeläiset 4 eur, museokortilla ilmaiseksi 

Ti 2.7. klo 17
Risteily Viikinsaareen

Laiva lähtee Laukontorilta klo 17.
Liput ostetaan ennen laivanlähtöä, joten tulkaa satamaan
puoli tuntia aiemmin (klo 16.30).

Su 4.8. klo 14
Danny-musikaali
Apianniemen kesäteatteri, Valkeakoski

Kesällä 2019 Suomen 
Kesäteatteri esittää 
Valkeakoskella musikaalin 
Ilkka "Danny" Lipsasen 
elämästä. 

Hersyvän huumorin 
värittämä elämäntarina 
vie katsojan pitkin Dannyn 
vauhdikasta ja tapahtuma-
rikasta elämää Porista 
Helsinkiin, kohti iskelmä-
taivaan suursuosiota ja 
musiikkineuvoksen asemaa.

Esityksen kesto noin 2 h 15 min.

Hinta: 48 eur / hlö 
sisältäen teatterilipun ja bussikuljetukset.

Tallinnaan!

Kesäkauden päätteeksi, elokuun lopulla purjehdimme 
Tallinnaan, jossa majoitumme yhden yön ajan hotellissa.

Tarkemmat tiedot yhdistyksen kotisivulla myöhemmin 
kesällä. Voit myös soittaa 050 5833960 Heli Viitala

Porin Seudun Merkonomit ry

Ma 3.6. klo 17 alkaen
Minigolfia Kirjurinluodolla
Pelle-Hermanninpolku 1, Pori

Tervetuloa pelaamaan leikkimielellä mini- ja frisbeegolfia 
Kirjurinluodon Liikunta-Arenalle.

Yhdistys tarjoaa jäsenilleen yhden kierroksen molempia 
pelejä ja myös kaverin saa ottaa mukaan maksutta.  Sateen 
sattuessa pelaamme minigolfia sisätiloissa. 

Vinkkinä Tempputehtaan oma kahvila on käytettävissä, jos 
jano tai pikku nälkä yllättää.

Ilmoittautumiset viimeistään 31.5. Leila Kantoselle puh. 040 
748 2450.

La 3.8.
Vanajanlinna + Danny-musikaali
Hämeenlinna ja Valkeakoski

Kesäretken teemme tällä kertaa Hämeenlinnan ja Valkea-
kosken maisemiin. Bussi lähtee Porista klo 8, menomatkalla 
poikkeamme Forssan Autokeitaalla kahvilla.
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Maksut 15.10. mennessä Porin Seudun Merkonomit ry:n 
tilille FI18 4450 0010 1440 50, viite 123.

● ● ● ●

Pyydämme ilmoittautumiset kaikkiin tapahtumiimme 
yhdistyksen sähköpostiin porinmerkonomit@gmail.com 
tai puhelimitse Leila Kantoselle 040 748 2450.

Tapahtumista on lisätietoja omissa jäsentiedotteissamme 
sekä nettisivuillamme www.porinseudunmerkonomit.fi

Hyvää kesää kaikille!

Kymenlaakson Liiketalous ry

Kyminlinnan kesäteatteri esittää kesällä 2019 
Golfleskien kapina -näytelmän
Ensi-ilta 12.7. Muut esitysajat löydät Ankkuri-lehdestä. 
Muista käyttää alennuslippusi. 

Ti 23.7.
Pokka pitää
Heinolan kesäteatteri

Hyacinth Bucket (lausutaan bukee) saapuu taas pyörre-
myrskynä lähimmäistensä elämään. 

Näytelmä perustuu Roy Clarken kirjoittamaan huippusuo-
sittuun tv-sarjaan (Keeping Up Apperances), jonka hul-
vattomat hahmot tarjoavat takuuvarmaa viihdettä myös 
teatteriversiona. Hyacinthin roolissa: Jaana Saarinen

Hinta:  20 eur jäsen, 79,00 eur seuralainen. 
Maksuviite: 1449. Hintaan sisältyy kuljetus, lippu sekä 
maittava lounas hotelli Kumpelissa ennen esitystä. 
Esitys alkaa klo 14.00.

Sitovat ilmoittautumiset ja lisätietoja 12.6.2019 mennessä 
Marja Johanssonille puh. 050 340 1344. Osallistumismaksu 
maksetaan tilille: FI71 5172 0220 1886 69, OKOYFIHH

Porvoon Merkonomit - Borgå Merkonomer ry

Kouvolan Seudun Merkonomit ry

Savo-Karjalan Merkonomit ry

Toivotamme kaikille aurinkoista
ja rentouttavaa kesää!

Vanajanlinnassa on ryhmällemme ensin opastettu kierros 
ja sen jälkeen yhteinen lounas.

Vanajanlinnasta jatkamme matkaa Valkeakoskelle katso-
maan musikaalia Ilkka ”Danny” Lipsasen elämästä. 

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

Hinta sisältää bussimatkat, opastuksen ja lounaan Vanajan-
linnassa sekä lipun musikaaliin. Omakustanteiset kahvipy-
sähdykset menomatkalla Forssassa sekä paluumatkalla 
Tampereen kautta tullessa erikseen sovittavassa paikassa. 
Saavumme takaisin Poriin noin klo 19.

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 30.6. mennessä.

Maksut 7.7. mennessä Porin Seudun Merkonomit ry:n 
tilille FI18 4450 0010 1440 50, viite 123.

La 17.8.
Retki Rauman saaristoon
Kylmäpihlaja ja Kuuskajaskari

Lähdemme Rauman saaristoon viettämään elokuista 
kesäpäivää tutustuen Kylmäpihlajan majakkasaareen 
sekä Kuuskajaskarin loma- ja linnakesaareen.  

Alustava aikataulu:     
klo 9.15   bussin lähtö Porin vanhalta linja-autoasemalta
klo 10.30  vesibussi lähtee Poroholman rannasta
klo 17.50  saapuminen Poroholmaan, josta bussilla 
   takaisin Poriin

Hinta:  30 euroa yhdistyksen jäseniltä, 40 eur ei-jäseniltä
Hinta sisältää bussimatkan, meno-paluu -lipun reittiliiken-
teen vesibussilla, opastuksen sekä yhteisen keittoruokailun 
Kuuskajaskarissa.  

Voit ottaa halutessasi matkalle mukaan omat retkieväät 
tai käyttää saarilla olevia ravintolapalveluja (keittoruokailu 
Kuuskajaskarissa n. klo 15 sisältyy osallistumismaksuun).

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 1.8. mennessä.

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

Olemme varanneet 40 lippua Porin Teatterin päänäyttä-
möllä esitettävään musikaaliin. Lipuista on jo yli puolet 
varattu, joten olethan ripeä, mikäli haluat varmistaa 
mukaanpääsysi!

Teatterista siirrymme Ravintola Satakuntaan, jossa 
ryhmämme yhteinen ruokailu  pikkujoulun merkeissä noin 
klo 15.30 alkaen. 
Hinta: 40 eur yhdistyksen jäseniltä, 45 eur ei-jäseniltä 

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 13.10. mennessä. 
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Helsingin Merkonomit ry

La-su 31.8 -1.9.
Helmerien musikaalimatka Tallinnaan

West Side Story 
Estonia-teatterissa
 
Helmereille on varattu lippuja Tallinnan Estonia-teatterin (Estonian 
National Opera) West Side Story -musikaaliin sekä ennen musikaa-
lia tutustumiskierros oopperan kulisseihin ja päivällinen teatterin 
uudessa Estonia-ravintolassa. Majoittuminen on Estonia-teatterin 
lähellä olevassa Viru-hotellissa.

Matkaohjelma:
Lauantai 31.8.
klo 10.30 -13.00 Katajanokan terminaali, Viking XPRS Helsingistä 
Tallinnaan. Helmereille on varattu hytit matkatavaroita varten.
Satamasta kuljetus Viru-hotelliin ja majoittuminen huoneisiin.
Hotellista kävellen Estonia-teatteriin, jossa ensin opastettu esittely-
kierros Oopperatalon kulisseihin klo 16.15 ja kierroksen jälkeen kol-
men ruokalajin päivällinen teatterin a la carte -ravintolassa.
West Side Story -musikaali Estonia-teatterissa alkaa klo 19.00.
Sunnuntai 1.9.
Aamiainen hotellissa. Huoneiden luovutus klo 12.00 mennessä. 
Matkatavarat voi jättää hotelliin säilytykseen. Vapaata ostosaikaa ja 
noin klo 15.45 kuljetus hotellilta satamaan.
Viking XPRS lähtee klo 17.00 ja Helsinkiin saavutaan klo 19.30. 
Helmereille on varattu hytti matkatavaroita varten.
 

Hinta: 262,00 euroa/hlö  
Maksuviite: 4530

Ilmoittautumiset 28.6. ja maksut 19.7. mennessä.
Lisämaksu yhden hengen huoneesta 55,00 euroa.
Yksinmatkustavan on varattava yhden hengen huone; kysy mah-
dollista toista yksin matkustavaa Helmeriä huonekaveriksi. Myös 
ystäväsi on tervetullut musikaalimatkalle.

Huom! Ilmoita lisätiedoissa oma sekä mahdollisen matkakumppani-
si syntymäaika, nimi, kuten passissa, ruokarajoitteet sekä muut 
mahdolliset erikoistoiveet.
 
Hintaan sisältyy:
- laivamatkat Helsinki-Tallinna-Helsinki Viking XPRS:llä kansipaikalla, 
  hytit matkatavaroille (meno-paluu)
- bussikuljetukset: satama - hotelli - satama
- majoitus jaetussa kahden hengen standard-luokan huoneessa, 1 vrk
- permantolippu West Side Story -musikaaliin (paikat riveillä 11 ja 12)
- opastettu kierros Estonia-teatterissa
- kolmen ruokalajin illallinen Estonia-ravintolassa

Laiva-aikataulu (alustava):
Helsinki – Tallinna, Viking XPRS klo 10.30 -13.00
Tallinna – Helsinki, Viking XPRS klo 17.00 -19.30

Hotelli:
Original Sokos Hotelli Viru****
Viru Väljak 4, 10111 Tallinn, Viro
https://www.sokoshotels.fi/fi/tallinna/sokos-hotel-viru

Helmerivetäjä: Merja Äimänen
 
Vastuullinen matkanjärjestäjä: Suomen Matka-Agentit Oy.
Matkoilla noudatetaan Yleisiä Matkapakettiehtoja sekä Matka-
Agenttien Erityisehtoja.

    Helsingin Merkonomit ry tapahtumakalenteri 2019-2020

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
To 8.8. 07.00 Päivämatka Turun saaristoon 93 e, 4459 - kysy mahdollisia peruutuspaikkoja
Pe-su 16.-18.8. Birgitta Festival, Tallinna 298 e, 4336 - kysy mahdollisia peruutuspaikkoja

Ke 21.8 16.30 Maailmojen Salat - Secret Universe
Designmuseo

16 e, 4514 - ilmoittautumiset 14.8. mennessä

La-su 31.8.-1.9. West Side Story, Estonia-teatteri 262 e, 4530 - ilmoittautumiset 28.6. mennessä
Ke 4.9. 18.30 Pieni Merenneito, HKT 85 e, lapset, opiskelijat 44 e , 4417 -kysy mahdollisia 

lisäpaikkoja
Ke 11.9. 16.30 Ellen Thesleff -näyttely, HAM 18 e, museokortilla 8 e, 4543 - ilmoittautumiset 2.9. 

mennessä
To-su 19.-22.9. Helmeri-matka, Lontoo 1075 e, 4323 - kysy mahdollisia peruutuspaikkoja
Pe 11.10. 19.00 HS esittää: Musta laatikko 14, HKT 40 e, 4501 - kysy mahdollisia peruutuspaikkoja
Ke 23.10. 19.00 Riistapolku, Kaupunginteatteri 36 e, 4527 - ilmoittautumiset 18.9. mennessä
Ti 5.11. 19.00 Kolmen kimppa, Studio Pasila
Ke 4.12. 19.00 Pienet ketut, Kaupunginteatteri
Ti 10.12. 19.00 Parasta elämässä, HKT 33 e, 4556 - ilmoittautumiset 4.11. mennessä
Ke 11.12. Peppi Pitkätossu -baletti, 

Kansallisooppera
Pe-la 20.-21.3.20 Georg Ots 100 -oopperagaala, 

Estonia-teatteri, Tallinna
Ti 31.3.20 Don Giovanni, Kansallisooppera
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Ke 11.9. klo 16.30
Ellen Thesleff – Minä maalaan kuin jumala
HAM - Helsingin taidemuseo
Eteläinen Rautatiekatu 8, Helsinki (Tennispalatsi)

Olemme varanneet Helmeri-ryhmälle opastuksen HAM - Helsingin 
taidemuseon Ellen Thesleff -näyttelyyn. Opastus kestää noin 50 mi-
nuuttia.

Tapaamme noin klo 16.15 Tennispalatsissa sijaitsevan taidemuseon 
lippukassan luona. HAMin lippukassa ja sisäänkäynti ovat Tennispa-
latsin 2. kerroksessa, jonne pääsee hissillä kaikkien ulko-ovien lähei-
syydestä. Eteläisen Rautatiekadun päädyssä on rullaportaat suo-
raan museon lippukassalle.

Näyttely tuo esiin Thesleffin uraauurtavan ja kehittyvän taiteen li-
säksi myös hänen elämänsä tapahtumia muun muassa tekstien, va-
lokuvien ja arkistomateriaalien avulla.

Hinta: 18 euroa, Museokortilla 8,00 euroa
Maksuviite: 4543
Ilmoittautumiset ja maksut 2.9. mennessä.
Huom! Ilmoita lisätiedoissa, jos Sinulla on Museokortti ja 
ota kortti mukaan näyttelyyn.
 
Helmerivetäjä Merja Äimänen

Näyttelyaika: 26.4.2019-26.1.2020, HAM-museo auki ti-su klo 11 – 19.

Ke 23.10. klo 19.00
Riistapolku
Helsingin Kaupunginteatteri
Pieni näyttämö
Eläintarhantie 5, Helsinki

Riistapolku on saksalainen moderni klassikkonäytelmä ja ajaton 
perhetragedia, joka koskettaa väkevillä teemoillaan.
Ensi-ilta 4.9.2019.

Rooleissa: Pekka Huotari, Risto Kaskilahti, Paavo Kinnunen, 
Ursula Salo, Ella Mettänen. Ohjaus: Lauri Maijala

Hinta: 36,00 euroa (norm. 39,00)
Maksuviite: 4527
Ilmoittautumiset ja maksut 18.9 mennessä.
 
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen

HKT:n syysuutuuksia on varattu myös:

Ti 5.11. klo 19.00
Kolmen kimppa
Studio Pasila, Ratamestarinkatu 5 

Paul on hyvin kyllästynyt tyttöystäväänsä Sophieen. Hän haluaisi 
erota, mutta sitä ei ole niin helppo sanoa suoraan, joten Paul päät-
tää yrittää saada Sophien jättämään hänet.

Ohjaus: Liisa Mustonen
Rooleissa: Elina Hietala, Jarkko Niemi, Olli Rahkonen

Ti 10.12. klo 19
Parasta elämässä
Helsingin Kaupunginteatteri
Pieni näyttämö, Eläintarhantie 5

Parasta elämässä, Martti Suosalon mestarillinen monologiesitys on 
liikuttava, toiveikas ja surullisen hauska kertomus kroonisesti ma-
sentuneen äidin pojasta, joka koettaa piristää äitiään listaamalla 
asioita, jotka tekevät elämästä elämisen arvoista. Asioita, joita kaik-
kien on hyvä palauttaa välillä mieleen.

Näytelmän esittävät Martti Suosalo ja yleisö.

Ke 4.12. klo 19.00
Pienet ketut
Helsingin Kaupunginteatteri
Pieni näyttämö, Eläintarhantie 5

Pienet ketut on suurten tunteiden perhedraama, joka lukeutuu 
amerikkalaisten draamojen klassikoihin.
Ohjaus: Kari Heiskanen

Tulevia uutuuksia Kansallisoopperassa:

Ke 11.12.
Peppi Pitkätossu -baletti 
Kansallisooppera
Paikat riveille 6-10 B-ryhmää. Kesto 1 t 55 m, yksi väliaika.

Ti 31.3.2020 (uusi päivä)

W.A. Mozart: Don Giovanni -ooppera
Kansallisooppera 
Paikat: B-ryhmä, rivit 6-10.

Pe - la 20.-21.3.2020   
Georg Ots 100 –oopperagaala 
Tallinnan Estonia-teatterissa

Alustava matkaohjelma
Perjantai 20.3. 
klo 10.30-13.00 Laivalla Helsingistä Tallinnaan, Viking XPRS lähtee 
Katajanokan terminaalista. Saapuminen Tallinnaan, jossa opas vas-
tassa. Satamasta kuljetus suoraan Metropol spa -hotelliin, majoittu-
minen huoneisiin. Oopperagaala Estonia-teatterissa klo 19. (Hotel-
lista teatteriin siirtyminen omatoimisesti)
Lauantai 21.3.
Aamiainen hotellissa. Huoneiden luovutus klo 12 mennessä. Matka-
tavarat voi jättää hotelliin säilytykseen. Vapaata aikaa Tallinnassa. 
Viking XPRS lähtee klo 17 ja Helsinkiin saavutaan klo 19.30.
Hotelli: Metropol spa
Helmereille varattu huoneet uudesta, neljän tähden kylpylähotellis-
ta, majoittuville vapaa sisäänpääsy spa-osastolle.

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



Ero on aina iso elämänmuutos. Sellaise-
na se on myös luonteva hetki pohtia 
perheen taloutta. Tähän kannustaa 
myös henkivakuutusyhtiö Kalevan joh-
taja Minna Mikkanen.

- Toisen puolison kuolemaan liittyvät 
taloudelliset riskit ovat suurimmat lap-
siperheissä. On luonnollista, että tarve 
turvata lasten tulevaisuus entisestään 
vahvistuu erossa, Mikkanen sanoo.

1. Jos sinulla on lapsia
Jos jäät eron jälkeen lasten kanssa yk-
sin, henkivakuutuksesi on heidän tur-
vakseen aiempaakin merkittävämpi. 
Mikäli sinulla on jo henkivakuutus, sitä 
kannattaa jatkaa. Jos vakuutus puut-
tuu, sen ottamista on syytä harkita.
Jos kävisi niin, että menehtyisit lapsesi 
ollessa alaikäisiä, henkivakuutuksestasi 
tulevat varat täytyy käyttää lasten hy-
väksi – sijoittaa ne heidän nimissään 
oleville pankkitileille tai sijoituskohtee-
seen. Jäljelle jäänyt huoltaja, oli hän sit-
ten entinen avo- tai aviopuoliso, ei voi 
käyttää sinun henkivakuutuksestasi tul-
leita rahoja esimerkiksi ruokakauppa-
laskun tai vuokran maksuun, koska 
huoltajalla itsellään on velvollisuus ala-
ikäisen lasten elatukseen kykynsä mu-
kaan.

2. Jos sinulla ei ole lapsia
Lapsettomalla ei ole erotessa erityistä 
tarvetta ottaa henkivakuutusta, ellet 
sitten halua osoittaa edunsaajaksi jota-

Seitsemän neuvoa:

Mitä eroavan on hyvä tietää henkivakuutuksesta

kuta sinulle tärkeää ihmistä tai järjes-
töä.

Toisaalta elämäntilanteesi voi muuttua, 
ja siinä mielessä henkivakuutuksen ot-
taminen on perusteltua, samoin sen 
jatkaminen.

3. Jos olit avioliitossa tai rekisteröidys-
sä parisuhteessa
Kun eroat, muista tarkistaa, kuka on 
edunsaajasi. Edunsaajan pystyy muut-
tamaan vain kirjallisella ilmoituksella. 
Jos henkivakuutuksessa lukee erottu-
anne ex-puolisosi nimi, hän on yhä 
edunsaajasi – eli hän saisi korvauksen, 
jos menehtyisit. Jos taas edunsaajana 
lukee pelkkä ”puoliso tai aviopuoliso”, 
korvausta ei maksettaisi ex-puolisolle.
Rekisteröity kumppani on edunsaaja-
määräyksen tulkinnassa samassa ase-
massa kuin aviopuoliso.
Henkivakuutus on hyvä tapa turvata lä-
heistesi taloudellinen tulevaisuus. Kat-
so, mitä vakuutus sinulle maksaisi.

4. Jos olit avoliitossa
Jos avopuolisosi on merkitty henkiva-
kuutuksesi edunsaajaksi nimellään, et-
kä halua niin olevan enää jatkossa, käy 
vaihtamassa edunsaaja mieleiseksesi. 
Muuten ex-puolisosi on oikeutettu va-
kuutuskorvaukseen, sillä avoero ei näy 
julkisissa rekistereissä.
Vakuutussopimuslaki ei tunne avopuo-
liso-käsitettä, joten sitä ei tule käyttää 
edunsaajaa määrätessä. Jos edunsaa-
jan kohdalla lukee pelkästään puoliso, 
ex-avopuolisosi ei saa mitään.
Jos teillä on yhteisiä lapsia, ero ei vaiku-
ta huoltajuuteen. Näin ollen henkiva-
kuutuksestasi tulevat varat täytyy käyt-
tää lasten hyväksi, kun korvaus on mak-
settu lapsille. Jäljelle jäänyt huoltaja ei 
voi käyttää sinun henkivakuutuksestasi 
saatuja rahoja, koska hän on velvolli-
nen elättämään alaikäiset lapset.

5. Jos teillä oli uusperhe
Avioliiton päätyttyä kuvio on selvä: yh-
teiset lapset ovat oikeutettuja henkiva-
kuutuksesi korvauksiin, mutta ex-puoli-
so poistuu edunsaajien joukosta. Myös 

TEKSTI: 
MINNA MIKKANEN, Johtaja 
Henkivakuutusyhtiö Kaleva 

Kun ero tulee eteen, kannattaako
ottaa henkivakuutus, jatkaa vanhaa vai lopettaa se? 

ex-puolison lapset aiemmasta liitosta 
jäävät vaille korvauksia, ellei heitä ole 
merkattu vakuutusasiakirjaan koko ni-
mellään.

Ex-avopuolisosi ei saa henkivakuutuk-
sestasi mitään, jos edunsaajan kohdalla 
lukee pelkästään ilmaisu ”puoliso”. Mi-
käli ex-avopuoliso on merkitty paperiin 
koko nimellään, hän säilyy edunsaajana 
eron jälkeenkin. Sama tilanne on hänen 
aiemmasta liitosta olevilla lapsillaan, 
mikäli heidät on nimetty edunsaajiksi.

Lue myös: Oman henkivakuutuksen 
edunsaajat kannattaa tarkistaa aina, 
kun elämäntilanne muuttuu – tai aina-
kin kerran vuodessa.

6. Jos teillä on yhteinen henkivakuutus 
eli pariturva
Vain vakuutuksenottaja voi lopettaa va-
kuutuksen tai tehdä siihen muutoksia. 
Käytännössä hän usein muuttaa yhdes-
sä otetun pariturvan omaksi vakuutuk-
sekseen. Vakuutuksenottajan ex-puoli-
so ei saa tietoa tästä muutoksesta.
Kalevan Primus-henkivakuutuksessa 
vakuutuksenottaja on se, jonka jäse-
nyyden kautta vakuutus on hankittu. 
Jos pariturva on ollut puolisosi nimissä, 
voit ottaa uuden vakuutuksen oman 
ammattiliittosi kautta. 
Oma henkivakuutus on järkevä ottaa 
varsinkin, jos sinulla on lapsia ja lainaa. 
Lisäksi jos katkaiset henkivakuutuksen 
ja haluat myöhemmin ottaa uuden, voi 
olla, että terveydentilasi on muuttunut, 
etkä enää saa mieleistäsi vakuutusta.

7. Jos henkivakuutusta ei erotessa ole, 
ota sellainen
Henkivakuutus kannattaa ottaa aina, 
jos tarve on olemassa. Eli kun esimer-
kiksi haluat turvata lastesi tulevaisuu-
den tai uskot solmivasi vielä uuden suh-
teen.

Katso, mitä Suomen edullisin henkiva-
kuutus sinulle maksaisi. 

www.henkivakuutuskuntoon.fi/
henkivakuutus

Tässä tärkeimmät vinkit eri elämän-
tilanteisiin.
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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


