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Pääkirjoitus

Markku Mikkola
hallituksen puheenjohtaja

Positiivisia vaikutelmia

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

Kesä 2019 on vaihtunut syksyyn. Pih-
lajanmarjat loistavat kirkkaanpunaisi-
na. Lieneekö tämä paljon puhuttua 
ilmastonmuutosta, kun kesän lämpi-
mät ovat valuneet syksyn aikaan? 
Kesämökilläni Etelä-Savossa oli kesän
aikana pari lämmintä jaksoa; juhan-
nuksen tietämissä ja heinäkuun puo-
livälissä. Juhannuksen jälkeisinä 
viikkoina pohjoinen ilmavirta toi 
Kuolan niemimaalta kylmää tuulta ja 
koleaa ilmaa päivästä päivään. 

Heinäkuun alun vierailun Mikkelin 
kesäteatterissa muistamme lähinnä 
palelemisen kokemuksena. Elo- ja 
syyskuussa olemme saaneet nauttia 
lämpöisemmistä päivistä, kuitenkaan 
mitään käristyskuplaa ei ole kohdalle 
osunut.  

Koleahko säätila oli hyvä asia Kouvo-
lassa tänä vuonna järjestetyille asun-
tomessuille. Ihmiset lähtivät rannoil-
ta ja mökeiltä tutustumaan messui-
hin ja osallistumaan kaupunkimme 
ja kaupunkilaisten järjestämiin asun-
tomessujen oheistapahtumiin. 

Kouvolan asuntomessuilla vieraili 
yli 114 000 vierasta ja kävijöiden 
palaute messujen annista oli hyvää. 

Eniten kiiteltiin sitä, että tämän vuo-
den asuntomessut olivat ihmisen 
kokoiset; oli pientaloja, vuokrakoteja, 
asuntoja eri ikäisille ja kauniita 
sisustusratkaisuja - ökytaloja oli 
vähemmän.

Suomen talous on kehittynyt positii-
visesti. Työtä ja toimeentuloa on 
ollut tarjolla, työttömyys on vähenty-
nyt. Aiempaan aikaan verrattuna 
olemme joutuneet uuteen tilantee-
seen, yrityksistä kuuluu tietoja uu-
desta ongelmasta, työvoimapulasta.
Maahan on saatu uusi hallitus ja se 
aloitti työnsä juuri ennen kesälomia.

Nyt eri ennustelaitosten talousasian-
tuntijat varoittelevat Suomen talou-
den ajautuvat lähivuosina kohti taan-
tumaa. Uudella hallituksella onkin 
tekemistä, että maan talous ei tässä 
kansantalouden velkatilanteessa tee 
voimakasta jarrutusta.

Suomen Merkonomiyhdistysten 
Liitto – SMYL ry:ssä käytännön asiat
rullaavat, jäsenet saavat tarvitse-
mansa tiedot ja palvelut ja uusia 
jäseniä on liittynyt pitkin vuotta.
Tervetuloa mukaan yhdistysten ja 
liiton järjestämiin tilaisuuksiin.

SMYL ry:n liittokokous pidetään 
lauantaina 9.11. Helsingissä Lapland 
Hotels Bulevardissa. Kokouksen 
aloitamme yhteisellä, jouluisella 
buffet-lounaalla. Tervetuloa mukaan 
sankoin joukoin kaikista yhdistyksistä 
(ilmoittautumiset oman yhdistyksen 
kautta)!  Liittokokousviikonlopun 
ajan hotelli myöntää -15 % yöpymis-
alennuksen päivän hinnoista.

Toivotan kaikille antoisia,
aktiivisia syksyn toimintoja!
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Vastaajat kokivat suurimmiksi oman osaamisensa kehittä-
misen esteiksi ajanpuutteen, työkiireen ja työkuorman. 
Tutkimuksesta selvisi, että työntekijät kokivat hankalaksi 
jopa oman työnantajansa järjestämiin koulutuksiin 
osallistumisen.

– Tulkitsen tulosta niin, että vaikka työnantaja periaattees-
sa sallisi työajalla opiskelemisen ja jopa tarjoaisi koulutusta, 
työntekijät kokevat osallistumisen käytännössä mahdotto-
maksi. Irrottautuminen parinkin päivän koulutukseen voi 
tuntua vaikealta, kun tietää työpaikalla odottavan tekemät-
tömien töiden kasan, pohtii Markkinointi-instituutin ja 
Rastorin palvelukehitysjohtaja Marjo Silvo.

– Pidempiin opintoihin ryhtyminen vaatii jo työn ja muun 
elämän yhteensovittamista opiskeluun, mikä voi olla 
monille ylivoimasta.

TUTKIMUS: 
Työntekijät ja työnantajat eri mieltä 
työntekijän mahdollisuuksista kouluttautua

Vastaajista 65 % kokee olevansa ensisijaisesti itse vastuussa 
oman osaamisensa kehittämisestä. 

Työnantajien myönteinen asenne sekä taloudellinen ja 
ajallinen tuki kuitenkin edistävät osaamisen kehittämistä: 
motivoituminen osaamisen kehittämiseen koettiin 
erityisen vaikeaksi, jos työnantaja ei tue kehittymistä.

– Työntekijällä on vastuu huolehtia omasta osaamises-
taan, mutta kyllä työnantajalla on suuri rooli mahdollis-
tajana. Kun jatkuva oppiminen on noussut myös yhteis-
kunnallisessa keskustelussa tärkeäksi teemaksi, on syy-
tä muistaa, että panostukset muodolliseen koulutus-
järjestelmään eivät ole ainoa ratkaisu vaan osaamisen 
kehittämisen mahdollisuuksia on tarkasteltava laajemmin 
ja luotava kannustimia monimuotoisempaan opiskeluun, 
Marjo Silvo painottaa.

Tuoreen tutkimuksen mukaan työnantajilla ja työntekijöillä on eriävät näkemykset siitä, 
millaiset mahdollisuudet työntekijöillä on kouluttautua työssään. Työntekijät kokevat 
mahdollisuutensa kouluttautua huonoiksi, mutta työnantajien mukaan työntekijöillä 
on hyvät edellytykset kehittää osaamistaan. 
Eriävät näkemykset selvisivät tutkimuksessa, jossa kartoitettiin, miten työn murros näkyy eri toimialoilla ja työnkuvissa 
ja miten jatkuvan oppimisen haasteet näyttäytyvät suomalaisilla työpaikoilla. Innolink teki valtakunnallisen tutkimuksen 
Markkinointi-instituutin ja Rastorin tilauksesta huhti–toukokuussa 2019. Tutkimukseen vastasi  709 asiantuntijaa, toimi-
henkilöä ja päättäjää eri puolilta maata.

Kouluttautuminen periaatteessa mahdollista, 
käytännössä mahdotonta

Motivoituminen osaamisen kehittämiseen 
edellyttää työnantajan tukea
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Teksti: Liina Hurri / 
Markkinointi-instituutti 
ja Rastor

Ota osaamisesi omiin 
käsiisi

Uudistu! 

Se on tärkein taitosi työelämässä. 

Osaamista kehittämällä olet aina 
tuore osaaja ja lunastat paikkasi 
muuttuvilla markkinoilla. 

Sopisiko seuraavaksi vaikka jokin 
näistä? 

Kirjanpitäjän tutkinto 
24.3.2020 Espoo, 8.10.2019 Oulu

Palkanlaskijan tutkinto 
kevät 2020 Espoo, 17.3.2020 Oulu

Lähiesimiestyön ammattitutkinto 
3.10.2019 Espoo

Viestijän tutkinto 
10.10.2019 Espoo

Digitaalisen markkinoinnin 
koulutusohjelma 
8.10.2019 Espoo

Myynnin koulutusohjelma 
kevät 2020 Espoo

Henkilöstöassistentin tutkinto 
21.10.2019 Espoo

Lue lisää ja ilmoittaudu: 
www.markinst.fi

– Työntekijän tulee huolehtia omasta osaamisestaan, mutta työn-
antajan tehtävä on antaa siihen mahdollisuus, kommentoi Marjo 
Silvo, Markkinointi-instituutin ja Rastorin palvelukehitysjohtaja. 

Muodollinen koulutus on vain yksi osaamisen kehittämisen 
keinoista. 63 % vastaajista kertoi osallistuvansa oman 
alansa koulutuksiin säännöllisesti. Tärkeimmiksi 
osaamisen uudistamisen keinoiksi osoittautuivat kuitenkin 
omaehtoinen uusiin asioihin perehtyminen verkossa, 
osallistuminen oman alan verkostoihin ja tilaisuuksiin sekä 
työnantajan tarjoamat mahdollisuudet työssä oppimiseen.

Tutkimuksessa kartoitettiin myös sitä, millaisia ratkaisu-
vaihtoehtoja vastaajilla on, jos he tulisivat irtisanotuiksi 
nykyisestä tehtävästään. 78 % vastaajista hakisi osaamis-
taan vastaavia töitä ja 31 % tuoreuttaisi osaamistaan opiske-
lemalla omaa alaansa. Yrittäjäksi ryhtyisi 19 % vastaajista, 
ja lähes yhtä moni eli 18 % olisi valmis opiskelemaan uuden 
ammatin ja vaihtamaan alaa. Vain 2 % vastaajista koki, ettei 
tiedä mitä tekisi tässä tilanteessa. 

– Tämä kertoo siitä, että vastaajat saavat osaamisensa 
kehittämisestä varmuutta ja luottamusta tulevaan, Marjo 
Silvo summaa. 

Irtisanotuksi joutuessaan moni kouluttautuisi



Hyvä paha kehityskeskustelu

Kehityskeskustelu on ollut perinteisin esimiestyön väline 
jo vuosikymmenet. Viime vuosina on käyty paljon pohdin-
taa siitä, onko tämä tapa toimia jo aikansa elänyt ja autta-
mattoman vanhanaikainen. Useat yritykset ovat luopu-
neet keskusteluista luodakseen jotain uutta. Ajatus ei 
välttämättä ole huono edellyttäen, että tilalle löydetään 
jotain siinä työyhteisössä toimivampaa. Surkein tilanne 
on yritysissä, joissa kehityskeskustelut käydään kerran 
vuodessa valmistautumatta ja vain siksi, koska ne on 
käsketty käydä.

Vaikka esimiehen ja alaisen välillä käydään hyvää, jatkuvaa
kommunikointia ja keskustelua, ei niissä kuitenkaan käydä 
läpi kehityskeskustelujen ydinajatuksia, vaan enemmän 
jokapäiväiseen työhön liittyviä asioita. Kehityskeskustelut 
eivät sulje pois jatkuvan kommunikoinnin ja palautteen 
tarvetta. Sama malli tai sykli keskustelujen käymiselle 
ei sovi kaikille, vaan niitä on syytä muokata omaan 
organisaatioon sopivaksi. 

Kehityskeskusteluiden kaksi tärkeintä tehtävää:
- antaa tukea työn tekemiseen ja kehittymiseen 
- antaa ja saada palautetta.

Kehityskeskusteluun liittyy vahvasti keskustelu osaami-
sesta, millä tasolla se on sen hetkisiin tehtäviin nähden, 
millaiselta osaamisen tarve näyttää jatkossa, tarvitaanko 
koulutusta, saavutetaanko tarvittava lisäosaaminen 
työssäoppimalla, onko henkilöllä jotain sellaista osaamista, 
jota ei ole päässyt hyödyntämään jne.

Suorituksen arviointi ja kehityskeskustelu

Kehityskeskustelut voidaan jakaa kahteen erilliseen osaan, 
suorituksen arviointiin ja kehityskeskusteluun. Suorituksen 
arviointi on tärkeä työkalu sekä esimiehille, että työnteki-
jöille palkkauksen ja palkitsemisen näkökulmasta. 

Suorituksen arvioinnissa käydään läpi menneen kauden 
arviointi ja määritellään tulevan kauden tavoitteet. 

Tällöin kehityskeskustelussa voidaan keskittyä enemmän 
siihen, miten kausi on lähtenyt liikkeelle ja päivittää 
suorituskeskustelussa määritettyjen tavoitteiden sen 
hetkinen tilanne. Edellä mainitun toimintamallin etu on 
ainakin se, että keskustelua ei käydä vain kerran vuodessa, 
jonka jälkeen asiat jäävät unohduksiin vaan tavoitteiden 
toteutumista seurataan kesken kautta ja kurssia on vielä 
mahdollista tarvittaessa muuttaa.

Käytiin keskustelut sitten yhdessä tai useammassa osas-
sa, niissä on tärkeä määrittää mitä edellisellä kaudella 
on tapahtunut, missä ollaan nyt ja mitä tavoitellaan tule-
vaisuudessa. Pääpaino tulisi olla vahvasti tulevaisuuden 
tavoitteissa ja suunnittelussa miten tavoitteet saavute-
taan. 

Kehityskeskustelut  ovat  keskeinen osa henkilöstön 
suoriutumisen johtamisessa eli  keskustelut  ovat  myös
johtamisen väline. Kehityskeskusteluissa työntekijällä
on mahdollisuus  tuoda  esille  omia  näkemyksiään työ-
tehtävistään,  työtehtävistä  suoriutumisestaan,  mielen-
kiinnon  kohteistaan  työelämässä, samoin kuin tulevai-
suuden suunnitelmistaan.  Omaa  työroolia  ja  vastuuta  
sekä työnjakoa on mahdollista selkiyttää kehityskeskus-
teluissa. Kehityskeskustelujen tavoitteena on palautteen 
saaminen ja antaminen esimiehen ja työntekijän välillä.

Monesti arjen pyörittäminen täyttää päivät ja pysähtymi-
selle pitää järjestää erikseen aikaa. Kehityskeskustelun 
on tarkoitus olla aitoa vuorovaikutusta, suunnitelmallista, 
jollain tavalla strukturoituakin, ainakin tietyt ennalta 
määritellyt asiat on jokaisessa keskustelussa käytävä 
läpi. Tilanne ei kuitenkaan saisi olla jäykkä tai kaavoihin 
kangistunut. Ei ole helppo tehtävä ja vaatii esimieheltä 
todellisia vuorovaikutustaitoja.

Miksi tahansa näitä tärkeitä one to one -keskusteluja tule-
vaisuudessa kutsutaankaan tai mihin tahansa muottiin ne 
uudelleen laitetaan, ne puolustavat paikkaansa yhä tämän 
päivän hektisessä työelämässä, missä välillä ei tunnu 
olevan muuta pysyvää kuin muutos. 

Kehityskeskustelut ovat tavallinen ja luonnollinen osa työvuoden kulkua. Kehityskeskusteluissa arvioidaan 
asetettujen tavoitteiden saavuttamista, töissä suoriutumista sekä suunnitellaan seuraavan vuoden 
toimia. Kehityskeskustelut ovat aina luottamuksellisia. Ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa tapaa käydä 
kehityskeskusteluja, vaan kehityskeskustelut muotoutuvat keskustelua käyvien osapuolten mukaan.

HR-palsta

TEKSTI: TUULI PAAVOLA
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Amiedu ja AEL yhdistävät voimansa – 
tuloksena Suomen johtava ammatillisen 
aikuiskoulutuksen toimija

Ami-säätiön omistama Amiedu ja 
Ammattienedistämislaitossäätiö AEL 
perustavat yhteisen koulutusosake-
yhtiön, jonka koulutustarjonta ulottuu 
työikäiselle väestölle tarjottavasta 
ammatillisesta perus- ja lisäkoulutuk-
sesta aina laajoihin asiakkaiden kilpai-
lukykyä kehittäviin palvelukokonai-
suuksiin. 

Uuden organisaation on tarkoitus 
aloittaa toimintansa 1.1.2020.

Koulutustoimintojen yhdistämisen 
myötä syntyy Suomen suurin valta-
kunnallinen aikuiskoulutuksen organi-
saatio, jossa kahden profiililtaan sa-
manlaisen, mutta palveluiltaan toisi-
aan täydentävän organisaation koulu-
tustarjonnat täydentävät toisiaan opis-
kelijoiden ja yritysten hyväksi. Uusi 
organisaatio pystyy vastaamaan myös 
aiempaa paremmin yritys- ja opiskelija-
asiakkaiden muuttuviin vaatimuksiin 
sekä ammatillisen koulutuksen refor-
min vaatimuksiin.

- Koulutustoimintojen yhdistämisen 
myötä voimme tarjota entistä moni-
puolisempia ja laadukkaampia koulu-
tuspolkuja suomalaiseen aikuiskoulu-
tukseen sekä monipuolisemman kou-
lutus- ja kehitystarjonnan yritysasiak-
kaillemme, toteaa Amiedun rehtori 
Timo Karkola. 

- Meillä on aito mahdollisuus parantaa
työmarkkinoiden toimivuutta tuotta-
malla joustavasti ja tehokkaasti amma-
tillisia koulutus- ja kehittämispalveluita 

Ami-säätiön ja Ammattienedistämislaitossäätiö 

AEL sr:n hallitukset ovat hyväksyneet suunnitelman 

yhteisen koulutusosakeyhtiön perustamisesta. 

Molemmat säätiöt siirtävät uuteen osakeyhtiöön 

ammatillisen koulutuksen koulutustoimintansa.

suomalaisten yritysten ja yksilöiden 
erilaisiin tarpeisiin sekä tarjota yksilölle 
mahdollisuus osoittaa työelämässä 
hankittu osaaminen. Siitähän myös 
elinikäisessä oppimisessa on kyse, 
lisää Ami-säätiön hallituksen puheen-
johtaja Juha Hakola.
- Haluamme olla mukana tukemassa 
yrityksiä ja työntekijöitä työelämän 
murroksessa. Uudella, laajasti verkos-
toituneella toimijalla on entistä parem-
mat edellytykset ennakoida osaamis-
tarpeiden muutosta suomalaisissa 
yrityksissä ja työelämässä, visioi 
Ammattienedistämislaitossäätiö 
AEL:n hallituksen puheenjohtaja 
Anneli Karhula. 

-  Pystymme jatkossa reagoimaan
muutoksiin asiakaskuntamme tarpeis-
sa vieläkin ennakoivammin. Uskomme 
vahvasti, että tarjoamalla entistä 
monipuolisempaa koulutusta paran-
namme suomalaisten yritysten ja 
yhteisöjen kilpailukykyä, lupaa AEL:n 
toimitusjohtaja Kari Juntunen.

Työ yhteisen perustettavan koulutus-
organisaation rakentamiseksi aloite-
taan säätiöiden yhteisissä työryhmis-
sä.  Tarkemmat suunnitelmat julkais-
taan loppuvuoden 2019 aikana. 

Koulutustoimintojen yhdistämisellä 
ei ole vaikutuksia opiskelijoiden 
meneillään oleviin opintoihin. 

Jatkossa yrityksille ja opiskelijoille 
tarjotaan aiempaa laajempia ja 
monipuolisempia koulutuspolkuja.

Uuden organisaation on tarkoitus aloittaa toimintansa 1.1.2020.

Amiedu on Ami-säätiö sr:n oppilaitos-
brändi, joka on erikoistunut ja keskit-
tynyt ammatillisen aikuiskoulutuksen 
järjestämiseen ja työelämän kehittä-
mispalveluiden tuottamiseen. 

Toimialoista se on keskittynyt kaupan 
palveluihin, sosiaali- ja terveydenhuol-
toalaan, korjausrakentamiseen ja kiin-
teistöhuoltoon. 

Amiedu on Suomen suurin ammatilli-
sen koulutuksen järjestäjä ja työvoima-
koulutuksen tuottaja. Lisäksi se tuot-
taa henkilöstökoulutuksia ja -valmen-
nuksia sekä asiantuntijapalveluita ja 
konsultointia yrityksille ja yksilöille.
Amiedussa opiskelee vuosittain yli 
23 000 aikuista. Amiedussa työskente-
lee noin 300 aikuiskoulutuksen asian-
tuntijaa.  Vuonna 2018 Amiedun liike-
vaihto oli 27,3 miljoonaa euroa.  Lisäksi
sen käytössä on laaja asiantuntijaver-
kosto. Amiedua ylläpitää Ami-säätiö. 
Ami-säätiön hallinto muodostuu sää-
tiön hallituksesta ja sen oppilaitoksen, 
Amiedun johtokunnasta. Helsingin, 
Espoon, Vantaan ja Kauniaisten 
kaupungit asettavat Ami-säätiölle 
yhdeksänhenkisen hallituksen.

Ammatinedistämislaitossäätiö AEL sr
on Suomen johtava tekniikan alalle 
koulutuspalveluja tarjoava palvelun-
tuottaja. AEL on teknillisillä aloilla 
ammatillisen koulutuksen edelläkävijä 
ja toimialoista keskittynyt erityisesti 
metsäteollisuuteen, energia-alaan ja 
logistiikkaan. AEL tarjoaa yrityksille 
kehittämis- ja koulutusratkaisuja sekä 
opiskelijoille alan parhaan osaamisen. 
AEL:ssä työskentelee 122 alansa 
ammattilaista ja sen liikevaihto oli 
15,6 miljoonaa euroa vuonna 2018. 
AEL toteuttaa vuosittain noin 70 000 
opiskelijatyöpäivää ja koulutuksiin 
osallistuu vuositasolla noin 21 000 
henkeä.

TEKSTI: Anna-Maija Kunnas
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Työaikalain soveltamisalaa täsmennettäisiin erityisesti 
sellaisten työntekijöiden osalta, jotka työskentelevät 
johtavassa asemassa tai heillä on muutoin mahdollisuus 
päättää työajoistaan. Muutokset eivät kuitenkaan 
merkittävästi muuttaisi soveltamisalaa.

1.     Uusi joustotyöaika

Joustotyöaika soveltuisi ajasta ja paikasta riippumatto-
maan työhön, kuten vaativaan asiantuntijatyöhön. 
Vähintään puolet työajasta pitäisi olla sellaista, jonka 
sijoittelusta ja työntekopaikasta työntekijä itse päättää. 

Työnantaja määrittelee tehtävät ja niitä koskevat tavoit-
teet. Työntekijä saa sovittujen työpäivien puitteissa 
sijoittaa työaikansa parhaaksi katsomallaan tavalla ja valita 
työntekopaikan vapaasti. Keskimääräinen säännöllinen 
viikkotyöaika saisi olla enintään 40 tuntia neljän kuukauden 
ajanjakson aikana. Joustotyö ei näin ollen lisäisi työaikaa, 
mutta mahdollistaisi työajan vapaamman sijoittelun.
 

2.    Työaikapankki kaikkien työpaikkojen käyttöön

Uusi työaikalaki mahdollistaisi työaikapankin käyttöönotta-
misen riippumatta siitä, onko työnantajaa sitovassa työeh-
tosopimuksessa työaikapankkia koskevia määräyksiä. 
Työaikapankkiin voisi säästää ja yhdistää toisiinsa työaikaa,
ansaittuja vapaita tai vapaa-ajaksi muutettuja rahamääräi-
siä etuja, kuten ylityökorvauksia ja lomarahaa. Työaika-
pankkiin säästettävä työaikakertymä ei saisi kalenteri-
vuodessa ylittää 180 tuntia.

Uusi työaikalaki voimaan vuonna 2020

 3.    Liukuvan työajan rajat muuttuvat

Vuorokautinen liukuma-aika nousisi kolmesta tunnista 
neljään tuntiin. Liukuma-ajan sijoittumisesta voitaisiin 
sopia niin, että kiinteän työajan ja liukuma-ajan välissä 
on keskeytys. Esimerkiksi niin, että liukuma olisi klo 20–
22 välisenä aikana eikä välittömästi normaalityöajan 
päättymisestä lukien. Jatkossa plussasaldoja saa olla 
enintään 60 tuntia ja miinussaldoja enintään 20 tuntia. 
 

4.    Täsmennyksiä työaikalain soveltamisalaan 

Johtajat ja johtamistehtäviin rinnastuvia tehtäviä hoita-
vat työntekijät jäisivät jatkossakin lain ulkopuolelle. Lisä-
edellytyksenä lakiin kirjattaisiin ns. työaika-autonomian 
kriteeri. Työaika-autonomia tarkoittaa sitä, että työntekijän 
työaikaa ei määritellä ennalta, työajan käyttöä ei valvota ja 
työntekijä voi itse päättää työajastaan.

Nykyinen poikkeussäännös ”työstä, jota työntekijä tekee 
kotonaan tai muutoin sellaisissa oloissa, ettei voida 
katsoa työnantajan asiaksi valvoa siihen käytettävän ajan 
järjestelyjä” jäisi uudesta työaikalaista pois. 

Sen sijaan jatkossa lain soveltamisalan ulkopuolelle jäisi
”työ, jota tehdään pääsääntöisesti kiinteän toimipaikan
ulkopuolella ja jossa palkkaus määräytyy kokonaisuudes-
saan tai lähes kokonaisuudessaan suoritepohjaisena.” 
Poikkeuksen soveltaminen edellyttäisi siten tietynlaista 
palkkausmallia, mikä on uutta nykyiseen työaikalakiin 
verrattuna.

Hallituksen esityksessä eduskunnalle ehdotetaan säädettäväksi uusi työaikalaki, joka korvaisi vuoden 
1996 työaikalain. Esityksen tavoitteena on ajantasaistaa työaikalaki vastaamaan elinkeinorakenteen ja 
työn tekemisen tavoissa tapahtuneita muutoksia sekä tehdä työaikadirektiivistä ja muista kansainvälisistä 
reunaehdoista johtuvia tarkistuksia. Pääperiaatteiden osalta esityksessä on pidättäydytty voimassa olevan 
työaikalain sääntelytavassa. Lisäksi ehdotetaan lähinnä teknisiä muutoksia eräisiin muihin lakeihin.

Hallituksen esitys HE 158/2018 

uudeksi työaikalaiksi on luettavissa 

kokonaisuudessaan 

Finlexistä osoitteesta 

www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2018/20180158

LÄHDE: www.finlex.fi



Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden ihmisten määrä 
kääntyi yllättävään kasvuun viime vuonna. Tätä ennen 
luvut olivat laskeneet tasaisesti lähes kymmenen vuotta.

Yleisimpiä työkyvyttömyyden syitä ovat: naisilla ja 
nuorilla mielenterveysongelmat ja miehillä tuki- ja 
liikuntaelinsairaudet. Näiden ryhmien sisällä onkin sitten 
laaja kirjo erilaisia ja vaihtelevista taustoista aiheutuneita 
ongelmia, joihin puuttuminen yksinkertaisin keinoin on 
vaikeaa, mutta ei täysin mahdotonta.

Työkyvyttömyyden vähentäminen tukisi 
eläkejärjestelmää

Eläketurvakeskuksen arvion mukaan työkyvyttömyyseläk-
keet ovat suurin yksittäinen tekijä, johon vaikuttamalla 
olisi mahdollista pidentää työuria ja nostaa suomalaisen 
keskimääräistä eläkeikää. Työkyvyttömyyseläkkeelle 
siirtyvien keski-ikä on vain 52 vuotta, mikä pudottaa 
kaikkien eläkkeelle siirtyneiden keski-iän 60,5 vuoteen.

Työkyvyttömyys on melkoinen yhteiskunnallinen haaste, 
vaikka se on ennen kaikkea yksilön kannalta tragedia.
Työkyvyttömyyseläkkeiden kustannukset 
työeläkejärjestelmälle olivat noin 1,8 miljardia euroa 
vuonna 2018. Kun tähän lisätään Kelan maksamat 
työkyvyttömyyseläkkeet, summa nousee yhteensä lähes 
2,5 miljardiin euroon.

Työikäinen väestö vähenee Suomessa kahdella tavalla: 
vauvoja syntyy vähemmän, minkä vuoksi väki vanhenee, ja 
tämän lisäksi työikäisistä liian moni ajautuu ennen aikojaan 
työkyvyttömiksi.

Masentunut Suomi

Suurin yksittäinen syy työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymi-
seen on masennus. Viime vuonna masennuksen perusteel-
la jäi 3 500 henkilöä työkyvyttömyyseläkkeelle. Mielenter-
veyshäiriöt ja masennus korostuivat erityisesti nuorilla ja
yli 45-vuotiailla naisilla.

Tarvitaan lisää tutkimusta siitä, millä tavoin työpaikka voisi 
parhaiten edistää työntekijän mielenterveyttä ja millaisia 
voisivat olla yleisesti toimivat ennaltaehkäisevät keinot. 
Lukuisissa viime vuosien työhyvinvointia mittaavissa 
tutkimuksissa on kuitenkin huomattu, että työn nopea 
muuttuminen ja digitalisoitumiskehitys on tuonut stressiä 
työntekijöille. Monen ikääntyvän työntekijän osaaminen 
vanhenee nopeasti ja uuden oppiminen on työlästä. Tähän 
auttaa työnantajien tarjoama koulutus ja muu osaamisen 

Miksi ihmiset tippuvat pois työelämästä 
- ja miten heidät saataisiin pysymään töissä?
Työkyvyttömyyseläkkeelle hakeutui viime vuonna ennätysmäärä ihmisiä. Suomalaiset eivät selviä 
töissä muun muassa heikentyneen mielenterveyden vuoksi. Pitkäaikainen seurantatutkimus osoitti, 
että hyvä työkyky keski-iässä ennakoi myös pidempiä elinvuosia. Mitä työnantajat ja yhteiskunta 
voisivat tehdä, jotta ihmiset jaksaisivat pidempään työelämässä? Paljonkin, mutta vastaukset eivät 
ole helppoja.

kehittäminen, jota tuetaan tarvittaessa kansallisin 
tukimekanismein.

Nuoret tarvitsevat psykoterapiaa 
ja työnohjausta yhdessä

Nuorten aikuisten mielenterveyden häiriöistä johtuva 
työkyvyttömyys lisääntyi 30 prosenttia vuodesta 2005 
vuoteen 2015.

Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan vain puolet 
nuorista aikuisista oli kiinnittynyt työelämään tai opiske-
luun ennen jäämistään työkyvyttömyyseläkkeelle. Vain 
viidesosa palaa pysyvästi työmarkkinoille. Tutkimuksessa
kävi ilmi, että tehokkain tapa kuntouttaa nuoret työkyvyt-
tömistä takaisin työ- ja opiskeluelämään oli tarjota sekä 
psykoterapiaa että työhön ohjaavaa kuntoutusta.

Miksi naiset masentuvat?

Kaksi kolmasosaa masennuksen vuoksi työkyvyttömyys-
eläkkeellä olevista on naisia, ja suurin osa heistä keski-
ikäisiä naisia. Masennuksen vuoksi myönnettyjä sairaus-
lomia on naisilla kaksi kertaa enemmän kuin miehillä. 
Työssään uupuvat yhtä lailla niin miehet kuin naisetkin, 
mutta naisten sosiaaliset olosuhteet sekä palkka- ja 
kotitöiden yhdistämisen haasteet aiheuttavat pahempaa 
oireilua ja loppuun palamista.

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet miehinen ongelma

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat tyypillisesti iäkkäämpien,
yli 55-vuotiaiden miesten syy hakeutua työkyvyttömyys-
eläkkeelle. Tyypillisimmät ongelmat liittyivät selkä- ja 
nivelsairauksiin. Nämä ovat myös tyypillisimpiä syitä 
sairauspoissaoloihin. Ergonomiaan ja työjärjestelyihin 
liittyvät toimenpiteet ovat avainasemassa, kun työpaikoilla 
ehkäistään tuki- ja liikuntaelinvaivoja.

Työtä tekevät ovat terveempiä

Vaikka monilla on vaikeaa töissä, niin työtä tekevät ovat 
kuitenkin terveempiä kuin työttömät ja heillä on jopa 
pidempi eliniän odote.

Vuonna 1980 alkoi Flame-tutkimus, jossa seurattiin yli 
6000:tta kunta-alalla työskentelevää henkilöä. Tutkittavat 
olivat tuolloin keski-iässä, ja tutkimus on jatkunut tähän 
päivään asti.

LÄHDE: TELA
Lue lisää tutkimuksesta www.tela.fi
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Oikeusturvavakuutus korvaa asianajo- ja oikeudenkäynti-
kuluja työ- ja virkasuhteeseen liittyvissä riita-ja rikosasiois-
sa sekä hallintomenettelynä tai hallintolainkäyttönä käsitel-
tävissä asioissa. 

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

Jos tarvitset oikeusturvaa: 
●	Ota ensimmäiseksi yhteys liittoosi. Jos kysymyksessä  
 on oikeusturvavakuutuksen piiriin kuuluva asia ja jäsen
 ohjataan ulkopuolisen asianajajan luo, jäsen itse tai 
 hänen asianajajansa tekee oikeusturvahakemuksen.  
 Kirjoita hakemukseen selvitys asiasta ja liitä mukaan
  jäljennökset ratkaisun tekemiseksi tarvittavista asia-
 kirjoista. 
●	Lähetä hakemus liitteineen liittoon, jossa jäsenyys  
 tarkistetaan ja laaditaan järjestön lausunto vakuutuk-
 sen soveltamisesta. Sen jälkeen liitto lähettää hake-
	 muksen	edelleen	Ifiin,	joka	tekee	päätöksen	oikeustur-
 vasta. 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 vahinkotapahtu-
 man 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 laiminlyönnillä aiheutat työn-
antajallesi, 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 toiminta- 
 ohjeet 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 korvatta-
 va, If maksaa korvauksen puolestasi vahingon kärsineel-
 le. Vain omavastuun määrä jää maksettavaksesi. 

OIKEUSTURVAVAKUUTUS

HUOLEHDITHAN ITSE, ETTÄ SINULLA ON 
VOIMASSA OLEVA MATKUSTAJAVAKUUTUS

Saat helpoiten kattavan matkustajavakuutus-
turvan	itsellesi	ja	perheellesi	osoitteesta	if.fi	tai	
puhelimitse 010 19 19 19 (arkisin klo 8-20). 
Matkavakuutuksen piiriin kuuluvat kanssasi 
matkustavat alle 20-vuotiaat lapset ja lapsenlapset.

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.

*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

JÄSENEDUT 
if.fi/smyl
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Kuinka kauan voi olla  
työttömyyskassan jäsen?
Työttömyyskassan jäseneksi pääsee palk-
katyöntekijä, joka ei ole täyttänyt 68 vuotta. 
Sitä vanhempana et siis voi enää liittyä. 
Käytännössä tämä johtaa siihen, että työttö-
myyskassa päättää jäsenyytesi automaatti-
sesti sen kalenterikuukauden loppuun, jonka 
aikana täytät 68 vuotta.

Työttömyyskassa voi maksaa työttömyys- 
etuutta enintään sen kalenterikuukauden 
loppuun, jonka aikana täytät 65 vuotta. 
Lomautuksen tai siihen rinnastettavan syyn 
vuoksi työttömyysetuutta voidaan kuitenkin 
poikkeuksellisesti maksaa sen kalenterikuu-
kauden loppuun, jona täytät 68 vuotta.

Lisäpäivät
Pääsääntöisesti ansiosidonnaista päivärahaa 
maksetaan enintään 400 päivää. 58 vuotta 
täyttäneille tämä enimmäismaksuaika on 
tiettyjen ehtojen täyttyessä 500 päivää. Kun 
lähestyt eläkeikää, ei päivärahan maksa-
minen kuitenkaan välttämättä pääty tähän. 
Työttömyyskassa voi maksaa päivärahaa 
enimmäismaksuajan jälkeenkin, jos tietyt 
ehdot täyttyvät. Näistä lisäpäivistä voit lukea 
lisää YTK:n verkkopalvelussa https://ytk.fi/
ohjeet-ja-tuki/tietopankki/ansiosidonnai-
nen-paivaraha/milloin-paasen-lisapaiville-

Osa-aikaeläke
Osa-aikaeläkettä ei enää myönnetä. Voit 
sellaista kuitenkin saada, jos se on sinulle 
ennen eläkemuutosta myönnetty. Osa-ai-

kaeläkkeen tarkoitus oli mahdollistaa töiden 
keventäminen eläkeiän lähestyessä. 

Osa-aikaeläke on työttömyysturvassa vähen-
tävä etuus, mikä tarkoittaa sitä, että makset-
tavasta työttömyysetuudesta vähennetään 
osa-aikaeläkettä vastaava määrä.

Osa-aikaeläke edellyttää osa-aikatyössä 
käymistä. Osa-aikatyöstä saatava palkka 
sovitellaan yhteen päivärahan kanssa. Se 
tarkoittaa sitä, että palkka vähentää makset-
tavaa päivärahaa tietyn kaavan mukaan.

Käytännössä siis osa-aikaeläkkeen tilanteis-
sa työttömyysetuutta ei juurikaan jää mak-
settavaksi, koska toimeentulo tulee palkasta 
ja osa-aikaeläkkeestä.

Eläkeiän lähestyminen ja  
jäsenyys työttömyyskassassa
Kun jäät vanhuuseläkkeelle, et tarvitse enää työttömyyskassan palveluja. Eläkkeelle siirtyminen ei  
kuitenkaan automaattisesti päätä jäsenyyttäsi työttömyyskassassa. Muista siis toimittaa  
työttömyyskassaan kirjallinen eroilmoitus, kun jäät vanhuuseläkkeelle.

Jo ennen vanhuuseläkkeelle jäämistä on kuitenkin monia hetkiä, joissa voi joutua pohtimaan  
eläkeasioita. Asiaa ei yhtään helpota se, että asiaan liittyviin lakeihin tulee lähes säännönmukaisesti 
erilaisia muutoksia ja uudistuksia.

ESITYSLISTA

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 päätös-
 valtaisuus
5.  Hyväksytään kokouksen työjärjestys
6.  Päätetään liittohallituksen jäsenten luku-
 määrästä (6-9) ja valitaan tarvittavat liitto-
 hallituksen jäsenet 
7.  Hyväksytään liiton toimintasuunnitelma 
 vuodelle 2020
8.  Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus 
9. Hyväksytään talousarvio vuodelle 2020
10.  Päätetään liittohallituksen puheenjohtajan 
 ja jäsenten sekä tilintarkastajien tai toimin-
 nantarkastajien palkkioista, matkakustan-
 nusten ja päivärahojen suorittamisesta
11.  Valitaan yksi-kaksi tilintarkastajaa tai toimin-
 nantarkastajaa ja heille henkilökohtainen 
 varamies tai yhteisö
12. Valitaan liiton tarvitsemat edustajat 
13. Käsitellään liittokokoukselle tehdyt esitykset 
14. Hyväksytään jäsenyyttä hakeneiden yhdistys-
 ten säännöt ja toimialueet
15. Ilmoitusasiat 
16. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa! 

Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry
Hallitus

Lauantai 9. marraskuuta, 2019 klo 13
Lapland Hotels Bulevardi, Loimu-kabinetti
Bulevardi 28, 00120 Helsinki 

●	 Nautimme ennen kokousta yhteisen, jouluisen buffet-lounaan klo 12.
●	 Ilmoittaudu joululounaalle ja kokoukseen omaan paikallisyhdistykseesi 16.10. mennessä    
 (kokouspaketin hinta sisältäen joululounaan 49 euroa/henkilö).
●	 Lapland Hotels Bulevardi myöntää - 15 %:n alennuksen huonevarausten päivän majoitus-
 hinnasta koko liittokokousviikonlopun ajan. Pyydä varausohjeet liitosta info@smyl.fi.

                 Valtakirjojen tarkastus alkaa klo 12.45.

LIITTOKOKOUSKUTSU

Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry

Ilmoittautumiset:
Kokoukseen ja joululounaalle (49 euroa) 
ilmoittautumiset 16.10. mennessä omaan 
paikallisyhdistykseen.

Sääntömääräinen syyskokous
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Työttömyyskassan jäseneksi pääsee palk-
katyöntekijä, joka ei ole täyttänyt 68 vuotta. 
Sitä vanhempana et siis voi enää liittyä. 
Käytännössä tämä johtaa siihen, että työttö-
myyskassa päättää jäsenyytesi automaatti-
sesti sen kalenterikuukauden loppuun, jonka 
aikana täytät 68 vuotta.

Työttömyyskassa voi maksaa työttömyys- 
etuutta enintään sen kalenterikuukauden 
loppuun, jonka aikana täytät 65 vuotta. 
Lomautuksen tai siihen rinnastettavan syyn 
vuoksi työttömyysetuutta voidaan kuitenkin 
poikkeuksellisesti maksaa sen kalenterikuu-
kauden loppuun, jona täytät 68 vuotta.

Lisäpäivät
Pääsääntöisesti ansiosidonnaista päivärahaa 
maksetaan enintään 400 päivää. 58 vuotta 
täyttäneille tämä enimmäismaksuaika on 
tiettyjen ehtojen täyttyessä 500 päivää. Kun 
lähestyt eläkeikää, ei päivärahan maksa-
minen kuitenkaan välttämättä pääty tähän. 
Työttömyyskassa voi maksaa päivärahaa 
enimmäismaksuajan jälkeenkin, jos tietyt 
ehdot täyttyvät. Näistä lisäpäivistä voit lukea 
lisää YTK:n verkkopalvelussa https://ytk.fi/
ohjeet-ja-tuki/tietopankki/ansiosidonnai-
nen-paivaraha/milloin-paasen-lisapaiville-

Osa-aikaeläke
Osa-aikaeläkettä ei enää myönnetä. Voit 
sellaista kuitenkin saada, jos se on sinulle 
ennen eläkemuutosta myönnetty. Osa-ai-

kaeläkkeen tarkoitus oli mahdollistaa töiden 
keventäminen eläkeiän lähestyessä. 

Osa-aikaeläke on työttömyysturvassa vähen-
tävä etuus, mikä tarkoittaa sitä, että makset-
tavasta työttömyysetuudesta vähennetään 
osa-aikaeläkettä vastaava määrä.

Osa-aikaeläke edellyttää osa-aikatyössä 
käymistä. Osa-aikatyöstä saatava palkka 
sovitellaan yhteen päivärahan kanssa. Se 
tarkoittaa sitä, että palkka vähentää makset-
tavaa päivärahaa tietyn kaavan mukaan.

Käytännössä siis osa-aikaeläkkeen tilanteis-
sa työttömyysetuutta ei juurikaan jää mak-
settavaksi, koska toimeentulo tulee palkasta 
ja osa-aikaeläkkeestä.

Eläkeiän lähestyminen ja  
jäsenyys työttömyyskassassa
Kun jäät vanhuuseläkkeelle, et tarvitse enää työttömyyskassan palveluja. Eläkkeelle siirtyminen ei  
kuitenkaan automaattisesti päätä jäsenyyttäsi työttömyyskassassa. Muista siis toimittaa  
työttömyyskassaan kirjallinen eroilmoitus, kun jäät vanhuuseläkkeelle.

Jo ennen vanhuuseläkkeelle jäämistä on kuitenkin monia hetkiä, joissa voi joutua pohtimaan  
eläkeasioita. Asiaa ei yhtään helpota se, että asiaan liittyviin lakeihin tulee lähes säännönmukaisesti 
erilaisia muutoksia ja uudistuksia.
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YTK 
SUOMEN SUURIN 

TYÖTTÖMYYSKASSA

• YTK:ssa on yli 430 000 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

Osittain varhennettu vanhuuseläke
Osittain varhennettu vanhuuseläke on 
korvannut osa-aikaeläkkeen. Myös osittain 
varhennettu vanhuuseläke mahdollistaa 
töiden keventämisen eläkeiän lähestyessä.
Osittain varhennettu vanhuuseläke ei 
kuitenkaan edellytä osa-aikatyötä eläkkeen 
rinnalle. Se ei myöskään ole työttömyystur-
vassa vähentävä etuus. Tämä tarkoittaa siis 
sitä, että osittain varhennettu vanhuuseläke 
ei vaikuta työttömyysturvaasi mitenkään. 
Sen sijaan se vaikuttaa vanhuuseläkkeeseesi 
alentavasti. Eläkeyhtiöt antavat lisätietoja 
tästä.

Eläkkeen kertyminen ansiopäivärahasta
Ansiopäiväraha kartuttaa eläkettä. Eläket-
tä kertyy 75 prosenttia ansiopäivärahan 
perusteena olevasta palkasta siltä osin kuin 
päivärahaa on saatu alimman vanhuuseläke-
iän täyttämiskuukauden loppuun mennessä.
Eläke ei siis kartu ansiopäivärahasta suo-
raan, vaan päivärahan perusteena olevasta 
palkasta. Tämän perustepalkan voit tarkas-
taa päätöksestä, jolla sinulle on myönnetty 
ansiopäiväraha.

Koska eläkettä kertyy siltä osin kuin päivä-
rahaa on saatu alimman vanhuuseläkeiän 

täyttämiskuukauden loppuun mennessä, on 
tilanteita, joissa lisäpäiviltä maksettu ansio-
päiväraha ei välttämättä kartuta eläkettä.

Vanhuuseläkkeelle jääminen
Kuten alussa mainittiin, ei eläkkeelle siir-
tyminen päätä automaattisesti jäsenyyttä 
työttömyyskassassa. Muista siis toimittaa 
työttömyyskassaan kirjallinen eroilmoitus, 
kun jäät eläkkeelle. Siinä yhteydessä me 
YTK:lla saamme usein myös kiitoksia kulu-
neista vuosista. Se on meistä mukavaa ja 
arvostamme sitä kovasti!



Työsuhdejuristin palsta

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

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

Työtaistelut: 
Mitä, miksi ja milloin?

Työrauha

Työehtosopimuksilla turvataan työrauha sopi-
muskaudeksi. Työehtosopimuslain mukaisen 
työrauhavelvollisuuden syntyminen edellyttää 
voimassa olevaa työehtosopimusta. 

Työrauhavelvoite tarkoittaa, että työehtosopi-
mukseen sidotut yhdistykset ja työnantajat ei-
vät saa ryhtyä työehtosopimuksen voimassa 
ollessa sellaisiin työtaistelutoimenpiteisiin, jot-
ka kohdistuvat kyseiseen työehtosopimukseen. 
 

Työtaistelut ovat olleet viime aikoina runsaasti esillä, koska useiden työ-
ehtosopimusten voimassaolo päättyi alkuvuonna, eikä kaikilla aloilla ole 
saatu solmittua uutta työehtosopimusta. Monilla aloilla ollaan tällä hetkellä
niin sanotussa sopimuksettomassa tilassa, ja tällöin työehtosopimukseen 
kohdistuvat työtaistelutoimenpiteet ovat sallittuja.

Työrauhavelvollisuus ei koske kuitenkaan 
kaikenlaisia työtaistelutoimenpiteitä. 

Sopimuskauden aikana voidaan ryhtyä 
sellaisiin työtaistelutoimenpiteisiin, jotka 
eivät kohdistu omaan työehtosopimukseen. 
Työrauhavelvollisuuden piiriin eivät kuulu 
poliittiset työtaistelut tai myötätuntotyö-
taistelut, ellei niillä pyritä vaikuttamaan 
oman työehtosopimuksen määräyksiin.
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Lakko, työsulku ja muut 
työtaistelutoimenpiteet

Työtaistelutoimia voidaan käyttää painostus-
keinona sopimuksen saavuttamiseksi tilan-
teissa, joissa yhteisymmärrystä osapuolten 
välillä ei löydy, eikä asioista päästä eteen-
päin neuvottelemalla. Jos työehtosopimus-
neuvotteluissa työntekijä- ja työnantajapuoli
eivät pääse yhteisymmärrykseen työehtosopi-
muksen uusista vähimmäisehdoista, työehto-
sopimuksen saavuttamiseksi voidaan turvautua 
työtaistelutoimiin.

Työntekijöiden käyttämiä työtaistelutoimen-
piteitä ovat muun muassa lakko ja ylityökielto.
Lakolla tarkoitetaan työntekijöiden pidättäyty-
mistä lakon alaisesta työstä. Ylityökielto taas 
tarkoittaa sitä, että alan työntekijät kieltäytyvät 
ylitöistä, kun työnantaja pyytää ylitöihin.

Ylityöt ovat aina vapaaehtoisia työntekijälle. 
Yksittäinen työntekijä ei voi yksin päättää ryhtyä 
lakkoon. Käytännössä lakosta tai muusta työ-
taistelutoimenpiteestä päättää ja sen järjestä-
misestä vastaa järjestö, ammattiliitto tai sen jä-
senyhdistys. Työtaistelutoimenpiteisiin ryh-
dyttäessä noudatetaan lain mukaisia menet-
telytapoja.

Työnantajallakin on sopimuskauden aikana työ-
rauhavelvoite, mutta sopimuksettoman tilan ai-
kana myös työnantaja voi ryhtyä työtaisteluun. 
Työnantajan käytettävissä on esimerkiksi työ-
sulku, joka tarkoittaa sitä, että työnantaja estää 
työntekijöitä pääsemästä työhön ja keskeyttä-
vät heidän palkanmaksunsa työsulun ajaksi.

Edellä kerrottu koskee työehtosopimukseen 
kohdistuvia työtaistelutoimenpiteitä. Poliittisella
työtaistelutoimenpiteellä pyritään vaikuttamaan
poliittisiin päätöksentekijöihin, esimerkiksi 
eduskuntaan ja valtioneuvostoon. Tällaisia ovat 
esimerkiksi poliittiset lakot ja mielenilmaukset.

Kenellä on oikeus osallistua 
työtaistelutoimenpiteeseen

Työntekijällä, joka kuuluu työtaistelun piiriin 
kuuluvaan liittoon eli joka on ns. järjestäyty-
nyt työntekijä, on oikeus osallistua työtais-
teluun. Ammattiliitto ei saa määrätä liittoon 
kuulumatonta eli ns. järjestäytymätöntä työn-
tekijää osallistumaan työtaisteluun. Vakiintu-
neesti on kuitenkin katsottu, että järjestäyty-
mätön työntekijä saa osallistua sellaisen jär-
jestön työtaisteluun, johon hän järjestäyty-
neenä kuuluisi. Järjestäytymätön työntekijä ei 
voi saada liitolta lakkoavustusta, eikä työnan-
tajalla ole velvollisuutta maksaa palkkaa työ-
taisteluun osallistuneelle työntekijälle työtais-
telun ajalta. 

Työnantaja ei saa kohdistaa työntekijään ne-
gatiivisia toimenpiteitä, esimerkiksi painos-
taa, syrjiä tai irtisanoa, jos työntekijä osal-
listuu työehtosopimuslain mukaiseen tai 
työntekijäyhdistyksen toimeenpanemaan 
työtaistelutoimenpiteeseen.
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Turun Merkonomit ry

Ti 29.10. klo 18
Turun Merkonomit ry:n sääntömääräinen 
syyskokous
Ravintola Julinia, Linnankatu 18, 20100 Turku

Tarjolla suolainen iltapala

Tervetuloa!

Hallitus

Tampereen Merkonomit ry

Ti 19.11. klo 18
Tampereen Merkonomit ry:n 
sääntömääräinen syyskokous
Yhdistyksen toimitila
Itsenäisyydenkatu 23 C 64 Tampere

Käynti Salhojankadun puolelta pihaan ja C-porras 3. kerros
Portin avaus: Ovipuhelimen numero 64+ paina kellon kuva.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen syyskokoukselle 
määräämät asiat mm. henkilövalinnat ja ensi vuoden 
talousarvio.

Tervetuloa!

Tampereen Merkonomit ry
Hallitus

Porin Seudun Merkonomit ry

Ke 30.10. klo 16.30
Yhdistyksen syyskokous
Satakunnan Museo, Hallituskatu 11, Pori

Tervetuloa yhdistyksen sääntömääräiseen syyskokoukseen 
ja samalla tutustumaan Satakunnan Museon Porilaine 
-näyttelyyn, joka avautuu Porin Päivän viikonloppuna. 

Syyskokous kahvitarjoiluineen kokoustilassa klo 16.30 
alkaen.  Kokouksen jälkeen klo 17.30 mahdollisuus osal-
listua museon tarjoamaan maksuttomaan ”Kaikemoisii 
porilaisii” -yleisöopastukseen. Yleisöopastuksia on samana 
päivänä myös klo 14 ja 15. Jompaan kumpaan niistä voi osal-
listua, jos aikaisempi kelloaika sopii paremmin aikatauluusi.

Kahvitarjoilun järjestämiseksi ennakkoilmoittautumiset 
22.10. mennessä.

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

Suosittu klassikkomusikaali Porin Teatterin päänäyttämöllä. 
Varaamamme kiintiö 40 paikkaa on varattu loppuun. Mah-
dollisista peruutuspaikoista voi kysyä Leila Kantoselta puh. 
040 748 2450. 

Teatterin jälkeen siirrymme Ravintola Satakuntaan, jossa 
ryhmämme yhteinen ruokailu noin klo 15.30 alkaen pikku-
joulun merkeissä.

Hinta: 40 € yhdistyksen jäseniltä, 45 € ei-jäseniltä 

Maksut 15.10. mennessä Porin Seudun Merkonomit ry:n 
tilille FI18 4450 0010 1440 50, viite 123.

To 28.11. klo 19
Pori Sinfoniettan viihdekonsertti
Promenadisali, Yrjönkatu 17, Pori

Pori Sinfonietta heittäytyy agenttiseikkailujen maailmaan 
My name is James Bond -konsertissa. Viihdekonsertin 
johtaa Antti Rissanen ja orkesterin vieraina ovat tähtilaulaja 
Diandra sekä trumpetisti Tero Lindberg. He tulkitsevat Ja-
mes Bond -elokuvista tuttuja hittejä. Diandra tulkitsee mm. 
kappaleet Diamonds Are Forever ja Skyfall.

Lipun hinta: 10 € yhdistyksen jäseneltä, 15 € jäsenen 
avecilta.

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 1.10.2019.  

Maksut 31.10. mennessä yhdistyksen tilille 
FI18 4450 0010 1440 50, viite 123.

●	●	●	●	●	

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.

Porvoon Merkonomit - Borgå Merkonomer ry

Porvoon Merkonomit ry:n sääntömääräinen 
syyskokous pidetään tiistaina 29.10. klo 18
Ravintola Seireeni, Linnankoskenkatu 45, Porvoo.

Borgå Merkonomer rf:s stadgeenliga 
höstmöte  hålls tisdagen 29.10. kl 18
på Restaurang Seireeni, Linnankoskenkatu 45, Borgå.

Tervetuloa – Välkommen!
Hallitus - Styrelsen
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Helsingin Merkonomit ry

Pe 11.10. klo 19
HS esittää: Musta laatikko 14
Kansallisteatteri, Suuri näyttämö

Hinta: 31 €
Maksuviite: 4491
Ilmoittautuminen päättynyt. Kysy mahdollisia peruutuksia.
 
Helmerivetäjä: Irene Uimonen.

Ke 16.10. klo 19
Täydellinen lauantai
HKT, Arena-näyttämö
Hämeentie 2, Helsinki
 
Kun putkiremppa on pienin huolesi
Jaakko Saariluoman ohjaama vauhdikas farssikomedia on syksyn 
ratkiriemukas hyväntuulen energialataus!

Hinta: 40 € 
Maksuviite: 4501
Ilmoittautuminen päättynyt. Kysy mahdollisia peruutuksia.

Helmerivetäjä: Seija Kuusinen

Helmeri-koulutusta
To 17.10. klo 17-20
Iltakurssi edunvalvonnasta
Paikka: Keskustakirjasto Oodi, Ryhmätila 3, 
Töölönlahdenkatu 4, Helsinki

EDUNVALVONTA
Luennolla käsitellään kuinka edunvalvontavaltuutuksen tekemällä 
voit etukäteen huolehtia siitä, että toinen hoitaa taloudellisia ja 
muita asioitasi tulevaisuudessa, jos oma toimintakykysi jostain 
syystä heikkenee. Saadaan valaisevaa tietoa 
edunvalvontavaltakirjan ja tavallisen valtakirjan eroista. Asia voi 
tuntua kaukaiselta, mutta se on järkevää ennakointia 
tulevaisuuden varalle.
 
HOITOTAHTO
Käsitellään hoitoa ja hoivaa koskevia asioita, jossa ihminen 
ilmaisee tahtonsa sellaisen tilanteen varalta, jossa hän ei enää 
kykene päätöksen tekemiseen vakavan sairauden, 
onnettomuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi. Mikä on 
hoitotahtokortti?

Luennoitsijana muistineuvoja Jari Jokiluhta.
Luennoitsijalla on mukana kirjasia ”Miten turvaan tahtoni 
toteutumisen”, joiden hinta on 5 euroa/kappale.
Tauolla on tarjolla mehua ja pientä välipalaa.

Hinta: 35 €                               
Maksuviite: 4666
Ilmoittautumiset ja maksut viimeistään 6.10.  Ilmoittaudu 
nopeasti, koska paikkoja on rajoitetusti. 
Tervetuloa tärkeiden asioiden iltaan!

Helmerivetäjä: Rauni Mononen

Kouvolan Seudun Merkonomit ry

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous
pidetään marraskuussa.

Tarkempi ajankohta ja paikka ilmoitetaan Kouvolan
Sanomien seuratoimintapalstalla.

Tervetuloa mukaan!

Kymenlaakson Liiketalous ry

Su 8.12.
Tuomaan markkinat Helsingissä

Tuomaan Markkinat Helsingin Senaatintorilla, aikaa 
myös jouluostoksille keskustan muissa liikkeissä. 
Matkanjärjestäjänä JaPi-Matkat.

Aikataulu:
Lähtö  Haminan linja-autoasema  klo 9.00
           Karhulan linja-autoasema  klo 9.20
           Kotkan linja-autoasema   klo 9.35
 Sutelan pikavuoropysäkki  klo 9.45
 Paluulähtö Helsinki   klo 16.00

Hinta: 5 € jäseneltä ja 20 € seuralaiselta. 

Hinta sisältää kuljetuksen. 
Vain yksi seuralainen/jäsen. 
Maksuviite: 1601

Sitovat ilmoittautumiset 25.11.2019 mennessä 
Marja Johanssonille puh. 050 340 1344.

Maksu tilille OP Kotka FI71 5172 0220 1886 69.

Savo-Karjalan Merkonomit ry

Tervetuloa mukaan Helsingin Merkonomit ry:n 
järjestämiin tapahtumiin ja matkoihin.

Aurinkoista syksyä ja valkean talven odotusta!
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Ke 23.10. klo 19
Riistapolku
Helsingin Kaupunginteatteri
Pieni näyttämö

Hinta 36 €
Maksuviite: 4527
Ilmoittautuminen päättynyt. Kysy mahdollisia peruutuksia.

Helmerivetäjä: Seija Kuusinen

Su 27.10. klo 13-14.30
Teemaistajaiset
TeeMaa teehuone 
Annankatu 19, Helsinki

Tule nauttimaan teen lämmöstä lokakuun lopun sunnuntaina!

Teemaistelu on mielenkiintoinen tapa tutustua teen maailmaan, 
joka on paljon laajempi ja syvempi kuin miltä se äkkiseltään näyt-
tää. Reilun kahden tunnin aikana perehdymme usean laadukkaan 
teen tuomiin aistimuksiin sekä teehen laajempana aiheena, 
rennossa ja vapaamuotoisessa hengessä – mukavassa Helmeri-
ryhmässä.

Ryhmään mahtuu enintään 12 henkilöä. Myös Helmeri-jäsenen 
ystävä tai perheenjäsen on tervetullut mukaan.

Hinta: 25 €
Viite: 4695
Ilmoittautumiset ja maksut viimeistään 18.10 mennessä.

Helmerivetäjä: Marja-Terttu Lamminen

Ti 29.10. klo 16.30
Keräilijät ja kokoelmat
Designmuseo, Korkeavuorenkatu 23, Helsinki

Helmereille on varattu opastettu vierailu lokakuussa 
Designmuseossa avautuvaan mielenkiintoiseen Keräilijät ja 
kokoelmat -näyttelyyn. 

Hinta: 16 € (opastus ja pääsylippu), 
Museokortilla 6,00 € (ilmoita lisätiedoissa)
Maksuviite: 4637
Ilmoittautumiset ja maksut 20.10. mennessä.

Helmerivetäjä Merja Äimänen

Ti 29.10. klo 19
Sanaton rakkaus
Espoon Kaupunginteatteri
Revontulentie 8, Tapiola

Sanaton rakkaus (Children of a Lesser God) on moderni klassikko, 
joka kertoo kuuron naisen ja kuulevan miehen rakkaudesta 
ympäristön ristipaineessa. 

Hinta: 36 €
Maksuviite: 4572
Ilmoittautuminen päättynyt. Kysy mahdollisia peruutuksia.
 
Vetäjä: Irene Uimonen

Ti 5.11. klo 19
Clément Michel
Kolmen kimppa
Studio Pasila, Ratamestarinkatu 5

Hinta: 32 €
Maksuviite: 4747
Ilmoittautuminen päättynyt. Kysy mahdollisia peruutuksia.

Helmerivetäjä: Seija Kuusinen

To 7.11. klo 17.30
Helsingin Merkonomit ry:n
syysvuosikokous
Keskustakirjasto Oodissa, Ryhmätila 7, 
Töölönlahdenkatu 4, Helsinki.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat.

Tervetuloa!

Helsingin Merkonomien hallitus

Pe 8.11. klo 10 (Huom. kellonaika!) 
RSO:n kenraaliharjoitus
Musiikkitalo, Konserttisali 
Mannerheimintie 13

Tilaisuus on maksuton. 
Sitovat ilmoittautumiset 4.11. mennessä.
Paikalla tulee olla viimeistään klo 9.40.  

Paikat varataan ilmoittautumisjärjestyksessä www.helmeri.fi/
tapahtumat. 

Muutoksiin ja peruutuksiin liittyvät tiedustelut suoraan 
sähköpostitse: liisa.kotimaki@helmeri.fi.

Konsertti lähetetään suorana lähetyksenä saman päivän 
iltana klo 19 Yle Areenassa ja Yle Radio 1:ssä.

Helmerivetäjä Liisa Kotimäki

La 9.11. klo 17 
Gigli-2019 Gaalakonsertti
Savoy-teatteri
Kasarmikatu 46-48, Helsinki

Hinta: 42 €
Maksuviite: 4585
Ilmoittautuminen päättynyt. Kysy mahdollisia peruutuksia.
 
Vetäjä: Irene Uimonen

Ke 13.11. klo 19
Rosa Liksom - Susanna Airaksinen

Everstinna
Helsingin kaupunginteatteri
Pieni näyttämö

Hinta: 31 €
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Maksuviite: 4640
Ilmoittautumiset ja maksut 10.10. mennessä.

Helmerivetäjä: Seija Kuusinen

La 16.11. klo 9.50
Musikaalimatka Tampereelle: 

Notre Damen kellonsoittaja
Tampereen Teatteri
Päänäyttämö
 
Musikaalimatkan ohjelma www.helmeri.fi

Hinta: 120  €
Maksuviite: 4569

Ilmoittautumiset ja maksut 7.10. mennessä.

Hintaan sisältyvät bussikuljetukset (Hki-Tampere-Hki), 
lounas Tampereella, musikaalilippu (permantopaikat 
riveillä 5-6, á 71 e).

Ke 27.11. klo 19
Minna Lindgren – Henna Piirto 

Vihainen leski
Helsingin kaupunginteatteri
Suuri näyttämö

Hinta: 42  €
Maksuviite: 4705

Ilmoittautumiset ja maksut 24.10. mennessä.

Helmerivetäjä: Seija Kuusinen

To 28.11. klo 19
Arthur Miller: 

Kauppamatkustajan kuolema
Kansallisteatteri, Suuri näyttämö

Arthur Millerin loistava näytelmäklassikko amerikkalaisen 
unelman vararikosta nähdään Mika Myllyahon ohjaamana. 

Hinta: 41 € (Hyvät permantopaikat)
Maksuviite: 4624

Ilmoittautumiset ja maksut 14.10. mennessä.

Ke 4.12. klo 19
Pienet ketut
Helsingin kaupunginteatteri
Pieni näyttämö 

Pienet ketut on suurten tunteiden perhedraama, joka lukeutuu 
amerikkalaisten draamojen klassikoihin.

Hinta: 36 €
Maksuviite: 4653
Ilmoittautumiset ja maksut 31.10. mennessä.

Helmerivetäjä: Seija Kuusinen

La – su 7.-8.12.
Viikonloppumatka Tallinnaan
Viulunsoittaja katolla -musikaali 
Viulunsoittaja katolla Tallinnan Estonia-teatterissa 
joulumarkkinoiden aikaan!

Lauantai 7.12.
Matka-Agenttien edustaja jakaa liput Katajanokan terminaalissa. 
Laivamatka Helsingistä Tallinnaan Viking XPRS -laivalla klo 10.30-13.00. 
Helmeri-ryhmälle on varattu hyttejä matkatavaroille. Opas on vastassa 
satamassa ja hän jakaa musikaaliliput. 
Satamasta kuljetus suoraan Viru-hotelliin ja majoittuminen huoneisiin. 
Siirtyminen omatoimisesti Estonia-teatteriin.
Viulunsoittaja katolla -musikaali Estonia-teatterissa alkaa klo 19.00

Sunnuntai 8.12.
Aamiainen hotellissa. Huoneiden luovutus klo 12.00 mennessä. 
Matkatavarat voi jättää hotelliin säilytykseen. Vapaata aikaa 
tutustua Tallinnan viehättäviin joulutoreihin. Kuljetus hotellilta satamaan. 
Viking XPRS -laiva lähtee klo 15.30. Helmeri-ryhmälle on varattu hyttejä 
matkatavaroita varten.  Lisämaksullinen joulubuffet mahdollista nauttia 
paluumatkalla. Viking XPRS saapuu Helsinkiin Katajanokalle klo 19.00.

Hinta: 195,00 €
Maksuviite: 4734
Ilmoittautumiset ja maksut 15.10. mennessä.

Lisämaksusta: Yhden hengen huone 60,00 euroa.
Paluumatkalla Viking XPRS:n joulubuffet 29,00 euroa.

Ti 10.12. klo 19
Parasta elämässä
Helsingin Kaupunginteatteri
Pieni näyttämö

Hinta: 33 €
Maksuviite: 4556
Ilmoittautumiset ja maksut 4.11. mennessä
 
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen

Ke 11.12. klo 19
Peppi Pitkätossu -baletti
Suomen Kansallisooppera
Helsinginkatu 58, Helsinki

Koko perheen suosikki, Peppi Pitkätossu, valloittaa nyt 
balettinäyttämön! 
Pär Isbergin koreografia vie katsojat Astrid Lindgrenin luomaan 
pikkukaupunkiin, jossa maailman vahvin tyttö joutuu 
kommelluksiin ystäviensä Tommin ja Annikan, lemmikkiapinansa 
Herra Tossavaisen sekä hevosensa Pikku-Ukon kanssa. 

Kesto 1,55 t (sis. puolen tunnin väliajan). Suositus yli 5-vuotiaille. 

Hinnat:  peruslippu 85 €, eläkeläiset 75 €, opiskelijat 51 € 
 ja nuoriso (alle 20 v.) 43 € 
Maksuviite: 4611
Ilmoittautumiset ja maksut 20.10. mennessä.

Huom! Mainitse lisätiedoissa, minkälaisia lippuja varaat.
Hyvät B-ryhmän keskipermantopaikat oikealla riveillä 6-10. 

Vetäjä: Irene Uimonen
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Pe-la 20.3.-21.3.2020 
Matka Tallinnaan 
Georg Ots 100 -oopperagaala  

Helmereille on varattu paikkoja Georg Otsin 
100-vuotisgaalakonserttiin Tallinnan Estonia-
teatteriin 20. maaliskuuta. 

Matkaohjelma:

Perjantai 20.3.

Matka-Agenttien edustaja jakaa liput Katajanokan terminaalissa. 
Laivamatka Helsingistä Tallinnaan Viking XPRS -laivalla klo 10.30-
13.00. Viking XPRS lähtee Katajanokan terminaalista. 
Saapuminen Tallinnaan, jossa opas vastassa. Satamasta kuljetus 
suoraan Metropol Spa -hotelliin ja majoittuminen huoneisiin. 
Siirtyminen omatoimisesti Estonia-teatteriin.

Georg Ots -oopperagaala Estonia-teatterissa alkaa klo 19.00. 

Lauantai 21.3.

Aamiainen hotellissa. Huoneiden luovutus klo 12.00 mennessä. 
Matkatavarat voi jättää hotelliin säilytykseen. Vapaata aikaa 
Tallinnassa.
Kuljetus hotellilta satamaan. Viking XPRS lähtee Tallinnasta klo 
17.00.  Laiva saapuu Helsinkiin Katajanokalle klo 19.00.

Hinta: 194 €
Maksuviite: 4721

Ilmoittautumiset ja ennakkomaksut 31.10. mennessä.
Maksut: ennakkomaksu 75 € 31.10. mennessä ja loppumaksut 
27.1.2020 mennessä.

Lisämaksut:
Yhden hengen huonelisä: 55 €.  Ateriat laivalla: brunssi (meno
22 €/hlö,  buffet-päivällinen (paluu) 26 €/ hlö.

Ti 31.3.2020 klo 19
W.A. Mozart: Don Giovanni -ooppera
Suomen Kansallisooppera 
Helsinginkatu 58, Helsinki

Esityskieli italia, tekstitys suomi, ruotsi, englanti. Suosit-
telemme yli 12-vuotiaille katsojille. Kokonaiskesto 3:15. 
Väliaika 30 min.

Liput:  perushinta  105 €, eläkeläinen 95 €, 
  opiskelija 63 €, nuoriso (alle 20-v) 53 €
Maksuviite: 4679

Ilmoittautumiset ja maksut 3.2.2020 mennessä.

Hyvät B-ryhmän keskipermantopaikat oikealla riveillä 6-10. 
Huom! Kerro lisätiedoissa, millaisen lipun/ lippuja varaat.

Vetäjä: Irene Uimonen

Pe-ma 10. – 13.4.2020
Pääsiäisen junamatka Pietariin
Taideaarteiden Pietari

Matkaohjelma (alustava):

Pitkäperjantai 10.4.
Junamatka Helsingistä Pietariin Allegro-junalla 2. luokassa 
klo 7.20-10.47 (alustava aikataulu, mahdollisuus nousta 
junaan myös Tikkurilasta, Lahdesta, Kouvolasta ja Vainik-
kalasta, kyytiinnousupaikka pitää ilmoittaa etukäteen). 
Paikallinen, suomea puhuva opas on vastassa Pietarin 
rautatieasemalla, josta lähdetään tutustumaan upeaan 
Fabergé-museoon, joka on vuonna 2014 avattu yksityi-
nen jalokivimuseo. Museovierailun jälkeen myöhäinen 
lounas kaupungilla, ja sen jälkeen kuljetus hotellille ja 
majoittuminen.

Pääsiäislauantai 11.4.
Buffetaamiaisen jälkeen on opastettu kaupungin kiertoaje-
lu, jossa nähdään Pietarin vanhan keskustan tärkeimmät 
nähtävyydet. Retken päätteeksi syömme keittolounaan 
kuuluisassa Literaturnoe Cafessa (Kirjailijakahvilassa).

Pääsiäispäivä (sunnuntai) 12.4.
Buffetaamiainen hotellissa. Päivä omatoimisesti Pieta-
rissa tai mahdollisuus osallistua lisämaksulliselle retkelle 
kaupungin ulkopuolelle Pushkiniin eli Tsarskoje Seloon ja 
Katariinan palatsiin. Lounas retken aikana.

Toinen pääsiäispäivä (maanantai) 13.4.
Buffetaamiaisen jälkeen luovutetaan huoneet.  
Vapaa-aikaa, jonka jälkeen bussikuljetus Suomen 
rautatieasemalle, josta lähdemme kotimatkalle 
Allegro-junalla klo 15.30. Helsinkiin saavutaan klo 18.57 
(alustava aikataulu).

Matkan hinta: 475 € (ei sis. viisumia)
Maksuviite: 4718

Ilmoittautumiset: 
Ilmoittaudu heti, kuitenkin viimeistään 30.11. 

Maksut: 

varausmaksu 150 € kahden viikon sisällä 
ilmoittautumisesta, loppumaksu 21.2.2020.

Lisämaksu yhden hengen huoneesta: 60 €.

Lisämaksusta: retki Pushkiniin, Katariinan palatsiin, 
sis. lounas, hinta 72 €.

Viisumin hankinnasta lisätietoja myöhemmin.

Matkojen tarkemmat tiedot löydät Helmerien 
nettisivuilta: www.helmeri.fi

Vastuullinen matkanjärjestäjä: 
Suomen Matka-Agentit Oy.
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    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
Pe 11.10. 19.00 HS esittää: Musta laatikko 14, HKT 31 €, 4491 - kysy mahdollisia peruutuspaikkoja
Ke 16.10. 19.00 Täydellinen lauantai, HKT 40 €, 4501 - kysy mahdollisia peruutuspaikkoja
To 17.10. 17-20 Iltakurssi edunvalvonnasta, Oodi 35 €, 4666 - ilmoittautumiset ja maksut 6.10. mennessä
Ke 23.10. 19.00 Riistapolku, HKT 36 €, 4527 - kysy mahdollisia peruutuspaikkoja
Su 27.10. 13-14.30 Teemaistajaiset, TeeMaa teehuone 25 €, 4695 - ilmoittautumiset ja maksut 18.10.mennessä
Ti 29.10. 16.30 Keräilijät ja kokoelmat, 

Designmuseo
16 €, 4637 - ilmoittautumiset ja maksut 20.10. mennessä

Ti 29.10. 19.00 Sanaton rakkaus, 
Espoon kaupunginteatteri

36 €, 4572 - kysy mahdollisia peruutuspaikkoja

Ti 5.11. 19.00 Kolmen kimppa, Studio Pasila 32 €, 4747 - kysy mahdollisia peruutuspaikkoja
To 7.11. 18.00 Helsingin Merkonomit ry 

vuosikokous, Keskustakirjasto Oodi
Pe 8.11. 10.00 RSO:n kenraaliharjoitus,

Musiikkitalo
Tilaisuus on maksuton - sitovat ilmoittautumiset 4.11. 
mennessä

La 9.11. 17.00 Gigli-2019 Gaalakonsertti,
Savoy-teatteri

42 €, 4585 - kysy mahdollisia peruutuspaikkoja

Ke 13.11. 19.00 Everstinna, HKT 31 €, 4640 - ilmoittautumiset ja maksut 10.10. mennessä
La 16.11. 09.50 Notre Damen kellonsoittaja,

Tampereen teatteri
120 €, 4569 - ilmoittautumiset ja maksut 7.10. mennessä
Hintaan sisältyvät bussikuljetukset, lounas, musikaalilippu

Ke 27.11. 19.00 Vihainen leski, HKT 42 €, 4705 - ilmoittautumiset ja maksut 24.10. mennessä
To 28.11. 19.00 Kauppamatkustajan kuolema, HKT 41 €, 4624 - ilmoittautumiset ja maksut 14.10. mennessä
Ke 4.12. 19.00 Pienet ketut, HKT 36 €, 4653 - ilmoittautumiset ja maksut 31.10. mennessä
La-su 7.-8.12. Viikonloppumatka Tallinnaan

Viulunsoittaja katolla -musikaali
Estonia-teatteri

195 €, 4734 - ilmoittautumiset ja maksut 15.10. mennessä

Ti 10.12. 19.00 Parasta elämässä, HKT 33 €, 4556 - ilmoittautumiset ja maksut 4.11. mennessä
Pe-la 
20.-21.3.2020

Matka Tallinnaan
Georg Ots 100 -oopperagaala

194 €, 4721 - ilmoittautumiset ja ennakkomaksut 31.10.
mennessä

Ti 31.3.2020 19.00 Don Giovanni -ooppera,
Kansallisooppera

105 €, 4679 - ilmoittautumiset ja maksut 3.2.2020 
mennessä

Pe-ma
10.-13.4.2020

Pääsiäisen junamatka Pietariin
Taideaarteiden Pietari

475 €, 4718 - ilmoittaudu heti, viimeistään 30.11.



Tapaturmavakuutuslaitokset eli vakuu-
tusyhtiöt, Valtiokonttori ja Tapaturma-
vakuutuskeskus maksoivat vuonna 
2017 lakisääteisen tapaturmavakuu-
tuksen korvauksia yhteensä 582 milj.
euroa eli noin 2,9 % enemmän kuin 
vuonna 2016. Luvussa ovat mukana 
myös lakisääteisen tapaturmavakuu-
tuksen mukaisen vapaa-ajan vakuutuk-
sen tapaturmat, joiden osuus on liki 40 
milj. euroa.

Vuonna 2017 maksettujen korvausten 
euromäärästä 60 prosenttia on työta-
paturmia tai todettuja ammattitauteja, 
jotka ovat sattuneet tai todettu vuon-
na 2015 tai aikaisemmin. 

Lähes 1,7 miljoonaa euroa yli 60 
vuotta vanhoihin korvauksiin

Kaikkein vanhimmat korvatut työta-
paturmat ovat vuodelta 1938. 1930- ja 
1940-luvuilla sattuneita työtapaturmia 
korvattiin vuonna 2017 vielä yhteensä 
hieman reilun 350 000 euron edestä.
Vanhimmat ammattitaudit, joista mak-

settiin korvauksia vuonna 2017, olivat
vuodelta 1941. 1940-luvulla todettujen
ammattitautien yhteinen korvaus-
summa oli 18 000 euroa.

Ennen vuotta 1955 sattuneita työtapa-
turmia ja todettuja ammattitauteja 
korvattiin yhteensä yli miljoonalla 
eurolla. Summa on alle kahden pro-
millen luokkaa kaikista työtapaturmis-
ta ja ammattitaudeista aiheutuneista 
korvauksista.

Lama vähensi työtä ja 
työtapaturmia

Työtapaturmien määrässä näkyvät 
talouden heilahtelut, kuten 1990-luvun 
lamavuodet. Laman aikana työn määrä
laski ja näin ollen myös työtapaturmi-
en määrä. Vuonna 1990 sattuneista 
työtapaturmista maksettiin korvauksia 
vuonna 2017 liki kuuden miljoonan 
euron edestä.  Laman pohjalla kolme 
vuotta myöhemmin sattuneista työ-
tapaturmista maksetut korvaukset 
olivat vuonna 2017 vain 3,7 miljoonaa 

Vanhin korvattava työtapaturma on 80 vuoden takaa

euroa. Vastaavaa heilahtelua ei esiinny 
ammattitautien korvauksissa. Vuosien 
1987 ja 2011 välisenä aikana ilmenneis-
tä ammattitaudeista vuonna 2017 
maksetut korvaukset olivat ilmene-
misvuosittain kahden miljoonan euron 
luokkaa.

Korvaus määräytyy voimassa 
olleen lain mukaan

Tapaturmavakuutuslain perusteella 
maksettiin korvauksia 346 miljoonaa 
euroa ja vuonna 2016 voimaan tulleen 
työtapaturma- ja ammattitautilain 
perusteella 236 miljoonaa euroa.

Tapaturmat ja ammattitaudit käsi-
tellään uuden lainsäädännön mukai-
sesti, mikäli tapaturma on sattunut
tai ammattitauti on ilmennyt 1.1.2016 
tai sen jälkeen. 
Ennen vuotta 2016 sattuneiden 
tapaturmien ja ilmenneiden ammatti-
tautien korvattavuus ja maksettavat 
korvaukset määräytyvät vanhan 
lainsäädännön mukaisesti.

Tapaturmavakuutuslaitokset korvasivat vuonna 2017 noin 187 000 työtapaturmasta ja ammatti-
taudista aiheutunutta vahinkotapahtumaa. Vanhimmat vielä korvattavat työtapaturmat ovat 
vuodelta 1938, vanhimmat vielä korvattavat, todetut ammattitaudit vuodelta 1941.

LÄHDE: TVK
www.tvk.fi

Kun yrittäjien ansioturva mahdollistui lakimuutoksen 
myötä vuonna 1995 Suomeen perustettiin kaksi yrittäjä-
kassaa: Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa (SYT-kassa) 
ja Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa 
(AYT-kassa). Nyt neljännesvuosisata myöhemmin kassat 
ovat päättäneet yhdistyä.
 
Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassan ja 
Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassan kassan kokoukset
ovat 23.5.2019 hyväksyneet sulautumissopimuksen, 
jonka perusteella AYT-kassa sulautuu SYT-kassaan 
1.1.2020 lukien.
 
Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassan puheenjohtaja
Susan Äijälän mukaan sulautumisesta on odotettavissa 
positiivisia etuja yhdistetyn kassan talouteen, hallintoon 
ja palvelujen tuottamiseen.

- Yhdistyminen on meille mahdollisuus uudistaa ja kehit-
tää palveluita molempien kassojen parhaiden käytäntö-
jen pohjalta. Suurempi kassakoko mahdollistaa parem-
min varautumisen tulevaisuuden lakimuutoksiin ja viran-
omaisvelvoitteiden täyttämiseen.

 - Tietenkin sulautumiseen liittyy kertaluontoisia kustannuksia 
mm. henkilöstöön ja tietojärjestelmien yhdistämiseen liittyen, 
mutta nämä huomioiden jäsenmaksuumme ei kohdistu koro-
tuspainetta, kertoo Äijälä.
 
Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassan puheen-
johtaja Mika Uusi-Pietilän mukaan yhdistyminen ei edellytä 
AYT:n jäseniltä mitään toimenpiteitä ja jäseniä tullaan tiedotta-
maan prosessin etenemisen eri vaiheista.

- AYT-kassan jäsenten työttömyysturva jatkuu katkotta SYT-
kassassa 1.1.2020 lukien mitään oikeuksiaan tai kerrytettyä 
työttömyysturvaansa menettämättä. Jäsenet siirtyvät SYT-
kassaan ns. vanhoina jäseninä eli jäsentemme ei tarvitse olla 
huolissaan fuusiosta, sanoo Uusi-Pietilä.
 
Sulautumisen myötä SYT:n jäsenmäärä nousee noin 30 000 
jäseneen. Kassat muodostavat yhdistyessään vakavaraisen 
ja kustannustehokkaan työttömyyskassan. Molemmat 
kassat vastaavat lain, sääntöjensä ja päätöstensä mukaisista 
velvoitteista sulautumiseen asti. Sulautuminen edellyttää 
vielä kassoja valvovan viranomaisen Finanssivalvonnan 
hyväksyntää.

Kahdesta tulee yksi –
AYT-kassa sulautuu SYT-kassaan 1.1.2020 LÄHDE: AYT

www.ayt.fi
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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


