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SMYL ry:n jäsenlehti

Kesämatka Pärnun valkoisille hiekkarannoille
6.-9. elokuuta, 2020 (to-su)		
Nelosten äiti pahoinpiteli, nimitteli, vähätteli
- Suomen kuuluisimmat neloset vaikenivat
perheväkivallasta tähän päivään saakka

Sivu 4

Sivu 11

Pääkirjoitus
Vuosi 2020 on poikkeusvuosi, ainakin entiseen verraten
Sitä ei kukaan tiedä, onko tämä
koronan muuttama rajoitettu
elämismalli uusi normaali. Koronasta en tässä kirjoita enempää,
minulle on moni todennut, että
koronauutisointia on tullut jo
aivan liikaa.

Otetaanko maksut sitten mökinmummojen kiinteistöveroina ja
haja-asutusalueen ihmisiltä polttoaineveroina? Minua ihmetyttää
tämä ekonomistien samanmielisyys. Onko kyseessä sovittu virallinen liturgia, josta ei poiketa?

Itse olen seurannut ja aika lailla
ihmetellyt julkisuuden talouskeskustelua. Tiedotusvälineet ovat
marssittaneet julkisuuteen eri
nimisiä ekonomisteja, jotka kilpaa kertovat epidemian aiheuttamasta talouden pysähtymisestä ja siitä, miten epidemian vaimentuessa talous käynnistyy ja
kaikki palautuu entiselleen.

Sain kuitenkin sattumalta kuulla
pääekonomisti Tuomas Malista,
joka puhui GnS Ekonomics
-analyysiyhtiön tekemästä talouden riskikartoituksesta. Malisen
viesti on aika karu; maailmantalous on elänyt velkakuplassa
finanssikriisistä 2008 lähtien.

Ei tarvita muuta kuin valtiolta
valtavaa velkaantumista ja miljardiluokan avustuksia kaikkialle:
yrityksille, kunnille, urheilulle, taiteelle jne. Ekonomisteja ei haittaa, joutuuko valtio ottamaan
velkaa 10 vai 30 miljardia euroa.
Kuka ne velat sitten maksaa, kun
väestömme ikärakenne on epäsuotuisa - eläkeläisten määrä
kasvaa samalla kun työssäolevien
määrä vähenee? Huoltosuhde on
vaikea ilman uusia velkojakin.

käydä vilkasta keskustelua, esimerkiksi: Mitä Suomen pitäisi
tehdä selvitäksemme ikävimmistä vaihtoehdoista?
Vaikeista ajoista huolimatta elämä jatkuu. Tänäkin vuonna lukematon määrä nuoria ja aikuisopiskelijoita valmistuu unelmiensa ammattiin. Uskon, että kun
tästä eristäytymisen ajasta päästään ja talous nousee, nousijoita
ovat uuden innovaation yritykset
He tarvitsevat ennenmuuta teitä
uusien oppien airueita!

Talous ei ole sen jälkeen kasvanut, mutta velat ovat kasvaneet.
Keskuspankkien kilpaa puhaltama maailmantalouden velkakupla puhisee ja poreilee. Koronaepidemian aiheuttama talousshokki uhkaa puhkaista sen. Näin
käydessä pelkona on kaikkien
lamojen äiti. Jopa finanssikriisi,
pankkikriisi, hyperinflaatio ja
lopulta euron hajoaminen.
Kuinka ainoastaan yksi ekonomisti kymmenistä näkee edelläolevan kaltaisen mahdollisuuden.
Miksei talouden kehityssuunnista

Päivitä tietosi

Toivotan onnea valmistuville ja
hyvää kesää kaikille lukijoille!

Markku Mikkola
hallituksen puheenjohtaja

SMYL-liiton jäsenmaksut vuosi 2020 (euroa)

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

				
				

Helsingin Merkonomit ry

109,00

0,00

56,00

www.smyl.fi/Päivitä tietosi

Kouvolan Seudun Merkonomit ry

94,00

0,00

54,00

Kymenlaakson Liiketalous ry

87,00

0,00

47,00

Porin Seudun Merkonomit ry

98,00

0,00

47,00

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

Porvoon Merkonomit ry

94,00

0,00

47,00

Savo-Karjalan Merkonomit ry

98,00

0,00

58,00

Tampereen Merkonomit ry

106,00

0,00

48,00

Huom!
Jäsenmaksun maksamatta jättäminen ei
tarkoita eroamista jäsenyydestä. Jäsenyydestä eroaminen tapahtuu aina
kirjallisesti: jasenrekisteri@smyl.fi tai
SMYL ry, PL 110, 00181 Helsinki

Turun Merkonomit ry

97,00

0,00

57,00

Kun haluat maksaa jäsenmaksun
useammassa erässä...
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Varsinainen Opiskelija- Seniorijäsen
jäsen
jäsen yli 65 v *)

*) seniorijäseneksi siirtyminen täyttämisvuotta seuraavan vuoden alussa

Yleinen työttömyyskassa YTK:n jäsenmaksu on
92 euroa / vuosi 2020.
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Huom!
Matka toteutuu, jos ja kun koronapandemian aiheuttamat liikkumis- ja
matkustusrajoitukset ovat poistuneet! Voit kuitenkin jo ilmoittautua matkalle.
Matkavahvistus ja maksut vasta, kun tiedämme, että matka toteutuu turvallisesti.

Pärnu – Viron kesäpääkaupunki

Pitkät valkoiset hiekkarannat ja vihreät puistot .
Pärnun hienolla hiekkarannalla voi kuvitella ottavansa
aurinkoa ja uivansa jossakin etelän luksuslomakohteessa.
Kesäkuukausina tämän kesäpääkaupungin sydän on
keskustan kävelykatualue, jonka puutalot ja kukkaasetelmat ovat upea kulissi terasseilla istuskelulle ja
putiikeissa kiertelylle.

SMYL-liitto kutsuu kaikki jäsenet, yksin, kaksin
tai perheineen, lapsineen, isovanhempineen,
lastenlapsineen

Kesämatkalle Pärnun
valkoisille hiekkarannoille
6.–9. elokuuta (to-su)

Vielä on kesää jäljellä...

Vietä rentouttava loma Pärnussa

torstai – sunnuntai
6.-9. elokuuta, 2020

Strand Spa & Conference***+
Rakennettu vuonna 1985 Venäjän Tietotoimisto APN kylpyläksi tuolloin salamyhkäinen ja kansalta suljettu paikka. Hotellia ja sen
huoneita on uusittu säännöllisesti, viimeksi vuonna 2011, 2016 ja
2018. Hotellissa Á la carte -ravintola, aulabaari, allasosasto, jossa
16 m uima-allas, poreallas, hierova allas, höyrysauna, löylysauna
sekä lämpimiä laavakivituoleja. Aurinkotuoleja span terassilla.
Lasten leikkikulma. Maksulliset lisäpalvelut: kauneussalonki,
hieronnat, suolakammari. Minigolf hotellin alakerrassa.

Pärnu on erinomainen paikka perhelomalle. Pärnussa teitä odottavat useat vesikeskukset, leikkikentät, seikkailupuistot, minieläintarha, kartingkeskus ja paljon muuta, upeita golfkenttiä unohtamatta. Pärnun suurin leikkialue
on merenranta. Matalavetinen ja nopeasti lämpenevä hiekkaranta soveltuu erittäin hyvin lapsiperheille, koska
ranta syvenee hitaasti ja lasten on matalassa ja lämpimässä vedessä hyvä leikkiä.
Matkaohjelma (alustava)

Matkan hinta:

Torstai 6.8.
klo 9.30 Helsinki Länsiterminaali 		
Matkalippujen jako
klo 10.30 Megastar Tallinnaan
klo 12.30 Laiva saapuu Tallinnaan
Linja-autolla Pärnuun
Majoittuminen Strand
Spa & Conference -hotelliin.
Retkitarjonnasta tarkemmin, kun
saamme tarvittavan määrän matkalle
lähtijöitä. Kaikki retket ja järjestetyt
aktiviteetit lisämaksusta.

• 319 euroa/henk., kun kaksi aikuista
majoittuu standard-luokan huoneessa
• 489 euroa/henk., kun yksi aikuinen
majoittuu standard-luokan huoneessa
• 259 euroa/lapsi 12-17v. lisävuoteella
aikuisen/aikuisten kanssa samassa
huoneessa
• 185 euroa/lapsi 4-11v. lisävuoteella
aikuisen/aikuisten kanssa samassa
huoneessa
• 40 euroa/lapsi 0-4v. lisävuoteella
aikuisen/aikuisten kanssa samassa
huoneessa

Sunnuntai 9.8.
klo 12.00 Huoneiden luovutus
Linja-autolla Tallinnaan.
Ostosaikaa ennen laivaan siirtymistä.
klo 15.30 Kokoontuminen Tallinnan
satamassa
klo 16.30 Star lähtee Tallinnasta
klo 18.30 Laiva saapuu Helsinkiin.
Ilmoittautuminen:
• sähköpostitse parnu@smyl.fi
• osallistujien nimet, syntymäajat
• varaajan sähköpostiosoite ja
jäsennumero
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Matkan hintaan sisältyy
• laivamatkat star-luokassa
• bussikuljetukset Tallinna – Pärnu
ja Pärnu - Tallinna
• majoitus Pärnussa Strand Spa
& Conference -hotellin standard-		
huoneessa aamiaisineen (3 yötä)
Ilmoittaudu viimeistään 10.6.
Ilmoitus ei ole sitova ennen kuin
saamme tiedon, että matkustusrajoitukset ovat poistuneet.

Lisämaksusta etukäteen varattuna ja
maksettuna ateriat laivalla:
Menomatkan meriaamiainen
• Aikuinen 18 euroa
• 12-17-vuotias 11 euroa
• 6-11-vuotias 8 euroa
Paluumatkan buffet
• Aikuinen 26 euroa
• 12-17-vuotias 14 euroa
• 6-11-vuotias 9 euroa
Lisämaksusta valitsemanne retket,
retkistä lisää tietoa myöhemmin.
Matkan toteutuminen edellyttää
vähintään 30 osallistujaa.
Vastuullinen matkanjärjestäjä:
Matkapojat Oy, kotipaikka Tampere,
Y-tunnus: 1842916-3
Ennakkomaksut 10.6. mennessä:
• Aikuiset 100 euroa
• Lapset 50 euroa
Loppumaksut 1.7. mennessä.

Mahotonta menoa Hymyjen saarella
Rakensimme Ceylonin saarelle, Sri Lankaan jo ennen tsunamia talvikodin, joka toimii Lotus Hill -avustustyömme
tukikohtana. Talomme sijaitsee köyhän kylän reunalla.
Aitamme takaa aukeaa oikea ja aito viidakko, lävitse pääsemätön upottava hetteikkö.
Pihallamme oli kypsymässä iso banaaniterttu. Pitkään olen
odotellut sen valmistumista. Raakoja saa Suomestakin.
Katselin illalla, että ne alkavat kellertää ja olla valmiina.
Olin hakemassa aamulla niitä ja kuulin, kuinka naapuripöheikön viidakon villi ja harvinainen musta-apinapopulaatio
piti melkoista mekkalaa. Banaanit olivat syöty, vaikka olivat
vielä hieman raakoja. Toivottavasti saivat ripulin.

ta läheiseen pöheikköön. Eikä ole takaisin tullut. Pääsi paremmille rottamaille. Onneksi vielä on toinen villikissa jäljellä. Kutsumme sitä tiikeriksi, vaikka ei olekaan tamili.
Viime viikolla auringon noustessa heräsimme, kun riikinkukot mellastivat katollamme. En tiennytkään, että riikinkukot osaavat lentää ja pitävät lempiessään kauheaa meteliä. Talomme sijaitsee pienen viidakkojärven rannalla. Takana on korkea kallioinen mäki, jossa käärmeet, erityisesti
kobrat lymyävät. Ennen talvikotimme rakentamista, kuivana aikana, käärmeet laskeutuivat kallion koloista juomaan
järvelle juuri meidän tontiltamme. Paikalliset kertoivat, että riikinkukot ovat kobrien vihollisia ja syövät niitä mennen tullen. Saavat mekastaa katollamme. Ja aloittaa lisääntymistoimenpiteet. Onneksi katto ei ole pellistä.
Mangopuustamme oli syöty suuri osa keskeneräisistä hedelmistä. Vahtimme sanoi, että paikalliset piikkisiat olivat
asialla. Kiipeävät mokomat puihin. Nekin hyväksyttäviä,
koska nekin tappavat kobria. Paikalliset ihmiset eivät tapa
käärmeitä eikä ainakaan kobraa, koska se on pyhä eläin.
Kun kobra tulee taloon sisälle etuovesta, avataan sille takaovi, ja maanitellaan se ulos. Me tapoimme alkuvuosina
kobria. Kyläläiset olivat meille vihaisia. Ihmettelin, kun eivät puhuneet meidän kanssamme kuukausikaupalla. Pahin
moka on polttaa kobra. Sen polttohautauksen haju tuo
muut kobrat paikalle.

Jo vuosia sitten vaimoni Marja oli viemässä ruokaa aidan
takana kyyhöttävälle äitikoiralle ja hänen pennuilleen.
Niitä oli alun perin 5, mutta hetteikössä asuvat varaanit –
krokotiilin kokoinen hirmuinen peto – olivat syöneet niistä jo kaksi. Kun Marja avasi portin, parin metrin päässä lymyili jättiläisvaraani. Se avasi hirmuisen suunsa. Olisittepa
nähneet, kuinka rouva lätkäisi portin kiinni ja hyppi seitsemän metrin (7) askelin kohti taloamme.
Myöhemmin adoptoimme koirapesueen. Pojat saivat nimekseen Urkki, Manu ja Mara. Äitikoira nimettiin Tarjaksi.
Mukavia talovahteja kaikki, jotka aina varaanin nähdessään
aloittivat infernaalisen haukunnan. Opimme tunnistamaan
niiden viestinnän siltä osin.
Talomme nurkkiin alkoi pari vuotta sitten ilmestyä rottia.
Saimme paikallisen ystävämme kautta kaksi aitoa villikissaa. Villikissat saavat meiltä toki ruokaa, mutta jälkiruokana ne käyvät metsästämässä rottia. Veimme edellisviikolla toisen kissoista rokotettavaksi eläinlääkärille. Houkuttelimme sen kalan kanssa muoviseen pärekoriin. Sitten kansi kiinni ja lääkärille, joka tuikkasi neulan korin sivureiästä
villikissaan. En tiedä, mistä se sai voimat. Hetkessä se riuhtaisi kolmen aikuisen ihmisen kiinni pitämän kannen raos-

Viime viikolla illalla jo pimeään aikaan Marja tuli vapisten
illalla sisään pihavarastosta. Sen oven edessä oli loikoillut
kobra. Hän oli tappanut sen kävelykepilläni. Kysyin, mistä
tiedät, että se oli kobra? ”No kun sen pää oli sellainen
leveä.” Aamulla vahtimme kanssa kävimme katsomassa
pensaan alle jäänyttä käärmettä. Se olikin Polanka. Vaan
sen pää oli leveä, kun Marja oli listinyt sen kävelykepilläni
littanaksi. Polankasta sanotaan, että se on ”Sleeping Polanka”. Se tarkoittaa sitä, että sen pureman jälkeen ihminen
nukahtaa muutamassa minuutissa, eikä enää herää.
Että tällaista rauhallista ja turvallista oleskelua täällä.
Kun säpinää haluaa, ei tarvitse muuta kuin lähteä liikenteeseen. Aluksi kuvailimme sitä kaaokseksi. Mutta sitten
tajusimme, että he noudattavat täällä maailman vanhinta ja parasta lakia. Merilakia. Toisen päälle ajaminen ei ole
sallittua. Ei missään olosuhteissa, tuli sitten vasemmalta tai
oikealta tai vaikkapa ylhäältä.
Sri Lanka, Birds Lake -viidakkojärven rannalla
Pentti-Oskari Kangas
Vapaaehtoinen avustustyöntekijäharjoittelija
vuodesta 1994
www.positiivarit.fi/lotushill
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Vieraskynä

Nirri pois
Monenlaista on Huikkanen saanut elämänsä varrella kokea,
mutta nyt tuli vastus vailla vertaa. Se on mauton, kasvoton,
hajuton, näkymätön ja niljakas. Pahempi kuin ameeba. Siltä ei
saa nirriä pois, vaikka kuinka yrittäisi. Ei ole nirriä, mistä ottaisi
kiinni.
Huikkanen puhuu tietysti koronaviruksesta, Wuhanin pirusta.
Parissa kuukaudessa se on levittäytynyt koko maapallolle.
Antartiksellekin se oli jo matkalla, mutta sattuma tuli väliin.
Huikkanenkin on tykönänsä miettinyt koronaviruksen
olemusta. Jotain perin vastenmielistä liukasluikussa on. Sitä
vastaan ei voi asettautua kasvokkain kuin mies. Se ei asetu
samalle viivalle katsomaan, miten käy, kun oikein ruvetaan
koettamaan.
Virus iskee puskista miten sattuu. Vieläkään ei tiedetä, mikä on
sen toimintalogiikka ja mitkä sen toimintamekanismit. Se vain
iskee, asettautuu taloksi ja tekee tekosensa. Pahinta on ollut sen
pelotevaikute. Siksi ovat lentokoneet maassa, laivat satamissa,
tehtaat ja koulut seis, maat kiinni. Virus liikkuu, ihmiset eivät.
Vanhat koetut keinot eivät pure koronavirukseen. Ei se, miten
Suomi selvisi vuodesta 1918, Konikapinasta, kieltolaista, talvija jatkosodasta, sotakorvauksista, jälleenrakennuksesta, Vanhan
valtauksesta, ensimmäisestä jääkiekon MM:stä ja Lordin
euroviisuvoitosta.
Kaikki ne yhdistivät kansakunnan, mutta kokemuksista ei ole
mitään apua taistelussa koronavirusta vastaan. Hyökkääjä toimii
eri säännöillä kuin puolustaja.
Tulee päivä, jolloin virus on seljätetty. Suomi on aina selvinnyt
voittajana. Juhannuksena se ei vielä tapahdu. Silloin nousee
lippu salkoon, käryää makkara karrelle, sihahtaa löylyvesi
kiukaalle ja valuu jaloviina kurkuista alas. Päälle tapella
nuhjustetaan, mutta kukaan ei tiedä, missä se perkeleen virus
luuraa.

Veijo Huikkanen
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Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry

Sääntömääräinen kevätkokous

LIITTOKOKOUSKUTSU
Lauantai 29. elokuuta, 2020 klo 14.00
Atelier-neuvotteluhuone, Box by Posti, Keskuskatu 3, 00100 Helsinki
● Nautimme ennen kokousta buffet-lounaan klo 13. Catering by Patisserie Teemu Aura.
● Kokouspaketin hinta sisältäen lounaan 49 euroa/henkilö
							
Valtakirjojen tarkastus alkaa klo 13.45

www.patisserietm.fi
https://fi-fi.facebook.com/PatisserieTM
http://instagram.com/patisserietm

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.		Käsitellään vuoden 2019 toimintakertomus
		ja päätetään niistä toimenpiteistä, joihin
		kertomus antaa aihetta
7.		Käsitellään vuoden 2019 tilinpäätös ja
		toiminnantarkastajien lausunto, päätetään
		tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuu		vapaudesta
8.		Päätetään yli-/alijäämän aiheuttamista
		toimenpiteistä
9.		Valitaan liiton tarvitsemat edustajat
10.		Käsitellään liittokokoukselle tehdyt esitykset
11.		Käsitellään jäsenhakemukset ja hyväksytään
		jäsenyyttä hakeneiden yhdistysten säännöt
		ja toiminta-alueet
12.		Ilmoitusasiat
13.		 Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!
SUOMEN MERKONOMIYHDISTYSTEN
LIITTO – SMYL RY
Hallitus

Ilmoittautumiset:
Kokoukseen ja lounaalle (49 euroa)
ilmoittautumiset 10.8. mennessä omaan
paikallisyhdistykseen.
Merkonomi News 2 / 2020
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Maksuton etäneuvonta
auttaa yrittäjää
Yrittäjillä on hätä, jonka kanssa ei pidä jäädä yksin. Yritysneuvojat
Uusyrityskeskuksissa, kehitysyhtiöissä sekä kuntien elinkeinotoimissa ympäri
Suomen tarjoavat kaikille yrityksille ja yrittäjille maksutonta yritysneuvontaa
puhelimitse ja etäyhteydellä.  
On paljon toimenpiteitä, joita yrittäjä voi tehdä tilanteensa helpottamiseksi, ja rahoitustakin koronan aiheuttamaan poikkeustilanteeseen on haettavissa. Yrittäjän
voi olla hankala toimia tehokkaasti tilanteessa, jossa
huoli tulevasta on suuri ja ohjeistukset hajallaan eri
lähteissä.
Suomen Yrittäjät, Kuntaliitto, Suomen Elinkeino- ja
Kehitysyhtiöt SEKES sekä Suomen Uusyrityskeskukset
ry tekevät koronatilanteessa yhteistyötä ja ovat koonneet kaikki maksutonta yritysneuvontaa tarjoavat tahot
valtakunnalliseen listaan. Yrittäjän on näin helppo löytää
apua omalta alueeltaan. Mukana on yhteensä noin 500
yritysneuvojaa eri puolilta Suomea.
Apua yrityksen asioiden järjestelyyn ja
rahoituksen hakemiseen
Neuvontatilanteessa yritysneuvoja ja yrittäjä muodostavat kokonaiskuvan yrityksen taloustilanteesta, arvioivat kassavirran ja sen riittävyyden, etsivät oikeat rahoitustuet ja listaavat tarvittavia toimia, esimerkiksi maksuaikajärjestelyjä. Yritysneuvoja auttaa tarvittaessa myös
rahoitushakemuksen laatimisessa.
Markkinoille on tullut maksullisia toimijoita, jotka tekevät
esimerkiksi yrittäjän puolesta koronarahoitushakemuksia
melko huomattavaa korvausta vastaan. Se ei ole kiellettyä, mutta tilanteessa, jossa yritysten varat ovat muutenkin ehtymässä, on tärkeää tietää, että myös maksutonta
apua on saatavilla.
– Yrittäjille tulee nyt saada levitettyä tehokkaasti tietoa
tästä maksuttomasta ja luotettavasta yritysneuvonnasta,
jota on tarjolla, korostaa Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala.
Kujala muistuttaa myös, että julkisen rahoituksen hakeminen on pyritty tekemään koronatilanteessa mahdollisimman helpoksi, jotta tuen saaminen ei jäisi byrokratiasta kiinni.
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– Yritysneuvojat ovat arjessakin yrittäjän ensimmäinen
kontakti ongelmakohdissa ja kehittämishankkeissa.
Koronakriisin aikana yrityksille on tehostetusti tarjolla
apua tästä tutusta lähteestä, lisää SEKESin toiminnanjohtaja Jaakko Helenius.
Yritysneuvonnassa näkyy ja saa näkyä
musertava huoli
Osa yrittäjistä on ottanut yhteyttä alueensa yritysneuvojaan varmistaakseen, että on tehnyt kaiken mahdollisen
ja toiminut oikein. Monien yrittäjien kanssa on kuitenkin
lähdetty liikkeelle tilanteen rauhoittamisesta.
– Osalle keskustelu yritysneuvojan kanssa on ollut hätähuuto, koska kriisin keskellä ei ole ollut mahdollista laatia yksin listaa tarvittavista toimista. Keskustelu on selkiyttänyt ajatukset, ja tuloksena on syntynyt toimintasuunnitelma, kertoo Suomen Uusyrityskeskukset ry:n
toimitusjohtaja Susanna Kallama.
Alueiden elinkeinotoimijat tahtovat muistuttaa, että
syyksi yhteydenottoon ja neuvonta-ajan varaamiseen
riittää myös halu puhua ja purkaa tilanteen aiheuttamia
tuntemuksia. Yritysneuvojan työ on auttaa yrittäjää ja
etsiä ratkaisuja yhdessä tämän kanssa.  
Suomen 30 Uusyrityskeskusta tarjoaa maksutonta ja
luottamuksellista yritysneuvontaa alkaville yrittäjille ja
yrittäjyyttä suunnitteleville. Uusyrityskeskusverkoston
taustatukena on yli 1500 yrityselämän asiantuntijaa.
Uusyrityskeskusten neuvonnalla on ISO 9001:2015
-laatusertifikaatti. Laatukriteerit edellyttävät, että kahden vuoden kuluttua yli 90 prosenttia ja viiden vuoden
kuluttua vähintään 80 prosenttia Uusyrityskeskusten
kautta toimintansa aloittaneista yrityksistä on edelleen
toiminnassa. Suomen Uusyrityskeskukset ry on
paikallisten Uusyrityskeskusten yhteistoimintajärjestö.
Lähde: www.uusyrityskeskus.fi
Merkonomi News 2 / 2020

| 8

Korkeasaari avataan jälleen 1.6.2020
Eläintarha sulkeutui yleisöltä koronavirustilanteen varotoimena maaliskuussa ja avataan jälleen 1.6.2020,
huomioiden viranomaisten edellyttämät rajoitukset. Suomen hallitus linjasi 4.5.2020, että eläintarhojen osalta
turvallisuus koronavirustilanteessa varmistetaan rajaamalla asiakasmäärää sekä huolehtimalla turvaväleistä ja
hygieniasta. Ainakin alkuvaiheessa sisätilat, kuten trooppiset talot ja evästilat, mukaan lukien kota ja laavu,
pidetään suljettuina. Ravintolat, osa kioskeista, wc:t, ulkoeväspaikat ja kauppa tullaan avaamaan, mutta tilojen
samanaikaista kävijämäärää rajoitetaan.
Lisää tietoa avaamiseen liityvistä rajoituksista saat www.korkeasaari.fi. Kokoamme myös poikkeustilanteeseen
liittyviä käytännön ohjeita kotisivuille, sitä mukaa kun tilanne selkiytyy. Sivuilta löytyy myös monenlaista eläimellistä
puuhaa ja ajanvietettä avaamisen odottelun ajalle.

Korkeasaari neuvoo oikeaoppisen
koronatervehdyksen: ”Ole manuli”
Koronavirus on muuttanut monia asioita maailmassa, eikä
sen vaikutusta sosiaaliseen kanssakäymiseen voida vähätellä,
lähikontakteja tulee välttää, jotta virus ei leviäisi holtittomasti.
Korkeasaaren eläintarha selkeyttää asian opettavaisesti
kahden eri eläimen kautta: preerikon ja manulin.
Preerikko on varsin sosiaalinen jyrsijä, joka elelee perhekunnissa ja tervehtii samaan perhekuntaan kuuluvaa lajitoveriaan
varsin läheisesti hieromalla hampaita vastakkain. Muutenkin
laji viihtyy läheisissä tunnelmissa toisiaan rapsutellen ja
pusutellen.
Sehän ei koronan aikaan sovi. Mutta onneksi on manuleita.
Manuli on erakon elämää elelevä arokissa, jota ei sen ilmeiden perusteella paljoa mikään kiinnosta. Korkeasaaressa
manulia katsomaan hakeutuneet voivat myös allekirjoittaa,
että manulia ei vois vähempää kiinnostaa. Manuli on yksineläjä, joka hakeutuu lajitovereidensa luokse vain kiima-aikaan.
Kiima-aika on kerran vuodessa keväisin.

Nämä ynseäilmeiset arokissat viihtyvät omissa
oloissaan. Olkaamme manuleita!
Tervetuloa, nähdään pian Korkeasaaressa!
Mari Lehmonen
tiedottaja
Korkeasaaren eläintarha
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Kesälukemista
Kesä on lukemisen kulta-aikaa. Kirja on
oivallinen kumppani rannoille ja reissuille.
Lukeminen on myös rentouttavaa lomapuuhailua, ja lomalla luetaankin niitä vuoden kuluessa ilmestyneitä uutuuskirjoja,
jotka ovat ajanpuutteen vuoksi jääneet
aiemmin lukematta.

Onnellinen lapsi

Sauna, keho & mieli

Lastenpsykiatrian dosentti, lääketieteen tohtori Jari Sinkkonen
kertoo, miten kasvatetaan onnellinen lapsi. Hän avaa maanläheisesti,
mitä tiedetään lapsen kehityksestä,
peräänkuuluttaa tervettä järkeä
kasvatuskeskusteluun ja antaa
kannustavaa tukea vanhemmille.

Kirjoittajat, tutkija Tanjaniina
Laukkanen ja professori, kardiologi
Jari Laukkanen ovat kansainvälisen
tutkimusryhmänsä kanssa julkaisseet
viime vuosina 15 vertaisarvioitua
tieteellistä tutkimusta saunan terveysvaikutuksista. Professori Laukkanen on ollut laatimassa liikunnan
Käypä hoito -suosituksia ja toimii
asiantuntijana Euroopan kardiologisen seuran preventiojaoksessa.

Lapsi ei ole onnellinen, kun hänen
tieltään poistetaan kaikki mielipahaa
aiheuttava. Toisaalta kovuutta hakemallakaan ei onnellisuutta aikaansaada. Vaihtuvia kasvatusmuoteja
seuraamalla menee sekä vanhempi
että lapsi päästään pyörälle.
Kirja kertoo näiden sijasta turvallisen kiintymyssuhteen merkityksestä,
hyvän itsetunnon kehittymisestä,
rennon yhdessä olon hyödyllisyydestä, toimivan vuorovaikutuksen opettelemisesta, rajojen asettamisen tärkeydestä ja rakkauden osoittamisen
välttämättömyydestä.
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Laukkaset ovat selvittäneet saunomisen yhteyttä terveyteen usean
vuoden ajan osana kansainvälistä
tutkimusryhmää, joka on julkaissut
aiheesta kolmekymmentä vertaisarvioitua tutkimusta.
Tutkimuksissa on huomattu, että
säännöllisellä saunomisella on
useita terveyshyötyjä. Niistä keskeisimpiä ovat sydän- ja verisuonitautien sekä muistisairauksien riskin
pieneneminen.

Virus kosmoksen kapellimestari
Jyväskylän yliopistossa työskentelevä virologian dosentti ja Akatemiatutkija Matti Jalasvuori kirjoitti kirjan aiheesta, joka on nyt ajankohtaisempi kuin koskaan. Kirjassaan hän
vertaa virusta kapellimestariin ja
tahtipuikkoon, miksi?
Koronavirus on nyt keskuudessamme - kenties pysyvästi. Kirja vie lukijan matkalle virusten kosmokseen,
jossa elämä, tiede ja filosofia nivoutuvat yhteen. Virus pakotti koko
maailman varotilaan vain muutamassa kuukaudessa. Rajoja suljettiin, ihmisiä eristettiin ja maskit valtasivat
katukuvan. Siitä huolimatta virus
päätyi hetkessä kaikille asutuille
mantereille.
Mikä virus oikeastaan on? Tiesitkö,
että sinunkin perimässäsi on enemmän virusten jäänteitä kuin varsinaisia ihmisen geenejä?

Kesälukemista
Nelosten äiti pahoinpiteli, nimitteli ja vähätteli –

Teksti: Anna-Maija Kunnas

Suomen kuuluisimmat neloset vaikenivat perheväkivallasta
tähän päivään saakka

"

Neloset odottivat keittiön pöydän
alla vuoroaan äidin piiskattavaksi.
Piiskaa neloset saivat usein. Ei joka
päivä, mutta säännöllisesti ja ilman
mitään sen kummempaa syytä.
Ehkä syyksi riitti se, että neloset
olivat leikeissään äänekkäitä ja äiti
oli ääniyliherkkä.

"

Neloset-kirjan kirjoittajat
Sanna Wallenius ja Helena Jouppila
Kuvaaja: Petri Mast

Isokyröläiseen Jouppilan perheeseen syntyi 10. kesäkuuta 1951
suurena yllätyksenä nelosvauvat.
Hätäkasteessa vauvat saivat nimet
Helena, Martti, Erkki ja Jorma.
He olivat Suomen ensimmäiset
eloonjääneet neloset. Jouppilan
neloset olivat syntyessään suuri
uutinen Suomessa. Ensimmäiset
eloonjääneet neloset olivat ihme
sodanjälkeisessä Suomessa.
Heidän kehitystään seurattiin
lukuisissa lehtijutuissa, lapset
esiintyivät paljon messuilla ja
näyttelyissä.

- Kauan mietin, kerronko avoimesti kaikesta, mitä meillä kotona
tapahtui. Osoittautui kuitenkin oikeaksi, että kerroin, sanoo Helena
haastattelumme alussa.

Helmikuussa 2020 ilmestynyt kirja,
Neloset, kertoo Suomen tunnetuimpien nelosten elämästä idyllisen
julkisivun takana. Helena Jouppila,
yksi 1950-luvulla julkisuudessa
seuratuista pohjalaisista Jouppilan
nelosista, kertoo kirjassaan omasta
ja veljiensä elämästä kodissa, jossa
äidin erityisesti tyttäreensä kohdistama pahoinpitely oli sekä sanallista
että ruumiillista.

Kirjan loppuun saattaminen oli Helenalle helpotus ja sen saama
vastaanotto ja julkisuusmylly yllätys. Palautetta on tullut paljon. Moni
on saanut kirjasta lohtua ja löytänyt omista kokemuksistaan kosketuspintaa siihen. Kirjasta on otettu neljäs painos.

Helena Jouppilan, yhdessä toimittaja Sanna Walleniuksen kanssa, kirjoittama kirja "Neloset – Jouppilan
sisarusten tarina" paljastaa, että
neloset kärsivät kiiltävän julkisuuskuvan takana henkisestä ja fyysisestä
väkivallasta: piiskaaminen oli säännöllistä, nimittely ja vähättely arkipäiväistä.

- Teimme yhteistyötä, Sanna ja minä, käsikirjoituksen kanssa joulukuusta 2018 alkaen. Elokuussa 2019 kirjan käsikirjoitus lähti tuottajalle
pari kuukautta ennen määräaikaa, Helena muistelee kirjan alkutaivalta.
- Onneksi veljet antoivat kirjahankkeelle täyden tukensa. Meitä nelosia
vuosia nuoremman sisaremme asenne oli varovaisempi. Monet asiat
tulivat hänen tietoonsa vasta kirjan myötä. Hanke kuitenkin lähensi
meitä sisarussarjana. Ne sukulaiset, jotka tiesivät kirjahankkeesta,
antoivat tukensa. Meillä oli isänpuoleisten serkkujen kokous kesällä
2018. Luin siellä otteita käsikirjoituksesta ennen kuin olin saanut kirjalle
kustantajaa, Helena jatkaa.

- Uusiakin asioita on tullut tietooni. Ihmettelin kirjaa tehdessäni, eivätkö vanhempamme yrittäneet hakea hoitoapua kunnan palkkaaman
lastenhoitajan lopetettua. Neljän pienen lapsen hoitaminen on aikaa
vievää ja kuormittaa koko perhettä. Selvisi, että meillä oli nuoria
naisia koti- ja hoitoapuna, mutta yhteistyö jokaisen kohdalla katkesi
äidin mustasukkaisuuteen isästä. Ainakin kolmen kohdalla kävi näin,
selventää Helena.
Helena on halunnut kiinnittää kirjalla huomiota kaltoin kohdeltuihin
lapsiin. Ilmiöhän ei ole loppunut, vaikka laki kielsi lapsiin kohdistuvan
väkivallan jo vuonna 1984. Nyt korona-aikana lapsiin kohdistuvan
väkivallan riski on erityisesti kasvanut.
Helena toteaa, että kirjalle ei tule jatkoa. Sovinnon ja anteeksiantamisen teemat, kuten sukupolvien takaa tuleva hyvä ja paha perintö
kiinnostavat edelleen. Jää nähtäväksi, syntyykö niiden tiimoilta jotakin.
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Miksi en voi hakea päivärahaa kerralla
koko lomautuksen ajalta?
Kun kymmenettuhannet ihmiset hakevat ehkä ensimmäistä kertaa elämässään työttömyysetuuksia, tulee
eteemme kysymyksiä asioista, jotka ovat meille niin
itsestäänselviä, että emme ole aiemmin osanneet niistä
viestiä tarvittavalla laajuudella ja selkeydellä. Erityisesti
pohdintaa aiheuttavat päivärahan hakemisen käytännöt.
Niin milloin sen ensimmäisen hakemuksen voi
lähettää?
Työttömyysturvalain mukaan ansiopäivärahahakemus
tehdään kirjallisesti. Paljon sen tarkemmin asiaa ei ole
määritelty. Hieman tarkennusta löytyy valtioneuvoston
asetuksesta, joka on annettu työttömyysturvalain toimeenpanosta. Asetuksen mukaan "ansiopäiväraha maksetaan päivärahakauden alkamisesta lukien jälkikäteen
neljän viikon tai kuukauden maksukausittain, kuitenkin
siten, että ensimmäinen maksukausi voi olla edellä
mainittua lyhyempi."
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ohjaamme aina
hakijaa hakemaan niin, että neljä viikkoa tai kuukausi
täyttyy. Poikkeuksena tietenkin tilanteet, joissa työttömyys tai lomautus päättyy. Käytännössä asetuksen sisältö tarkoittaa myös sitä, että hakijan on turha hakea ennakkoon tulevaa aikaa, koska joka tapauksessa voimme
kuitenkin maksaa vasta jälkikäteen mennyttä aikaa. Ja
koska hakemuksella selvitämme etuusoikeuteen vaikuttavia seikkoja, meidän pitäisi joka tapauksessa myös
pyytää lisäselvitystä ennakkoon tehtyyn hakemukseen,
koska vasta jälkikäteen jokainen tietää, mitä on tapahtunut.
Kun ensimmäinen maksukausi voi asetuksen mukaan
olla lyhyempi kuin neljä viikkoa tai kuukausi, tarkoittaa
se sitä, että ensimmäisen hakemuksen voit laittaa jo
ennen kuin neljä viikkoa tai kuukausi on kulunut. Ei kuitenkaan ole olemassa lakisääteistä rajaa sille, milloin ensimmäisen päivärahahakemuksen voit tarkalleen ottaen
lähettää. Vakiintunut käytäntö on kaksi viikkoa. Kaksi
viikkoa on hyvä aika, koska ensimmäisen hakemuksen
käsittelyaika on tyypillisesti hieman pidempi. Kun laitat
ensimmäisen hakemuksen vähän aikaisemmin, saat
ensimmäisen päivärahan noin kuukauden kuluttua työttömyyden tai lomautuksen alkamisesta.
Kaksi viikkoa on käytännöllinen myös siitä syystä, että
työttömyyspäivärahakauden alkuun asetetaan pääsääntöisesti viittä täyttä työpäivää vastaava omavastuuaika,
jolta ei voida maksaa. Jos siis lähetät ensimmäisen hakemuksen ennen kuin omavastuuaika on kulunut, saat ensimmäiseen hakemukseen kielteisen päätöksen. Tämä
aiheuttaa turhaa työtä ja voi viivästyttää päivärahojesi
maksua. Hämmennystä tässä aiheuttaa se, että nyt koronaepidemian aikana on voimassa poikkeuspykälä, joka
sallii päivärahan maksamisen myös omavastuun ajalta,
mutta se on toinen juttu.
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Teksti: Petja Eklund
työttömyysturva-asiantuntija
YTK

Mikä on ensimmäinen hakemus ja voinko kiirehtiä
rahojani hakemalla lyhyemmältä ajalta?
Ensimmäisellä hakemuksella tarkoitamme sitä hakemusta, jonka lähetät, kun työttömyys tai lomautus alkaa,
etkä sitä ennen ole hetkeen hakenut päivärahaa.
Käsittelyn näkökulmasta "ensimmäinen hakemus" on
hakemus, jonka tietojen pohjalta teemme ratkaisun siitä,
täyttyvätkö ansiopäivärahan maksamisen edellytykset ja
mikä on täyden ansiopäivärahasi määrä.
Olemme ahkerasti neuvoneet tekemään ensimmäisen
hakemuksen, kun lomautuksen tai työttömyyden alkamisesta on kulunut kaksi viikkoa. Olemme onnistuneet
siinä niin hyvin, että myös ne, jotka ovat jo olleet päivärahan saajina osa-aikatyön aikana ja ovat tulleet lomautetuksi, ovat tehneet hakemuksen kahden viikon päästä
lomautuksen alkamisesta. Tämä ei ole tarpeellista, koska
kyseessä ei ole "ensimmäinen hakemus", vaan normaali
jatkohakemus, jonka aikana on vain tapahtunut joku
muutos. Silloin jatketaan normaalia hakurytmiä.
Suurten hakemusmäärien vuoksi käsittelymme on ruuhkautunut ja ansiopäivärahapäätöksiä joutuu odottamaan
tavanomaista pidempään. Sinun ei kannata tehdä hakemusta lyhyemmältä ajalta siinä toivossa, että saisit rahasi
nopeammin. Normaalisti jatkohakemus, jossa ei ole
muutoksia, menee maksuun heti. Jos hakemuksessa on
muutoksia, se menee käsittelyjonoon ja me tarkistamme
erikseen, mitä muutoksia on ollut. Maksaminen viivästyy.
Miksi en voi hakea päivärahaa kerralla koko
lomautuksen ajalta?
Monia sosiaalietuuksia ja myös esimerkiksi yritystukia
haetaan siten, että yhdellä hakemuksella haetaan tuki
koko tukiajaksi. Siksi moni on ihmetellyt sitä, että ei voi
hakea etukäteen koko lomautusaikaa. Ymmärrettävä
ajatus varsinkin silloin, kun koko lomautusaika on etukäteen tiedossa.
Työttömyysturva ei kuitenkaan toimi näin. Etuutta
maksetaan aina takautuvasti ja hakujakson aikaiset
tapahtumat vaikuttavat herkästi etuusoikeuteen. Jos
etuuksia voisi hakea etukäteen, meidän pitäisi kuitenkin
jälkikäteen tarkistaa, että mitään muutoksia ei ole ollut.
Eli käytännössä pyytäisimme aina uuden hakemus
menneeltä ajalta.
Vaikka esimerkiksi tuleva lomautusjakso olisi etukäteen
tiedossa, ei kukaan voi tietää, miten se todellisuudessa
tulee toteutumaan. Vastaavasti on myös mahdotonta
tietää mitään niistä lukuisista seikoista, kuten esimerkiksi
sairastumisesta, jotka voivat vaikuttaa etuusoikeuteen.
Jos mitään muutoksia ei ole ollut, on päivärahan
hakeminen kuitenkin onneksi erittäin helppoa. Toki se
pitää muistaa tehdä, mutta aikaa ja vaivaa se ei juurikaan
vaadi.
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YTK helpottaa päivärahan hakemista

Päivärahan hakemisen kymmenen käskyä

Yleinen työttömyyskassa YTK on uudistanut päivärahojen 1. Ilmoittaudu heti TE-toimistoon.
hakemista siten, että palkkatiedot voidaan hakea tulo2. Hae päivärahaa aina takautuvasti menneeltä ajalta.
rekisteristä jo hakemusvaiheessa. Tämä nopeuttaa
Ensimmäisessä hakemuksessa kahdelta kuluneelta
käsittelyä ja helpottaa hakemusruuhkaa.
viikolta ja jatkohakemuksessa neljältä kuluneelta
viikolta tai yhdeltä kuluneelta kuukaudelta.
- Meille on erittäin tärkeää, että voimme etulinjassa
3. Päivärahaa ei voi hakea ennakkoon tulevalta ajalta.
auttaa jäseniämme toimimaan oikein monille uudessa
4. Tee ensimmäinen hakemus, kun työttömyyden tai
ja haastavassakin tilanteessa, kertoo YTK:n
lomautuksen alkamisesta on kulunut kaksi viikkoa.
palvelukehittäjä Jenni Lundelin.
Hae kuluneet kaksi viikkoa.
5. Tee jatkohakemus, jos työttömyys tai lomautus 		
Joskus tulorekisteritietoihin tarvitaan tarkennuksia,
jatkuu, vaikka ensimmäistä hakemusta ei olisi vielä 		
esimerkiksi erittelyjä lomarahoista tai -korvauksista, jolkäsitelty.
loin OmaYTK ohjaa käyttäjää näiden täydentämisessä
6. Tee jatkohakemus aikaisintaan neljän viikon tai 		
ja hakija voi itse ilmoittaa tarpeellisia tietoja. Erillistä
yhden kuukauden jälkeen ensimmäisen hakemuksesi
palkkatodistusta ei pääsääntöisesti enää tarvita, jos hakiviimeisestä päivästä.
ja on täsmentänyt itse tulorekisteritietoja. Näin käsittely 7. Saat rahasi nopeammin, kun noudatat jatkohakeetenee sujuvammin. Lomautukseen ja irtisanomiseen
muksessa OmaYTK:n ehdottamaa hakujaksoa.
liittyen OmaYTK pyytää liitteitä erikseen.
8. Tee viimeinen hakemus aikaisintaan viimeisenä 		
lomautus- tai työttömyyspäivänä.
Päivärahahakemusten käsittely on sitä joutuisampaa,
9. Tee hakemus viimeistään kolmen kuukauden 		
mitä huolellisemmin työnantajat ilmoittavat palkkatiedot
kuluessa hakujakson ensimmäisestä päivästä.
tulorekisteriin.
10. Keep calm. Jos hakemuksesta puuttuu jotain,
otamme yhteyttä.
YTK toivoo, että kaikki työnantajat käyttävät tulorekiswww.ytk.fi
terissä laajaa ilmoitustapaa ja antavat myös muut vapaaehtoiset tiedot tulorekisteriin. Tämä helpottaa myös
työnantajia, kun jälkeenpäin ei tarvitse toimittaa lisäYTK vastasi hakemusruuhkaan rekrytoimalla
tietoja.
100 uutta työntekijää
Hyvä asiakaskokemus on kehityksen ajuri
YTK hoitaa jo joka viidennen palkansaajan ansioturvan
Suomessa. YTK:n jäsenten OmaYTK-asiointipalvelua on
kehitetty juuri oman jäsenistön tarpeisiin.
Käyttäjäystävällinen järjestelmä ja tulorekisteritietojen
haku nopeuttavat käsittelyä.
- Meille on erittäin tärkeää, että voimme etulinjassa
auttaa jäseniämme toimimaan oikein monille uudessa
ja haastavassakin tilanteessa. Toki kehitettävää
riittää aina ja parannamme palvelua jatkuvasti,
kertoo YTK:n palvelukehittäjä Jenni Lundelin.
Samalla saamme olla edelläkävijöitä työttömyysturvan
digitalisaatiossa.
OmaYTK on asiakaspalautteiden ja käyttäjätutkimusten
pohjalta tehty ainutlaatuinen palvelu, jota YTK kehittää
jatkossakin asiakaskokemusten perusteella.
Yleinen työttömyyskassa YTK on kaikkien palkansaajien
työttömyyskassa, joka vakuuttaa joka viidennen suomalaisen palkansaajan työttömyyden varalta.
Jäsenmäärältään YTK on Suomen suurin työttömyyskassa ja sen toimintaa valvoo Finanssivalvonta.
YTK palvelee valtakunnallisesti verkossa osoitteessa
www.ytk.fi.

Yleinen työttömyyskassa YTK on vuoden alusta lähtien
palkannut 100 uutta tekijää, jotka helpottavat koronaepidemian aiheuttamaa päivärahahakemusten ruuhkaa
pääosin hakemuskäsittelyssä ja asiakaspalvelussa.
Valmistautuminen kasvaviin hakemusmääriin aloitettiin
YTK:ssa jo helmikuussa ennennäkemättömillä rekrytointisuunnitelmilla. YTK:n noin 150 hengen henkilöstö on
perinteisesti ollut pysyvää ja uusia rekrytointeja on tehty
enimmillään vain noin kymmenen vuodessa.
- Yllättävimmät rekrytointiin liittyvät haasteet ovat näinä
aikoina aivan omanlaisiaan. Koko henkilöstö työskentelee etänä. Kun uudet työntekijät tulevat hakemaan työvälineitään Loimaalta, ryhmät on aikataulutettava tarkasti, jotta pystytään pitämään turvavälit. Onneksi olimme
ajoissa liikkeellä, jotta saimme oikeat välineet kaikille,
kertoo YTK:n henkilöstöpäällikkö Anne Pihlava.
Normaalisti YTK:n perehdytys uudelle työntekijälle kestää kuukausia, koska työttömyysturvan soveltaminen on
asiantuntemusta vaativaa työtä. Työn tekemisen ja kouluttamisen tapoja on mietitty uudelleen ja kokeneiden
YTK:laisten apu hyödynnetään.
- Uudet tekijät koulutetaan palvelemaan jäseniämme ja
käsittelemään etuusasioita samalla huolellisella työskentelyotteella, kuin mihin olemme tottuneet. Tuloksia
valvotaan sisäisesti, jotta varmistutaan työn oikeellisuudesta ja lainmukaisuudesta, toteaa lakimies Ermo
Inkeroinen sisäisestä lisäresurssiprojektiryhmästä.
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Työsuhdejuristin palsta
Huom! Yhteydenotot juristeihin SMYL-liiton kautta.
Tarkastamme jäsenyyden voimassaolon.
Asianajotoimisto Aika Toimistossamme teitä palvelevat:
● asianajaja, varatuomari Esa Schön
● lakimies, oikeustieteen maisteri Tuomas Tuokko
● lakimies, oikeustieteen maisteri Maiju Eronen
(perhevapaalla kesään 2020 asti)
● avustava lakimies, oikeustieteen maisteri Heli Koivukallio

Työntekijän lomauttaminen ja
työttömyysturva poikkeusoloissa
Koronaviruspandemia on johtanut massalomautuksiin suomalaisilla työpaikoilla. Monilla työpaikoilla pohditaan lomauttamisen perusteita, toteuttamistapaa, lomautusilmoitusaikaa sekä
työttömyysturvaan liittyviä kysymyksiä.
Lomautusperusteet ja lomautuksen
toteuttamistapa
Lomautusperusteet määritellään työsopimuslaissa
ja työehtosopimuksessa. Työehtosopimuksissa ei
kuitenkaan ole yleensä poikettu laissa säädetyistä
lomauttamisen perusteista. Työsopimuslain mukaan työntekijä voidaan lomauttaa joko toistaiseksi
tai määräajaksi, jos työnantajalla on tuotannollinen
ja taloudellinen irtisanomisperuste, tai tämän edellytykset tarjota työtä ovat vähentyneet enintään 90
päivän ajaksi, eikä työntekijälle voida kohtuudella
järjestää muuta sopivaa työtä tai työnantajan tarpeita vastaavaa koulutusta.
Lomautus voidaan toteuttaa työn vähenemisen
määrästä riippuen joko kokoaikaisena tai osaaikaisena. Osa-aikainen lomautus voidaan puolestaan toteuttaa joko päivittäistä työaikaa tai työviikkoa lyhentämällä.

Lomautusilmoitusajat
Lomautusilmoitusajat määräytyvät lain tai työehtosopimuksen mukaisesti. Jos työehtosopimuksesta
ei muuta johdu, lomautusilmoitusaika on lähtökohtaisesti 14 päivää. Tällä hetkellä voimassa olevan
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tilapäisen lakimuutoksen perusteella lomautusilmoitusaika on kuitenkin vain viisi päivää. Sitä
sovelletaan niihin lomautuksiin, joita koskeva
lomautusilmoitus annetaan viimeistään 30.6.2020.
Poikkeuksen voimassaoloaikaa saatetaan kuitenkin jatkaa 31.12.2020 saakka. Monissa työehtosopimuksissa on sovittu lomautusilmoitusajoista laista poikkeavasti. Esimerkiksi kaupan alan työehtosopimuksen mukaan lomautusilmoitusaika voidaan
lyhentää paikallisesti sopien kolmeen päivään.

Lomautetun työntekijän oikeus
työttömyyspäivärahaan
Työntekijällä on oikeus saada lomautuksen ajalta
työttömyyspäivärahaa, jos päivärahan maksamisen
edellytykset täyttyvät. Tärkein niistä on se, että
työntekijä on ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon. Tämän jälkeen työntekijä voi
hakea työttömyyspäivärahaa Kelasta tai työttömyyskassasta, jos työntekijä on kassan jäsen, ja
ansiosidonnaisen päivärahan maksamisedellytykset täyttyvät.
Työnhakijaksi ilmoittautumisen lisäksi ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan maksaminen edellyttää, että henkilö täyttää työssäoloehdon, eli hän

on ollut viimeisten 28 kuukauden aikana työttömyyskassan jäsenenä ollessaan vähintään 26
kalenteriviikkoa sellaisessa työssä, jossa viikkotyöaika on vähintään 18 tuntia. Jos 26 viikon työssäoloedellytys ei täyty, päivärahaa voi kuitenkin
vallitsevassa tilanteessa saada myös vähintään 13
viikon työskentelyn perusteella, jos hakijalla on
vähintään yksi työssäoloehtoon luettava työskentelyviikko 1.3.2020 jälkeiseltä ajalta, ja päivärahan
ensimmäinen maksupäivä on viimeistään 5.7.2020.
Jos henkilö ei ole työttömyyskassan jäsen tai ei
ole täyttänyt edellä mainittua työssäoloehtoa
työttömyyskassan jäsenyyden aikana, tällä ei ole
oikeutta ansiosidonnaiseen päivärahaan. Hänellä
on kuitenkin oikeus saada Kelalta peruspäivärahaa, jos työssäoloehto täyttyy. Jos työssäoloehto ei täyty, hakijalla voi olla oikeus tarveharkintaiseen työmarkkinatukeen.

Omavastuuaika ja työttömyysturvan
enimmäisaika
Työttömyyspäivärahaa maksetaan sen jälkeen, kun
työntekijä on ollut työttömänä työnhakijana viittä
täyttä työpäivää vastaavan ajan enintään kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana. Tällä hetkellä voimassa olevan poikkeuslain nojalla työnhakijalle voidaan kuitenkin maksaa päivärahaa myös
edellä mainitulta omavastuuajalta. Ensimmäisen
päivärahahakemuksen voi tehdä sen jälkeen, kun
on ollut työnhakijana kaksi viikkoa. Keskimääräinen
ansiopäivärahahakemuksen käsittelyaika on tällä
hetkellä noin kaksi viikkoa. Vallitsevasta tilanteesta
johtuen hakemuksen käsittelyssä saattaa kuitenkin
mennä myös pidempään.

Tällä hetkellä voimassa olevan tilapäisen lakimuutoksen vuoksi edellä mainitut enimmäismaksuajat
eivät kuitenkaan kulu 16.3.2020 tai sen jälkeen
lomautuksen aikana.
Käytännössä tämä tarkoittaa, että lomautuspäiviä
ei lueta edellä mainittuihin enimmäisaikoihin
16.3.-30.6.2020 välisenä aikana.

Lomautetun työntekijän työsuhteen
päättyminen
Lomautettuna olevalla työntekijällä on
oikeus irtisanoa työsuhteensa irtisanomisaikaa noudattamatta.
Tämä koskee myös osa-aikaisesti lomautettua.
Tällöin työsuhde päättyy välittömästi. Työntekijällä
on kuitenkin oikeus irtisanomisajan palkkaan siinä
tapauksessa, että kokoaikainen lomautus on kestänyt yhdenjakoisesti vähintään 200 päivää. Työntekijällä on oikeus irtisanomisajan palkkaan myös,
jos työnantaja irtisanoo työsuhteen lomautuksen
aikana.

Työttömyyspäivärahaa maksetaan 300, 400
tai 500 päivää
Työttömyyspäivärahaa maksetaan työnhakijan
iästä ja työhistorian pituudesta riippuen normaalisti 300, 400 tai 500 päivää.
● Jos työntekijällä on työhistoriaa päivärahan
maksamisen alkaessa enintään kolme vuotta,
päivärahaa maksetaan enintään 300 päivää.
● Jos työhistoriaa on yli kolme vuotta, päivärahaa
maksetaan enintään 400 päivää.
● 500 päivän enimmäisaika puolestaan koskee
niitä, jotka täyttävät työssäoloehdon 58 vuotta
täytettyään, ja jotka ovat työskennelleet työssäoloehdon täyttymiseen mennessä vähintään
viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.
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Tapahtumat
Turun Merkonomit ry
Koronapandemian aiheuttamien rajoitusten vuoksi
peruuntunut kokous pidetään

Pe 11.9. klo 18
Parasta elämässä

Kulttuuritalo Kehräämö, Pori

Ma 24.8. klo 17
Turun Merkonomit ry:n sääntömääräinen
kevätkokous
Paikka on vielä avoin.

Olemme varanneet alustavasti lippuja Martti Suosalon
esitykseen 11.9.2020 Rakastajat-teatterin näyttämölle
Kehräämöön. Kun saamme vahvistuksen esityksen toteutumisesta, ilmoitamme jäsenistölle osallistumismaksun ja
muut lisätiedot jäsentiedotteessa.

Pyydä tarkemmat tiedot yhdistyksen sihteeriltä
saarelamarja@gmail.com, 045 850 5060 ja seuraa Turun
Sanomien yhdistyspalstaa.

Ilmoittautumiset 31.7. mennessä yhdistyksen sähköpostiin
porinmerkonomit@gmail.com tai puh. 040 748 2450 Leila
Kantoselle (voit jättää viestin vastaajaan).

Tervetuloa kokoukseen! Hyvää kesää!
Hallitus

Kouvolan Seudun Merkonomit ry

Tampereen Merkonomit ry

Kymenlaakson Liiketalous ry

Ti 16.6.
Viikinsaari

Porvoon Merkonomit - Borgå Merkonomer ry

Lähtö klo 17 Tammerkoski-laivalla.
Ravintolassa maistellaan omakustanteinen kesän menu ja
teemme pienen iltalenkin saaren ympäri turvavälin huomioiden. Takaisin palaamme oman aikataulun mukaan.
Tälle retkelle ei tarvitse ilmoittautua.

Ke 12.8.
Laukon kartanon puistokonsertti

Savo-Karjalan Merkonomit ry
Yhdistysten sääntömääräinen kevätkokous

Koronaviruksen aiheuttamien liikkumis-, kokoontumis- ja
ikärajoituksien vuoksi joidenkin yhdistysten sääntömääräinen kevätkokous peruuntui ja siirtyy erikseen ilmoitettavaan ajankohtaan.

Konsertissa esiintyvät oopperalegenda Jaakko Ryhänen ja
pianisti Jukka Nykänen.

Aurinkoista kesää kaikille!

Matkan hinta: 44 euroa / jäsen
Hinta sisältää matkakulut, konserttilipun ja pääsymaksun
näyttelyyn.

Helsingin Merkonomit ry

Mikäli koronapandemian rajoitteet sallivat syksyllä
Tampereen teatterissa:
Peter Pan menee pieleen, Päänäyttämöllä
Ihan Seelana, Frenckell näyttämöllä
- Esityksen ytimenä on haastattelu, jossa Seela Sella ja Kari
Paukkunen käyvät läpi yhdessä Seelan elämäntarinaa ja
työtä.
Tapahtumista lisätietoa yhdistyksen tiedotteessa, joka
ilmestyy kesäkuun alussa.

Porin Seudun Merkonomit ry
Koronaviruksen aiheuttamien erilaisten rajoitusten vuoksi
tapahtumien suunnittelu on nyt haasteellista. Maaliskuulta
siirtynyt kevätkokous pidetään myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Yhteiset tapaamiset olisivat tervetulleita
pitkän tauon jälkeen, kun kevään ja kesän tapahtumat on
jouduttu peruuttamaan. Toivottavasti voimme pian jälleen
tavata!
Virkistävää kesää kaikille!
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Koronaviruksen aiheuttamien liikkumis-, kokoontumis- ja
ikärajoituksien vuoksi Helsingin Merkonomit ry:n kevään
ja kesän tapahtumat peruutettiin maaliskuusta alkaen.
Myös yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous lykkääntyi ja tarkemmat tiedot kevätkokouksen siirrosta syksyyn
laitamme yhdistyksen kotisivuille www.helmeri.fi heti, kun
pystymme varmuudella uuden päivämäärän vahvistamaan.

Pe – ma 25.-28.9.
Helmeri-matka Ranskan Champagneen
Samppanjaa ja etanoita!
Meitä on ilmoittautunut samppanjamatkalle 15 henkilön
Helmeri-ryhmä. Muutama paikka on vielä jäljellä. Toivottavasti syyskuun lopulla ulkomaille matkustaminen on jo
mahdollista ja turvallista. Seuraamme tilannetta.

Hinta: 1150,00 euroa / henkilö
Lisämaksu yhden hengen huoneesta: 245,00 euroa.
Maksuviite: 4899
Ilmoittautumiset mahdollisimman pian, ennakkomaksut
(250,00 e/hlö) kahden viikon sisällä ilmoittautumisesta.
Loppumaksu viimeistään 5.8.
Matkan ohjelman ja muut tiedot löydät Helmerien nettisivuilta: www.helmeri.fi.Vastuullinen matkanjärjestäjä:
Suomen Matka-Agentit.www.matka-agentit.fi

Tapahtumat
Ti 13.10. klo 19
HS esittää: Musta laatikko 16
Kansallisteatteri, Suuri näyttämö
Läntinen Teatterikuja 1, Helsinki

Mustassa laatikossa Helsingin Sanomien toimittajat ja
kuvaajat nousevat ja kertovat ainutlaatuisia tositarinoita.
Huippusuosittujen iltojen aikana kuullaan 8-10 tositarinaa,
joita ei ole aiemmin julkaistu missään Helsingin Sanomien
välineessä.

Hinta: 34,00 euroa, opiskelijat 24,00 euroa

La 7.11. klo 09.30
Cabaret-musikaalimatka Turkuun
Turun Kaupunginteatteri

Aikataulu:
klo 09.30 Lähtö bussilla Helsingistä (Kiasma)
Lounas Turussa
klo 14.00 Cabaret-musikaali, Turun Kaupunginteatteri
Lähtö kotimatkalle Helsinkiin esityksen jälkeen

Hinta: 115,00 euroa / henkilö

(hyvät permantopaikat riveillä 6-9).

Maksuviite: 5076

Maksuviite: 5089

Ilmoittautumiset ja maksut 1.9. mennessä.

Ilmoittautumiset ja maksut 25.8. mennessä.

Hintaan sisältyvät bussikuljetukset Hki-Turku-Hki, lounas,
musikaalilippu permantopaikalla.

Liput saat viimeistään Sinikka Laitiselta/Eläke-Eevat
teatterin aulassa heti ulko-ovista oikealla teatterin klo
18.30-18.45.

To 15.10. klo 19

Ma 7.12. klo 18.30
Tatu ja Patu Helsingissä

Danny Rubin – Tim Minchin

Helsingin kaupunginteatteri
Suuri näyttämö, Eläintarhantie 5, Helsinki

Helsingin kaupunginteatteri
Suuri näyttämö, Eläintarhantie 5, Helsinki

Lumoava löytöretki täynnä vauhtia

Uusi musikaalikomedia syksyllä Kaupunginteatteriin

Hinta:
42,00 euroa,
23,00 euroa/lapset (permantopaikat)

Päiväni murmelina

Hinta:
85,00 euroa (permantopaikat),

44,00 euroa/opiskelijat (opiskelijalippuja saatavilla
rajoitetusti)
Maksuviite: 5050
Ilmoittautumiset ja maksut 11.9. mennessä.
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen

Pe 23.10. klo 19
Hitler ja Blondi

Kansallisteatteri, Suuri näyttämö
Läntinen Teatterikuja 1, Helsinki
Kolmetoista laulua diktaattorille, saksanpaimenkoiralle ja
pianolle.
Pysäyttävä menestysesitys nähdään syksyllä Kansallisteatterin Suurella näyttämöllä.
Hitler ja Blondi on toteutettu SKT:n ja TTT:n yhteistyönä.
Ohjaus: Michael Baran
Näyttämöllä: Seela Sella, Verneri Lilja (TTT) ja Mariola Aniolek/Niina Ranta.

Maksuviite: 5063
Ilmoittautumiset ja maksut 2.11. mennessä.
(Ilmoita varatessasi aikuisten ja lasten lippujen määrät.)
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen
HUOM! Tatu ja Patu Helsingissä -näytelmän aikataulu on
muuttunut. Helmereille aikaisemmin varattu esitysaika
17.11. klo 18.30 siirtyi maanantaiksi 7.12. klo 18.30.

Helmereille on tulossa paikkoja myös
Helsingin Kaupunginteatterin esityksiin:
Ti 22.9. Toinen pullo cavaa
To 8.10. Stalinin suloinen ruoska
Ti 20.10. Illallinen ystäville
To 12.11. Vain parasta minulle
Irene Uimonen järjestää syksylle tapahtumia,
joihin Helmereillekin on luvassa paikkoja:
To 27.8. Kulttuuripäivä Mäntän Serlachius-museoissa

Hinta: 39,00 euroa (hyvät paikat riveillä 5-8).

Pe 9.10. Jekyll & Hyde -musikaaliretki Lahteen

Maksuviite: 5092
Ilmoittautumiset ja maksut 7.9. mennessä.

La 28.11. Tampereen teatteriretki
Tampereen teatterissa klo 14.30 Agatha Christien
Eikä yksikään pelastunut.

Liput saat viimeistään Maikki Laivaaralta/Eläke-Eevat
teatterin aulassa heti ulko-ovista oikealla klo 18.30-18.45.

Tarkemmat tiedot Helmeri-tapahtumista
löydät yhdistyksen nettisivuilta: www.helmeri.fi
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Poliitikot ovat oikeassa vaatiessaan sähköverkkoyhtiöiltä
kustannustehokkuutta ja hillitsemään ylisuuria tuottoja
Yleinen tyytymättömyys jakeluverkkoyhtiöiden hintojen korotuksiin ja vaihtoehdottomuuteen korotusten
perusteista on ollut esillä jo vuosien ajan lopullisen laskun maksajien kommenteissa ja palautteissa.
Sähköverkkoinvestointien kustannustehokkuuteen
liittyvät epäkohdat tulivat ilmi vuoden 2019 keväällä
julkaistussa tutkimuksessa. Tähän epäkohtaan hallitus
on jo tarttunut uudessa sähkömarkkinalain muutosehdotuksessaan, joka julkaistiin alkuvuodesta 2020.
Asiakkaiden näkökulmasta pelkkä kustannustehokkuuden paraneminen ei muutokseksi riitä vaan myös verkkoyhtiöiden tuotto on tosiasiallisesti rajattava monopoliliiketoiminnan riskejä vastaavalle tasolle. Tämä on
vastoin TEM:n nykyistä linjausta.
Professori Collanin uusi selvitys paljastaa verkkoyhtiöiden todellisen tuoton. Kun julkisen keskustelun
perusteella verkkoyhtiöiden keskimääräisen tuottotason luulisi olevan noin 7 %, on se todellisuudessa noin
25 % yksikköä korkeampi eli noin 32 %. Kyseisen epäkohdan nosti aiemmin Suomen Sähkönkäyttäjät (ELFI)
esille lausunnossaan uudesta sähkömarkkinalaista.
Samaan johtopäätökseen kohtuuttomista tuotoista
on päätynyt myös kansanedustaja Heikki Vestman,
joka on valmistellut muun muassa verkkoyhtiöiden
tuottoa kohtuullistavaa lakimuutosta. Kansanedustaja
Vestmanilla on asiaan liittyvää syvällistä osaamista
ja ymmärrystä, sillä hän on toiminut tuottomallista
vastaavan viranomaisen palveluksessa.
Nyt tehty uusi lakialoite täydentää erinomaisesti
sähkömarkkinalain kokonaisuutta hillitsemällä ylisuuria
tuottoja.
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Energiateollisuus tuli julkisuuteen 19.4.2020 tiedotteella, jossa se mainitsi seuraavaa: ”Jos järjestelmä perustuisi todellisiin investointikustannuksiin, yrityksillä olisi
kannustin toteuttaa hankinnat mahdollisimman kalliisti,
koska sääntelyn sallima tuotto laskettaisiin suhteessa
investointiin.”
- Onko Energiateollisuuden esittämä linjaus se moraaliperusta, johon sähkönsiirron monopoli Suomessa nykyisin perustuu? Jos verkkoyhtiöiden tuottomalliin puututaan, niin jatkossa Energiateollisuuden edustamat
verkkoyhtiöt tekevät kustannustehottomia investointeja
voittojen maksimoimiseksi. Miten tähän on tultu?
ihmettelee ELFIn toimitusjohtaja Pasi Kuokkanen.
Edes epäsuoralle uholle keinotekoisen kalliista investoinneista ei yhteiskunnassamme tulisi olla tilaa, erityisesti huoltovarmuudelle kriittisillä toimialoilla. Poliitikot ovat oikeassa vaatiessaan verkkoyhtiöiltä kustannustehokkuutta ja hillitsemällä ylisuuria tuottoja. Energiateollisuus hyökkää viestissään yksittäistä tutkijaa ja
hän tutkimustuloksiaan vastaan poikkeuksellisen voimakkaasti. Erikoista, jos tutkimustulosten julkaisu vaatisi etukäteiskeskustelun edunvalvontajärjestöjen kanssa.
ELFI omalta osaltaan kannustaa tutkijoita laaja-alaisesti
tutkimaan sähkömarkkinoita eri näkökulmista. Aktiivisen tutkimuksen kautta sähkömarkkinat kehittyvät. Hyvin toimivat ja läpinäkyvät markkinat ovat sekä meidän
asiakkaiden että viime kädessä myös koko Suomen etu.
Lähde: Suomen Sähkönkäyttäjät ry

Digitahdissa, mars!

Lähde:
www.lapinamk.fi
www.lumenlehti.fi

Digistä on tullut välttämättömyys; se on edellytys jokapäiväisten toimiemme onnistumiselle. Digi kattaa
tiedonsiirtokanavien ja toimintaverkostojen lisäksi eri teknologiat ja teknologiset ratkaisut sekä uudenlaiset arvonluonnin ja ansaintakeinojen mahdollisuudet. Niinpä toimintaympäristöt, työn tekemisen
mallit, ohjaus- ja opetusrakenteet kuin käyttäytymisemmekin ovat digin tahdissa jatkuvassa muutoksessa. Digi todellakin haastaa kaikkia meitä ja luo jatkuvasti uudenlaisia osaamistarpeita.
Lapin AMKin verkkolehti Lumen ilmestyi huhtikuun
puolessa välissä ja vuoden toisen numeron teemana
on kevään mittaan yhä ajankohtaisemmaksi käynyt
digitalisaatio.
Artikkeleissa käsitellään digitalisaation teemaa laajasti
eri elinkeinojen ja organisaatioiden toimintojen kannalta.
Käsittelykulmat liikkuvat hoivaroboteista satelliittipaikannukseen ja ruuan tuotannosta rakentamiseen. Ison huomion saavat myös digitalisaatio hyvinvoinnin, yhteistyön
ja oppimisen tekijänä.
Lehti on luettavissa osoitteessa www.lumenlehti.fi.
Lumen-lehti avaa keinoja valjastaa digi palvelemaan
meitä kaikkia. Tietoverkkojen, automaation, robotisaation ja erilaisten teknologisten ratkaisujen, kuten tekoälyn, avulla kehitämme yhteiskuntaa eettisiä arvoja
unohtamatta.
Numeron 2/2020 teemapäätoimittaja, yliopettaja
Maarit Tihinen kirjoittaa:
- Kun Lumen-verkkolehden kirjoittajakutsu julkaistiin
helmikuun alussa, emme osanneet millään tavalla aavistaa, kuinka erikoisessa tilanteessa elämme koko Suomessa lehden julkaisun aikaan. Vajaan viikon varoitusajalla
etäopetukseen ja etätyöstä tuli työn tekemisen edellytys
kaikissa tehtävissä, missä etätyöskentely suinkin oli
mahdollista.
- Pian tulee kuitenkin aika, jolloin yhteiskuntamme toiminnot palautetaan aikaan ennen pandemiaa. Digiloikassa paluuta aikaisempaan ei ole. Olemme esteiden
sijasta oppineet etsimään ja löytämään mahdollisuuksia.
Sen osoittivat tämän teemanumeronkin artikkelien sisällöt. Uskon vahvasti, että emme enää ajattele toimivamme ”digitahdissa” vaan paremminkin digistä on kehkeytynyt oiva renki, jota käskemme: 'Digi, tahdissa mars!

Kolumnistina lehdessä vierailee Jaana Sinipuro, joka
toimii Sitrassa ihmislähtöisen datatalouden projektijohtajana. Kirjoituksessaan hän kantaa huolta erityisesti
ihmisoikeuksista kriisinjälkeisessä digitaalisessa tulevaisuudessa.
- On kiinnostavaa seurata eri Pohjoismaiden tapaa käsitellä koronakriisiä. Miten niissä näkyvät yhteispohjoismaiset arvot, kuten luottamus, yleissivistys, vastuullisuus,
avoimuus, luovuus ja innovointi? Vaikuttaako Pohjoismaissa vallitseva vahva luottamus julkiseen valtaan kriisinhallinnan menetelmiin, millaisia eroja eri Pohjoismaiden ja Euroopan välillä on? Ja ennen kaikkea – näkyykö
arvopohja tavoissamme ratkaista kriisi kestävästi, siten
että kykenemme hyödyntämään teknologioita turvallisesti, tasapainottaen terveys ja yksityisyydensuoja?

Lumen
• Lumen on Lapin ammattikorkeakoulun verkkolehti, jonka jakaa pohjoista tietoa ja levittää 		
arktista osaamista.
• Lehti on luettavissa osoitteessa
www.lumenlehti.fi.
• Numeroiden teemat noudattelevat ajankohtaisia
pohjoisia aiheita.
• Teema-artikkeleiden lisäksi lehdessä julkaistaan
myös muita aihealueita käsitteleviä artikkeleita
Lapin ammattikorkeakoulun opetuksen ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan saralta.
• Lehden pääasiallinen kieli on suomi.
• Pääkirjoitus ja kolumni julkaistaan myös 		
englanninkielisinä.
• Lehti ilmestyy kolme kertaa vuodessa.
• Seuraava numero ilmestyy lokakuussa 2020.

Digitukea on saatavilla vaikka puhelimitse

Lähde: www.dvv.fi

Digi- ja väestötietovirasto palvelee. Etsi dvv.fi-sivustolta tietoa ja ohjeita asiasi hoitamiseen tai ota yhteys
asiakaspalveluun. Voit myös asioida palvelupaikassa (toistaiseksi pelkästään ajanvarauksella).
Digi- ja väestötietovirasto edistää yhteiskunnan digitalisaatiota ja koordinoi valtakunnallista digitukiverkostoa.
Digitukea antavat kirjastot, kansalaisopistot, järjestöt ja
viranomaiset. Jokainen organisaatio määrittää itse, minkälaista digitukea se tarjoaa. Digituen sisältö vaihtelee
sähköisen asioinnin opastamisesta sovellusten asenta-

miseen ja käyttöönottoon. Etätukea arkiseen sähköiseen asiointiin annetaan puhelimitse, chatissa ja
videopuheluna ja uusia tapoja keksitään lisää koko ajan.
Digitukiverkoston jäsenet jakavat keskenään hyödyllistä
tietoa ja noudattavat yhteistä digituen eettistä
ohjeistusta.
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Maksullinen tutkinto on välivuotta
edullisempi vaihtoehto

Ilmoitin.fissä voi nyt
tunnistautua myös
Suomi.fin tavoilla
- Ilmoitin.fi-palvelu on työnantajille
- Suomi.fi korvaa Katso-palvelut Kelan 			
asiointipalveluissa
- Katso-rooleista siirrytään Suomi.fi-valtuusasioihin

Ilmoitin.fissä eSARA-xml-tiedostoja lähettävät henkilöt
ovat voineet 22.4.2020 alkaen tunnistautua palveluun
Suomi.fin tavoilla, jos heillä on Suomi.fi-valtuudet.
Suomi.fi-valtuudet kannattaa hankkia niin pian kuin se
on mahdollista, koska Katso-palvelu poistuu käytöstä
vuoden 2020 aikana.
Työnantajien päiväraha-asioinnissa käytettyjä eSARAxml-tiedostoja voi lähettää Kelaan tunnistautumalla
Ilmoitin.fi-palveluun Suomi.fin tavoilla eli pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella ja varmennekortilla.
Jos eSARA-tiedoston lähettäjä käyttää Suomi.fitunnistusta, hän tarvitsee Suomi.fi-valtuuden
”Palvelussuhteeseen liittyvien etuuksien hakeminen”
kaikilta niiltä organisaatioilta, joiden tiedostoja hän
lähettää Kelaan. Valtuudet annetaan ja pyydetään
Suomi.fi-verkkopalvelussa.
Kaikki työnantajaorganisaatiot eivät vielä voi myöntää
Suomi.fi-valtuuksia. Siksi myös Katso-tunnistus pysyy
käytössä vuoden 2020 loppupuolelle asti.
Jos eSARA-tiedostojen lähettäjä käyttää Katso-tunnistetta, hänellä pitää olla Kelan Katso-rooli
"Hakemukset, maksut ja päätökset". Katso-tunnistus
on edelleen ainoa vaihtoehto eSARA-peräkkäistiedostoja lähettäville, mutta peräkkäistiedostojen lähettäminen päättyy samalla kun Katso-tunnistus päättyy.
Kesän aikana Suomi.fi-palvelussa otetaan käyttöön
uusia ominaisuuksia. Sen jälkeen esimerkiksi kunnat,
valtion virastot, säätiöt, elinkeinoyhtymät ja ulkomaiset
yritykset voivat antaa edustajilleen Suomi.fi-valtuuksia.
Työnantajien päiväraha-asiointia hoitavien henkilöiden
kannattaa hankkia Suomi.fi-valtuudet niin pian kuin se
on mahdollista.
Seuraa Ilmoitin.fissä, milloin Katso-tunnisteen käyttö
päättyy.
Lähde:
www.kela.fi
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Moni nuori jää tänäkin vuonna ilman korkeakoulupaikkaa. Samalla opintojen alku ja sitä kautta myös
valmistuminen viivästyvät. Helsinki School of Business
tarjoaa tehokkaan, tasokkaan ja kansainvälisen
opintopolun korkeakoulututkintoon ja työelämään
ilman kalliiksi käyviä välivuosia.
Helsinki School of Businessin kampuksella kävi maaliskuun alussa positiivinen pöhinä, kun opiskelijat vaihtoivat kuulumisia ja hakeutuivat luokkiin luennoille.
Yksi Helsingin Pitäjänmäessä sijaitsevan yksityisen
kauppakorkeakoulun opiskelijoista on Saija Söderlund.
Hän kirjoitti ylioppilaaksi keväällä 2018, mutta päätti
pitää välivuoden, mennä töihin ja miettiä rauhassa,
minne suuntaisi seuraavaksi. Vaihtoehdoksi valikoitui
HELBUS.
– Minua kiehtoi HELBUSin kansainvälisyys ja mahdollisuus valmistua nopeassa tahdissa. Kielimuuriakaan
ei ollut, sillä kävin aikanaan englanninkielisen peruskoulun, viime syksynä opinnot aloittanut Saija kertoo.
Opiskelu HELBUSissa on määrätietoista ja ohjattua,
mutta se mahdollistaa myös työnteon opintojen
ohessa.
– Tämä on ollut kaikin puolin onnistunut valinta. Nyt
valmistun kandidaatiksi kahden vuoden päästä sen
sijaan, että alkaisin valmistautumaan tuleviin pääsykokeisiin. Se olisi töiden lomassa myös varsin hankalaa,
hän toteaa.
Todellinen tulevaisuusinvestointi
HELBUSin toimitusjohtajan Kari Jääskeläisen mukaan
Saijan kertoma opintopolku on hänen luotsaamassaan
opinahjossa varsin tyypillinen. Samalla hän tähdentää,
että varsin harva tulee edes laskeneeksi välivuoden
todellisia kustannuksia: kun opintojen alku ja samalla
valmistuminen viivästyvät, siirtyy myös työllistyminen
omalle alalle eteenpäin.
Opinnot etenevätkin HELBUSissa todella vauhdikkaasti, sillä töitä tehdään myös kesälukukaudella. Kandidaatintutkinnon kokonaishinta on runsaat 28 000 euroa.
Summaa kuitenkin keventävät normaalit opintotuet ja
tarvittaessa opintolainat.
– On myös hyvä muistaa, ettei välivuosi ja seuraavan
kevään pääsykoepänttäys takaa opiskelupaikkaa vielä
seuraavallakaan hakukerralla. Siksi maksullinen korkeakoulututkinto on nuoren kannalta todellinen tulevaisuusinvestointi, Jääskeläinen vakuuttaa.  
			

Teksti: Timo Sormunen,
toimittaja ja viestintäosaaja

Helsinki School of Business on vuonna 2012 perustettu
yksityinen kauppakorkeakoulu. Vahvasti kansainvälinen
korkeakoulu, joka tarjoaa opetusta englanniksi. Ei pääsykoetta, opiskelijat valitaan hakemusten perusteella.

Työsopimuslakiin väliaikaisia
muutoksia 1.4.-30.6.2020
1.4.2020 tuli voimaan määräaikaisia muutoksia työsopimuslakiin. Muutosten tavoitteena on luoda edellytykset sille, että työnantajat voivat koronaepidemian
aikana sopeuttaa toimintaansa nykyistä nopeammin.
Työlainsäädännön määräaikaiset muutokset
- YT-menettely 5 päivää. Muutos koskee vain 		
lomautusta, ei irtisanomista tai osa-aikaistamista
- Myös määräaikaisesta työsuhteesta voi lomauttaa
- Lomautusilmoitusaika lyhenee 5 päivään
- Koeaikapurun syynä voivat olla tuotannolliset ja
taloudelliset perusteet
- Takainsinottovelvollisuus pidennetään yhdeksään
kuukauteen
- Poikkeussäännöt koskevat myös oppisopimuksia
- Poikkeussäännöt eivät koske valtiota, kuntia,
kuntayhtymiä, Kelaa, Ahvenanmaan maakunnan
hallitusta eivätkä evankelis-luterilaista tai ortodoksista kirkkoa
- Muutokset ovat voimassa 30.6.2020 saakka
Lähde: www.eduskunta.fi HE 26/2020

Lapsi mukaan töihin -päivää
ei vietetä tänä vuonna
Maailma ja etenkin elinkeino- ja yrityselämä ovat
muuttuneet tavalla, jota kukaan ei osannut ennustaa. Ensi syksyn tilannekuva on sumea ja moni kokee
epävarmuutta työpaikkansa puolesta. Näistä syistä
tänä vuonna ei järjestetä valtakunnallista Lapsi
mukaan töihin -päivää.
Suomessa on vietetty valtakunnallista Lapsi mukaan
töihin -päivää jo neljän vuoden ajan. Päivä on järjestetty marraskuun lopulla yhteistyössä lapsiasiavaltuutetun, Lastensuojelun Keskusliiton sekä työ- ja elinkeinoministeriön ja työmarkkinajärjestöjen kanssa.
- Lapsi mukaan töihin -päivä on ollut menestys.
Viime vuonna mukana oli 1 106 työnantajaa. Päivä
on tarjonnut työnantajille ikkunan lisätä työelämän
perheystävällisyyttä tutustumalla työntekijöiden
perhetilanteisiin ja hyödyntää lasten ajatuksia ja
osallisuutta. Samalla lapset ovat voineet tutustua
vanhempansa tai muun läheisen aikuisen työarkeen.
Tänä vuonna tilanne on hyvin erilainen. Kevät on
tuonut mukanaan poikkeustilan, joka tarkoittaa
monelle perheelle myös epävarmuutta töiden
jatkumisen suhteen. Lapset ovat monissa perheissä
tutustuneet vanhempiensa työarkeen hyvinkin
läheisesti töiden ja opiskelun siirtyessä saman
katon alle. Myös työnantajat ovat joutuneet aivan
uudella tavalla ottamaan huomioon työntekijöidensä
perhetilanteet.
Lähde: www. lskl.fi

Yksityisen terveydenhuollon
koronavirustutkimuksista ja vastaainetesteistä saa Kela-korvauksen
Korvaus voidaan myöntää 1.4.2020 tai sen jälkeen
tehdyistä tutkimuksista ja testeistä. Korvauksen
saaminen edellyttää lääkärin määräystä.
Kela-korvaus yksityisessä terveydenhuollossa tehtävästä koronavirustutkimuksesta on 56 euroa ja vastaainetestistä 15 euroa. Yksittäisestä vasta-ainetestistä
korvaus on 5 euroa. Asiakas saa korvauksen jo vastaanotolla, jos hoitopaikalla on suorakorvaussopimus
Kelan kanssa. Asiakas voi maksaa tutkimuksen tai
testin myös kokonaan itse ja hakea siitä jälkikäteen
korvausta Kelasta.
Kun henkilöllä epäillään koronavirustartuntaa, hänet
voidaan testata joko tutkimalla, onko virusta nenänielun limakalvolla tai mittaamalla, onko elimistö
muodostanut vasta-aineita koronavirukselle. Tutkimuksen ja vasta-ainetestin korvaaminen edellyttää,
että asiakkaalla on niihin lääkärin määräykset. Lääkäri voi antaa määräyksen myös etäpalveluna. Lisäksi
edellytyksenä on, että tutkimusten ja testien tekemisessä noudatetaan sosiaali- ja terveysministeriön
(STM) sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL)
näytteenottokriteereitä, viranomaismääräyksiä ja
ajantasaista ohjeistusta.
Koronavirustutkimukset ja vasta-ainetestit korvataan
osana Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien henkilöiden
sairaanhoitovakuutusta kuten muutkin yksityiset terveydenhoitopalvelut. Sairaanhoitovakuutus korvaa
yksityisestä terveydenhuollosta aiheutuneita tarpeellisia kustannuksia. Sen takia julkisessa terveydenhuollossa tehdyistä koronatutkimuksista ja -testeistä
ei voi saada Kelasta korvausta.
Koronavirustutkimus ja vasta-ainetesti lisätään Kelan
ylläpitämään sairaanhoitokorvausten taksaluetteloon
12.6.2020 tehtävän päivityksen yhteydessä.
Lähde: kela.fi
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JÄSENYYTEESI KUULUU
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S
AMMATILLINEN VASTUU- JA OIKEUSTURVAVAKUUTUS if.fi ENEDUT
/sm
yl
● Vakuutettuina ovat jäsenet toimihenkilöinä toisen palveluksessa.
● Vakuutuksesta korvataan asiat, jotka koskevat vakuutettua työntekijänä
ja liittyvät vakuutetun työsuhteeseen.
● Oikeusturvavakuutuksessa korvauksen saamisen edellytyksenä on, että järjestön
jäsenyys on vahinkotapahtuman sattuessa kestänyt vähintään kymmenen kuukautta.
Jos jäsenyys on kestänyt alle kaksi vuotta, tulee myös riidan tai syytteen perusteen
olla syntynyt jäsenyyden aikana.
● Vastuu- ja oikeusturvavakuutus on voimassa Suomessa.

VASTUUVAKUUTUS

OIKEUSTURVAVAKUUTUS

Korvauksen enimmäismäärä on henkilö- ja esinevahingoissa
100 000 euroa. Omavastuu on 100 euroa vahinkotapahtumaa kohti.

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

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

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

Jos vahinko sattuu:
Jos tarvitset oikeusturvaa:
● Ota ensimmäiseksi yhteys liittoosi. He antavat toiminta-		 ● Ota ensimmäiseksi yhteys liittoosi. Jos kysymyksessä
ohjeet ja opastavat ensihädässä. Liitto selvittää, oletko 		
on oikeusturvavakuutuksen piiriin kuuluva asia ja jäsen
mahdollisesti vastuussa vahingosta. Tarpeen vaatiessa 		
ohjataan ulkopuolisen asianajajan luo, jäsen itse tai
he opastavat avun tarvitsijaa asianajajan valitsemisessa. 		
hänen asianajajansa tekee oikeusturvahakemuksen.
Vahinkoilmoitus toimitetaan liitosta edelleen Ifiin.
Kirjoita hakemukseen selvitys asiasta ja liitä mukaan
● Jos vahinko on vastuuvakuutuksen perusteella korvattajäljennökset ratkaisun tekemiseksi tarvittavista 		
va, If maksaa korvauksen puolestasi vahingon kärsineel-		
asiakirjoista.
le. Vain omavastuun määrä jää maksettavaksesi.
● Lähetä hakemus liitteineen liittoon, jossa jäsenyys
tarkistetaan ja laaditaan järjestön lausunto vakuutuksen soveltamisesta. Sen jälkeen liitto lähettää hakeIf Etuohjelma on helppo ja selkeä:
muksen edelleen Ifiin, joka tekee päätöksen oikeusEdut kasvavat asiakkuutesi mukana – saat etuja jo yhdellä
turvasta. Oikeusturvahakemus voidaan tehdä myös
vakuutuksella. Voit saada alennusta vakuutuksista 11–16 %.
suoraan Ifiin, mutta tällöinkin hakemus voidaan lähetEtuohjelma kerryttää myös Omavastuurahaa vahingottomilta
tää luvallasi lausunnolle liittoon.
vuosilta. Jos sinulle sattuu vahinko, voit Omavastuurahalla
● Vakuutuksesta korvataan tarpeelliset ja kohtuulliset
pienentää omavastuutasi.
asianajo- ja oikeudenkäyntikulut. Asiamies tulisi valita
jutun käsittelypaikkakunnalta tai sen välittömästä
SUOMEN EDULLISIN* HENKIVAKUUTUS
läheisyydestä. Asiamiehen valinnasta voit neuvotella
Saat Primus-henki- ja -tapaturmavakuutukset sekä Lapsen
Primus -tapaturmavakuutuksen edulliseen jäsenhintaan.
liiton tai Ifin kanssa.
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 viimeisin hintavertailu 9/2016)
järjestöjäsenille myöntää Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva.

if.fi/smyl

HUOLEHDITHAN ITSE, ETTÄ SINULLA ON VOIMASSA
OLEVA MATKUSTAJAVAKUUTUS SMYL-liiton jäsenilleen
ottama matkustajavakuutus päättyi 31.12.2015.
Saat helpoiten kattavan matkustajavakuutusturvan
itsellesi ja perheellesi osoitteesta if.fi tai puhelimitse 010 19
19 19 (ma-pe klo 8-20 ja la-su klo 10-16). If Matkavakuutus
auttaa sinua matkatapaturmien 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.
Tutustu ja hyödynnä jäsenetusi osoitteessa
● if.fi/smyl ● henkivakuutuskuntoon.fi ● lapsenturva.fi

If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike, rekisteröity kotipaikka Tukholma, Y-tunnus 1602149-8, PL 4, 00025 IF
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SUOMEN MERKONOMIYHDISTYSTEN LIITTO - SMYL ry
puhelin 0400 996 346
info@smyl.fi
Toiminnanjohtaja Anna-Maija Kunnas
PL 110, 00181 Helsinki
anna-maija.kunnas@smyl.fi
JÄSENYHDISTYKSET
HELSINGIN MERKONOMIT ry
www.helmeri.fi
Puheenjohtaja Merja Äimänen
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
Kirkkokatu 16 A 6, 48100 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   
TAMPEREEN MERKONOMIT ry www.elisanet.fi/tammerko
Puheenjohtaja Juha Erenius
Korpitie 10 F 12, 36200 KANGASALA
Puhelin 044 987 3738         tammerko@elisanet.fi
TURUN MERKONOMIT ry
Puheenjohtaja Olof Dahlbom
Virnakuja 3 as. 7, 21200 RAISIO   
Puhelin 0400 227 871

SMYL HALLITUS v. 2020

● 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

TILAA VALMISTUJAISLAKKI
MEILTÄ ITSELLESI TAI LAHJAKSI!
Kirjoita tilaukseen
● minkä valmistujaislakin tilaat: merkonomi,
datanomi, tradenomi, restonomi,
joku muu: mikä?
● lakin koko (mittaa päänympärys)
● lisää tilaukseen: oma nimesi, lähiosoite,
postipaikka, sähköpostiosoite, puhelinnumero
● saat maksutiedot sähköpostiisi
● maksusuorituksen saavuttua tilillemme
postitamme lakin tai voit erikseen sopia lakin
noudosta.
Lakkitilauksen teet helposti nettisivuillamme
www.smyl.fi olevalla tilauslomakkella tai voit
tilata lakin myös sähköpostitse info@smyl.fi

LAKIN HINTA 80 euroa + postikulut

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

Täytä
jäsenhakemus
www.smyl.fi

Työssäkäyvä, opiskelija, seniori (yli 65 v).

Liity jäseneksi tai suosittele jäsenyyttä! Palkitsemme uuden jäsenen ja
suosittelijan.

SMYL-liiton jäsenedut

Edullisen jäsenmaksun ja rahanarvoisten jäsenetujen
lisäksi uusi jäsen ja suosittelija saa liittymisetuna

20 %:n alennuksen päivän parhaasta majoitushinnasta Metropol Hotels -hotelleissa
Metropol-hotellit Tallinnassa:
• Metropol Hotel - Roseni 13, 10111 Tallinna
• Metropol Spa Hotel - Roseni 9, 10111 Tallinna
Majoitushinnat Metropol-hotellissa sisältävät:
• aamiaisen Pizzanaut-ravintolassa
• Tervetuloa-lahja huoneessa, kuohuviinipullo
• ilmaisen wifi:n koko hotellissa
• erikoishintaan 10 euroa / 3 tuntia Metropol Spa -hotellin
kylpylän käyttö (hotellit on yhdistetty käytävillä)
Majoitushinnat Metropol Spa -hotellissa sisältävät:
• aamiaisen Nomad-ravintolassa
• Tervetuloa-lahja huoneessa, kuohuviinipullo
• ilmaisen wifi:n koko hotellissa
• kuntosalin käyttö
• kylpylän käyttö
(4 saunaa, uima-allas, 4 poreallasta, spa-baari)
Liity heti! www.smyl.fi
Etu on voimassa vuoden 2020 loppuun
kulloinkin voimassa olevan varaustilanteen mukaisesti.
Varausohjeet saat maksettuasi jäsenmaksun.
Laivamatkat saat edulliseen jäsenetuhintaan valitsemastasi
laivayhtiöstä.

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 jäsenmaksu
●

●

Markkinoiden edullisin jäsenmaksu!
● 85-109 euroa yhdistyksestä riippuen
koko kalenterivuosi 2020
● Seniorijäsenyys (yli 65 v) 42-58 euroa
● Opiskelijajäsenyys 0 euroa
Kaikki jäsenmaksuluokat ovat
verotuksessa vähennyskelpoisia!

Yleinen työttömyyskassa YTK jäsenmaksu
Voit halutessasi liittyä samalla kaikkien palkansaajien työttömyyskassa YTK:n jäseneksi.
www.smyl.fi/Liity Työttömyyskassa YTK:n
jäseneksi.
●

YTK työttömyyskassan jäsenmaksu on
92 euroa vuosi 2020.

Liittymislomake www.smyl.fi
SMYL - SINUN LIITTOSI Metropol-hotellit sijaitsevat Tallinnan ydinkeskustassa
Rotermanni-korttelissa, jossa on runsaasti kauppoja,
monipuolisia ruokapaikkoja ja paljon muuta.

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

