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Pääkirjoitus

Markku Mikkola
hallituksen puheenjohtaja

Kuinka kauan tätä kestää?
SMYL ry:n vuoden 2020 kevätliitto-
kokous pidettiin lauantaina 29.8.
Helsingissä - siis elokuun lopulla! 
Olen ollut elämäni aikana monessa 
mukana, mutta en vielä koskaan 
aiemmin tilanteessa, jossa toimi-
van yhdistyksen sääntömääräinen 
vuosikokous pidetään kolme kuu-
kautta myöhemmin kuin mitä 
säännöt määräävät. Viivästyksen 
syynä ei suinkaan ollut toimijoiden 
viivyttely, vaan koronan aiheutta-
mat liikkumis- ja kokoontumisrajoi-
tukset! 

Tuntui erikoiselta käsitellä vuoden 
2019 toimintaa ja tilejä, kun vuo-
den vanhat asiat eivät olleet enää
kirkkaimpina mielessä. Samoin on 
tänä vuonna toimittu lähes kaikis-
sa yhdistyksissä ja myös osakeyh-
tiöissä, etenkin asunto-osake-
yhtiöissä. Muistellaan menneitä 
hyviä aikoja!

Kiitän kaikkia SMYL ry:n jäsenyh-
distyksissä toimivia aktiivisia jäse-
niämme, rajoitus- ja hygieniatoi-
met huomioiden olette hoitaneet
yhdistysten hallintoon liittyvät 
asiat ja kokoukset. 

Pandemia ei halvaannuttanut 
liiton toimintaa. Poikkeusaikana 

on vaarana, että rajoitukset estä-
vät tehtävien hoidon ja toiminta 
vaikeutuu, liiton toiminnassa 
ei näin kuitenkaan käynyt. Nyt 
kun näyttää siltä, että koronan 
"pirulainen” nostaa jälleen pää-
tään, meillä jatketaan toimintaa 
keväällä hyväksi koetulla tavalla. 

Itse olen nyt eniten huolissani 
maamme taloudellisesta tilan-
teesta. Maallamme on hallitus, 
jolla on kauniita ajatuksia niin kai-
kenpuolisen tasa-arvon kehittämi-
sessä kuin myös visioita parem-
masta huomisesta. Saamme kui-
tenkin jatkuvasti hälyttäviä vieste-
jä kansakuntamme moottoreiden, 
yritysten, yskimisestä. 

Talouden romahdus syvenee ja yt-
neuvottelut, lomautukset ja irti-
sanomiset ovat päivittäistä uutis-
virtaa. Valtion velkamäärä kasvaa 
supervauhdilla. Olen kuullut asian-
tuntijakommentteja, että tämän-
kaltaisen velkaantumisen seurauk-
sena voi olla jopa kansakuntamme 
taloudellisen itsenäisyyden menet-
täminen.

Oma näkemykseni on, että tämä 
hurja velkaantumistahti on pysäy-
tettävä ja varoja on kohdennet-

tava yhteiskunnan perusasioi-
den varmistamiseen: vanhusten-
huoltoon, sairaiden hoitoon ja 
perustoimeentulon turvaamiseen 
lamasta kärsineille ja työpaikkansa 
menettäneille.

Toivottavasti sanonta ”syksyllä 
kaikki on toisin” pitää nyt  paik-
kansa ja saamme koronan aisoi-
hin ja talouden rattaat taas 
pyörimään.

Voimia ja kaikenpuolista 
aktiivisuutta syksyyn!

Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry:n
kevätliittokokous jouduttiin siirtämään 
koronapandemian aiheuttamien liikkumis- ja 
kokoontumisrajoitusten vuoksi toukokuulta 
elokuun lopulle. Kokous pidettiin lauantaina 
29.8.2020 Helsingissä. 

Paikalla oli liittokokousedustajia ja -väkeä liiton 
yhdistyksistä; Helsingistä, Porista, Kouvolasta, 
Kymenlaaksosta ja Savo-Karjalasta. Kokous-
järjestelyissä koronavirus huomioitiin, varattiin riittä-
vän suuri kokoustila, jotta osallistujat voivat pitää vi-
ranomaisten suositteleman turvavälin toisiinsa, käy-
tettiin hengityssuojaimia ja käsidesiä. 

Liittokokous käsitteli sääntömääräiset asiat ja 
hyväksyi vuoden 2019 toimintakertomuksen ja 
tilinpäätöksen sekä myönsi tilivelvollisille 
vastuuvapauden. 
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SMYL-liiton jäsenmaksut vuosi 2020 (euroa)
    Varsinainen Opiskelija- Seniori-
    jäsen  jäsen jäsen yli 65 v *)

Helsingin Merkonomit ry 109,00 0,00 56,00

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

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

Turun Merkonomit ry 97,00 0,00 57,00
    *) seniorijäseneksi siirtyminen täyttä- 
    misvuotta seuraavan vuoden alussa

Yleinen työttömyyskassa YTK:n jäsenmaksu on 
92 euroa / vuosi 2020.

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

Scandic Friends -jäsenedut

●  500 bonuspistettä tervetuliaislahjaksi liittyessäsi
●  20 % alennusta majoituksesta valittuina viikon- 
 loppuina ja loma-aikoina
●  10 % alennusta ruoasta ravintoloissamme ja 
 Shopeissamme viikonloppuisin ja valittuina  
 loma-aikoina
●  Pisteitä yöpymisestä, ruoasta ja ostoista majoi- 
 tuksen yhteydessä
●  Voit ansaita ja käyttää pisteitä yhteistyökum-
 paniemme parissa
●  Voit käyttää pisteitä palkintoöihin tai osamaks-
 na niistä
●  Voit käyttää pisteitä Scandic Friends Shop
 -verkkokaupassa
●  Voit käyttää pisteitä ravintolassa, baarissa ja
 Shopissa majoituksen yhteydessä
●  Voit lahjoittaa pisteitäsi hyväntekeväisyyteen
●  Saat ainutlaatuisia tarjouksia meiltä ja yhteis-
 työkumppaneiltamme

Liity maksutta kanta-asiakasohjelmaamme
ja saat 500 bonuspistettä tervetuliaislahjaksi!

Liity Scandic Friends -jäseneksi

Ota yhteyttä jäsenpalveluumme:
0200 81800
memberfi@scandichotels.com

Scandic Friends vie hotellikokemuksesi uudelle 
tasolle ja majoitut entistä mukavammin. Voit 
ansaita pisteitä, käyttää niitä ja siirtyä seuraavalle 
jäsentasolle. Edut paranevat taso tasolta, joten 
liity mukaan maksutta ja aloita matkasi kohti seu-
raavaa tasoa!

Tervetuloa Scandic Friends -jäseneksi

https://www.scandichotels.fi/scandic-friends/
liity-scandic-friends-ohjelmaan

Täytä jäsenhakemus netissä:
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Vaikka kotosaaremme Rymättylä onkin kuuluisa 
20- ja 30-luvun import-toiminnan tuomasta ”saa-
ristolaispörssin” likviditeetin huimasta nou-
susta, osattiin sitä kuperkeikkajuomaa tehdä 
kotikutoisemminkin. 

Silloisen kestävän kehityksen ja hiilijalanjäljen mi-
nimoimisen toteutuksena kiljupannu porisi monen 
saaristolaistilan nurkissa. 

Aiheesta on kirjoitettu oikein kirjakin, jota Naan-
talin Merisalin ravintoloitsija Routamaan Hessu 
usein siteeraa. Tämän lähikulttuurillisen teoksen 
nimi taisi olla ”Kiljukannuamme ette ota” tai aina-
kin jotain sinne päin. 

Pontikan plantraus

● Puhtaita kalan fileitä 1 iso tai monta pientä
● Voita reilusti
● Valkosipulinkynsiä ja valkopippurirouhetta
● Merisuolaa
● Korppujauhoa ½ kahvikupillista
● Saman verran parmesaanijuustoraastetta
● Mustaviinimarjapensaan lehtiä reilusti.
 
Hiero reilusti fileiden toiselle puolelle valkosipulinkynttä 
ja voitele voilla. Mausta toinen kylki hienolla merisuolal-
la ja valkopippurirouheella. Sekoita kulhossa korppujau-
hot ja parmesaanijuusto.

Voitele folio voilla. Tee mustan viinimarjapensaan leh-
distä yhtenäinen matto folion päälle. Ripottele 
siihen korppujauho/juustoseos. Aseta filee/fileet maus-
tepuoli alaspäin korppujauhojen päälle.

Tee nyytti. Kääri lehdet reunasta lähtien keskelle päin fo-
lion avulla niin, että tulee tiivis paketti. 
Voitele lehdet vielä voisulalla. Kääri nyytti foliopaperiin. 

Laita nyytit paistinpannulle tai uuniin. 
Paista 20 minuuttia miedolla paistinpannun 
lämmöllä. Uunissa 180 astetta noin 30 minuuttia.

Ota lautaselle ja perunat kehiin.

Viinimarjalehdykkäkala

Pentti-Oskari Kangas
Vapaaehtoinen
avustustyöntekijäharjoittelija 
vuodesta 1994

www.positiivarit.fi/lotushill 

Tämä tarina on totta, koska sen minulle kertonut 
mies on vielä elossa:

Rymättylässä oli muinoin oma poliisi. Siihen aikaan 
kun lankapuhelimet olivat tulleet muotiin, poliisi 
soitti Naantalin poliisipäällikölle, joka hallitsi myös 
Naantalin noin tuhatta lähisaarta. Myös Otava 
-nimistä saarta, josta poliisimies ilmoituksen teki. 

”Löysin täältä syrjäisen kalastajatilan rantasaunas-
ta padallisen kiljua.” 

Päällikkö oli muutoinkin ylityöllistetty pirtun sala-
kuljettajien tekosista. Niinpä hän ajatteli hieman 
helpottaa työtaakkaa: 
”Kuule! Kaadas sen kiljun joukkoon riittävästi vettä 
niin että se laimenee kaljaksi. Ei tarvitse käynnistää 
käräjäjuttua. On muutakin hommaa."



 Veijo Huikkanen

Vieraskynä

Mitä tapahtuu, kun koko maapallon tarinalle tulee loppu? 
Mitä jää jäljelle, kun atomipommi on pudonnut ja viimeiset 
eloonjääneet kömpivät köhien savuavista raunioista ja etsivät 
pihisevän henkensä pitimiksi jotain suuhunpantavaa?

Ikuisena optimistina Huikkanen ei suinkaan halua maalata 
piruja seinille. Nyt on kuitenkin hyvä mietiskelyn paikka. 
Varmuuden vuoksi. Niin paljon on taas pyssyjä kalisteltu niin 
maalla, merellä kuin ilmassakin.

Vanha käsitys on, että ydinpommin jälkeen maapallolla 
harhailee vain muutama hassu torakka, pari sitkeintä rottaa 
sekä iso joukko hyvinvoivia, lähinnä niveljalkaisia muistuttavia 
karhukaisia. Ne ovat alta ja vähän päältä millin kokoisia, 
pölypussin ja peräpukaman yhdistelmän näköisiä alkueliöitä, 
jotka kestävät jopa satojen asteiden kuumuuden ja selviävät 
hengissä vuosikymmenet ilman pisaraakaan vettä.   

On atomipommista selviytyneiden joukossa muutama ihmi-
nenkin. Huikkanen voi kertoa jopa heidän ammattinsa. He 
ovat toimitussihteeri, kloaakkimies ja  arkistonhoitaja.
Kaikkia yhdistävät samat ominaisuudet. Heillä on pinttynyt 
intohimo työtänsä kohtaan. He ovat yksiniittisiä, tosikkoja 
perfektionisteja. Kun he uppoutuvat vähäpätöisimpiinkin 
projekteihinsa, he säilyvät ongelmitta hengissä kuukausi-
kausia ilman murustakaan ruokaa tai tippaakaan juomaa. 
Erityisetuina heillä on myös vahvat pölykeuhkot.

Valitettavasti arvioinneissa on ollut virhe. Joukosta on puut-
tunut kaikkein tärkein ammattiryhmä. Kuten kaikki tietävät, 
tapahtui mitä tahansa, viimeisenä paikalle pöllähtää – 
kutsumatta – aina kamreeri. Atomipommin jälkeenkin.

Kamreeria tarvitaan aina. Ilman häntä jäisi loppuselvitys 
tekemättä. Kylmän ammatillisesti hän tilastoi kuolleet, arvioi 
aineelliset ja aineettomat vahingot, laskee korvaukset, 
merkitsee ylös menetetyt miestyövuodet ja ilmoittaa, kuinka 
moni on  seuraavana päivänä sairaslomalla.

Kamreeria tarvitaan aina. Kuka muu osaisi budjetoida sen, 
miten elämä saadaan atomipommin jälkeen palaamaan 
maapallolle? Vain kamreeri tietää, miten mahdoton tehtävä 
maapallon pelastus on, kun apuna on vain toimitussihteeri, 
kloaakkimies ja arkistonhoitaja – ja riesana torakka, rotta ja 
karhukainen.

Viimeiseksi tulee aina kamreeri
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Etätyön lisääntyminen sekä uhka että mahdollisuus

Etätyöhön siirtyminen maaliskuussa 2020 onnistui 
toisilta kivuttomasti, mutta toisilta se vaati sulattelua, 
eikä siihen välttämättä ole täysin sopeuduttu vieläkään.

Asiantuntija- ja tietotyössä tilanne tuskin vaati kovin 
suuria ponnisteluja tai muutoksia, sillä etätyöskentely 
oli jo normaali osa arkea. Kesän jälkeen, kun rajoituksia 
höllennettiin, monen yrityksen johto ja HR miettivät 
lähityöhön palaamisen tapoja ja ehtoja. Palataanko 
entiseen toimintamalliin pääasialliseen lähityöhön, 
pysytäänkö vielä etätyössä vai luodaanko uusi toimin-
tamalli joka on jotain siltä väliltä? Mitä hyvää etätyö 
toi, mitkä muutokset kannattaa ottaa pysyvästi yritys-
kulttuuriin? Miten johdetaan, miten tuetaan henkilös-
tön jaksamista? Miten pysytään kärryillä siinä, miten 
ihmiset voivat? Etä- ja lähityön pohdinnat eivät liity 
pelkästään käytännön järjestelyihin ja ohjeistuksiin, 
vaan koko yrityskulttuurin muutokseen siten, että löy-
tyisi paras mahdollinen malli. Nyt tilanne on taas 
uuden etätyösuosituksen myötä jälleen muuttunut.

Onnistunut etätyön mahdollistava yrityskulttuuri vaatii 
työyhteisöä, jossa on luottamuksen ilmapiiri kontrolloi-
misen ja kyttäämisen sijaan. Sama malli ei sovi kaikille,
osa tarvitsee tarkemmin määriteltyjä ohjeita ja toimin-
tamalleja tunteakseen olonsa turvalliseksi. Toisaalta 
Suomen uusi työaikalaki mahdollistaa myös mallin, 
jossa ei olla lainkaan paikkaan eikä aikaan sidottuja.

Niissä työyhteisöissä, joissa etätyö ei ollut suuressa
roolissa aiemmin, siihen siirtyminen on saattanut 
aiheuttaa huolta sekä henkilöstön sopeutumisen näkö-
kulmasta että työvälineiden puuttuessa. Paljon keskus-
telua on herättänyt työnantajan vastuu kotitoimiston 
varustelussa, vakuutuksista ja työsuojelullisista vaati-
muksista. Työnantajan on osattava huomioida mm. 
verottajan, työehtosopimuksen ja työsuojelulain vaati-
mukset ja ohjeistukset, vakuutuksia tai tietoturva-
asioita unohtamatta. Ei varmasti helppo yhtälö, jos etä-
työkulttuuria ja pelisääntöjä ei ollut ennestään. 

Henkilöstölle tarvitaan toimivat kommunikointivälineet 
ja kaikkien tulisi osata myös käyttää niitä. Vaihtoehtoja 
tuntuu olevan vaikka kuinka paljon, eri sidosryhmät 
käyttävät eri järjestelmiä, joiden välillä on notkeasti 
osattava luovia.

Vaikka Google meet, Teams, Skype, Slack, Zoom
-palavereihin osallistuminen on saattanut aiheuttaa 
hermojen menetystä, niin onhan niistä koitunut 
hyvääkin, aikaa säästyy, kun ei tarvitse matkustaa eri 
paikkoihin. Asiaankin päästään ehkä nopeammin, kun 
palaverin alussa ei haeta ensin kahvia, vaan kuppi 
on jo valmiina, kun palaveriin liitytään. Negatiivisena 
puolena etäilyssä on kuitenkin tiedon jakamisen ja 
sisäisen viestinnän hankaluus, se kun on vaikea laji 
kasvokkainkin.

Kun työvälineet, osaaminen ja toimintatavat ovat 
kunnossa, uskon, että suurin haaste uudessa 
normaalissa liittyy ihmisten johtamiseen ja jaksamisen 
tukemiseen. Vaatii erilaista lähestymistä ja enemmän 
työtä pysyä työyhteisön hyvinvoinnin pulssilla 
virtuaalisessa ympäristössä. Nyt tarvitaan johtamista 
ja hyvää esimiestyötä jopa enemmän kuin ennen. 
Ihmisillä on hyvin erilaisia lähtökohtia, yksin asuva 
saattaa kokea etäisyyden työyhteisöstä raskaana 
ja toisaalta perheellisen voi olla hankalaa järjestää 
etätyöolosuhteet toimiviksi. 

On jaksettava uskoa, että osaamme poimia tästä 
kummallisesta ajanjaksosta ja sen aiheuttamista 
asioista kuitenkin ne hyvät käytännöt myös 
tulevaisuuteen ja hyödyntää uutta oppimaamme 
myös silloin, kun meillä on taas mahdollisuus itse 
valita työskentelytapamme ja paikkamme.

Vallitseva maailmanlaajuinen tilanne on johtanut etätyöskentelyn valtavaan kasvuun kaikilla niillä aloilla, 
joissa se suinkin on mahdollista. Puhutaan työelämän uudesta normaalista, jolla tarkoitetaan esimerkiksi 
etätyön edellyttämiä uusia työnteon tapoja. Nämä ovat sekä hyvässä että pahassa tulleet jäädäkseen.

HR-palsta

TEKSTI: TUULI PAAVOLA
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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 päätösvaltaisuus
5.  Hyväksytään kokouksen työjärjestys
6.  Päätetään liittohallituksen jäsenten lukumäärästä 
 (6-9) ja valitaan tarvittavat liittohallituksen   
 jäsenet 
7.  Hyväksytään liiton toimintasuunnitelma 
 vuodelle 2021
8.  Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus 
9. Hyväksytään talousarvio vuodelle 2021
10.  Päätetään liittohallituksen puheenjohtajan ja 
 jäsenten sekä tilintarkastajien tai toiminnan-
 tarkastajien palkkioista, matkakustannusten ja   
 päivärahojen suorittamisesta
11.  Valitaan yksi-kaksi tilintarkastajaa tai toiminnan-
 tarkastajaa ja heille henkilökohtainen varamies 
 tai yhteisö
12. Valitaan liiton tarvitsemat edustajat 
13. Käsitellään liittokokoukselle tehdyt esitykset 
14. Hyväksytään jäsenyyttä hakeneiden yhdistysten 
 säännöt ja toimialueet
15. Ilmoitusasiat 
16. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa! 

SUOMEN MERKONOMIYHDISTYSTEN LIITTO – SMYL RY
Hallitus

Liittokokouskutsu

Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry 
Sääntömääräinen syyskokous

Lauantai 14. marraskuuta, 2020 klo 15

Ravintola Lasipalatsi, Helsinki-kabinetti
Mannerheimintie 22-24, 00100 Helsinki

•  Nautimme ravintolasalissa lounaan
 ennen kokousta klo 14 

•  Valtakirjojen tarkastus klo 14.45

•  Kokouspaketin hinta sisältäen 
 lounaan 52 euroa/osallistuja

 Ilmoittautumiset:
•  Kokoukseen ja lounaalle
 ilmoittautumiset 30.10. mennessä
 omaan paikallisyhdistykseen.

Vieraskynä
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Vieraskynä

Päiväkäsky Nro 4. 

Rakkaat merkonomit!

Aikaa on vierähtänyt lähes vuosikymmenen viime viestistäni teille 
rakkaat Suomen merkonomit! Suomea on kohdannut synkimmät 
myrskypilvet sitten sotiemme jälkeisen ajan; Covid-19-viruspandemia 
laittoi koko maailman valtiot ja taloudet polvilleen, eikä Suomikaan 
säästynyt siltä ja sen kaikkia talouselämän sektoreitamme koskettavilta 
mittavilta talousshokkivaikutuksilta. Mutta Suomi ja me kaikki 
suomalaiset yhdessä onnistuimme torjuntavoittona rajaamaan 
koronaviruksen laajamittaisen leviämisen väestöömme - olemme eräs 
vähiten tautiin sairastuneita yhteiskuntia koko maailmassa! Kiitos siitä  

kuuluu meille kaikille - sinulle ja minulle.

Mutta koronakriisi ei ole vielä ohi; jopa suuremmat taloudelliset 
vaikutukset tulemme näkemään vielä lähivuosina valtion taloudessa, 
kuntiemme taloudessa ja monilla talouselämän sektoreilla. Meillä 
kaikilla on nyt yhteinen tavoite ja visio nostaa rakas Suomemme 
uudelleen taloudelliseen hyvinvointiin ja kasvuun yrittäjyydellä, uusilla 
keksinnöillä ja löytämällä uusia vientikaupan tuotteita ja ratkaisuja 
maailmalle.

Siksi jaan teille, Rakkaat Merkuriuksen siivet omaavat merkonomit 
ja merkonomeiksi opiskelevat tällä vuosikymmenellä, joka päivä 
voimistuvat megatrendit ja 'uuden taloudet tuulet':

1. Megatrendi: Covid-19 on suurella todennäköisyydellä tullut
 jäädäkseen keskuuteemme pitkäksikin aikaa, eli Covid-19 on 
 uusi normaali. Selviämme tästäkin, mutta se vaatii ketteryyttä, 
 ennakointia ja nopeutta viruksen testaamisessa, jäljittämisessä ja 
 torjunnassa. Koronavilkku-applikaatio älykännykässä on jälleen 
 oiva esimerkki suomalaisesta tietotaidostamme ja kekseliäisyy-  
 destä. Lisää vastaavia innovaatioita!

2. Megatrendi: Smaller is beautiful - less is More (Pieni on kaunista - 
  vähemmän on enemmän). Ehkäpä suuret 5000 hengen risteilylaivat  
 ja risteilyt ovat historiaa pitkiksi ajoiksi, samoin yli 300-paikkaiset  
 SuperJumbojet-lentokoneet. Mutta ihmisten matkailu ei; se vain  
 muuttaa muotoaan pienemmäksi ryhmämatkailuksi ja -kohteiksi -  
 läheltämmekin voi löytää kiinnostavia historiakohteita ja luonnon-
 puistoja. Nyt innovatiiviset ja tekniikasta kiinnostuneet merkonomit  
 mukaan kehittämään pieniä 10 – 20 hengen sähkölentokoneita  
 kotimaan lennoille!
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3. Megatrendi: Kriisit harvoin tulevat yksin. Historiassa on esiinty-
 nyt monia päällekkäisiä kriisejä. Covid-19 + ilmastonmuutos +
 katovuodet + alueelliset kriisit merten herruudesta ja laivaväylistä...
 Olemmeko varautuneita riittävästi - 7 lihavaa ja 7 laihaa vuotta?
 (#huoltovarmuuslogistiikka #varmuusvarastot). Onneksi Suomem-
 me on eräs turvallisimmista maista maailmassa myös mahdolliset 
 yhteiskriisit huomioiden.

4. Megatrendi: Yhteisöllisyys kaikessa. Kotona, työpaikoilla, opiske-
 lussa, vapaa-aikana... Ei jätetä ketään yksin. Kohtaamme tämän
 Covid-19 - uusi normaali -ajan yhdessä. 

5. Megatrendi: Haaveista ja unelmista totta. Nyt on oikea aika 
 toteuttaa unelmasi. Aito unelma motivoi parhaimpaan suorituk-
 seesi. Osta se huokea mummonmökki Kiskosta.     
 #unelmataloudellaNousuun"

6. Megatrendi: Yrittäjyys on suurin näistä megatrendeistä; tänään,
 huomenna ja yli 10 vuoden päästä. Vain itse voi ottaa vastuun
 omasta tulevaisuudesta kaikkina aikoina; olemme siirtyneet pysy-
 västi digitaalisuuden aikaan. Nyt on Suomen historian paras aika 
 perustaa oma yritys, sillä esimerkiksi Oy:n voi perustaa ilman 
 osakepääomaa! Ja yrittäjyyden muotoja on aina kevytyrittäjyydestä  
 täyteen yrittäjyyteen asti. Yritä sillä alalla, minkä hallitset ja osaat
 parhaiten. Älä lannistu pienestä. 
 #yrittäjätyhdessä #verkostoidutehokkaasti #kysyväeitieltäeksy
 
7. Megatrendi: Suomen uusi teollistumisen ja jälleenrakentamisen
 vaihe AD2020-2030; isämme ja äitimme ovat tämän kauniin
 maamme jälleenrakentaneet aikoinaan. Nyt on meidän nuorem-
 piemme vuoro (#JälleenrakentajatVol2) jatkaa vanhempiemme
 uurastusta. Hard work & smart work always pays off. (Kova työ &
 järkevä työ kannattaa aina). Telakoillemme tullaan vielä rakenta- 
 maan uuden sukupolven uusia alusluokkia, erikoisaluksia,   
 autonomious ships, Covid-19-proof ships ...- risteilylaivamarkkinat  
 ovat passé, mennyttä vuosiksi eteenpäin. 
 Maailman lukenein kansakunta kyllä kykenee luomaan uutta, 
 vihreää teollisuuttakin. Otetaan kaikki vanhat ja uudet patent-
 timme kaupalliseen ja teolliseen käyttöön. Olemme maailman   
 luovin kansakunta!

8. Megatrendi: Itsetekeminen. Tee ja opi nopeammin tekemällä itse.  
 Olemme matkalla 0 Zero waste -yhteiskuntaan (nollahukka-
 yhteiskunta). Kierrätämme kaiken kaikkialla - ja maailman 
 kaunein luontomme ja Itämeremme kiittävät!

9. Megatrendi: Nyt on paras aika rakastua, kasvattaa perhettä ja 
 pitää läheisimmistä huolta. Rakastu jo tänään. Rakkaus motivoi.  
 Rakkaus luo uutta!

10. Megatrendi: Vanhojen, hyviksi koettujen suomalaisten arvojemme
 uusrenessanssi: koti, perhe, kotikaupunki, läheiset, ja oman
 terveyden ylläpitoon nousevat jälleen arvoonsa. Hyvä olo on talle-
 tus omaan 'terveyspankkiin'; #healthaccount #luotujaliikkumaan.

Jälleenrakentaja mallia 
AD2020

Timo P Kiviaho
yrittäjä, KTM, vientiritari,
terveysliikkuja eri lajeissa
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Jäsenyys työttömyyskassassa on tärkeä, 
koska vain työttömyyskassan jäsenenä voit 
hakea ansiosidonnaista työttömyyspäivä-
rahaa lomautettuna tai työttömäksi jää-
dessäsi. Jäsenyys on käytännössä erittäin 
edullinen työttömyysvakuutus, joka maksaa 
itsensä nopeasti takaisin, jos työttömyysris-
ki toteutuu.

Kuka voi liittyä työttömyyskassaan?
YTK:hon voivat liittyä kaikki täysi-ikäiset 
palkansaajat, jotka eivät ole eläkeiässä. 
Jäsenyysehtona on, että työskentelet. Siksi 
esimerkiksi työttömänä, lomautettuna, van-
hempainvapaalla tai palkattomalla sairaus-
lomalla et voi liittyä työttömyyskassaan. 
   Kun olet liittynyt, jäsenyyden voi ja kan-
nattaakin pitää voimassa silloinkin, kun töi-
tä ei syystä tai toisesta ole. 
   YTK on avoin kaikille palkansaajille. Ei 
siis ole väliä, mikä on koulutuksesi tai millä 
alalla työskentelet. Tämä on käytännöllistä, 
koska työpaikkaa tai ammattia vaihtaessasi 
sinun ei tarvitse vaihtaa työttömyyskassaa. 
   Voit liittyä meille myös, vaikka sinulla olisi 
yritystoimintaa palkkatyön ohessa. Sen si-
jaan et voi liittyä meille, jos olet pelkästään 
yrittäjä. Yrittäjille on oma kassansa. 

Kuka voi hakea ansiopäivärahaa?
Jos jäät työttömäksi, sinut lomautetaan tai 
teet osa-aikaista työtä, voit hakea ansiopäi-
värahaa työttömyyskassasta. 
   Ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan 
maksamisen keskeinen edellytys on työs-

säoloehto. Tämä tarkoittaa sitä, että olet 
jäsenyysaikanasi työskennellyt riittävästi. 
   Koronan vuoksi työssäoloehtoon on tehty 
poikkeus, joka on voimassa tämän vuoden 
loppuun saakka. Normaalisti työssäoloehto 
on 26 kalenteriviikkoa, mutta koronapoik-
keuksen myötä se on vain 13 kalenteri-
viikkoa. Työssäoloehto siis täyttyy, kun olet 
13 kalenteriviikon aikana työskennellyt 
vähintään 18 tuntia/viikko ja palkkasi on 
ollut vähintään alan työehtosopimuksen tai 
työttömyysturvalaissa määritetyn minimin 
mukainen. 

Muista ilmoittautua työttömäksi  
työnhakijaksi 
Jos jäät työttömäksi, sinut lomautetaan tai 
työskentelet osa-aikaisesti, muista ilmoit-
tautua heti TE-toimistoon työnhakijaksi. 
Myös lomautettujen tulee ilmoittautua työt-
tömäksi työnhakijaksi. 
   TE-toimisto tutkii etuuden maksamisen 
työvoimapoliittiset edellytykset. Näistä on 
enimmiltä osin koronan vuoksi poikkeuk-
sellisesti luovuttu, mutta työnhaun voimas-
sapitäminen on yhä ehdoton edellytys, jotta 
sinulla voisi olla oikeus ansiopäivärahaan.
   Jos sinut lomautetaan ja lomautus to-
teutuu pätkissä, ole erityisen tarkkana siitä, 
että työnhakusi TE-toimistossa on voimas-
sa.

Hae päivärahaa ajoissa
Voimme myöntää ansiopäivärahaa takau-
tuvasti vain kolmen kuukauden ajalle. Tee 

hakemukset siis hyvissä ajoin. 
   Ensimmäisen hakemuksen voi laittaa jo 
kahden viikon työttömyyden tai lomautuk-
sen jälkeen. Sen jälkeen hakurytmi on neljä 
viikkoa, kuukausi tai kalenterikuukausi.

Paljonko ansiopäivärahaa voi saada?
Päivärahan määrä riippuu tuloistasi ennen 
työttömyyttä tai lomautusta. Helpoiten voit 
arvioida mahdollista päivärahaasi kokeile-
malla päivärahalaskuriamme, joka löytyy 
osoitteesta ytk.fi/paivarahalaskuri. 
   Samalla laskurilla voit laskea myös 
osa-aikatyön palkan vaikutuksen päivära-
hasi määrään.
   Pääsääntöisesti voimme maksaa an-
siopäivärahaa enintään 400 päivää yhtä 
työssäoloehtoa kohti. Kun täytät työssä-
oloehdon uudestaan, alkaa päivärahakausi 
alusta ja pääsääntöisesti myös ansiopäivä-
rahan määrä lasketaan uudestaan. Koro-
na-aikana enimmäismaksuaika ei kuiten-
kaan kulu ollenkaan.
   Kun alamme maksaa päivärahaa ja enim-
mäismaksuaika alkaa, tulee alkuun viiden 
päivän omavastuuaika. Omavastuuajalta 
emme normaalisti voi maksaa ansiopäivä-
rahaa, mutta koronan vuoksi voimme osit-
tain tämän vuoden aikana maksaa ansio-
päivärahaa myös omavastuuajalta. 

Jäsenyys työttömyyskassassa 
on nyt ajankohtaisempaa kuin koskaan

Työmarkkinoiden osalta koronavuosi tullaan muistamaan suurista lomautusten määristä sekä 
työllisyyden heikkenemisestä. Samaan aikaan työttömyysturvaan on tehty lukuisia poikkeuksia, 
joilla on pyritty helpottamaan lomautettujen ja työttömien ahdinkoa. Tällaisina aikoina työttömyys-
kassan jäsenyys on erityisen tärkeä, sillä se luo turvaa ja vakautta kaiken epävarmuuden keskellä.
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SUOMEN SUURIN 
TYÖTTÖMYYSKASSA

Avoin kaikille palkansaajille 

Jäsenmaksu loppuvuodelle 2020 alle 30 euroa

Lähes joka neljäs on jo valinnut YTK:n.  
Valitse sinäkin!

 

YTK.FI
Tule meille 

ansioturvaan!



Työsuhdejuristin palsta

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

Asianajotoimisto Aika Toimistossamme teitä palvelevat:
● asianajaja, varatuomari Esa Schön
● lakimies, varatuomari Tomás O’Shaughnessy
● lakimies, varatuomari Maiju Eronen
● lakimies, oikeustieteen maisteri Tuomas Tuokko
● avustava lakimies, oikeustieteen maisteri Heli Koivukallio 

Sopimusvapaus

Laissa ei ole suoraan säännelty, 
millä edellytyksillä tai millaisen 
koulutussopimuksen työnantaja 
ja työntekijä saavat työsuhteen 
alkaessa tai sen aikana tehdä, 
joten lähtökohtana on osapuol-
ten sopimusvapaus. Sopimusva-
pautta kuitenkin rajoittaa se, 
ettei sopimuksella voida vähen-
tää työntekijälle laista johtuvia 
pakottavia oikeuksia, eikä sopi-
mus voi olla lain tarkoittamalla 
tavalla kohtuuton. Kohtuutto-
muuteen vaikuttaa aina työsuh-
teen ehdot kokonaisuudessaan.

Toisaalta sopimusvapauteen liit-
tyy se, että jos koulutussopimus-
ta ei ole solmittu, ei työnantajal-
la ole oikeutta periä työntekijäl-
tä koulutukseen käytettyjä kus-

Milloin koulutussopimuksen saa solmia?

Työsuhteessa koulutussopimuksella tai koulutuskustannussopimuksella tarkoitetaan työn-
antajan ja työntekijän välistä sopimusta, jolla työnantaja sitoutuu kustantamaan jonkin
koulutuksen työntekijälle ja työntekijä sitoutuu olemaan työnantajan palveluksessa tietyn 
ajan sillä uhalla, että jos työsuhde päättyy sovitun ajan kuluessa, työntekijä joutuu kor-
vaamaan koulutukseen käytetyt kustannukset osittain tai kokonaan työnantajalle. Ideana 
on siis, että työnantaja panostaa työntekijän koulutukseen ja saa vastineena työntekijän 
erityisosaamisen vähintään tietyksi ajaksi.

tannuksia, vaikka koulutuksesta 
olisi pätevästi voinut tehdä sopi-
muksen ja työntekijä on päättä-
nyt työsuhteensa pian koulutuk-
sen jälkeen.

Tarjottava koulutus

Työsopimuslaki velvoittaa työn-
antajaa huolehtimaan, että työn-
tekijällä on kyky suoriutua työs-
tään myös yrityksen toimintaa, 
tehtävää työtä tai työmenetelmiä 
muutettaessa tai kehitettäessä. 
Tämä tarkoittaa, että työnantajan 
on tarjottava sellainen koulutus, 
joka ylläpitää työntekijän ammat-
titaitoa sopimuksen mukaisissa
työtehtävissä sekä sellainen kou-
lutus, jota työnkuvan muutos 
edellyttää. Työnantaja on myös 
velvollinen tarjoamaan kohtuulli-
sena pidettävää ja tarkoituksen-

mukaista koulutusta osa-aikaisel-
le työntekijälle, jotta työntekijä 
voi saada tarjolla olevia lisätyö-
tunteja, sekä työntekijälle, jonka 
työ on olennaisesti ja pysyvästi 
vähentynyt, jotta hän voi ottaa
vastaan muuta koulutuksensa, 
ammattitaitonsa tai kokemuksen-
sa mukaista työtä. Lisäksi sovel-
lettava työehtosopimus voi aset-
taa koulutusvelvollisuuden ja 
joissain tehtävissä lainsäädäntö 
saattaa edellyttää, että työnanta-
ja ylläpitää työntekijän osaamista 
tietyllä tavalla tai tarjoaa tietyn 
koulutuksen.

Mikäli työnantaja tarjoaa tämän 
kaltaista koulutusta, on työnan-
taja velvollinen tarjoamaan sen 
omalla kustannuksellaan ilman 
oikeutta periä kustannuksia ta-
kaisin. Näistä koulutuksista kou-
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lutussopimusta ei siten voi teh-
dä. Sen sijaan, kun koulutus eri-
tyisesti kehittää työntekijän am-
mattitaitoa ja antaa valmiuksia, 
joita hänen työtehtävänsä eivät 
edellytä, saa työnantaja edellyt-
tää työntekijää solmimaan koulu-
tussopimuksen. Sopimuksen koh-
tuullisuuteen kuitenkin vaikuttaa
se, kuinka lähellä koulutus on
sellaista koulutusta, jonka työn-
antaja on lain perusteella velvol-
linen tarjoamaan.

Koulutuskustannukset

Lähtökohta on, että työnantajan 
tulisi periä enintään koulutukses-
ta sille syntyneet kustannukset. 
Lisäksi tavallista on porrastaa ta-
kaisinmaksu niin, että mitä pi-
dempään työntekijä on työnanta-
jan palveluksessa, sitä pienem-
män osan työntekijä joutuu mak-
samaan takaisin. Mitä enemmän
työntekijä joutuu suhteessa kor-
vaamaan ja mitä vähemmän por-
rastettu kustannusten takaisin-
maksu on, sitä herkemmin kus-
tannusten takaisinmaksun mää-
rää voidaan sovitella pienem-
mäksi.

Koulutussopimuksen kesto 
ja työsuhteen päättyminen

Takaisinmaksuvelvollisuuden on 
oltava ajallisesti rajoitettu, eikä 
sillä voida tosiasiallisesti estää 
työntekijän oikeutta irtisanoutua. 
Keston on oltava oikeassa suh-
teessa työntekijän saamaan kou-
lutukseen sekä työnantajan kou-
lutuksesta saamaan hyötyyn. Toi-
sin sanoen mitä vähemmän eri-
tyisosaamista työntekijä saa ja 
mitä vähemmän koulutus kustan-

taa sekä mitä enemmän ja no-
peammin työnantaja saa koulu-
tuksesta hyötyä, sitä lyhyempi on 
keston oltava. Usean vuoden kes-
tävä takaisinmaksuvelvollisuus 
saattaa rajoittaa kohtuuttomas-
ti työntekijän oikeutta vaihtaa 
työpaikkaa. Lisäksi painoarvoa 
on annettava sille syylle, miksi 
työsuhde päättyy. Ainakin niis-
sä tilanteissa, joissa työsuhde on 

päättynyt työnantajasta johtu-
vasta syystä, voi työnantajan olla 
kohtuutonta vaatia koulutuskus-
tannusten takaisinmaksua.

Kirjoittaja
Tomás O’Shaughnessy
Lakimies, Varatuomari
Asianajotoimisto Aika



Tapahtumat

16  | Merkonomi News 3 / 2020 

Turun Merkonomit ry

Ma 19.10. klo 17.30
Turun Merkonomit ry:n sääntömääräinen 
syyskokous
Kokoontuminen Kupittaankatu 83, Turku

Tiedustelut yhdistyksen sihteeriltä 
saarelamarja@gmail.com, 045 850 5060.

Tarjolla suolainen iltapala.

Tervetuloa kokoukseen! 
Hallitus

Tampereen Merkonomit ry

Ti 10.11. klo 18
Tampereen Merkonomit ry:n sääntömääräinen
syyskokous
Yhdistyksen toimisto, Itsenäisyydenkatu 23 C 64, Tampere

Kokouksessa käsitellään voimassaolevien sääntöjen syys-
kokoukselle määräämät asiat.

Tervetuloa!
     ●●●●●   

Epävarman koronatilanteen vuoksi loppuvuodeksi ei ole 
järjestetty uusia tapahtumia. Ilmoitamme lokakuun lopulla 
ilmestyvässä jäsentiedotteessamme, jos pystymme jotain 
järjestämään. Seuratkaa myös kotisivujamme.

Porin Seudun Merkonomit ry

Pe 16.10. 
Retki Lehmirantaan

Lehmirannan lomakeskus sijaitsee Varsinais-Suomessa, 
Salon kaupungin tuntumassa. Lähdemme tutustumaan 
tähän Eläkeliiton omistamaan suosittuun paikkaan. 

Matkalle on varattu iso bussi, jotta voimme huomioida 
turvavälit. Yhdistys tarjoaa menomatkalla osallistujille 
täytetyt sämpylät ja trip-mehut bussissa nautittavaksi. 
Voit itse ottaa matkalle mukaan halutessasi vesipullon ja 
omaan termariin kahvia, teetä tms. 

Päivän aikataulu ja ohjelma: 
klo 9.30  bussi lähtee Kankaanpäästä
klo 10.30  lähtö Porin vanhalta linja-autoasemalta
klo 13.30  Lehmirannan esittely talon luentosalissa 
klo 14.30  buffet-ruokailu ravintolassa 
klo 16.00  brittikomedia "Kilot irti elämästä", 
   koomikko Päivi Mäkinen. 
Takaisin Porissa olemme noin klo 20.  

Ilmoittautumiset 28.9. mennessä.  Ilmoitat-
han samalla mahdolliset ruoka-allergiat tai 
rajoitteet. 

Osallistumismaksu: 
jäsenelle 20 euroa, avecille 30 euroa 

Maksut peritään käteisellä bussissa. 

Pe 20.11. klo 19
Näytelmä, joka menee pieleen 
Porin Teatteri, Hallituskatu 14

Englantilaiseen 1920-luvun kartanoon sijoittuva murha-
mysteeri on nerokkaasti rakennettu komedia, jossa yksi 
näytelmä esitetään toisen näytelmän sisällä. 
Esitys sisältää yllätyksellistä näyttämötekniikkaa. 

Porin Teatteri myy lippuja jokaiseen esitykseen vain rajoite-
tun osan kokonaismäärästä. Tällä toimenpiteellä saadaan 
järjestettyä riittävää väljyyttä saliin.

Yhdistyksellä on näytökseen 35 lippua. 
Ilmoittautumiset  19.10. mennessä. 

Hinta jäsenelle 20 euroa, avecille 25 euroa. 
Maksut yhdistyksen tilille 6.11. mennessä, 
tili FI18 4450 0010 1440 50, viite 123. 

Ti 8.12. klo 19
Jyrki Anttila, Kaunein yö 
Keski-Porin kirkko, Hallituskatu 1 a

Olemme varanneet yhdistykselle lippuja kirkkokonserttiin, 
esiintyjänä tenori Jyrki Anttila, säestäjänä Maija Anttila. 

Paikkoja kirkossa on vain rajoitetusti. 
Ilmoittautumiset 15.11. mennessä.

Hinta jäsenelle 10 euroa, avecille 15 euroa. 

●●●●●   

Porin Seudun Merkonomit ry:n sääntömääräinen syys-
kokous pidetään marraskuun alkupuolella. Kokouskutsu 
esityslistoineen julkaistaan lokakuussa ilmestyvässä 
omassa jäsentiedotteessa.

Ilmoittautumiset tapahtumiimme yhdistyksen sähkö-
postiin porinmerkonomit@gmail.com tai puhelimitse 
Leila Kantoselle 040 748 2450.  Puhelimessa on vastaaja-
palvelu, jätäthän ääniviestin tarvittaessa.

Tapahtumista lisätietoja omissa jäsentiedotteissa ja 
nettisivuilla www.porinseudunmerkonomit.fi.
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Savo-Karjalan Merkonomit ry

Ke 11.11. klo 15
Yhdistyksen vuosikokous
Hotelli Joronjälki, Motellikuja 1, 79600 Joroinen

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat.
Ilmoita osallistumisesta info@smkry.fi 5.11. mennessä.
Tervetuloa!

Helsingin Merkonomit ry

To 8.10. klo 19
Stalinin suloinen ruoska
Helsingin Kaupunginteatteri, Pieni näyttämö
Eläintarhantie 5, Helsinki
 
Kari Heiskasen hirtehinen komedia palaa syksyllä Kau-
punginteatterin pienelle näyttämölle kevään esitysten 
peruunnuttua.

Hinta: 36,00 euroa
Maksuviite: 5115
Ilmoittautuminen päättynyt. Kysy mahdollisia paikkoja.

Helmerivetäjä: Seija Kuusinen

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

HS peruuttaa syksyn Musta laatikko 16 -esitykset ja siirtää 
ne ensi kevääksi. Uusi varaus: maanantai 12.4.2021 klo 
19.40, Kansallisteatteri. 
Irene Uimonen ilmoittaa asiasta tarkemmin Musta laatikon 
lipun varanneille.

To 15.10. klo 19
Danny Rubin – Tim Minchin
Päiväni murmelina
HKT, Suuri näyttämö
Eläintarhantie 5, Helsinki
 
Uusi musikaalikomedia syksyllä Kaupunginteatteriin

Hinta: 85,00 euroa, 44,00 euroa opiskelijat
Maksuviite: 5050
Ilmoittautuminen päättynyt. Kysy mahdollisia paikkoja.
 
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen

Ti 20.10. klo 19
Illallinen ystävien kesken
HKT, Studio Pasila
Ratamestarinkatu 5, Helsinki
 
Avioliitto al dente

Ensi-ilta 16.9.2020. 
 
Hinta: 32,00 euroa 

Kouvolan Seudun Merkonomit ry

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous
pidetään marraskuussa.

Tarkempi ajankohta ja paikka ilmoitetaan Kouvolan
Sanomien seuratoimintapalstalla. Tervetuloa mukaan!

Kymenlaakson Liiketalous ry

La 28.11.
Kultalampi
Imatran teatteri

Ernest Thompsonin sydäntälämmittävä teos kertoo tarinan 
Norman ja Ethel Thayerista, ikääntyneestä pariskunnasta, 
jotka saapuvat joka kesä huvilalleen Kultalammelle. 
Tänä kesänä asiat ovat kuitenkin toisin, eikä seuraavan 
suven reissusta ole enää varmuutta.

Laajaa mainetta niittänyt Kultalampi on spektaakkeli, jonka 
lämminhenkinen ja hurmaava tunnelma vie katsojan mu-
kanaan. Koskettava tarina kertoo luopumisesta, sukupolvi-
en välisestä kuilusta sekä hiljalleen hiipivästä vanhuudesta. 

Norman Thayerin roolissa vierailee legendaarinen Ilmari 
Saarelainen, joka tunnetaan Tankki täyteen –sarjan 
Juhanana. Ethelin roolissa nähdään hurmaava Ulla-Maija 
Järnstedt.

Aikataulu:
Lähtö  Jyrkilän tallit klo 8.50
           Kotkan linja-autoasema  klo 9.10
           Karhulan linja-autoasema  klo 9.30
 Leikarin pysäkki klo 9.40
 Haminan linja-autoasema  klo 9.50
 Virojoki klo 10.15
 Näytös Imatran teatterissa klo 13.00

Hinta 15 euroa jäsen ja 65 euroa seuralainen
Hinta sisältää kuljetukset, lipun ja kahvitarjoilun väliajalla. 
Vain yksi seuralainen jäsentä kohti. Maksuviite: 1287.

Sitovat ilmoittautumiset 19.10.2020 mennessä 
Marja Johanssonille puh. 050 340 1344.
Maksu tilille OP Kotka FI71 5172 0220 1886 69.

Porvoon Merkonomit - Borgå Merkonomer ry

Porvoon Merkonomit ry:n sääntömääräinen 
syyskokous pidetään tiistaina 10.11. klo 18
Rafael's Steakhouse, Piispankatu 28, Porvoo.

Borgå Merkonomer rf:s stadgeenliga 
höstmöte  hålls tisdagen 10.11. kl 18
på Rafael's Steakhouse, Piispankatu 28, Borgå.

Tervetuloa – Välkommen!
Hallitus - Styrelsen

Peruttu. Uusi varaus 

ma 12.4.2021 klo 19.40



Tapahtumat

Merkonomi News 3 / 2020   |  18

Maksuviite: 5128
Ilmoittautuminen päättynyt. Kysy mahdollisia paikkoja.
 
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 Kansallisteat-
terin Suurella näyttämöllä. Hitler ja Blondi on toteutettu 
SKT:n ja TTT:n yhteistyönä. Kesto 1 t 45 min ilman väliaikaa. 

Ohjaus: Michael Baran (SKT). 
Näyttämöllä: Seela Sella, Verneri Lilja (TTT) ja
Mariola Aniolek/Niina Ranta.
 
Hinta: 39,00 euroa 
Maksuviite: 5092

Ilmoittautuminen päättynyt. Kysy mahdollisia paikkoja.
 
Liput saat viimeistään Maikki Laivaaralta/Eläke-Eevat 
teatterin aulassa heti ulko-ovista oikealla klo 18.30-18.45.

Vetäjä: Irene Uimonen

Ke 28.10. klo 16.30
Tiepolo − Venetsia Pohjolassa -näyttely
Sinebrychoffin taidemuseo
Bulevardi 40, 00120 Helsinki

Helmereille on varattu opastus Sinebrychoffin taidemu-
seon uuteen näyttelyyn: Tiepolo – Venetsia Pohjolassa. 
Opastetun ryhmän koko saa olla tällä hetkellä enintään 
10 henkilöä. Opastus alkaa kello 16.30, joten tavataan noin 
viisitoista minuuttia ennen sitä sisääntuloaulassa, jossa 
ovat kassa ja kauppa. Ota mukaan myös mahdollinen 
Museokorttisi.

Venetsialainen mestari Giovanni Battista Tiepolo 
(1696–1770) loi yhdessä poikiensa Giovanni Domenicon 
(1727–1804) ja Lorenzon (1736–1776) kanssa maineikkaan 
ja menestyvän työhuoneen, joka vastaanotti tilauksia 
venetsialaisilta aatelisperheiltä ja ulkomaisilta ruhtinailta ja 
kuninkaallisilta. Varakkaat keräilijät kiinnostuivat jo varhain 
Tiepolojen taiteesta ja vilkkaan taidekaupan ansiosta teok-
set löysivät tiensä myös yksityisiin taidekokoelmiin Ruotsis-
sa, Tanskassa ja Venäjällä.

Vuonna 2020 Giovanni Battista Tiepolon kuolemasta tulee 
kuluneeksi 250 vuotta, ja Tiepolo tulee olemaan erityisen 
huomion kohteena eri puolilla Eurooppaa.

Hinta: 23,00 euroa, Museokortilla 10,00 euroa 
(hinta on 10:lle)
Maksuviite: 5144

Ilmoittautumiset ja maksut: 21.10. mennessä

Helmerivetäjä: Merja Äimänen
Näyttelyaika: 17.9.2020 – 10.1.2021
Museo on keskiviikkoisin avoinna kello 20.00:een.

La 7.11. klo 9.30
CABARET-musikaalimatka 
Turun Kaupunginteatteri
 
Cabaret-musikaali syksyllä Turkuun

Aikataulu:  
klo 09.30    Lähtö bussilla Helsingistä (Kiasma)
  Lounas Turussa
klo 14.00  Cabaret-musikaali, Turun Kaupunginteatteri
  Lähtö kotimatkalle Helsinkiin esityksen jälkeen
 
Matkan hinta: 115 euroa/hlö
Maksuviite: 5076 
Hintaan sis. bussikuljetukset Hki-Turku-Hki, lounas, musi-
kaalilippu permantopaikalla.

Ilmoittautuminen päättynyt. Kysy mahdollisia paikkoja.
 
Hintaan sis. bussikuljetukset Hki-Turku-Hki, lounas, musi-
kaalilippu permantopaikalla.

Helmerivetäjä: Merja Äimänen

Matkan järjestäjä: ED-Matkat

Ti 10.11. klo 18
Helsingin Merkonomit ry 
sääntömääräinen syyskokous
Töölön kirjasto, Kerhotila
Topeliuksenkatu 6, 00250 Helsinki.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat.

Tervetuloa!
Helsingin Merkonomien hallitus

To 19.11. klo 16.30
Vincent van Gogh
Tie taiteilijaksi
Didrichsenin taidemuseo
Kuusilahdenkuja 1, 00340 Helsinki

Helmereille on varattu ryhmäopastus Didrichsenin taide-
museon Vincent van Gogh -näyttelyyn 19.11. Tavataan 
viimeistään viisitoista minuuttia ennen opastuksen alkua 
eli kello 16.15 sisääntuloaulassa, jollei osallistujille ilmoiteta 
muuta paikkaa näyttelyn suuren suosion ja koronarajoi-
tusten vuoksi. Muista ottaa mukaasi myös mahdollinen 
Museokorttisi.

Tie taiteilijaksi -näyttelyn ytimen muodostaa valikoima 
Vincent van Goghin (1853–1890) uran alkuvaiheen piirus-
tuksia, jotka on lainattu hollantilaisesta Kröller-Müller-
museosta. 

Näyttelyssä nähtävät kaksi öljyvärityötä muistuttavat
taiteilijan taiteellisen huipun ilmaisuvoimasta: Suomen 
ainoa Van Goghin teos, Ateneumin taidemuseon Katu, 
Auvers-sur-Oise vuodelta 1890 sekä Kröller-Müllerin
kokoelman Omakuva vuodelta 1887.

Hinta: 23,00 euroa, Museokortilla 9,00 euroa 
(Ilmoittautuessa maininta Museokortista)
Maksuviite: 5157
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Maksut ja ilmoittautumiset 9.11. mennessä.

Helmerivetäjä: Merja Äimänen

Museo on torstaisin avoinna kello 20.00:een.

Näyttely: 5.9.2020 – 31.1.2021

Bussit 510 ja 552 Kuusisaareen. 
Museolla on vapaa pysäköinti.

Museon nettisivuilta löytyvät saapumisohjeet sekä 
ohjeistus turvallisesta museovierailusta.

https://www.didrichsenmuseum.fi/

Ma 7.12. klo 18.30
Tatu ja Patu Helsingissä
HKT, Suuri näyttämö
Eläintarhantie 5, Helsinki

Lumoava löytöretki täynnä vauhtia
Lasten rakastamat, Suomen suosituimmat lastenkirja-
hahmot saapuvat Helsingin Kaupunginteatteriin!

Outolalaiset veljekset Tatu ja Patu saapuvat Helsinkiin 
vierailemaan serkkunsa Jorin luona. Jori on kaikkien 
aikojen menestynein outolalainen, mutta niin kiireinen, 
että veljeksillä on täysi työ pysyä Jorin perässä. 
Seikkaillessaan ympäri Helsinkiä Tatu ja Patu kohtaavat 
monia ihmeitä kuten feissarin, liikennevalot, ravintola-
päivän sekä kurahaalareihin sonnustautuneet mahdollisesti 
vaaralliset liivijengit.

Sami Rannilan ohjaama ja Kari Mäkirannan säveltämä 
musiikkinäytelmä leikittelee lastenteatterin ja musikaali-

    Helsingin Merkonomit ry tapahtumakalenteri 2020
Päivä Kello Tapahtuma Hinta, maksuviite
To 8.10. 19.00 Stalinin suloinen ruoska, HKT 36 €, 5115 - kysy mahdollisia peruutuspaikkoja
Ti 13.10. 19.00 HS esittää: Musta laatikko 16, 

Kansallisteatteri
34 €, opiskelijat 24 €, 5089 - kysy mahdollisia peruutuspaikkoja

To 15.10. 19.00 Päiväni murmelina, HKT 85 €, opiskelijat 44 €, 5050 - kysy mahdollisia peruutuspaikkoja

Ti 20.10. 19.00 Illallinen ystävien kesken, HKT 32 €, 5128 - kysy mahdollisia peruutuspaikkoja
Pe 23.10. 19.00 Hitler ja Blondi, Kansallisteatteri 39 €, 5092 - kysy mahdollisia peruutuspaikkoja
Ke 28.10. 16.30 Tiepolo - Venetsia Pohjolassa-näyt-

tely, Sinebrychoffin taidemuseo
23 €, museokortilla 10 €, 5144 - ilmoittautumiset ja maksut 
21.10. mennessä

La 7.11. 09.30 Cabaret -musikaalimatka, 
Turun kaupunginteatteri

115 €, 5076 - kysy mahdollisia peruutuspaikkoja

Ti 10.11. 18.00 Helsingin Merkonomit syyskokous, 
Töölön kirjasto

To 19.11. 16.30 Vincent van Gogh, Tie taiteilijaksi, 
Didrichsenin taidemuseo

23 €, museokortilla 9 €, 5157 - ilmoittautumiset ja maksut 
9.11. mennessä

Ma 7.12. 18.30 Tatu ja Patu Helsingissä, HKT 42 €, lapset 23 €, 5063 - ilmoittautumiset ja maksut 2.11. 
mennessä

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

en perinteillä riemukkaasti. Lapset lumoava löytöretki on 
täynnä vauhtia, yllättäviä käänteitä, mehukasta huumoria 
ja visuaalista upeutta, jota vain Kaupunginteatterin suurella 
näyttämöllä voidaan tarjota.

Ensi-ilta 9.9.2020. Kesto varmistuu ensi-iltaviikolla. 
Ikäsuositus: 4-vuotiaasta ylöspäin.
 
Hinta: 42,00 euroa, 23,00 euroa/lapset 
(permantopaikat).
Maksuviite: 5063

Ilmoittautumiset ja maksut 2.11. mennessä.
(Ilmoita varatessasi aikuisten ja lasten lippujen määrät.)
 
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen

  Helsingin Kaupunginteatterin ja Kansallis-
  teatterin poikkeustilan turvallisuusohjeet 
  löydät teattereiden nettisivuilta: 
  - https://hkt.fi/
  - https://kansallisteatteri.fi/

Vuosi 2021

Ke 31.3.2021 klo 16.15
Ilja Repin -näyttely
Ateneumin taidemuseo
Kaivokatu 2, 00100 Helsinki

Helmereille on varattu 31.3.21 kello 16.15 näyttelyintro 
Ateneumin taidemuseossa maaliskuussa avautuvaan 
Ilja Repin -näyttelyyn.
Tarkemmat tiedot tulevat Helmerien nettisivuille 
www.helmeri.fi.
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Palvelussa ei luoda avoimia valtakirjoja, vaan valtuus 
rajataan aina koskemaan tiettyä asiaa kuten palkka- tai 
verotietojen ilmoittamista tai apteekkiasiointia. Valtuut-
tamista varten tulee olla tiedossa valtuutettavan henki-
lön nimi ja henkilötunnus ja yritysasioinnissa Y-tunnus. 

Ensin Valtuudet-palvelussa valitaan valtuutettava henki-
lö tai yritys. Sen jälkeen valitaan asiat, joita valtuus kos-
kee. Lopuksi määritellään valtuuden voimassaoloaika. 

Jos valtuutta pyydetään, se on voimassa vasta, kun vas-
taanottaja on vahvistanut valtuuspyynnön.

Turvallista toisen puolesta asiointia – 
Mikä on Suomi.fi-valtuudet ja mitä 
sillä voi tehdä?

Suomi.fi-valtuudet on osa kansallista digitaalista infrarakennetta, 
jonka tavoitteena on tehdä verkkoasioinnista sujuvaa ja luotettavaa. 
Palvelua ylläpitää ja kehittää Digi- ja väestötietovirasto.

Valtuudet-palvelusta erilaiset asiointipalvelut voivat tarkistaa oikeuden asioida henkilön, 
yrityksen tai yhteisön puolesta luotettavasti ja ajantasaisesti. Palvelu hyödyntää kauppa- 
ja yhdistysrekistereiden sekä väestötietojärjestelmän tietoja. Lisäksi yksityishenkilöt, 
yritykset, yhdistykset ja muut yhteisöt voivat valtuuttaa palvelussa henkilön, yrityksen
tai yhteisön hoitamaan asioita puolestaan. Palvelussa voi myös pyytää valtuuksia 
puolesta asiointiin.

Valtuudet-palvelua hyödyntävät monet 
asiointipalvelut
Viranomaiset ja yritykset voivat liittää Valtuudet-palve-
lun osaksi omia verkkopalveluitaan. Tällöin niissä voi-
daan tarkistaa, onko henkilöllä tai yrityksellä oikeus 
asioida sähköisissä asiointipalveluissa toisen puolesta.

Valtuudet-palvelua hyödyntävät asiointipalveluissaan 
monet julkishallinnon organisaatiot ja yritykset. Esimer-
kiksi Verohallinnon, tulorekisterin ja Kelan palveluiden 
taustalla on Valtuudet-palvelu. Palvelua hyödynnetään 
esimerkiksi terveysalan yrityksissä sekä kaikissa Suomen 
apteekeissa. 

Valtuudet-palvelu sujuvoittaa toisen puolesta asiointia
monissa tilanteissa. Esimerkiksi tilitoimisto voi asioida 
yrityksen puolesta Verohallinnon kanssa. Ulkomailla 
opiskeleva nuori voi valtuuttaa vanhempansa huoleh-
timaan puolestaan opintotukiasioista. Naapuri voi 
ostaa reseptilääkkeet ikääntyneen naapurinsa puolesta 
apteekista. 

Näin valtuutat Valtuudet-palvelussa

Puhelin 0295 536 000 (vaihde)
www.dvv.fi

TEKSTI:
Sari Myllykoski
Viestintäasiantuntija
Digi- ja väestötietovirasto
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Katso-palvelu poistuu käytöstä 31.12.2020. Katso-
palvelun korvaavat Suomi.fi-tunnistus ja Suomi.fi-
valtuudet. Suomi.fi-valtuudet kannattaa hoitaa 
kuntoon ajoissa, jotta asiointi Kelan, Verohallinnon, 
tulorekisterin ja muiden viranomaisten kanssa 
sujuu myös Katso-palvelun päättymisen jälkeen.

Vuodenvaihteen jälkeen Katso-tunnisteella ei ole 
enää mahdollista tunnistautua, eivätkä Katso-
palvelussa olevat roolit ja valtuudet ole enää 
voimassa. Katso-palvelussa nyt olevat valtuudet 
eivät siirry uuteen palveluun automaattisesti, vaan 
ne tulee luoda Suomi.fi-valtuuksiin itse.

Asiointipalveluihin kirjaudutaan jatkossa vahvoilla 
henkilökohtaisilla tunnistusvälineillä kuten verkko-
pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella, poliisin 
myöntämällä henkilökortilla tai Digi- ja väestötieto-
viraston myöntämällä toimikortilla. Erillisiä tunnuk-
sia Suomi.fi-valtuuksien käyttäjä ei tarvitse.

Ulkomaalaisten yritysten edustusoikeudellisten 
henkilöiden tulee korvata Katso-tunnistus Finnish 
Authenticator -palvelulla

Webinaarissa esittelemme, miten valtuushakemus täytetään virkailijavaltuuttamispalvelussa. 
Kerromme myös, miten Kelan, Verohallinnon ja Tullin palveluissa asioidaan Suomi.fi-valtuuksilla 
ja miten Katso-roolit korvataan Suomi.fi-valtuuksien valtuusasioilla.

Webinaari on maksuton ja avoin kaikille. 

Ilmoittaudu osoitteessa dvv.fi/suomi.fi-infot

Katso-palvelu päättyy 31.12.2020 – käyttäjien tulee siirtyä Suomi.fi-palveluun

Yritykset, yksityishenkilöt ja yhteisöt voivat 
hyödyntää Suomi.fi-valtuuksia omatoimisesti

Yksityishenkilöt sekä yritykset ja yhteisöt, joiden 
nimenkirjoitusoikeuden voi selvittää kaupparekiste-
ristä tai yhdistysrekisteristä, voivat ottaa Suomi.fi-
valtuudet käyttöön omatoimisesti heti. Joissain 
asiointipalvelussa yrityksen tai yhdistyksen puoles-
ta asiointi onnistuu myös ilman valtuutta, kauppa-
rekisteri- tai yhdistysrekisteritietojen perusteella
Suomi.fi-valtuuksiin voi tutustua osoitteessa suomi.
fi/valtuudet.

Muut yhteisöt voivat hyödyntää virkailija-
valtuuttamispalvelua

Virkailijavaltuuttamispalvelu mahdollistaa 
sähköisen valtuuttamisen ja toisen puolesta 
asioinnin niille tahoille, joiden edustamisoikeudet 
eivät löydy yritys- tai yhdistysrekistereistä. Näitä 
ovat esimerkiksi elinkeinoyhtymät, oppilaitokset, 
seurakunnat, julkiset organisaatiot ja ulkomaiset 
yritykset.

Valtuuden rekisteröinnin saa vireille lähettämällä
valtuushakemuksen liitteineen virkailijavaltuutta-
mispalveluun.

Lisätietoa:  

Suomi.fi-valtuudet: suomi.fi/valtuudet

Katso-palvelu: yritys.tunnistus.fi

Avoin webinaari tiistaina 6. lokakuuta, 2020 klo 13-15

Katso-palvelusta Suomi.fi-käyttäjäksi



Oikeusturvavakuutus korvaa asianajo- ja oikeudenkäynti-
kuluja työ- ja virkasuhteeseen liittyvissä riita- ja rikosasiois-
sa sekä hallintomenettelynä tai hallintolainkäyttönä käsi-
teltävissä 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   
 asiakirjoista. 
● 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 oikeus-
 turvasta. Oikeusturvahakemus voidaan tehdä myös
 suoraan Ifiin, mutta tällöinkin hakemus voidaan lähet- 
 tää luvallasi 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

VASTUUVAKUUTUS

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

Korvauksen enimmäismäärä on henkilö- ja esinevahingoissa
100 000 euroa. Omavastuu on 100 euroa vahinkotapahtu-
maa 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 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.

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 viimeisin hintavertailu 9/2016) 
järjestöjäsenille myöntää Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva.

Tutustu ja hyödynnä jäsenetusi osoitteessa
● if.fi/smyl  ● henkivakuutuskuntoon.fi   ● lapsenturva.fi

JÄSENEDUT 
if.fi/smyl● 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. 

if.fi/smyl

If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike, rekisteröity kotipaikka Tukholma, Y-tunnus 1602149-8, PL 4, 00025 IF
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HELSINGIN MERKONOMIT ry www.helmeri.fi
Puheenjohtaja Merja Äimänen
PL 110, 00181 HELSINKI
Puhelin 050 5410285      merja.aimanen@hotmail.fi     

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

KYMENLAAKSON LIIKETALOUS ry  
Puheenjohtaja Heljä Haapala
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

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. 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

MJK-KOULUTUSKESKUS RY/ MULTITRAIN OY
Meidät tavoittaa tällä hetkellä vain sähköisesti:
etunimi.sukunimi[at]mjk.fi, info[at]mjk.fi  

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!
 ●	 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 palkan-
saajien työttömyyskassa YTK:n jäseneksi. 

www.smyl.fi/Liity Työttömyyskassa YTK:n 
jäseneksi.

●	 YTK työttömyyskassan jäsenmaksu on 
 92 euroa vuosi 2020.

Täytä 
jäsenhakemus 
www.smyl.fi

merkonomi, tradenomi, merkantti, datanomi, as-
sistentti, 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 tai suosittele jäsenyyttä! Palkitsemme uuden jäsenen ja 

suosittelijan.

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.

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

20 %:n alennuksen päivän parhaasta majoitus-
hinnasta 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)

Metropol-hotellit sijaitsevat Tallinnan ydinkeskustassa 
Rotermanni-korttelissa, jossa on runsaasti kauppoja, 
monipuolisia ruokapaikkoja ja paljon muuta.

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


