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Pääkirjoitus

Markku Mikkola
hallituksen puheenjohtaja

Kohti valoa
Olemme ohittaneet sydäntalven ja 
nyt jo matkalla kevääseen – kohti 
valoa! 

Pitkästä aikaa olemme nauttineet 
kaikkialla Suomessa todellisesta, 
kunnon talvesta. Olen hiihtänyt 
enemmän kuin parina viime vuo-
tena yhteensä!  Jokainen helmi-
maaliskuinen viikko pidentää päi-
vää merkittävästi ja ei aikaakaan, 
kun valo voittaa pimeyden. 

Valoa kohden olemme menossa 
ikävässä koronapandemiassakin. 
Valoa ja toivoa tuovat kehitetyt ro-
kotteet. Mutta mikään rokote ei 
anna riittävää suojaa, mikäli mer-
kittävä osa väestöstä ei halua ot-
taa rokotusta. Ymmärrän hyvin ro-
kotevastaisten ajatuksia, olin itse-
kin pitkään ”vastarannan kiiski”. 
Perinteisen tiedon mukaan uuden
rokotteen kehittämiseen kuluu ai-
kaa noin kymmenen vuotta. Tuona 
aikana saadaan riittävät näytöt uu-
den rokotteen turvallisuudesta.

Kuinka ihmeessä Covid19-korona-
virusta vastaan voidaan kehittää 
rokote muutamassa kuukaudessa? 
Tehtiinkö kiireen takia oikaisuja 
– painostivatko vallanpitäjät saa-
maan nopeita tuloksia? Jäikö hait-

tavaikutusten selvittäminen tois-
sijaiseksi?  Olenko minä se koe-
kaniini?

Onnekseni silmiini osui eräs 
artikkeli Helsingin Sanomissa 
(Sunnuntai, 17.1.2021), jossa 
kirjoittaja Satu Vasantola totesi 
esseessä, etteivät markkinoille 
tulevat rokotteet olekaan uusia. 
Tämä Covid19-virus on muutama 
vuosi sitten ilmenneen Sars-viruk-
sen sukulainen, ”veljenpoika”. 
Sars-virusta vastaan kehitettiin 
aivan perinteisellä tavalla rokote.
Sars tosin hävisi ennen rokotteen
valmistumista. Nyt tuo rokote päi-
vitettiin tehoamaan Covid19-
koronavirukseen. Toinen rokotteen
kehitystä nopeuttava asia on se, 
että rokotteella ei pyritä tappa-
maan virusta, vaan eliminoimaan 
viruksen kiinnittäjäväkäset. Kun 
virus ei pääse kiinnittymään ei se
myöskään tartu ihmisen elimis-
töön.

Kolmas kehitystyötä nopeuttava 
seikka oli se, että koko maailmaa 
koskevan vakavan pandemian 
takia rokotteen kehittäjät saivat
merkittävät taloudelliset voima-
varat. Lukiessani edellä olevan 
selvityksen muuttui kantani ja 

odotan rokotetta. Otan rokotteen, 
kun vuoroni tulee. Toivon todella, 
että väestön rokottaminen onnis-
tuu ja pääsemme jatkamaan nor-
maalia elämää.

SMYL-liitolle ja merkonomiyhdis-
tyksille se tarkoittaisi, että voimme 
järjestää kokouksia, tilaisuuksia 
ja tapahtumia. Saamme kohdata 
toisiamme ja jäseniämme hyvillä 
mielin ja toimintaamme tulee 
sisältöä!

Toivotan Teille jokaiselle kaunista 
kevättä ja iloisia keväthankien 
riemuja!     
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www.smyl.fi/Jäsenyys/Päivitä tietosi
Päivitä osoitetietosi ja sähköpostiosoitteesi! 

Edullisella jäsenmaksulla saat rahan-
arvoisia jäsenetuja. 
●	 Työsuhdejuristin neuvontapalvelut
●	 Ammatillinen vastuu- ja oikeus-
  turvavakuutus
●	 Koulutusedut
●	 Ostoedut
●	 Oikeudellista neuvontaa etuhintaan
●	 Etuja itse ottamiisi vakuutuksiin 
  ●	 koti-, auto-, henkivakuutus ym. 
  ●	 yksilöllinen matkustajavakuutus,   
   joka on voimassa jopa 90-vuoti-  
   aaksi asti
●	 Yhdistyksen ja liiton jäsenlehdet 
  neljä kertaa vuodessa
●	 Yhdistyksen ja liiton tarjoamat 
  palvelut ja tapahtumat

SMYL-liiton jäsenedut

Liity jäseneksi www.smyl.fi

Jäseneksi liittyminen käy helposti kotisivuillamme  www.smyl.fi olevalla 
liittymislomakkeella.

Voit halutessasi samalla liittyä/siirtyä nykyisestä työttömyys-
kassastasi kaikkien palkansaajien työttömyyskassa YTK:n jäseneksi.

Työssäkäyvän kannattaa olla sekä SMYL-liiton että 
Työttömyyskassa YTK:n jäsen!
SMYL-liiton ja YTK:n jäsenmaksut yhteensä ovat alle 20 euroa 
kuukaudessa kalenterivuonna 2021. Molemmat jäsenmaksut ovat 
verovähennyskelpoisia.

Yleinen Työttömyyskassa YTK 

Yleinen työttömyyskassa YTK on sitoutuma-
ton ja itsenäinen työttömyyskassa.

Avoin kaikille palkansaajille. 

YTK:n tehtävänä on järjestää ansioturva 
jäsenille. 

YTK turvaa siis toimeentulosi työttömyyden, 
lomautuksen, osa-aikatyön, sivutoimisen yri-
tystoiminnan sekä vuorotteluvapaan aikana.

YTK:lla on yli 490 000 jäsentä, mikä on noin 
20 % suomalaisista palkansaajista.

Liity jäseneksi SMYL ry:n kotisivuilla 
www.smyl.fi/jasenyys/liity-jaseneksi/

Seniorijäsenet (yli 65-vuotiaat) saavat jäsenyyden edullisemmalla 
jäsenmaksulla.  
Huom! Eläkkeelle siirtyessä liiton- ja yhdistyksen jäsenyys jatkuu ennal-
laan. Eroaminen tapahtuu pelkästään työttömyyskassan jäsenyydestä.

Seniori! Innosta ystäväsikin liittymään seniorijäseneksi, vaikka hän ei oli-
si aiemmin jäsenemme ollutkaan. Lähtekää mukaan yhdistysten ja liiton 
järjestämiin tapahtumiin ja matkoille. 

SMYL-liiton jäseneksi voit liittyä elämäntilanteestasi 
riippuen silloin, kun sinulle itsellesi parhaiten sopii. 
Olet sitten työssäkäyvä, opiskelija tai eläkeläinen, 
jokaiselle löytyy sopiva jäsenyys.

Opiskelijajäsenyys on päätoimiselle opiskelijalle maksuton 
valmistumisvuoden loppuun saakka.



Majoitusetu -15 % päivän hinnasta
●  normaalihintaisesta majoituksesta sekä 
 valmiista lomapaketeista online- ja myynti-
 palvelun kautta tehdyistä varauksista 

●  sauna- ja allasosaston käyttö 
 - 40 % päivän hinnasta

●  edun saat varattua varaustunnuksella   
 PROSMYL 
●  Huom! etu koskee SMYL-jäseniä, esitä maksun
 yhteydessä SMYL-jäsenkorttisi

SMYL-jäsenedut 
Naantalin ja Ruissalon kylpylässä

Edut SMYL-jäsenille vuonna 2021

Jäsenedun voimassaoloaika vuosi 2021:
●  etu voimassa kaikkina viikonpäivinä, mutta 
●  etu ei ole voimassa: aatot ja juhlapyhät, 
 heinäkuu sekä viikot 8 ja 52

●  huoneita rajoitettu määrä

●  Tee varaus: 
 www.naantalispa.fi   
 www.ruissalospa.fi 

Naantalin Kylpylä
Matkailijantie 2, 21100 Naantali
puhelin vastaanotto: 02 44 550
www.naantalispa.fi   

Ruissalon Kylpylä
Ruissalon puistotie 640, 20100 Turku
puhelin vastaanotto: 02 44 540
www.ruissalospa.fi
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Maailma ja elämä maapallolla on muuttunut yllättäen hyvin 
erilaiseksi verrattuna siihen, minkälaiseen maailmaan me 
aikoinamme synnyimme. Tänä päivänä Suomessa on lähes 
200 000 muistisairasta!
 
Kun oma tyttäremme syntyi, läksimme isän kanssa näyttä-
mään pientä prinsessaamme isovanhemmilleni Parikkalaan. 
En ikimaailmassa unohda Ukin ilmettä ja hellää otetta, hänen 
pitäessään tytärtämme sylissään ja hyräillessä hänelle, hiljaa. 
En ollut koskaan kuullut Ukin laulavan tai viheltävän, saatika 
hyräilevän … 
 
Tätä kirjoittaessani on koululaisilla hiihtolomaviikko, joka ai-
nakin pääkaupunkiseudulla on lunta tulvillaan, joten sukset 
ja kelkat, skrinnareista puhumattakaan, kellarista esiin ja ulos 
nauttimaan talven iloista ja ihanuuksista. Harvinaisen lumi-
sesta ja kauniista talvesta on helppo kaikenikäisten iloita. 
Mutta – tietysti juuri nyt  koronapandemian vuoksi pitää kai-
kenikäisillä olla maski kasvoillaan! Omasta kokemuksestani 
tiedän, että lenkillä hengitys huohottuu, hyvä ettei salpaannu 
kokonaan maskin takana. Mutta jos tuokioksikaan nostan 
maskin ylös, tulee lenkkipolulla vastaan henkilöitä, jotka 
kommentoivat tai katsovat paheksuvasti siirtyen lenkkipolun 
toiselle puolelle.
 
Samoin jäähalleissa, jonne isä-ihmiset tuovat pikkukunde-
jaan kiekkokouluihin. Eli 4-5-vuotiaatkin pitää tuoda valmiiksi 
varusteita myöten puettuina jäähallin ovelle. Mutta siihen 
isän matka sitten päättyykin, vaikka naamansa on maskin 
taakse peitetty! Pikkumiehen luistimien nauhat aukenivat ja 
isä olisi tullut ne uudestaan kiinnittämään - muttei se käynyt. 
Isät eivät pääse jäälle mukaan ja sääntö näyttää olevan ehdo-
ton! Ja yksi ohjaaja ei ehdi tuon runsaan puolituntisen kiek-
kokoulun aikana nauhoja käydä sitomaan!  Miten ihmeessä 
perheen pikkuväki selviää uimahalleissa - ilman suojavarus-
teita ja maskeja?
 
Olen koululaisten kielenkäytöstä hyvin huolestunut. 
Hyvä lukutaito on aiheena ikuinen ja ajankohtainen. 
Peruskoulun päättävistä nuorista kukaan ei syntynyt kiroile-
vana, mutta vuosittain koulun päättävistä nuorista runsaalla 
7 000:lla  ei ole riittävää lukutaitoa. Poikien lukutaito on hei-
kentynyt enemmän kuin tyttöjen. Ja aikuisina me tiedämme, 
että heikko lukutaito lisää nuorten syrjäytymistä! Miksi voi-
masanojen käyttöä on lisätty runsaasti jo kotimaisessa iskel-
mämusiikissa?  Ihmekö, että kiroilua ja haistattelua kuuluu 
kouluissa. Oppitunneilla sekä välitunneilla. Kaikkialla!

Lukeminen on erinomainen tapa kehittää tunneälyä! Se edis-
tää menestymistä ensin koulu-, myöhemmin työelämässä. 
Työmaailmassa on suuri joukko nuoria , joiden ymmärrysky-
ky on rajoittunutta. Miksi? Heillä on vaikeuksia, kun pitäisi 
toimia luovasti. Ja sitä taitoa tarvitaan kaikilla aloilla. Aina!

Kuusikymmentävuotias on käyttänyt kaksikymmentä 
vuotta nukkumiseen ja yli kolme vuotta syömiseen
- on kirjoittanut ja kukaties laskenutkin herrahenkilö Arnold Bennett, skoolatessaan syntymä-
päivävieraiden kanssa 64-vuotispäivillään. Olisiko omaan mieleesi edes tullut moinen ajatus?

Kaarina Suonperä
Kamarineuvos, tapakouluttaja

Tapaseura ry palkitsee vuosittain viidennen luokan oppilaita
lukemaan innostavin stipendein. Viidenkymmenen euron ar-
voisia Suomalaisen Kirjakaupan lahjakortteja jaettiin viime
vuonna kaikkiaan 68: lle opettajien valitsemille oppilaille eri
kouluissa. Olemme näin jo useamman vuoden ajan pyrkineet
innostamaan ja nostamaan nuortemme lukuhalua. Samoin
kannamme Tapaseurassa huolta peruskoululaisten heikenty-
neestä kirjoitustaidosta, meillekin tutusta "kaunokirjoituk-
sesta".

Seurasin erään nuoren miehen toimintaa pääpostin paketti-
tiskillä, jossa hänen piti allekirjoittaa saapunut pakettikortti, 
mutta jonon väki rupesi hermostumaan hänen hidasta käsin, 
tikkukirjaimin allekirjoittamistaan. Yllättäen isokokoinen, ko-
vaääninen mies alkoi tiukata, eikö jätkä osaa skrivata? Nou-
sin jonosta puolustamaan tuota arviolta 17-vuotiasta kaveria
ja sanoin, että kerro nimesi, ja tekstasin hänen nimensä kuit-
tiin, pyysin häntä vielä lisäämään merkinnän: O.K. Ja odotin 
vieressä, kunnes hän sai pakettinsa. Ja palasi vielä kiittämään 
avusta! Olen huolissani lasten ja nuorten kirjoitustaidosta. 
Jota tikkukirjaimet eivät pelasta.
 
Loppulauseeksi uskallan esittää toivomuksen, ettemme aloit-
taisi "gender revial"- partyjä, joista on ison meren tuolla puo-
len tullut hyvin suosittuja. Lukiessani odotetun, vielä synty-
mättömän vauvan sukupuolen paljastamisjuhlista tulin su-
rulliseksi. Kyseisen vauvan 26-vuotias isä kuoli rakentaessaan 
veljensä kanssa masiinaa, jonka avulla hän olisi paljastanut 
syntymättömän lapsensa sukupuolen!  Miksi?

  Lukutaidon lisäksi pitäisi meidän itsekunkin oppia ja omata myös 
"pelisilmää". Sillä onpa oma työmme mitä tahansa, siihen mahtuu 
myös iloa ja riemua - kuten jääkiekon MM-kisoissa. Ei siis ihme, että
kuvassa hymyilevät Maailmanmestaruuskisojen 2019 kultaa voitta-
neen Suomen-joukkueen pomot: Jukka Jalonen, MM-kisojen maa-
joukkueen päävalmentaja ja joukkueen kapteeni  Mörkö-Marko 
Anttila.  
  Tapaseuran puheenjohtaja Kaarina Suonperä oli kutsunut koko 
MM-kisat voittaneen joukkueen Säätytalolle, jossa juhlittiin halaten 
ja onnitellen kultasankareita.



 Veijo Huikkanen

Vieraskynä

Huikkasen Haminan mamma Martta – rauha vain hänen 
ihanalle muistolleen – tapasi sanoa, että kyllä maailmaan 
ääntä mahtuu. Se oli painavaa puhetta, mutta ei vain siksi, 
että sitä kuunnellessaan Huikkanen sai syödä rajattomat 
määrät mamman tekemiä pikkupullia.

Martta-mamma on ollut haudassa jo yli 40 vuotta. 
Valitettavasti pullia ei ole enää tarjolla, mutta hänen 
sanomansa pitää edelleenkin kutinsa. Eroa entiseen on 
vain se, että maailma on hukkumassa puheeseen.

Sekaan mahtuu myös valepuhetta. Paljon.

Martta-mamman aikaan totta oli kaikki, mikä oli präntätty 
paperille. Radiostakin sai luotettavia uutisia. Mustavalkoisessa 
televisiossa oli vasta vain yksi kanava. Toinen oli aloittelemassa.

Nyt uutisvirtaa riittää. Kaikista tuuteista. Se ei lisää tietoa, vaan 
hämärtää sitä. Vaatii lujaa osaamista, että osaa erottaa oikean 
uutisen valeuutisesta. Viisas ja itseään valistuneena pitäväkin 
menee helposti vipuun. 

Iso kuva liittyy tietysti suuriin uutisvirtoihin, mutta seassa on 
kaksi tuoretta yksittäistapaustakin. Ne ovat valeuutisia, mutta 
ne on tehty erittäin taitavasti. Olennaista molemmille on, että 
varsinkin pikasilmäyksellä ne näyttävät oikeilta uutisilta. Ne 
voisivat olla totta. Molemmat liittyvät istuviin ministereihin ja 
heidän sanomisiinsa. Tai siis heidän väitettyihin sanomisiinsa.

Ministeri Krista Kiuru on valeuutisen mukaan sanonut näin:
”Tältä osin olemme saapuneet tilanteeseen, missä miltään osin 
harkitaan toimenpiteitä joiltain osin. Siltä osin myöhemmin 
osaamme sanoa, pohditaanko rajoituksia näiltä osin.”

Ministeri Maria Ohisaloon liittyy taas tämä:
”Maria Ohisalo pitää tärkeänä, ettei ulkonaliikkumiskielto 
koskisi turvapaikanhakijoita – ´Emme voi vangita kaikkein 
hädänalaisimpia ihmisiä vastaanottokeskuksiin.´”

Kuinka monta mamman uuninlämmintä pikkupullaa sinulle 
olisi pitänyt olla tarjolla, jotta sinua ei olisi viety kuin litran 
mittaa? Osasitko sinä erottaa oikean uutisen ja valeuutisen? 
Olitko hereillä?

Huikkanen nolona tunnustaa, että ei ollut. Kiuru-sitaatti meni 
läpi, Huikkanen meni halpaan. Ohisalo-uutinen oli sentään liian 
paksu. Feikki, mikä feikki.

Tiedätkö, milloin 
äänessä on valepukki?
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Muista vakuutukset myös etätöissä

Pakollisen työtapaturma- ja ammattitautivakuu-
tuksen näkökulmasta on eroa, onko tapaturma 
sattunut etätyössä tai varsinaisella työpaikalla.

Työnantajien olisi hyvä ottaa joko etätyövakuutus 
tai tapaturma- ja sairaskuluvakuutus eli terveys-
vakuutus, lakisääteisten vakuutusten lisäksi. Jos 
ei vielä tiedä, mitä vakuutuksia työnantaja on 
ottanut, kannattaa niistä kysyä työpaikalta.

Lakisääteinen työtapaturmavakuutus kattaa etä-
työssä vain välittömästi työhön liittyvän toimin-
nan. Ikäviä yllätyksiä on tapahtunut, kun työn-
tekijä on esimerkiksi etätyössä kompastunut 
mattoon vessassa käydessään, eikä tapaturman 
katsottu sattuneen työssä vaan tauolla. Korvausta 
ei siis lakisääteisestä työtapaturmavakuutuksesta 
makseta läheskään kaikista etätyössä tapahtu-
neista haavereista, vaikka niin voisi kuvitella.

Työnantaja voi ottaa vapaaehtoisen etätyövakuu-
tuksen täydentämään lakisääteistä työtapaturma-
vakuutusta. Kun etätyö on sovittu etukäteen 
työnantajan kanssa, kattaa vapaaehtoinen etätyö-
vakuutus työntekijän kotona tai vapaa-ajan asun-
nolla tehtävän etätyön. Vapaaehtoinen etätyö-
vakuutus turvaa työntekijän etätyöskentelyn 
myös taukojen aikana ja liikuttaessa etätyön 
yhteydessä sisällä tai vaikkapa päiväkodilla lapsia 
viedessä tai hakiessa. 

Vapaaehtoista etätyövakuutusta vielä kattavam-
pi vaihtoehto on tapaturmavakuutus tai terveys-
vakuutus koko henkilökunnalle. Näiden vakuu-
tusten piiriin kuuluvat myös etätyössä tapahtu-
neet vahingot, jotka eivät kuuluisi lakisääteisen 
tapaturmavakuutuksen korvattavaksi. 

Kun työnantaja on ottanut pakollisen työtapa-
turma- ja ammattitautivakuutuksen työnteki-
jöilleen voi siihen liittää lisäturvaa antamaan 
tapaturma- tai terveysvakuutuksen.

Vakuutusten ehdot ja kattavuus kannattaa sel-
vittää huolella. Vakuutusten sisältö, vakuutus-
turvan laajuus, korvattavat vakuutustapahtumat 
ja mahdolliset rajoitukset ilmenevät vakuutus-
kirjasta ja vakuutusehdoista. Vakuutuksissa voi 
olla rajoituksia, vakuutus voi esimerkiksi olla 
voimassa vain Suomessa tai kaikkialla maailmas-
sa. Vakuutus voi olla voimassa vain vapaa-ajalla
tai vuorokauden ympäri sekä työssä, että vapaa-
ajalla.

Jos et vielä tiedä millaisia vakuutuksia työpaikkasi 
tarjoaa ja mitä ne kattavat, niin kannattaa ottaa 
asiasta selvää, jos vahinko tapahtuu, sinulla on 
heti tiedossa miten menetellä. 

Etätyön lisääntyessä lisääntyvät väistämättä myös etätyössä sattuvat vahingot ja 
tapaturmat. Kun vahinko sattuu, voi tulla yllätyksenä, että pakolliset lakisääteiset 

vakuutukset eivät korvaakaan kaikkia etätyössä tapahtuneita vahinkoja. Kannattaa 
siis myös itse olla selvillä oman työpaikan vakuutuksista. 

HR-palsta

TEKSTI: TUULI PAAVOLA
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1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi  
 ääntenlaskijaa ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
3. Todetaan läsnä olevat kokousedustajat ja muut  
 osanottajat
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
6. Käsitellään vuoden 2020 toimintakertomus ja pää-
 tetään niistä toimenpiteistä, joihin kertomus antaa  
 aihetta
7. Käsitellään vuoden 2020 tilinpäätös ja toiminnan-
 tarkastajien lausunto, päätetään tilinpäätöksen  
 vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta

Lauantaina 8. toukokuuta, 2021 klo 14.00 Helsingissä (valtakirjojen tarkistus klo 13.45)
Kokouspaikka vahvistetaan, kun saamme enemmän tietoa koronan aiheuttamista 
kokoontumis- ja liikkumisrajoituksista.

LIITTOKOKOUSKUTSUSuomen Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry

Ilmoittautumiset:
Kokoukseen ja lounaalle (55 euroa) 
ilmoittautumiset 26.4. mennessä omaan 
paikallisyhdistykseen.

Sääntömääräinen kevätkokous pidetään

8. Päätetään yli-/alijäämän aiheuttamista toimen-
 piteistä
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

ESITYSLISTA
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Työnhaussa tapahtuvaa syrjintää
voidaan ehkäistä suunnittelemalla 
rekrytointi uudella tavalla. 

Työterveyslaitoksen Moninaisesti 
parempi -hankkeessa julkaistiin työ-
paikkoja varten monimuotoisuutta 
edistävät rekrytointikäytännöt 
(suomeksi ja englanniksi).

Käytännöillä voidaan lisätä työpaik-
kojen kaipaamaa monimuotoisuutta 
työnhakijoiden keskuudessa sekä 
ehkäistä tahatonta, tahallista ja 
rakenteellista syrjintää.

Asiantuntijat ovat laatineet hank-
keessa kymmenen suositusta, jotka 
auttavat työpaikkoja kehittämään 
rekrytointiaan. Vinkkejä on muun 
muassa työpaikkailmoituksen suun-
nitteluun, rekrytointikanavien valin-
taan ja haastattelun toteuttamiseen 
niin, että niissä edistetään moni-
muotoisuutta. Myös anonyymia rek-
rytointia suositellaan kokeilemaan.
Käytännöt soveltuvat kaikille aloille
ehkäisemään työnhaussa tapahtu-
vaa syrjintää, joka voi perustua esi-
merkiksi sukupuoleen, etniseen 
taustaan, vammaisuuteen tai perhe-
tilanteeseen. 

Monimuotoisuutta edistäviä keinoja 
on kokeiltu käytännössä myös 
Moninaisesti parempi -hankkeen 
rekrytoinneissa Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksella.

Miten työpaikat tavoittavat 
hakijoita erilaisista taustoista?

Monessa organisaatiossa on halua
kehittää työyhteisöistä nykyistä mo-
nimuotoisempia ja tarvetta panos-
taa rekrytointiin. Jos toiveesta huo-

Monimuotoisuutta edistävät rekrytointikäytännöt voivat auttaa hakijapulaan 
ja vähentää syrjintää, jota tapahtuu työnhaussa myös tahattomasti.

Työterveyslaitos:

Onnistu rekrytoinnissa – 
10 suositusta edistämään 
yhdenvertaisuutta työnhaussa

limatta työnhakijoiden joukko on 
homogeeninen, monimuotoisuutta 
edistävät rekrytointikäytännöt voivat 
parantaa tilannetta.

Jos työpaikka arvostaa monimuo-
toisuutta, on tärkeää tuoda se ilmi
verkkosivuilla ja työpaikkailmoituk-
sessa. Valokuvat vaikuttavat mieli-
kuviin, joten työpaikkailmoituksen 
kuvituskuviin kannattaa valita eri 
sukupuolia olevia, eri-ikäisiä ja eri
taustoista tulevia henkilöitä. Näin 
jokainen voi kokea työpaikan kiin-
nostavaksi. Työpaikkailmoituksen 
julkaiseminen esimerkiksi englan-
niksi on varteenotettava vaihtoehto.

Monimuotoisuuslauseke voi olla 
yhden tai muutaman lauseen ilmaus,
jolla organisaatio osoittaa arvosta-
vansa monimuotoisuutta ja kannus-
taa eri vähemmistöryhmien tai ali-
edustettujen ryhmien edustajia ha-
kemaan tehtävää. Työpaikkailmoi-
tusta tehdessä voi myös pohtia,
käytetäänkö positiivista erityiskoh-
telua, jolloin kahden tasavertaisen 
hakijan tilanteessa voidaan antaa
etusija hakijalle, joka on muita epä-
edullisemmassa tai heikommassa 
asemassa. 

Monimuotoisuuteen pyrkivän työ-
paikan kannattaa myös laajentaa 
työpaikkailmoituksen jakelukanavia. 
Jos työyhteisö on keskenään homo-
geeninen esimerkiksi henkilöstön 
iän, sukupuolen ja muiden taustojen
puolesta, sama pätee usein verkos-
toihin. Suosituksissa työnantajia ke-
hotetaan kokeilemaan, voisiko mo-
nipuolisempia hakijoita tavoittaa
esimerkiksi järjestöjen, oppilaitos-
ten, sosiaalisen median kanavien ja 
erilaisten yhteisöjen kautta.

Miten päästään eroon tahatto-
masta syrjinnästä?

Työnhaussa tapahtuu paljon sellaista 
syrjintää, josta ei olla tietoisia. Vaik-
ka syrjintä olisi tahatonta, se on silti
laitonta ja siihen on tärkeää puut-
tua. Tahattomia syrjiviä elementtejä 
voivat olla esimerkiksi kielitaitovaati-
mukset, joille ei ole todellisia pe-
rusteita työstä suoriutumisen kan-
nalta, tai se, että haastatteluun kut-
sutaan herkästi ihmisiä, jotka muis-
tuttavat ominaisuuksiltaan rekry-
toijaa.

Tehtävänkuvaus ja työpaikkailmoitus 
on tärkeää suunnitella ajatuksella. 
Miten mahdollistetaan, että työn-
teko on mahdollista monimuotoi-
selle työyhteisölle? Tehtävänkuvaus 
ja siihen vaadittava osaaminen 
tulee kirjoittaa ymmärrettävästi 
työpaikkailmoitukseen. Ennalta 
määritellyt kriteerit myös tukevat
reilua ja objektiivista päätöksen-
tekoa rekrytoinnissa ja vähentävät
ennakkoluulojen ja mahdollisten 
stereotypioiden vaikutusta 
valintoihin.

Jokaisen rekrytoivan henkilön on 
tärkeää haastaa omaa ajatteluaan 
ja ennakkoluulojaan. 

Suosituksissa kehotetaan rekrytoijia 
pohtimaan esimerkiksi seuraavia 
kysymyksiä: 

- Mitkä kaikki tekijät vaikuttavat 
päätökseenne ja mitkä niistä ovat 
tehtävän suorittamisen kannalta 
oleellisia? 
- Rekrytoitteko kulttuuriinne hel-
posti solahtavia hakijoita vai sinne 
uutta tuovia?
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Viime vuosina on laajasti keskusteltu uusista ammateis-
ta sekä uusista tavoista tehdä töitä. Teknologian kehi-
tyksen myötä on syntynyt täysin uusia aloja, jotka työl-
listävät jo useita tuhansia ihmisiä pelkästään Suomessa 
- kuten esimerkiksi esports. 

Ala kasvaa ja kehittyy, ja uusia työtehtäviä aukeaa jatku-
vasti. YTK-Yhdistyksen ja KOVA Esportsin yhteistyössä 
tullaan kuluvan vuoden aikana seuraamaan kahden 
alan edustajan, CS:GO-pelaaja Lauri “Pietola” Hietalan 
ja striimaaja Teemu “Spamned” Rissasen elämää ja 
tutustumaan tarkemmin siihen, mitä he oikeasti teke-
vät työkseen.

Tutustumismatkaa seurataan KOVAn kanavissa sekä 
osoitteessa www.ammattinaesport.fi, jonne on koottu 
niin pelaamisessa hyvin sisällä oleville Behind the 
Scene -materiaalia kuin myös esports-noviiseille, jotka 
pääsevät tätä kautta tutustumaan tarkemmin uusiin 
ammatteihin “kilpapelaaja” ja “striimaaja”.

Yhteistä kieltä sukupolvien välille

– Työelämän muutosta on vaikea konkretisoida muuten 
kuin todellisten esimerkkien kautta. Ammatikseen pe-
laavat tai striimaavat ovat havainnollinen esimerkki 

“Saako työkseen leikkiä ja voiko pelaamalla elättää perhettä?”
YTK-Yhdistys ja KOVA Esports selvittävät yhdessä ammattien muutosta

Ammatit ja työelämä muuttuvat jatkuvasti. Toisen silmissä hömpötys voi olla toiselle leipätyö. KOVA Esports ja 
YTK-Yhdistys avaavat vuoden 2021 aikana yhdessä, mitä tarkoittaa, kun ammattina on esports, pelaaminen ja 
striimaaminen.

siitä, että niiden asioiden ympärille, joihin ihmiset 
haluavat aikaansa käyttää, syntyy uusia työpaikkoja 
ja ammatteja, kertoo YTK-Yhdistyksen johtaja Ilona 
Kangas. 

– Meillä YTK-yhdistyksessä on noin 250 000 jäsentä, 
joille on kiva kertoa esimerkiksi myös siitä, että kotona 
pelaamista harrastava nuori ei ole pelkästään hankala 
teini, vaan mahdollisesti tulevaisuuden työelämään 
harjaantuva nuori, Kangas jatkaa.

KOVA haluaa olla mukana kehittämässä e-urheilusta 
entistä vastuullisempaa alaa Suomessa. Yhteistyö 
YTK-Yhdistyksen kanssa tuo lisää tietoa e-urheilusta 
niin pelaamisesta kiinnostuneille kuin niillekin, joille 
pelaaminen ja e-urheilu ovat vielä tuntemattomampia 
käsitteitä. Avainsanoja yhteistyössä ovatkin uuden 
oppiminen ja ymmärtäminen.

– Pääsemme yhteistyössä tutustumaan tarkemmin 
siihen, mitä uudet ammatit kilpapelaaminen ja 
striimaaminen pitävät sisällään. Me KOVAlla olemme 
erittäin onnellisia, että voimme vaikuttaa kyseisten 
ammattien mielikuvaan sekä mahdollisesti herättää 
mielenkiintoa pelaamiseen myös isommassa yleisössä, 
KOVAn Matti Orava iloitsee.

Lähteet: YTK-yhdistys ry ja Kova Esports

Kankainen, pestävä kasvomaski

THL suosittelee tällä hetkellä kasvomaskin käyttöä 
koko maassa. Tarkemmat suositukset maskin käytöstä 
eri tilanteissa riippuvat epidemian vaiheesta ja voivat 
vaihdella alueittain.

Kasvomaskin hinta: 7 euroa / kpl + postikulut
Värit: musta tai harmaa

Tee tilaus sähköpostitse: info@smyl.fi

Tilaukseen:
- määrä, väri
- tilaajan nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero
- toimitusosoite
- lasku lähetetään sähköpostiisi
- laskun maksettuasi, laitamme tilauksen postiin

Uusi koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, 
kun sairastunut henkilö yskii, aivastaa, puhuu tai laulaa. 
Kasvomaskin asianmukainen käyttö voi vähentää 
tartuntoja estämällä pisaroiden leviämistä ympäristöön.

-logolla
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Ansiopäivärahan saajien määrä on suurin kahteen-
kymmeneen vuoteen. Se ylittää finanssikriisin aikaisen 
huipun neljänneksellä.

Kassoihin saapui vuoden aikana 130 prosenttia 
enemmän uusia työttömyys- ja lomautusjaksoja 
koskevia hakemuksia kuin viime vuonna. 

Enimmillään uusia hakemuksia saapui kuukaudessa 
kahdeksankertainen määrä edellisvuoteen nähden. 

- Viime vuosi oli työttömyyskassoille poikkeuksellinen. 
Kassoilla on kokemusta hakemusmäärien äkillisestä 
kasvusta, mutta viime kevään kaltainen piikki on 
ennennäkemätön, Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön 
toiminnanjohtaja Aki Villman toteaa.

- Kevään lakimuutokset muodostivat oman haasteensa. 
Muutokset piti toteuttaa järjestelmiin, kouluttaa henki-
löstölle ja viestiä asiakkaille yhtä aikaa kovimman 
hakemusruuhkan kanssa, Villman kertoo.

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö:

Lähes puoli miljoonaa henkilöä sai viime 
vuonna ansiopäivärahaa
Työttömyyskassat maksoivat viime vuonna ansiopäivärahaa 456 000 henkilölle työttömyyden 
tai lomautuksen ajalta. Ansiopäivärahan saajien määrä kasvoi 86 % edellisvuodesta.

Hakemustulvasta huolimatta ansiopäivärahahakemus 
käsiteltiin viime vuonna keskimäärin kahdessa viikossa. 
Käsittelyaika oli pisimmillään heinä-syyskuussa. Tällöin 
keskimääräinen käsittelyaika oli 18 päivää, eli noin 2,5 
viikkoa. 

- Työttömyyskassat ovat rekrytoineet kevään aikana 
satoja uusia työntekijöitä. Myös käsittelyprosesseja 
on uudistettu ja automatisoitu. Näillä toimilla on voitu 
rajoittaa käsittelyaikojen kasvua, kertoo Villman.

Ansiopäivärahakulut olivat viime vuonna 2,7 miljardia. 
Tämä on 58 % enemmän kuin vuonna 2019. Päiväraha-
kulujen määrä oli korkeimmillaan kesän aikana. Kulujen 
määrä laski syksyn aikana, mutta marras- ja joulukuun 
aikana kulut lähtivät taas loivaan nousuun. 

- Seuraamme mielenkiinnolla hakemusten, saajien ja 
kulujen kehitystä alkuvuoden aikana. Kehityksen suun-
taa on tällä hetkellä hyvin vaikea ennustaa, toteaa 
Villman.

Ansiopäivärahahakemus käsiteltiin loka-
joulukuussa keskimäärin 11 päivässä

Käsittelyajoissa ovat mukana täyttä etuutta 
koskevat myönteiset päätökset, työnteon 
ajalta maksettavat soviteltua etuutta 
koskevat päätökset, kielteiset päätökset sekä 
takaisinperintäpäätökset.

Puolet hakemuksista käsiteltiin 6 päivässä

Käsittelyaikojen mediaani oli loka-joulukuussa 
kuusi päivää

Lähde: tyj.fi



Niin, eihän sitä koskaan tiedä, 
vaikka toimistokoirista tulisi  
vielä joskus työkavereitasi.

 Varaudu sinäkin työelämän 
käänteisiin jo nyt. Liity Suomen 

suosituimpaan työttömyyskassaan!

YTK on ammatista riippumatta avoin kaikille 
palkansaajille. Jäsenyys alle 10 €/kk.  

ytk.fi

Työttömyyskassa YTK: 
Etuusmenot kasvoivat viime vuonna yli 350 miljoonaa euroa
YTK:n etuusmenot kohosivat viime vuonna poikkeuksellisesti. Työttömyysasteen keskiarvo nousi edellisvuodesta 
yli kolme prosenttiyksikköä. Vuoden 2020 aikana YTK:hon liittyi yli 87 000 uutta jäsentä.

Vuoden 2020 työttömyysasteen keskiarvo oli YTK:ssa 
10,5 %. Vuonna 2019 vastaava luku oli 7,3 %. Työttö-
myyden vuosikeskiarvo kasvoi viime vuonna siten yli 
kolme prosenttiyksikköä. Jäsenistön työttömyysaste 
oli korkeimmillaan heinäkuussa, jolloin se oli 14,6 %. 
YTK:n lähes 500 000 jäsentä edustavat noin neljäsosaa 
suomalaisista palkansaajista läpi toimialakirjon.   

Suuret hakemusmäärät tarkoittivat myös ennätyksellis-
tä määrää maksettuja päivärahoja. YTK maksoi viime 
vuonna etuisuuksia yli 856 miljoonaa euroa. Vuonna 
2019 etuuksia maksettiin 504 miljoonaa euroa. Koko-
naissumma kasvoi siis edellisvuodesta huimat 352 
miljoonaa euroa.   

- Etuusmenomme kasvoivat viime vuonna ennätysluke-
miin. YTK:n talous on hyvällä tolalla, eikä nykyinen 
työttömyystilanne aiheuta siihen ongelmia. Pitkittyvä 
korkea työttömyysaste ja mittavat lomautukset ovat
kuitenkin yhteiskunnallisesti vakava asia ja aiheuttavat
myös meille merkittävää työpainetta suurten hakemus-
määrien muodossa, kertoo YTK:n toimitusjohtaja 
Sanna Alamäki.  

Viime vuoden syksyllä työttömyysluvut laskivat koro-
naepidemian ensimmäisen aallon tuottamista kevään 
ja kesän huippuluvuista. Alkusyksyn maltillisen tauti-

tilanteen siivittämänä loka-marraskuussa YTK:n jäse-
nistön työttömyysprosentti painui alle kymmeneen (9,4 
%, 9,7 %). Marraskuusta joulukuuhun hakemusmäärissä 
laskivat jatkohakemusten ja soviteltujen osa-aikatöiden 
sekä osa-aikaisten lomautusten määrät. Näyttäisikin 
siltä, että viime joulukuussa moni pääsi hetkeksi 
palaamaan töihin.   

Hakemusmäärät alkuvuodesta selkeässä nousussa

Tammikuussa 2021 YTK:lle saapui yli 80 000 päivä-
rahahakemusta, kun joulukuussa 2020 hakemuksia tuli 
noin 60 000. Hakemusten määrä nousi siis neljän-
neksellä.

Hakemusmäärien perusteella tilanne on huonontu-
nut nopeasti. Selkeää nousua oli kaikissa hakemus-
tyypeissä. Myös helmikuun hakemusmäärät olivat 
suuria. Hakemuksia saapui yli 69 000 kappaletta, mikä 
on yli 57 % enemmän kuin vastaavaan aikaan viime 
vuonna.  

- Erityisesti jatkohakemusten määrä on noussut, eli 
työttömyydet ja lomautukset ovat jatkuneet. Myös 
uusia työttömyyksiä ja lomautuksia on aiempaa enem-
män ja niin ikään soviteltujen hakemusten määrät ovat 
nousseet, Alamäki kuvailee. 

Kirjan kirjoittaja KTM Timo Rope,
tietokirjailija ja yrittäjä. 
Yhteiskunnallisena keskustelijana sekä 
työelämän muuttumisen pitkäaikaisena 
seuraajana on kirjan aihepiiri kirjoittajalle 
varsin läheinen. Kirja on merkittävä 
puheenvuoro pyrittäessä saamaan kevyt-
yrittäjyyden asema nykyistä selkeämmäksi
ja toimivammaksi yhteiskunnassamme. 

Kevytyrittäjyydestä vahva vaihtoehto työelämään – 
kompastuskiviksi ovat muodostuneet juridiset 
tulkinnat
Tietokirjailija ja kauppatieteiden maisteri Timo Ropen 
kiinnostuksen kohteisiin on aina lukeutunut myös yrittäjyys
ja sen edistäminen. Ropen työuran painopiste on ollut 
yrityskouluttajana, jota kautta yrittäjän arki ja yrittäjä-
kysymykset ovat tulleet hyvinkin tutuiksi. Nämä ovat 
antaneet vahvaa tietopohjaa myös kevytyrittäjyyteen.

Suomessa ensimmäisenä käsitettä ”kevytyrittäjä” alkoi 
tiettävästi käyttää SLP Group Oy. Tämä tapahtui vuonna 
2013. Yhtiö tunnetaan kevytyrittäjyyspalveluiden uran-
uurtajana ja tienraivaajana, kun se alkoi tarjota palveluita 
brändillä Ukko.fi.

Tämän jälkeen kevytyrittäjyyspalveluita eli niin sanottuja 
laskutuspalveluita tarjoavia yrityksiä on tullut Suomeen useita. 
Tähän mennessä palvelujen käyttäjiä on arviolta yli 150 000. 

KEVYTYRITTÄJYYS
työelämän murroksessa
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Työsuhdejuristin palsta

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

Asianajotoimisto Aika 
Työsuhteeseen perehtyneet juristit neuvovat mielellään 
liiton jäseniä kaikissa työsuhteeseen liittyvissä asioissa.
 
Toimistossamme palvelevat juristit:
AA, VT, OTL Esa Schön
AA, VT Juhani Viilo
AA, VT Maiju Eronen
OTM, VT Tomás O’Shaughnessy
OTM Tuomas Tuokko
OTM Heli Koivukallio

Laki 
Työlainsäädäntö määrittää kes-
keisesti työnantajien ja työnteki-
jöiden oikeuksia ja velvollisuuk-
sia. Tärkeimpiä lakeja ovat työ-
sopimuslaki, työaikalaki, vuosi-
lomalaki, tasa-arvolaki, yhden-
vertaisuuslaki, työelämän tieto-
suojalaki, työturvallisuuslaki ja 
yhteistoimintalaki.

Suurin osa työntekijän suojaksi 
säädetystä lainsäädännöstä on 
pakottavaa oikeutta. Tämä tar-
koittaa, että laista poikkeavaa, 
työntekijälle epäedullisempaa 
sopimusta ei saa tehdä, vaan täl-
lainen sopimusehto on mitätön
ja sen sijasta sovelletaan lain 
säännöstä. Työntekijän kannalta 
paremmista ehdoista on sen si-
jaan aina mahdollista sopia. Lais-
sa on saatettu rajoittaa myös so-
pimisen sisältöä. 
Esimerkiksi irtisanomisajan pi-
tuudesta on mahdollista sopia 
laista poiketen, mutta irtisano-

Työsuhteen ehdot
Työsuhteen ehdot määräytyvät lain, sopimusten, käytäntöjen ja työnantajan määräysten 
perusteella. 

misaika saa olla enintään kuusi 
kuukautta, eikä työntekijän irti-
sanomisaika saa olla työnantajan 
irtisanomisaikaa pidempi. Osa 
työehtoja määrittävistä lainsään-
nöksistä on puolestaan tahdon-
valtaisia eli sellaisia, joista voi-
daan sopia vapaasti toisin.

Työehtosopimukset 
Työehtosopimukset ovat työsuh-
teen ehtojen kannalta käytän-
nössä usein merkittävimpiä läh-
teitä. Ne ovat työnantajan tai 
työnantajien yhdistyksen ja työn-
tekijöiden yhdistyksen välisiä so-
pimuksia työsuhteessa nouda-
tettavista ehdoista. Käytännössä 
yksityisen sektorin työehtosopi-
mukset solmitaan alakohtaises-
ti pääosin valtakunnallisten liit-
tojen välillä. Työehtosopimuksis-
sa sovitaan usein kattavasti työ-
suhteen ehdoista, muun muassa 
palkoista ja työajoista. Työehto-
sopimuksissakin on sekä pakotta-
via ja tahdonvaltaisia määräyksiä. 

Työehtosopimus sitoo sopimuk-
sen solmineen työnantajaliiton 
jäseniä sillä alalla, jota työehto-
sopimus koskee. Näiden on so-
vellettava työehtosopimuksen 
määräyksiä työsuhteen vähim-
mäisehtoina kaikissa työehtoso-
pimuksen soveltamisalaan kuu-
luvissa työsuhteissa riippumatta 
siitä, kuuluuko työntekijä ammat-
tiliittoon vai ei.

Vaikka työnantaja ei kuuluisi 
työnantajaliittoon, työnantaja 
saattaa olla velvollinen sovelta-
maan tiettyä työehtosopimusta 
ns. yleissitovuuden perusteella.
Yleissitovuuden edellytyksenä 
on, että kyseisellä alalla on ole-
massa erillisen lautakunnan 
yleissitovaksi työehtosopimuk-
seksi vahvistama työehtosopi-
mus. Vaikka samalla alalla saat-
taa olla useampia eri sopijapuol-
ten solmimia työehtosopimuk-
sia, tietyllä alalla voi olla vain 
yksi yleissitova työehtosopimus. 

14  |  Merkonomi News 1 / 2021
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Työnantajan on noudatettava vä-
hintään niitä määräyksiä, jotka 
ovat yleissitovassa työehtosopi-
muksessa. Aina yleissitova työeh-
tosopimus ei kuitenkaan merkit-
se parannusta laissa säädettyyn 
nähden: Työnantaja saa noudat-
taa laista poikkeavia heikennyk-
siäkin silloin, kun niiden sovelta-
misen edellytyksenä ei ole erilli-
nen sopiminen työpaikalla. Kai-
killa aloilla ei ole lainkaan yleissi-
tovaa työehtosopimusta. 

Työsopimus ja sopimukseen 
rinnastuva käytäntö
Työsopimuksella työnantaja ja 
työntekijä sopivat käytännössä
keskeisistä työnteon ehdoista. 
Sopimusvapautta rajoittavat ai-
noastaan pakottavat lainsään-
nökset ja työehtosopimuksen 
pakottavat määräykset. Sopimus-
ehto ei saa myöskään olla hyvän
tavan vastainen tai muutoin koh-
tuuton.

Yleisestä, pitkähkön ajan tai 
toistuvasti noudatetusta tavasta
saattaa tulla sopimukseen rin-
nastuva työsuhteen ehto, joka 
täydentää, muuttaa tai syrjäyttää 
aiemmin sovitun. 

Työnantajan 
työnjohtomääräykset
Työnantajalla on työnjohto-
oikeus eli oikeus määrätä työpai-
kan asioista. Työnantajan määrä-
ysvaltaa työntekijän työehdoista 
rajoittavat laki, työehtosopimus 
ja työntekijän kanssa solmittu 
työsopimus. Työnantajan työn-
johtovalta on toisin sanoen alis-
teinen kaikille muille työsuhteen 
sääntelylähteille eikä se saa olla 
ristiriidassa niiden kanssa. Tämä 
tarkoittaa käytännössä, että mitä 
tarkemmin jostakin asiasta on so-
vittu esimerkiksi työntekijän työ-
sopimuksessa, sitä vähäisempi 

on työnantajan työnjohtovalta,
ja päinvastoin, mitä väljemmin 
työsopimuksessa on sovittu esi-
merkiksi työtehtävistä ja työn-
teon paikasta, sitä laajempi on 
työnantajan mahdollisuus mää-
rätä näistä asioista työnjohto-
oikeutensa puitteissa.

Työsuhteen ehtojen 
muuttaminen
Työnantajalla on työnjohto-
oikeutensa rajoissa valta tehdä 
yksipuolisesti vain tilapäisiä tai 
vähäisiä muutoksia työtehtäviin. 

Olennaisen ehdon muutos edel-
lyttää yhteistä sopimusta. Poik-
keuksena tähän on tilanne, jos-
sa työnantajalla on peruste koko 
työsopimuksen irtisanomiseen: 
tällöin työnantaja käytännössä 
irtisanoo vanhan sopimuksen 
päättymään irtisanomisajan jäl-
keen ja tarjoaa työtä uusin eh-
doin. Palkan alentaminen on 
mahdollista vain tätäkin tiukem-
min edellytyksin eli silloin, kun se 
on välttämätöntä yrityksen toi-
mintaedellytysten turvaamiseksi 
yhdessä muiden toimien kanssa. 

Perusperiaate on se, että etusijajärjestyksessä alemmalla tasolla 
olevat työsuhteen ehdot eivät saa olla ristiriidassa ylemmän tason 
määräysten kanssa työntekijän vahingoksi, vaan sen sijaan on 
noudatettava ylemmän tason määräyksiä. 

Tästä syystä esimerkiksi työsopimusta tehtäessä tulisi selvittää, 
mitä laissa tai työsuhteessa mahdollisesti sovellettavassa työehto-
sopimuksessa.

Etusijajärjestys pääpiirteittäin

Työsuhteen sääntelylähteiden keskinäinen etusijajärjestys 
määräytyy pääpiirteittäin seuraavasti:
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Turun Merkonomit ry

Ti 30.3. klo 17
Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous
Ravintola PizzaLine, Itäinen Pitkäkatu 90,Turku.

Mikäli koronapandemian takia ei voida kokoontua, niin 
kokous pidetään etäkokouksena. Tarkemmat tiedot etä-
kokouksesta sihteeriltä, s-posti: saarelamarja@gmail.com 

Tervetuloa päättämään yhdistyksen asioista. 
Hallitus

Tampereen Merkonomit ry

Epävarman koronatilanteen vuoksi ei ole järjestetty tapah-
tumia. Ilmoitamme maaliskuussa ilmestyvässä jäsentiedot-
teessamme, jos pystymme jotain järjestämään. Seuratkaa 
myös kotisivujamme.

Porin Seudun Merkonomit ry

(To 25.3. klo 17) Kevätkokous siirtyy
Scandic Pori, Itsenäisyydenkatu 41

Tarkoituksemme oli pitää kevätkokous yllämainittuun 
aikaan, mutta uusien kokoontumis- ym. rajoitusten vuoksi
joudumme siirtämään kokouksen pidettäväksi 
myöhemmin. 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset kevätkokous-
asiat ja lisäksi julkistetaan mahdolliset tulevat jäsen-
tapahtumat. 

Porin Seudun Merkonomit ry
Hallitus

●●●●●   

Kunhan vain koronatilanne ja rajoitukset helpottuvat, niin 
monta kivaa juttua haluaisimme jäsenillemme ja ystäville 
järjestää. Esimerkiksi tällaisia bussiretkiä peruuntui/siirtyi 
viime vuodelta: retki Lehmirannan lomakeskukseen, 
tutustuminen Tyrvään Pappilaan ja Pyhän Olavin kirkkoon, 
retki Somerolle, kesäteatterimatka Tampereelle ja käynti 
Visavuoren museossa. 

Paljon on siis suunnitelmia. Toivomme, että pääsisimme 
ainakin osan näistä terveysturvallisesti toteuttamaan 
tänä vuonna. Tapahtumista tiedotamme nettisivuil-
lamme www.porinseudunmerkonomit.fi sekä omissa 
jäsentiedotteissamme.

Kouvolan Seudun Merkonomit ry

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous
pidetään, kun koronarajoitukset sen sallivat.

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

Kymenlaakson Liiketalous ry

Kymenlaakson Liiketalous ry on myön-
tänyt Heljä Haapalalle Suomen Merko-
nomiyhdistysten Liitto - SMYL ry:n 
kultaisen ansiomerkin. Heljä Haapala 
on toiminut ansiokkaasti Kymenlaak-
son Liiketalous ry:n hallituksen 
puheenjohtajana 21 vuotta.

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous
Koronan aiheuttamien liikkumis- ja kokoontumisrajoitusten 
vuoksi kokousajankohtaa ei vielä voida vahvistaa. 
Ilmoitamme kokousajankohdan yhdistyksen jäsenkirjeessä 
ja paikallislehdessä.

Porvoon Merkonomit - Borgå Merkonomer ry

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous

Koronan aiheuttamien liikkumis- ja kokoontumisrajoitusten 
vuoksi kokousajankohtaa ei vielä voida vahvistaa. Kokous-
ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Savo-Karjalan Merkonomit ry

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous
Ke 7.4. klo 13
Hotelli Joronjälki, Motellikuja 1, Joroinen
Käsitellään sääntöjen mukaiset asiat.  
Ilmoittautumiset etukäteen info@skmry.fi 
Tervetuloa! 
Huom! Ajankohta saattaa muuttua koronan aiheuttamista 
liikkumis- ja kokoontumisrajoituksista johtuen. 

Savo-Karjalan Merkonomit ry on mukana JärKeä-hankkees-
sa, jonka päätavoitteena on hankkeessa mukana olevien 
Pohjois-Savossa toimivien järjestöjen työntekijöiden työ-
hyvinvoinnin paraneminen. Hanke tarjoaa työn kehittämi-
sen ja työhyvinvoinnin tueksi tietoa, tukea ja välineitä
Pohjois-Savossa toimivien ammatillista järjestötyötä toteut-
tavien järjestöjen työntekijöille ja johdolle. 

Mielenkiintoisia luentoja ja työpajoja, hyödyllistä tietoa 
kaikille aloille. Savo-Karjalan Merkonomit ry:n jäsen, jos 
olet kiinnostunut saamaan tietoa luentojen (järjestetään 
Zoomissa) aiheista ja materiaalia, lähetä viesti 
info@skmry.fi.

Hanketoteuttajana on Humanistinen ammattikorkeakoulu.
Hanke toteutuu 1.4.2020-30.9.2022.
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Näyttelyaika: 19.3.2021 - 29.8.2021, Taidemuseo on avoinna 
keskiviikkoisin kello 20.00:een.
Tutustu turvaohjeisiin: https://ateneum.fi/

La – ma 12.-14.6.
Matka Pohjois-Viroon
Georg Otsin kesäkonsertti 
ja kartanoromantiikkaa

Rakastettua virolaista laulajalegendaa Georg Otsia 
juhlistetaan monin tavoin. 

Hänen syntymästään tuli kuluneeksi 100 vuotta 20.3.2020.  
Georg Otsin musiikkiin voi eläytyä myös kevyemmissä 
tunnelmissa: Käsmun merimies- ja kalastajakylässä 
järjestetään 12.6. konsertti "Ajattomat laulut", joka siirtyi 
tähän ajankohtaan kesältä 2020. Majoittuminen on matkan 
aikana  Vihulan kartanossa.

Laiva-aikataulu:
Helsinki-Tallinna Viking XPRS klo 10.30–13.00
Tallinna-Helsinki Viking XPRS klo 17.00–19.30

Tarkempi matkaohjelma www.helmeri.fi

Matkan hinta: 285,00 euroa/hlö 
kahden hengen huoneessa

Lisämaksusta:
- yhden hengen huonelisä 85,00. 
  Yksinmatkustavan pitää varata yhden hengen huone.
- buffet-brunssi menomatkalla 22,00/hlö
- buffet-illallinen paluumatkalla 26,00/hlö   
 
Kerro ilmoittautumisen yhteydessä 
Lisätiedoissa lisämaksulliset varauksesi, kiitos.

Ilmoittautumiset ja maksut
Ilmoittautumiset yhdistykseen Helmerien nettisivun kautta 
mahdollisimman pian. Muutama paikka jäljellä.

Maksu:

HUOM! 
Tätä matkaa ei makseta yhdistyksen tilille, vaan 
vastuullinen matkanjärjestäjä laskuttaa jokaista lähtijää 
erikseen suoraan. Kerro ilmoittautumisen yhteydessä 
Lisätiedot-kohdassa, onko sinulla mahdollisesti koronan 
vuoksi peruuntuneesta Matka-Agenttien matkasta saatu 
voucher, ja minkä arvoinen se on.

Ilmoita lisätiedoissa myös syntymäaikasi.

Helmerivetäjä: Merja Äimänen 

Valmismatkapaketin vastuullisena matkanjärjestäjänä 
toimii Matka-Agentit/ Elämys Travel Design Oy. 

Helsingin Merkonomit ry

Seuraa Helmeri-tapahtumia nettisivuilla www.helmeri.fi, 
jossa ilmoitamme tapahtumien mahdollisesta peruuntumi-
sesta tai muuttuvista henkilömääristä uusien korona-
rajoitusten vuoksi.

La 17.4. klo 9.30
CABARET-musikaalimatka Turkuun
Turun Kaupunginteatteri

Tällä hetkellä on epävarmaa, toteutuuko matka 
huhtikuussa. Ilmoitamme siitä erikseen osallistujille.

Musikaalimatkan aikataulu:     
klo 09.30 Lähtö bussilla Helsingistä (Kiasma) Turkuun
Lounas Turussa ennen näytöstä.
klo 14.00 Cabaret-musikaali, Turun Kaupunginteatteri
Lähtö kotimatkalle Helsinkiin esityksen jälkeen

Matkan hinta: 115 euroa/hlö
Maksuviite: 5199

Hintaan sis. bussikuljetukset, lounas, musikaalilippu 
(permantopaikat, rivit 7-9).

Helmeri-vetäjä: Merja Äimänen

Matkan järjestäjä: ED-Matkat

Ke 19.5. klo 16.15
ILJA REPIN -näyttely
Ateneumin taidemuseo
Kaivokatu 2, Helsinki

Helmereille varattu 24.3. tutustuminen Ilja Repin 
-näyttelyyn peruuntui. Uusi varaus on tehty toukokuun
19. päiväksi. 

Olemme varanneet Helmereille uuden näyttelyintron 19.5. 
kello 16.15 Ateneumiin keväällä tulevaan Ilja Repin 
-näyttelyyn. Suurin ryhmäkoko introon on varaushetkellä 
20 henkilöä. Maaliskuun näyttelyyn ilmoittautuneet 
Helmerit ovat etusijalla siirrettyyn ryhmään.

Tavataan viimeistään kello 16.00 Ateneuminkujan 
puoleisessa aulassa, taidekaupan lähettyvillä. Meidät 
ohjataan ryhmänä esityssaliin, jossa näyttelyintron alettua 
salin ovet suljetaan, eikä sisälle enää pääse. Esitys kestää 
puoli tuntia, jonka jälkeen näyttelyyn voi tutustua omaan 
tahtiinsa. Muista ottaa mukaan myös Museokorttisi.

Hinta: 20,00 euroa, Museokortilla 7,00 euroa 
(Ilmoittautuessa lisätiedoissa maininta Museokortista.)
Maksuviite: 5160

Ilmoittautumiset ja maksut 10.5. mennessä. 

Helmerivetäjä: Merja Äimänen

Ilmoittautuminen 
päättynyt. Kysy paikkoja, 
jos matka toteutuu.
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Ke-la 21. - 24.7. 
Oopperamatka Viron Saarenmaalle
Saarenmaan oopperapäivät

Kesän 2021 oopperapäivillä vierailee Kroatian kansallisteat-
teri Zagrebista, ja oopperapäivien ohjelmistossa on jälleen 
maailman tunnetuimpia oopperateoksia. Matkan alkajai-
siksi, keskiviikkona, ohjelmassa on Wolfgang Amadeus 
Mozartin rakastettu Taikahuilu, ja perjantai-iltana uppou-
dutaan Giacomo Puccinin säveliin ja Madama Butterflyn 
tarinaan. Torstaina on mahdollisuus kuulla myös Gaetano 
Donizettin ooppera ”Lucia di Lammermoor”. Kaikki ooppe-
rapäivien tilaisuudet järjestetään ulkoilmassa, Piispanlinnan 
pihalla, jossa on telttakatos.  Oopperapäivien ohjelmisto on 
sama, mikä alun perin olisi ollut myös 2020.

Matkaohjelma:
www.helmeri.fi

Laiva-aikataulu (alustava):
Helsinki-Tallinna Viking Mariella klo 10.30-13.15
Tallinna-Helsinki Viking XPRS klo 18.00-20.15

Matkan hinta: 675,00 euroa
Maksuviite: 5157

Lisämaksusta: 
Yhden hengen huonelisä 300,00 euroa. 

Lippu: 
22.7. Donizettin Lucia di Lammermooriin 95,00 euroa.

Vastuullinen matkanjärjestäjä: 
Valmismatkapaketin vastuullisena matkanjärjestäjänä 
toimii Matka-Agentit/ Elämys Travel & Events Oy. 

Ke 21.4. klo 18
Helsingin Merkonomien 
sääntömääräinen kevätkokous 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset 
kevätkokousasiat.

Ilmoitamme kokouspaikan ja mahdollisen 
uuden ajan sen jälkeen, kun huhtikuun koronarajoitukset 
Helsingissä ovat selvillä. 

Tarkemmat tiedot tulevat yhdistyksen nettisivuille: 
www.helmeri.fi.

Helsingin Merkonomit ry
Hallitus

Tulevia tapahtumavarauksia, syksy 2021

Ke 15.9. Teatterimatka Tampereelle
Agatha Christien Eikä yksikään pelastunut
Tampereen Teatteri

Viime vuoden marraskuun teatterimatka Tampereelle 
peruuntui, mutta uusi teatterivaraus suosittuun Agatha 
Christien Eikä yksikään pelastanut -näytelmään on tehty 
syyskuun puoliväliin.

Eikä yksikään pelastanut
Salaperäinen isäntäpari on kutsunut 10 vierasta syrjäiselle 
saarelle. Heti ensimmäisenä iltana vieraat kuulevat 
gramofonilevyltä viestin, jossa syytetään kaikkia talossa 
olijoita murhista. Tunnelma sähköistyy. Pian ensimmäinen 
vieras kuolee. Sitten toinen. Kuka kutsui vieraat saarelle? 
Kuka on murhaaja?

httsps://tampereenteatteri.fi/

Matkan vetäjä: Irene Uimonen

Tarkemmat matkatiedot myöhemmin Helmerien 
nettisivuilla ja Helmeri-lehdessä.

To 25.11. Teatterimatka Tampereelle
Kotiopettajattaren romaani
Tampereen Teatteri

Tampereen Teatteriin tulee syksyllä myös toinen 
mielenkiintoinen uutuus, Kotiopettajattaren romaani, 
johon on varattu paikkoja marraskuun 25. päivä. 

Kotiopettajatterin romaani
Menneisyys, joka on sovitettava. Tulevaisuus, johon on 
uskallettava tarttua.
 
Charlotte Bronten romaanin pohjalta näytelmän 
dramatisoinut Polly Teale. Suomennos Reita Lounatvuori. 

Ohjaus ja musiikki Jussi Nikkilä. 

httsps://tampereenteatteri.fi/

Matkan vetäjä: Irene Uimonen
Tarkemmat matkatiedot myöhemmin Helmerien 
nettisivuilla ja Helmeri-lehdessä.

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



Risteile kotimaassa

Su 4.7.    – matkan kesto 3 päivää      
Viking Linen Tall Ships Race -risteily
Helsingistä Turkuun

Risteile päiväksi Turkuun ja näe upeat purjelaivat 
Aurajoessa. Laivalla herkutellaan ja kuullaan totta kai 
Suomen suosituinta turkulaista Ressu Redfordia. 

Hinta satamasta alkaen 83 euroa / hlö B4-lk 
sisältäen risteilyn valitussa hyttiluokassa sekä (yksi 
illallinen ja yksi aamiainen meno- tai paluumatkalla)

Kotimaan päivämatkoja

Ma 12.7. ja To 5.8.     
Klassikkomatka Saariston Rengastie 
bussilla Pori – Rauma -reittiä 

Hinta alkaen 109 euroa sisältäen
2 x kahvit, lounaan, kuljetukset, opastukset 
ja sisäänpääsymaksut

Ke 14.7.                 
Mäntän museot ja vanha Keuruu 
bussilla Helsinki – Lahti -reittiä 

Hinta alkaen 125 euroa 
sisältäen 2x kahvit, lounaan, kuljetukset, 
opastukset ja sisäänpääsymaksut

To 22.7.        
M/s Victorialla risteily 
Maarianhaminaan Helsingistä 
Huom! 
Maarianhaminassa Tall Ships Race ajalla 22.–25.7. 

Risteilyn hinta satamasta alkaen 56 euroa / hlö B4-lk

SMYL-liitto ei valitettavasti pysty tällä hetkellä suunnittelemaan tapahtumia ja matkoja, jotka koske-
vat koko jäsenkuntaa vallitsevan koronatilanteen vuoksi. Ohessa yhteistyökumppanimme matka-
tarjouksia, joihin kaikki, myös liittoon kuulumattomat matkaajat, voivat osallistua.

Kevättä kohden mennään jo kovaa vauhtia. Kesää odotellessa Matkapojat on laittanut myyntiin ison 
joukon houkuttelevia kotimaan matkoja. Löydät nyt kaikki Matkapoikien kotimaan matkat helposti 
osoitteesta https://www.matkapojat.fi/kotimaa

Iso osa matkoista toteutetaan ns. seuramatkoina, joihin voit hypätä mukaan yksin, kaksin tai
isommalla porukalla. Matkapojat toteuttaa matkoja räätälöitynä myös omalle ryhmällesi, 
otathan yhteyttä ryhmat@matkapojat.fi tai soittamalla 010 2323 200 niin saat heiltä tarjouksen! 

Tässä muutamia houkuttelevia Matkapoikien järjestämiä matkoja

Konsertteja jokaiseen makuun

Ke 28.4.      
Kyösti Mäkimattilan kevätkonsertti 
Haikon kartanossa

Seuramatkabussikuljetus Heinolasta, Hämeenlinnasta 
ja Imatralta. 

Hinta alkaen 79 euroa
sisältäen buffetruokailun, konserttilipun ja lasin 
kuohuvaa

Pe 23.7.        
Kolmen päivän kulttuurimatka Itä-Suomeen

Matkalla mm. 
- Karita Mattilan Gaalakonsertti Olavinlinnassa
- Krokotiilirock -kesäteatteria Lappeenrannassa
- Kaupunkikierros Savonlinnassa! 

Seuramatkabussikuljetus Tampereelta 

Hinta alkaen 689 euroa/hlö 
sisältäen kuljetukset, majoitukset, ruokailuja sekä 
konsertti- ja teatteriliput.
 

Nyt on oikea aika varata syksyn ruskamatkat!

La 18.9.       
Syysmatka Ivaloon 
bussilla Helsingistä alkaen 
Huom! myös matkalta mukaan

Su 19.9.     
Syysmatka Saariselälle 
lentäen Helsingistä

Tutustu kaikkiin matkoihin osoitteessa      Lisää ryhmämatkavinkkejä löydät osoitteesta 
www.matkapojat.fi/kotimaa                   www.matkapojat.fi/ryhmamatkat
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Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL julkaisi 13.8.2020 suosi-
tuksen, jossa kannustettiin maskin käyttöön joukkoliiken-
teessä. Samalla tuli tarve tarkastella myös maskien vero-
tukseen liittyviä asioita uudestaan.

Kasvomaskia töissä käyttävät: 
itse ostettu maski on tulonhankkimiskulu
Työnantaja voi antaa työntekijälle verovapaasti kasvomaske-
ja. Verovapauden kannalta ei ole väliä, käyttääkö työntekijä 
maskia töissä vai matkalla töihin. Jos maskia tarvitaan työssä 
ja työntekijä hankkii maskin itse, voi työntekijä vähentää 
maskeista aiheutuneet kulut tulonhankkimiskuluina. Jokai-
selle palkansaajille myönnetään automaattisesti 750 euron
tulonhankkimisvähennys. Jos sinulle kertyy tulonhankkimis-
menoja enemmän kuin 750 euroa vuodessa, ilmoita kaikki 
tulonhankkimismenot verotuksessa. Jos tulonhankkimis-
menot ovat alle 750 euroa, sinun ei tarvitse ilmoittaa kuluja.

Työntekijä voi vähentää kasvomaskeista aiheutuneita kuluja 
verotuksessa

Kodin ja työpaikan väliset matkat: 
kasvomaski on matkakulu
Verohallinto on linjannut, että maskikuluja voi vähentää 
kaksi euroa jokaiselta päivältä, joina työntekijä on kulkenut 
julkisella kulkuvälineellä kodin ja työpaikan välisen matkan
itse ostamaansa maskia käyttäen. Kahden euron vähennyk-
siin ei tarvita erillistä selvitystä. Maskien kuluja voi vähentää 
vain niiltä kodin ja työpaikan välisiltä matkoilta, jotka on 
tehty Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen antaman suosi-
tuksen jälkeen 13.8.2020.

Omavastuu kodin ja työpaikan välisissä matkakuluissa on
750 euroa. Jos sinulle kertyy kodin ja työpaikan välisiä mat-
kakustannuksia enemmän kuin 750 euroa, ilmoita verotuk-
sessa kaikki kustannukset.  Älä vähennä omavastuuosuutta 
itse.   
   Lisätietoja sivuilta vero.fi/korona

Työntekijä voi vähentää maskeista aiheutuneita kuluja verotuksessa. Maskia työssään käyttävät tekevät vähen-
nykset tulonhankkimismenoina. Kodin ja työpaikan välisiä matkoja joukkoliikenteessä tekevät voivat vähentää 
maskikustannuksia matkakuluissa 13.8.2020 alkaen.

Myös alle 16-vuotiaan lapsen huoltaja voi saada tartunta-
tautipäivärahaa, jos lapsi on määrätty olemaan kotona 
tartuntataudin leviämisen estämiseksi, ja huoltaja on tä-
män vuoksi estynyt tekemään työtään ja hänelle aiheutuu 
siitä ansionmenetystä. Tartuntatautipäiväraha voidaan 
maksaa saman lapsen perusteella samalta ajalta vain yh-
delle huoltajalle kerrallaan.

Tartuntatautipäivärahan maksaminen edellyttää, että:
• kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vas- 
  taava lääkäri on määrännyt työntekijän olemaan
  poissa töistä, karanteenissa tai eristettävänä
• työntekijälle syntyy tartuntatautilääkärin määräyksen  
  takia ansionmenetystä.

Myös toisessa EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä tai Yhdisty-
neessä kuningaskunnassa kirjoitettu lääkärin tai muun vi-
ranomaisen yksilöity karanteeni-/eristämispäätös voi oi-
keuttaa tartuntatautipäivärahaan.

Tartuntatautipäivärahaa ei makseta esimerkiksi, kun
• tekee työtään etätyönä eikä ansionmenetystä synny
• on vuosilomalla eikä ansionmenetystä siksi synny
• on omaehtoisessa karanteenissa esimerkiksi työn-
  antajan tai hallituksen suosituksesta
• odottaa covid-19-testin tulosta kotona eikä hänellä
  ole tartuntatautilääkärin päätöstä karanteenista
• on muusta syystä, esimerkiksi sairausloman vuoksi, 
  poissa työstä.

Tartuntatautipäiväraha työntekijälle tai työnantajalle

Työnantajan pitää ilmoittaa Kelaan työntekijälle aiheutuva
ansionmenetyksen määrä eli se palkka, joka työntekijälle 
maksettaisiin, jos hän olisi työssä. Jos työntekijä tartunta-
taudista huolimatta voi osittain tehdä omaa työtään tai jo-
takin muuta kuin omaa työtään, Kela maksaa tartunta-
tautipäivärahan siltä osin, kun työntekijälle aiheutuu 
ansionmenetystä.

Omavastuuaika
Tartuntatautipäivärahassa ei ole omavastuuaikaa.

Määrä

Tartuntatautipäiväraha on täysimääräinen korvaus 
ansionmenetyksestä. Työntekijän päiväraha määräytyy 
sen palkan mukaan, jonka hän olisi saanut, jos hän olisi 
ollut töissä. Huomioi määrässä myös mahdolliset palkan 
lisät (esim. vuorolisät).

Jos työstä poissaoloajalta on maksettu palkkaa, maksetaan 
tartuntatautipäiväraha työnantajalle palkkaa vastaavalta 
osalta. Palkan määrä voi olla erisuuruinen kuin ansionme-
netyksen määrä.

Yrittäjän päiväraha määräytyy työstä poissaolon alkaessa 
voimassa olevan YEL- tai MYEL-vuosityötulon perusteella.

Lisätietoja www.kela.fi

Kela voi maksaa tartuntatautipäivärahaa, kun työntekijä on tartuntataudin leviämisen estämiseksi määrätty ole-
maan poissa ansiotyöstään, eristettäväksi tai karanteeniin. Päiväraha voidaan maksaa työnantajalle siltä osin, kun 
se maksaa työntekijälle poissaolon ajalta palkkaa. Tartuntatautipäivärahan maksaminen työnantajalle edellyttää, 
että työntekijä on Suomessa sairausvakuutettu.
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- Osaamisen niukkuus tulee olemaan yksi keskeisim-
mistä tulevaisuuden haasteista kilpailukyvyn kehittä-
misessä. Meidän on löydettävä ne ratkaisut, joilla selä-
tämme olemassa olevan osaamisvajeen ja estämme 
uutta syntymästä, Keskuskauppakamarin johtava 
asiantuntija Mikko Valtonen sanoo.

Koulutusjärjestelmän pitäisi kehittyä työ- ja elinkeino-
elämän tarpeiden mukaan 

Osaamisvajeen lievittämiseen, työllisyysasteen paranta-
miseen sekä Suomen väestörakenteen oikaisemiseen 
tarvitaan osaamisperusteisen maahanmuuton lisäämis-
tä pikaisesti. Suomeen tulemisen pitää Valtosen mu-
kaan olla osaajille aina helppoa ja sujuvaa. Lisäksi Suo-
men pitää tehdä aktiivista osaajien houkuttelua vali-
tuissa kohdemaissa ja ryhmissä. Työikäisen väestön
määrän laskua ei saada pysäytettyä ilman osaamispe-
rusteisen maahanmuuton kasvattamista. 

- Suomi voi omilla toimillaan vaikuttaa siihen, kuinka 
houkutteleva maa se on kansainvälisille osaajille. Osaa-
miseen perustuvaa maahanmuuttoa ei kannata jättää 
sattuman varaan. Oikeilla politiikkatoimilla osaamiseen 
perustuva maahanmuutto saadaan kasvuun, kertoo 
Valtonen. 

Suomessa koulutusjärjestelmää koskeva sääntely on 
tiukkaa ja se heikentää koulutuksenjärjestäjien kykyä 
reagoida osaamistarpeisiin. Koulutusvastuisiin ja -mää-
riin liittyvää sääntelyä pitäisi keventää. Koulutusjärjes-
telmän pitäisi kehittyä vahvemmin työ- ja elinkeinoelä-
män tarpeiden mukaan. 
 

- Koulutuksenjärjestäjillä pitää olla itsellään kyky rea-
goida osaamistarpeisiin lisäämällä koulutusmääriä,
muuttamalla olemassa olevien koulutusohjelmien sisäl-
töjä, perustamalla uusia koulutusohjelmia tai tarjo-
amalla lyhyempiä osaamiskokonaisuuksia. Nykyisellään 
koulutusjärjestelmään tarvittavat muutokset toteutuvat 
auttamatta liian hitaasti, sanoo Valtonen. 

Keskuskauppakamari:

Osaajapula torjutaan maahanmuutolla ja 
koulutukseen liittyvän sääntelyn keventämisellä

Osaajien tarve kasvaa ja siihen on vastattava ajoissa 

Kauppakamareiden jäsenyrityskyselyiden mukaan 
koronapandemia on vaikuttanut osaajapulaan 
isossa kuvassa vain vähän. Vuoden 2020 alussa 62,7 
prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä ilmoitti, 
että heillä on pulaa tai paljon pulaa osaavasta 
työvoimasta. Saman vuoden syksyllä vastaava 
luku oli edelleen 51,8 %.Tämä korostaa sitä, että 
koronapandemian vaikutukset yritysten toimintaan 
ovat hyvin erilaisia eri toimialoilla ja myös osittain 
maantieteellisesti. 

- Kaikki merkit osoittavat, että osaamisvaje voi kasvaa
entisestään lähivuosina. Uuden osaamisen ja osaajien 
tarve alkaa kasvamaan todennäköisesti heti, kun pää-
semme yli koronapandemiasta. Järkevintä olisi huoleh-
tia jo nyt siitä, että osaamisvaje ei muodostu kasvun 
esteeksi tulevaisuudessa, toteaa Valtonen. 

Väestöennusteiden mukaan Suomen väkiluku kääntyy
laskuun kymmenen vuoden kuluttua. Samalla työikäi-
sen väestön määrä jatkaa edelleen laskuaan. Opetus-
hallituksen ennakointitiedot osoittavat, että eläköity-
misen ja kokonaan uusien työpaikkojen syntymisen 
takia uusien osaajien ja uudenlaisen osaamisen tarve 
on merkittävä.  

- Valtiovarainministeriön tuoreen arvion mukaan 
Suomen talouskasvu on jäämässä puoleen verrattuna 
muihin Pohjoismaihin. Selittäviksi tekijöiksi on esitetty 
nimenomaan pienehköä maahanmuuttoa ja osaaja-
pulaa. Nyt tarvitaan pikainen suunnanmuutos,
painottaa Valtonen. 

Keskuskauppakamarin julkaisu Ratkaisuja osaamis-
vajeeseen antaa tilastojen, ennakointitiedon ja 
kyselyiden valossa selkeän kuvan siitä, mikä Suomen 
osaamisvaje oikeasti on. Osaamisvajeella tarkoitetaan 
tilannetta, jossa tarjolla oleva osaaminen ja osaajat 
eivät kohtaa työnantajien osaamistarpeen kanssa, 
huomioiden myös tiedossa olevat tulevaisuuden 
osaamistarpeet. Julkaisussa myös esitetään noin 20 
ratkaisua osaamisvajeen nujertamiseen. 

Olemassa olevan osaamisvajeen umpeen kurominen vaatii yhteiskunnalta merkittäviä uusia 
panostuksia. Nopein ratkaisu osaajapulan lievittämiseen on osaamisperusteisen maahanmuuton 
lisääminen, mutta se yksin ei riitä. Myös koulutukseen liittyvää sääntelyä on purettava ja annettava 
järjestelmän ohjautua vahvemmin työ- ja elinkeinoelämän tarpeen mukaan, toteaa 
Keskuskauppakamari Ratkaisuja osaamisvajeeseen -julkaisussaan. 

Lähde: http://kauppakamari.fi/



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 työn-
antajallesi, työtoverillesi tai sivulliselle henkilölle ja josta lain 
mukaan olet korvausvastuussa. 

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

Jos vahinko sattuu: 
● Ota ensimmäiseksi yhteys liittoosi. He antavat toimintaoh-
 jeet ja opastavat ensihädässä.  Liitto selvittää, oletko mah-
 dollisesti vastuussa vahingosta. Tarpeen vaatiessa he opas-
 tavat avun tarvitsijaa asianajajan valitsemisessa. Vahinkoil-
 moitus toimitetaan liitosta edelleen Ifiin. 
● Jos vahinko on vastuuvakuutuksen perusteella korvattava,  
 If maksaa korvauksen puolestasi vahingon kärsineelle. 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 10-15 %. 
Etuohjelma kerryttää myös Omavastuurahaa vahingottomilta 
vuosilta. Jos sinulle sattuu vahinko, voit Omavastuurahalla 
pienentää omavastuutasi.

SUOMEN EDULLISIN* HENKIVAKUUTUS
Saat Primus-henkivakuutukset edulliseen jäsenhintaan. 

Laske jäsenhintasi kätevästi osoitteessa if.fi/henkivakuutus

* Suomen edullisimman henkivakuutuksen hintavertailu, Innolink 
10/2020. Vakuutuksen myöntää Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva.

Tutustu ja hyödynnä jäsenetusi osoitteessa:

●  if.fi/smyl
 
●  if.fi/henkivakuutus  

● 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 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
Kotkatlahdentie 463, 79600 Joroinen
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. 2021
●  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 2021
 ●	 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 
 119 euroa vuosi 2021.

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 2021 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!


