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Sairaslomat kuriin?

PÄÄKIRJOITUS
Mika Valkonen, päätoimittaja

Sairauspoissaolot aiheuttavat Suomes-
sa noin 3,5 miljardin euron kustan-
nukset työpaikoille ja yhteiskunnal-
le vuodessa. Luvattomien sairauspois-
saolojen kustannukset tästä ovat ehkä 
noin 1,4 miljardia euroa vuodessa, jos 
muualla saavutetut tutkimustulokset 
ovat yleistettävissä Suomeen. Sairaus-
lomaa perusteetta hakevat tyypillises-
ti puhuvat vatsa-, selkä- tai pääkivusta 
ja ajattelevat, että lääkäri ei voi toden-
taa oireita. Sairaan esittäminen muut-
tuu harvinaisemmaksi iän ja aseman 
myötä. Johtajat ja yrittäjät jäävät tut-
kimusten mukaan töistä pois harvoin 
ilman syytä. Vanhoista työntekijöistä 
viidennes kärsii lorvikatarrista maa-
nantaisin, kun muilla työntekijöillä 
osuus on yli 40 prosenttia. 

Viidennes työntekijöistä kyselyselvi-
tysten mukaan pinnaa, jos siltä tun-
tuu. Jos töihin ei huvita pomon naa-
man takia tulla tai muiden aina olles-
sa syyllisiä huonoon työilmapiiriin, 
ei sitten vaan huvita. Suosittuja syitä 
ovat myös tarve rentoutua ja univelan 
paikkaaminen. Kun tästä omailmoi-
tuksen perusteella vielä maksetaan, 
niin hitto miksei.

Itsesuojeluvaisto estää syiden ruotimi-
sen. Sen toki äidinmaitoa juoneet tie-
tävät, että eihän sairaana voi työhön 
mennä, koska muita pitää ajatella ai-
na ennen itseä: jokuhan voisi sairas-
tua. Ihan jo muiden takia täytyy olla 
poissa kun viluttaa tai kolottaa. Maa-
litauluksi pääsee, jos erehtyy poh-
timaan, miksi flunssat eivät yleensä 
tartu sunnuntaisin tai päivinä, joilta 
maksetaan korotettua palkkaa. Väärin 
on aprikoida sitä, miksi taudit leviä-
vät aina alkuviikosta, helteellä tai esi-
merkiksi silloin kun ilmassa on suu-
ren urheilujuhlan tuntua. Täysi mys-
teeri piilee siinä, miten tarkasti monet 
pääluottamusmiehet pystyvät ennus-
tamaan loppuviikolla esiintyvän epi-

demian tarkemmin kuin meteorologi 
päivän sään. Mitä mystistä vastustus-
kykyä sairauksia vastaan koeajalla ole-
villa työntekijöillä on vakituisiin ver-
rattuna, kun taudit eivät koeajalla is-
ke? Ja mistä maksetaan, jos ei jakse-
ta? Jossain sairastumiseen kannuste-
taan ihan korotetuin palkoin, jossain 
kaupan varastossa on kokeiltu maksaa 
– ammattiliiton vastustuksen takia ei 
toki kauaa – erillistä lisää myös tervee-
nä pysymisestä.

Se varmasti tiedetään, kysytään si-
tä keneltä tahansa, että toinen työ on 
aina toista henkisesti ja fyysisesti ras-
kaampana. Siksi ei kai saisi pohtia si-
täkään, miksi lyhyitä sairauslomia pi-
tävät eniten nuoret ja naiset tai arvail-
la sitä, miksi kuntatyöntekijä sairastaa 
18 päivää, yksityinen 10. Taikka sit-
ten sitä, miksi ylemmät toimihenkilöt 
ovat poissa vain 6–8 päivää vuodessa. 
Ei liene sallittua tehdä johtopäätöksiä 
siitä, mikä merkitys alttiudelle sairas-
tua on eri aloilla sillä, löytääkö lintu-
kodostaan työnsä edestään rokulin jäl-
keen vai ei.

Lääkäreiden kirjoittamissa sairauslo-
missa on tutkimusten mukaan huo-
mattavaa vaihtelua. Sen ovat tienneet 
eritoten ne, joiden sairaslomaoikeus 
ei ole täyteen käytetty. Osa toisaalta 
ei saa sairaslomaa, vaikka on varmasti 
sairas. On aiheesta tehty väitöskirjakin 
muutama vuosi sitten. Sen mukaan 
lääkärit arvioivat meillä kovin eri ta-
valla sen, kuinka monta sairausloma-
päivää pitäisi antaa samoissa potilasta-
pauksissa. Tutkimuksissa on käynyt il-
mi, että pienten kuntien lääkäreillä on 
taipumus kirjoittaa pitempiä sairaus-
lomia kuin suurissa kunnissa työsken-
televillä. Vastaavasti yleislääkärit an-
tavat työterveyslääkäreitä enemmän 
sairauslomaa. Lisäksi julkisen puolen 
työterveyslääkärit kirjoittavat enem-
män sairauslomaa kuin yksityissek-

torilla tai työnantajien palveluksessa 
työskentelevät. Myös maantieteellisiä 
eroja on ollut havaittavissa. Mitään 
tolkkua ei ole käytännössä esimerkik-
si muutoinkaan saanut irti esimerkik-
si sellaisesta, pitääkö naapurin vesiva-
hingon tai oman kesäloman liian ai-
kaisen loppumisen takia saada viikon 
vai kahden sairasloma tai mitenkä jo-
ku on työkyvytön vain joka toinen 
päivä. Käytäntöjen kirjavuus on aihe-
uttanut sen, että potilaat eivät ole saa-
neet tasavertaista kohtelua ja sosiaali-
etuuksia.

Ruotsissa on vuosikaudet noudatettu 
ohjeistusta, jonka mukaan useimmille 
sairauksille on määritetty sopiva saira-
usloman määrä. Ohjeisto on vähentä-
nyt huomattavasti sairauslomia.

Ruotsissa myös sairauslomiin liittyvä 
karenssipäivä on ollut käytössä vuo-
desta 1993. Mallia on meillä ja siel-
lä vastustettu tai kannatettu siitä riip-
puen, kuka torveen puhaltaa. Vastus-
tajat muistuttavat, että sairauspoissa-
olot eivät ole pysyneet karenssipäivän 
ansiosta laskusuunnassa, vaan ovat pa-
lanneet lähtötasolle. Duunarin mo-
raali on noussut myös esiin. Sellai-
set henkilöt, jotka pelaavat sairaus-
lomilla, ovat poissa yhden päivän si-
jasta kolme, jotta ”vapaapäivän” hin-
ta tulee siedettävämmäksi. Ajatuksen 
puoltajat muistuttavat siitä, ettei yh-
den päivän karenssi ole johtanut sai-
raana töihin tulemiseen. Karenssipäi-
vän on nähty tuovan lääkärin päätök-
sentekoon harkintaa ja työnantajal-
le säästöjä. Kun tätä asiaa on meillä 
kyselty kentältä, on päädytty triviaa-
liteettiin. Se, että sosiaalidemokraatit, 
vassarit, persut ja vihreät ovat vastaan, 
ei herätä kummastusta. Mutta yllätys 
ehkä joillekin on ollut, mitä syltty-
tehtaalta vastataan. Terveyden huol-
lon arvoista ja tulevaisuudesta tehdyn 
tutkimuksen mukaan lääkärit kannat-

tavat laajasti ensimmäisen sairauspäi-
vän muuttamista palkattomaksi, vain 
kolmannes vastustaa. Toisaalta onhan 
karenssipäivä tuttu juttu esimerkiksi 
rakennusalalta. Turha ainakaan nor-
supyssyllä on taas hyttystä ampua.

Sairauspoissaolotarvetta ja kestoa on 
tuoreeltaan meillä arvioitu erillises-
sä työryhmässä. Työryhmän raport-
ti julkistettiin elokuun lopussa. Pitkä 
on raportista kuitenkin matka Tippa-
vaaraan. Se, ettei työn sisältöä ja työ-
olosuhteita tunneta eikä terveyden 
huollon asiantuntemusta osata käyt-
tää riittävän hyvin hyväksi, ei muu-
tu kädenkäänteessä ohjeistuksin tai 
koulutuksin. Myös monet esimiehet 
ovat arkoja havaitsemaan tilanteita 
ja puuttumaan niihin. Yhtäältä siel-
lä, missä on jo ollut pitkään toimi-
va työterveyshuolto, siellä esimerkik-
si sairauslomien omailmoituskäytän-
tö on toiminut – säästänyt resursse-
ja muuhun työterveystyöhön – kuor-
mittamatta kohtuuttomasti esimiehiä 
taikka luomatta suurempaa kitkaa ter-
veessä työyhteisössä. Kaikki mallit ny-
kytilanteen korjaamiseksi ovat terve-
tulleita.

Terve järki viime kädessä ratkaiskoon, 
jos muu ei auta eikä käytäntö yhden-
mukaistu. Hyvä työntekijä saakoon 
edelleen vaikka olla sairaslomalla va-
paammin, pinnari joutukoon kaikessa 
hiljaisuudessa kuten tähänkin asti yh-
teistoimintaneuvotteluissa tikun nok-
kaan.  Vaikka esimiestoimintaa ja si-
säistä keskustelua kuinka rinnalla ke-
hittäisi, ei sillä ratkaista kaikkea. Vika 
ei ole välttämättä ollenkaan henkilön 
hartioissa, vaan niiden välissä.
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Teetkö sinä?

       

       

 

Hankenin selvityksen mukaan työuupumuksesta ei kerrota 

yrityksen sisällä, omille esimiehille tai työterveyshuoltoon. 

Kertoisitko itse uupumuksestasi työnantajallesi?

NÄINKÖ TÄMÄ ON?

Talvi tulee varmasti
Esimiesliitto ja Etelä-Suomen piiriyhdistys hankkivat 
jälleen tulevaksi kaudeksi lasketteluliput

• Messilään 2 kpl

• Himokselle 2 kpl

• Rukalle 1 kpl

Tutustu käyttöön tarkemmin netissä www.esimiesliitto.
com kohdassa jäsenedut ja varaa itsellesi rentouttava 
päivä rinteessä. 

Seuraava lehti ilmestyy viikolla 50.
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Kesän kyselyllä selvitettiin perinteisellä kyselyllä S-ryhmän esimiesten palkkoja, työehtosopimus-

ten määräysten noudattamista sekä työaikoja.  Kysely ei paljastanut suuria yllätyksiä, vaan tulok-

set noudattavat pitkälti aikaisempia kyselyjä. Todelliset viikkotyöajat ja työhönsidonnaisuus va-

paa-aikana ovat edelleen työssäjaksamisen kannalta huolestuttavalla tasolla ja jonkin verran myös 

kasvaneet aikaisemmasta. Aukioloaikojen vapautuminen näkyy myös työtaakan lisääntymisenä. 

Tulokset mm. työaikojen osalta ovat yleistettävissä muuallekin kaupan esimiessektorille.

S-ryhmän esimiesten palkat ja työajat 2016

Palkkaus ja sen eritteleminen
S-ryhmän esimiesten kuukausipalkan 
keskiarvo oli noin 3.800 euroa. Vas-
taajista 20 % ilmoitti saavansa pelk-
kää taulukkopalkkaa. Muilla se ylit-
tyi erilaisten työkohtaisuuslisien an-
siosta. Olipa muutama vastaaja, joka 
kertoi palkkansa olevan alle taulukko-
palkan.  S-ryhmässä maksetaan siten 
edelleen vielä tänä päivänä ilmeisesti 
myös minimipalkan alittavia palkkoja 
ilman, että jäsen uskaltaa ottaa asiassa 
yhteyttä liittoon, jolloin laiminlyön-
ti laitetaan toki saman tien kuntoon.

Sijoituttaessa palkkataulukoiden piiriin 
kuukausipalkan eri osat pitää ns. eritel-
lä. Palkkataulukon ulkopuolella eritte-
ly ei ole pakollista, vaikka kuuluukin 
hyvään palkanmaksutapaan. Vastaajis-
ta 55 % ilmoitti, että palkka on eritelty 
osiin. Yleisin työkohtaisuuslisän maksu-
peruste oli veikkauspisteen hoito. Lisäk-
si työkohtaisuuslisää on maksettu muun 
muassa ABC -kylmäasemasta, S-pankis-
ta, postista ja matkahuollosta. Taulukon 
puolivälin ylityksestä maksaminen jäi 
kyselyn perusteella epäselväksi.

Kevään  palkantarkistus- 
neuvottelut
Sovellettavan työehtosopimuksen mu-
kaan työnantajan on käytävä palk-
kataulukoiden soveltamisalan piiriin 
kuuluvan esimiehen kanssa vuosittain 
palkantarkistusneuvottelut huhtikuun 
loppuun mennessä. Tarkistusneuvot-
teluissa käydään lävitse edellisen vuo-
den myynnin perusteella palkkatau-
lukkoon sijoittumiseen ja työkohtai-
suuslisien maksamiseen vaikuttavat te-
kijät sekä epäsäännöllisen työajan teke-
misen välttämättömyys/korvaaminen. 

Palkkataulukon yläpuolella vastaavat 
neuvottelut pitää käydä soveltuvin 
osin viimeistään tämän vuoden kulu-
essa, yleensä ne käydään samassa tah-
dissa palkkataulukoiden piiriin kuu-
luvien kanssa.  

Palkkataulukoiden piiriin kuuluvis-
ta 5 % ilmoitti, että heidän kanssaan 
palkantarkistusneuvotteluja ei ollut 
käyty.  Siten heidän kohdallaan työ-
ehtosopimusmääräystä ei ole nouda-
tettu. Palkkataulukoiden yläpuolelle 
sijoituttaessa palkantarkistusneuvot-
telut oli käyty n. 34 % kohdalla huh-
tikuun loppuun mennessä. 

Tulospalkkiot
 Henkilökohtaista tulospalkkiota vuo-
delta 2015 maksettiin 85 %:lle vastan-
neista. Vastaajien keskimääräinen vuo-
tuistulospalkkio on ollut 3.100 euroa.

”Vastaajista 65 % pitää tu-
lospalkkausjärjestelmiä sel-
keinä ja oikeudenmukaisina, 
35% ei.”

Vaikka tulospalkkaukseen uskotaan 
perinteisesti työnantajapuolella, ky-
selyn tulospalkkauksen mielekkyyt-
tä koskevaan kysymykseen saatiin tut-
tu vastaus. Vastaajista 35 % ei pidä 
osuuskauppojen esimiehen henkilö-
kohtaisia tulospalkkausjärjestelmiä sel-
keinä ja oikeudenmukaisina (edellinen 
kysely 40 %).  

Luontoisedut
Matkapuhelin luontoisetuna on tänä 
päivänä runsaalla 85 %:lla vastanneis-
ta. Muita luontoisetuja olivat muun 
muassa liikunta- tai kulttuuriseteli 
(31 %) ja nettietu (3 %) myös esimer-
kiksi hoitoturvavakuutus on etuna.  

Työaika S-ryhmässä
 Esimiehistä runsaat 65 % ilmoitti 
työskentelevänsä enemmän kuin 37,5 
tuntia viikossa. S-ryhmän esimies-
ten todellinen viikkotyöaika on kes-
kimäärin 42 tuntia kyselyn perusteel-
la. Muutama vastaaja on ilmoittanut 
viime vuoden suurimmaksi viikko-

työtuntimääräkseen 75 tuntia ja lähes 
viidenneksellä vastaajista pisin viikko 
töissä on ollut 60 tuntinen.  Jaksami-
sen kannalta kokonaistyön määrä on 
edelleen hälyttävällä tasolla. Myön-
teistä on kuitenkin se, että vastaajis-
ta 92 % voi itse säädellä edes työpäi-
vänsä pituutta.  

Työvuorot ovat yhdenjaksoisia 75 %:lla 
esimiehistä ja 25 %:lla työvuorot ja-
kaantuvat osiin.  Viimeksi mainittu 
seikka ei edistä esimiehen jaksamista, 
vaikka voineekin joskus olla tarpeellista.

Iltaisin säännöllisesti työskentelee 40 
% esimiehistä keskimäärin 10 tuntia 
kuukaudessa. Lauantaisin säännöllises-
ti töitä tekee 60 % esimiehistä, yhden 
lauantain kuukaudessa. Sunnuntaityö-
tä tekee vastanneista esimiehistä noin 
35 %, yhden sunnuntain kuukaudes-
sa.  Yöaikaan ilmoitti työskentelevänsä 
9 % n. 10 tuntia kuukaudessa tai mel-
ko satunnaisesti (inventaariot).

Työaikasuojan toteutuminen
Työehtosopimuksen mukaan ilta-, 
lauantai-, ja sunnuntaityön teettämi-
sen tulee perustua aina toimipaikan 
palvelutilanteeseen ja esimiestyön 
välttämättömään teettämistarpeeseen. 
Työehtosopimuksen mukaan esimies-
tä ei voida määrätä työhön iltaisin, 
lauantaisin ja sunnuntaisin. Esimies 
saa itse arvioida, missä laajuudessa tai 
millä tavalla hän huolehtii siitä, että 
toimintaedellytykset ovat kunnossa il-
taisin, lauantaisin ja sunnuntaisin. Jos 
epäsäännöllinen työ (viikonloppu- ja 
iltatyö) ei perustu omaan harkintaan 
ja päätökseen, kyseessä on työnanta-
jan määräys. Jos taas työnantaja vain 
suosittelee epäsäännöllisen työn teke-
mistä, on kyse omasta päätöksestä.

Vastaajista 10 % ilmoitti, että epä-
säännöllisenä työaikana tehty työ ei 
perustu vapaaehtoisuuteen. Vastaa-
jista 55 %:lla kysymys oli siitä, että 
työnantaja oli suositellut työskentele-
mään esimerkiksi iltaisin tai lauantai-
sin, mutta noin 45 %:lla työnantaja 
oli antanut määräyksen.

Vaikuttaisi siltä aikaisempiin kyse-
lyihin verrattuna, että työnantaja on 
enenevässä määrin pyrkinyt määrää-
mään epäsäännölliseen työhön ja vas-
toin työehtosopimusta. Vastaajista 70 
% oli sitä mieltä, että esimiehen ei ole 
välttämätöntä hallitakseen työnsä teh-
dä työtä säännöllisesti epäsäännöllise-
nä työaikana.  Yksikön toimintatapa 
ei edellytä kuin toisissa laatikkomyy-
mälöissä työn tekemistä epäsäännölli-
senä aikana. Muutoin työn teettämi-
nen esimerkiksi päivystysjärjestelyi-
hin viitaten on tahallista työehtosopi-
muksen rikkomista ja kertoo henkilö-
politiikan suunnan. Tilanteissa, joissa 
työn teettäminen on välttämätön-
tä, siitä tulee myös maksaa erillinen 
korvaus. Vastausten perusteella näyt-
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Vaikka myös hallinnollisen työn mää-
rän vähentämiseen on kiinnitetty yri-
tyksissä viime vuosina aikaisemmasta 
poiketen erityistä huomioita, kolme 
viidestä esimiehestä katsoo hallinnol-
lisen työn vain lisääntyneen viimeisen 
vuoden aikana entisestä.

tää, että työnantaja laiminlyö laajal-
ti maksuvelvollisuuttaan.

Ilta- ja lauantaityöstä ei makseta erik-
seen korvausta vastanneille. Sen si-
jaan sunnuntaityöstä maksetaan 65 
%:lle 100 %:lla korotettu palkka. 
Sunnuntaityötä tekee täysin korva-
uksetta 5 % vastanneista.  Tilanne 
voi johtua myös siitä, etteivät kaikki 
laskuta tehdystä työstä lain mukaan.

Ylitöiden tekeminen
Ylitöitä tekee säännöllisesti 40 % ja 
satunnaisesti 50 % S-ryhmän esimie-
histä ja vain enää 10 % vastaajista il-
moittaa, ettei tee lainkaan ylityötä.  
Esimiehen omaa johtoa ei 45 % mu-
kaan vastanneista kiinnosta se, tekee-
kö esimies ylitöitä vai ei.  Mutta kui-
tenkin 35 % ylemmistä esimiehis-
tä on kiinnostunut ylitöiden määräs-
tä.  Muissa tapauksissa ei osata ker-
toa, onko ylitöistä kiinnostuttu vai ei.  

Vastaajista 75 % saa siirtää tekemänsä 
ylityöt seuraavaan tasoittumisjaksoon 
tai myöhempään ajankohtaan, mitä la-
ki tai työehtosopimus ei myöskään estä. 

”Esimiehen omaa johtoa ei 
45 % mukaan vastanneis-
ta kiinnosta se, tekeekö esi-
mies ylitöitä vai ei.” 

Vajaan 25 %:n kohdalla esimiehis-
tä työnantaja ryhtyy oma-aloitteises-
ti – kuten työturvallisuuslakikin välil-
lisesti myös edellyttää - konkreettisiin 
toimenpiteisiin, jos työajan seuranta-
järjestelmään kertyy runsaasti ylityö-
tä. Mutta on huolestuttavaa, että 75 
%:lla tämä ei aiheuta työnantajalta 
mitään toimenpiteitä vastoin jo työ-
aikalain työajan seuraamista koskevia 
määräyksiä.  Erikoiselta tuntuu, että 
noin 30 % vastaajista ilmoittaa, et-
tei heidän ole mahdollista ilmoittaa 
ylitöistä työajanseurantajärjestelmän 
kautta. Työaikaseurantajärjestelmän 
tulee kaikissa tilanteissa mahdollistaa 
työajan merkitseminen.

Palkaton työ
Vastaajista 45 % on sitä mieltä, että 
palkattoman työn määrä on lisäänty-
nyt viimeisen vuoden aikana. Aino-

astaan 15 % ilmoittaa, ettei tee työtä 
varsinaisen työajan ulkopuolella. 

”40 % vastaajista työskente-
lee keskimäärin 10 h loman 
aikana.” 

Varsinaisen työajan ulkopuolella va-
paa-ajalla työskennellään noin 10 
tuntia kuukaudessa.  Läheskään kai-
killa esimiehillä ei ole katkeamaton-
ta vuosilomaa, vaan 40 % vastaajis-
ta työskentelee keskimäärin 10 h lo-
man aikana.

Työpuheluita soittaa vapaa-aikanaan 
tai vastaa työasioissa puhelimeen 95 
% vastanneista. Työsähköposteja lu-
kee ja niihin vastaa 80 % esimiehis-
tä. Vastanneista yli 45 %:n kohdal-
la työnantaja on edellyttänyt vastaa-
maan työpuheluihin ja sähköpostei-
hin varsinaisen työajan ulkopuolel-
la.  Viimeksi mainitun seikan osalta 
tilanne on lainvastainen. Uutena il-
miönä on tullut, että yli 10 % esimie-
histä työnantaja on edellyttänyt kor-
vauksetta seuraavan ja päivittävän so-
siaalista mediaa työajan ulkopuolella. 
Vastanneista esimiehistä 30 % on sitä 
mieltä, että aukioloaikojen vapautu-
minen on lisännyt työajan ulkopuo-
lella tehtävän työn määrää.

Työssä jaksaminen
Hälyttävän luvun pitäisi olla se, et-
tä runsaat puolet vastaajista ilmoittaa 
harkinneensa työssäjaksamisen takia 
työpaikan vaihtoa viimeisen kahden 
vuoden aikana. Lähes 60 % vastaajis-
ta on sitä mieltä, että työyhteisötutki-
mukset eivät anna oikeaa kuvaa työ-
paikan työoloista ja esimiehen omas-
ta jaksamisesta. 

S-ryhmän esimiesten palkat ja työajat 2016

Kimmo Nieminen
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Seksuaalinen häirintä päättämisperusteena

PROFESSORI
Sukupuolinen ja seksuaali-
nen huomio muuttuu kiel-
letyksi häirinnäksi, jos si-
tä jatketaan, kun kohteek-
si joutunut ilmaisee pitä-
vänsä sitä loukkaavana ja 
vastenmielisenä. Jos työs-
sä esiintyy työntekijään 
kohdistuvaa hänen terve-
ydelleen haittaa tai vaaraa 
aiheuttavaa häirintää tai 
muuta epäasiallista kohte-
lua, työnantajan on työtur-
vallisuuslain mukaan asias-
ta tiedon saatuaan käytet-
tävissään olevien keinoin 
ryhdyttävä toimiin epäkoh-
dan poistamiseksi. Tilan-
teesta riippuen seksuaa-
linen häirintä on työsopi-
muksen päättämisperuste.
Seksuaalinen häirintä on sanallista, sa-
natonta tai fyysistä seksuaalista käytös-
tä, jolla loukataan kohteen henkistä tai 
fyysistä koskemattomuutta. Häirintä voi 
ilmetä esimerkiksi vihjailevina eleinä tai 
ilmeinä, seksuaalisena kosketteluna, hä-
vyttömänä tuijotteluna, härskeinä pu-
heina tai kaksimielisyyksinä. Vakavim-
missa tapauksissa työpaikan seksuaali-
nen häirintä voi ilmetä raiskauksena tai 
sen yrityksenä. Myös pornoaineistot, 
kuten alastomia naisia esittävät kalente-
rit sekä seksuaalisesti värittyneet sähkö-
postit ja muu viestintä, ovat työpaikalla 
sopimatonta seksuaalista häirintää. Häi-
rintä loukkaa toisen ihmisen koskemat-
tomuutta ja seksuaalista sukupuolta tai 
seksuaali-identiteettiä. Myös esimerkik-
si homoksi, lesboksi tai huoraksi hauk-
kuminen kuuluu seksuaalisen häirinnän 
piiriin. Työpaikkaseurustelu ei sen si-
jaan normaalisti ole seksuaalista häirin-
tää mutta se voi olla sopimatonta käy-
töstä riippuen kunkin tapauksen yksi-
tyiskohdista. 

Sisäinen seksuaalinen häirintä
Seksuaalinen häirintä –tilanne saattaa 
syntyä muun ohessa silloin, kun esimer-
kiksi miespuolinen työntekijä on selke-

ästi nuorta naispuolista työntekijää iäk-
käämpi. Ainakaan kaikki iäkkäät mie-
het eivät näytä osaavan suhtautua neut-
raalisti nuoriin naispuolisiin työtove-
reihinsa. Nuori työntekijä ei myöskään 
välttämättä kovin helposti nosta tällais-
ta asiaa heti tapahtuman jälkeen esille 
työpaikalla ja siksi seksuaalinen häirin-
tä saattaa jäädä uskottavasti näyttämät-
tä. Harkinnassa joudutaan usein arvioi-
maan sitä, esittääkö epäasiallisen kohte-
lun kohteeksi joutunut oman käytök-
sensä selityksenä häiritsijän käytöksen 
moitittavampana kuin se tosiasiassa on 
ollut.

VHO 1.3.2013 S 12/2. SA on kertonut 
S:n hakeutuneen toistuvasti hänen seu-
raansa ja tehneen hänelle sopimattomia 
kommentteja syliin ottamisesta. Näyt-
tämättä on kuitenkin jäänyt, että S oli-
si tehnyt SA:lle ehdotuksia seksuaalises-
ta kanssakäymisestä. Oikeuden mukaan 
asiassa jää varteenotettava mahdollisuus 
siitä, että SA on oman käytöksensä seli-
tyksenä halunnut tuoda S:n käytöksen 
esiin moitittavampana kuin se tosiasias-
sa oli ollut. S on edellä todetulla tavalla 
menetellyt sopimattomasti SA:ta koh-
taan. Asiassa on jäänyt näyttämättä, et-
tä S olisi kosketellut SA:ta tai tehnyt täl-
le ehdotuksia seksuaalisesta kanssakäy-
misestä. S:n menettely ei ole ollut niin 
vakavaa, että K:lla olisi ollut oikeus heti 
purkaa S:n työsopimus. Oikeuden mu-
kaan K:n olisi tullut antaa S:lle mahdol-
lisuus korjata käytöstään.

Irtisanominen edellyttää asiallista ja 
painavaa syytä ja lisäksi sitä, että lähtö-
kohtaisesti työntekijää on varoitettu ja 
työnantaja on myös arvioinut mahdol-
lisuutensa tarjota työntekijälle muuta 
työtä. Kaikki epäasiallinen ja sopimaton 
seksuaalinen käyttäytyminen ei siis riitä 
edes irtisanomisperusteeksi. Työnanta-
jan on mahdollisuuksiensa mukaan py-
rittävä käyttämään ensimmäiseksi mah-
dollisimman lievää seuraamusta (esi-
merkiksi varoitusta). Tämä yleinen läh-
tökohta pätee, vaikka sinänsä seksuaali-
seen häirintään suhtaudutaan ankarasti. 

VHO 25.1.2011 S 09/1544. E:n epä-
asiallinen käyttäytyminen on ilmen-
nyt muun muassa seksuaalisena häirin-
tänä kohdistuen hänen kolmeen nais-
puoliseen työtoveriinsa ja yhteen sääti-
ön naispuoliseen yhteistyökumppaniin. 
Kysymys on lähinnä ollut eri tavoin il-
maistusta ala-arvoisesta sanallisesta häi-
rinnästä ja vain yhden henkilön koh-
dalla siihen on sisältynyt myös fyysistä 
kosketusta hiuksista ja selästä sekä työ-
toverin vetämistä E:n syliin. Pääosin pu-
heena olevat tapahtumat ovat sattuneet 

ravintola- ynnä muissa tilanteissa työ-
ajan ulkopuolella ja muualla kuin var-
sinaisella työpaikalla. Yhteen naispuoli-
seen säätiön yhteistyökumppanin työn-
tekijään kohdistunutta sanallista seksu-
aalista häirintää oli tapahtunut työaika-
na yhteisissä kokouksissa. Todistelusta 
ei ole tullut esille, että E olisi työpaikal-
la työaikana kohdistanut naispuolisiin 
työtovereihinsa muuta kuin sanallista 
seksuaalista häirintää. Riidatonta on, 
että häntä ei ole tästä käytöksestä varoi-
tettu. Säätiössä ei näytä ilmenneen E:n 
käyttäytymisestä johtuneita sairaus- tai 
muita poissaoloja. Hovioikeus katsoo 
jääneen näyttämättä, että E:n epäasial-
lisessa käyttäytymisessä olisi ollut kysy-
mys sellaisesta erittäin painavasta syystä, 
joka on oikeuttanut työsuhteen purka-
miseen tai sellaisesta niin vakavasta työ-
suhteeseen liittyvästä rikkomuksesta, jo-
ka olisi oikeuttanut työsuhteen irtisano-
miseen ilman varoitusta.

Työntekijän yksittäinen harkitsema-
ton vähäinen seksuaalinen häirintä ei 
lähtökohtaisesti synnytä työnantajal-
le oikeutta edes irtisanoa työsopimus-
ta. Teon yksittäisyys on helppo tunnis-
taa. Käytännössä ongelmallista on arvi-
oida seksuaalisen häirinnän vähäisyyttä. 
Seksuaalinen häirintä voi olla vähäistä, 
vaikka se kiistatta olisi moitittavaa (TT 
2014-79, seksuaalissävytteinen puhe). 
Seksuaalisen häirinnän vakavampien 
muotojen yhteydessä häirintä on tois-
tuvaa ja objektiivisesti arvioiden pai-
nostavaa. Työnantajan velvollisuuksiin 
kuuluu puuttua työn tekemisen edel-
lytyksiä vaarantavaan olotilaan ja kai-
kin mahdollisin tavoin pyrkiä poista-
maan kyseinen uhka. Häirintään syyl-
listyneen työntekijän passiivisuus asian 
hoidossa (esimerkiksi kieltäytyminen 
keskusteluista) helpottaa päättämis-
kynnyksen ylittymistä (ÅHR 9.3.2010 
S 09/1042). Seksuaalisen häirinnän 
moitittavuutta työpaikalla kiistatta ja 
olennaisesti lisää sen toistuminen vas-
tustelusta ja varoituksesta huolimatta 
(KouHO 15.2.1989 S 88/306, THO 
9.9.2009 S 08/2227).

Esimiehen tai johtajan syyllisty-
minen häirintään
Työnantajan edustajan (esimiehen / 
johtajan) työsuhteen jatkamisen / päät-
tämisen näkökulmasta on keskeistä se, 
voidaanko työnantajalta kohtuudella 
edellyttää työsuhteen jatkamista.  Epä-
asiallisen käyttäytymisen tilanteissa työ-
suhteen jatkamisedellytysten arviointi 
riippuu olennaisesti siitä, miten kysei-
sen henkilön asema työyhteisössä mää-
räytyy tapahtumien jälkeen. Jos tapah-

tuma voidaan työyhteisössä ymmärtää 
vain yksittäistapaukselliseksi ylilyön-
niksi, esimiehen / johtajan työsuhteen 
jatkamisen edellytykset ovat olemassa. 
Luonnollisesti työsuhteen jatkamise-
dellytyksiin vaikuttavat esimerkiksi häi-
rintään syyllistyneen aikaisempi työhis-
toria, epäasiallisen käyttäytymisen koh-
teeksi joutuneen / joutuneiden asen-
noituminen, esimiehen / johtajan oma 
tilanteen jälkeinen käyttäytyminen, ti-
laisuuden luonne, tapauksesta aiheutu-
neet vahingot jne. 

Työnantajan edustajan harjoittamaa 
seksuaalista häirintää suhteessa alaisiin 
arvioidaan ottaen huomioon kyseisen 
henkilön aseman aiheuttama vastuu. 
Silti lopputuloksena tällaisen henkilön 
kohdallakin voi olla teon kertaluontei-
suuden ja pitkäaikaisen työsuhteen kes-
ton takia se, että työnantajalla ei ole oi-
keutta edes irtisanoa esimiehen / joh-
tajan työsopimusta. Kysymys voi olla 
esimerkiksi vain yhden koulutustilai-
suuden aikaisista tapahtumista, joita ei 
voida pitää lajissaan erityisen vakavina 
(THO 4.11.2005 S 05/458). 

Työnantajan edustajan kohdalla päättä-
misharkinta voi perustua myös siihen, 
onko esimies / johtaja puuttunut asi-
aan riittävästi, kun alaiset ovat syyllis-
tyneet keskenään seksuaaliseen häirin-
tään. Työnantajan edustajalla on kiis-
taton velvoite huolehtia alaistensa työ-
turvallisuudesta ja ylimalkaan siitä, että 
työpaikka on turvallinen. 

Henkilöstön edustajan toiminta
Henkilöstön edustajan harjoittamaa 
seksuaalista häirintää arvioidaan peri-
aatteessa samalla tavoin kuin seksuaalis-
ta häirintää työnantajan edustajan toi-
mesta. Esimerkiksi työsuojeluvaltuutet-
tu osaltaan vastaa työpaikan turvallisuu-
desta ja hänen itsensä toimesta tapahtu-
va seksuaalinen häirintä kuten muukin 
sopimaton käyttäytyminen helpottaa 
päättämiskynnyksen ylittymistä. 

Henkilöstön edustaja voidaan työsopi-
muslain mukaan irtisanoa vain, jos nii-
den työntekijöiden enemmistö, joita 
hän edustaa, antaa siihen suostumuk-
sensa. Tästä syystä tällaisten työnteki-
jöiden työsopimuksen päättämisriidat 
koskevat tavanomaisesti työnantajan 
oikeutta purkaa edustajan työsopimus. 
Henkilöstön edustajaa ei ole työsopi-
muksen purkamisen osalta laissa ase-
tettu muista työntekijöistä poikkeavaan 
asemaan. Purkamiskynnys on tunnetus-
ti korkealla. 

kolkki.indd   6 9/12/2016   11:59:51 AM



sivu | 7 |

§
Kirjoittaja toimii työ- ja sosiaalioikeuden  
professorina Turun yliopistossa

Seppo Koskinen

Seksuaalinen häirintä päättämisperusteena
PROFESSORI

TT:2005-12: Työnantaja oli purka-
nut pääluottamusmiehen työsopimuk-
sen fyysisen seksuaalisen häirinnän pe-
rusteella. Työtuomioistuin katsoi jää-
neen näyttämättä, että pääluottamus-
miehen menettelyä sen paheksuttavuu-
desta huolimatta olisi voitu pitää niin 
vakavana sopimusvelvoitteen rikkomi-
sena, että työnantaja olisi joutunut en-
simmäisenä toimenpiteenään irtisano-
misaikaa noudattamatta lakkauttamaan 
työsopimuksen.

Työpaikan ulkoinen seksuaali-
nen häirintä
Työntekijöillä on työpaikoilla monia 
työpaikan ulkopuolelle ulottuvia suh-
teita. Näitä on esimerkiksi asiakkai-
siin, hoidettaviin, oppilaisiin tms. On 
ymmärrettävää, että työntekijän heihin 
kohdistama seksuaalinen häirintä on 
lähtökohtaisesti erityisen tuomittavaa. 
Käytännön tilanteet luonnollisesti kui-
tenkin vaihtelevat. 

Yleinen tilanne on se, että seksuaalises-
ta häirinnästä ei ole luotettavaa näyt-
töä, kun se tapahtuu työpaikan ulko-
puolella. Toisaalta ongelmia on aihe-
uttanut se, että asiakkaiden, hoidetta-
vien, oppilaiden, lasten jne. käsitykset 
seksuaalisesta häirinnästä ovat toisen-
laisia kuin asianomaisen työntekijän. 
Usein on vaikea tietää, mikä käyttäyty-
minen suhteessa esimerkiksi ”ulkopuo-
lisiin” nuoriin ylittää normaalin ja salli-
tun käyttäytymisen rajat. 

THO 14.1.2005 S 03/2183: Todistaja 
V laatiman asiantuntijalausunnon mu-
kaan kantaja on käyttänyt puheissaan 
runsaasti rivoja sukupuolielimiin ja it-
setyydytykseen viittaavia vertauksia ja 
sanoja ja kun hän on pyrkinyt kosket-
telemaan nuorten seksuaalisiksi mieltä-
miä alueita, kosketellut ja puhunut tyt-
töjen alusvaatteista sekä tunkeutunut 
nuorten vuoteeseen istumaan tavalla, 
joka on tuntunut nuorista lähentelyltä, 
on asiantuntijalausunnon mukaan sel-
västi ylittänyt normaaliuden rajat. Kan-
taja on tiennyt, että suuri osa nuoris-
ta on joutunut aikaisemminkin aikuis-
ten törkeän seksuaalisen hyväksikäytön 
kohteeksi ja siten altistuneet kaikelle lä-
hentelylle ja seksuaaliselle puheelle. V:n 
asiantuntijalausunto ja todistajankerto-
mus ovat perustuneet yksinomaan nel-
jän nuoren laatimiin lausuntoihin ja 
HS:n muistioihin. Nuoria ei ole kuul-
tu oikeudessa todistajina, vaikka se oli-
si ollut mahdollista. Siten ei ole ollut 
mahdollisuutta esittää nuorille kysy-
myksiä eikä saada tarkempaa selvyyttä 
siitä, mitä nuoret ovat lausunnoissaan 

tarkoittaneet. Kun kantaja on kiistänyt 
käyttäytyneensä nuoria kohtaan pur-
kuperusteeksi ilmoitetulla tavalla sopi-
mattomasti ja kun vastaaja ei ole esit-
tänyt luotettavaa selvitystä purkuperus-
teen olemassaolosta, on katsottava, et-
tä kantajan työsopimus on päätetty pe-
rusteetta.

Erityisen ongelmallista saattaa olla arvi-
oida lapseen kohdistuneiden koskette-
lujen laatua ja määrää. 

HHO 2.7.2008 S 07/3343. Epäselvää 
on, onko kysymyksessä ollut esimerkik-
si jokin työskentelyyn liittyvä kosketus-
tilanne tai pelkkä halaaminen, mitä to-
distaja T on pitänyt mahdollisena. Vai 
onko kysymys ollut kulttuurieroista 
johtuneesta sosiaalisen käyttäytymisen 
erilaisuudesta. Vaikka tytön on selvitet-
ty pitäneen tapahtumia epämiellyttävi-
nä, ei asiassa ole riittävällä tavalla pys-
tytty selvittämään tapahtumatilantei-
ta siten, että kysymyksessä olisi selvitet-
ty olleen jollain tavalla epäasiallinen tai 
työntekijälle sopimaton toiminta. Asi-
assa ei ole edes väitetty, että tilanteissa 
olisi ollut kysymys jotenkin seksuaali-
suuteen liittyvästä toiminnasta. Näin 
ollen työnantaja ei ole näyttänyt, että 
sillä olisi ollut erittäin painava syy pur-
kaa K:n työsuhde.

Oikeus irtisanoa perustuu tällaisissa ti-
lanteissa usein siihen, että asianomai-
nen on laiminlyönyt ammattihenkilö-
nä toimiessaan välttää kaikkea, mikä on 
ristiriidassa hänen asemassaan olevalta 
työntekijältä kohtuuden mukaan vaa-
dittavan menettelyn kanssa. 

IHO 22.3.2013 S 12/331: Hovioike-
us katsoo, että tapaamalla potilas A:ta 
asunnollaan, sallimalla tämän yöpyä 
luonaan ja jatkamalla terapiasuhdetta 
tapaamisten jälkeen, H on laiminlyö-
nyt terveydenhuollon ammattihenkilö-
nä toimiessaan välttää kaikkea, mikä on 
ristiriidassa hänen asemassaan olevalta 
työntekijältä kohtuuden mukaan vaa-
dittavan menettelyn kanssa. Oikeus ir-
tisanoa, mutta ei purkaa.

Oikeus purkaa työntekijän työsopimus 
epäsiveellisen käytöksen takia edellyttää 
sitä, että asianomainen on esimerkiksi 
syyllistynyt sellaiseen rikolliseen tekoon 
tai käyttäytymiseen, joka vakavalla ta-
valla heikentää osapuolten välistä luot-
tamusta ja vaikuttaa olennaisella tavalla 
sopimuksesta aiheutuvien velvollisuuk-
sien täyttämiseen.

THO 15.5.2014 S 13/ 954: K on 
myöntänyt olleensa sukupuoliyhtey-
dessä 14 vuotiaan tytön kanssa. K oli 

epäillyn rikoksen laadun takia menet-
tänyt yhtiön sekä sen työntekijöiden ja 
sopimuskumppaneiden luottamuksen, 
ja että hän ei olisi sen vuoksi voinut pa-
lata työhön yhtiöön. K oli ollut yhti-
össä johtavassa asemassa. Hän oli ollut 
mukana perustamassa yhtiötä ja hän 
oli rekrytoinut yhtiöön työntekijöitä. 
Hän oli ollut esimiesasemassa ja yhte-
yshenkilö yhtiön suurimmalle yhteis-
työkumppanille. Hän oli vapaa-ajallaan 
käyttäytynyt tavalla, joka oli olennaises-
ti heikentänyt hänen ja yhtiön sekä hä-
nen ja työntekijöiden välistä luottamus-
ta. K:n käyttäytyminen on lisäksi hänen 
tehtävänsä ja asemansa huomioon otta-
en ollut omiaan vaarantamaan yhtiön 
asiakassuhteita ja vahingoittamaan yh-
tiön mainetta. K on siten vapaa-ajallaan 
käyttäytynyt sellaisella tavalla, että hän 
on menettänyt omasta syystään mah-
dollisuutensa työskennellä yhtiössä ja 
yhtiöllä olisi ollut työsopimuslain 8 lu-
vun 1 §:ssä tarkoitettu erittäin painava 
syy K:n työsopimuksen purkamiselle.

Rikollisen teon arviointi ei ole aina yk-
sinkertaista. Vaikka rikosoikeudellises-
ti päädyttäisiin siihen, että esimerkik-
si opettajan kohdalla ei täyty seksuaali-
sen hyväksikäytön tunnusmerkistö, ky-
seinen epäammattimainen käytös voi 
riittää asianomaisen työsopimuksen / 
virkasuhteen purkamisperusteeksi (ri-
kosoikeudellisesta arvioinnista KKO 
2016:52, syyte hylätty). Työntekijän 
sopimattomaan käytökseen perustuvan 
purkuperusteen täyttymistä koskevas-
sa harkinnassa on otettava huomioon 
myös se, onko työntekijän sopimaton 
menettely aiheuttanut työnantajalle va-
hinkoa tai ainakin ollut omiaan tuot-
tamaan vahinkoa työnantajalle (RHO 
14.11.2008 S 07/967).

Vanha asia, uudet muodot
Seksuaalinen häirintä työpaikoilla on 
noussut moderniksi puheenaiheeksi, 
vaikka se on vanha ilmiö. Naiset kes-
kustelevat seksuaalisen häirinnän koh-
teeksi joutumisestaan runsaasti mm. 
sosiaalisessa mediassa. Seksuaalisen 
häirinnän kohteeksi joutunut mies ei 
yleensä asiasta puhu roolimallien takia 
ja koska aina löytyy joku mies, joka il-
moittaa kaikki naiset tervetulleiksi ah-
distelemaan häntäkin.

Kansainvälisen tutkimuksen mukaan 
miesten seksuaalinen häirintä on li-
sääntynyt.  Joka kahdeksas suomalai-
nen mies on joutunut naisen seksuaa-
lisen häirinnän kohteeksi kahden viime 
vuoden aikana. Alle 35-vuotiaista mie-
histä ahdistelua on kokenut joka vii-

des.  Poliisissa tehdyn tutkimuksen mu-
kaan joka viides miespoliisi on kokenut 
työssään seksuaalista häirintää. Naispo-
liiseista seksuaalista häirintää on koke-
nut joka kolmas.

Edellä esitelty oikeuskäytäntö osoittaa 
rajanvedon vaikeudet määriteltäessä si-
tä, riittääkö seksuaalinen häirintä ollen-
kaan päättämisperusteeksi tai onko se 
irtisanomis- vai purkamisperuste. Päät-
tämiskynnys arvioidaan työsopimuslain 
mukaan ns. kokonaisarvioinnilla. Kyse 
on pakottavasta säännöksestä, jonka tul-
kintaa ei voida ratkaista esimerkiksi vain 
työnantajan yksipuolisesti tai työpaikal-
la edes yhteisesti asetettujen käyttäyty-
missääntöjen perusteella.

Työpaikalla saattaa olla määrätty tai so-
vittu seksuaalisen häirinnän ns. nollato-
leranssi eli seksuaalista häirintää ei saa 
työpaikalla esiintyä. Sinänsä nollato-
leranssi saadaan asettaa ja sellainen on 
varmasti myös hyvä asia. Nollatolerans-
si ei kuitenkaan ratkaise työsopimus-
lain pakottavan säännöksen tulkintaa. 
Kokonaisarvioinnissa tuomari voi toki 
ymmärtää nollatoleranssin painoarvon 
korkeaksi ja näin päättämiskynnyksen 
ylittyminen seksuaalisen häirinnän ti-
lanteissa voi helpottua. Päättäminen 
edellyttää kuitenkin kaikissa tilanteissa 
työsopimuslain asettaman kynnyksen 
(asiallinen ja painava syy) ylittymistä se-
kä varoitusta ja muun työn tarjoamista 
koskevien velvoitteiden sekä päättämis-
menettelysäännösten noudattamista.

Seksuaalista häirintää koskevat tilan-
teet ovat käytännössä niin moninaisia 
ja moniasteisia, että esimerkiksi varoi-
tuksen antaminen ja muun työn tarjoa-
minen ennen irtisanomista ovat tässäkin 
asiassa normaaleja työnantajan velvoit-
teita. Varoituksen antamisella työnan-
tajan tulee osoittaa työntekijälle tämän 
käyttäytymisen moitittavuus. Seksu-
aalisen häirinnän tilanteissa monet ei-
vät käytännössä ymmärrä toimintansa 
moitittavuutta. Tilanteita, joissa epäasi-
allinen käytös tulee objektiivisesti arvi-
oiden mieltää ilman varoitustakin (esi-
merkiksi menettely toistuvaa ja koh-
teen torjuva suhtautuminen), arvioi-
daan luonnollisesti ankarammin.
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Työnhaussa valintaperustei-
den tulee olla tehtävän hoi-
tamisen kannalta asianmu-
kaisia. Syrjivä työpaikkail-
moittelu on kielletty yhden-
vertaisuuslaissa. Lain mukaan 
ketään ei saa syrjiä iän, alku-
perän, kansalaisuuden, kie-
len, uskonnon, vakaumuksen, 
mielipiteen, poliittisen toi-
minnan, ammattiyhdistystoi-
minnan, perhesuhteiden, ter-
veydentilan, vammaisuuden, 
seksuaalisen suuntautumi-
sen tai muun henkilöön liitty-
vän syyn perusteella. Näihin 
asioihin liittyvät hakukriteerit 
ovat sallittuja vain, jos niille 
on työstä johtuva hyväksyttä-

vä peruste. 

Syrjinnästä työhönotossa on kyse esi-
merkiksi myös silloin, kun tehtävään 
valitaan vähemmän ansioituneempi 
mies ansioituneimman naishakijan 
sijaan.  Valintapäätös synnyttää tasa-
arvolain mukaisen syrjintäolettaman, 
jonka kumoamiseksi työnantajan on 
osoitettava, että menettely on johtu-
nut muusta perusteesta kuin suku-
puolesta. Peruste voi liittyä työhön tai 
tehtävän laatuun. Tehtävään valittu 
voi olla myös henkilökohtaisten omi-
naisuuksien tai sopivuutensa vuok-
si tehtävään soveltuvampi kuin an-

Tunnistatko syrjinnän työnhaussa?

sioituneempi vastakkaista sukupuol-
ta oleva hakija. Syrjintä työhönotto-
tilanteessa on tasa-arvolain mielessä 
kiellettyä myös raskauden tai synny-
tyksen perusteella.

Työpaikkailmoittelu voi olla lisäk-
si paitsi lain myös työehtosopimuk-
sen vastaista. Esimerkiksi S-ryhmän 
kaupan esimiesten työehtosopimuk-
sen mukaista ei ole sopimuksessa so-
vitun työaikasuojan takia liittää työ-
paikkailmoituksiin mainintaa siitä, 
että työ edellyttää myös työskentelyä 
iltaisin, lauantaisin tai sunnuntaisin.  

Kaupan puolella syrjivään työpaik-
kailmoitteluun on törmätty viime ai-
koina muun muassa silloin, kun ruot-
sin kielisellä alueella myymälään hae-
taan vain ruotsin kieltä taitavaa hen-
kilöä. Myös esimerkiksi asevelvolli-
suuden suorittamista näkee silloin 
tällöin painotetun. Työpaikkailmoi-
tuksissa on saatettu ikäsyrjinnän kiel-
lon vastaisesti hakea henkilöä esimer-
kiksi ”nuorekkaaseen tiimiin”. 

Syrjinnästä työhönotossa voi olla ky-
se, vaikka ketään ei palkata. Myös ai-
noana työpaikkaa hakenut voi olla 
työhönotossa syrjinnän kohde, kun 
paikka ei kielletystä syystä täytetä.

Määräaikaisten sopimusten uusimatta 
jättäminen syrjivin perustein tai vas-
taavasti määräaikaisen työntekijän va-
kinaistaminen voi tulla myös arvioita-
vaksi työhönottosyrjintänä. Jos työso-
pimusta ei esimerkiksi uusita sairaste-
lun takia, työnantaja syyllistyy kiellet-
tyyn menettelyyn.

Työsuojeluviranomainen val-
voo syrjintää työpaikkailmoi-
tuksissa
Syrjintää työpaikkailmoituksissa val-
votaan jatkuvasti. Jos joku epäilee 
syrjintää työpaikkailmoituksessa, sii-
tä voi kertoa työsuojeluviranomaisel-
le esimerkiksi sähköpostitse tai otta-
malla yhteyttä ammattiliittoon. Tie-
toa yhdenvertaisuudesta ja syrjinnästä 
löytyy verkkosivulta: www.tyosuoje-
lu.fi/tyosuhde/yhdenvertaisuus. Työ-
syrjintä on myös rikos.

Kuvan keksittyihin työpaikkailmoi-
tuksiin on lisätty hakukriteerejä, jois-
ta osa on syrjiviä. Huomaatko, mitkä? 
Oikeat vastaukset löydät seuraavasta. 
Kyseiset epäkohdat koskevat periaat-
teessa miltei mitä tahansa työtä.

Seuraavat kriteerit yllä olevissa työ-
paikkailmoituksissa voidaan katsoa 
syrjiviksi:

Syrjivät kriteerit siivoojan työ-
paikkailmoituksessa
Erinomainen kunto: Työntekijältä voi 
edellyttää sellaista työkykyä ja terve-
ydentilaa, että hän pystyy hoitamaan 
työtehtäviään. Toimistosiivoojan työ 
ei kuitenkaan edellytä erinomais-
ta kuntoa. Sitä voi vaatia esimerkik-
si, jos työhön kuuluu poikkeukselli-
sen raskaita työtehtäviä, kuten palo-
miehen työssä.

Suomessa syntynyt Suomen kansa-
lainen: Työnhakijaa ei saa syrjiä kan-
salaisuuden tai alkuperän perusteella 
– ei edes silloin, jos yrityksen asiak-
kaat sitä vaativat. Joihinkin virkoihin, 

kuten esimerkiksi tuomarin, poliisin 
tai valtion viraston päällikön virkaan, 
voidaan kuitenkin lain nojalla valita 
vain Suomen kansalainen. Vain presi-
dentiksi pyrkivältä voidaan vaatia, et-
tä hän on syntyperäinen Suomen kan-
salainen.

Asuinpaikkana Helsingin talousalue: 
Asuinpaikan voidaan katsoa olevan 
ns. muu henkilöön liittyvä kielletty 
syrjintäperuste, jota ei lähtökohtaises-
ti voi edellyttää hakijoilta. Kuitenkin 
jos työhön kuuluu esimerkiksi päivys-
tystä, voidaan edellyttää että työnte-
kijä pääsee sovitussa ajassa työpaikal-
le. Lisäksi kunta voi halutessaan tar-
jota kesätöitä vain kyseisessä kunnas-
sa asuville nuorille.

20–35 vuoden ikä: Työnhakijaa ei saa 
syrjiä iän perusteella. Siivoojan työn 
tekeminen ei edellytä tiettyä ikää. Joi-
hinkin töihin voi kuitenkin edellyttää 
täysi-ikäisyyttä, kuten kuljettajan työ-
hön tai yöllä tehtävään työhön. Hy-
vin harvoissa tehtävissä voi laittaa iälle 
muita edellytyksiä. Esimerkiksi näyt-
telijältä voi edellyttää, että tämän ikä 
on sopiva näyteltävään rooliin. Lisäk-
si nuorten syrjäytymistä ehkäisevät 
työllistämiskampanjat voivat olla sal-
littuja.

Kirkon jäsen: Siivoustyön tekeminen 
ei edellytä tiettyä uskontoa. Esimer-
kiksi seurakunta voi tietyin edellytyk-
sin edellyttää työntekijöiltään kirkon 
jäsenyyttä: esimerkiksi, jos tehtävä 
liittyy diakoniaan, kirkon kasvatuk-
seen tai opetukseen. Sen sijaan siivoo-
jan tehtävässä kirkon jäsenyyden edel-
lyttäminen ei ole perusteltua.

Syrjivät kriteerit lakimiehen 
työpaikkailmoituksessa
Suoritettu asepalvelus: Vaatimus ase-
palveluksen suorittamisesta voi olla 
syrjintää muun muassa vakaumuksen 
tai terveydentilan perusteella. Käy-
tännössä lakimiehen työtehtävät eivät 
edellytä asepalveluksen suorittamista.

Suomi äidinkielenä: Suomea äidinkie-
lenä ei voi vaatia missään työssä. Jois-
sakin ammateissa voidaan kuitenkin 
edellyttää äidinkielen tasoista kielitai-
toa, kuten esimerkiksi suomen opet-
tajalta. Myös joissakin lakimiehen 
tehtävissä voidaan vaatia äidinkielen 
tasoista suomen kielen taitoa.

Vastavalmistunut juristi: Tämä vaati-
mus voi olla välillisesti syrjivä iän pe-
rusteella, sillä suurin osa vastavalmis-
tuneista on nuoria.
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LAKIMIES VASTAA
Kimmo Nieminen

lakimies, OTT, VT

Teemu Närhi

lakimies, VT

Koeaikapurku

Kimmo Nieminen

Teemu Närhi

Homealtitus

Aloitin uudessa työpaikassa apulaismyymäläpäällikkö-
nä ja työsopimuksessani oli sovittu neljän kuukauden 
koeajasta. Sen loppupuolella minut pyydettiin pääl-
likköni toimistoon. Vaihdettiin nopeasti kuulumiset, 
kunnes esimieheni pudotti pommin, että on tullut sii-
hen tulokseen, että tekee nyt koeaikapurun. Olin kir-
jaimellisesti puulla päähän lyöty. Syyksi he antoivat 
vain, että minun henkilöjohtamiseni ei ole riittävällä 
tasolla. Ei jäänyt muuta vaihtoehtoa, kuin lyödä ni-
mi purkupaperiin. Olen erittäin kummissani, miten 
tähän tulokseen päädyttiin?    
                                  Eikö naamani miellyttänyt?

Pelkkä koeaika ei ole riittävä koeaikapurun syy. Koe-
aika on vain se ajankohta, jonka kuluessa työnantaja 
voi käyttää normaaleista päättämisperusteista poik-
keavia purkamisen syitä. Koeaikapurun perusteen 
tulee olla sellainen työntekijän henkilöön ja hänen 
työsuoritukseensa liittyvä syy, jonka vuoksi työnan-
tajalla on peruste tehdä koeaikapurku. Työntekijän 
vakavamman asteisista laiminlyönneistä tai virheistä 
ei tarvitse olla kyse, vaan asiallisista koeajan puitteis-
sa tehdyistä johtopäätöksistä. Koeaikapurun kynnys 
on olennaisesti matalammalla tasolla kuin irtisano-
miseen oikeuttavien perusteiden täyttyminen. 

Asiallinen syy, joka oikeuttaa koeaikapurkuun, liittyy 
työntekijän työsuoritukseen tai käytökseen. Koeaika-
purkua käytetään tavallisimmin silloin, kun työnte-
kijän työsuoritus ei vastaa työnantajan vaatimuksia. 
Koeaikaisen työsopimuksen purkuperuste voi olla 
työn suorittamiseen liittyvä puutteellisuus. Tällainen 
on ollut esim. se, että työntekijän työntulos ei ole ol-
lut tyydyttävä. Hyväksyttäväksi purkuperusteeksi on 
riittänyt myös työntekijän yleinen sopimattomuus 
tai sopeutumattomuus työhön taikka esim. työpai-
kan erityisiin olosuhteisiin. Sopeutumattomuuden 
ei tarvitse koskea itse työsuoritusta, vaan se voi il-
metä myös työntekijän muunlaisena käyttäytymise-
nä työpaikalla.

Koeaikapurun perusteena ei pidä aina olla soveltu-
mattomuuden ilmeneminen varsinaisten työtehtävi-
en hoitamisessa, vaan työntekijä voi olla soveltuma-
ton työyhteisöön. Esimiehillä (työnantajalla) on oi-
keus arvioida työyhteisöä toimivana kokonaisuutena 
ja eri tavalla miten työntekijä itse mieltää roolinsa. 

Ennen kuin työnantaja purkaa työsopimuksen koe-
ajan perusteella, työnantajan on varattava työnteki-
jälle tilaisuus tulla kuulluksi työsopimuksen päättä-
misen syistä. Näin siksi, ettei koeaikapurku perus-
tuisi virheelliseen tietoon tai väärinymmärryksiin. 
Työnantajan edustajana esimiehen ei tarvitse yksilöi-
dä ja eritellä syitä perusteellisesti, mutta joka tapauk-
sessa koeajan tarkoitukseen liittyvät pääasialliset syyt 
työntekijällä on oikeus saada tietää. 

Vaikka työnantaja ei haluaisikaan koeaikapurun pe-
rusteita tarkemmin selvittää, tämä ei tee purusta lai-

Myymäläni katto vuoti vuosikausia aina sateella, 
mutta työnantaja ohjeisti ainoastaan laittamaan äm-
päreitä vuotokohtien alle. Vasta kun useat työntekijät 
alkoivat saada homealtistukseen viittaavia oireita ja 
aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen työsuo-
jelutarkastaja otti yhteyttä työnantajaan, ryhdyttiin 
asiaa selvittämään tarkemmin. Tutkimuksissa todet-
tiin, että toistuvat vesivuodot olivat aiheuttaneet ra-
kennuksen rakenteisiin kosteus- ja homevaurioita se-
kä että sisäilmassa oli myös terveydelle haitallisia kos-
teusvauriomikrobeja. Sairastuin samaan aikaan ast-
maan ja allergiseen sidekalvontulehdukseen ja haluai-
sin tietää, voinko vaatia sairastumisestani korvausta 
työnantajaltani?      
       Terveytensä menettänyt

Työnantajan on työsopimuslain nojalla huolehditta-
va työturvallisuudesta työntekijän suojelemiseksi ta-
paturmilta ja terveydellisiltä vaaroilta työturvallisuus-
laissa säädetyllä tavalla. Työturvallisuuslain nojalla 
työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen 
huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja ter-
veydestä työssä. Myös sisäilmasto-ongelmien syyt ja 
rakennuksen kunto on aina selvitettävä riittävän luo-
tettavasti ja kattavasti. Jos työnantajalla ei ole riittävää 
asiantuntemusta ongelmien selvittämiseen, on hänen 
käytettävä ulkopuolisia asiantuntijoita. 

Jotta korvausta sairastumisesta home- ja kosteuson-
gelmista voisi vaatia, on osoitettava, että työnantajan 
on tullut tietää niistä. On osoitettava, että esim. vesi-
vuotovahingot muodostavat nimenomaan terveyshai-
taksi katsottavan vaaran. Työntekijän on ensin näy-
tettävä se, että työnantaja on laiminlyönyt ryhtyä sel-

tonta. Näyttövelvollisuus on työntekijällä, että purun 
todellinen peruste on ollut syrjivä tai epäasiallinen. 
Tyypillisiä tällaisia tilanteita ovat olleet muun muas-
sa koeaikapurun liittyminen raskaudesta ilmoittami-
seen tai sairauslomaan. Mikäli työntekijä esittää us-
kottavia perusteluita purkamisen syrjivyyden tai epä-
asiallisuuden puolesta, työnantajan velvollisuudeksi 
jää näyttää purkamisen syyn liittyvän koeajan tarkoi-
tukseen työntekijän työsuoritukseen tai soveltumat-
tomuuteen.

Taloudellinen syy tai työntekijän toiminnasta rippu-
maton tuotannollinen syy ei ole koeaikapurun lailli-
nen peruste. Nämä eivät liity koeajan tarkoitukseen 
koskien työntekijän työstä suoriutumista, vaan työn-
antajan toimintaedellytyksiin ja organisaatioon. 

laisiin toimenpiteisiin, jotka olisivat valinneissa olo-
suhteissa olleet tarpeen työpaikan sisäilman laadun 
parantamiseksi ja sen myötä väitettyihin kosteus- ja 
homeongelmiin liittyneiden terveysvaarojen poista-
miseksi. Työntekijän on myös näytettävä, että laimin-
lyönneistä on aiheutunut hänelle väittämänsä henki-
lövahingot. Tämän jälkeen työnantaja voi vapautua 
korvausvelvollisuudesta osoittamalla, että henkilöva-
hinko ei johdu sen tuottamuksesta. 

Pidemmälle meneviä toimenpiteitä tilanteen korjaa-
miseksi voidaan edellyttää, jos työolosuhteissa on ai-
emmin toistuvasti ilmennyt ongelmia. Ohje laittaa 
ämpäreitä vuotokohtien alle ei esimerkiksi ole kos-
kaan riittävä toimenpide. Pelkät ohjeistuksetkaan (esi-
merkiksi työterveyshuollon puoleen kääntymiskeho-
tus oireiden ilmaantuessa) eivät riitä eivätkä taloudel-
liset syyt ole peruste lykätä tarpeellisia korjaustoimen-
piteitä. Se, että asiat käsitellään vain työsuojeluorgani-
saatiossa, ei ole riittävää. 

Se, että esim. vuotoja ilmenee, ei tarkoita, että raken-
teet olisivat pysyvästi saaneet kosteus- tai homevau-
rioita, kuten ei sitäkään, että mikrobit pääsisivät si-
säilmaan. Terveyshaitan arvioinnissa otetaan huomi-
oon paitsi rakenteellisissa selvityksissä ja tutkimuksissa 
ilmennyt todennäköisyys haitallisten mikrobien kul-
keutumiseen sisäilmaan myös lääketieteellinen selvi-
tys työntekijöiden oireilusta. Syy-yhteyden näyttämi-
nen edellyttää työntekijöistä otettuja luotettavia teste-
jä, näytteitä ja kokeita sekä mahdollisesti työkokeiluja. 
Arvioitavaksi tulevat lääkäreiden tekemät havainnot ja 
heidän soveltamansa kokemussäännöt. On mahdollis-
ta, että esim. astmaa ei voida diagnosoida pääasiallises-
ti kosteusvauriomikrobialtistuksesta johtuvaksi. Lää-
ketieteellistä poissuljenta suoritetaan laboratorio- ja 
röntgentutkimuksilla, altistus- ja keuhkojen toimin-
takokeilla. Yksittäiset ilmanäytteet eivät kuvaa luotet-
tavasti altistumista rakenteissa oleville kosteus- ja ho-
mevaurioille.

Jos altistus on ollut vain lyhytaikaista, syy-yhteyttä ei 
ole, vaikka kosteusvauriomikrobilöydöksiä olisikin 
tehty. Pelkät paikalliset löydökset eivät todenna sai-
rastumisen työperäisyydestä siten, että muut mahdol-
liset oireilun syyt pystyttäisiin luotettavasti sulkemaan 
pois. Jos sairastuminen astmaan työpaikan olosuhtei-
den vuoksi on vain mahdollista, näyttämättä jää, että 
työtilassa vallitsee jatkuva merkittävä terveyshaitta. El-
lei tällaista jatkuvaa kosteus- ja homevaurioista aiheu-
tuvaa vakavan terveydenhaitan vaaraa ole, myöskään 
oikeutta pidättäytyä työn tekemisestä ei ole (esim. oi-
keuskäytännöstä VHO 4.4.2014 S 12/888).

Siihen, onko työnantaja rikkonut vastuitaan ja velvol-
lisuuksiaan käsillä olevassa tapauksessa lain tarkoitta-
malla tavalla, on mahdotonta lääketieteellisen näytön 
puuttuessa ottaa vielä kantaa. Kysyjällä todettu astma 
ja allerginen sidekalvontulehdus voivat aiheutua useis-
ta eri syistä, vaikka syy-yhteys muutoin vaikuttaakin 
varsin mahdolliselta.
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Ihmisten väliset näkemyserot ja eri-
mielisyydet eivät ole kiusaamista, 
vaikka ne kokisikin loukkaaviksi tai 
työilmapiiriä huonontaviksi, ei myös-
kään työyhteisön ongelmien käsit-
tely, vaikka se aiheuttaisikin työnte-
kijässä ahdistusta. Esimiesten työn-
johto-oikeuksiin ja -velvollisuuksiin 
kuuluvat toimenpiteet eivät ole työ-
paikkakiusaamiseksi luonnehditta-
vaa häirintää tai epäasiallista kohte-
lua, vaikka ne koettaisiinkin väärinä 
tai painostavina.

Jos kokee tulevansa työpaikallaan 
häirityksi tai kiusatuksi, on ensin it-
se pyrittävä selvittämään asiaa puhu-
malla esimiehen, työsuojeluvaltuu-
tetun tai työterveyshuollon kanssa. 
Jos puhumisella ja asian esiin nosta-
misella tilanne ei korjaannu, voi ot-
taa yhteyttä aluehallintovirastoon, 
jolle tehdään asiassa valvontapyyn-
tö. Aluehallintovirasto valvoo työn-
antajan toimia, ei ratkaise työpai-
kan sisäisiä ongelmia. Etelä-Suomen 
aluehallintoviraston AVI:n työsuoje-
lutarkastaja Katja Savolainen vastasi 
muutamiin kysymyksiimme koskien 
kiusaamista ja häirintää.

Mikä ja minkälainen on AVin rooli kiusaa-
mis- ja häirintätapauksissa?
Meidän tehtävänämme on valvoa työnantajan toi-
mintaa hänen saatuaan tiedon työntekijän koke-
masta häirinnästä. Valvomme työturvallisuuslain 
28§ säädettyjä työnantajan velvollisuuksia. Kun 
työntekijä vie asian työnantajalle tietoon, laki ak-
tualisoituu ja työnantajan on ryhdyttävä toimenpi-
teisiin asian osalta. Ja näihin toimenpiteisiin ja toi-
menpiteiden riittävyyteen siis meidän valvontam-
me kohdistuu.

Mitä on kiusaaminen ja häirintä? Miten 
määrittellään psykososiaalisesti haitallisen 
kuormituksen?
Meillä on eri pykälät eri asioille. Työturvallisuuslain 
28§ puhutaan häirinnästä, jota voi olla esimerkiksi 
eristäminen, huutaminen, epäasiallinen työnjohto-
vallan käyttö, mihin voi sisältyä esimerkiksi perus-
teettomia varoituksia tai laittomia työsuhteen päät-
tämisiä. Myös henkinen epäasiallinen kohtelu, lä-
hinnä henkilön persoonaan liittyvät teot tai seksu-
aalinen häirintä luetaan häirinnäksi.

Psykososiaalisesti haitallinen kuormitusta valvotaan 
erikseen, ja sitä voi olla esimerkiksi työn järjestelyyn 
tai sisältöihin tai työyhteisön toimivuuteen liittyviä 
kuormitustekijöitä, jotka pitkään jatkuessaan voi-
vat olla haitallisia. 

Miten kaukana ihmisen omat tuntemukset ja 
viranomaisen käsitykset kiusaamisesta ovat? 
Kun työntekijät ottavat meihin yhteyttä, he tuo-
vat esiin myös tekoja, joita emme työsuojeluvalvon-
nassa näe häirintätekoina. Esimerkiksi työnantajan 
käyttämä työnjohto- tai direktio-oikeus. Kun anne-
taan perusteltu, hyväksyttävä varoitus, sitä työnan-
tajan tuleekin tehdä, kun siihen on perusteet. Se ei 
ole häirintää, vaikka se monesti koetaan negatiivise-
na. Kyllä lainmukaisia häirintätekoja löytyy, muttei 
kaikissa tapauksissa.

Millaisiin asioihin puututte, vai käsittelet-
tekö kaiken eteen tulevan?
Tyypillisesti henkilö soittaa meille ja kertoo tilan-
teestaan. Tarkastaja pyrkii selvittämään kokonais-
kuvan tilanteesta ja sen, löytyykö tilanteesta ylipää-
tään työturvallisuuslain mukaisia häirintätekoja. 
Jos näin on, kerromme työntekijälle prosessistam-
me, ja silloinhan hän saattaa tuoda asiansa meil-
le vireille. Toki valvontaintressejä täytyy löytyä, eli 
meidän valvontaamme kuuluvaa häirintää. Työnan-
tajan täytyy myös olla tietoinen häirintäkokemuk-
sesta. Jos työntekijä ei ole tuonut työnantajan tie-
toon häirintäkokemustaan, meillä ei ole valvonta-
roolia asiaan.

Kun ihminen soittaa teille ’työhyvinvointia 
haittaavista epäkohdista’, kuinka usein soi-
tot ovat aiheellisia? 
Tarkkaa tietoa ei ole, koska kaikki yhteydenotot ei-
vät johda valvontaan. Jos työntekijä ei halua tuoda 
asiaa meille vireille, vaikka tarkastaja kertoisi val-
vontaintressistä ja voisimme lähteä asiaa selvittä-
mään, tämä edellyttää työntekijän suostumusta.

Vuonna 2015 alustavien tietojen mukaan yhtey-
denottoja on tullut vähän yli 700, vireille on tullut 
81. Tämä kuvastaa hyvin sitä, että meiltä haetaan 
myös ohjeita ja neuvoja, ei aina välttämättä sitä, et-
tä lähtisimme selvittämään asiaa. Suurin osa puhe-
luista onkin sellaisia, että haetaan alkuvaiheen tie-
toa siitä, miten edetä asiassa.

Miten AVI tällaiset yhteydenotot käsittelee 
tai mitä käsiteltäessä tapahtuu?
Asiakas ottaa yhteyttä puhelimitse, sähköpostilla 
tai kirjeitse. Meidän toimistollamme voi myös tul-
la käymään. Asiakas täyttää valvontapyyntölomak-
keen, jossa hän antaa suostumuksensa asiansa kä-
sittelyyn omalla nimellään ja tiedostaa asiakirjojen 
olevan pääsääntöisesti julkisia. Tässä vaiheessa tar-
kastaja myös arvioi, että valvottavaa asiaa on ja ky-
se mahdollisesti on työturvallisuuslain mukaisesta 
häirinnästä. Me varmistamme samalla myös työnte-
kijältä, että hän on vienyt kokemansa epäasiallisen 
kohtelun tai häirinnän työnantajan tietoisuuteen, 
jolloin valvotaan taas niitä työnantajan velvoitteita 
ja toimenpiteitä. Tarkastaja perehtyy asiakirjoihin ja 
laatii työnantajalle selvityspyynnön. Selvityspyyn-
tö lähtee työntekijän nimellä ja hänen kokeman-

sa häirintä on lyhyesti esitelty. Tämän lisäksi tar-
kastaja esittää työnantajalle tarkentavia kysymyksiä. 
Työnantaja antaa oman vastineensa, ja samoin työ-
suojeluvaltuutettu. Sen jälkeen työntekijällä on vie-
lä mahdollisuus antaa oma vastineensa työnantajan 
selvitykseen. Prosessi pyörii niin kauan kuin tarkas-
tajalla on riittävät tiedot. Yleensä yksi selvitys riit-
tää, toisinaan joudutaan tekemään lisäselvityspyyn-
tö, jos taustalla on monimutkaisia asioita tai osa-
puolilla on paljon erilaisia näkemyksiä. Lopputulos 
tästä on tarkastuskertomus, joka on julkinen asia-
kirja sen jälkeen, kun se on toimitettu osapuolille. 
Tarkastaja antaa oman näkemyksensä asiasta, joka 
ei ole osapuolia sitova, mutta käyttää julkista valtaa 
ja antaa toimintaohjeen (vähäinen lainvastainen ti-
la) tai kehotuksen (vähäistä suurempi haitta), jossa 
on aina jokin määräaika toimittaa tarkastajalle sel-
vitys siitä, miten työnantaja on ryhtynyt toteutta-
maan tätä velvoitetta. 

Kuinka yleinen on kiusaava esimies? 
Meiltä tulevissa valvontapyynnöissä työntekijät 
pääsääntöisesti  kokevat häirintää esimiehensä tai 
esimiehensä esimiehen taholta. Näin tämä pääsään-
töisesti on. Meillä ei ole näistä erillistä tilastointia.

Entä kiusaamisen kohteeksi joutuva esimies? 
Tapauksia on, mutta niitä on kovin vähän. Kun 
mietin vaikka omaa viime vuoden 12 viikon päi-
vystystä, itselläni ei ollut yhtään tällaista. Työnanta-
jan edustajat, esimiehetkin, monasti soittavat meil-
le neuvoja näissä asioissa, mutta asiat tulevat har-
voin vireille.

Mikä on häirintää?
Työturvallisuuslaissa kielletään häirintä, joka aihe-
uttaa työntekijän terveydelle haittaa tai vaaraa. Häi-
rintä on järjestelmällistä ja jatkuvaa kielteistä toi-
mintaa tai käyttäytymistä.

Häirintää on esimerkiksi

-toistuva uhkailu, pelottelu

-ilkeät ja vihjailevat viestit

-väheksyvät ja pilkkaavat puheet

-työnteon jatkuva perusteeton arvostelu ja vaikeut-
taminen

-maineen tai aseman kyseenalaistaminen

-työyhteisöstä eristäminen

-seksuaalinen häirintä.

Tällainen toiminta voi haitata työntekijän terveyttä 
tai vaarantaa sen. Häirintään voi liittyä myös työn-
johto-oikeuden väärinkäyttöä. Tällaista voi olla esi-
merkiksi

-toistuva perusteeton puuttuminen työntekoon

-työtehtävien laadun tai määrän perusteeton muut-
taminen

-sovittujen työehtojen muuttaminen laittomin pe-
rustein

-epäasiallinen työnjohtovallan käyttäminen

-nöyryyttävä käskyjen antaminen.

Häirintää vai ei?
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Johdolla ei ole 
kosketuspintaa 
myymälätyöskentelyyn

Aleksi Salminen teki uraa Varner 
Gruppenilla 2002 alkaen, ensin myy-
jän, myymäläpäällikön ja aluepäälli-
kön hommissa Dressmannilla, sitten 
maajohtajana Carlingsilla. Sieltä hä-
net headhuntattiin KappAhlille. Sal-
minen päätti hypätä pois oravanpyö-
rästä ja perusti oman Mooster Denim 
-liikkeen Lahteen. Tämän lisäksi hän 
toimii kouluttajana Kisskonsulting 
Oy:ssä, liikkeenjohdon konsultoin-
tiin ja yritysvalmennuksiin erikoistu-
neessa yrityksessä. 

Millä tolalla johtaminen mielestäsi palvelu-
alalla on? 
– Olen ollut esimiestyössä viimeiset noin kymmenen 
vuotta ja maajohtajan vakanssilla kahdessa eri ketjus-
sa. Kaikki esimiehet painiskelevat alasta tai yksikön 
koosta riippumatta samojen ongelmien kanssa. Yk-
si haaste on monesti se, ettei esimiehille anneta tar-
peeksi resursseja tehdä työtään. Esimiehillä on arjen 
työssä liian usein liian vähän aikaa tehdä esimiestyö-
tä. Esimiehen työhän on kaikkea sitä, mitä sinä teet, 
ei sitä, että sinulle yhtäkkiä uuden vakanssin myötä 
kuuluisi vain joitain tiettyjä tehtäviä. Palvelualalla ei 
ole aikaa säännöllisin väliajoin istahtaa alas juttele-
maan, miten kullakin menee tai käydä läpi omaa tii-
miään ja sitä, mikä tällä hetkellä esimerkiksi olisi sen 
olemassa oleva ilmapiiri. Jotain toki pystyy arjessakin 
aistimaan, mutta esimies tarvitsee myös kahdenkes-
kistä aikaa jokaisen työntekijänsä kanssa.

– ’Esimies on esimerkki’ -lauseen lanseerasin, kun 
menin KappAhlille töihin. Enää ei voida johtaa kul-
mahuoneesta tai pyramidimallin mukaan niin, että 
tunkiolla on yksi kukko, joka polkee muita. Ongel-
mana on edelleen, että iso osa johtajista on irrallaan 
arjen työnteosta. Ennen kuin pystyt budjetoimaan 

esimerkiksi tuntitarpeet, sinun on tiedettävä tasan 
tarkkaan, mitä se tarkoittaa käytännössä.

Miten soveltaa johtamisoppeja yksikköta-
solla ja säännöllisen työajan puitteissa, kun 
aikaa ei ole? 
- Asiassa on iso ristiriita, kun halutaan puhua siitä, 
että jalkautetaan esimiehet enemmän kenttätyöhön 
ja samaan aikaan sinulle tulee jatkuvasti lisää hallin-
nollista työtä. Esimiehen pitää omaksua uutta asiaa 
nanosekunneissa ja sen jälkeen pystyä vielä koulut-
tamaan muita. Välillä jopa säälitti se tilanne monen 
osalta, kun toiset tyypit pystyvät sisäistämään asiat 
hyvin nopeasti, pystyvät priorisoimaan ja samalla 
asettavat ne askelmerkit muillekin päälliköille. Pääl-
likkö on aina tilanteessa, jossa ylhäältä tulee painetta 
ja alhaalta nurinaa.

Mitä pitäisi tehdä esimiesten jaksamisen 
suhteen?   
- Olen pyrkinyt kaikissa tehtävissäni opettamaan 
alaisilleni, miltä tuntuu, kun joku oikeasti välittää. 
Minulle on sydämen asia, että alaisillani on hyvä ol-
la, jotta he jaksavat työssään. En voi vaikuttaa heidän 
perheasioihinsa, mutta voin vaikuttaa siihen, miten 
he töissä voivat. Ensimmäinen tehtävä, jonka aina 
annoin tiimilleni, oli ’tutustu myymäläpäälliköihi-
si tai tutustu tiimiisi’. Ensimmäisen neljän kuukau-
den aikana minua ei kiinnosta myyntiraportit vaan 
ihmiset: mikä motivoi, mitä hän haluaa tehdä tule-
vaisuudessa, onko haaveita. Näin pystyt työskentele-
mään hänen kanssaan sillä tavoin kuin se on hänelle 
motivoivaa. Mielestäni tämä liittyy jaksamiseen. Kun 
olet luonut riittävät välit ja kontaktoitunut, niin kun 
joku alkaa väsyä, hän ei yritä väen vängällä pinnis-
tellä yksinään ongelmansa kanssa, vaan hän uskal-
taa soittaa ja kertoa olevansa aika puhki. Tällöin asi-
aan pystytään puuttumaan, juttelemaan, arvioimaan 
avun tarve.

Varmasti on kaikennäköisiä hienoja malleja, joiden 
avulla voisi työskennellä jaksaakseen. Minä luotan 
siihen, että on aidosti kiinnostunut ihmisistä ja välit-
tää heistä, tarjoaa joskus olkapäätä tai antaa ihmisen 
huutaa väsymyksensä pois.

Kuuluuko johtamiseen nykyaikana myös 
asioista huolehtiminen vapaa-ajalla?
-Tästä olen aika usein joutunut ’syytettyjen penkille’ 
ja työmotivaatiotani on epäilty: mielestäni myös joh-
tajalla ja esimiehellä pitää olla työ- ja vapaa-aika. Joh-
tajan tai esimiehen roolin mukana tulee tietenkin se, 
että olet aina tavoitettavissa. Mutta tavoitettavissa ei 
kuulu olla vuorokauden joka hetki. Jos edellytettäi-
siin jatkuvaa tavoitettavuutta, motivaatio ja jaksami-
nen olisivat äkkiä kovilla.

Esimiestyössä pitää olla aito kiinnostus alaa ja omaa 
rooliaan kohtaan, ja vapaa-ajallaan voi esimerkik-
si opiskella lisää. Jos olet kiinnostunut johtamises-
ta, lue johtamisteorioita vapaa-aikanasi. Jokaisen elä-
mässään eteenpäin haluavan ihmisen on nähtävä vai-
vaa ja tehtävä työtä oman elämänsä ja tulevaisuuten-
sa eteen myös vapaa-ajallaan. Työnantajan asioita ei 

tarvitse hoitaa, vaan kehittää itseään, niin minä sen 
käsitän.

Onko työnjako ylemmän johdon ja alem-
man johdon välillä ihan mietittyä /koke-
mustensa perusteella kunnossa? 
-En usko, että kauhean monella johtoryhmän jäse-
nellä olisi mitään kosketuspintaa myymälätyösken-
telyyn. Sitä ei synny kiertämällä päivän aikana nel-
jä myymälää, joissa näytät naamaasi. Se ei avaa sil-
miäsi eikä kerro, mitä on myymäläpäällikön, vuoro-
päällikön tai osastopäällikön työ. Väitän, että jopa 90 
prosentilla johtoryhmän jäsenistä myymälätyön tun-
temus on heikkoa. Johdon palavereissa synnytetään 
manuaaleja, joiden vaikutuksista lattiatasolle heillä ei 
ole mitään käsitystä. Liian harvassa paikassa johto on 
valmis jalkauttamaan itsensä.

Miten johtaminen palvelubisneksessä on 
muuttumassa, jos on?  
-Kyllä se on. Toivon, näen ja uskon, että johtaminen 
tulee olemaan käytännönläheisempää, sitä tullaan te-
kemään enemmän yksilötasolla. Kun johdetaan ryh-
mää, aika usein piiloudutaan ryhmän taakse eikä ol-
la valmiita kohtaamaan ihmistä yksilötasolla. Uskon 
myös esimerkin voimaan perustuvan johtamisen kas-
vavan ja kehittyvän.

Onko mitään käytännön oppeja vinkiksi?
-Halusin johtajaksi osittain siitä syystä, että halusin 
nähdä, miten eri ihmiset toimivat eri tilanteissa. Ha-
lusin myös nähdä, miten voin edesauttaa sitä, mi-
ten joku kehittyy ja kasvaa työssään. Kuulostaa aika 
mahtipontiselta, mutta olen nimenomaan halunnut 
mennä ihmiseen ja yksilöön. Tittelit ja muu ulkoi-
nen on johtamisessa ihan toissijainen juttu. Vinkik-
si antaisin, että tehkää rohkeasti, kokeilkaa rajojan-
ne ja kehittykää. Mukavuusalueella on toki kiva ol-
la, mutta siellä ei kehity. Olen itse töissäni tehnyt to-
dennäköisesti kaikki mahdolliset virheet, mutta olen 
myös niistä virheistäni oppinut. Jollain tavalla pitää 
siis löytää se, kuka sinä olet, ei sitä, mitä esimiehesi 
tai johto sinun haluaa olevan.

Mitä virheitä johtamisessa voi tehdä?
-Kun saavutat ensimmäisen esimiespestisi, sinusta 
tulee laiska ja ylpeä. Sinulla on titteli, käyntikortti ja 
firman puhelin. Koet olevasi tärkeämpi kuin muut. 
Seuraavaksi tavoittelet vain parempaa titteliä ja pa-
rempaa palkkaa, työn sisällöllä ei ole väliä. Sinusta 
tulee itseriittoinen. 

Älä kadota omaa tahtoasi, omaa visiotasi, omaa nä-
kemystäsi. Sinun on tärkeää tietää, kuka sinä olet. 
On vapauttavaa osata olla mielistelemättä ketään ja 
täysin oma itsensä. Kuinka paljon voit vaikuttaa joh-
don ymmärrykseen ja kuinka paljon päivän työhö-
si? Kannattaa valita ne taistelut, jotka voi voittaa. Jos 
pystyt tekemään asenteellasi tai toiminnallasi päiväs-
täsi vähän paremman, tee se. Älä mieti toimitusjoh-
tajan sanomisia toisessa maassa, vaan ajattele: meil-
lä on hyvä päivä tänään, minulla on hyvä tiimi töis-
sä täällä. Kuulostaa helpolta, mutta on hankala to-
teuttaa.
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Mökkien varustetaso
Rokuan erämökkiä lukuun otta-
matta lomaosakkeiden varustelutaso 
on hyvä. Mökeissä on muun muas-
sa jääkaappi, liesi, tv (kaapeli/anten-
ni), mikroaaltouuni, astianpesukone 
(ei Tuunaantuvassa Punkaharjulla ei-
kä Rymättylässä eikä Rokualla) sekä 
hiihtokohteissa kuivauskaappi. Huo-
mioithan myös, että kohteissamme 
ei ole pyykinpesukonetta. Ruokailu-
välineet vähintään kuudelle hengel-
le, ruuanvalmistusvälineet sekä vuo-
devaatteet, ei liinavaatteita. 

Otathan huomioon seuraavan:
Rokuan erämökkiä vuokrataan ka-
lenteriviikoittain, vuokra-aika on siis 
maanantaista sunnuntaihin. Pyhätun-
turin ja Punkaharjun mökkien vuok-
ra-aika on lauantai – lauantai. Mui-
den lomaosakkeiden vuokra-aika on 
perjantai - perjantai. Lomaviikko al-
kaa siis aina, Rokuaa lukuun ottamat-
ta, edeltävän viikon puolella (esim. 
viikko 9 alkaa viikon 8 perjantaina 
tai lauantaina). 

Annamme mielellämme lisätietoja lomakohteistamme 
ja meiltä voit myös kysellä mahdollisesti täyttämättä 
jääviä viikkoja tai peruutuspaikkoja numerosta  
(03) 875 8040. Haussa vapaaksi jäävät viikot löytyvät 
nettisivuiltamme joulukuun alussa.

Meri-Teijossa jäsenten käytössä 35 
m²:n rivitalo-osake merenlahden ran-
nalla. Kesäaikaan lomailijoiden käy-
tössä on soutuvene. Huoneistossa 
on tilaa enintään neljälle henkilölle, 
mutta parhaimmillaan se on kahdes-
taan lomaileville.Huoneisto on kesön 
2016 aikana remontoitu uutta vastaa-
vaksi hyvällä maulla.

Vain keväästä syksyyn vuokrataan Ry-
mättylässä sijaitsevaa mökkiämme, jo-
ka sijaitsee kivenheiton päässä Naan-
talista. Yhtiöllä on mm. oma venesa-
tama ja hiekoitettu uimaranta. Asuk-
kaiden käytössä on soutuvene. Höylä-
hirsinen huvila on 42 m²:n suuruinen 
ja soveltuu 6 henkilölle (huom! kom-
postoiva siisti ulko-wc). 

Jos haluat päästä oikeasti luonnon 
rauhaan, lähde Rokualle, pienen Ki-
vi-Ahveroisen rantaan. 30 m²:n mö-
kissä on keitto- ja makuunurkkauk-
set, varusteina kaasuliesi ja -jääkaap-
pi. Tilaa 6 hengelle. Oma kaivo, ul-
kohuussi ja rantasauna. Ei juoksevaa 
vettä. Mökkiä vuokrataan noin loka-
kuulle. Suositellaan vain vaatimatto-
mantasoiseen luontomökkeilyyn val-
mistautuneille.

Lomaosakkeet  
viikoille 1 - 27/2017

Pyhätunturin komeissa maisemissa 
on kaksi kelohonkaista lomaosaketta. 
2 h+sauna, 38 m² + 10 m²:n parvi. 
Tilaa kuudelle hengelle. Mökit sijait-
sevat rinnealueella, eli alueen palvelut 
ovat käden ulottuvissa. 

Kittilän Levitunturi on yksi maamme 
suosituimmista matkailu- ja virkistys-
alueista. Levillä jäsenistön käytössä on 
63,5 m² kelohuoneisto (3 h+s), tilaa 
6 hengelle.

Vuokatissa on monipuoliset liikunta-
mahdollisuudet kaikkina vuodenai-
koina: rinteitä, hiihtoa tunnelissa ja 
luonnonlumella, patikointia, sisäur-
heilua, kylpylä yms. Kelohonkainen 
huoneisto, 1 h+k+s+parvi, yhteensä 
54 m². Vuoteet parvella neljälle, soh-
vasta saa lisävuoteen viidennelle.

Rukatunturin juurella sijaitseva ke-
lomökki on kooltaan 52 m² +8 m²:n 
parvi(2 h+s). Alueella on toimintaa, 
näkemistä ja kokemista ympäri vuo-
den. Huoneistossa tilaa max. 6 hen-
gelle.

Saariselällä on monipuolista toimin-
taa kaiken vuotta ja oikeat Lapin mai-
semat luonnossa liikkumiseen. Jäsen-
temme käytössä 40 m² rivitalo-osake 
(2 h+s) kävelymatkan päässä palve-
luista. Tilat enintään neljälle.

Himoksella Jämsässä Himosvuoren 
huipulla voi rentoutua niin kesä- kuin 
talviaikaan. Mökkiä remontoidaan 
talvella 2016 - 2017. Mökki on ns. 
kytketty pientalo ja sen koko on noin 
60 m² (2 h+alk+kk+s+ph+parvi). Ma-
joitustilaa on 8 hengelle.

Nilsiän Tahkovuorella on jäsenten 
käytössä 45 m² suuruinen lomahuo-
neisto (2 h+k+s, ei parvea). Loma-
osake sijaitsee lähellä alueen moni-
puolisia majoitus-, ravintola- ja va-
paa-ajanpalveluja. Huoneistossa mah-
tuu majoittumaan 5 henkeä.

Punkaharjun lomakeskus on komeis-
sa maisemissa. Huoneistoja remontoi-
daan alkutalvi 2017. Alueella on vir-
keää toimintaa ympäri vuoden. Jä-
senten käytössä on kaksi huoneistoa: 
35 m²:n Tuunaantupa (1 h+tpk+mh/
alkovi+s) 4 (rivitalo) sekä 43 m²:n 
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HAKUOHJEET
Näillä sivuilla esiteltyjä lomaosakkeita voivat hakea kaikki Kau-
panalan esimiesliiton ja Kaupan Esimiesveteraanien jäsenet. 
Etusijalla lomaosakeviikkoja myönnettäessä ovat hakijat, jotka 
eivät aikaisemmin ole etua käyttäneet ja jotka kuuluvat omis-
tavaan piiriin.

Netissä löytyvissä viikkokiertolistoissa on kunkin lomaosakevii-
kon omistava piiriyhdistys. Liiton omistamat viikot on merkit-
ty lyhenteellä KEY. Lomaosakkeita, jotka ovat kokonaisuudes-
saan liiton omistuksessa, ei ole mainittu listalla lainkaan. Täl-
laisia kohteita ovat Meri-Teijo, Punkaharju II ja Rokuan erä-
mökki. 

Piiriyhdistysten viikoille ovat etusijalla oman yhdistyksen jä-
senet, mutta ainakin sesonkien ulkopuolella viikkoja kannat-
taa hakea myös muiden. Liiton omistamia viikkoja voivat ha-
kea kaikkien piiriyhdistysten jäsenet ja viikot jaetaan arpomal-
la ensikertalaisten joukosta. 

Lomaosakkeiden haku on siirtynyt kokonaan sähköiseksi. 
Osoitteessa www.esimiesliitto.com on hakulomake, jolla voi 
hakea kaikkia lomavaihtoehtoja (lomaosakkeet, Tallinnan huo-
neisto, Ikaalisen kylpyläosakkeet). Lomahakemuksensa voi lait-
taa myös osoitteeseen marjo.leutola@esimiesliitto.com, kun-
han muistaa liittää siihen kaikki tarvittavat tiedot.

Hakuaika päättyy 14.10.2016. Kaikille hakijoille pyritään il-
moittamaan haun tuloksesta heti marraskuun alussa. Jos tie-
dolla on kiire, sen voi ilmoittaa hakemuslomakkeen Tarken-
nuksia-kohdassa. Pyrimme tällöin huomioimaan tiedonsaan-
nin kiireellisyyden käsitellessämme hakemuksia.

Ikaalinen I (max 4 h)

Saunallinen kattohuone Hotelli Termen 
ylimmässä kerroksessa Ikaalisten Kylpylän 
alueella odottaa kylpyläelämästä ja luonnos-
ta nauttivia Esimiesliiton jäseniä perheineen. 
Huoneistoon voi majoittua enimmillään nel-
jä henkilöä, mutta silloin ollaan jo kuin sil-
lit suolassa.

Huoneistosta ja parvekkeelta on hieno nä-
köala Kyrösjärvelle. Huoneiston pinta-ala 
on 35 m² ja alkovissa on vuoteet kahdel-
le. Vuodesohvasta saa lisävuoteen kahdelle. 

Ikaalinen II (max 2h)

Kolmannen kerroksen huone Hotelli Ter-
messä on piiriyhdistysten omistuksessa. 
Huon on kooltaan 33m² yksiö keittosyven-
nyksellä, kylpyhuoneella ja parvekkeella. 
Huoneessa on kaksi vuodetta.

Huoneistojen vuokraan ei kuulu ravintola-
palveluita, liinavaatteita eikä kylpylälipuk-
keita. Keittonurkkauksessa on jääkaappi, 
sähkölevy ja mikroaaltouuni sekä perusvä-
lineistö ruuan valmistukseen.

Huoneistohotelli Termestä on päärakennus 
Mainigissa sijaitsevaan vesitropiikkiin (kyl-
pylä) matkaa noin 400 metriä. Hotelli Ter-
men vieressä sijaitsee Ti-Ti Nallen talo, jon-
ne kaikki taaperoikäiset varmasti haluavat. 

Arkea ja sunnuntaita

Lomajaksot on jaettu arkijaksoihin (ma-
pe) ja viikonloppujaksoihin (pe-ma). Huo-
neiston saa käyttöönsä tulopäivänä kello 15 
ja se pitää luovuttaa lähtöpäivänä kello 12 
mennessä.

Kattohuoneessa lomailusta peritään 200 e/
jakso. 3. kerroksen huoneen hinta on 100 e/
jakso. Jaksojen hintaan ei sisälly muita pal-
veluita kuin lähtösiivous (eli liinavaatteet ei-
vät sisälly vuokraan). Huoneistoa ei siivo-
ta majoitusjaksojen aikana. Kaikki viikot 
on aina jaettu jo edellä mainittuihin kah-
teen jaksoon. Omistavien piirien jäsenet 
ovat omille jaksoilleen etusijalla, merkin-
nällä KEY varustettuja viikkoja haettaessa 
kaikki jäsenet ovat samoissa lähtöasemissa.

Hakuaika päättyy 14.10.2016. Kaikille ha-
kijoille pyritään ilmoittamaan haun tulok-
sesta heti pyhäinpäivän jälkeenjälkeen. Jos 

Termen huoneissa on jälleen majoitusta tarjolla edulliseen hintaan kylpylälomasta haaveileville.

Kylpylälomalle Ikaalisiin!

tiedolla on kiire, sen voi ilmoittaa hake-
muslomakkeen Tarkennuksia-kohdassa. 
Pyrimme tällöin huomioimaan tiedon kii-
reellisyyden käsitellessämme hakemuksia.

Annamme mielellämme lisätietoja kylpylä-
kohteestamme ja meiltä voit myös kysellä 
mahdollisesti täyttämättä jääviä jaksoja tai 
peruutuksia numerosta (03) 875 8040.

Huomio!

Kaikki viikkokiertolistat löyty-
vät nykyään netistä. Jos halu-
at tarkistaa hakemasi viikon 
omistuksen tai oman piirisi 

omistuksia, katso

www.esimiesliitto.com.

Hiihtolomakohteet:

 SAARISELKÄ, LEVI, PYHÄ, RUKA, VUOKATTI, TAHKO, HIMOS

 RUKA CHALET

Viikot

Viikot

Viikot 26-32 Muu aika

1-2 3-7 8-10 11-17 18-25

33-36 37-38 39-41 42-43 44-51 52

325 €

300 € 300 €

300 € 300 € 300 €

250 €

250 € 250 € 250 € 250 €

325 € 250 € 200 €

26-32

250 €

200 € 325 € 250 € 325 €

250 € 200 €

250 € 200 €

325 € 250 €

325 € 250 €

200 €

100 €

200 €

250 € 200 €

250 €

250 €250 €250 €

325 €

MERI-TEIJO  

PUNKAHARJU 1

PUNKAHARJU 2

ROKUA, n. vkot 22-40

RYMÄTTYLÄ, viikot 16-43 

IKAALINEN 652, kaikki jaksot

IKAALINEN 309, kaikki jaksot

TALLINNAN HUONEISTO, kaikki jaksot 

LOMAOSAKKEIDEN VIIKKO- JA JAKSOHINNAT
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Tallinnan ydinkeskustassa sijait-
seva huoneisto (40m²) on ny-
kyaikainen, viehättävä ja melko 
uusikin vielä. Yksiö on jaettu 
lasisella väliseinällä olo- ja ma-
kuutiloiksi. Makuuhuoneessa 
on parisänky ja oleilutilan kah-
desta vuodesohvasta saa makuu-
paikan lisäksi yhteensä neljälle. 
Kaikkiaan huoneistossa on ma-
kuutilat jopa kuudelle.

Olotilassa sijaitsee myös avo-
keittiö astianpesukoneineen. 
Keittiössä on mikroaaltouuni ja 
pieni keraaminen liesi. Astias-
to on mitoitettu pienimuotois-
ta ruokailua ja ruuan laittoa var-
ten kuudelle hengelle. Asunnos-
sa on vain korkea baaripöytä ja 
kaksi jakkaraa. 

Valoisasta asunnosta avautuu 
viistottain näköala Tallinnan 
vanhaan kaupunkiin. Huoneis-
to sijaitsee keskustassa parin sa-
dan metrin päässä Sokos Ho-

tel Virusta, Viru-keskuksesta 
ja Kaubamajasta. Asunnossa ei 
ole parveketta. Asunto on kai-
kin puolin hyväkuntoinen, mo-
dernisti sisustettu ja koneellises-
ti ilmastoitu.

Talon porraskäytävässä on  
24h vartiointi eikä asuntoon 
pääse ohittamatta vartijaa. Var-
tijat eivät enää huolehdi huo-
neiston avainpalvelusta, vaan 
se hoidetaan postitse. Huoneis-
to sijaitsee talon kahdeksannes-
sa kerroksessa ja siihen kuuluu 
oma autopaikka vartioidulla si-
säpihalla.

Huoneiston käyttö on jaettu ar-
kijaksoihin (ma - pe) ja piden-
nettyyn viikonloppuun (pe - 
ma). Huoneistoon voi majoit-
tua tulopäivänä kello 17.00 ja se 
pitää luovuttaa lähtöpäivänä kel-
lo 14.00. Tämä kannattaa ottaa 
huomioon laivamatkoja tilatessa.

Huoneiston hinta on 200 eu-
roa/jakso. Jakson hinta kattaa 
vain majoittumisen. Lähtösiivo-
uksesta ja roskien poisviemisestä 
talonyhtiön roskasäilöihin tulee 
huolehtia itse. Huoneistoon tul-
taessa myös omat vuode- ja lii-
navaatteet sekä pesuaineet (sii-
vous) on oltava mukana. Huo-
neistossa on peitteet ja tyynyt 
valmiina kuudelle hengelle. 

Lomahuoneistoa haetaan netis-
sä osoitteessa www.esimiesliit-
to.com samalla kupongilla kuin 
muitakin kohteita. 

Hakuaika päättyy  14.10. Kai-
kille hakijoille pyritään ilmoit-
tamaan haun tuloksesta vapun 
jälkeen. Jos tiedolla on kiire, sen 
voi ilmoittaa hakemuslomak-
keen Tarkennuksia-kohdassa. 
Pyrimme tällöin huomioimaan 
tiedon kiireellisyyden käsitelles-
sämme hakemuksia.

Haku Tallinnan lomahuoneiston  
jaksoille viikoilla 1 - 27/2017

Näkymät ikkunasta sivuttain  
Tallinnan vanhan kaupungin 
suuntaan.

Asunto sijaitsee aivan keskimmäisen kupo-
lin kyljessä Tallinnan keskustassa kerrosta-
lon kahdeksannessa kerroksessa.

Kampan-
ja-aika

Ilmoituksia 
mahdollisten jäsen-

ten nimistä ja lomaviikkovarauksia 
otetaan vastaan lehden ilmestymises-
tä lukien 14.10.2016 asti. Uudelle jä-
senelle annetaan aikaa liittyä (eli toi-
mittaa paperinsa)  lokakuun loppuun 
mennessä ja vahvistaa jäsenyytensä 
marraskuun loppuun 2016 mennes-
sä. Vahvistumisella tarkoitetaan joko 
jäsenmaksuperinnän alkamista tai en-
simmäistä jäsenmaksusuoritusta. Il-
man jäsenyyden vahvistumista liitty-
minen ei oikeuta palkkioon ja varaus 
raukeaa automaattisesti. Samoin, jos 
uuden jäsenen paperit eivät ole toi-
mistollamme ko. ajankohtaan men-
nessä, lomavaraus raukeaa ja siirtyy 
hakemukseksi.

Kampanjan palkkiot
Tarjolla on kaikkea kylpyläjaksoista 
kaupunkilomiin. Myös kesäkuu 2017 
jaetaan nyt.

Jokainen kampanja-aikana jäsenen 
hankkinut saa valita liiton lomaosake-
tarjonnasta käyttöönsä ilmaiseksi jo-
ko yhden kylpylä- tai kaupunkilo-
majakson tai viikon lomaosakkeissa. 
Palkkion voi valita vain nyt haussa 
olevan kauden jaksoista, siis viikoista 
tai jaksoista välillä 1 - 27/2017. Palk-
kiota ei voi siirtää jakson yli eikä an-
taa toiselle. 

Lomajaksoja jaetaan palkkioksi vain 
1/jäsenhankkija. Jäsenen voi osoit-
taa vain yhteen kampanjaan ja hä-
nestä voi saada vain yhden palkkion, 
vaikka päällekkäisiä kampanjoita oli-
si käynnissä. 

Toimintaohjeet
Ilmoita mahdollisen liittyvän jäse-
nen nimi joko puhelimitse (03) 875 
8040/Marjo Leutola tai sähköpostilla 
marjo.leutola@esimiesliitto.com. Sa-
malla kun ilmoitat hankkimasi jäse-
nen nimen, voit varata toivomasi lo-
maviikon. 

Pelkkä jäsenhankkijan nimen kirjoit-
taminen liittymisilmoituksen kul-
maan ei riitä. Hankitun jäsenen ni-
mi on aina erikseen ilmoitettava, jot-
ta osaamme reagoida asiaan. Vahvis-
tuneista lomavarauksista ilmoitamme 
jäsenille sitä mukaa, kun niitä tulee. 
Ilmoitamme myös niille, joiden vara-
ukset raukeavat. Pyrimme myös hä-
lyttämään ennalta niitä, joiden il-
moittamat jäsenet eivät hyvissä ajoin 
ole liittyneet.

Koska palkkion arvo on suuri, seuraam-
me niiden jäsenten jäsenyyksiä tavallis-
ta pidempään, jotka tässä kampanjas-
sa liittyvät. Mikäli hankittu jäsen eroaa 
tai erotetaan ennen palkkiojaksoa, jak-
so katsotaan maksulliseksi ja siitä lähe-
tetään automaattisesti lasku.

Mikäli on tarpeen, liiton toimistolta 
voidaan postittaa esitteitä mahdolli-
sille uusille jäsenille. Sähköisen liitty-
misilmoituksen voi täyttää myös ko-

tisivuillamme www.esimiesliitto.com 
tai käyttää tässä lehdessä (s. 18) ole-
vaa jäsenhakemusta, jonka voi postit-
taa liittoon veloituksetta.

Uuden jäsenen liittymisilmoitus tulee 
aina toimittaa ensin liiton toimistolle 
joko postitse (Kaupanalan esimiesliit-
to KEY ry; PL 30; 15101 LAHTI), 
faxilla numeroon (03) 734 9002 tai 
sähköisesti osoitteeseen jasenrekiste-
ri@esimiesliitto.com. Liittymisilmoi-
tuksia/perintäsopimuksia ei saa toi-
mittaa suoraan palkanlaskentaan, en-
nen kuin liitto on hyväksynyt henki-
lön jäsenekseen.

Kaupanalan esimiesliitto KEY ry:n jä-
seniksi voivat pyrkiä kaupan-, majoi-
tus- ja ravitsemisalan esimiehet. Mi-
käli et ole varma uuden jäsenen jä-
senkelpoisuudesta, se kannattaa tar-
kistaa soittamalla liiton toimistoon 
(03) 875 800.

Hommaa itsellesi ilmainen lomaviikko!

LOMAOSAKE
KAMPANJA

Jäsentemme ikisuosikki on taas täällä. Kun nyt 
hankit jäsenen, saat valita yhden ilmaisen lo-
majakson edellä esitellyistä kohteistamme.
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Nyt haussa 
kevään 2017 viikot

Ruka Ski Chalets -huoneisto 
lomaosakkeeksi jäsenten käyttöön
Liitto on muutamien piiriyhdistystensä (Kymi, Etelä-Suomi, Poh-
jois-Suomi, Pirkka-Häme ja Keski-Suomi) kanssa ostanut omistuk-
seensa Ruka Ski Chalets –huoneiston Rukan keskustasta. 

Huoneisto on jaettu lomajaksoihin. Jaksot ovat pituudeltaan joko 
3 vrk (pe – ma) tai 4 vrk arkijakso (ma – pe).

Chalet64-huoneisto
Huoneiston koko on 64m². Huoneistossa on kaksi makuutilaa, 
joissa on 4 erillistä sänkyä. Olohuoneessa on lisäksi levitettävä 
vuodesohva, josta saa petipaikan enintään kahdelle.

Tilavat ja viihtyisät, raikkaalla ja ajattomalla skandinaavisella 
tyylillä uusi huoneisto odottaa ensimmäisiä vieraitaan. Täysin 
varusteltu keittiö, sauna, erillinen wc ja parveke sekä ajanmukai-
nen viihde-elektroniikka, wlan, kuivauskaappi ja pyykinpesukone 
tekevät lomailusta helppoa ja vaivatonta. Eikä sijaintikaan ole 
pahitteeksi: keskeiseltä paikalta Rukan kylän ytimestä on mukava 
katsella mahtavia näkymiä rinteisiin tai kylän yli.

Lomajaksosi sisältää liinavaatteet, pyyhkeet ja loppusiivouksen.

Haku kuten muissakin lomaosakkeissa 
www.esimiesliitto.com hakulomakkeen kautta. 
Muista merkitä hakemasi jakso!
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Nyt haussa 
kevään 2017 viikot

Ruka Ski Chalets -huoneisto 
lomaosakkeeksi jäsenten käyttöön
Liitto on muutamien piiriyhdistystensä (Kymi, Etelä-Suomi, Poh-
jois-Suomi, Pirkka-Häme ja Keski-Suomi) kanssa ostanut omistuk-
seensa Ruka Ski Chalets –huoneiston Rukan keskustasta. 

Huoneisto on jaettu lomajaksoihin. Jaksot ovat pituudeltaan joko 
3 vrk (pe – ma) tai 4 vrk arkijakso (ma – pe).

Chalet64-huoneisto
Huoneiston koko on 64m². Huoneistossa on kaksi makuutilaa, 
joissa on 4 erillistä sänkyä. Olohuoneessa on lisäksi levitettävä 
vuodesohva, josta saa petipaikan enintään kahdelle.

Tilavat ja viihtyisät, raikkaalla ja ajattomalla skandinaavisella 
tyylillä uusi huoneisto odottaa ensimmäisiä vieraitaan. Täysin 
varusteltu keittiö, sauna, erillinen wc ja parveke sekä ajanmukai-
nen viihde-elektroniikka, wlan, kuivauskaappi ja pyykinpesukone 
tekevät lomailusta helppoa ja vaivatonta. Eikä sijaintikaan ole 
pahitteeksi: keskeiseltä paikalta Rukan kylän ytimestä on mukava 
katsella mahtavia näkymiä rinteisiin tai kylän yli.

Lomajaksosi sisältää liinavaatteet, pyyhkeet ja loppusiivouksen.

Haku kuten muissakin lomaosakkeissa 
www.esimiesliitto.com hakulomakkeen kautta. 
Muista merkitä hakemasi jakso!
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Kikka Ainiala-Wiik on viisikymp-
pinen Esimiesliiton jäsen, Lähikau-
pan myymäläpäällikkö ja tuore kes-
kolainen. Hänen haaveenaan oli pit-
kään ollut päästä vuorotteluvapaalle. 
Hetki aikataulutonta elämää ihmisel-
le, joka oli suhtautunut työhönsä ai-
na tunnollisesti. Kikka oli aloittanut 
työt 14-vuotiaana, eikä ollut sen jäl-
keen ollut poissa kesälomia pidempiä 
jaksoja. - Olen jäänyt kaikista ’eduis-
ta’ paitsi, kun ei ole jälkipolveakaan. 
Olemme puolisoni kanssa matkustus-
hulluja, ja päätimme, että koska täl-
lainen mahdollisuus vielä on, se on 
käytettävä ennen kuin on liian raih-
nainen, nauraa Kikka. Ajankohtaan 
vaikutti myös se, että hänellä tuli täy-
teen 2x25 vuotta. Irtiotto oli tapa 
juhlia tasavuosia.

Asiaa harkittiin ja lopulta suunnitel-
tiin neljän vuoden ajan. Kikka kysyi 
työnantajaltaan jo kolme vuotta ai-
kaisemmin, miten he suhtautuisivat 
asiaan. - Silloinen esimieheni sanoi, 
että firma yleensä puoltaa esimiesten 
vuorotteluhakemuksia, koska päälli-
köiden halutaan olevan tyytyväisiä. 
Toisaalta se on myös yksi tapa pitää 
huolta esimiehistä, tavallaan etuus. 

Vapaan piti kestää vuosi. Kollegalta 
oli kuultu, että puoli vuotta on liian 
lyhyt aika. - Taloudellisestihan vuo-
rotteluvapaa on melkoinen rasite, 
mutta koska olimme suunnitelleet tä-
tä pitkään, olimme säästäneet ja talo-
udellisesti varautuneet olemaan reis-
sussa. Suunnitellun kymmenen kuu-
kauden sijaan jouduimme olosuhtei-
den pakosta tulemaan kotimaahan jo 
puolen vuoden jälkeen, sanoo Kik-

ka. He ehtivät nähdä Burman, Thai-
maan, Kamputsean ja Laosin, käy-
mättä jäivät Malesia, Indonesian saa-
ret, Sumatra, Borneo, Bali, Australia 
ja Uusi-Seelanti.

Tuon puolen vuoden aikana ehdit-
tiin kokea paljon. Jopa enemmän, 
kuin oli suunniteltu. - Se oli huikai-
seva kokemus, silmiä ja mieltä avar-
tava, raskas sekä henkisesti että fyysi-
sesti. Se rikastutti. Jokaisella ihmisellä 
pitäisi olla mahdollisuus tehdä se, mi-
tä me saimme. Se muutti maailman-
kuvaani ja antoi minulle sisäistä nä-
kemystä suhtautua asioihin ja ihmi-
siin. Kokemus oli melkoinen, vaikka 
olemme matkustelleet paljon ja olen 
asunutkin ulkomailla. Henkinen kas-
vuni oli niin valtavaa ja näin hirveäs-
ti sillä reissulla. Näin juuri sitä, mi-
tä halusin. Emme käyneet turistipai-
koissa, vaan menimme paikkoihin, 
joissa näimme totaalista köyhyyttä 
tai suunnatonta kauneutta. Näimme, 
että ihmiset, joilla ei ollut edes vaat-
teita, olivat onnellisia. Se pisti miet-
timään omaa elämääni ja sitä, enkö 
minäkin osaisi olla onnellisempi. En 
tarvitse enää tavaraa, se mitä on, riit-
tää kyllä.

Koska paluu tuli Kikalle ja hänen 
puolisolleen yllättäen ja reissu jäi kes-
ken, he eivät olleet tehneet suunni-
telmia koti-Suomessa olemisen varal-
ta. - Meidän piti palata vasta touko-
kuun lopussa, mutta palasimmekin jo 
helmi-maaliskuun vaihteessa. Kotini 
ei ole koskaan ollut niin puhdas kuin 
tuona aikana. Olimme tehneet mat-
kabudjetin Kaukoidän mukaan, mut-
ta Suomessa sillä ei leveästi elä. Jou-
duimme käymään melkein viimeisil-
lä hätävarajemmoillamme. Tuli teke-
misen puute, työssäkäyvien ystävien 
tapaaminen oli hankalaa. Välillä oli 
jo sellainen olo, että olen työtön en-
kä vuorotteluvapaalla omasta tahdos-
tani, naurahtaa Kikka Ainiala-Wiik.

Vuorottelukorvausta Ainiala-Wiik pi-
tää kovin pienenä, mutta ymmärtää, 
ettei tarkoitus olekaan lomailla yh-
teiskunnan rahoilla. - Olen onnelli-
nen ja tyytyväinen, että on ollut edes 
tällainen vaihtoehto. Voidakseen ol-
la vuorotteluvapaalla ihmisen itsensä 
on oltava valmis tekemään uhrauksia. 
Vuorotteluvapaa ei voi olla jokaiselle 
itsestäänselvyys. Olen harmissani sii-
tä, että koko vuorotteluvapaajärjes-
telmää suunnitellaan lopetettavaksi. 
Ymmärrän kyllä hyvin, että alle kol-
mikymppiset eivät voi päästä vuorot-
teluvapaalle, koska se ei aja asiaa. Kol-
mekymppiset eivät vielä voi olla niin 
työelämän kuluttamia, että tarvitsisi-
vat tämän kaltaisen irtioton. Jos ovat, 
kannattaa ensin olla hetki peilin edes-
sä ja miettiä, voisiko elämälleen teh-
dä jotain muuta. Vuorotteluvapaa ei 
ole itseisarvo väsyneelle ihmiselle tai 

työhönsä kyllästyneelle, vaan taval-
laan palkinto pitkästä työurasta tai 
motivaation lähde jaksaa työuran vii-
meiset vuodet. En jäänyt vuorottelu-
vapaalle väsymyksen tai työhöni kyl-
lästymisen vuoksi, vaan itseni vuoksi, 
toteaa Kikka Ainiala-Wiik.

Myös suomalaisen ruuan kaipuu voi 
Kikka Ainiala-Wiikin mielestä tuntua 
fyysisenä kipuna. - Esimerkiksi thai-
ruoka on kahden viikon turistireis-
sulla varmasti ihanaa, mutta kun syöt 
outoja pöperöitä viidakossa kuukau-
desta toiseen, ihanuus karisee. Kau-
koidän ruokakulttuureista puuttuu 
juuri se, mikä on suomalaiselle tär-
keää: peruna, leipä, juusto ja mai-
to. Jopa Mäkkäri, kun sellaisen löy-
simme, tuntui gourmet-ravintolalta. 
Kotiin tullessamme ystävämme oli-
vat käyneet täyttämässä jääkaappim-
me HK:n sinisellä, suolaisella voilla, 
maidolla ja ruisleivällä. Mutta kaik-
kein ensimmäisenä mieheni kutsui 
minut katsomaan, kun hän otti kaa-
pista lasin, avasi keittiön vesihanan ja 
joi lasillisen vettä. Ensimmäinen la-
sillinen suoraan hanasta puoleen vuo-
teen. Suomen  puhdasta vettä oli ikä-
vä. Ruoka kuuluu kulttuuriin, siihen 
mitä me olemme. Vasta reissumme 

jälkeen ymmärrän, miksi kreikkalai-
sen Suomi-baarin lihapullia käydään 
syömässä.

Ainiala-Wiikin ja hänen puolison-
sa suunnitelmissa oli siis olla koko-
nainen vuosi vuorotteluvapaalla, jos-
ta kymmenen kuukautta maailmalla. 
- Kun paluumme terveyssyistä aikais-
tui ja kotona olo alkoi tuntua työl-
tä, olin heti valmis palaamaan, kun 
minulle soitettiin töistä. Sain kuiten-
kin yli kuukauden aikaa valmistau-
tua työhönpaluuseen henkisesti. Töi-
hin oli helppo, jopa erittäin helppo 
palata. En palannut samoihin hom-
miin, joista lähdin. Vedän tällä het-
kellä Siwojen ja Valintatalojen kon-
versio- eli muutosporukkaa, eli muu-
tamme myymälöitä K-marketeik-
si. Muutosvauhti on tällä hetkellä 2 
per viikko, syksymmällä 3 per viik-
ko. Teemme hulluna töitä ja tämä on 
aivan ihanaa. Projektin jälkeen tar-
koitukseni on palata entiseen työhö-
ni, ei samaan paikkaan mutta esimie-
heksi. Kesko osti keväällä 2016 Lähi-
kaupan koko liiketoiminnan. Kesän 
aikana osaa Valintataloista ja Siwoista 
on jo alettu muuttaa K-marketeiksi, 
ja vauhti vain kiihtyy syksyllä.

Vuorotteluvapaalla viidakkoon

      Vuorotteluvapaa pähkinänkuoressa 2016
• vapaalle jääminen edellyttää vähintään 20 vuoden työssäoloaikaa ennen 

vuorotteluvapaan alkamista

• palkattava sijainen, joka on ollut työttömänä työnhakijana vähintään 
90 kalenteripäivää vapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden aikana. 
(Edellä sanottua ei edellytetä, jos sijainen on alle 25-vuotias tai yli 55-vuo-
tias, tai alle 30-vuotias, jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorit-
tamisesta on kulunut enintään yksi vuosi).

• kesto vähintään 100 kalenteripäivää ja enintään 180 kalenteripäivää (vrt. 
jos sopimus vuorotteluvapaasta on tehty viimeistään 31.12.2015 ja vuo-
rotteluvapaa on aloitettu viimeistään 31.3.2016, vuorotteluvapaan enim-
mäiskesto voi olla 360 kalenteripäivää).

• ei ole mahdollista jaksottaa, vaan vapaa on aina pidettävä yhdessä jaksos-
sa. Vuorotteluvapaata on kuitenkin mahdollista em. kestoa koskevien ra-
jojen puitteissa pidentää.

• käytölle on säädetty yläikäraja. Yläikäraja on työntekijän eläkelain mukai-
nen vanhuuseläkkeen alaikäraja vähennettynä kolmella vuodella.Tällä het-
kellä yläikäraja on siis 60 vuotta. Yläikäraja koskee vain vuonna 1957 tai 
sen jälkeen syntyneitä.

• TE-toimisto antaa työttömyyskassaa sitovan lausunnon vuorottelukorva-
uksen edellytyksistä. Jäsenen on oltava yhteydessä TE-toimistoon vuorot-
teluvapaasta.

• Vuorotteluvapaan ajalta maksettavan vuorottelukorvauksen suuruus on 70 
% siitä työttömyyspäivärahasta ilman lapsikorotusta, johon jäsenellä oli-
si oikeus työttömäksi jäädessään (vrt. jos vuorottelusopimus on tehty vii-
meistään 31.12.2015 ja vapaa on aloitettu viimeistään 31.3.2016, on pit-
kän työuran tehneillä vuorottelijoilla eli henkilöillä, joilla on työssäoloai-
kaa vähintään 25 vuotta, oikeus vuorottelukorvaukseen, jonka määrä on 
80 % siitä työttömyyspäivärahasta ilman lapsikorotusta, johon ko. henki-
löllä olisi oikeus työttömänä).
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Päätoimittaja:

Mika Valkonen

Toimitus:

PL 30, 15101 Lahti

Puhelin: 

(03) 875 800

Telefax: 

(03) 734 9002

Painopaikka:

Kirjapaino Euraprint, 
Antinkuja 1, 27510 Eura 
Puh. (02) 838 2700

Seuraava lehti ilmestyy  
viikolla 50.

Osoitelähde:

Kaupanalan esimiesliiton jäsenrekisteri 
ISSN 1455-7894

KAUPANALAN  
ESIMIESLIITTO KEY ry

Postiosoite: 
PL 30, 15101 Lahti

Käyntiosoite: 
Harjulankatu 4 A 1, Lahti

Puhelin: (03) 875 800

Telefax: (03) 734 9002

Sähköposti: 
etunimi.sukunimi@esimiesliitto.com

Internet: www.esimiesliitto.com

Pankki: FI1980001000426024

TOIMINNANJOHTAJA

OTT, VT Mika Valkonen 

0500 493 578

LAKIMIES

OTT, VT Kimmo Nieminen 
(03) 8758 060, 040 581 2172

LAKIMIES

Oik.kand. Maarit Elonen 
(03) 8758 050, 0500 844 473

LAKIMIES

VT Teemu Närhi 
(03) 8758 030, 044 554 7777

JÄSENREKISTERI
Leena Öztürk 
Puh. (03) 8758 010 
 

TIEDOTUS, PALVELUESIMIES-LEHTI, 
VAPAA-AJANTOIMINTA

Tiedottaja Marjo Leutola 
(03) 8758 040, 050 331 7135

TYÖTTÖMYYSKASSA

Erityisalojen toimihenkilöiden  
työttömyyskassa, Lahden toimipiste. 
Postiosoite: PL 30, 15101 LAHTI 
Sähköposti: lahdentoimipiste@erto.fi 
Apulaiskassanjohtaja Mika Valkonen

Kaupanalan esimiesliitto KEY ry:n jäsenlehti | 65. vuosikerta
PALVELUESIMIES

Kaupanalan esimiesliitto KEY ry

Tunnus 5006904

15003 VASTAUSLÄHETYS

KEY ry
maksaa
postimaksun
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Kaupanalan esimiesliitto KEY ry
Käyntiosoite: Harjulankatu 4 a 1, 15150 Lahti
Postiosoite: PL 30, 15101 Lahti

Puhelin: 03 875 800
Faksi: 03 734 9002

Sähköposti: jasenrekisteri@esimiesliitto.com
Kotisivut: www.esimiesliitto.com

Erityisalojen toimihenkilöiden työttömyyskassa
Kaupanalan esimiesliitto KEY ry

Jäsenhakemus

Jäsenmaksun perintäsopimus

Jäsentietojen muutosilmoitus

Kaupanalan esimiesliitto KEY ry:n ja Erityisalojen Toimihenkilöiden työttömyyskassan jäsenyyttä

vain Kaupanalan esimiesliitto KEY ry:n jäsenyyttä

vain Erityisalojen Toimihenkilöiden työttömyyskassan jäsenyyttä

uusi jäsen

työnantajatietojen muutos

liiton vaihto

Haen

Liittymispäivä pv kk vvvv (jäsen täyttää) Jäsennumero / Yhdistysnumero (liitto täyttää) Liittonumero

028

Henkilötunnus

Lähiosoite

Sähköpostiosoite koti Sähköpostiosoite työ

Postinumero ja postitoimipaikka

Puhelin toimeen

Ammattinimike Työsuhde
vakinainen

Yritysomistus

omistan itse

Yritysmuoto

osakeyhtiö

Asema

toimitusjohtaja

Jäsenmaksun työntekijä maksaa itse työnantaja perii

hallituksen jäsen muu, mikä

kommandiittiyhtiö avoin yhtiö muu, mikä

% samassa taloudessa asuva perheeni omistaa %

määräaikainen
Työaika

kokoaikainen osa-aikainen tuntia/vko

Matkapuhelin Äidinkieli, ellei suomi

Edellinen liitto / työttömyyskassa Palkka euroa/kk (brutto)

Sukunimi ja etunimet (kutsumanimi alleviivattava)

Työnantajan nimi Työntekijän työpaikka

Lähiosoite Työpaikan osoite

Postinumero Postitoimipaikka Postinumero Postitoimipaikka

Työnantajan Y-tunnus

Palkkakonttori / käytetty tilitoimisto

Yhteyshenkilö (tilitysten ja perinnän suorittaja)

Työnantajan perintä alkaa

Palkkakonttorin / tilitoimiston sähköposti

Puhelin

JÄSENYYS

TYÖNTEKIJÄN
MUUT TIEDOT

JÄSENMAKSUN
PERINTÄ

VALTUUTUS JA
VOIMASSAOLO

PALKKAKONTTORI
TÄYTTÄÄ
(liitto toimittaa lomakkeen
palkkakonttoriin)

TYÖNTEKIJÄN
HENKILÖTIEDOT

TYÖNANTAJAN
TIEDOT

PÄIVÄYS JA
ALLEKIRJOITUS

TYÖNANTAJAN PÄIVÄYS 
JA ALLEKIRJOITUS

Vanhana jäsenenä siirtyminen edellyttää siirtymistä toiseen työttömyyskassaan tai liittoon kuukauden kuluessa, työttömyysturvassa säädetyn työaika- ja 
palkkaedellytyksen täyttymistä sekä ansioiden vakuutuksenalaisuutta (ennakonpidätys sekä eläke- ja sosiaaliturvamaksut suoritettuina).

Jäsenmaksusuorituksen saaja: Kaupanalan esimiesliitto KEY ry, PL 30, 15101 Lahti | Y-tunnus 0288901-8 | Puh. 03 875 800, fax 03 734 9002

Tällä valtakirjalla työnantaja perii liiton ja sen paikallisyhdistyksen sekä työttömyyskassan jäsenmaksun liiton vuosittain ilmoittaman jäsenmaksuperusteen mukaisesti. 
Tällä valtakirjalla valtuutetaan samalla työttömyyskassa perimään jäsenmaksu työttömyyskassan maksamista ennakonpidätyksen alaisista etuuksista voimassa olevien 
päätösten ja määräysten mukaisesti sekä vastaavasti liitto perimään jäsenmaksut sen paikallisyhdistysten ja työttömyyskassan puolesta. Tämä sopimus on voimassa 
työnantajan allekirjoituspäivää lähinnä seuraavan täyden perintäkauden alusta lukien toistaiseksi. Valtuutukset ovat voimassa toistaiseksi valtakirjassa mainittuun 
työnantajaan tai kunnes ne kirjallisesti peruutetaan. Työntekijä voi irtisanoa sopimuksen päättyväksi irtisanomista lähinnä seuraavan täyden perintäkauden kuluttua 
umpeen. Tällä valtakirjalla kumotaan mahdollisesti aiemmin muulle taholle annettu jäsenmaksun perintäsopimus. Tällä sopimuksella valtuutetaan ammattiliitto/työttö-
myyskassa ilmoittamaan erosta aiempaan ammattiliittoon/työttömyyskassaan.

Päiväys

Päiväys

Allekirjoitus

Allekirjoitus

Nimen selvennys ja asema

TIEDOT TYÖNTEKIJÄN 
TAI HÄNEN PERHEENJÄ-
SENTENSÄ YRITYSTOI-
MINNASTA TYÖTTÖ-
MYYSTURVAOIKEUDEN 
SELVITTÄMISEKSI

kolkki.indd   18 9/12/2016   12:00:20 PM



sivu | 19 |

Kotiseudulle Pohjois-Karjalaan
Nainen tervehtii poh-
joiskarjalaisen ystävälli-
sesti  enemmän eteläeu-
rooppalaiselta vaikutta-
van, näyttävillä suklaaher-
kuilla täytetyn  lasivitriinin 
takaa.  Seinät ovat täyn-
nä erilaisia kahvi- ja tee-
purkkeja, pienpaahtimon 
kenialaista kahvia saa os-
taa myös kotiin vietäväk-
si.  Maarit Hätisellä   on 
vankka kokemus ravinto-
la-alalta, josta seitsemän 
vuotta pitopalveluyrittäjä-
nä.  Nykyisessä työpaikas-
saan  Hyve&Paheessa  hän 
on ollut  ravintolapäällikkö-
nä pian vuoden verran. 
Alanvaihtokin ehti kyllä jo käydä 
mielessä aiemmassa työpaikassa, kun 
työnantajaan ei saanut kunnon kon-
taktia. – Hän oli lanseerannut täm-
möisen termin kuin ’hiljanen kiitos’. 
Siis kiitos, jota ei sanota ääneen, nau-
rahtaa Maarit Hätinen. Nykyises-
sä työyhteisössä kommunikaatio on 
avointa ja rehellistä, kiitokset sano-
taan ääneen ja myös haasteellisista asi-
oista puhutaan.

Maarit lähti 2000-luvun alussa opis-
kelemaan restonomiksi  Tampereel-
le  sillä ajatuksella, ettei palaa koti-
seudulleen enää koskaan. Viimeisenä 
opiskeluvuotenaan hän lähti Englan-
tiin opiskelijavaihtoon, kävi Suomes-
sa tekemässä opinnäytetyönsä ja pa-
lasi muutamaksi vuodeksi Manches-
teriin. - Olin laittamassa sinne ko-
tia, oli brittimies ja hyvä työpaikka, 
tosin hyvin erilaista kuin mitä resto-
nomiksi valmistuneena kuvittelisi te-
kevän.  Jossain vaiheessa aloin  kui-
tenkin miettiä kotiinpaluuta. Vieraa-
seen maahan jääminen pysyvästi ei 
ollutkaan helppo ratkaisu. Olin ol-
lut au pairina Ruotsissa ja Luxembur-
gissa, yhden kesän Kreikassa ja Eng-
lannissa työharjoittelussakin, mutta 
nämä olivat aina olleet sellaisia mää-
räaikaisia, lyhyitä juttuja ja kotiin-
paluu oli jossain vaiheessa aina var-
ma. Englantiin jääminen vaikutti sii-
nä vaiheessa niin pysyvältä, että aloin 
vakavasti ajatella kotiinpaluuta. Äitini 
oli jäämässä eläkkeelle kotitalousopet-

tajan virastaan, ja hänelle tarvittiin si-
jainen. Olen aina ollut nopea liik-
keissäni, naurahtaa Maarit kymme-
nen vuoden takaisille tapahtumille. 
Brittimies jäi sinne, kun vanha suola 
kotipuolessa alkoi janottaa. Nyt kuu-
sivuotias poika, tukiverkot ja van-
henevat vanhemmat olivat ihan riit-
tävä syy asettua aloilleen vanhoille ko-
tiseuduille. Siis sinne, minne oli van-
nonut olevansa palaamatta.

Maarit Hätinen toimii ravintolapääl-
likkönä  Hyve&Pahe- lounaskahvi-
lassa.  Hyve&Pahe  on vanhaan elo-
kuvateatteriin 2007 avattu tunnel-
mallinen suklaakahvila, jonka ylä-
kerrassa  tarjoillaan  wokkiannoksia 
asiakkaan itse valitsemista raaka-ai-
neista  ja gluteenitonta ja vegaanista 
salaatti-juustopöytää. Arkisin tarjol-
la on myös keittolounas. Vanhan elo-
kuvateatterin Tapio-salissa voi järjes-
tää  vaikka oman elokuvanäytännön 
tai seminaarin. Hyve&Paheen kans-
sa samoil le  yrittäj i l le  kuu-
luu  Kahvila&Konditoria  Houku-
tus, jolla on toimipaikat Joensuus-
sa ja Kuopiossa, sekä Joensuus-
sa sijaitseva Vesikioski, joka sai jo 
ensimmäisenä kesänään 2015 val-
tavan suosion. Maarit Hätisellä 
on  Hyve&Paheessa  viisi vakituista 
työntekijää, ekstraajia ja kesätyönte-
kijöitä tietenkin pyörii myös. - Vaki-
tuisista suurin osa on ollut ihan alusta 
lähtien ja heillä on kokemusta ja tie-
toa. Mukavaan porukkaan on ollut 
mukava tulla. Aika paljon minä teen 
ihan suorittavaa työtäkin, toimisto-
työlle on  merkattu erityisesti kuun 
vaihteessa omat tuntinsa työvuorolis-
tassa, jotka tekee toinen meidän yrit-
täjistämme, kertoo Maarit työnkuvas-
taan. Hän kertoo olevansa esimiehenä 
enemmänkin ehdottamassa, että ’mi-
täs sanoisitte, jos tehdäänkin näin’, 
kuin että toteaisi vain, että näin tämä 
nyt tästä lähtien hoidetaan. 

Vappuna avattiin Vesikioski, joka sul-
jettiin nyt toiselta kesältään 3.9. Ve-
sikioski on katuruokapaikka, jonka 
idea on peräisin jokien varsilla sijain-
neista kioskeista, joissa myytiin hiili-
hapotettua, pullotettua vettä. Muu-
tama vuosi sitten Joensuun kaupun-
kiyhdistys oli saanut idean vesikios-
kin rakentamisesta ja kioskin liike-
toimintaa tarjottiin Houkutuksen 
ja Hyve&Paheen yrittäjille. Vesikios-
kissa myydään parilasta täytettyjä ve-
sirinkeleitä ja pullavohveleita, joista 
puhutaan jo Helsingissä ja maailmal-
la asti. – Meillä oli Ilosaarirockissa si-
vutoimipiste, ja sen jälkeen pullavoh-
velien ilosanoma on levinnyt ahke-

rasti ympäri Suomen, nauraa Maa-
rit Hätinen.

Yrittäjät toivovat Maaritin pitävän 
silmänsä ja korvansa auki paitsi mat-
koillaan ulkomailla, myös  messuil-
la kotimaassa. Alan kilpailu on ko-
vaa, joten kaikki vinkit ovat arvokkai-
ta. – Vaihdoimme keväällä antipasto-
pöytämme vegaaniseen ja gluteenitto-
maan salaattipöytään, koska messuilla 
ja luennoilla ennusteltiin, että vegaa-
nisuus on alan seuraava suuri tren-
di  ja gluteenittomuuskin nousus-
sa, kertoo Maarit Hätinen. He saivat 
apua salaatti- ja juustopöydän kehit-
telemiseen joensuulaisilta vegaaneil-
ta, ja salaattipöytä on ollut menestys. 
– Joihinkin asioihin ja trendeihin on 
tartuttava heti, jotta ehtii mukaan he-
ti ’ensimmäiseen aaltoon’.

Ravintola-alan haasteet ovat Maa-
ritille ja ravintolan yrittäjille tuttu-
ja. – Vaikka Joensuun on yliopisto-
kaupunki ja täällä on paljon opiske-
lijoita ja talvellakin jonkinlaista elä-
mää, ruokaravintoloiden on mie-
tittävä aukiolonsa tarkkaan  ympäri 
vuoden. Me olemme arkisin avoinna 
klo 19 asti  ja lauantaisin klo 17 as-
ti,  sunnuntaisin kiinni. Sunnuntai-
aukiolo ei kannata, tai sitten pitäisi 
yrittäjän itse pitää paikka auki, toteaa 
Maarit Hätinen. Alan ja oman yksik-

könsä haasteena hän pitää myös jat-
kuvaa uusiutumispainetta. Haasteena 
on se, että pystyy poimimaan ravin-
tolalleen toteutuskelpoiset uudet ide-
at käytäntöön asti. - Riittämättömyy-
den tunne suhteessa henkilökuntaan 
on myös, jos ei nyt haaste, niin aina-
kin esimiehen kannalta harmi. Aina 
sitä miettii, oletko henkilökunnalle 
tarpeeksi läsnä.

Maarit on puolisonsa kanssa hurah-
tanut Italiaan niin, että kuluneena-
kin kesänä siellä piti vierailla kahdes-
ti. – Joka kerta se iskee vain voimak-
kaampana. Jossain takaraivossa pyö-
rii toive pidemmästäkin viipymäs-
tä. Toistaiseksi lomat ja tuleva viides 
talvi kansalaisopiston italian-kurssil-
la saavat riittää, toteaa Maarit Häti-
nen. Tällä hetkellä hän etsii matka-
apurahoja  tai stipendejä voidakseen 
lähteä viikon mittaiseen työharjoitte-
luun Toscanaan. Italian lisäksi Maa-
rit on hurahtanut työmatkajuoksuun 
ja avantouintiin. – Kuulun Joensuun 
Jääkarhuihin. Hektisen päivän jäl-
keen on mahtavaa pulahtaa ”viilenty-
mään” Pyhäselkään.
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TYÖTTÖMYYSKASSA TIEDOTTAA
Työstä eroaminen terveydellisistä syistä

Kassan puhelinpalveluajat 
keskiviikkoisin ja perjantaisin 

klo 08.00 - 11.00 
numerossa 03 734 9130.

Enimmäismaksuajan  
lyhentäminen
Ansiopäivärahaa voidaan nykyisin mak-
saa enintään 500 päivän ajalta. Ansio-
osan enimmäismaksuajasta vähenne-
tään 100 päivää silloin, kun henkilöllä 
on alle kolmen vuoden työhistoria ja sil-
loin, kun hän kieltäytyy työllistymistä 
edistävistä palveluista. Täyden ansiopäi-
värahan enimmäiskesto voi siis nykyisin 
olla 300, 400 tai 500 päivää.

Lakimuutoksen myötä ansiopäivära-
haa maksettaisiin enintään 400 päi-
vän ajalta. Enimmäismaksuajasta vä-
hennettäisiin 100 päivää silloin, kun 
henkilöllä on enintään kolmen vuo-
den työhistoria. Niille henkilöille, 

jotka ovat täyttäneet ansiopäivärahan 
edellytyksenä olevan työssäoloehdon 
täytettyään 58 vuotta, ja jotka ovat 
työskennelleet vähintään viisi vuotta 
edellisen 20 vuoden aikana, voitaisiin 
edelleen maksaa ansiopäiväraha enin-
tään 500 päivän ajalta.

Myös lakimuutoksen jälkeen ansiopäi-
värahaa voitaisiin siis maksaa tilantees-
ta riippuen enintään 300, 400 tai 500 
päivän ajalta. Lakimuutoksen jälkeen 
500 ja 400 päivän enimmäismaksuajan 
edellytykset tiukentuvat kuitenkin huo-
mattavasti. Valtaosalla enimmäismaksu-
aika tippuu 400 päivään ja 300 päivän 
enimmäismaksuaika laajenee kosketta-
maan entistä suurempaa ryhmää.

Omavastuuajan piteneminen
Omavastuuaika asetetaan työttömyy-
den alkaessa ja silloin, kun ansiopäivä-
rahan edellytyksenä oleva työssäoloeh-
to täyttyy uudelleen ja enimmäismak-
suaika alkaa alusta. Omavastuuajal-
ta ei makseta etuutta. Omavastuuaika 
on nykyisin viiden päivän mittainen. 
Lakimuutoksen myötä omavastuuaika 
pitenisi seitsemään päivään.

Omavastuuaikaa koskeva muutos vai-
kuttaisi kaikkiin työttömiin. Vaikutus 
olisi kuitenkin suurempi lomautettu-
jen ja muiden osittain työllistyneiden 
kohdalla. Näille henkilöille voidaan 
asettaa pääsäännön mukaan omavas-
tuuaika kerran vuodessa, sillä työssä-

oloehto täyttyy osittaisen työskente-
lyn vuoksi jatkuvasti uudelleen.

Korotusosat
20 vuoden työhistorian perusteel-
la maksetaan nykyisin korkeampaa 
etuutta ensimmäisen 90 etuuspäi-
vän ajalta. Lakimuutoksen myötä tä-
mä paljon tulkintaa aiheuttanut ko-
rotusosa poistuu. Työllistymistä edis-
tävien palvelujen ajalta maksettaisiin 
edelleen korotusosaa. Tämän korotus-
osan taso kuitenkin pienenisi. 1000-
3000 euroa ansaitsevalla korotusosa 
pienenisi 23 %.

TYÖTTÖMYYSTURVAN TIUKENNUKSET  
ensi vuoden alusta
Vuoden 2017 alusta lukien työttömyysturvaan suunnitellaan taas tiukennuksia. Lakiesityksen mukaan  
ansiopäivärahan enimmäismaksuaika lyhenisi 500 päivästä 400 päivään. Työttömyyden alussa asetettava 
korvaukseton omavastuuaika pitenisi viidestä päivästä takiaisin seitsemään päivään. 

Nykyisin Esitetyn lakimuutoksen jälkeen

Ansiopäivärahan enimmäiskesto on 500 päivää.

Ansiopäivärahan ansio-osan enimmäiskesto on 500 päivää, jos  
sinulla on  vähintään kolmen vuoden työhistoria,  etkä ole kieltäytynyt työllis-
tymistä edistävästä palvelusta. 

Jos työttömyys jatkuu 500 päivän jälkeen,  
voit saada työmarkkinatukea Kelasta.

Ansiopäivärahan enimmäiskesto on 500 päivää, jos olet  58-vuotias  täyttäes-
säsi ansiopäivärahan työssäoloehdon ja sinulla on  vähintään viiden vuoden 
työhistoria  viimeisen 20 vuoden aikana. 

Jos työttömyys jatkuu 500 päivän jälkeen, voit saada työmarkkinatukea  
Kelasta. (Suurella osalla uuden 500 päivän edellytykset täyttävää ryhmää on 
ns.  lisäpäivien perusteella oikeus ansiopäivärahaan eläkeikään asti.)

Ansiopäivärahan ansio-osan enimmäiskesto on 400 päivää,  
jos sinulla on  alle kolmen vuoden työhistoria tai olet kieltäytynyt  
työllistymistä edistävästä palvelusta. 

400 päivän jälkeen ansiopäiväraha maksetaan 100 päivän ajan  
perusosan (= yhtä suuri kuin peruspäiväraha ja työmarkkinatuki) suuruisena. Jos 
työttömyys jatkuu 500 päivän jälkeen, voit saada työmarkkinatukea Kelasta.

Ansiopäivärahan enimmäiskesto on 400 päivää, jos sinulla on  yli kolmen 
vuoden työhistoria. 

Jos työttömyys jatkuu 400 päivän jälkeen, voit saada työmarkkinatukea Kelasta.

Ansiopäivärahan ansio-osan enimmäiskesto on 300 päivää,  
jos sinulla on  alle kolmen vuoden työhistoria ja olet kieltäytynyt  
työllistymistä edistävästä palvelusta. 

300 päivän jälkeen ansiopäiväraha maksetaan 200 päivän ajan  
perusosan (= yhtä suuri kuin peruspäiväraha ja työmarkkinatuki) suuruisena.  
Jos työttömyys jatkuu 500 päivän jälkeen, voit saada työmarkkinatukea Kelasta.

Ansiopäivärahan enimmäiskesto on 300 päivää, jos sinulla on   
enintään kolmen vuoden työhistoria.

Jos työttömyys jatkuu 300 päivän jälkeen, voit saada  
työmarkkinatukea Kelasta.

Työttömyyden alkaessa ja silloin, kun ansiopäivärahan edellytyksenä oleva 
työssäoloehto täyttyy uudelleen, asetetaan  viiden päivän mittainen omavas-
tuuaika. Omavastuuajalta ei makseta etuutta.

Työttömyyden alkaessa ja silloin, kun ansiopäivärahan edellytyksenä  
oleva työssäoloehto täyttyy uudelleen, asetetaan seitsemän  
päivän  mittainen omavastuuaika (työttömyyttä vastaava aika, ei  
välttämättä päivien lukumäärä). Omavastuuajalta ei makseta etuutta.

Korkeampaa etuutta maksetaan pitkän työhistorian perusteella  
ja työllistymistä edistävien palvelujen ajalta. 

2000 euroa ansaitsevan henkilön kohdalla etuus on 157 euroa/kk  
tavallista ansiopäivärahaa korkeampi. 3000 euroa ansaitsevalla etuus on  
281 euroa/kk korkeampi.

Korkeampaa etuutta maksetaan työllistymistä edistävien  
palvelujen ajalta. 

2000 euroa ansaitsevan henkilön kohdalla etuus on 121 euroa/kk  
tavallista ansiopäivärahaa korkeampi. 3000 euroa ansaitsevalla etuus on  
216 euroa/kk korkeampi.

Työttömyysturvalain mukaan työn-
hakijalla ei ole oikeutta työttömyyse-
tuuteen 90 päivän ajalta työsuhteen 
päättymisen jälkeen, jos hän on il-
man pätevää syytä itse eronnut työs-
tä tai aiheuttanut työsuhteen päät-
tymisen. Jos työn jäljellä oleva kesto 
olisi ollut enintään viisi päivää, kor-
vaukseton määräaika on 30 päivää. 
Laissa ei ole säädetty tyhjentävästi 
pätevästä syystä työstä eroamiseen.  
Eräs pätevä syy erota työstä on se, 
ettei työtä voida pitää henkilön työ-
kyky huomioon ottaen sopivana. 
Työnhakijan vedotessa työstä eroamisen syynä siihen, 
ettei työ ole hänen työkykyynsä nähden sopivaa, hä-
nen edellytetään esittävän asiasta lääkärinlausunnon 
tai muuta lääketieteellistä selvitystä, jossa otetaan ni-
menomaisesti kantaa kyseisen työn soveltuvuuteen 
(Vako 5.12.2007/10154/2006/4159).

Kyse tulee olla niin vaikea-asteisesta pysyvästä sairau-
desta, ettei henkilön voida objektiivisesti arvioiden kat-
soa voivan jatkaa työssään. Sairauden tai vamman tu-
lee rajoittaa työntekijän työkykyä riittävän olennaises-
ti ja pitkäaikaisesti. Itse työn tulee olla tekijälleen sopi-
matonta. Määräaikainen työkyvyttömyys ei ole perus-
te erota työstä (Vako 13.12.2012/7285/2011/4574). 
Toisaalta sairasloman peruste viime kädessä ratkaisee 
(Vako 5.6.2008/6211/2007/2207, perheväkivalta). 

Pysyvän sairaudenkaan osalta eroamisperustet-
ta ei välttämättä ole (esim. HIV-infektio, Vako 
29.5.2008/4920/2007/2111), ellei se estä työntekoa 
hoidon rinnalla. Pelkät lääkärin suositukset eivät ole 
osoitus työn soveltumattomuudesta.

Sairauslomalla oleminen tai henkilön kokema tar-
ve hakeutua sairauslomalle ei itsessään ole työttö-
myysturvalaissa tarkoitettu pätevä syy työstä eroa-
miselle (Vako 6.11.2014/6171/2013/4095, Vako 
2.10.2014/2740/2013/3603).

Sairaslomat ensisijaisia
Jos sairautta voidaan pitää lähinnä väliaikaisena, hoi-
dettavan henkilön tulee turvautua sairaslomiin, lääki-
tykseen ja työterveyshuollon palveluihin. Lääketieteel-
lisesti perusteltua syytä erota työstä ei siis ole, mikä-
li vaivat ovat hoitotoimin hallittavissa. Näitä sairauk-
sia ovat tyypillisesti muun ohessa masennukseen (Va-
ko 16.2.2006/11426/2004/685), paniikkihäiriöön 
(Vako 26.2.2014/4291/2013/826), selkä- ja liikunta-
elinvaivoihin (Vako 10.11.2005/11166/2004/4145, 
Vako 28.8.2008/6791/2007/2995; i schia

s), sekä sydän- ja verenpainetauteihin (Va-
ko 10.11.2005/6424/2004/4144,  Vako 
25.10.2007/8860/2006/3613) liittyvät tilat. Muun 
ohessa sydämen toiminnan rytmihäiriö, kohonnut ve-
renpaine sen enempää kuin esimerkiksi yläraajan rasi-
tus sekä niskavaiva eivät ole lääketieteellisesti peruste-
luja syitä työstä eroamiseen vaan ne ovat hoitotoimin 
hallittavissa olleita tiloja. Sairasloman ollessa kesken 
perustetta erota työstä ei normaalisti liioin ole (Vako 
8.12.2005/7522/2004/4467).

Sairaslomahistoriasta voidaan tehdä johtopäätök-
siä sen suhteen, onko peruste työsopimuksen päät-
tämishetkellä olemassa. Väite siitä, että sairaslo-
mat olisivat vain jatkuneet, ellei työstä olisi erot-
tu, ei ole normaalisti peruste erota työstä (Vako 
15.1.2009/355/2008/110).

Omat tuntemukset eivät kelpaa
Omat subjektiiviset tuntemukset työn sopimat-
tomuudesta eivät ole peruste erota työstä (Vako 
13.1.2011/928/2010/98). Esimerkiksi allergian ai-
heuttamien esteiden tulee perustua lääkärinlausun-
toon, ei omiin tuntemuksiin ja kokemuksiin (Va-
ko 16.2.2006/113/2005/685, lääkärintodistuk-
sesta ei ilmennyt pizzatyöntekijän allergia jauhoil-
le).  Uniongelmat eivät ole normaalisti peruste ero-
ta työstä (Vako 22.5.2008/4921/2007/2016, Vako 
1.12.2011/1343/2011/4481). Työilmapiirin painos-
tavuus ja vähättelevä suhtautuminen tms. koettu olo-
tila ei ole sellaisenaan työstä eroamisen peruste (Vako 
3.4.20083841/2007/1418).

Se, että henkilö kokee työpaikan sisäilman olevan ter-
veydelle haitallista, ei ilman vankkaa lääketieteellis-
tä näyttöä riitä (Vako 25.10.2007/9888/2006/3610; 
yhteyttä astmaan ei voitu näyttää). Pelkkien koettu-
jen oireiden - varsinkaan jos oireita koetaan esimer-
kiksi tiettyyn aikaan vuodesta -  perusteella ei tervey-
delle haitallisia työskentelyolosuhteita voida luotetta-
vasti todeta (Vako 15.5.2008/2191/2007/1939; vaik-
ka purun poisto toimi heikosti ja henkilöllä esiintyi 
jatkuvaa päänsärkyä, nuhaa ja tukkoista oloa, ei sii-
tä voitu päätellä työn soveltumattomuutta). Pelkät 
oireet ovat yleensä lääkityksin hoidettavissa. Näy-
tön homeongelmista tms. tulee olla lääketieteellis-
tä (Vako 4.12.2008/1163/2008/4340), eikä pelk-
kä mahdollinen syy-yhteys riitä (Vako 31.5.2012/ 
791/2011/2162; allergologin mukaan oireet saattoi-
vat johtua koneellisesta ilmastoinnista, mutta sairautta 
ei voitu varmuudella todeta, ei oikeutta erota).

Muut keinot ensisijaisia
Sairauslomien perustuessa työuupumukseen tai kiu-
saamiseen edellytetään myös muihin keinoihin tur-
vautumista ennen työsuhteen päättämistä. Aivan en-
simmäiseksi tulee ennalta keskustella mahdollisuudes-
ta järjestellä työolosuhteita paremmin sopiviksi (Va-
ko 18.2.2010/2994/2009/635). Mikäli keskustelut 
työnantajan kanssa eivät johda mahdollisten epäkoh-
tien selvittämiseen ja korjaamiseen, henkilön tulee en-

nen työstä eroamista ottaa yhteyttä työsuojeluhenki-
löstöön, työterveydenhuoltoon, ammattiyhdistykseen 
tai muuhun ulkopuoliseen tahoon työpaikkaongelmi-
en selvittämiseksi (Vako 26.6.2008/565/2007/2550, 
Vako 10.11.2005/8212/2004/4144, Vako 
28.9.2006/6204/2005/3487). Työstä eroaminen ei 
saa olla objektiivisesti arvioiden ”ennenaikaista” (Va-
ko 3.6.2010/5615/2009/2161: asiassa ei ollut kuiten-
kaan esitetty työstä eroamisen ajankohtaan kohdistu-
vaa sairauslomatodistusta).

Henkilön soveltuvuuden arviointi on lääkärintodis-
tuksesta riippumatta aina työnantajan asia, ei työnteki-
jän itsensä arvioitavissa. Todennäköisyys siitä, että asiat 
voisivat ratketa työjärjestelyin, riittää perusteeksi evä-
tä työttömyysetuus (Vako 4.3.2010/4513/2009/886).

Sairaslomien ohella muita työnteon helpottumis-
ta koskevia ratkaisuja on etsittävä ennen eroamista. 
Työntekoa voidaan helpottaa erilaisin suojavaatetuk-
sin (Vako 1.12.2011/2141/2011/4487: oireita olisi 
voinut lievittää jalkatuilla ja sopivilla jalkineilla, vai-
keissa tapauksissa leikkauksilla; Vako 28.2.2013 Dn-
ro 444/2012/2750: erikoislääkärin lausunnon mu-
kaan henkilö olisi pystynyt siivoustyöhön suojautuen 
suojahanskoilla ja – maskilla).

Vain lääketieteellisesti pätevä peruste eroamishetkellä 
oikeutta työstä eroamiseen korvauksetonta määräai-
kaa saamatta (Vako 25.1.2007/6209/2005/303. Kos-
ka henkilöllä esitetyn selvityksen perusteella oli ollut 
kuntoutusterapian tarve, psykoterapian järjestäminen 
muutoin kuin suunnitelman mukaisena aikana olisi 
ollut varsin epätodennäköistä ja koska henkilö oli yrit-
tänyt työnantajansa kanssa järjestää työvuorojaan psy-
koterapian vuoksi siinä onnistumatta, hänellä oli ollut 
pätevä syy erota työstään).

Muut olosuhteet
Työnteon ja työskentelyn taustaa vasten voidaan ar-
vioida työstä eroamisen perusteen hyväksyttävyyttä. 
Esimerkiksi työsuhteen kestettyä vasta vähän aikaa, ei 
voida luotettavasti useinkaan päätellä, että se voisi ol-
la tekijälleen lääketieteellisesti pysyvästi sopimatonta 
(Vako 14.10.2010/7482/2009/3721). 

Sairasloman perusteen ollessa esimerkiksi lä-
hiomaisen sairaus, perustetta työstä eroamiseen 
työvoimapoliittisesti arvioiden ei ole (Vako 
25.10.2007/8640/2006/3611. Esitetyn selvityksen 
mukaan R:n poika oli sairastunut äkillisesti vaka-
vaan verosolujen syöpäsairauteen. Se oli aiheuttanut 
R:lle psykologisen stressireaktion ja vaatinut omaisil-
ta myös hoitoapua ja tukea sairastuneelle. Seikat ei-
vät kuitenkaan olleet työvoimapoliittisesti päteviä syi-
tä erota työstä).

kolkki.indd   20 9/12/2016   12:00:24 PM



sivu | 21 |

Työstä eroaminen terveydellisistä syistä
Enimmäismaksuajan  
lyhentäminen
Ansiopäivärahaa voidaan nykyisin mak-
saa enintään 500 päivän ajalta. Ansio-
osan enimmäismaksuajasta vähenne-
tään 100 päivää silloin, kun henkilöllä 
on alle kolmen vuoden työhistoria ja sil-
loin, kun hän kieltäytyy työllistymistä 
edistävistä palveluista. Täyden ansiopäi-
värahan enimmäiskesto voi siis nykyisin 
olla 300, 400 tai 500 päivää.

Lakimuutoksen myötä ansiopäivära-
haa maksettaisiin enintään 400 päi-
vän ajalta. Enimmäismaksuajasta vä-
hennettäisiin 100 päivää silloin, kun 
henkilöllä on enintään kolmen vuo-
den työhistoria. Niille henkilöille, 

jotka ovat täyttäneet ansiopäivärahan 
edellytyksenä olevan työssäoloehdon 
täytettyään 58 vuotta, ja jotka ovat 
työskennelleet vähintään viisi vuotta 
edellisen 20 vuoden aikana, voitaisiin 
edelleen maksaa ansiopäiväraha enin-
tään 500 päivän ajalta.

Myös lakimuutoksen jälkeen ansiopäi-
värahaa voitaisiin siis maksaa tilantees-
ta riippuen enintään 300, 400 tai 500 
päivän ajalta. Lakimuutoksen jälkeen 
500 ja 400 päivän enimmäismaksuajan 
edellytykset tiukentuvat kuitenkin huo-
mattavasti. Valtaosalla enimmäismaksu-
aika tippuu 400 päivään ja 300 päivän 
enimmäismaksuaika laajenee kosketta-
maan entistä suurempaa ryhmää.

Omavastuuajan piteneminen
Omavastuuaika asetetaan työttömyy-
den alkaessa ja silloin, kun ansiopäivä-
rahan edellytyksenä oleva työssäoloeh-
to täyttyy uudelleen ja enimmäismak-
suaika alkaa alusta. Omavastuuajal-
ta ei makseta etuutta. Omavastuuaika 
on nykyisin viiden päivän mittainen. 
Lakimuutoksen myötä omavastuuaika 
pitenisi seitsemään päivään.

Omavastuuaikaa koskeva muutos vai-
kuttaisi kaikkiin työttömiin. Vaikutus 
olisi kuitenkin suurempi lomautettu-
jen ja muiden osittain työllistyneiden 
kohdalla. Näille henkilöille voidaan 
asettaa pääsäännön mukaan omavas-
tuuaika kerran vuodessa, sillä työssä-

oloehto täyttyy osittaisen työskente-
lyn vuoksi jatkuvasti uudelleen.

Korotusosat
20 vuoden työhistorian perusteel-
la maksetaan nykyisin korkeampaa 
etuutta ensimmäisen 90 etuuspäi-
vän ajalta. Lakimuutoksen myötä tä-
mä paljon tulkintaa aiheuttanut ko-
rotusosa poistuu. Työllistymistä edis-
tävien palvelujen ajalta maksettaisiin 
edelleen korotusosaa. Tämän korotus-
osan taso kuitenkin pienenisi. 1000-
3000 euroa ansaitsevalla korotusosa 
pienenisi 23 %.

TYÖTTÖMYYSTURVAN TIUKENNUKSET  
ensi vuoden alusta
Vuoden 2017 alusta lukien työttömyysturvaan suunnitellaan taas tiukennuksia. Lakiesityksen mukaan  
ansiopäivärahan enimmäismaksuaika lyhenisi 500 päivästä 400 päivään. Työttömyyden alussa asetettava 
korvaukseton omavastuuaika pitenisi viidestä päivästä takiaisin seitsemään päivään. 

Nykyisin Esitetyn lakimuutoksen jälkeen

Ansiopäivärahan enimmäiskesto on 500 päivää.

Ansiopäivärahan ansio-osan enimmäiskesto on 500 päivää, jos  
sinulla on  vähintään kolmen vuoden työhistoria,  etkä ole kieltäytynyt työllis-
tymistä edistävästä palvelusta. 

Jos työttömyys jatkuu 500 päivän jälkeen,  
voit saada työmarkkinatukea Kelasta.

Ansiopäivärahan enimmäiskesto on 500 päivää, jos olet  58-vuotias  täyttäes-
säsi ansiopäivärahan työssäoloehdon ja sinulla on  vähintään viiden vuoden 
työhistoria  viimeisen 20 vuoden aikana. 

Jos työttömyys jatkuu 500 päivän jälkeen, voit saada työmarkkinatukea  
Kelasta. (Suurella osalla uuden 500 päivän edellytykset täyttävää ryhmää on 
ns.  lisäpäivien perusteella oikeus ansiopäivärahaan eläkeikään asti.)

Ansiopäivärahan ansio-osan enimmäiskesto on 400 päivää,  
jos sinulla on  alle kolmen vuoden työhistoria tai olet kieltäytynyt  
työllistymistä edistävästä palvelusta. 

400 päivän jälkeen ansiopäiväraha maksetaan 100 päivän ajan  
perusosan (= yhtä suuri kuin peruspäiväraha ja työmarkkinatuki) suuruisena. Jos 
työttömyys jatkuu 500 päivän jälkeen, voit saada työmarkkinatukea Kelasta.

Ansiopäivärahan enimmäiskesto on 400 päivää, jos sinulla on  yli kolmen 
vuoden työhistoria. 

Jos työttömyys jatkuu 400 päivän jälkeen, voit saada työmarkkinatukea Kelasta.

Ansiopäivärahan ansio-osan enimmäiskesto on 300 päivää,  
jos sinulla on  alle kolmen vuoden työhistoria ja olet kieltäytynyt  
työllistymistä edistävästä palvelusta. 

300 päivän jälkeen ansiopäiväraha maksetaan 200 päivän ajan  
perusosan (= yhtä suuri kuin peruspäiväraha ja työmarkkinatuki) suuruisena.  
Jos työttömyys jatkuu 500 päivän jälkeen, voit saada työmarkkinatukea Kelasta.

Ansiopäivärahan enimmäiskesto on 300 päivää, jos sinulla on   
enintään kolmen vuoden työhistoria.

Jos työttömyys jatkuu 300 päivän jälkeen, voit saada  
työmarkkinatukea Kelasta.

Työttömyyden alkaessa ja silloin, kun ansiopäivärahan edellytyksenä oleva 
työssäoloehto täyttyy uudelleen, asetetaan  viiden päivän mittainen omavas-
tuuaika. Omavastuuajalta ei makseta etuutta.

Työttömyyden alkaessa ja silloin, kun ansiopäivärahan edellytyksenä  
oleva työssäoloehto täyttyy uudelleen, asetetaan seitsemän  
päivän  mittainen omavastuuaika (työttömyyttä vastaava aika, ei  
välttämättä päivien lukumäärä). Omavastuuajalta ei makseta etuutta.

Korkeampaa etuutta maksetaan pitkän työhistorian perusteella  
ja työllistymistä edistävien palvelujen ajalta. 

2000 euroa ansaitsevan henkilön kohdalla etuus on 157 euroa/kk  
tavallista ansiopäivärahaa korkeampi. 3000 euroa ansaitsevalla etuus on  
281 euroa/kk korkeampi.

Korkeampaa etuutta maksetaan työllistymistä edistävien  
palvelujen ajalta. 

2000 euroa ansaitsevan henkilön kohdalla etuus on 121 euroa/kk  
tavallista ansiopäivärahaa korkeampi. 3000 euroa ansaitsevalla etuus on  
216 euroa/kk korkeampi.

Enimmäismaksuajan  
lyhentäminen
Ansiopäivärahaa voidaan nykyisin mak-
saa enintään 500 päivän ajalta. Ansio-
osan enimmäismaksuajasta vähenne-
tään 100 päivää silloin, kun henkilöllä 
on alle kolmen vuoden työhistoria ja sil-
loin, kun hän kieltäytyy työllistymistä 
edistävistä palveluista. Täyden ansiopäi-
värahan enimmäiskesto voi siis nykyisin 
olla 300, 400 tai 500 päivää.

Lakimuutoksen myötä ansiopäivära-
haa maksettaisiin enintään 400 päi-
vän ajalta. Enimmäismaksuajasta vä-
hennettäisiin 100 päivää silloin, kun 
henkilöllä on enintään kolmen vuo-
den työhistoria. Niille henkilöille, 

jotka ovat täyttäneet ansiopäivärahan 
edellytyksenä olevan työssäoloehdon 
täytettyään 58 vuotta, ja jotka ovat 
työskennelleet vähintään viisi vuotta 
edellisen 20 vuoden aikana, voitaisiin 
edelleen maksaa ansiopäiväraha enin-
tään 500 päivän ajalta.

Myös lakimuutoksen jälkeen ansiopäi-
värahaa voitaisiin siis maksaa tilantees-
ta riippuen enintään 300, 400 tai 500 
päivän ajalta. Lakimuutoksen jälkeen 
500 ja 400 päivän enimmäismaksuajan 
edellytykset tiukentuvat kuitenkin huo-
mattavasti. Valtaosalla enimmäismaksu-
aika tippuu 400 päivään ja 300 päivän 
enimmäismaksuaika laajenee kosketta-
maan entistä suurempaa ryhmää.

Omavastuuajan piteneminen
Omavastuuaika asetetaan työttömyy-
den alkaessa ja silloin, kun ansiopäivä-
rahan edellytyksenä oleva työssäoloeh-
to täyttyy uudelleen ja enimmäismak-
suaika alkaa alusta. Omavastuuajal-
ta ei makseta etuutta. Omavastuuaika 
on nykyisin viiden päivän mittainen. 
Lakimuutoksen myötä omavastuuaika 
pitenisi seitsemään päivään.

Omavastuuaikaa koskeva muutos vai-
kuttaisi kaikkiin työttömiin. Vaikutus 
olisi kuitenkin suurempi lomautettu-
jen ja muiden osittain työllistyneiden 
kohdalla. Näille henkilöille voidaan 
asettaa pääsäännön mukaan omavas-
tuuaika kerran vuodessa, sillä työssä-

oloehto täyttyy osittaisen työskente-
lyn vuoksi jatkuvasti uudelleen.

Korotusosat
20 vuoden työhistorian perusteel-
la maksetaan nykyisin korkeampaa 
etuutta ensimmäisen 90 etuuspäi-
vän ajalta. Lakimuutoksen myötä tä-
mä paljon tulkintaa aiheuttanut ko-
rotusosa poistuu. Työllistymistä edis-
tävien palvelujen ajalta maksettaisiin 
edelleen korotusosaa. Tämän korotus-
osan taso kuitenkin pienenisi. 1000-
3000 euroa ansaitsevalla korotusosa 
pienenisi 23 %.

TYÖTTÖMYYSTURVAN TIUKENNUKSET  
ensi vuoden alusta
Vuoden 2017 alusta lukien työttömyysturvaan suunnitellaan taas tiukennuksia. Lakiesityksen mukaan  
ansiopäivärahan enimmäismaksuaika lyhenisi 500 päivästä 400 päivään. Työttömyyden alussa asetettava 
korvaukseton omavastuuaika pitenisi viidestä päivästä takiaisin seitsemään päivään. 

Nykyisin Esitetyn lakimuutoksen jälkeen

Ansiopäivärahan enimmäiskesto on 500 päivää.

Ansiopäivärahan ansio-osan enimmäiskesto on 500 päivää, jos  
sinulla on  vähintään kolmen vuoden työhistoria,  etkä ole kieltäytynyt työllis-
tymistä edistävästä palvelusta. 

Jos työttömyys jatkuu 500 päivän jälkeen,  
voit saada työmarkkinatukea Kelasta.

Ansiopäivärahan enimmäiskesto on 500 päivää, jos olet  58-vuotias  täyttäes-
säsi ansiopäivärahan työssäoloehdon ja sinulla on  vähintään viiden vuoden 
työhistoria  viimeisen 20 vuoden aikana. 

Jos työttömyys jatkuu 500 päivän jälkeen, voit saada työmarkkinatukea  
Kelasta. (Suurella osalla uuden 500 päivän edellytykset täyttävää ryhmää on 
ns.  lisäpäivien perusteella oikeus ansiopäivärahaan eläkeikään asti.)

Ansiopäivärahan ansio-osan enimmäiskesto on 400 päivää,  
jos sinulla on  alle kolmen vuoden työhistoria tai olet kieltäytynyt  
työllistymistä edistävästä palvelusta. 

400 päivän jälkeen ansiopäiväraha maksetaan 100 päivän ajan  
perusosan (= yhtä suuri kuin peruspäiväraha ja työmarkkinatuki) suuruisena. Jos 
työttömyys jatkuu 500 päivän jälkeen, voit saada työmarkkinatukea Kelasta.

Ansiopäivärahan enimmäiskesto on 400 päivää, jos sinulla on  yli kolmen 
vuoden työhistoria. 

Jos työttömyys jatkuu 400 päivän jälkeen, voit saada työmarkkinatukea Kelasta.

Ansiopäivärahan ansio-osan enimmäiskesto on 300 päivää,  
jos sinulla on  alle kolmen vuoden työhistoria ja olet kieltäytynyt  
työllistymistä edistävästä palvelusta. 

300 päivän jälkeen ansiopäiväraha maksetaan 200 päivän ajan  
perusosan (= yhtä suuri kuin peruspäiväraha ja työmarkkinatuki) suuruisena.  
Jos työttömyys jatkuu 500 päivän jälkeen, voit saada työmarkkinatukea Kelasta.

Ansiopäivärahan enimmäiskesto on 300 päivää, jos sinulla on   
enintään kolmen vuoden työhistoria.

Jos työttömyys jatkuu 300 päivän jälkeen, voit saada  
työmarkkinatukea Kelasta.

Työttömyyden alkaessa ja silloin, kun ansiopäivärahan edellytyksenä oleva 
työssäoloehto täyttyy uudelleen, asetetaan  viiden päivän mittainen omavas-
tuuaika. Omavastuuajalta ei makseta etuutta.

Työttömyyden alkaessa ja silloin, kun ansiopäivärahan edellytyksenä  
oleva työssäoloehto täyttyy uudelleen, asetetaan seitsemän  
päivän  mittainen omavastuuaika (työttömyyttä vastaava aika, ei  
välttämättä päivien lukumäärä). Omavastuuajalta ei makseta etuutta.

Korkeampaa etuutta maksetaan pitkän työhistorian perusteella  
ja työllistymistä edistävien palvelujen ajalta. 

2000 euroa ansaitsevan henkilön kohdalla etuus on 157 euroa/kk  
tavallista ansiopäivärahaa korkeampi. 3000 euroa ansaitsevalla etuus on  
281 euroa/kk korkeampi.

Korkeampaa etuutta maksetaan työllistymistä edistävien  
palvelujen ajalta. 

2000 euroa ansaitsevan henkilön kohdalla etuus on 121 euroa/kk  
tavallista ansiopäivärahaa korkeampi. 3000 euroa ansaitsevalla etuus on  
216 euroa/kk korkeampi.
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Kouluttajana toimii Tom Pöysti. Tom valmistui teatteri-
korkeasta vuonna -79 ja näytteli kahdeksan vuotta vain 
todetakseen olevansa väärässä ammatissa. Pohjoisnor-
jalaisen lohenperkuulaitoksen, britti-imperiumin Shet-
land-saarten sekä rituaalisen kivesten pesun jäämeres-
sä jälkeen oli luonnollista ajautua Kuusamoon, josta 
Tomin henkilöstöpuolen opit pääasiassa ovat lähtöisin.

Kouluttaja, sparraaja, valmentaja. Provokaattori, nau-
rattaja, yhteishengen nostattaja. Tom Pöysti on ollut 
viimeiset vuodet Suomen suosituimpia puhujia.

Pöysti pauhaa energiallaan hengestä ja mielekkyydes-
tä, yhteisöllisyydestä ja yhteisvastuusta, arvoista ja 
arvostamisesta sekä mokaamisen ja ristiriitojen välttä-
mättömyydestä. Painavaa asiaa, paradokseja ja provo-
kaatioita keventävät värikkäät tarinat sekä imitaatiolla 
höystetty komiikka, joka saa yleisön kuin yleisön naura-
maan – useimmiten itselleen.

Tilaisuus on maksuton. 
Väliajalla on tarjolla virvokkeita ja pientä iltapalaa

Ilmoittaudu osoitteessa www.esimiesliitto.com. Ilmoittautuminen sulkeutuu aina viikkoa 

ennen kutakin koulutusiltaa. Tätä ei kannata kuunnella yksin. Kerää porukka tai tuo puolisosi 

ja tule viihtymään ja oppimaan vakavista asioista hauskalla tavalla.

Kuopio 27.9.2016 tiistai klo 18 – 20 Original Sokos Hotel Puijonsarvi

Helsinki 29.9.2016 torstai klo 18 – 20 Original Sokos Hotel Presidentti

Tampere 11.10.2016 tiistai klo 18 – 20 Solo Sokos Hotel Torni

Oulu 13.10.2016 torstai klo 18 – 20 Original Sokos Hotel Arina / Vanhan paloaseman ullakko

Turku 25.10.2016 tiistai klo 18 – 20 Holiday Club Caribia

TOM 
PÖYSTI

Kaupanalan esimiesliitto 
järjestää paikallisyhdistys-
tensä kanssa syksyllä 2016 
koulutussarjan teemalla 

USKALLA OLLA ESIMIES
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Esimiesveteraanit kylpylämatkalle Tallinnaan

Etelä-Suomi 
pikkujouluilee 
Tallinnaan!
Muutamia hyttejä jäljellä! 
piirimme pikkujoulumatkalle Tallin-
naan 26. - 27.11.2016. Tallink Star 
lähtee lauantaina 26.11. klo 10.30 ja 
perillä Tallinnassa olemme klo 12.30. 
Laivassa buffetaamiainen, Tallinnas-
sa yhteinen illallinen. Yövymme 2hh 
Tallink City Hotellissa. 

P a l u u  s u  2 7 . 1 1 . Ta l -
l i nk  St a r i l l a  k l o  13 .30 .  
Matkan hinta jäseneltä 80€ + ha-
lutessa bussikuljetukset Lah-
ti-satama-Lahti 20€. Hinta avec 
132€ + halutessa kuljetukset 20€. 
Matkan perushintaan kuuluu aami-
ainen menomatkalla, yhteinen il-
lallinen ruokajuomineen ja ho-
telliaamiainen sunnuntaiaamu-
na + yö 2hh Tallink City Hotel.  
Ilmoittautumiset www.esimiesliitto.
com. 

Kaikki joukolla mukaan! Tallinnan 
joulutori on tuolloin jo avattu.

Ja eteläsuomalaiset huomio! Liiga-
kausi alkanut - HIFKin, HPKn ja Pe-
licansin peleihin taas lippuja tarjolla.

Varaukset marjo.leutola@esimiesliit-
to.com.

Tervetuloa kylpylämatkalle Tallinnaan 
Kalev Spa -kylpylään 20.-24.11.2016.

Matkalle mahtuu mukaan 50 hlöä il-
moittautumisjärjestyksessä.

Lähtö 20.11. klo 10.30 Helsinki, Län-
sisatama, Tallink Star/Superstar, Tallin-
nassa perillä  Reisisadama  D-terminaa-
li klo 12.30

Paluu Tallinna-Helsinki Star/Superster, 
24.11 kello 13.30 Tallinnan, Reisisada-
ma D-terminaali, takaisin Helsingissä 
Länsisatamassa kello 15.30.

Kalev Spa on monipuolinen kylpylä-
hotelli, joka sijaitsee Vanhankaupun-
gin reunalla, kävelymatkan päässä sa-
tamasta ja Viru-keskuksesta. Kylpylässä 
on iso vesipuisto, kauneushoitola, hoi-
to-osasto ja ravintola. 

Kylpylämatkan normaalihinta 279 e, 
hinta edellyttää vähintään 35 matkal-
le osallistujaa. Kaupan Esimiesveteraa-
nit ry:n jäsenhinta 179e ja ei-jäsen seu-
ralaiselle 229e. 1hh veloitetaan 100e li-
sämaksu. 

Hintaan sisältyy:
-meno-paluu laivamatkat kansipaikoin 
Tallink Star/Superstar pikalaivoilla

-majoitus 2hh, 4 vrk Kalev Spa

-puolihoitoruokailut aamiainen ja päi-
vällinen (alkaen tulopäivän päivällises-
tä ja päätyen lähtöpäivän aamiaiseen, 
muuten aamiainen ja päivällinen)

-vesipuiston, saunojen ja kuntosalin ra-
jaton käyttö aukioloaikoina

-kylpytakin käyttö

-tervetulotilaisuus ja talokierros oppaan 
johdolla

-4x vesivoimistelu (30 min)

-2x tervehdyttävä suolahuone (40 min)

-3x klassinen hieronta (30 min)

-1xkylmä tai lämmin parafiinihoito käsil-
le TAI jaloille (20 min)

-1 lääkärin vastaanotto (MA tai TI)

-2 hoitoa lääkärin määräyksestä seu-
raavasta valikoimasta: paikallinen kyl-
mähoito, paikallinen lämpöhoito, 
podometria(jalkapohjan tutkimus), laser-
hoito, magneettihoito, inhalaatio, EKG, 
verensokerin ja kolesterolin mittaus, ras-
vaprosentin mittaus, valohoito, infra-
punasauna, ultraäänihoito

-kävelysauvojen käyttömahdollisuus

Hoitoajat on itse varattava suoraan kyl-
pylästä p. +372 649 3350 tai s-posti well-
ness@kalevspa.ee

Jos joku haluaa tilata kotimaan bussikul-
jetuksen, meno/paluu hinta 30e, Ikaalis-
ten Matkatoimiston tarjoamilta reiteiltä 
muiden Ikaalisten Matkatoimiston asi-
akkaiden kanssa. Kotimaan bussikulje-
tukset eivät sisälly tarjoushintaan, mut-
ta halutessaan voi soittaa Ikaalisten Mat-
katoimisto p.03 45800/Johanna Kouru, 
ja tilata bussikyydin sopivaksi katsomal-
taan pysäkiltä.

Sitovat ilmoittautumiset 27.9.2016 
mennessä liiton toimistoon Marjo Leu-
tola s-postilla marjo.leutola.esimiesliitto.
com tai puhelimella 03 875 8040.

Matkustajan tulee ilmoittaa seuraa-
vat tiedot: etu- ja sukunimi, suku-
puoli, gsm-numero, kansalaisuus, 
syntymäaika(ppkkvv) ja kenen kanssa 
majoittuu samaan huoneeseen. Yksin il-
moittautuneilta veloitamme1hh lisähin-
nan 100e. Matkan maksun eräpäivä on 
5.10.2016.

TERVETULOA !

Kaupanalan esimiesliitto KEY 
ry jakautuu alueellisiin piiri-
yhdistyksiin, joiden on pidet-
tävä sääntömääräinen vuosi-
kokouksensa syys – marras-
kuiden välisenä aikana. Käsi-
teltävänä ovat mm. edellisen 
vuoden tilinpäätös, seuraa-
van toimintavuoden talousar-

vio ja toimintaohjelma.

Satakunnan piirin Kaupan Esimie-
het ry:n sääntömääräinen vuosikoko-
us pidetään Viking XPRS-laivan ko-
koustiloissa perjantaina 21.10.2016 
klo 21.30 alkaen. Kokouksessa esillä 
sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa. Johtokunta 

Pohjois-Karjalan piirin Kaupan esi-
miehet ry:n sääntömääräinen vuosi-
kokous pidetään Original Sokos Ho-
tel Kimmelin kokoustiloissa, osoit-
teessa Itäranta 1, Joensuu, sunnun-
tiana 20.11.2016 klo 14 alkaen. Ko-
kouksessa esillä sääntömääräiset asiat.

Keski-Suomen piirin Kaupan Esi-
miehet ry:n sääntömääräinen vuosi-
kokous pidetään Sokos Hotel Alexan-
dran kokoustiloissa, osoitteessa Han-
nikaisenkatu 35, Jyväskylä, perjantai-
na 18.11.2016 klo 18 alkaen. Koko-
uksessa esillä sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa. Johtokunta 

Keski-Pohjanmaan piirin Kau-
pan Esimiehet ry:n sääntömääräi-
nen vuosikokous pidetään Koskiho-

Piiriyhdistystemme vuosikokouksia syksyllä 2016

vissa, osoitteessa Uunilanrantatie 2, 
Himanka, keskiviikkona 12.10.2016 
klo 18.00 alkaen. Aloitetaan ruokai-
lulla.  Kokouksessa esillä sääntömää-
räiset asiat.

Tervetuloa. Johtokunta 

Kymen piirin Kaupan Esimiehet ry:n 
sääntömääräinen vuosikokous pide-
tään Ravintola Viljamaalla, osoittees-
sa Alaportintie 226, Liikkala, torstai-
na 20.10.2016 klo 18 alkaen. Koko-
uksessa esillä sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa. Johtokunta 

Pohjois-Savon piirin Kaupan Esi-
miehet ry:n sääntömääräinen vuosi-
kokous pidetään Sokos Hotel Puijon-
sarvessa, osoitteessa Minna Canthin-
katu 16, Kuopio, tiistaina 27.9.2016 
klo 20 alkaen. Kokouksessa esillä 
sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa. Johtokunta 

Etelä-Savon piirin Kaupan Esimie-
het ry:n sääntömääräinen vuosikoko-
us pidetään ABC Juvan kokoustilois-
sa, osoitteessa Tulostie 1, Juva, tiistai-
na 18.10.2016 klo 17 alkaen. Koko-
uksessa esillä sääntömääräiset asiat. 

Tervetuloa. Johtokunta

Pohjois-Suomen piirin Kaupan Esi-
miehet ry:n sääntömääräinen vuo-
sikokous pidetään Vanhan paloase-
man ullakolla, osoitteessa Kauppuri-
enkatu 24 A, 3. krs, Oulu, torstaina 
13.10.2016 klo 20 alkaen. Kokouk-
sessa esillä sääntömääräiset asiat. Joh-
tokunta kokoontuu ennen vuosiko-
kousta samassa tilassa klo 17 – 18.

Tervetuloa. Johtokunta 

Etelä-Suomen piirin Kaupan Esimie-
het ry:n sääntömääräinen vuosikoko-
us pidetään Original Sokos hotel Pre-
sidentin kokoustiloissa, osoitteessa 
Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki, 
torstaina 29.9.2016 klo 16 alkaen. 
Kokouksessa esillä sääntömääräiset 
asiat.

Tervetuloa. Johtokunta

Pirkka-Hämeen piirin Kaupan Esi-
miehet ry:n sääntömääräinen vuo-
sikokous pidetään Solo Sokos ho-
tel Tornin kokoustiloissa, osoitteessa 
Ratapihankatu 43, Tampere, tiistaina 
11.10.2016 klo 20 alkaen. Kokouk-
sessa esillä sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa. Johtokunta 

Lounais-Suomen piirin Kaupan Esi-
miehet ry:n sääntömääräinen vuo-
sikokous pidetään Holiday Club 
Caribian kokoustiloissa, osoittees-
sa Kongressikuja 1, Turku, tiistaina 
25.10.2016 klo 20 alkaen. Kokouk-
sessa esillä sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa. Johtokunta 

Etelä-Pohjanmaan piirin Kaupan 
Esimiehet ry:n sääntömääräinen 
vuosikokous pidetään ABC Seinäjo-
en kokoustiloissa, osoitteessa Verka-
tehtaankatu 13, Seinäjoki, maanan-
taina 24.10.2016 klo 18 alkaen. Ko-
kouksessa esillä sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa. Johtokunta 
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Helposti matkaan 
Reittimatka Helsinki–Tallinna–Helsinki 
Henkilölippu ja henkilöauto.
Maks. 4 henkilöä + 2 autoa/kuponki. 
Voimassa 15.8.–22.12.2016.
Tuotetunnus FPREIT

Iloa ympäri vuoden!
Tutustu Gabriellan ja Mariellan uusiin ruoka- 
ja viihderavintoloihin, mukaviin hytteihin ja 
nauti uudenlaisesta viihteestä ja huippuartis-
teista. Viking XPRS taas tarjoaa teemaristei-
lyjä, tanssia, Ville Viking -lähtöjä, musiikkia ja 
paljon muuta. Merimatka on myös shoppai-
lumatka; tee edullisia löytöjä syysuutuuksien 
täyttämissä merimyymälöissä. 

Varaa nyt: vikingline.fi
Etu koskee vain uusia varauksia, eikä etua voi 

yhdistää muihin tarjouksiin.  Ateriat ja hytit lisämaksusta ellei 
toisin mainita. Kuponki luovutetaan terminaalin lähtöselvityk-

seen. Paikkoja rajoitetusti. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Päiväksi Tukholmaan
Helsinki–Tukholma-risteily 
A–C-hyttiluokissa.  
Maks. 2 hyttiä/kuponki. 
Ikäraja 21 v.
Voimassa 15.8.–22.12.2016.
Tuotetunnus FPKRY

Piristävä piipahdus merellä
Päiväristeily Tallinnaan  
Maks. 8 hlöä/kuponki.  
Ikäraja 18 v.  
Voimassa 15.8.–22.12.2016.
Tuotetunnus FPKRY

Iloinen hetki ystävien kanssa 
Miniristeily Helsingistä
A- ja B-/B2P-hyttiluokissa.  
Maks. 2 hyttiä/kuponki.  
Ikäraja 18 v. 
Voimassa 15.8.–22.12.2016.
Tuotetunnus FPKRY

Jopa 
–50 % 
päivän 

hinnasta

preorder.vikingline.com
Ennakkotilaa juhlajuomat!

Paljon teema- ja erikois-

lähtöjä! vikingline.fi

Menoksi! 
Reittimatka Helsinki–Tukholma–Helsinki 
A–C-hyttiluokissa, henkilölippu ja henkilöauto.
Maks. 4 hlöä, 1 auto + 1 hytti/kuponki. 
Voimassa 15.8.–22.12.2016.
Tuotetunnus FPREIT

Jopa 
–30 %  
päivän  

hinnasta

Jopa 
–50 %  
päivän  

hinnasta

Jopa 
–50 %  
päivän  

hinnasta

Jopa 
–50 %  
päivän  

hinnasta

Jopa 
–50 %  
päivän  

hinnasta
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