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Kiky-sopimuksessa sovittiin työajan 
pidentämisestä kolmella työpäiväl-
lä vuodessa. Kilpailukykysopimus 
on antanut monia mahdollisuuk-
sia työajan pidentämiseen. Ammat-
ti- ja työnantajaliitot ovat saaneet so-
pia työajan 24 tunnin pidentämisen 
tavasta alakohtaisesti eikä sopiminen 
ole toisaalta edes koskenut aloja, joil-
la työehtosopimuksia ei tunneta. Ko-
ko kiky on monen mielestä silti muu-
ta kuin harkittua tekemistä. Tuskin 
Suomi nousukiitoon näillä keinoin 
lähteekään. Asiantuntijoista selvää 
ei ainakaan saa. Oikeassa lienee vain 
dosentti, joka on todennut, että kiky 
on tänä keväänä viettänyt enemmän 
aikaa karilla kuin Costa Concordia. 
Työpaikoilla on asian tiimoilta syk-
syn ja kevään aikana käytetty monel-
la alalla neuvotteluihin enemmän ai-
kaa kuin mitä sopimus tuo lisää.  Sel-
vää kuin pläkki on sekin, että kukaan 
ei kykene koskaan järjellä selittämään 
myönteistenkään työllisyys- tai talo-
usvaikutusten johtuneen varmasti ni-
menomaan kikystä. 

Kilpailukykysopimusta on ajettu 
maaliin riippumatta siitä, onko sii-
tä Suomelle hyötyä vai haittaa.  Jot-
kut yritykset ovat jättämässä työajan 
pidennyksen tekemättä sen takia, että 
niissä on toimiva paikallisen sopimi-
sen kulttuuri tai muutoin kyky teh-
dä henkilöstön oikeaksi kokemia toi-
mivia ratkaisuja. Esimerkiksi 10 pro-
senttia insinöörialan yrityksistä aikoo 
jatkaa työntekoa nykyisillä työajoilla. 
Kuudennes metallin työpaikoista ei 
lisännyt työaikaa. Sen sijaan esimer-
kiksi julkisella sektorilla työajan pi-
dennys tehdään kattavasti. Kikytun-
nit toteutetaan monella työpaikalla 
enimmäkseen viikkotyöajan lisäyk-
sen muodossa. Samoin kaikki met-
säteollisuuden työpaikat pidentävät 
työaikaansa kilpailukykysopimuksen 
mukaisesti. Kaupan alalla on vuoros-
taan sovittu vuosivapaajärjestelmäs-
tä. Tavat kikyttää vaihtelevat alasta ja 
työpaikasta riippuen. Jotkut hoitavat 
työpalaverinsa lenkkipolulla, toiset 

kahvia hartaasti ryystämällä tai mak-
karaa grillaamalla taikka käymällä 
vessassa ajan kanssa. Yleisin tapa tai-
taa olla tehdä arkipyhätöitä taikka vä-
hentää pekkasia tai tavalla tai toisella 
saldoa työaikapankista tai vastaavasta.

Kikyn tavoite on lisätä tuottavuutta 
sillä, että jokainen suomalainen tekisi 
päivässä 6 minuuttia enemmän. Työ-
ajan lisääminen ei kuitenkaan lisää 
tuottavuutta, koska aivot tarvitsevat 
lepoa ja virikkeitä. Aloilla, joissa on 
aina tehty palkatonta työtä, työajan 
pidentäminen tarkoittaa kaiken lisäk-
si vain palkattoman työn osuuden vi-
rallista vähentymistä. Työajan piden-
täminen vastuullisten toimihenkilöi-
den osalta esimerkiksi kaupan kentäs-
sä on absurdia ottaen huomioon sen, 
että nykytilanteessa esimerkiksi kau-
pan esimiehet tekevät yli 250 tuntia ja 
ylemmät toimihenkilöt noin 200 tun-
tia vuodessa korvauksettomia ylitöi-
tä. Talkoohenki ei asialliseksi perus-
teluksi kelpaa. Silti myös monet kau-
pan alan yritykset ovat viime aikoi-
na ilmaisseet haluaan kyykyttää myös 
ylempiä toimihenkilöitään, vaikka 
henkilöstöryhmällä ei ole omaa työ-
ehtosopimusta. Kilpailukykysopimus 
on johtamassa riitoihin myös esimer-
kiksi metsäteollisuusyrityksissä.

Kilpailukykysopimuksen on ay-liik-
keen puolella nähty olleen huonois-
ta vaihtoehdoista vähiten huono. On 
onnistuttu selittämään itselle, että so-
pimus on tehtävä, jotta vältytään pa-
hemmilta vaihtoehdoilta. Lähimen-
neisyys on ollut sopimusta tehtäes-
sä miesmuistissa. Työttömyyspäivära-
han kestoa oli juuri päätetty lyhentää 
ja työttömyysturvan omavastuuaikaa 
pidentää. Korotusosien poistumises-
ta oli myös päätetty. Määräaikaisten 
työsuhteiden perusteisiin oli tulossa 
heikennyksiä. Koeaikaa oli pidennet-
ty lailla neljästä kuuteen kuukauteen. 
Vuosiloman sairauspäiviin oli säädet-
ty kuuden päivän omavastuu. Aikuis-
koulutustuen ehtoja oli päätetty hei-
kentää ja työttömältä viedä omaeh-
toisen opiskelun kulukorvaus. Työn-

antajan lakiin perustuvaa irtisanotun 
työntekijän takaisinottovelvollisuusai-
kaa oli linjattu lyhennettävän yhdek-
sästä neljään kuukauteen. Vuorottelu-
vapaan ehtojen kiristämisestä ja enim-
mäiskeston lyhentämisestä oli päätet-
ty laajasta vastustuksesta huolimat-
ta.  Perhevapaalla oleviakaan ei oltu 
unohdettu. Oli saneltu, että vanhem-
painvapaan korotettu 30 päivän mak-
suosuus poistuu ja vuosilomaa kertyy 
vain puolelta vuodelta.

Kikyssä päätettiin Suomen pelasta-
misesta sopimalla, että työntekijöi-
den sosiaalivakuutusmaksut kasva-
vat: kohta kestovertoduunari onkin 
tonnin työnantajalle halvempi kuin 
aikaisemmin. Sovittiin, että vuosi-
työaikaa pidennetään kokoaikatyös-
sä ansiotasoa muuttamatta keskimää-
rin 24 tuntia että julkisella sektoril-
la lomaraha leikkautuu väliaikaisesti 
30 prosenttia. Vaakakuppiin riitti lu-
paus, maan hallitus luopuu 1,5 mil-
jardin euron lisäleikkauslistasta ja ve-
ronkorotuksista. Sekin lämmitti, et-
tä aikuiskoulutustuen leikkaukset lie-
venivät ja työttömien muutosturvaan 
saatiin parannusta: irtisanotuille kou-
lutusta ja työterveyshuoltoa. Kikyä ei 
olisi syntynyt, jos hallitus ei olisi lie-
ventänyt tai perunut leikkauksia sekä 
luvannut parannuksia ja verohelpo-
tuksia. Se, että kiky niin tulkitsevan 
mukaan velvoittaisi hallituksen val-
mistelemaan kolmikantaisesti muu-
tokset työlainsäädäntöön ja ansiosi-
donnaiseen sosiaaliturvaan, on läm-
mittänyt myös housuissa. Muodon 
vuoksi leikkauksia on toki vastustet-
tu kaikissa valmisteluvaiheissa, mut-
ta muutoin muuhun ei ole ryhdytty.

Sittemmin uuden vuoden lupauk-
set on lunastettu monen ärtymyksek-
si heikennyksiä edelleen valmistellen. 
Esimerkiksi kaavailtu työttömyystur-
van aktiivimalli, eli se, että työttö-
myysetuudesta leikataan vielä 4,65 % 
määräajaksi, mikäli työtön ei ole työs-
säoloehdon täyttävässä työssä tai työl-
listymistä edistävässä palvelussa 65 
työttömyyspäivärahan aikana, on mo-

nen mielestä vastoin kikyssä sovittua. 
Neuvotteluilmapiiriä ei ole paranta-
nut myöskään EK:n – sinänsä sään-
tömuutoksensa taakse selitettävissä 
oleva - päätös irtisanoa keskusjärjes-
tösopimukset. Monet ovatkin ilmoit-
taneet, että irtisanotut keskusjärjes-
tösopimukset on neuvoteltava osaksi 
työehtosopimuksia ennen kuin seu-
raavat palkka- ja työehtoneuvottelut 
voidaan käynnistää. Ne pitävät EK:n 
päätöstä huonosti harkittuna kilpailu-
kykysopimuksen ollessa vielä voimas-
sa. Työehtosopimusneuvottelut vai-
keutuvat, kun niissä joudutaan sopi-
maan myös keskusjärjestösopimuk-
sissa sovittuja asioita. Ne vaikeutu-
vat muutoinkin, koska EK:ssa ei enää 
tiedetä, missä maa makaa. EK:n jä-
senliitot viestivät keskusjärjestölleen: 
”älkää soittako meille, me soitamme 
teille, jos asiaa on”. Näissä olosuhteis-
sa menevät pesuveden mukana myös 
Suomen mallit ja muut vastaavat, jos-
ta maan hallitus voi vuorostaan hakea 
ärsykkeensä, jos sellaista kokee tarvit-
sevansa omiin tarkoitusperiinsä. Edes-
sä oleva liittokierros ei tule olemaan 
helppo. Ei ole myöskään poissuljet-
tua, etteikö kikyssä sovittua neuvotel-
la myöhemmin uusiksi. 

Kiky on ollut palkansaajille vaikea 
rasti eikä sen toteutuskaan ole kivu-
tonta ollut. Työnantajalle kiky on ol-
lut tärkeä siksi, että maksettua palk-
kaa vastaan on haluttu muutakin kuin 
työstäpoissaoloa. Työnantajan tavoit-
teena tulee seuraavalla sopimuskier-
roksella olemaan pyrkimys edelleen 
eri alojen käytäntöjen eriyttämiseen 
ja kustannussäästöihin. Valoa ei näy 
putken toisestakaan päästä. Leikka-
uksia ja veronkorotuksia valtiovallan 
taholta taitaa ennen pitkää olla lisää 
edessä, kun luvattu Suomen malli uh-
kaa jäädä torsoksi. Jos hallitus luotti, 
että ongelmat ratkotaan kikyllä ja ta-
louskasvulla, se erehtyi. Jos ammatti-
yhdistysliikkeessä laskettiin, että kiky 
tuo vallan tueksi puhevaltaa, takeita 
siitä ei ainakaan ole.

Kun esimiehet ovat alaisiaan selvästi nuorempia, työn-
tekijät kokevat enemmän vihaa, pelkoa ja muita ikäviä 
tunteita sekä koko yrityksen tuottavuus voi laskea, tuore 
saksalainen yritystutkimus kertoo. Vastaako tämä omia 
havintojasi?

Tutkimusten mukaan yli 70% työntekijöistä kaipaisi itsen-
sä ja esimiehensä välille mentorisuhteen. Mutta riittää-
kö esimiehen aika tällaiseen kanssakäymiseen arjessa?

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n teettämän tammi-
kuussa julkaistun kyselyn mukaan valtaosa suomalai-
sista alaisista kokee, että työhyvinvoinnin edistäminen 
työpaikoilla on yhä täysin riittämätöntä. Onko kokemi-
nen perusteltua?

Ei 5%

Kyllä 95%
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Kaupan esimiehen työn 
psykososiaalista työn kuor-
mittavuutta ruodittiin hel-
mikuun lopussa luotta-
musmiesten ja työsuo-
jeluvaltuutettujen kera 
Tampereella. Paikalla oli 
nelisenkymmentä aktiivia 
eri puolilta Suomea. Tilai-
suudessa keskusteltiin sii-
tä, mitä esimiesten jaksa-
misen suhteen on yrityksis-
sä tehty tai ollaan tekemäs-
sä sekä mitä käytäntöjä tai 
toimintamalleja tulisi edis-
tää muuallakin ja miten.

Syksyn jaksamiskysely taustalla
Viime lokakuussa koko jäsenistön 
keskuudessa toteutetun jaksamiskyse-
lyn mukaan kaupan esimiehistä vain 
vajaa kaksi viidestä ilmoittaa tehdyn 
työn kokonaan työaikaseurantaan tai 
muutoin, vaikka aluehallintoviran-
omaiset työsuojelutarkastuksissa mer-
kitsemistä toistuvasti edellyttävät työ-
turvallisuuslain nojalla. Vastaajista 
neljä yhdeksästä pystyy pitämään kai-
ken ylimääräisen työn vapaana tai saa 
siitä korvauksen ja viisi kahdeksasta 
työskentelee myös vapaa-ajallaan. Rei-
lu neljännes ehtii työpäivien aikana 
pitämään normaalipituisia ruoka-ja 
kahvitaukoja. Kaksi viidestä ilmoittaa 
kykenevänsä palautumaan ja irtaan-
tumaan työstä vapaa-ajallaan. Työ- ja 
vapaa-ajan raja on monella varsin hä-
märtynyt.

Jaksamiskyselyn perusteella työssäjak-
samisesta olisi kiinnostunut vain kol-
me viidestä esimiesten esimiehistä. 
Vain viisi yhdeksästä vastaajasta us-
kaltaisi ottaa jaksamisongelman esil-
le omien esimiesten ja kolme viides-
tä työterveyshuollon kanssa. Silti viisi 
yhdeksästä kaupan esimiehestä vastaa 
edelleen viihtyvänsä työssään ja koke-
vansa ”työn imua”. Panokset esimies-
ten hyvinvointiin ovatkin yrityksis-
sä viime vuosina lisääntyneet ja hal-
linnollisen työn taakkaa on monin ta-
voin myös helpotettu, näkyvimmin S-
ryhmässä.  Kuitenkin näyttää edelleen 

Työn kuormittavuuden helpottamista 
pohdittiin Tampereella 

myös siltä, että samalla kuin mattoa 
leikataan, sitä saatetaan jatkaa toises-
ta päästä. Se, että hallinnollinen työ 
ei ole kaupan esimiehen arjessa koko-
naisuutena merkittävästi vähentynyt, 
voitiin iltapäivän aikana todeta käyte-
tyistä puheenvuorosta. 

Toimenkuvat murroksessa
Seminaarissa keskusteltiin laajalti toi-
menkuvan ja vaatimusten kohtaami-
sesta. Siinä missä esimies vielä jokin 
aikaa sitten vastaanotti edustajia, hoi-
ti tilaukset sekä menekin laskennan ja 
tuotteiden perustamisen käsin, suun-
nitteli esillepanon itse ja kaiken muu-
toinkin oman näkemyksenä mukaan, 
on toimenkuva muuttunut toisek-
si. Keskitetty hyllykarttatuotanto ja 
työvuorosuunnittelu määräävät työ-
vuorot ja myymäläilmeen ilman, että 
esimies niistä itse päättää. Automaat-
tinen tilausjärjestelmä hoitaa tuot-
teet myymälään ja keskitetysti toimi-
va tiimi hyllykarttojen mukaan esil-
le. Pelisääntöjä ja erilaisia manuaaleja 
tuotetaan keskitetysti ilman, että esi-
mies niitä enää itse suunnittelee. Uu-
det strategiat ajavat esimiehen myy-
mälän puolelle asiakkaan ja henkilös-
tön joukkoon. Tavoite monessa yri-
tyksessä on, että kaupan esimies työs-
kentelee vähintään puolet työajastaan 
ns. eturintamassa kiertäen eri työvuo-
roissa ja työtehtävissä.

-Tämä ei niin vaan onnistu, sanoo lii-
ton puheenjohtaja marketpäällikkö 
Riitta Nordman. Jos vaatimuksella 
tarkoitetaan kirjaimellisesti sitä, mitä 
sanotaan, tuskin kukaan enää suoriu-
tuu tehtävistään toimenkuvansa mu-
kaisesti. Se ei onnistu ainakaan sään-
nöllisellä työajalla. Toimenkuvat eivät 
ole elävästä elämästä. Niissä muistu-
tetaan kyllä esimiehen tehtävästä hur-
mata, mutta monella hymy hyytyy 
ennen hurmaamista.

To do more - to do less
Kaupan esimiehen oletetaan jatkos-
sa keskittyvän asiakaskohtaamisiin ja 
tehokkuuden johtamiseen. Toimen-
kuvan olennainen osa on aktiivisesti 
havainnoida ympäristöä ja mitä myy-
mälässä tapahtuu.  Tietojärjestelmät 
hoitavat aikaisemmin käsin tehtyä 
työtä. Työmäärä-ja kassatyöennuste-
raporttien käyttö viikoittaisessa työn 
suunnittelussa ja päivittäisessä joh-
tamisessa kasvaa. Päällikön tehtävä-
nä on varmistaa mieleen jäävä asia-

kaskohtaaminen ja panostaa hoitota-
son seurantaan ja laatuun enemmän. 
Konkreettisesti se merkitsee, että toi-
mintaohjeita ja alaisten toimenkuvan 
mukaisten tehtävien hoitoa on seurat-
tava tarkemmin ja tiukemmin. Vide-
on ja muun uuden tekniikan hyödyn-
täminen koulutuksessa ja viestinnässä 
(Whatsapp, FB, Some) kasvaa ja esi-
miehen tulee osata hyödyntää täysi-
mittaisesti eri toiminnot. Henkilöstön 
käytettävyysosaamiskartoitukset sekä 
ylläpito järjestelmiin työllistävät. Kes-
kitetyn toimintamuodon tuoma vies-
tintätarve sekä vikojen ja korjauksien 
tehostamistarve saa aikaan seurannan 
ja valvonnan kierteen edellyttäen kai-
ken ennakointia oikea-aikaisesti.

-Usein tuodaan vaakakuppiin esimer-
kiksi se, että jatkossa on vähemmän 
osaamisen ylläpitoa, kun palavereja ei 
tarvitse niin usein enää pitää tai että 
ne ainakin keventyvät, kun tiimit  tai 
muut vastaavat kaikesta, mutta tällöin 
unohtuu jo se, että yksikön esimies ei 
ole vähentyviä tehtäviä välttämättä 
aikaisemminkaan hoitanut. Tällainen 
työn vähentyminen ei supista taak-
kaa, muistuttaa Nordman. Työtä ka-
saantuu lisää erityisesti keskitetyn toi-
mintamuodon tuoman viestintätar-
peen takia, mitä ylempänä ei välttä-
mättä mielletä. 

- Vaikka selitetään, että päämäärättö-
myys raportoinnissa vähenisi, että jat-
kossa on vähemmän manuaaleja ja pe-
lisääntöjä sekä päällekkäistä tekemis-
tä, niin tullaan havaitsemaan, ettei 
kaikki pöytälaatikosta kaivettu toimi 
kuin Strömsössä. Keskitetysti et esi-
merkiksi sairauksia eliminoi. Tieto-
tekniikka yllättää myös aina.

Monet toimipaikan esimiehet koke-
vat seminaarissa taloittain esitettyjen 
puheenvuorojen perusteella ja luotta-
musmiesten suulla, että he eivät enää 
suoriudu nykyisestä toimenkuvastaan 
kunnialla. Toimenkuva herättää voi-
makkaita riittämättömyyden ja syyl-
lisyyden tunteita. Töitä on valittava. 
Esimies on jatkuvan arvostelun koh-
teena sekä ylimmän johdon että omi-
en esimiestensä ja alaistensa taholta.

Turha byrokratia pois
Varapuheenjohtaja Ari Kinnunen 
monen muun aiheen esille nostaneen 
ohella korosti kaiken turhan byro-
kratian karsimista. Työn stressaavuu-
teen lääkkeeksi on mm. kirkastetta-

va toimenkuvia, hyödynnettävä val-
mentavan johtamisen metodit pa-
remmin sekä minimoitava turhat soi-
tot ja viestit vapaa- ajalla, Kinnunen 
kiteytti. Pohdittavaksi on otettava 
myös esimerkiksi keskitetty sairaus-
poissaolojen paikkaus. - Siellä, missä 
hallinnollista työtä ei ole vielä oikeas-
ti kartoitettu, on työhön ryhdyttävä. 
Eikä tätäkään kirkkoa kerralla saada 
valmiiksi, korvat ja silmät on pidettä-
vä koko ajan auki. Kyse on jatkuvasta 
vuorovaikutusprosessista.

- Se työ, mikä voidaan ja pitää teh-
dä muualla kuin myymälässä, täy-
tyy siirtää sinne muualle.  Esimerkik-
si konttorilta tulevat sähköpostit voi-
daan muokata muualla ennen niiden 
edelleen lähettämistä sellaisiksi, että 
niiden sisältö aukeaa helposti ja tur-
ha sisältö on poistettu. Samoin hyviä 
käytäntöjä puhelinliikenteen rajoitta-
misesta vapaa-ajalla tai miehitystilan-
teiden paikkaamisen suhteen voidaan 
kehittää. Paljon on toki tehty, mut-
ta enemmän tekemättä, sanoo Kin-
nunen.

Vaikeat ajat, kovat otteet
Toiminnanjohtaja Mika Valkonen 
alusti seminaarin aluksi edunvalvon-
nan tilasta. Hänen mukaansa ele-
tään ajassa, jossa kaikkea ei vielä ol-
tu nähty. Vaikka työn kuormittavuu-
den osalta työnantajien kanssa kentäl-
lä käytävät keskustelut näyttävät ole-
van varsin vakavassa hengessä käytyjä, 
ylilyöntejä tulee silti esiin.

-Tälläkin hetkellä pohdimme, mitä 
teemme erään tapauksen kanssa, jos-
sa työoikeuden professorin antaman 
asiantuntijalausunnon mukaan työn-
antajan edustaja on syyllistynyt kah-
teen rikoslaissa kiellettyyn tekoon, to-
teaa toiminnanjohtaja Valkonen. 

Kannelmäen Prisma, HOK-
Elannon hypermarketlip-
pulaiva, aloitti 3.3. ympä-
rivuorokautisen aukiolon. 
Kävimme etukäteen helmi-
kuussa kyselemässä päivit-
täistavaran myyntipäälli-
költä Kai Nariselta, minkä-
laiset olivat tunnelmat en-
nen h-hetkeä.
Miten ympärivuorokautiseen 
aukioloon on valmistauduttu tai 
varauduttu?

Me harjoittelimme 24/7 aukioloa jo 
joulukuussa. Nyt aukiolo tulee ole-
maan paljon helpompi polkaista 
käyntiin, koska kaikki huomioitavat 
asiat on tässä ajassa jo ehditty käydä 
läpi, testata ja varautua. Kun liikkees-
sä on paljon automatiikkaa käytös-
sä, tsekkauslista on ollut pitkä. Johto-
tiimissä käytiin läpi kaikkien vastuu-
alueisiin kuuluvat asiat ja niiden toi-
mivuus myös yöaikaan – esimerkiksi 
kylmäautomatiikkaan ja kassojen toi-
mintaan liittyvät asiat.

Minkälainen on miehitys ver-
rattuna normaaliin päiväaukio-
loon?
Meillä on täällä Kaaressa päivittäis-
tavarapuolella ollut jatkuva yöpurku 
jo vuosia, käyttötavarassa se tuli vuo-
si sitten. Pt- puolen yötiimissä on 
noin 15 henkeä, jotka tekevät pelk-
kää yövuoroa. Tähän asti työ on ol-
lut pelkkää purkua, nyt siihen tulee 
myös asiakaspalvelua mukaan. Muu-
tenhan he eivät ole paljon asiakkaita 
nähneet, kun ovat pääsääntöisesti ol-
leet töissä klo 22 – 06.

Kaaren Prisman asiakaspohja on riit-
tävän suuri ympärivuorokautiseen 
aukioloon ja siksi olemme uskalta-
neet toteuttaa jatkuvan aukiolon. 
Suurista asiakasmääristä johtuen Pris-
massamme on aikoinaan siirrytty yö-
purkuun, jotta asiakkaan on ollut hel-
pompi asioida myymälässä. Monissa 
yksiköissä harjoitetaan yöpurkua jos-
sain mittakaavassa ja varsinkin pyhien 
alla. Meillä yöpurussa on mukana he-

vi-, tuore- ja teollisten yötiimit ja yö-
tiimeillä yhteinen kymppi, joka ohjaa 
yön toimintaa.

Onko yövuoroihin ollut helppoa 
saada väkeä?
On. Yövuorot ovat olleet haluttua 
hommaa ja vaihtuvuus tiimissä on 
pientä. Me olemme lähestyneet tä-
tä koko ajan vapaaehtoisuuteen pe-
rustuen, siis ketään ei pakoteta teke-
mään yövuoroa. Meillä päivittäista-
varassa on ollut yöpurku sunnuntain 
ja maanantain välisestä yöstä perjan-
tain ja lauantain väliseen yöhön, kos-
ka sunnuntaille ei ole tullut kuormia 
ainakaan tähän asti. Lauantain ja sun-
nuntain välinen yövuoro on siis ai-
noa, johon olemme joutuneet erik-
seen hakemaan vapaaehtoiset tekijät. 
Ja tekijät on löydetty helposti. Yötii-
min kanssa on sovittu, että he purka-
vat lavat ja jättävät pienemmän piper-
ryksen sitten muille.

Miten yöaikaan tapahtuu joh-
taminen? Kuka on yötyöläisten 
esimies?
Yötiimillä on niin kutsuttu kymp-
pi ja yövuoro aloitetaan hänen pitä-
mällään briiffillä, jossa käydään tilan-
ne läpi, mitä on odotettavissa ja millä 
prioriteetilla edetään. Minulla ja tii-
minvetäjillämme on myös välillä sa-
tunnaisia yövuoroja. Yötiimin kymp-
pi on suoraan teollisten tiiminvetäjän 
alaisuudessa ja kuuluu siihen tiimiin. 
Kymppi raportoi suoraan tiiminvetä-
jälle, jota hän näkee aina vuoron vaih-
tuessa. Meillä on joka tiimissä myös 
käytössä aamubriiffit, joissa käydään 
aamutilanne läpi sekä sähköiset viesti-
vihot, joita käytetään aktiivisesti. Tie-
donkulku on isossa talossa aina haas-
tavaa, ja sitä on koko ajan kehitettävä.

Tuliko joulukuun harjoittelujak-
solla yllätyksiä?
Asiakasmäärät olivat positiivinen yl-
lätys. Olimme suunnitelleet kassa-
työntekijöille paljon muuta tekemis-
tä, oli pitkät listat ’tehkää tätä yöllä’. 
Siihen listaan ei päästy koskaan käsik-
si, koska asiakkaita oli niin hyvin. Ja 
mitä lähemmäs joulua mentiin, sitä 
suurempia olivat määrät. Kassoilla ja 
osastoilla piti lisätä miehitystä, koska 
isot asiakasmäärät hidastivat hyllytys-

tä emmekä näin pysyneet normaalis-
sa purkutahdissa. Meillä HOK Elan-
nossa on ollut muutamia 24/7 mar-
ketteja jo jonkin aikaa, ja sieltä olem-
me hakeneet oppia. Tietenkään emme 
tienneet, miten näin isossa yksikössä 
kaikki toimisi.

Yömyynnille asetetut tavoitteet ovat 
hyvin maltilliset. Arvioimme tilan-
teen kesän jälkeen taas uudelleen. Ke-
sän yömyyntikin voi olla yllätys, kun 
on valoisat yöt ja ihmiset liikkuvat 
myöhäisempään.

Minkälaisia ongelmia yleensä 
voisi yöaikaan olettaa tulevan?
En osaa sanoa, mitä tässä nyt haettai-
siin. Esimerkiksi turvallisuusongelmia 
en uskoisi tulevan, koska asiakasmää-
riin suhteutettuna vartijat pystyvät 
jopa paremmin vahtimaan toimin-
taa kuin päiväsaikaan. Turvallisuus 
on asia, joka on eniten puhuttanut 
ja sitä on henkilökunnankin kans-
sa käyty läpi perusteellisesti. Lauan-
tain ja sunnuntain välinen yö oli jou-
lukuussa vilkkain, sinne varauduttiin 
lisäämällä miehitystä. Sekä asiakkai-
den että henkilökunnan turvallisuus 
on meille ykkösprioriteetti, turvaton 
olo ei saa tulla.

Kaikilla laitteilla on melkeinpä 24h-
päivystykset ja henkilökunta tietää, 
mitä tehdä, jos esimerkiksi pakasteal-
las lakkaa toimimasta.

Entäpä työnjohdollisia ongel-
mia?
Mitään työnjohdolliseksi luettavia 
ongelmia ei ole esiintynyt emme-
kä odota niitä tulevan nytkään. Mei-
dän yötiimimme on toiminut jo niin 
kauan. Ja vaikka joutuisimme käyttä-
mään vuokraväkeä, meillä on sieltä-
kin vakiporukka, joka tietää, miten 
täällä toimitaan. Vaikka kaikki omat 
työntekijät kaatuisivat, en usko, että 
mitään isoja ongelmia tulisi. Yötiimin 
toiminnalle on luotu niin selkeä sap-
luuna, että ongelmia tuskin tulee. Pa-
laverit ja kehityskeskustelut pidetään 
niin kuin muillakin, eikä työnteki-
jöitä jätetä yksin. Meidän yötiimim-
me tekee niin timanttisen hyvää työ-
tä. Yötyön on oltava tehokkaampaa 
kuin päivävuorossa tehdyn, eihän si-
tä muuten teetettäisi.

Tiiminvetäjät ovat yötiimiläisten lä-
hiesimiehiä ja yhdessä heidän kans-
saan käymme tekemisiä läpi.

Kauppaa läpi 
yön Kannelmäen 
Prismassa

"Yötyö on tehokkaampaa 
kuin päivävuorossa tehty 

työ."
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Kirjoittaja toimii työ- ja sosiaalioikeuden  
professorina Turun yliopistossa

Seppo KoskinenPROFESSORI

Työkokeilun käyttötarkoi-
tusta laajennettiin väliai-
kaisesti vuoden 2017 alus-
ta vuoden 2018 loppuun. 
Tänä aikana arvioidaan, 
edistääkö rekrytointikokei-
lu työttömien työllistymis-
tä. Koska rekrytointikokei-
lu tähtää työsuhteen syn-
tymiseen kokeilun jälkeen, 
se on tarkoitettu tilantei-
siin, joissa yrityksellä on 
aidosti tarjolla työtä. Kysy-
mys voi olla sekä avoimek-
si ilmoitetusta työpaikasta, 
että niin sanotusta piilo-
työpaikasta, johon voi pal-
kata työntekijän sopivan 
henkilön löytyessä.

Soveltuvuuden arvioimiseksi
Rekrytointikokeilua on mahdollista 
käyttää lyhytkestoisesti henkilön so-
veltuvuuden arvioimiseksi ennen työ-
sopimuksen tekemistä. Kokeilu on 
tarkoitettu työnhaun tueksi erityises-
ti sellaisille työttömille työnhakijoil-
le, joiden ammatillinen osaaminen 
ja yleiset työmarkkinavalmiudet ovat 
kunnossa. Kokeilun avulla sen järjes-
täjällä on mahdollisuus arvioida po-
tentiaalisen työntekijän soveltuvuut-
ta tarjolla olevaan tehtävään ja työ-
yhteisöön. Kokeilulla pyritään alen-
tamaan työnantajien kynnystä työttö-
män palkkaamiseen. 

Rekrytointikokeilu on tarkoitettu ti-
lanteisiin, joissa työnantajalla on tosi-
asiallisesti tarjolla työtä. Kokeilun jär-
jestäjän tulee jo kokeilusta sopiessaan 
huolehtia siitä, ettei sillä ole työnanta-
jana työsopimuslain säännöksistä joh-

Rekrytointikokeilulla 
edistetään työllistymistä

tuvaa estettä palkata uutta työnteki-
jää tehtäviin, joita rekrytointikokeilu 
koskee. Kokeilun järjestäjän on rekry-
tointisopimuksessa vakuutettava, ettei 
tällaista estettä ole. 

Kyse ei työsuhteesta
Rekrytointikokeilussa kyse ei ole työ-
suhteesta, joten lähtökohtaisesti tällai-
sen henkilön työkokeilulla ei ole vai-
kutusta arvioitaessa esimerkiksi työn-
antajan oikeutta irtisanoa tai lomaut-
taa omia työntekijöitä.  Rekrytoin-
tisopimuksella ei kuitenkaan voida 
kiertää omien työntekijöiden suojak-
si säädettyä työsuhdeturvaa.  Jos työ-
sopimuslain perusteella arvioiden ky-
se on työsuhteesta, silloin rekrytointi-
kokeilua väärinkäytetään. Esimerkik-
si jos rekrytointikokeilun tehnyt saa 
työnantajalta palkkaa tai kulukorva-
uksia, kyse on lähtökohtaisesti muus-
ta kuin työkokeilusta. Koska rekry-
tointikokeilija ei ole työsuhteessa, ei 
työnantajalla ole myöskään työsopi-
muslakiin perustuvaa velvoitetta koh-
della häntä tasapuolisesti omien työn-
tekijöidensä kanssa.

Vapaaehtoinen lyhytkestoinen 
järjestely
Rekrytointikokeilu perustuu vapaa-
ehtoisuuteen. Henkilöasiakas esittää 
työ- ja elinkeinotoimistolle yhdessä 
kokeilun järjestäjänä toimivan työn-
antajan kanssa kokeilun järjestämistä. 
Toimisto ei oma-aloitteisesti ohjaa ke-
tään rekrytointikokeiluun, mutta sen 
asiantuntijan tulee kertoa henkilöasi-
akkaalle mahdollisuudesta käyttää ko-
keilua työnhaun tukena. Toimisto ei 
arvioi henkilöasiakkaan ja kokeilun 
järjestäjän esittämän rekrytointiko-
keilun työvoimapoliittista tarkoituk-
senmukaisuutta, vaan hyväksyy esite-
tyn kokeilusopimuksen, mikäli laissa 
säädettyjä esteitä kokeilun järjestämi-
selle ei ole. 

Rekrytointikokeilu on muuta työko-
keilua lyhytkestoisempi. Rekrytoin-
tikokeilu voi kestää samalla kokei-

lun järjestäjällä enintään kuukauden. 
Rekrytointikokeiluun osallistumisai-
ka vähennetään koeajan enimmäispi-
tuudesta, jos kokeilun järjestäjä palk-
kaa kokeiluun osallistuneen samoihin 
tai samankaltaisiin tehtäviin kokeilun 
jälkeen.  

Rekrytointikokeilulle ei ole asetettu 
päivittäistä vähimmäiskestoa eikä ko-
keilun järjestäjällä ole velvollisuutta il-
moittaa kokeilijan poissaoloista työt-
tömyysetuuden maksajalle. Työ- ja 
elinkeinotoimisto ja kokeilun järjes-
täjä voivat purkaa rekrytointikokei-
lua koskevan sopimuksen ilmoitta-
malla siitä kirjallisesti muille osapuo-
lille. Purkaminen ei kuitenkaan saa 
perustua laissa kiellettyyn syrjintäpe-
rusteeseen tai muuhun epäasialliseen 
syyhyn. Jos rekrytointikokeilu ei joh-
da työllistymiseen kokeilun järjestäjän 
palvelukseen, kokeilun järjestäjän on 
annettava työ- ja elinkeinotoimistol-
le tieto siitä, mistä syystä työsuhdet-
ta ei syntynyt. 

Työttömyysetuutta kokeilun 
ajalta
Rekrytointikokeilua ei pidetä työttö-
myysturvalakia sovellettaessa työllis-
tymistä edistävänä palveluna. Rekry-
tointikokeilun ajalta kokeiluun osal-
listuvalle maksetaan työttömyyden 
perusteella sitä työttömyysetuutta, jo-
ta henkilö saisi työttömänä ollessaan. 
Koska kokeilu ei ole työttömyysturva-
laissa tarkoitettu työllistymistä edistä-
vä palvelu, sen ajalta ei makseta ko-
rotettua työttömyysetuutta palve-
luun osallistumisen perusteella, työt-
tömyysetuuden maksamisen esteet 
eivät väisty, eikä palvelua voida lu-
kea mukaan työssäolovelvoitteeseen. 
Kun työnhakijalla ei ole velvollisuutta 
osallistua rekrytointikokeiluun työt-
tömyysetuuden saamisen edellytyk-
senä, sen ajalta ei makseta myöskään 
julkisesta työvoima- ja yrityspalvelus-
ta annetussa laissa tarkoitettua kulu-
korvasta. Työ- ja elinkeinotoimisto ei 
voi myöskään myöntää korvausta rek-

rytointikokeiluun hakeutumisesta ai-
heutuvista matka- ja yöpymiskustan-
nuksista.

Tarjotusta työstä ei voi enää 
kieltäytyä
Koska kokeilu on vapaaehtoinen, sii-
tä kieltäytymisestä tai sen keskeyttä-
misestä ei aiheudu työttömyysturva-
seuraamuksia. Kokeiluun osallistuva 
ei kuitenkaan voi ilman työttömyys-
turvalaissa tarkoitettua pätevää syy-
tä kieltäytyä kokeilun aikana tai sen 
jälkeen kokeilun järjestäjän tai työ- ja 
elinkeinotoimiston tarjoamasta työstä 
työttömyysetuuttaan menettämättä. 

Vakuutusturva kokeilun aikana
Jos kokeilussa sattuu tapaturma tai 
siinä saa ammattitaudin, maksaa Val-
tiokonttori palveluun osallistuneelle 
henkilölle korvausta työtapaturma- ja 
ammattitautilain mukaisesti. Työ- ja 
elinkeinoministeriön järjestämä vas-
tuuvakuutus korvaa ne henkilö- ja esi-
nevahingot, joista kokeiluihin osallis-
tuva henkilö on vahingonkorvauslain 
mukaisesti korvausvelvollinen.

Korkein oikeus antoi vastikään mer-
kittävän uuden tuomion lisätyön tar-
joamisvelvollisuudesta osa-aikaisel-
le työntekijälle.  Korkein oikeus lin-
jasi, että perhevapaa tai oppisopimus-
opiskelijan palkkaaminen eivät poista 
työnantajalta velvoitetta tarjota osa-
aikaiselle työntekijälle lisätunteja. Ta-
pauksessa loukattiin työsopimuslaissa 
määriteltyä lisätyön tarjoamisvelvolli-
suutta. Gigantti oli syyllistynyt tilan-
teessa myös tasa-arvolaissa kiellettyyn 
syrjintään.

Kyseisessä tapauksessa (KKO 2017:4) 
naispuolinen työntekijä oli tullut yh-
tiön palvelukseen kodinkonemyyjäk-
si vuonna 2002 ja työskennellyt Tu-
russa Gigantissa kokoaikaisena kodin-
konemyyjänä aina vuoteen 2009 asti. 
Yhtiö oli tuolloin irtisanonut hänen 
kokoaikaisen työsopimuksensa ja ot-
tanut hänet takaisinottoajan kuluessa 
takaisin palvelukseensa 10 viikkotun-
nin sopimuksella. Myöhemmin hen-
kilö oli työskennellyt lisäksi 10 viik-
kotunnin sopimuksella toisessa myy-
mälässä. Työntekijän osa-aikaisen 
työsuhteen aikana yhtiö oli palkan-
nut yhden työntekijän oppisopimuk-
sella ja useita uusia osa-aikatyönteki-
jöitä. Äitiysvapaan aikana syyskuussa 
2010 yhtiö oli palkannut uuden työn-
tekijän 30 viikkotunnin sopimuksella 
tarjoamatta hänelle lisätyötä. Gigant-
ti perusteli lisätyön tarjoamatta jättä-
mistä sillä, ettei oppisopimuksessa ol-
lut kyse työtehtävistä, vaan koulutuk-
sesta. Työntekijän äitiysloman aikana 
palkatun kodinkonemyyjän ottamista 
Gigantti perusteli vuorostaan sillä, et-
tei työntekijä olisi voinut ottaa työtä 
vastaan silloin, kun lisätyövoimaa tar-
vittiin. Korkeimman oikeuden mu-
kaan toinen työntekijä olisi kuitenkin 
pitänyt palkata määräaikaisesti vain 
perhevapaan ajaksi.

Työvuorosuunnittelun vaikeudet 
eivät syrjäytä lisätyön 
tarjoamisvelvollisuutta

Palveluksessa olevat ovat etu-
sijalla
Jos työnantaja tarvitsee lisää työn-
tekijöitä hänen osa-aikatyötä teke-
ville työntekijöilleen sopiviin tehtä-
viin, työnantajan on tarjottava näitä 
töitä osa-aikatyöntekijöille. Jos työn 
vastaanottaminen edellyttää sellais-
ta koulutusta, jonka työnantaja voi 
työntekijän soveltuvuuteen nähden 
kohtuudella järjestää, työntekijälle 
on annettava tällainen koulutus. Ko-
koaika- tai lisätyötä on tarjottava kai-
kille niille osa-aikatyöntekijöille, jot-
ka ovat sopivia vapaana oleviin teh-
täviin. Jos työsopimus on kuitenkin 
tehty työntekijän aloitteen ja toivei-
den mukaisesti osa-aikaiseksi tai työn-
tekijä on muutoin saattanut työnan-
tajan tietoon, että hän ei ole kiinnos-
tunut työajan lisäämisestä, työnanta-
jalla ei ole edellä tarkoitettua lisätyön 
tarjoamisvelvollisuutta.

Korkein oikeus on jo aikaisemmin 
linjannut, että työsopimuslaki aset-
taa työnantajan palveluksessa olevat 
osa-aikaiset työntekijät etusijalle nii-
hin nähden, jotka muutoin pyrkivät 
lisätyöksi sopivaan tehtävään (KKO 
2006:49). Ulkopuoliseen työnhaki-
jaan rinnastuu myös henkilö, joka on 
aikaisemmin hoitanut lisätyöksi sopi-
vaa tehtävää määräaikaisen sopimuk-
sen perusteella.

Työtehtävän sopivuus viittaa yhtäältä 
siihen, vastaavatko osa-aikaisen työn-
tekijän ammattitaito ja henkilökoh-
taiset ominaisuudet tarjolla olevan 
työn vaatimuksia, kun huomioon ote-
taan myös henkilöstökouluttamista 
koskevat työnantajan velvollisuudet. 
Toisaalta työvoiman tarpeen ajoittu-
minen samaan aikaan tai maantieteel-
liset etäisyydet voivat vaikuttaa arvi-
oon siitä, onko työ laadultaan sopivaa 
lisätyöksi (KKO 2010:5). Oikeuskäy-

tännössä on katsottu, että työnanta-
jan velvollisuus lisätyön tarjoamiseen 
väistyy vain, jos työtä ei ole edes mah-
dollista järjestää toisin käyttämällä 
apuna työvuorosuunnittelua, työajan 
tasoittumisjärjestelmää tai muita työ-
ehtosopimuksen mahdollistamia työ-
aikajärjestelyitä (TT 2015:44).

Edellytykset yksittäistapauksin
Työnantajan on näytettävä, että tar-
jolla oleva työ ei laadultaan ole osa-
aikaiselle työntekijälle sopivaa tai et-
tä työn tarjoaminen olisi työnantajan 
liiketaloudellisten tai tuotannollisten 
syiden vuoksi mahdotonta tai epätar-
koituksenmukaista. Samoin työnan-
tajan on osoitettava, ettei työnteki-
jä ole ollut kiinnostunut lisätyön vas-
taanottamisesta. Näitä seikkoja on 
tarkasteltava erikseen kunkin tarjolla 
olevan työtehtävän osalta.

Lisätyön tarjoamisvelvollisuus väistyy 
vain, jos työnantaja kykenee osoit-
tamaan lisätyön tarjoamisen olevan 
mahdotonta tai liiketaloudellisesti 
epätarkoituksenmukaista. Työnanta-
jalle kuuluvia velvollisuuksia ei voida 
rajata esimerkiksi myymäläkohtaisesti 
vedoten vain työaikalistojen laatimi-
sen vaikeutumiseen tai muihin työn-
johdollisiin hankaluuksiin.

Vedoten pyrkimykseen turvata osa-
aikatyöntekijöiden asema Korkein oi-
keus uudessa tuomiossaan katsoi, että 
lisätyön tarjoamisvelvollisuuden osal-
ta oppisopimukseen perustuva työso-
pimus voidaan lähtökohtaisesti rin-
nastaa muihin työsopimuksiin. Kysei-
nen työnkuva oli ollut sellainen, että 
se olisi ollut sopiva myös kodinkone-
myyjänä ja kassan tehtävissä pitkään 
toimineelle naispuoliselle työntekijäl-
le. Riidatonta oli, että oppisopimuk-
sen tekemisen aikana työntekijä oli 
ollut halukas tekemään lisätyötä. Yh-

tiö oli tahallaan tai huolimattomuu-
destaan rikkonut työsopimuslaista 
johtuvia velvoitteitaan, kun se ei ol-
lut tarjonnut osa-aikatyössä olleelle 
yhtiössä tarjolla ollutta ja hänelle so-
pivaa lisätyötä. 

Siltä osin kuin kyse oli äitiysvapaan 
ja muun perhevapaan aikaan sijoit-
tuvasta tilapäisestä työvoiman tar-
peesta, työtehtävää ei ollut tarvinnut 
hänelle tarjota. Uutta työntekijää ei 
kuitenkaan ollut palkattu vain per-
hevapaan ajaksi, vaan hänet oli pal-
kattu toistaiseksi voimassa olevaan 
työsuhteeseen. Yhtiö oli siis pitänyt 
työvoiman tarvetta pysyvänä ja siten 
myös henkilön perhevapaan jälkeen 
jatkuvana. Työntekijän työsuhde oli-
kin jatkunut ko. naispuolisen työn-
tekijän työhön palaamisen jälkeen. 
Mikäli vastaava työsopimus olisi teh-
ty hänen kanssaan, hän olisi äitiys- ja 
myöhemmin perhevapaalta palattu-
aan voinut ottaa tehtävän vastaan ja 
saada huomattavasti enemmän työ-
tunteja, kuin mitä hänelle on myö-
hemminkään tarjottu. Korkein oi-
keus totesi, että äitiysvapaa ajoittui 
välittömästi synnytyksen yhteyteen 
ja johtui siitä. Kun yhtiö oli äitiys-
vapaan vuoksi jättänyt tarjoamatta 
hänelle sopivaa tehtävää, henkilö oli 
yhtiön menettelyn johdosta joutunut 
raskauden ja synnytyksen perusteel-
la epäedulliseen asemaan. Rikkomalla 
lisätyön tarjoamisvelvollisuuttaan yh-
tiö oli syyllistynyt myös tasa-arvolais-
sa kiellettyyn syrjintään.
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LAKIMIES VASTAA
Kimmo Nieminen

lakimies, OTT, VT

Teemu Närhi

lakimies, VT

Vastuulisän poistaminen 
irtisanomisaikana

Tuoteryhmästä tai osastosta vastaavat eivät ole esimiesten 
työehtosopimusten piirissä. Kaupan alalla maksetaan pe-
ruspalkan lisäksi erityyppisiä kaupan työehtosopimukses-
sa mainittuja lisiä sen mukaan, minkälainen myyjän eri-
tyisvastuu kulloinkin on. Myyjälle maksetaan vastuulisää 
esimerkiksi hänen vastatessaan ja huolehtiessaan osastos-
ta tai tuoteryhmästä. 

Työnantajapuoli tulkitsee lisän poistamista toisinaan si-
ten, että myyjä on työsopimuksen mukainen perustehtä-
vä. Työnantaja on työnjohdollisesti nimittänyt tai siirtä-
nyt työntekijän vastuuasemaan ja voi siten myös työnjoh-
to-oikeutensa nojalla poistaa vastuuaseman ja siitä mak-
setun työehtosopimukseen perustuvan lisän. Lisä on teh-
täväkohtainen ja poistuu tehtävän muuttuessa. 

Eräiden osuuskauppojen toimintaohjeissa on määritelty 
tuoteryhmävastaavalta edellytetty osaaminen ja työteh-
tävät sekä vastuulisän muodostuminen (5 – 25 % perus-
palkasta). Ohjeiden mukaan tuoteryhmävastaavan työ-
tehtäviin kuuluu myyjän työtehtävien ja myyjän perus-
osaamisen lisäksi päävastuu tietyn tuoreryhmän tai osas-
ton valikoiman toteuttamisesta sekä tuotteiden saatavuu-
den varmistamisesta, hävikin hallinnasta, vastuualueen 
operatiivisesta työnjohdosta, muiden työntekijöiden pe-
rehdyttämisestä ja kouluttamisesta, hinnoittelupäätök-
sistä sekä osallistumisesta työvuorosuunnittelun laadin-
taan. Lisän suuruus puolestaan määräytyy vastuualueen 
koon (myynti), tiimin koon ja tuoteryhmävastaavan ko-
kemuksen ja osaamisen mukaan.  Tiimin koolla tarkoi-
tetaan sitä henkilömäärää, joka työskentelee tuoteryhmä-
vastaavan operatiivisessa työnjohdossa. Toimintaohjeista 
käy ilmi, että kysymyksessä on toimipaikassa itsenäises-
tä työtehtävästä (joskaan ei esimiesasemasta), joka edel-
lyttää myös siihen nimitetyltä henkilöltä normaalia pa-
rempaa osaamista ja kokemusta sekä se eroaa tavallisesta 
myyjän tehtävästä. Kyse ei ole ”ylimääräisestä vastuusta” 
tai ”pienvastuusta” (termit erään kaupallisen johtajan).  

Pääsäännön mukaan työtehtävä ja palkka on työsopi-
muksen/ työsuhteen olennainen ehto. Työnantaja tai 
työntekijä eivät saa ilman toisen suostumusta muut-
taa mitään työsopimuksen olennaista ehtoa. Työsopi-
muksen olennaisten ehdon muuttaminen on mahdollis-
ta vain työsopimuslain mukaisella irtisanomisperusteel-
la irtisanomisaikaa noudattaen. Käytännössä muutos ta-
pahtuu siten, että työsopimus irtisanotaan ja tarjotaan 
uutta työsopimusta uusin ehdoin. Vaikka työntekijä olisi 
alun perin siirretty työnjohtovallan nojalla tuoteryhmä-

Olen työskennellyt tavaratalon tuoteryhmävas-
taavana yli kuuden vuoden ajan. Tavaratalossa 
käytiin yt-neuvottelut ja työsopimukseni irtisa-
nottiin taloudellisesta ja tuotannollisesta syystä 
päättyväksi 6 kk irtisanomisajan jälkeen. Työn-
antaja kuitenkin ilmoitti, että maksettu vastuu-
lisä poistetaan jo runsaan kuukauden päästä ei-
kä sitä makseta koko irtisanomisajalta. Onko oi-
kein, että menetän 300 euron suuruisen vastuu-
lisän lähes viideltä kuukaudelta? 

vastaavaksi ja hänelle ryhdytty maksamaan vastuulisää, 
voi työtehtävä palkanlisineen vakiintua sopimuksen ve-
roisen käytännön kautta työsuhteen olennaiseksi ehdok-
si, jota työnantaja ei saa muuttaa yksipuolisesti ilman työ-
sopimuksen irtisanomisperustetta.

Turun HO 4.12.2009 S 09/1279. Työsopimuksessa oli 
sovittu pääasialliseksi tehtäväksi myyjän tehtävä, joten 
Stockmann tulkitsi, että sillä oli direktio-oikeus siirtää A 
tiimiesimiehen tehtävästä takaisin perustehtävään ja pois-
taa tehtäväkohtainen palkanosa (15 % kokonaispalkas-
ta).  Hovioikeus katsoi, että vaikka siirtäminen tiimiesi-
miehen tehtäviin oli mahdollisesti tapahtunut työnanta-
jan direktio-oikeuden nojalla, ratkaisevaa oli kuitenkin, 
oliko tiimiesimiehen tehtävä palkanlisineen muodostu-
nut työsuhteen sellaiseksi olennaiseksi ehdoksi, jota työn-
antaja ei saanut yksipuolisesti ilman irtisanomisperustet-
ta muuttaa.  A:n tehtävät tiimiesimiehenä olivat olennai-
sesti poikenneet myyjän tehtävästä.  Työtehtävien eroon 
vaikutti erityisesti se, että A:lle tehtävästä maksettu pal-
kanlisä oli määrältään merkittävä. Tiimiesimiehen teh-
tävä palkanlisineen oli vakiintunut sopimuksen veroise-
na käytäntönä A:n työsuhteen olennaiseksi ehdoksi, jo-
ta työnantaja ei olisi saanut yksipuolisesti ilman työsopi-
muksen irtisanomisperustetta muuttaa. Tiimiesimiehen 
tehtävä ei ollut sijaisuuden tai muun sen kaltaisen syyn 
takia väliaikainen. 

Kysyjän tapauksessa on oikeudellisesti kysymys työsopi-
muksen irtisanomisesta kokonaan päättymään. Työnjoh-
tovallan käyttäminen tilanteessa vaatisi jonkin työtehtävi-
en hoitamiseen liittyvän asiallisen perusteen. Pelkkä kus-
tannussäästö irtisanomisaikana tehtävän lakkauttamisen 
takia ei ole tällainen peruste. On keinotekoista selittää, 
että työnantaja voi irtisanomisajan kuluessa lakkauttaa 
vastuuaseman työnjohto-oikeutensa nojalla, kun se on 
käynyt yhteistoimintaneuvottelut organisaation muutta-
misesta ja irtisanonut sen tuloksena työsopimuksen ko-
konaan päättymään. 

Työntekijällä on oikeus saada täysi palkkansa irtisanomis-
ajalta. Täydellä palkalla tarkoitetaan kaikkia palkkaetuja 
sekä työsopimustasoisesti sovittuja että työehtosopimuk-
seen perustuvia palkkoja ja kaikkia palkan lisiä.  Sovellet-
tava kaupan työehtosopimus ei anna oikeutta (työnanta-
jalle valtuutta) poistaa heti lisää työnantajan irtisanottua 
työsopimukset päättymään. KN

Kilpailukykysopimuksesta

Hain myymäläpäälliköksi erääseen kaupan alal-
la toimivaan yksityisyritykseen ja minulle tarjot-
tiin allekirjoitettavaksi työsopimusta, johon oli 
kirjattu ”työaika 38 t/vko + työajan pidennys 
Kaupan työehtosopimuksen mukaan”. Kun ih-
mettelin kirjausta, yrityksen omistaja totesi sen 
johtuvan kilpailukykysopimuksesta. En allekir-
joittanut työsopimusta, vaan ilmoitin haluava-
ni tutustua siihen rauhassa ja että palaan asi-
aan seuraavana päivänä. Onko kilpailukykyso-
pimuksen mukainen työajan pidennys toteutettu 
kaupan alalla minulle esitetyllä tavalla? 

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimusta noudatetaan 
vähittäiskauppaa harjoittavissa yrityksissä. Kyseinen yleis-
sitova työehtosopimus koskee työaikalain alaisia vähittäis-
kaupan esimiehiä lukuun ottamatta S-ryhmän esimiehiä, 
joilla on oma työehtosopimus. Vähittäiskaupan esimiesten 
työehdot määräytyvät Kaupan työehtosopimuksen myyji-
en määräysten mukaan. 

Keskusjärjestöjen vuonna 2016 neuvottelemaan kilpailu-
kykysopimukseen sisältyi määräys työajan pidentämistä 24 
tunnilla ansiotasoa muuttamatta. Kilpailukykysopimuksen 
edellyttämät työajan pidentämistä koskevat Kaupan työeh-
tosopimuksen määräykset ovat tulleet voimaan 1.1.2017. 
Työajan pidennys on toteutettu kaupan alalla uuden vuo-
sivapaajärjestelmän kautta ja se on korvannut aiemman ar-
kipyhäjärjestelmän, jossa työaikaa lyhentäviä päiviä kertyi 
keskimäärin noin 8,4 päivää vuositasolla. Vuosivapaajärjes-
telmässä arkipyhillä ei ole enää työaikaa lyhentävää vaiku-
tusta, vaan työntekijät ansaitsevat vuosivapaita tosiasialli-
sesti tehtyjen työtuntien perusteella. Työntekijä ansaitsee 
jokaista kertynyttä 220 tuntia kohden yhden kokonaisen 
vuosivapaan, jonka arvo on 7,5 tuntia. Poikkeuksena on 
työehtosopimuksen taulukon ”seitsemäs vuosivapaa”, jon-
ka arvo on puolet kokonaisesta vuosivapaasta eli 3 tuntia 45 
minuuttia. Vuosivapaajärjestelmä tuottaa enimmillään 6,5 
palkallista vapaapäivää kalenterivuodessa. Osa työajan pi-
dennyksestä on toteutettu 6 kuukauden karenssilla ja niissä 
työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen jälkeen, vuosi-
vapaiden ansainta alkaa vasta kyseisen karenssiajan jälkeen. 
Vuosivapaajärjestelmää sovelletaan kaikkiin työehtosopi-
musten soveltamisalaan kuuluviin työntekijöihin.

Vaihtoehtoisesti voidaan työpaikkakohtaisesti työehtosopi-
muksen mukaisesti sopia, ettei vuosivapaajärjestelmää so-
velleta yrityksessä tai sen osassa. Näin meneteltäessä koko-
aikaisten työntekijöiden kanssa sovitaan työajan pidentämi-
sestä ja jatketaan Kaupan työehtosopimuksen pöytäkirjaksi 
siirretyn arkipyhäjärjestelmän soveltamista. Tällöin työnte-
kijän säännöllinen viikkotyöaika pidentyy 38 tuntiin ja yh-
den arkipyhän työaikaa lyhentävä vaikutus on 7,6 tuntia (7 
tuntia 36 minuuttia). Työajan pidennys ei edellytä muu-
toksia työsopimuksiin.

Yritys voi halutessaan soveltaa työaikajärjestelmiä rinnak-
kain siten, että myyjien kohdalla sovelletaan vuosivapaajär-
jestelmää, mutta kokoaikaisten myymäläpäällikön kanssa 
on sovittu arkipyhäjärjestelmästä ja työajan pidentämisestä 
38 viikkotyötuntiin (ei S-ryhmä). Yksittäisen ammattiryh-
män sisällä on sovellettava aina samaa työaikajärjestelmää. 

Kilpailukykysopimuksen mukanaan tuoma työajan piden-
nys on aiheuttanut runsaasti epätietoisuutta työpaikoilla ja 
jotkut työnantajat ovat esittäneet kaupan alan työntekijöil-
le allekirjoitettavaksi työsopimuksia, joihin on kirjattu uu-
si pidempi tuntimäärä. Kaupan alalla työajan pidennys on 
toteutettu työehtosopimuksiin tulleilla muutoksilla, ei työ-
sopimusten kautta. Työsopimuksiin tulee työehtosopimuk-
sen liitteenä olevan työsopimuslomakkeen mukaisesti edel-
leen kirjata työajaksi 37,5 tuntia viikossa, eikä työntekijän 
työaikaa luonnollisestikaan voida pidentää kysyjälle esite-
tyllä tavalla molempia työaikajärjestelmiä käyttäen. Mikäli 
työnantaja tarjoaa tällaista työsopimusta allekirjoitettavak-
si, kannattaa kysyjän tekemällä tavalla pidättäytyä sen alle-
kirjoittamisesta ja ottaa yhteyttä liittoon. TN

Robotiikka ja digitalisaatio herättävät 
keskustelua, mutta tavallisessa työssä 
et niiden olemassaoloa vielä havaitse. 
TM, johdon konsultti, coach ja tieto-
kirjailija Tapio Aaltonen uskoo, että 
10 - 20 vuoden kuluttua me muiste-
lemme aikaa, kun kehityskeskustelut 
tai työhaastattelut tehtiin kasvokkain. 
Robotisaatio ja digitalisaatio etenevät 
työelämään, ja fiksu organisaatio al-
kaa varautua tulevaan. Aaltonen vie 
meidät tutustumaan tulevaisuuteen:

Tulevaisuuden ennustaminen on aina 
vaikeaa. Robotiikan ja digitalisaation 
arkipäiväistyminen kymmenessä vuo-
dessa olisi nopea, dramaattinenkin 
asia. On mahdollista, että digitalisaa-
tion vauhtia liioitellaan, ja todellinen 
aika olisikin noin 20 - 30 vuotta. 

Digitalisaatio tulee vaikuttamaan elä-
mään paljon: kun menet esimerkik-
si hotelliin, astut ovesta sisään ja au-
tomatiikka tunnistaa sinut, valitsee 
huoneesi ja hoitaa sisäänkirjautumise-
si. Vielä tällä hetkellä seisot tiskillä ja 
täyttelet dokumentteja. Kaupassa, ku-
ten muillakin toimialoilla, kaikki me-
nee tuohon suuntaan. Kaikki tekniik-
ka alkaa jo olla olemassa sitä varten, 
että kun valitset jonkin tavaran, se 
siirretään suoraan sinun maksuväli-
neellesi. Kauppojen pikakassat ja säh-
köiset kokeilut, henkilökunnattomat 
kaupat tai ostoksia tunnistavat kärryt 
vievät meitä pikku hiljaa kohti tule-
vaisuuden kauppaa. Tekninen ja mak-
samiseen liittyvä osaaminen ja esimer-
kiksi vartiointi alkaa olla lähes valmii-
na, mutta tiedämmekö ollenkaan, 
minkälaista henkilökohtaista palvelua 
tulevaisuudessa haluamme. Haluam-
meko mennä tyhjään kauppaan, jossa 
ostoskorimme kertoo monotonisesti, 
mitä ostimme ja paljonko maksoi? Ja 
automaattiovet avautuvat ja päästävät 
minut pois vasta, kun olen näpytellyt 
visa-korttini numeron? Olisiko kui-
tenkin mahdollista, että henkilökun-
taa olisi, nyt varsinaisessa asiakaspal-
velu- ja esimerkiksi esittelytehtävässä? 
Eihän meidän inhimillinen tarpeem-
me kohdata toisia ihmisiä mihinkään 
häivy, mutta sitä, minkä muodon se 
ottaa, voi olla vaikeampi arvioida.

On myös hyvin todennäköistä, et-
tä meillä on tulevaisuudessa enem-

Tulevaisuus 
tulee 
työpaikoille

män aikaa ostosten tekemiseen. Di-
gitalisaatio lisää käytössämme olevan 
vapaa-ajan määrää. Olisi hyvä ske-
naario, että elämämme muuttuisi vä-
hemmän kiireiseksi, kun koneet hoi-
tavat tekniikan ja työn rutiinit. Ihmi-
sellä olisi enemmän aikaa kulttuuril-
liseen ja taiteelliseen pohtimiseen ja 
harrastuneisuuteen. Yksi vaihtoeh-
to ajankäytölle voisi siis olla kaupois-
sa käyminen ajan kanssa. Suuremmat 
yksiköt voisivat olla ns. hybridejä, jos-
sa olisi mahdollisuus nopeaan, kanssa-
käymättömään asiointiin, mutta jon-
ka sisällä voisi sitten olla myös esimer-
kiksi palvelutiskejä tai erikoiskauppo-
ja. Ääripäät tulevat todennäköisesti li-
sääntymään, mutta niiden välille tulee 
hybridimalleja. Ja tietenkin kaikki on 
spekulaatiota.

Lämpimälle ja luovalle asiakaskohtaa-
miselle tulee aina olemaan paikkansa. 
Ne kaupan työntekijät, joilla on ha-
lua ja kutsumusta juuri tällaiseen lä-
hikontaktiin ihmisten kanssa, tulevat 
olemaan haluttua työvoimaa myös 
tulevaisuudessa. Ja voi olla, että alal-
la tarvitaan vielä nykyistä enemmän 
esimerkiksi tietotekniikka- ja ohjel-
misto-osaajia. Kaupan työntekijära-
kenne voi muuttua radikaalistikin, ja 
oma kysymyksensä on työntekijöiden 
määrä tulevaisuudessa. Työttömyyt-
tä voi tulla muutoksen alkuvaiheessa, 
mutta kaikki ns. luova työ tulee vaa-
timaan ihmisosaamista ja uuden työn 
syntyminen ei tule tapahtumaan niin, 
että sitä pystyisi kaikilta osin ennakoi-
maan. Tasapaino löytyy aina. Ihmis-
rodun perusosaamiseen kuuluu selviy-
tyminen, myös muutoksista selviyty-
minen.

Ihminen tulee tulevaisuudessa tarvit-
semaan esimerkiksi oppimisen ja it-
sensä kehittämisen taitoa. Aloitteel-
lisuus ja itsensä johtaminen tulevat 
myös olemaan taitoja, joita tulevai-
suudessa tarvitsemme nykyistä enem-
män.

Robotisaatio ja digitalisaatio tulevat 
vaatimaan koko ihmiskunnalta myös 
ajattelutapojen muuttumista. Mitä 
voimme antaa robottien tehtäväksi 
ja mitä emme? Arvoja ja eettistä pää-
töksentekoa ei ole mahdollista luovut-
taa pois, ja ihminenhän robotin oh-

jelmoi. Samalla ihmisellä on mahdol-
lisuus kysyä, mikä on ihminen ja mi-
kä on ihmisyydessä luovuttamatonta. 
Elämän merkityksen kysymykset olisi 
mahdollista kohdata ihan uudella ta-
valla.

Osa ihmisistä tuntuu olevan auto-
maattisesti tekniikkaa vastaan. Mutta 
kun tekniikka tulee, on parempi ol-
la taistelematta sitä vastaan ja pikem-
minkin miettiä, mitä järkevää käyttöä 
sille olisi. Varsin ilmeiseltä näyttää, et-
tä tulevaisuus ja digitalisaatio tiputtaa 
esimiehiltä paljon tehtäviä pois. On 
luultavaa, että robotit pystyvät hoita-
maan suurimman osan esimiehen tä-
män hetkisistä tehtävistä huomatta-
vasti fiksummin kuin ihmiset. On to-
dennäköistä, että organisaatiot tulevat 
litistymään, eikä väliporrasta tarvita 
enää niin paljon. Perustyön arvo nou-
see ja ihmiset tekevät ratkaisuja omas-
sa työssään nykyistä enemmän. Ylim-
mältä johdolta tullaan nykyistä enem-
män vaatimaan toimintakulttuurin, 
maailman ja ihmisen ymmärtämistä. 

Tulevaisuus, robotisaatio ja digitali-
saatio muuttaa johtamisen luonnetta 
ja nimenomaan esimiestyössä. Ihmi-
nen tekee tulevaisuudessa työnsä itse-
ohjautuvissa tiimeissä, joissa hän voi 
suoraan tehdä omaa työtään koskevia 

ratkaisuja ilman, että on tarpeen ky-
syä ylempää organisaatiosta. Esimie-
hestä tulee myös entistä enemmän 
valmentaja ja sparraaja, koska työn-
tekijät tarvitsevat työssään jatkuvasti 
apua, sparrausta ja palautetta valmen-
tavalla, ei kontrolloivalla otteella. 

Jos robotiikan tavoitteena on vapaut-
taa meissä asuva artisti, olisi katast-
rofi, jos emme huomaisi käyttää ti-
laisuutta hyväksemme. Meillä oli-
si enemmän aikaa puhua, kiinnittää 
huomiota ihmisen hyvinvoinnin ja 
motivaation kannalta tärkeisiin asioi-
hin. Hyvinvoiva ihminen on parempi 
myös työyhteisön jäsenenä.

Robottiajan esimies on valmentaja, 
joka antaa aikaa ihmisille, jotka ovat 
hänen vaikutuspiirissään. Tulevai-
suuden esimies ei ole käskyttäjä ei-
kä kontrolloijakaan primääristi, vaan 
mahdollistaja, valmentaja ja tuen an-
taja. Tulevaisuuden esimies ei ole kii-
reinen, koska rutiinitehtävien ja nip-
pelin poistuminen vapauttaa hänen 
henkistä pääomaansa ihmisten kans-
sa tekemisissä olemiseen. 
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Jari-Arvi Mäkelä, kotoisam-
min Arvi, on jyväskyläläisiä 
urheilumiehiä. Niitä, joi-
den verkot ja verkostot ui-
vat syvällä ja pienisilmäi-
sinä. JYP Jyväskylä Oy:n 
myyntipäällikkö on myös 
kohtalaisen tuore esimies-
liittolainen.  – JYP herät-
tää niin Keski-Suomessa 
kuin laajemmaltikin kes-
kustelua ja tunteita puo-
lesta ja vastaan. Meillä on 
pieni, matala ja poikkeuk-
sellisen sitoutunut organi-
saatio valmiina tekemään 
kaikkensa JYPin eteen, ker-
too Arvi Mäkelä. 
Myynnin ja markkinoinnin puolella 
itsensä ’vanhan liiton myynnin teki-
jäksi’ luokitteleva Arvi on historias-
saan tehnyt työtä erilaisissa myynnin 
tehtävissä. – Osaamiseni on varsin 
laajaa, koska olen yli kaksi vuosikym-
mentä ollut myynnin eri tehtävissä ja 
eri työnantajilla. Olen ollut sekä pal-
velu- että tuotemyynnissä ja nyt ole 
viidettä vuotta urheilumarkkinoin-
nissa. Eli osaamiseni on aika leve-
ää, olen ollut myös kansainvälisessä 
myyntiryhmässä, Arvi Mäkelä kertoo 
taustastaan.

Arvi Mäkelä kertoo olevansa voimak-
kaasti peliorientoitunut – hän on pe-
lannut paljon ja pelaa edelleen. Pelaa-
minen on Arville paitsi liikunnallinen 
tapahtuma, myös suuressa määrin so-
siaalinen tapahtuma, varsinkin van-
hemmalla iällä. Pelit vain ovat muut-
tuneet iän myötä. – Pelaamisen kaut-
ta minulle on syntynyt kontaktiver-
kosto ympäri Suomen ja ulkomaita 
myöten pelaamisen, valmentamisen 
ja myös myynnin ja markkinoinnin 
tarpeisiin.

Organisaatio, jossa Arvi työskente-
lee, on hyvin kapea. - JYP Akatemia 
(mestisjoukkue) huomioiden meitä 
on kahdeksan, ja organisaatiomme 

JYPIN MIES 

tekee seitsemän miljoonan euron lii-
kevaihdon. Ja onhan tämä poikkeuk-
sellinen työ siinäkin mielessä, että mi-
nulla on vain vähän toistakymmentä 
kollegaa tässä maassa, sanoo Arvi Mä-
kelä. Moni on kysellyt häneltä, on-
ko työ täysipäiväistä. - Viime vuon-
ne tein 68 iltatapahtumaa ja päiväty-
öt siihen lisäksi. Tämä on enemmän 
kuin täysipäiväinen työ. Tuskin mis-
sään muussa yrityksessä tekisin samaa 
määrää töitä. JYP on iso asia minulle. 
Ei maailman tärkein asia, mutta tär-
keä asia kuitenkin ja haluan olla täs-
sä mukana, sanoo Arvi Mäkelä. Joita-
kin aikoja sitten paikallislehti kirjoit-
ti Arvista ja otsikoi jutun JYPin mies. 
Sellainen hän taitaa olla.

Urheilumarkkinointi ja perinteinen 
myyntityö poikkeavat kuitenkin toi-
sistaan. – Urheilumarkkinoinnis-
sa valmista asiakaspohjaa ei ole. Me 
luomme asiakkaalle tarpeen olla JY-
Pin mukana ja myymme hänelle ide-
an. JYPin (tai muun markkinoidun 
urheilukonseptin) tuoman hyvän 
ymmärtäminen voi tosin olla kiven 
takana, jos ei jo automaattisesti ole 
peliorientoitunut asiakas, sanoo Ar-
vi Mäkelä.

Jääkiekkojoukkueen pelaajat ja val-
mentajat ovat tämän kaltaisessa or-
ganisaatiossa projektityöntekijöitä, 
toimiston väki ja taustahenkilöt taas 
ovat mukana prosessissa. Ja proses-
si jatkuu, vaikka projektityöntekijät 
vaihtuisivat. – Työ on erittäin mielen-
kiintoista. Hoidan nimenomaan yri-
tyspuolta, näkyvyyselementtejä VIP-
tilamyyntiä ja Hurrikaaniverkostoa, 
joka on JYPin ympärille koottu yri-
tysyhteenliittymä, alusta, jossa yrityk-
set voivat kohdata ja hyötyä Hurri-
kaaniverkostoon kuulumisesta. Meil-
lä on tällä hetkellä hieman alle 400 
yritystä, jotka ovat jollakin näkyvyy-
selementillä JYPin toiminnassa mu-
kana. Elementti voi olla otteluisän-
nyys, kummipelaaja, jäämainos, lai-
tamainos – vaihtoehtoja on paljon. 
Verkosto kokoontuu pelikauden ai-
kana kuukausittain, eivätkä tapahtu-
mat aina liity jääkiekkoon, kertoo Ar-
vi Mäkelä työstään. Tavoitteena on si-
touttaa paitsi verkostoa, myös verkos-
ton lähipiiriä. Verkoston lisäksi Arvi 
Mäkelä hoitaa myös mm. pelaajapro-
mootioita ja Hurrikaaniklubin haas-

tatteluita pelitapahtumissa. Ensim-
mäisellä erätauolla haastateltavana 
ovat olleet mm. – Mikko Hirvonen, 
Hans Välimäki, Sipe Santapukki, 
Jethro Rostedt, Arja Koriseva... Mä-
kelä muistuttaa, että bisneksen lisäksi 
tehdään myös elämyksiä. Ennen saat-
toi riittää, että tultiin katsomaan lät-
kämatsi ja syötiin grillimakkara. Ny-
kyään järjestetään paljon myös oheis-
tapahtumia, joilla houkutellaan ja si-
toutetaan erilaista katsojakuntaa.

Missään muussa työssä ei ole niin pal-
jon pukuhuonejuttuja kuin tässä. - 
JYPhän edustaa tällä kylällä ja Keski-
Suomessa yleensäkin sellaista tahoa, 
että jokaisella on oikeus olla siitä mi-
tä mieltä haluaa. Eivätkä mielipiteet 
ole puhtaasti positiivisia. Fakta kui-
tenkin on, että viimeisen seitsemän 
kauden ajalta meillä on viisi mitalia 
SM-liigassa, eli eniten.

Arvi Mäkelän aikana JYP on voitta-
nut kaksi pronssimitalia. - Organisaa-
tion arvostuksesta työtä kohtaan ker-
too se, että kuulun siihen joukkoon, 
jolla on mitalit kirjahyllyssään, Arvi 
Mäkelä sanoo ylpeyttä äänessään. Ei 
kautta ilman liigajäitä.

Arvi Mäkelä on sen ikäluokan kaveri, 
että kaikki lapsuuden vapaa-ajat vie-
tettiin luistimet jalassa, jalkapalloken-
tällä tai vaikkapa pesismaila kädessä. 
Joukkuelajeihin liittyy yhdessä teke-
minen. – JYPissä me soudamme kaik-
ki samassa tahdissa ja samaan suun-
taan. Työelämässä se on minulle tär-

keä arvo, vastaavaan en ole missään 
törmännyt. JYPin etu tulee kaikessa 
ensin.

Vapaa-ajallaan Arvi Mäkelä on teh-
nyt mitäpä muutakaan kuin valmen-
tanut. Noin kymmenen vuoden aika-
na hän on ehtinyt olla mukana sali-
bandyvalmennuksessa, viimeksi Hap-
peen B-junnujen valmennuksessa, ja 
jopa perustamassa yhtä salibandyseu-
raa. – Ja kaikki tämä on tietenkin joh-
tunut ihan siitä, että nuorempi lap-
sistani pelaa Happeessa. Lapsen har-
rastus on ollut omakin harrastus, en-
kä päivääkään vaihtaisi pois. Olemme 
valmennustiimimme kanssa saaneet 
kannettua oman kortemme kekoon 
nuorisourheilun eteen, ja se on hy-
vä juttu, toteaa Arvi Mäkelä. Tosin 
hän myös paljastaa olevansa poikansa 
kanssa oiva heittokalamies: isä ja poi-
ka ovat pitäneet kirjaa jokaisesta pyy-
dystämästään hauesta vuodesta 2007 
alkaen. Tuhannen hauen raja me-
ni rikki jo vuonna 2014. Tyttäreensä 
Arvi Mäkelä taas on saanut tartutet-
tua myynnillistä tekemistä – 22-vuo-
tias nuori nainen on suorittanut sekä 
KiAT- että LKV-tutkinnot ja toimii 
kiinteistönvälittäjänä Jyväskylässä.

Pidämme peukkuja pian alkavissa pu-
dotuspeleissä JYPin, Arvi Mäkelän ja 
muiden jatkoon päässeiden joukku-
eiden puolesta. - Mestariksi vaadi-
taan, että uskot itseesi silloinkin, kun 
kukaan muu ei niin tee. Matka jat-
kuu…, lopettaa Arvi Mäkelä.

Jari-Arvi Mäkelä tärkeässä paikassa, tärkeä pelipaita päällään.

Reilun pomon alainen 
nukkuu paremmin
Työstressi ja epäoikeuden-
mukainen johtaminen li-
säävät unihäiriöitä, selviää 
Työterveyslaitoksen tut-
kimuksesta. Akatemiatut-
kija, dosentti Tea Lalluk-
ka oli mukana kansainvä-
lisenä yhteistyönä tehdys-
sä kyselytutkimuksessa, 
jossa käytettiin aineistona 
kolmen kyselytutkimuk-
sen tuloksia lähes 25 000 
suomalaiselta kuntatyön-
tekijältä. 

Mitä on unettomuus?
Tekemässämme tutkimuksessa ei ole 
kyse kliinisestä unettomuudesta, vaan 
unettomuusoireista. Unettomuuden 
määritelmät vaihtelevat ja esiintyvyy-
dessä on isoja eroja sen mukaan mi-
ten unettomuus määritellään. Unet-
tomuusoireita on vähintään satun-
naisesti jopa yli 40 % työntekijöis-
tä, ja kroonista unettomuutta noin 
10 %:lla. Satunnaisesti esiintyvä oi-
reilu on myös yleistynyt viime vuosi-
kymmenten aikana. Tutkimuksessam-
me kysyimme unettomuusoireita, joi-
ta tyypillisesti ovat esimerkiksi vaike-
us nukahtaa vaikeus pysyä unessa (eli 
heräily yön aikana ja herääminen lii-
an aikaisin) ja virkistämätön uni (he-
rääminen väsyneenä). Jos on tällaisia 
oireita keskimäärin joka toinen yö tai 
useammin (edeltävän neljän viikon 
aikana), on usein esiintyvää unetto-
muutta. Jos unettomuutta on har-

vemmin, voidaan puhua satunnaises-
ta tai lyhytaikaisesta unettomuudesta.

Kuinka yleistä unettomuus tai 
ajoittainen unettomuus on? 
Unettomuus on yksi yleisimpiä työs-
säkäyvien oireista, vaikka se onkin 
yleisempää esimerkiksi työttömillä. 
Tutkimusaineistossamme keski-ikäi-
sillä kunta-alan työntekijöillä unetto-
muusoireilu on vähänyleisempää nai-
silla: joka viides nainen ja hieman alle 
joka viides mies raportoi usein toistu-
via unettomuusoireita. 

Minkälaiset asiat työssä aiheut-
tavat unihäiriöitä?
Työntekijöillä se kaikkein keskeisin 
tekijä on stressi, mikä onkin ihan ym-
märrettävää ja uskottavaa. Jos työ-
stressi jatkuu pitkään, unettomuus-
kin voi pitkittyä ja jopa kroonistua. 
Voi jopa käydä niin, että vaikka työ-
stressi helpottaisi, unettomuus jatkuu. 
Työstressin ja unettomuuden välistä 
syy-vaikutus -suhdetta on aiemmissa 
tutkimuksissa aika huonosti pystytty 
katsomaan. Yritimme tässä tutkimuk-
sessa varmentaa asiaa asetelmalla, jo-
ka antaisi paremmin mahdollisuuden 
tehdä päätelmiä syy-vaikutussuhtees-
ta. Uudempi ja kiinnostavampi näkö-
kulma oli lähteä seuraamaan unetto-
mia ja stressaantuneita työntekijöitä 
niin, että jos työstressi tai muu psy-
kososiaalinen kuormitustila (esimer-
kiksi johtamisongelmat) helpottavat, 
helpottaako unettomuus. Ja siinä oli 
nähtävissä pientä positiivista muutos-
ta.

Epäoikeudenmukaisuuden ko-
keminen vaikuttaa uneen
Tarkastelimme myös organisaation 
oikeudenmukaisuutta kansainvälises-
tikin paljon käytetyllä mittarilla, jol-

la voidaan arvioida oikeudenmukai-
suutta, proseduraalista (päätöksente-
koprosessit ja niiden avoimuus, mi-
ten niihin pystyy vaikuttamaan, kuin-
ka työntekijät otetaan huomioon) ja 
relationaalista (esimies kohtelee ta-
saveroisesti, esimies kuuntelee, pitää 
huolta työntekijöiden oikeuksista) 
johtamista. Aineistosta nousi selkeäs-
ti esiin, että esimiessuhteella on yhte-
ys unihäiriöihin.

Esimiehelläkin on esimies, ja esimie-
hillä on stressiä (työ on liian kiireistä, 
kuormittavaa, työtehtävien määrään 
ja tekotahtiin ei pysty vaikuttamaan). 
Yhtälailla tämä kokemus voi siis tulla 
myös esimieheltä.

Miten unen laatua olisi mahdol-
lista parantaa?
Tähän ei ole helppoa vastausta, eikä 
varsinkaan sellaista, mikä pätisi jokai-
seen ja joka tilanteessa. Jokaisen unet-
toman tarina on eri. Aina voi poh-
tia, pystyykö itse vaikuttamaan työ-
oloihinsa. Esimies ehkä helpommin 
kuin alaisensa.

Otetaanko unettomuutta vaka-
vasti?
Mielestäni asia on tullut koko ajan 
enemmän ja enemmän esiin. On hy-
vä, että media on myös ottanut asi-
an käsiteltäväkseen ja lisäksi on paljon 
ei-tieteellisiäkin kirjoituksia aiheesta. 
On hyvä, että ollaan kiinnostunei-
ta ja puhutaan, koska se saattaa työ-
paikoillakin lisätä tietoisuutta unet-
tomuuden yleisyydestä ja sen vaiku-
tuksesta hyvinvointiin ja mm. työstä 
poissaoloihin. Samaan aikaan kuiten-
kin on niin, että pitkittyneitä saira-
uspoissaoloja ei välttämättä korva-
ta unettomuuden takia. Unettomuu-
den takia ei myöskään voi saada työ-
kyvyttömyyseläkediagnoosia. Usein 

unettomuuden taustalta löytyy jotain 
muutakin sairautta, mutta ei aina. Ja 
unettomuus kuitenkin heikentää toi-
minta- ja työkykyä sekä lisää onnetto-
muusriskejä mm. työpaikoilla, joten 
inhimillisen kärsimyksen lisäksi ky-
seessä on merkittävä työpaikkatason 
ja yhteiskunnallinen ongelma.

Oireilutyyppinen, satunnainen unet-
tomuus on tutkimisten mukaan li-
sääntynyt, vaikka krooninen unetto-
muus ei niinkään. Siinä mielessä olisi 
tärkeää, että unettomuusoireista pu-
huttaisiin vielä nykyistä enemmän ja 
tunnistettaisiin ongelmat ajoissa. Mo-
ni asia on muuttunut työelämässä ja 
elämässä yleensä, ihmiset joutuvat ai-
empaa suurempaan kuormitukseen ja 
paineen alle ja tämä ei välttämättä ai-
nakaan hidasta unettomuusoireiden 
yleistymistä tai vähennä niitä.
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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 17.4.2016. Kaikille hakijoille pyritään il-
moittamaan haun tuloksesta heti vapun jälkeen. Jos tiedolla 
on kiire, sen voi ilmoittaa hakemuslomakkeen Tarkennuksia-
kohdassa. Pyrimme tällöin huomioimaan tiedonsaannin kii-
reellisyyden käsitellessämme hakemuksia.

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 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 kalen-
teriviikoittain eli vuokra-aika on maa-
nantaista sunnuntaihin. Pyhätuntu-
rin ja Punkaharjun mökkien vuokra-
aika on lauantai – lauantai. Muiden 
lomaosakkeiden vuokra-aika on per-
jantai - perjantai. Lomaviikko alkaa 
siis aina, Rokuaa lukuun ottamatta, 
edeltävän viikon puolella (esim. viik-
ko 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 kesäkuun alussa.

Meri-Teijossa jäsenten käytössä 35 
m²:n vastikään täysin remontoitu, 
viehättävä rivitalo-osake meren ran-
nalla. Kesäaikaan lomailijoiden käy-
tössä on soutuvene. Huoneistossa on 
tilaa enintään neljälle henkilölle, mut-
ta parhaimmillaan se on kahdestaan 
lomaileville.

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 27 - 52/2017

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 voi rentoutua 
niin kesä- kuin talviaikaan. Mökki 
on remontoitu hyvällä maulla uusiksi 
vuonna 2017. Mökki on ns. kytketty 
pientalo ja sen koko on noin 60 m² (2 
h+alk+kk+s+ph+parvi). Majoitustilaa 
on 8 hengelle.

Nilsiän Tahkovuorella on jäsenten 
käytössä 45 m² suuruinen rivitalo-
huoneisto (2 h+k+s, ei parvea). Lo-
maosake sijaitsee lähellä alueen mo-
nipuolisia majoitus-, ravintola- ja va-
paa-ajanpalveluja. Huoneistossa mah-
tuu majoittumaan 5 henkeä.

Punkaharjun lomakeskus on komeis-
sa maisemissa. Huoneistot on remon-
toitu tyylikkäästi alkuvuonna 2017. 
Alueella on virkeää toimintaa ympä-
ri vuoden. Jäsenten käytössä on kaksi 
huoneistoa: 35 m²:n Tuunaantupa (1 
h+tpk+mh/alkovi+s) 4 (rivitalo) sekä 
43 m²:n Pankkotupa (3h+parvi+s) 6 
lomailijalle (paritalo).

Ikaalinen I (max 4 h)

Saunallinen kattohuone Hotelli Termen 
ylimmässä kerroksessa Ikaalisten Kylpylän 
alueella odottaa kylpyläelämästä ja luon-
nosta nauttivia Esimiesliiton jäseniä perhei-
neen. Huoneistoon voi majoittua enimmil-
lään neljä henkilöä (2+2), mutta silloin ol-
laan jo kuin sillit suolassa.

Huoneistosta ja parvekkeelta on hieno nä-
köala Kyrösjärvelle. Huoneiston pinta-ala 
on 35 m² ja alkovissa on vuoteet kahdel-
le. Vuodesohvasta saa 120 cm lisävuoteen. 

Ikaalinen II (max 2h),

 sis. 2 kylpylälipuketta!

Kolmannen kerroksen huone Hotelli Ter-
messä on piiriyhdistysten omistuksessa. 
Huone on kooltaan 33m² yksiö keittosy-
vennyksellä, kylpyhuoneella ja parvekkeel-
la. Huoneessa on kaksi vuodetta.

Huoneistojen vuokraan ei kuulu ravinto-
lapalveluita tai liinavaatteita eikä kylpyläli-
pukkeita. Keittonurkkauksessa on jääkaap-
pi, sähkölevy ja mikroaaltouuni sekä perus-
välineistö 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 17.4.2017. Kaikille haki-
joille pyritään ilmoittamaan haun tulokses-
ta heti vapun jälkeen. Jos tiedolla on kiire, 

Termen huoneissa on jälleen majoitusta tarjolla edulliseen hintaan kylpylälomasta haaveileville.

Kylpylälomalle Ikaalisiin!

sen voi ilmoittaa hakemuslomakkeen Tar-
kennuksia-kohdassa. Pyrimme tällöin huo-
mioimaan tiedon kiireellisyyden käsitelles-
sämme 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 jopanel-
jälle. Kaikkiaan huoneistossa on 
makuutilat 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 kaupungin portille. 
Huoneisto sijaitsee keskustassa 
parin sadan metrin päässä Sokos 

Hotel Virusta, Viru-keskukses-
ta ja Kaubamajasta. Asunnossa 
ei ole parveketta. Asunto on hy-
väkuntoinen, modernisti sisus-
tettu ja koneellisesti 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 200e/jak-
so. Jakson hinta kattaa vain ma-
joittumisen. Lähtösiivouksesta 
ja roskien poisviemisestä talon-
yhtiön roskasäilöihin tulee huo-
lehtia itse. Huoneistoon tulta-
essa myös omat vuode- ja lii-
navaatteet sekä siivousaineet 
on oltava mukana. Huoneistos-
sa on peitteet ja tyynyt valmiina 
kuudelle hengelle. 

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

Hakuaika päättyy  17.4. Kai-
kille hakijoille pyritään ilmoit-
tamaan haun tuloksesta vapun 
jälkeen. Jos tiedolla on kiire, sen 
voi ilmoittaa hakemuslomak-
keen Tarkennuksia-kohdassa. 
Pyrimme tällöin huomioimaan 
tarpeen käsitellessämme hake-
muksia.

Haku Tallinnan lomahuoneiston  
jaksoille viikoilla 27 - 52/2017

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 ilmestymisestä 
lukien 17.4.2017 asti. Uudelle jäsenel-
le annetaan aikaa liittyä (eli toimittaa 
paperinsa)  huhtikuun loppuun men-
nessä ja vahvistaa jäsenyytensä touko-
kuun loppuun 2017 mennessä. Vah-
vistumisella tarkoitetaan joko jäsen-
maksuperinnän alkamista tai ensim-
mäistä jäsenmaksusuoritusta. Ilman 
jäsenyyden vahvistumista liittyminen 
ei oikeuta palkkioon ja varaus rauke-
aa automaattisesti. Samoin, jos uuden 
jäsenen paperit eivät ole toimistollam-
me ko. ajankohtaan mennessä, loma-
varaus raukeaa ja siirtyy hakemukseksi.

Kampanjan palkkiot
Tarjolla on kaikkea kylpyläjaksoista 
kaupunkilomiin. Myös jouluviikot 
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 viikois-
ta tai jaksoista välillä 27 - 52/2017. 
Palkkiota ei voi siirtää jakson yli eikä 
antaa 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.

Nyt haussa 
kesä ja syksy 2017

Ruka Chalets viikkokierto 2017
KEY 
KEY
KEY
KEY
KEY
Etelä-Suomi 
KEY
Pohjois-Suomi 
Pirkka-Häme
Kymi 
Kymi
Keski-Suomi
KEY

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

48
49
50
51
52
1
2
3
4
5
6
7
8

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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OTT, VT Kimmo Nieminen 
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Oik.kand. Maarit Elonen 
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Tiedottaja Marjo Leutola 
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TYÖTTÖMYYSKASSA

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

Kaupanalan esimiesliitto KEY ry:n jäsenlehti | 66. vuosikerta
PALVELUESIMIES

Kaupanalan esimiesliitto KEY ry

Tunnus 5006904

15003 VASTAUSLÄHETYS

KEY ry
maksaa
postimaksun

Keväällä 2016 aloitettiin eteläis-
ten lomakohteittemme remon-
tointi Meri-Teijosta. Meri-Tei-
jossa meillä on jäsenille tarjolla 
soma, pikkuinen rivitalo-osake. 
Viehättävä, täysin remontoitu 
35m² huoneisto sijaitsee meren 
rannalla. Huoneisto sopii pie-
nelle porukalle (max 2+2). Ke-
säaikaan lomailijoiden käytössä on soutuve-
ne. Lähistöllä mm. golfkenttä (MTG), jos-
sa liiton jäsenten käytössä pelioikeus. Van-
ha ruukkialue on kaunis ja ulkoilumahdol-
lisuudet ovat loistavat. 

Syksyllä jatkettiin Jämsän Himoksella. Hi-
moksen mökillä voi talviaikaan rentoutua 
lasketellen (hiihtohissille 100 m/Pohjois-
Himos), hiihdellen (valaistu latu 50 m pääs-
sä) tai kesällä ja syksyllä marjastaen ja sienes-
täen hyvissä maastoissa. Mökkimme on 60 
m², ja sinne mahtuu majoittumaan jopa 8 
henkilöä. Majan remontti saatiin valmiiksi 
juuri ennen hiihtolomasesongin alkua. Hy-
vällä maulla remontoitu ja sisustettu kohde 
on saanut kiittäviä arvioita.

Viimeisenä tänä vuonna valmistuivat Pun-
kaharjun  lomakeskuksessa sijaitsevat kak-
si kohdettamme: Tuunaantupa ja Pankko-
tupa. Katosta lattiaan laadukkaasti remon-
toidut huoneistot tuotiin kerralla tälle vuo-
situhannelle. Pankkotupa ei aivan ehtinyt 
kuvauskuntoon lehteä varten, mutta kan-
nattaa mennä omin silmin toteamaan. Pun-
kaharjun alue on suosittu perhelomakohde: 
talvi on lunta tulvillaan, kalastusmahdolli-
suuksia ja latuja järven jäällä ja upeissa har-
jumaisemissa, kesällä vaikka mitä soutelus-
ta uimiseen ja patikointiin. Jäsenten käytös-
sä on kaksi lomaosaketta: 35m² Tuunaantu-
pa (noin 4 hlöä) ja 43m² Pankkotupa, jo-
hon voi majoittua 6 lomailijaa.

Lomaosakkeet  
pesevät kasvojaan

Lomaosakkeet on remontoitu käyt-

töä varten, ei vain esittelyhuoneis-

toiksi. Käykää netissä tutustumas-

sa tarjolla oleviin kohteisiin ja kat-

somassa lisää kuvia sekä näistä et-

tä muistakin lomakohteistamme ja 

hakekaa lomajaksoja eli käyttäkää 

jäsenetuanne!

MERI-TEIJO

HIMOS

TUUNAANTUPA
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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

Poikkea toimistollamme, soita tai tutustu  
reiluihin vakuutuksiimme osoitteessa turva.fi

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva • www.turva.fi • puh. 01019 5110

Uuden 
liikennevakuutuksen 
maksimibonus on nyt

80 %

Sinä ja 
autosi olette 
arvokkaita

Turvasta saat  
suorastaan ylellisen  

kattavan Liittokaskon ja 
 uuden liikennevakuutuksen, 
sillä jokainen kuski ansaitsee 

reilua turvaa.
takaa käyttöösi vara-auton 

jopa tunnissa, kun oma 
ajopelisi saa kohtalokkaan 
kolhun kesken matkan tai 

simahtaa teknisen vian takia.

Liittokaskon laaja 
sijaisautoetu



sivu | 20 | sivu | 21 |

Työsuhde vähintään  
kaksi kuukautta
Liikkuvuusavustuksen myöntäminen 
edellyttää sitä, että sen perusteena 
oleva työsuhde kestää vähintään kak-
si kuukautta. Jos alun perin yli kak-
si kuukautta kestäväksi tarkoitettu työ 
saattaa päättyä ennen sanotun ajan 
kulumista, liikkuvuusavustukseen ei 
sen sijaan ole oikeutta. 

Hakija voi siirtyä osa-aikatyöstä suo-
raan toiseen työsuhteeseen ja ehdot 
voivat täyttyä (ei siis edellytetä yhtä ko-
konaan työtöntä päivää, mutta etuut-
ta on täytynyt jäädä maksettavasi edel-
lisessä jaksossa). Viikonloppu välissä ei 
täytä tätä edellytystä. Henkilön on ai-
na oltava ilmoittautuneena työnhaki-
jaksi työsuhdetta edeltäneenä päivänä.

Työaika vähintään  
18 tuntia viikossa
Liikkuvuusavustuksen saamisen edel-
lytyksenä on, että sen perusteena ole-
van työsuhteen työaika on keskimää-
rin vähintään 18 tuntia viikossa. Työ-
aika voi jonain viikkoina alittaa 18 
tuntia, kunhan työaika on koko työ-
suhteen ajalta laskettuna keskimäärin 
vähintään 18 tuntia viikossa. 

Kolme tai kaksi tuntia
Päivittäisen työmatkan keston on työ-
suhteen alkaessa ylitettävä kokoaika-
työssä keskimäärin kolme tuntia ja 
osa-aikatyössä (työaika on enintään 
80 prosenttia alalla sovellettavasta ko-
koaikaisen työntekijän enimmäistyö-
ajasta) keskimäärin kaksi tuntia. 

Työmatkan kestona pidetään aikaa, 
joka henkilöltä työsuhteen alkaessa 
keskimäärin kuluu asuinpaikastaan 
vastaanottamalleen työpaikalle ylei-
siä liikenneväyliä pitkin normaaleis-
sa sää- ja muissa olosuhteissa. Mat-

ka-ajassa huomioidaan mahdolliset 
kulkuvälineiden vaihdot odotusai-
koineen. Työmatkan kestoon ei lueta 
aikaa, joka työmatkan yhteydessä ku-
luu poikkeamisiin nopeimmalta rei-
tiltä kuten esimerkiksi lasten viemistä 
hoitopaikkaan.  Työttömyyskassa tar-
kistaa matka-ajan, jos asian suhteen 
vallitsee epäselvyys (esimerkiksi pos-
te restante osoite tai asunto kahdella 
paikkakunnalla).

Työmatka-aika lasketaan nopeim-
man käytettävissä olevan kulkuväli-
neen mukaan. Matkaan kuluva ai-
ka lasketaan auton perusteella, jos se 
on julkisia kulkuneuvoja nopeampi ja 
avustuksen hakijalla on sellainen käy-
tössään työsuhteen alkaessa. Auton 
hankkimista ei kuitenkaan voida edel-
lyttää. Työnantajan maksama matka-
korvaus ei estä liikkuvuusavustuksen 
maksamista.

Liikkuvuusavustuksen  
määrä ja kesto
Liikkuvuusavustuksen määrä on aina 
peruspäivärahan suuruinen ilman ko-
rotusosaa ja lapsikorotusta.  Avustuk-
sen kesto on porrastettu sen perustee-
na olevan työsuhteen pituuden mu-
kaan siten, että sitä maksetaan työ-
suhteen alkamisesta lukien: 

• 30 päivän pituiselta ajanjaksol-
ta, kun henkilö ottaa vastaan 
vähintään kaksi kuukautta kes-
tävän työn

• 45 päivän pituiselta ajanjaksol-
ta, kun henkilö ottaa vastaan 
vähintään kolme kuukautta 
kestävän työn 

• 60 päivän pituiselta ajanjaksol-
ta, kun henkilö ottaa vastaan 
vähintään neljä kuukautta kes-
tävän työn 

Liikkuvuusavustukseen ei liity oma-
vastuuaikaa ja avustus myönnetään 
sen perusteena olevan työsuhteen 
alusta lukien. Laissa säädetyt ajanjak-
sot ovat kiinteitä, eikä niiden piden-
tämisestä ole säännöksiä. Siten 30, 
45 tai 60 päivän jaksot eivät piden-
ny esimerkiksi sen takia, että avustuk-
sen saaminen estyy sairauspäivärahan 
saamisen johdosta. 

Liikkuvuusavustusta maksetaan ensin 
kahdelta viikolta ja sen jälkeen neljän 
viikon jaksoissa ja enintään viideltä 
päivältä kalenteriviikossa. Mahdol-
liset samalle viikolle ajoittuvat työ-, 
omavastuu, työttömyysetuus- ja kor-
vauspäivät eivät kuitenkaan vaikuta 
liikkuvuusavustuksen maksupäivien 
määrään. Avustusta maksetaan aina 
enintään niin kauan kuin sen perus-
teena oleva työsuhde kestää. 

Liikkuvuusavustukseen ei ole oikeutta 
silloin, kun työnteko ja palkanmak-
su ovat keskeytyneet vähintään ko-
konaiseksi päiväksi lomautuksen tai 
lomautukseen rinnastettavan syyn 
vuoksi. Avustus siis evätään sellaisil-
ta päiviltä, joilta työtä ei lomautuk-
sesta tai siihen rinnastettavasta syys-
tä ole lainkaan. Hakijalla on oikeus 
liikkuvuusavustukseen niiltä päiviltä, 
joilta työaikaa on lomautuksen vuok-
si lyhennetty. Nollatuntisopimuksella 
työskentelevän oikeus tarkistetaan ta-
pauskohtaisesti. 

Estetilanteet poikkeuksellisia
Liikkuvuusavustuksen saamista ei-
vät estä muun ohessa asetetut korva-
uksettomat ajat, työnhaun katkeami-
nen, avustusoikeuden aikana aloitettu 
yritystoiminta tai opiskelu taikka esi-
merkiksi sairastuminen. Liikkuvuus-
avustukseen ei kuitenkaan ole oikeut-
ta siltä ajalta, jolta henkilö tosiasias-

sa saa joitain työkyvyttömyyteen pe-
rustuvaa etuutta kuten sairauspäivä-
rahaa. Työpaikan sijainnilla Suomessa 
tai toisessa maassa ei ole merkitystä 
avustusoikeuden kannalta.

Liikkuvuusavustusta voidaan myön-
tää samaan aikaan ansiopäivärahan 
kanssa eikä se siis ole ansiopäivärahan 
saamisen estävä tai siitä vähennettä-
vä etuus. Avustuksen määrään eivät 
vaikuta työttömyysturvalaissa tarkoi-
tetut työttömyysetuudesta vähennet-
tävät sosiaalietuudet eikä avustuksen 
saajalle tai hänen puolisolleen myön-
netty kotihoidontuki.

On kuitenkin mm. huomattava, että 
jos esimerkiksi työntekopaikkakun-
nalle muutto tapahtuu ennen työsuh-
teen ensimmäistä päivää, liikkuvuus-
avustusta ei voida maksaa.

Liikkuvuusavustuksen hakeminen 
Liikkuvuusavustusta on haettava en-
nen sen perusteena olevan työsuhteen 
alkamista. Tämä merkitsee sitä, et-
tä hakemuksen on saavuttava kassaan 
viimeistään työsuhteen alkamista edel-
tävänä päivänä. Työsuhde alkaa, kun 
työtä aletaan tosiasiallisesti tehdä, jo-
ten esimerkiksi työsopimuksen allekir-
joituspäivä ei ole ratkaiseva. Avustusta 
ei voida ansiopäivärahaa vastaavalla ta-
valla myöntää takautuvasti edes silloin, 
kun hakemuksen myöhästymiseen on 
erityisen painavia syitä.  

Liikkuvuusavustusta haettaessa on 
esitettävä selvitys työsuhteen kestos-
ta, työajasta, työn suorituspaikasta se-
kä annettava muut avustuksen myön-
tämiseksi ja maksamiseksi tarpeelliset 
tiedot. Työttömyysetuuden maksaja 
voi edellyttää työsopimuksen tai muun 
vastaavan selvityksen esittämistä. 

Mikä ihmeen 
liikkuvuusavustus

Työttömyysetuutta myönnetään liikkuvuusavustuksena työttömyysetuuteen oikeutetulle henkilöl-

le, joka ottaa vastaan vähintään kaksi kuukautta kestävän työsuhteessa tehtävän työn, jossa sään-

nöllinen työaika on keskimäärin vähintään 18 tuntia viikossa. Liikkuvuusavustuksen myöntäminen 

edellyttää lisäksi, että henkilön päivittäisen työmatkan kesto työsuhteen alkaessa ylittää keskimää-

rin kolme tuntia ja osa-aikatyössä keskimäärin kaksi tuntia. Liikkuvuusavustusoikeuden uudelleen 

syntymiselle tai saamiskerroille ei ole asetettu rajoituksia, joten periaatteessa samalle henkilölle 

voidaan edellytysten täyttyessä myöntää avustusta eri työsuhteisiin kuinka monta kertaa tahansa.  

Ansiopäivärahan verotus
Kaikki työttömyyskassan maksamat 
etuudet ovat ennakonpidätyksen alai-
sia etuuksia. Ennakonpidätykses-
sä voidaan käyttää joko palkkaa var-
ten määrättyä verokorttia, portaik-
koverokorttia tai etuutta varten haet-
tua muutosverokorttia. Verokortit voi 
toimittaa kassalle myös sähköisesti.

Päivärahan saajan kannattaa hakea an-
siopäivärahan verotukseen muutosvero-
kortti etuutta varten. Tällöin ennakon-
pidätyksesi toimitetaan muutosverokor-
tin tietojen mukaisesti, eikä mitään ko-
rotuksia tehdä. Samalla varmistaa myös 
oikean veroprosentin nimenomaan an-
siopäivärahaa silmällä pitäen. 

Muutosverokortti palkkakertymätie-
toineen tulee toimittaa työttömyys-
kassalle etuutta haettaessa. Muutos-
verokorttien tiedot eivät välity kas-
saan automaattisesti. Ennen muutos-
verokortin lähettämistä työttömyys-
kassalle on syytä tarkistaa, että, että 
verokortti on laskettu etuutta varten, 
ei palkalle. Muutosverokortin pidä-
tysprosentti huomioidaan seuraavasta 
maksujaksosta lukien, kun muutos-
verokortti on kassaan toimitettu. Ta-
kautuvasti verotusta ei oikaista.

Mikäli työttömyyskassalle toimite-
taan pelkästään vain päätoimen palk-
katuloa varten oleva verokortti, en-
nakonpidätys tehdään vähintään 25 
prosenttiyksikön suuruisena, myös 
vuorottelukorvauksen ollessa kysees-
sä. Jos kyseessä on portaikkovero-
kortti, ennakonpidätys tehdään sa-
moin vähintään 25 prosenttiyksikön 
suuruisena. Mutta jos etuuden saaja 
hakee edellä todetun muutosverokor-
tin etuutta varten, ennakonpidätys 

otetaan siis sen mukaisesti, vaikka pe-
rusprosentti olisi pienempi kuin 25. 

Ennakonpidätyksessä sovelletaan ve-
rokorttiin palkkaa varten merkittyä 
perusprosenttia päiväkohtaiseen tu-
lorajaan asti. Päivärahan ylittäessä tä-
män tulorajan pidätetään ennakkove-
ro ylimenevästä päivärahasta lisäpro-
sentin mukaan.

Uuden verokortin saat nopeimmin 
osoitteesta  www.vero.fi/verokortti. 
Palvelussa voi tulostaa verokortin it-
se tai lähettää sen postitse valitsemaa-
si osoitteeseen.  Verokortin voi lähet-
tää palvelusta myös suoraan omaan 
työttömyyskassaan. Jos etuuden haki-
jalla on työttömyysaikana satunnaisia 
tai osa-aikatyöstä saatuja tuloja, en-
nakonpidätysprosentin voi vuoros-
taan tarkistaa veroprosenttilaskuril-
la osoitteessa www.vero.fi/verolaskuri.

Etuuksien oma pidätysjärjestelmä 
johtuu etuuksien ja palkan erilaises-
ta verotuksesta. Vaikka etuudet ovat 
pienempiä kuin palkka, veroprosentti 
ei välttämättä silti pienene. Tämä joh-
tuu siitä, että useat ansiotuloista teh-
tävät vähennykset voidaan tehdä vain 
palkkatuloista. Tällaisia vähennyksiä 
ovat esimerkiksi tulonhankkimisvä-
hennys, asunnon ja työpaikan väliset 
matkakulut, lakisääteiset eläkemaksut 
sekä työttömyysvakuutusmaksut.

Työllistymistä edistävien palveluiden 
ajalta maksettava kulukorvaus on ol-
lut verotonta tuloa. Siitä ei ole toimi-
tettu ennakonpidätystä. Kulukorvaus 
poistuu vuoden 2017 alussa. Muu-
tos koskee opintoja, jotka on aloitet-
tu (ja joiden tukeminen on aloitettu) 
1.1.2017 tai sen jälkeen. 

Verotiedot verottajalta
Työttömyyskassat saavat ennakonpidä-
tystiedot verottajalta niiltä, jotka ovat 
kassan jäseniä tai ovat liittyneet kas-
saan ennen verovuoden alkua. Näitä 
verokortteja ei tarvitse erikseen toimit-
taa kassaan. Tiedot saadaan suorasiir-
tona verottajalta kerran vuodessa, kun 
verotiedot tulevat voimaan 1.2.

Verovuoden aikana liittyneistä uusista 
jäsenistä työttömyyskassa ei saa verot-
tajalta verotietoja, joten etuuden ha-
kijan on itse huolehdittava verokor-
tin toimittamisesta kassalle.

Perusverokorttia ei tarvitse siis toi-
mittaa kassaan muulloin, kuin sil-
loin jos verotustieto on syystä tai toi-
sesta jäänyt tietojen siirron yhteydes-
sä tulematta tai kun kassan jäseneksi 
on liitytty kesken verovuoden. Mikä-
li työttömyyskassalle ei tarvittavia ve-
rotustietoja ole, niitä pyydetään erik-
seen. Viiveen välttämiseksi verokor-
tin kopio on usein kuitenkin epäsel-

vissä tilanteissa hyvä liittää varmuu-
den vuoksi hakemukseen.

Jos kassa ei ole saanut asiakkaastaan pi-
dätyksen toimittamista varten tarvitta-
via tietoja verottajalta, eikä etuuden 
hakija esitä maksajalle verokorttia, kas-
sa toimittaa ennakonpidätyksen erilli-
sen taulukon perusteella. Tällöin enna-
konpidätyksen suuruus määräytyy päi-
värahan suuruuden mukaan.

Tammikuun ennakonpidätys suorite-
taan edellisessä joulukuussa voimassa 
olleen ennakonpidätysprosentin mu-
kaisesti, paitsi siinä tapauksessa, jos 
kassaan toimitetaan muutosverokortti, 
joka on voimassa tammikuusta lukien.

Verovuonna maksetut etuudet ja näis-
tä tehdyt ennakonpidätykset ilmoite-
taan verottajalle automaattisesti vero-
vuoden päätyttyä. Ne näkyvät hen-
kilön esitäytetyllä veroilmoituksella. 
Niistä ei lähetetä päivärahan saajalle 
erillistä ennakonpidätystodistusta.

Työttömyyskassojen maksamat etuudet ovat ennakonpidätyksenalaista tuloa. Enna-

konpidätyksessä voidaan käyttää joko palkansaajan verokorttia, portaikkoverokorttia 

tai muutosverokorttia. Työttömyysetuuksien verotus perustuu Verohallituksen vuo-

sittain vahvistamaan päätökseen ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä. 

Usein pidätystä haetaan kassalle toimitetun palkkaverokortin mukaan. Tämän perus-

teella kassa ei voi kuitenkaan ennakonpidätystä maksettavasta etuudesta toimittaa. 

Työttömyysturvalain  
mukainen korvaus euroa/pv

Ennakonpidätys- 
prosentti

0,17 - 26 20

26,01 - 39 25

39,01 - 51 30

51,01 - 66 35

66,01 - 100 40

100,01 - 156 45

156,01 - 50

Taulukko. Ennakonpidätys toimitetaan verottajan vahvistaman 
taulukon mukaisesti jos kassalla ei ole verokorttia.

Työttömyysetuuksien verotus

TYÖTTÖMYYSKASSA TIEDOTTAA
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Tervetuloa virkistysmatkalle kesäiseen 
Riikaan 6. – 9. heinäkuuta 2017.

 Matkalle mukaan mahtuu 48 henki-
löä ilmoittautumisjärjestyksessä.

Matkan hinta jäsenille 195 euroa ja ei-
jäsenille 250 euroa, 1hh lisämaksu 100 
euroa.

Lähtö 6.7. Helsinki, Länsisatama, uu-
si Länsiterminaali 2, Tyynenmerenkatu 
14,  klo 10.30. Satamassa oltava tuntia 
ennen laivan lähtöä. 

Paluu 9.7. klo 18.30 Helsingin Länsisa-
tamaan.

Lähtö 6.päivä torstaina Helsingin Län-
siterminaalista ( T2),  klo 10.30 Tallink 
Megastar pikalaivalla. Saavumme Tallin-
naan klo 12.30. Ikaalisten Matkatoimis-
to pyytää siirtymään laivalta mahdolli-
simman nopeasti Tallinnan satama-auki-
olla odottavaan bussiin. Bussi lähtee vii-
meistään klo 13.00 kohti Riikaa. Mat-
kalla pidetään pieni kahvitauko Viron 
puolella. Matkaa Tallinnasta Riikaan on 
310 km. Riikassa majoitumme 2hh Ra-
disson Blu Hotell Latvijassa.

7.päivä perjantaina aamiainen hotellissa. 
Kaupunkikierros Radisson Blu Ho-
tel Latvijalta (kokoontuminen hotel-
lin aulassa) klo 9.30, päättyy n.  klo 
11.00 – 11.30 vanhaan kaupunkiin.  
Iltapäivä vapaata omatoimiseen kau-
punkiin tutustumiseen. Opas päivys-
tää ennen kiertokävelylle lähtöä Lat-
vija-hotellin aulassa klo 9.00 – 9.30, 
jolloin häneltä voi käydä kysymässä 
esim. lisätietoja Riian kohteista yms.

8.päivä lauantaina lähdemme aami-
aisen jälkeen klo 12.00 bussilla ret-

Kaupan esimiesveteraanit ry:n jäsenet!
kelle kesäiseen Jurmalaan, jossa vie-
tämme yhteisen kahvihetken Jurma-
la Spassa. Paluu klo 16.00. Ilta on va-
paata omatoimiseen tutustumiseen ja 
ostosten tekoon.

Paluumatkalle lähdemme 9.7 sun-
nuntaina Hotelli Blu Latvija hotel-
lilta heti aamiaisen jälkeen bussilla 
Tallinnaan, jossa noustaan klo 16.30 
Tallink Stariin.  Helsinkiin saavutaan 
klo 18.30.

Ikaalisten matkatoimiston kulketus-
ten hinnat: menomatka15e, paluu-
matka 15e. Kotimaan kuljetukset ei-
vät sisälly matkan hintaan, mutta ha-
lutessanne voitte soittaa Ikaalisten 
Matkatoimistoon, p. 03 45800/Jo-
hanna Kouru,(jos hän ei ole paikal-
la, voi jättää soittopyynnön) ja tilata 
bussikyydin alla olevilta reiteiltä.

Ikaalisten Matkatoimiston kuljetukset:
Menokuljetus 6.7. seuraavilla reiteillä:

Pori – Rauma – Raisio – Turku – Salo – Hki

Kankaanpää – Pori – Huittinen – Hki

Parkano – Ikaalinen – Nokia – Tampere – 
Valkeakoski – Hki

Imatra – Lappeenranta – Kouvola – Lahti – 
Hki 

Paluukuljetus 9.7. seuraavilla reiteillä:

Helsinki - Salo – Turku – Rauma – Pori

Helsinki -Valkeakoski – Tampere – Nokia – 
Ikaalinen

Matkan hinta sisältää:

Laivamatkat Hki-Tallinna-Hki kansi-
paikoin Tallink Star/Megastar. 

Laukunkuljetuspalvelu meno/paluu. 

Bussikuljetus ohjelman mukaisesti 
Tallinna-Riika-Tallinna. 

3 yötä Radisson Blu Latvija hotellissa. 

Aamiainen hotelliaamuina. 

Kiertokävely Riiassa suomenkielisen 
oppaan johdolla.

 4 tunnin retki kesäiseen Jurmalaan, 
jossa yhteinen kahvituokio 

Ilmoittautumisaika matkalle alkaa  
27.3. kello 10.00  

Sitovat ilmoittautumiset 10.4.2017 
mennessä Marjo Leutolalle  liiton toi-
mistoon puh. 03 875 8040. Ilmoit-
tautumisen yhteydessä tarvittavat tie-
dot: etu- ja sukunimi, syntymäaika 
(ppkkvv) ja kenen kanssa haluaa ma-
joittua, ja mahdollinen erityisruoka-
valio. Yksin ilmoittautuneilta veloi-
tamme 1hh lisähinnan 100e. Matkan 
maksun eräpäivä 24.4.2017.

Mukana matkalla tulee olla voimassa-
oleva passi tai EU:n virallinen henki-
lökortti sekä KEY:n jäsenkortti, joka 
toimii matkalla matkavakuutuskort-
tina. Huomioinette, että teillä on voi-

massa oleva matkatavaravakuutus, sil-
lä se ei sisälly matkavakuutukseenne.

Laukunkuljetuspalvelu meno/paluu-
matkalla, sisältyy matkan hintaan. 
Matkalaukut voi laittaa Ikaalisten 
Matkatoimiston kyltillä varustettuun 
bussiin ennen klo 9.30 (1 tunti en-
nen laivan lähtöä oltava laukku bus-
sissa). Bussit ajavat terminaalin edus-
talle/viereen, kuljettajalle tulee il-
moittautua ja kertoa minne matkal-
le on menossa. Kuljettaja vahvistaa, 
onko laukku menossa oikeaan bus-
siin. Matkatavaran säilytyshuone si-
jaitsee Silja Star/Megastar laivoilla 
8.kannella.

Ikaalisten Matkatoimiston busseilla 
satamaan saapuvat matkustajat saa-
vat matkaliput satamassa kuljettajal-
ta. Matkustajat, jotka tulevat suoraan 
satamaan, saavat matkaliput Kau-
pan Esimiesveteraanit ry:n edustajal-
ta 2.terminaalin 1.kerroksessa,  Ikaa-
listen Matkatoimiston tiskin läheisyy-
dessä. 

Matkan vastuullinen matkanjärjestäjä 
on Ikaalisten Matkatoimisto

Tervetuloa !

Satakunta syys-
risteilee!
Satakunnan piiri kutsuu jäseniään 
seuralaisineen iloiselle viikonlopun 
mittaiselle retkelle teemalla ”päivä 
Tukholmassa” 13. -15.10.2017.

Matkan hinta on 110 €/hlö, mukaan 
mahtuu 50 ensimmäistä ilmoittautu-
nutta. Yöpymiset 2 hengen hyteissä.

Sitovat ilmoittautumiset heinäkuun 
loppuun mennessä liiton toimistolle 
sähköpostilla marjo.leutola@esimies-
liitto.com.

Satakunnan piirin vuosikokous pide-
tään perjantaina menomatkalla lai-
valla.

TERVETULOA!

Pirkka-Hämeen piirin jäsenille 
(+avec) on tarjolla Pyynikin kesäte-
atteria edullisesti. Niskavuoren nuo-
ri emäntä-näytökset ovat torstaina 
29.6. klo 18 sekä lauantaina 15.7. 
klo 14. Lippuja saa ostaa 2kpl/jäsen 
ja lipun hinta on 20€/kpl. Lipun nor-
maali hinta on 37€/kpl. Molempiin 
näytöksiin on myytävänä 50 lippua. 
Liput voi varata sähköpostilla marjo.
leutola@esimiesliitto.com tai liiton 
nettisivuilta tapahtumaosiosta.

Tervetuloa mukaan!

Pirkka-Hämeessä 
tapahtuu

POPfest Porvoo

Etelä-Suomen piiri on hankkinut jä-
senilleen 45 VIP-lippua Porvoon 
POPfesteille lauantaille 5.8.2017. 
Esiintyjinä Eppu Normaali, Jonne 
Aaron ja Ida Paul&Kalle Lindroth. 
Lippu sisältää sisäänpääsyn VIP-alu-
eelle ja buffetruoan kahdella ruoka-
juomalla. Hinta jäsenelle 60 €/hlö ja 
avecille, joka ei ole jäsen 108€/hlö. 

Sitova ilmoittautuminen reija.laiti-
nen@esimiesliitto.com. Liput mene-
vät ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Etelä-Suomen piiri tiedottaa!

Pikkujouluennakko

Perinteinen pikkujouluristeily Tallin-
naan Silja Euroopalla 18. - 19.11.2017. 
Laiva lähtee Länsisatamasta klo 18.30 
ja palaa klo 16.

Matkan hinta jäsenelle 50 €/hlö B4-
hytissä (4 hlöä/hytti) tai 70 €/hlö B2-
hytissä (2 hlöä/hytti). Avec, ei-jäsen 
70 €/hlö B4-hytissä (4hlöä/hytti) tai 
90 €/hlö B2-hytissä (2hlöä/hytti). 
Hinnat siis nousevat, jos hyteissä vä-
hemmän porukkaa. Matka sis. ristei-
lyn, infotilaisuuden klo 19, illallis-
buffetin ruokajuomineen klo 20.30 
ja mahdollisuuden Tallinnassa käyn-
tiin klo 8-12.30. 20 €/hlö lisämak-
susta voi varata menopaluukuljetuk-
sen Lahdesta tai Orimattilasta Län-
sisatamaan. Mukaan mahtuu 80 no-
peinta. Sitovat ilmoittautumiset mar-
jo.leutola@esimiesliitto.com. 

Tervetuloa. 

Etelä-Suomen piirin johtokunta

Nuku yö
ulkona
17.6.2017

TERVETULOA 
METSÄHOTELLIIN
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KANSALLISPUISTOON
www.suomenlatu.fi  | facebook.com/maaselanlatu
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Ennakkotietoa 
Keski-Pohjanmaan piiri 
Kutsumme kaikkia jäseniämme perheineen 9.9.2017 Siiponjo-
kivaellukselle. Lähtö Tapiontuvalta klo 10. Nokipannukahvit. 

Tervetuloa mukaan!  
Keski-Pohjanmaan piirin Kaupan Esimiehet ry 

Keski-Pohjanmaan piirin jäseniä kutsutaan 
osallistumaan Nuku yö ulkona-tapahtumaan. 
Lisätiedot ja ilmoittautuminen facebookista 

tai www.suomenlatu.fi.

Kouluttajana toimii Tom Pöysti. Tom valmistui teatterikorkeasta vuonna -79 ja näytteli 

kahdeksan vuotta vain todetakseen olevansa väärässä ammatissa. Pohjoisnorjalaisen 

lohenperkuulaitoksen, britti-imperiumin Shetland-saarten sekä rituaalisen kivesten pesun 

jäämeressä jälkeen oli luonnollista ajautua Kuusamoon, josta Tomin henkilöstöpuolen opit 

pääasiassa ovat lähtöisin.

Kouluttaja, sparraaja, valmentaja. Provokaattori, naurattaja, yhteishengen nostattaja. Tom 

Pöysti on ollut viimeiset vuodet Suomen suosituimpia puhujia.

Pöysti pauhaa energiallaan hengestä ja mielekkyydestä, yhteisöllisyydestä ja yhteisvas-

tuusta, arvoista ja arvostamisesta sekä mokaamisen ja ristiriitojen välttämättömyydestä. 

Painavaa asiaa, paradokseja ja provokaatioita keventävät värikkäät tarinat sekä imitaatiol-

la höystetty komiikka, joka saa yleisön kuin yleisön nauramaan – useimmiten itselleen.

Tilaisuus on maksuton. Väliajalla on 

tarjolla virvokkeita ja pientä iltapalaa

Kaupanalan esimiesliitto 

järjestää paikallisyhdistystensä kanssa 

keväällä 2017 koulutussarjan teemalla 

USKALLA 
OLLA ESIMIES

TOM 
PÖYSTI

Joensuu, Original Sokos Hotel Kimmel
Keskiviikko 29.3.2017 klo 18.00 – 20.00

Ilmoittaudu osoitteessa www.esimiesliitto.com. 

Ilmoittautuminen sulkeutuu viikkoa ennen 

koulutusiltaa. Tätä ei kannata kuunnella yksin.

Kerää porukka tai tuo puolisosi ja tule viihtymään 

ja oppimaan vakavista asioista hauskalla tavalla.



Viihdy Virossa pidempään 
Reittimatka Helsinki–Tallinna–Helsinki 
Henkilölippu ja henkilöauto.
Maks. 8 hlöä + 2 autoa/kuponki. 
Voimassa 19.2.–30.6.2017. 
(Ei 13.–16.4. ja 24.–25.5.)
Tuotetunnus FPREIT

Päiväksi ihanaan Tukholmaan
Helsinki–Tukholma-risteily 
A–C-hyttiluokissa.  
Maks. 2 hyttiä/kuponki. Ikäraja 21 v.
Voimassa 19.2.–30.6.2017.  
(Ei 13.–16.4. ja 24.–25.5.)
Tuotetunnus FPKRY

Entistä mukavampi meritie Tallinnaan
Päiväristeily Tallinnaan  
Maks. 8 hlöä/kuponki.  
Ikäraja 18 v.  
Voimassa 19.2.–30.6.2017. 
(Ei 13.–16.4. ja 24.–25.5.)
Tuotetunnus FPKRY

Kaikki etkoista jatkoihin 
Miniristeily Helsingistä
A- ja B-/B2P-hyttiluokissa.  
Maks. 2 hyttiä/kuponki. Ikäraja 18 v. 
Voimassa 19.2.–30.6.2017. 
(Ei 13.–16.4. ja 24.–25.5.)
Tuotetunnus FPKRY

Kätevin reitti Ruotsin rannoille 
Reittimatka Helsinki–Tukholma–Helsinki 
A–C-hyttiluokissa, henkilölippu ja  
henkilöauto. Maks. 8 hlöä, 2 autoa  
+ 2 hyttiä/kuponkia. Voimassa 19.2.–30.6.2017.  
(Ei 13.–16.4. ja 24.–25.5.)
Tuotetunnus FPREIT

Jopa 
–30 % 
päivän

hinnasta

Jopa 
–50 % 
päivän

hinnasta

Jopa 
–50 % 
päivän

hinnasta

Jopa 
–50 % 
päivän

hinnasta

Jopa 
–50 % 
päivän

hinnasta

Helsinki–Tukholma-reitillä voit kokea ainutlaatuisia makuja maistelu- 
menuissa Plate- ja No name -ravintoloissa sekä rentoutua hemmottelu- 
hoidossa Travel Spassa. Viking XPRS Tallinnan-reitillä taas on täynnä 
uutta: suurempi yökerho Club X, uudistettu merimyymälä sekä  
paranneltu buffetravintola ja paljon muuta!  
Nähdään merellä!

Varaa nyt: vikingline.fi
Etu koskee vain uusia varauksia, eikä etua voi yhdistää muihin tarjouksiin. Ateriat ja hytit lisämak-
susta ellei toisin mainita. Kuponki luovutetaan terminaalin lähtöselvitykseen. Paikkoja rajoitetusti. 
Pidätämme oikeuden muutoksiin. 

Ennakkotilaa juhlajuomat!

preorder.vikingline.com

Paljon teema- ja erikois-

lähtöjä! vikingline.fi


