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Kaupan ylempien toimihenki-
löiden osalta on nähty vapun ai-
kaan sellainenkin ilmiö kuin työ-
taistelu.  Asialla on ollut akavalai-
nen kaupan ylempiä toimihenki-
löitä edustava neuvottelujärjestö 
YTN. Kaupan ylemmät järjesti-
vät rientonsa vapun jälkeisellä vii-
kolla. Muotoina olivat ylityökiel-
to, matkustuskielto ja kohden-
netut ulosmarssit kaupan eräis-
sä suurimmissa yrityksissä. Vaati-
muksena oli työehtosopimuksen 
saaminen kaupan ylemmille. Vil-
loja ei tullut, mutta porua sitäkin 
enemmän. Lakosta koitui myös 
vähintään riesaa kaupan muille lii-
toille, myös esimiesliitolle. Kaupan 
esimiesten luultiin epäselvien lak-
korajojen ja harhaanjohtavan uu-
tisoinnin takia olleen mukana ja 
väärinymmärryksiä on saanut oi-
koa tähän päivään asti.

Tosiasiassa emme edes suosittaneet 
lakon alaisten töiden tekemättä jät-
tämistä tai asettaneet esteitä lakon 
aikana liittymiselle. Päinvastoin 
kehotimme omia jäseniämme 
tekemään työsopimuksensa 
mukaisia töitä, koska töiden kuu-
lumisesta tai kuulumattomuudesta 
lakon alaisiin töihin ei voinut mis-
tään päätellä. Ei ollut siksi yllätys, 
että keskusjärjestöstä kävi kutsu. 
Akavan puheenjohtaja Fjäder vaa-
ti tapaamista KEY:n kanssa. Saim-
me lehdestä lukea, että esimiesten 
kielteinen suhtautuminen kau-
pan ylempien toimihenkilöiden 
työtaisteluun oli räikeä ylilyönti. 
Meillä ei kuulemma ollut muuta 
vaihtoehtoa kuin tavata. Valitsim-
me vaihtoehdon olla tapaamatta. 

Vastustimme lakkoa siksi, ettei 
kaupan ylempiä toimihenkilöi-
tä selkeänä ryhmänä ole edes ole-
massa.  Kaupan ylemmät toimi-
henkilöt eivät ole luokiteltavissa 
koulutuspohjan kautta. YTN:n il-
moittaman kaupan ylempien toi-

mihenkilöiden lukumäärän perus-
teella voidaan tietää varmasti, et-
tä ylimmiksi toimihenkilöiksi las-
ketaan tuhansittain ja tuhansittain 
sellaisia kaupan toimihenkilöitä, 
joiden asemalla ei ole mitään teke-
mistä ylemmän statuksen kanssa. 
Monet kaupan yritykset solmivat 
toimihenkilöidensä kanssa työso-
pimuksen ylemmän toimihenkilön 
työsopimuskaavakkeelle, vaikka 
oikeudellisesti ylemmistä toimi-
henkilöistä ei ole ollenkaan kyse. 
Työehtosopimuksen esittäminen 
enemmän tai vähemmän hahmot-
tomalle henkilöstöryhmälle, josta 
osa kuuluu varmasti jo voimassa-
olevien työehtosopimusten sovel-
tamispiiriin, ei ole vastuullista am-
mattiyhdistystoimintaa. Jos meitä 
kehotetaan huomaamaan rikka sil-
mässämme, voimme hyvällä omal-
la tunnolla kehottaa toista otta-
maan malan ensin omastaan. 

Liittona meillä on velvoitteita omia 
jäseniämme kohtaan. Yksin Kau-
panalan esimiesliittoon on liitty-
nyt kaupallisen johtajan, toimiala-
johtajan, tavaratalojohtajan, ryh-
mä- tai aluepäällikön, henkilöstö-
päällikön tms. statuksella vajaa tu-
hat jäsentä. YTN:n tosiasiallisista 
edustavuutta kaupan todellisten 
ylempien toimihenkilöiden edun-
valvojana voidaan tästä näkökul-
masta horjuttaa.

Otimme pyytämättä YTN:n työ-
taistelutoimenpiteisiin kantaa sik-
si, että katsoimme sotaan lähde-
tyn soitellen toisten tonteille. Työ-
ehtosopimusten soveltamisrajoista 
ei oltu kanssamme keskusteltu ha-
laistuakaan sanaa eikä Palvelualan 
ammattiliitto PAMinkaan kanssa 
alkua pidemmälle. Tavoitteet, joi-
ta työtaistelulle oli ilmoitettu, oli-
vat sellaisia, ettei niitä työehtosopi-
muksen solmimisella ratkaista, jo-
ten perustelujakaan ei voinut sisäis-
tää. Toiminnalle ei nähty katetta. 

YTN:n mukaan lakkoon osallis-
tui parisen tuhatta kaupan ylem-
pää toimihenkilöä. Heidän mu-
kaansa työtaistelu onnistui hyvin.  
Pöydän toista osapuolta edustavan 
Kaupan liiton mukaan työtaiste-
lu oli floppi. Heidän laskukoneen-
sa mukaan siihen osallistui puoli-
sentoistasataa henkilöä konttoreis-
ta ja viitisenkymmentä varastois-
ta. Kansakoulumatematiikallakin 
haarukka on harvinaisen hajal-
laan. Jos katsomosta analysoi on-
nistumisia, taitanee olla niin, että 
lakkovahdit ovat vahtineet ja las-
keneet siinä sivussa toisiaan muu-
tamaankin kertaan.  Työnantaja 
ei ole olettanut väärin, kun se on 
luottanut siihen, että ylempien toi-
mihenkilöiden päälle sopii parem-
min vappu- kuin lakkohaalari ku-
ten eläköitynyt työnantajaleirin 
työmarkkinajohtaja osuvasti ko-
lumnissaan ennalta veisteli. Edes 
tarvetta tiedottaa lakosta kaupan 
myymälöihin ei työnantajilla ollut 
ennen lakkoa eikä sen aikana. Se-
kin kertoo paljon ja oikeastaan vie-
lä enemmän.

Sotaan oli lähdetty varmistamat-
ta selustaa. Toimenpiteet oli ajoi-
tettu ajankohtaan, jolloin tukea ei 
voinut edes tulla pyytämättä ylei-
sestä tilanteesta johtuen. Keinova-
likoima oli ainakin osin myös vä-
hemmän kunniakas. Työnantajien 
mustamaalaamiseen isolla rahalla 
Kauppalehden etusivulla ei voinut 
johtaa ainakaan eteenpäin. Käteen 
ei kannata tarttua puremalla.

Sovun syntyminen valtakunnan-
sovittelijan välityksin Bulevardil-
la on sellaisenaan hyvä asia kaikki-
en kannalta. Vaarana olisi ollut ti-
lanteen eskaloituminen osapuolten 
kesken sekä järjestörajojen osal-
ta heti myös muiden kanssa. Mut-
ta se, että asia mahtui sovittelijan 
listalle, oli sinänsä odottamatonta. 
Mitään vakavaa yhteiskunnallista 

häiriötä lakkoilu ei olisi aiheutta-
nut myöhemminkään.

YTN:n tavoite saada kaupan ylem-
mille toimihenkilöille oma työeh-
tosopimus olisi tarkoittanut ole-
massa olevien kaupan työehtoso-
pimusten mukaisten jäsen- ja jär-
jestörajojen sekä myös jo olemassa 
olevien henkilöstöedustusjärjestel-
mien hämärtymistä. Jos ylemmät 
olisivat saaneet sopimuksensa, ol-
taisiin kaupan kentässä kohta oltu 
tilanteessa, jossa työnantaja ei tie-
dä, mitä sopimusta soveltaa, eivät-
kä ammattiliitot, kenen tekemä so-
pimus ketäkin koskee ja kuka jut-
telee jonkun puolesta.

Nyt sotkut ainakin toistaiseksi väl-
tettiin ja yhteistyötä päästäneen 
pukarien välillä rakentamaan rau-
hanomaisesti. Muuta kunniakasta 
tietä ulos ei olisi ollut. Sinänsä lie-
nee ensimmäinen kerta, kun työ-
riita ratkeaa työtaistelun jälkeen 
siihen, että osapuolet hyväksyvät 
ehdotuksen, jonka keskeinen sisäl-
tö kiteytyy siihen, että niiden tulee 
jatkossa juoda kahvia useammin.

whaaat!
jäsenhankintaa tulossa 

juhannuksena,
huikeet palkkiot!

katso 
www.esimiesliitto.com

Työterveyslaitoksen tutkimusten mukaan asiakkaiden 
taholta tuleva sanallinen väkivalta olisi lisääntynyt kau-
pan alalla. Esimiehet kohtaavat työntekijöitä enemmän 
epäasiallista käyttäytymistä. Onko sanallinen väkivalta 
lisääntynyt kaupan alalla omien kokemustesi valossa?

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n teettämän kyse-
lyn mukaan valtaosa suomalaisista alaisista kokee, että 
työhyvinvoinnin edistäminen työpaikoilla on yhä täysin 
riittämätöntä. Onko kokeminen perusteltua?
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Puheenjohtaja Riitta Nordman liittokokouksessa Seinäjoella 20.5.2017

Hankala sopimuskierros edessä
” Kokouksemme ajoittuu ai-
kaan, jolloin pölyt ovat juuri 
laskeutuneet kaupan alan 
ylempien toimihenkilöiden 
työtaistelusta ja toisaalta hetkeen, 
jossa seuraavan sopimuskierroksen 
tavoitteita aletaan liitoissa koota. 
Keskusjärjestösopimukset on jo-
kin aikaa siten irtisanottu ja olem-
me siirtyneet liittokohtaisten sopi-
muskierrosten aikakauteen. Koko 
edunvalvontajärjestelmä on maas-
samme murroksessa ja työmarkki-
najärjestöjen rooli muutoksessa. 

Työmarkkinoilla vallitsee epäluot-
tamus ja niitä leimaa sekavuus. 
Pelkästään aikaansaadun kilpailu-
kykysopimukseen kytkeytyvä ase-
telma lataa paineita seuraaviin työ-
markkinaneuvotteluihin. Esimer-
kiksi työttömyysturvaa on koettu 
sopimuksen vastaisesti leikatun. 
Jos vappupuheista voi jotakin pää-
tellä, riski yhteenottoihin syksyllä 
on kasvamassa. Suomi pitäisi lait-
taa kuntoon, mutta pelkona koh-
ta on, mihin kuntoon se laitetaan-
kaan.

Työmarkkinoilla on tapahtumas-
sa uudistumista, joka näyttää tois-
ten lasien lävitse heikentämiseltä, 

toisten parantamiselta. Tätä ase-
telmaa emme pääse pakoon myös-
kään kaupan sopimustoiminnas-
sa. Kaupan liitto neuvottelee seu-
raavasta sopimuskierroksesta luki-
en itse omat sopimuksensa, kuten 
muutkin toimialaliitot. Yhdeksi 
avainteemaksi on nostettu ”uudis-
tuvat työmarkkinat”. Se kenen eh-
doilla, jää palvelutyönantajien oh-
jelmissa kertomatta, mutta jos ni-
menomaisena tavoitteena on kau-
pan kilpailukyvyn parantaminen, 
voi arvata, että kahvia juodaan tii-
viissä tunnelmissa useamman ker-
ran ennen kuin esimerkiksi palk-
kamalliasiat ovat pöydän toisen 
puolen mielestä sinnepäinkään 
ojennuksessa.

Uudelleenajattelun tuorein esi-
merkiksi on muutaman kuukau-
den vanha. Kun uudet kaupan 
työehtosopimukset tulivat voi-
maan helmikuussa 2017, siinä so-
vittiin yksi suurimmista muutok-
sista kaupan alalla vuosikymme-
niin. Kilpailukykysopimuksen 
edellyttämä työajan pidennys to-
teutettiin ottamalla käyttöön ko-
konaan uusi vuosivapaajärjestel-
mä, joka korvasi arkipyhäjärjestel-
män. Vapaapäiviä kerrytetään nyt 
työtä tekemällä. Vapaapäiviä saa 
sitä enemmän, mitä enemmän on 
tehnyt töitä. Tämä on varmaan-
kin parannus osa-aikatyötä teke-
ville työntekijöille, mutta esimer-
kiksi esimiehen elämään järjestel-
mä ei helpotusta tuonut, pikem-
minkin päinvastoin. Käytännössä 
järjestelmä vain vähensi muodolli-
sesti esimiehen palkattoman työn 
laskennallista osuutta.

Esimiesliitossa on viime vuodet 
puhuttu enemmän kuin muusta 
yhteensä esimiehen työn kuormit-
tavuudesta. Sopimustoiminnassa 
asian suhteen on edetty toistaisek-
si varsin vähän. Edunvalvonnan 
kohteena on kaupan pääpöydässä 
perinteisesti ollut vain suorittavan 
tason edesottamukset. Se, mikä on 
tullut alaisille, on katsottu riittä-
väksi esimiehenkin kohdalla. Vain 
S-ryhmässä on esimiesten työaika-
joustoissa saatu leivottua sopimus-
määräyksiä, jotka ovat olennainen 
osa päivittäistä jaksamista ja johta-
miskykyä. Kirjausten merkitys on 

korostunut entisestään tehovaa-
timusten kasvaessa. Työehtosopi-
muksin on turvattu esimiehen oi-
keus poiketa vahvistetusta työvuo-
rosuunnitelmasta ja sovittu työ-
määrän pitämiseksi aisoissa ilta- 
ja viikonlopputyösuojasta.  Tässä 
suhteessa S-ryhmä on ollut edellä-
kävijä ja -näkijä.

Kaupan työmarkkinoiden uudis-
taminen ei saa tarkoittaa ainakaan 
sitä, että mistään tällaisesta luovu-
taan. Myös työehtosopimuksin on 
turvattava kehikko esimiestyössä 
jaksamiseen. Jaksamissuojan reu-
nojen tulee olla työehtosopimuk-
seen piirretty. Kun tässä on kyse-
lyjen mukaan jo nykymääräyksin 
osin onnistuttu ja vaikutus jaksa-
miseen mitattavissa, on se osoitus 
siitä, että myös tällaiset asiat kuu-
luvat nykyajan työehtosopimus-
pöytään. Sen jälkeen asiat hoitu-
vat osana esimiehen arkea ilman 
keinotekoisia paikallisia muodol-
lisuuksia. Paikallisesti ei tarvit-
se asioita enää vatkata sopimuk-
sin varsinkin, kun jaksaminen on 
aina viime kädessä toimihenkilö-
kohtainen asia.

Kun työnantajat korostavat oh-
jelmassaan työrauhan merkitys-
tä seuraavalla sopimuskierroksel-
la, on hyvä tunnistaa, että esimie-
hen jaksamista koskevien sopi-
musmääräysten kunnioittaminen 
ja edelleen kehittäminen ovat pa-
ras tapa varmistaa osaltamme asia. 
Palkankorotusten taso ja muut 
kaupan yleiset tavoitteet ovat tässä 
suhteessa toki tärkeitä, mutta silti 
meille selvästi toisarvoisia.

Liittokohtaiset sopimusneuvotte-
lut nytkähtävät jälleen siis eteen-
päin syksyllä. Kaupassa valmis-
ta pitää olla tammikuun lopussa. 
Liikkeelle lähdettäneen perintei-
sesti teollisuudesta ja vaikka rahaa 
jaossa tällä kierroksella onkin aina-
kin reippaan prosentin verran, si-
tä taidetaan haluta jakaa enemmän 
vasta, jos työehtosopimuksista saa-
daan ensin sivuja revittyä irti. 

Hankalimmin ratkaistavissa ole-
va ongelmat taitavat löytyä täl-
lä kertaa yksityiseltä palvelusek-
torilta. Solidaarinen palkkapoli-
tiikka, mahdolliset vähimmäis-

palkkatasovaateet, palkkaerojen 
kaventamistavoitteet, sukupuol-
ten välisessä palkkatasa-arvossa 
nähtävät epäkohdat ja kokoaika-
työn edistämistavoitteet eivät hel-
posti kohtaa työnantajien tavoit-
teita vähentää työaikalisäkustan-
nuksia, joustavoittaa vaikkapa li-
sätyön tarjoamisvelvoitetta taikka 
luoda esimerkiksi uusia joustavia 
palkkamalleja. Asetelma on sama 
kuin sokean katsellessa kun kuu-
ro kuuntelee mykkää. 0-tuntilais-
ten, silpputyöntekijöiden sekä osa-
ja määräaikaisten epäkohdat tai ai-
nakin koetut ongelmat odottavat 
myös ratkaisuja. Joudumme syk-
syllä esimiesliittona mahdollisesti 
hankalaan välikäteen peilatessam-
me alaistavoitteita suhteessa omiin 
tavoitteisiimme. Yksikään maini-
tuista tavoitteita ei erikseen tai yh-
dessä ole sellainen, joka saisi mei-
dät barrikadeille.”

Esimiehet koolla Seinäjoella
Kaupanalan esimieslii-
ton liittokokous järjestet-
tiin Seinäjoella kahdeksan 
vuoden tauon jälkeen tou-
kokuun 20. päivänä. Ko-
kousta seuraamaan oli saa-
punut noin 140 kokous-
edustajaa, veteraaneja ja 
muita aktiiveja.

Vähäluminen kevät tarjosi 
pohojalaasittaan parastan-
sa – aurinko paistoi ja pää-
tökset olivat hyviä. Vasta 
illalla Suomi sai Ruotsilta 
selkäänsä jääkiekon MM-
välierässä.

Johdon opittava tuntemaan johta-
mansa työtä
Liiton puheenjohtaja Riitta Nord-
man avasi kokouksen. Hän muistut-
ti puheessaan muun muassa vertaistu-
en tärkeydestä esimiesten koulutuk-
sessa ja osana valmentavaa koulutus-
ta. Nordman muistutti myös, kuinka 
tärkeää on, että kaupan toimialajoh-
to on mukana yhdessä HR:n kanssa 
tutustumassa johtamaansa ja samal-
la toistensa työhön. - Esimiestyötä on 
monissa yrityksissä arvioitu tarkem-

malla kammalla ja todettu osan siitä 
olevan siirrettävissä myös toimenku-
vatasolla organisaatiossa alemmas tai 
konttoriin.   Pieniä askelia, jossakin 
myös loikkia on otettu, mutta olem-
me edelleen puolitiessä. Keskustelu-
ja aiotaan jatkaa paikallisesti edelleen. 
Tavoitteemme on yhdessä tekeminen 
ja samaan suuntaan kulkeminen, to-
tesi Riitta Nordman puheessaan.

Riitta Nordmanin puheen jälkeen 
SOK:n ja Etelä-Pohjanmaan Osuus-
kaupan tervehdyksen kokousväel-
le toi toimitusjohtaja Kimmo Sim-
berg. Hän muisteli kahdeksan vuo-
den takaista edellistä kohtaamista ja 
totesi, että muutos on pysyvää nykyi-
sessä työelämässä, erityisesti esimies-
roolissa. - Meidän ei pidä hirttäytyä 
vanhoihin rakenteisiin, jotka estävät 
tervettä uudistumista. Samalla mei-
dän on yhdessä löydettävä ratkaisuja, 
jotka auttavat esimiestä pärjäämään 
työssään muuttuvassa maailmassa, 
totesi Simberg. Hän korosti myös, 
että on etsittävä keinoja esimiesten 
työnkuviin, usein ajan saatossa syn-
tyneiden epäoleellisten, lähinnä hal-
linnollisten, töiden vähentämiseksi. 
- Näiden keinojen löytäminen, käyt-
töönotto ja sisäistäminen tarkoitta-
vat muutoksia totuttuihin toiminta-
tapoihin. Me kaikki tässä salissa tun-
nistamme, miten kivuliaalta vanhas-
ta poisoppiminen voi joskus tuntua.

Henkilövalinnat
Kokouksessa muistettiin tasavuosia 
täyttäneitä hallituksen vara- ja varsi-

naisia jäseniä Sirpa Pennasta Pohjois-
Savosta, Mervi Paasosta Kymen piiris-
tä ja Unto Virtasta Keski-Suomesta.

Liittokokous valitsi yksimielisesti lii-
tolle uuden hallituksen. Muutokset 
olivat vähäisiä. Hallituksen puheen-
johtajana toimii uudelleen valittu lii-
ton puheenjohtaja Riitta Nordman. 
Liiton muut hallituksen jäsenet toi-
mikaudella 2017-2018 ovat (suluissa 
kunkin henkilökohtainen varajäsen): 
Tapio Einola (Jyrki Maula), Jani Jeh-
konen (Antti Partanen), Kari Hokka-
nen (Petri Ahapainen), Marika Tuu-
lenkari (Johanna Mellin), Mervi Paa-
sonen (Merja Aho), Sirpa Pennanen 
(Jarno Koski), Hannele Sarvi (Ant-
ti Hänninen), Ari Kinnunen (Jouni 
Karjalainen), Mika Uusitalo (Tapio 
Rytkönen), Jukka Suoniemi (Anne 
Kaskela), Irene Karppinen (Jussi Ern-
vall), Virpi Lahtinen (Tero Piirto) ja 
Jarmo Mutta (Petri Nyroos).

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus 
valitsi keskuudestaan liiton I varapu-
heenjohtajaksi Ari Kinnusen Raahesta 
ja II varapuheenjohtajaksi Irene Karp-
pisen Turusta.

Kokouksen puheenjohtajana toi-
mi marketpäällikkö Mikael Luoto-
la Seinäjoelta.

Liiton puheenjohtajana valittiin 
yksimielisesti jatkamaan market-
päällikkö Riitta Nordman Valkea-
koskelta.

EePeen toimitusjohtaja Kimmo 
Simberg toi työnantajan terveh-
dyksen.
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S-ryhmän kaupan esimiesten osalta on 
palkkataulukoiden piirissä pitänyt käy-
dä kevään aikana työehtosopimuksen 
tarkoittamat palkan tarkistusneuvotte-
lut. Tarkistusneuvotteluissa työnanta-
ja ja toimihenkilö käyvät yhdessä lävit-
se edellisen vuoden myynnin perusteel-
la palkkataulukkoon ja työkohtaisuus-
lisän maksamiseen vaikuttavat tekijät. 
Neuvottelut on pitänyt käydä viimeis-
tään huhtikuun loppuun mennessä. 
Vastaava palkan tarkistus myyntikat-
teen perusteella on pitänyt suorittaa 
myös S-ryhmän huoltamon- ja liiken-
nemyymälänhoitajien kohdalla. Palkka-
taulukon ala- ja yläpuolisten esimiesten 
kohdalla neuvotteluja ei ole sidottu käy-
täväksi huhtikuun loppuun mennessä, 
vaan ne käydään vuoden aikana. 

Palkan erittely S-ryhmässä
Kuukausipalkan määräytymisperusteet 
(erikseen vuosimyynnin mukainen vä-
himmäispalkka, erikseen muu osuus) 
tulee S-ryhmän esimiesten osalta aina 
palkkataulukoiden piirissä oltaessa eri-
tellä. Jos työkohtaisuuslisän määräyty-
misperusteita on useita, kunkin perus-
teen suuruus ja maksamisperuste tulee 
ilmetä erikseen. Tarkistusneuvottelu-
jen jälkeen S-ryhmän toimihenkilöllä 
on oikeus saada pyynnöstä kirjallinen 
selvitys palkan määräytymisperusteis-
ta. Puhelimella tai sähköpostilla toimi-
henkilölle ilmoitettuun ratkaisuun ei 
tule tyytyä.  Kyseessä tulee olla henki-
lökohtainen tapaaminen.

Palkantarkistusneuvotteluissa 
käsiteltävät asiat S-ryhmässä
Po. palkan tarkistusneuvotteluissa 
työnantaja ja toimihenkilö käyvät 
yhdessä lävitse: 

1. edellisen vuoden myynnin pe-
rusteella palkkataulukkoon sijoit-
tumisen, 

2. työkohtaisuuslisän maksamis-
perusteet  

3. työehtosopimuksen 10 §:n 1. 
kohdan 5. kappaleen mukaiset 
maksamisperusteet.

Kohdan 1. mukaisesti toimipaikan 
esimiehen vuosimyynnin perusteel-
la määräytyvää taulukon mukaista vä-
himmäispalkkaa tarkistetaan edelli-
sen vuoden vuosimyynnin perusteella. 
Myynnin mukainen palkkaluokka vä-
himmäistaulukkopalkkana muodostaa 
aina perustan, jonka päälle työkohtai-
suuslisät ja erityisvastuista maksettavat 
euromäärät rakentuvat samoin kuin 
mahdolliset luontoisedut. Mikäli toi-
mihenkilön vastuulla on pysyvästi sa-

manaikaisesti toinen tai useampi toi-
mipaikka, toimihenkilön palkka mää-
räytyy niiden toimipaikkojen, joiden 
päällikkönä asianomainen toimii, yh-
teenlasketun vuosimyynnin mukaan. 
Toimipaikan ensimmäisenä toimin-
tavuotena toimihenkilön myynnin 
mukainen vähimmäispalkka määräy-
tyy toimipaikan laskennallisen vuosi-
myynnin perusteella. 

Toimipaikan esimiehen vastatessa 
ABC- tai vastaavan automaattiaseman 
palveluvalmiudesta ja toiminnallises-
ta tuloksesta otetaan polttonesteiden 
myynnistä lisäksi 30 prosenttia huo-
mioon toimipaikan vuosimyynnissä 
(S-ryhmän tes 10 § 2). Kokonaisuus 
muodostaa sen perustan, josta tauluk-
kopalkka määräytyy. Vähimmäispalk-
ka ei sisällä henkilökohtaisen kuukau-
sipalkan muuta osuutta.  

Olennaista on, että työkohtaisuuslisä-
nä maksetaan eritellen taulukkopalk-
kaa korkeampaa palkkaa. Palkkatau-
lukoiden ulkopuolella työkohtaisuus-
lisä sisältyy kokonaispalkkaan eikä si-
tä tarvitse välttämättä erikseen eritel-
lä. Työkohtaisuuslisän suuruutta ei 
ole myöskään säännelty. Edellä mai-
nitun kohdan 2. mukaisina työkoh-
taisuuslisän maksamisperusteina (tes 
10 § 3 kohta/a-c) tulevat taulukoi-
den piirissä olevien esimiesten osal-
ta erikseen kysymykseen: taulukko-
portaan myyntimäärän puolivälin 
tai ylimmän taulukkoportaan ylitys 
(a), henkilökohtainen suoriutuminen 
(b) taikka c-kohdan mukaisina eril-
lään arvioitavina perusteina kiinteis-
tön huolto- ja valvontavastuu, asia-
miespostin hoitovastuu, veikkausasia-
miestoiminta, useammasta toimipai-
kasta vastaaminen tai muu sellainen 
erityisvastuu (kuten S-pankkitoimin-
ta toimihenkilön siitä vastatessa), jo-
ka ei kerrytä myyntiä. 

Esimerkki: 
Myynnin puolivälin ylitys palkkaluok-
kien 2 ja 3 välillä (2,46 – 3,61 milj. 
euroa/v) tapahtuu toimipaikan vuosi-
myynnin ollessa yli 3,035 milj. euroa. 
Toimihenkilö ja työnantaja sopivat täl-
löin työkohtaisuuslisästä, jonka euro-
määrää työehtosopimus ei määrittele, 
mutta johtona voidaan käyttää palkka-
portaiden 2 ja 3 euromäärien erotuk-
sen väliä. 

Toimihenkilön vastatessa vain väliai-
kaisesti useammasta toimipaikasta sen 
kerryttämättä varsinaisen toimipaikan 
myynnin määrää toimihenkilölle mak-
setaan työkohtaisuuslisää. Työkohtai-
suuslisä maksetaan ko. vastuuajalta. 

Vastuu on väliaikaista, mikäli se ei kes-
tä yhtä kokonaista kalenterivuotta.

Työkohtaisuuslisä säilyy tarkistus-
neuvottelujen jälkeen euromääräl-
tään vähintään entisen suuruisena, 
ellei sen maksamisperusteissa tapah-
du työehtosopimuksessa tarkoitettu-
ja oleellisia muutoksia. Se ei voi mil-
loinkaan olla osa myynnin mukaista 
vähimmäispalkkaa. 

Myyntiin perustumaton työkohtai-
suuslisä ei siis leikkaannu, kun pal-
kantarkistamisen yhteydessä tapah-
tuu siirtyminen myynnin perusteella 
ylempään palkkaryhmään. Vain sen 
hetkinen myyntiin perustuva työkoh-
taisuuslisä (taulukoiden 50 %:n yli-
tys) leikkaantuu, kun siirrytään seu-
raavan portaaseen. Jos seuraavan por-
taan ylitys toteuttaa edelleen sitä seu-
raavaan portaaseen nähden puolivälin 
ylityksen, työkohtaisuuslisää on kui-
tenkin maksettava tästä ylityksestä.

Työehtosopimuksen kohdan 3. mu-
kaisesti kokonaispalkan tulee ylittää 
taulukkopalkan mukainen vähim-
mäispalkka toimipaikan esimiehen 
tehdessä työehtosopimuksen tarkoit-
tamin edellytyksin ilta-, lauantai- ja 
sunnuntaityötä. Kyseinen korvaus ei 
voi sisältyä vähimmäispalkkaan eikä 
ole työkohtaisuuslisä.

Sunnuntaityöstä maksetaan myös 
määräyksestä huolimatta erikseen työ-
ehtosopimuksen ja lain mukainen kak-
sinkertainen palkka. Kyseinen korva-
us voidaan sopia – kuten ylityökorva-
us – osaksi esimiehen henkilökohtaista 
kuukausipalkkaa, mikäli määrä eritel-
lään, mutta ei muutoin. Tällöinkin on 
selvää, että myynnin mukaisen vähim-
mäispalkan tulee erikseen toteutua. 

Palkkataulukon ulkopuoliset  
S-ryhmässä 
Palkantarkistusneuvottelut (”vastaa-
vat neuvottelut”) on käytävä myös 
palkkataulukoiden ulkopuolelle kuu-
luttaessa palkan suuruudesta jo-
ka vuosi. Ne voidaan käydä muuna-
kin ajankohtana kuin huhtikuun lop-
puun mennessä. Neuvotteluissa ei 
tarvitse palkkataulukon ulkopuolelle 
kuuluttaessa eritellä palkan eriä (toi-
saalta estettä tähän ei myöskään ole). 
Neuvottelut ovat aitoa neuvottele-
mista palkan suuruudesta ja onko si-
tä aihetta tarkastaa. Työehtosopimus 
ei velvoita taulukon ulkopuolella erit-
telemään kokonaispalkkaa. Kokonais-
palkkaan sisältyvät kaikki työkohtai-
suuslisät. Edellytysten täyttyessä työ-
kohtaisuuslisää on sinänsä maksettava 
palkkataulukon ulkopuolisille toimi-
henkilöille sisällyttämällä se koko-
naispalkkaan (liiton kanta). 

Myyntiin perustuva palkkojen tarkistus S-ryhmässä

Palkkahallinnollinen esimerkki: palkan tarkistusneuvottelujen 
käyminen huhtikuun 2017 loppuun mennessä ja asiamiespos-
tiin perustuva työkohtaisuuslisä 

Alkupalkka 

Taulukkopalkka palkkaryhmässä 3. (muu Suomi) 3.282,00

Asiamiespostin hoitamiseen perustuva työkohtaisuuslisä    50,00

Henkilökohtainen kuukausipalkka 3.332,00

 Tarkistusneuvottelut (tes 10 § 4. kohta):

Uusi vähimmäistaulukkopalkka 1.5. 2017 alkaen, kun 
tarkistusneuvotteluissa todetaan myynnin mukaisen 
palkkaryhmän olevan jatkossa 4 (1 portaan nousu).

3.551,00

Työkohtaisuuslisä 1.5. asiamiespostin perusteella   50,00

Uusi henkilökohtainen kuukausipalkka 1.5. alkaen 3.601,00

Yhteenveto: myyntiin perustumattomana erityisvastuuna asiamies-
postitoiminnan perusteella maksettava työkohtaisuuslisä ei leikkaan-
nu siirryttäessä palkkataulukossa myynnin perusteella ylempään palk-
karyhmään. 

Kaupanalan esimiesliiton puheenjoh-
taja ja Pirkanmaan osuuskaupan esi-
miesten luottamusmies, myymälä-
päällikkö Riitta Nordman on muka-
na kehitystyössä. – Saamme työnoh-
jaus- ja johtokoulutusta. Meillä on 
vuoden kestävä deep leader-koulutus, 
joka auttaa meitä etsimään itsestäm-
me kehittämiskohteita, Riitta Nord-
man kertoo. Isona voimavarana ovat 
Riitan mukaan myös työterveyshuol-
lon järjestämät pienryhmät, joissa pa-
neudutaan ryhmittäin ongelma-aluei-
siin. Niitä voivat olla esim. ruoka tai 
uni. Työterveydestä käy fysioterapeut-
ti kinesioteippaamassa kaupan työnte-
kijöitä kuin urheilijoita.  - Työnanta-
jan puolesta on kaikkea tarjolla, mutta 
on esimiehestä itsestään kiinni, miten 
hän ne ottaa vastaan. Työterveyshuolto 
soittaa kahden kuukauden välein esi-
miehille ja kyselee paitsi omasta jaksa-
misesta, myös tiimin jaksamisesta. On 
mielestäni tärkeää, että voimme jutel-
la luottamuksella ja meistä ollaan kiin-
nostuneita. Jos esimies alkaa väsähtää, 
ei mene kauaa, kun työterveys huomaa 
ja reagoi. Se luo turvallisuutta. 

Riitta Nordman kertoo, että Pirkan-
maalla on otettu käyttöön keskitet-
ty rekrytointi. - Konttorilla hoide-
taan rekrytointi ja minulle lähetetään 
tänne kolme, joista valitsen sopivim-

man. Jos kukaan ei sovi, pyydän uu-
det kolme. Rekrytoinnin lisäksi myös 
perehdytys on keskitetty: yksi päivä 
ollaan kassa- ja hyllytyskoulutukses-
sa, toinen päivä käydään perusasioi-
ta eli esimerkiksi työlainsäädäntöä ja 
työturvallisuutta. Näin me voimme 
sitten keskittyä perehdyttämään hei-
tä työn yksityiskohtiin, kun kontto-
rilla on hoidettu asiat alkuun.

Pirkanmaalla on yhtenäinen toimipai-
kan haltuunottosuunnitelma eli esi-
miehen perehdyttämisohjelma, josta 
uusi esimies löytää kaiken tarpeellisen, 
mistä löytyy apu mihinkin. Osuuskau-
palla on myös kummitoimintaa uusil-
le esimiehille. - Ilokseni olen saanut ol-
la mukana monessa kehittämisryhmäs-
sä ja monen uuden esimiehen tukena. 
Kaikkien ei tarvitse oppia asioita kan-
tapään kautta, niin kuin minä olen op-
pinut. Ja samalla kun itse annan, mi-
nä myös saan heiltä paljon. Haluan 
esimiesten, uusien ja vanhojen, jaksa-
van työssään ja tekevän oikeita asioita. 
Luottamusmiehenä minut ja kentän 
näkemykset on otettu hyvin mukaan 
kehitystyöhön. Ilmapiiri on avoin ja 
keskusteleva ja mielipiteitäni kuunnel-
laan, Kertoo Riitta Nordman. 

Aiemmin myymälähierarkiassa oli iso 
nippu tuoteryhmävastaavia, jotka on 
nyt korvattu kolmella tilausvastaaval-

la. Riitta Nordmanin mukaan sekin 
on helpottanut työtä, koska on vä-
hemmän osaamisen ylläpitoa ja tie-
dottamista, kun asia kerrotaan vain 
kolmelle. Pirkanmaan osuuskaupalla 
on tätä nykyä myös konttorilla kolmi-
henkinen tukitiimi, joka tekee hylly-
kartat ja runkotilaukset. - Esimerkik-
si hyllykarttojen teko vei aikaa, jon-
ka nyt voimme käyttää asiakaspal-
veluun tai vaikka hyllytämiseen. Ja 
koulutukset ovat paljolti skype-kou-
lutuksia, joissa saman tiedon saa he-
ti moni ihminen, eikä minun tarvitse 
enää jakaa sitä kaikille, tarkentaa Riit-
ta Nordman. Nordman kertoo myös, 
että kun marketpäälliköille välitetään 
sähköposteja, joku konttorilla tiivis-
tää pakettia ja tekee lähetteen, jossa 
kertoo, mitkä osat on luettava ja mit-
kä voi jättää lukematta. Näin aikaa jää 
tiedottaa asioista henkilökunnalle.

Riitta Nordman kehuu vuolaasti tii-
miään ja kertoo delegoineensa pal-
jon asioita. - Annan valtaa ja vastuu-
ta henkilökunnalleni. Tämä motivoi 
myös henkilökuntaani. Esimiehis-
sä saattaa vielä olla sitä, että haluai-
simme pitää kaikki narut käsissäm-
me. Meillä on kuitenkin paljon asi-
oita, jotka pystymme siirtämään 
henkilökuntamme huolehdittavak-
si, Riitta Nordman kertoo. Myymä-
läpäälliköillä on apuna paitsi apulais-
myymäläpäälliköt, myös vuorovastaa-
vat. Kun päällikkö tai apulaispäällik-
kö ei ole paikalla, vuorovastaava ottaa 
roolin eikä soittele kenellekään, vaan 
pitää huolen siitä, että asiakaspolku ja 
myymälä ovat kunnossa. Siis nimen-
sä veroisesti on vastuussa vuorostaan.

Pitkäaikainen esimiesliittolainen, pal-
velulähettiläs Minna Valtonen seuraa 
Riitan puolesta Pirkkalan S-marketin 
asiakaspalvelua ja opastaa työntekijöi-
tä parempaan palvelukulttuuriin. Var-
sinaisena tehtävänään hän on kassalla 
ja hoitaa neuvontaa. - Sydänteko on 
se, mitä me haemme. Sydänteko on 
liikahdus lähelle toista ihmistä, ja siitä 
tulee hyvä mieli paitsi kohteelle, myös 
tekijälle. Eikä kohteena aina tarvitse 
olla asiakas, myös työkaverille voi sy-
dänteon tehdä, kertoo Minna. Asi-
akkaalle sydänteko voi olla ostosten 
pakkaamista tai kantamista autoon, 
unohtuneen muovikassin antaminen 
ilmaiseksi tai jokin muu pieni teko. 
Minna on itse esimerkkinä ja samalla 
tarkkailee muiden asiakaspalvelun ta-
soa, ja jos kirittävää löytyy, kertoo sii-

tä. - Meillä on valtaa ja vastuuta toi-
mia asiakkaan näkökulmasta jousta-
vasti: jos aiemmin tomaateista puut-
tui hinta, juoksimme punnitsemaan 
ne, vaikka kassalla olisi ollut kilomet-
rin jono. Nyt voimme vain arvioida 
hinnan ja kaikki kiittävät. Ja sama esi-
merkiksi hyvityksissä, jotka Riitta ai-
emmin hoiti: jokainen työntekijä voi 
nyt hoitaa asian ’maaliin asti’ saman 
tien. Uusimpana meille on tullut mu-
rustelu, joka on siis ruokaan liittyvää 
leppoisaa jutustelua asiakkaan kanssa 
esimerkiksi siitä, mitä aikoo ostamas-
taan raaka-aineesta valmistaa. 

Tilausvastaava Kristiina Ulmanen 
on myös työympäristövastaava. Hän 
seuraa viikoittain jätepisteitä ja pitää 
huolen siitä, että omavalvonnat tule-
vat otettua ja lämpötilat seurattua. - 
Seuraan myös varaston siivoa ja puu-
tun heti, jos on tarpeen. Tavoittee-
na on, että täällä olisi mahdollisim-
man turvallista käydä kaupassa, mut-
ta myös tehdä töitä. Merkkaan sekä 
positiiviset että kehitettävät asiat ker-
ran viikossa meidän Tuuma-työtilaan, 
josta myymäläpäällikkö ne sitten tu-
lostaa kahvihuoneen pöydälle.

Riitta Nordman osaa ottaa apukä-
sistään kaiken hyödyn irti ja tällä ta-
voin jakaa omia tehtäviään edelleen. - 
Meillä on tässä iso yksikkö, joka ei tu-
lisi hoidetuksi näin hyvin ja normaa-
lissa työajassa, jos näitä apukäsiä ei oli-
si. Myymäläpäällikön työn onnistunut 
hoitaminen vaatii avointa keskustelua 
yrityksen kaikkien portaiden välillä ja 
sitä, että myös ylempänä tiedetään, mi-
tä alempana tehdään. - Esimiehiä kou-
lutetaan tänä päivänä paljon ja he saa-
vat tukea työhönsä, mutta myös alais-
koulutukselle olisi tarvetta: miksi käyn 
töissä, miten sitoudun, mikä on toi-
menkuvani. Tämäkin edesauttaisi esi-
miehen jaksamista, kun alaiset tietäisi-
vät, miksi me toimimme näin.

Esimiesten vastuulla on pitää huol-
ta itsestään ja omasta jaksamisestaan. 
Jos töitä jää tekemättä tai tuntuu, et-
tei jaksa, kannattaa olla heti yhtey-
dessä omaan ryhmäpäällikköön. Rii-
tan mielestä juuri tämän rohkeuden 
pitää esimiehillä lisääntyä paljon, sa-
moin kuin sen, että omat tunnit mer-
kataan seurantajärjestelmiin rehelli-
sesti. - Näin asioihin pystytään rea-
goimaan heti, kun niitä ilmenee, eikä 
vasta sitten, kun esimies putoaa pol-
villeen, muistuttaa Riitta Nordman.

Pirkanmaalla  
näytetään mallia muille

Pirkanmaan Osuuskauppa on päättänyt ottaa tosis-
saan suurennuslasin alle esimiesten työssä jaksamisen. 
Osuuskaupalla kehitetään päättäväisesti uusia tapoja 
huolehtia esimiehistä, ja mukaan on otettu organisaatio-
ta niin leveys- kuin korkeussuunnassa.
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Minne asti työnantajan työnjohto-
valta ulottuu lääkärintodistusten ar-
vioinnin yhteydessä? Onko hyväk-
syttävää se, että työnantaja ei hyväk-
sy lääkärintodistusta perustellen asiaa 
sillä, että esitetystä lääkärintodistuk-
sesta huolimatta todettu sairaus ei es-
tä työntekoa? Tilanne voi olla esimer-
kiksi se, että yhdessä lääkärintodistuk-
sessa todetaan, että henkilö on terve-
ydentilansa puolesta sopiva työhönsä 
edellyttäen, että ei merkittävästi altis-
tu sisäilman epäpuhtauksille. Toises-
sa lääkärintodistuksessa henkilöä pi-
detään työkyvyttömänä. 

Lääkärintodistus on lähtökohta
Lääkärintodistus ei sellaisenaan oi-
keuta potilasta olemaan poissa työs-
tä. Sairaslomaprosessi koostuu use-
ammasta osa-alueesta. Terveyden-
huollon ammattihenkilön tehtävänä 
on ensinnäkin todeta työntekijän toi-
mintakyvyn alentuneen terveydenti-
lan muutoksen takia. Vain lääkärillä 
on oikeus asettaa diagnoosi. Työnte-
kijän ja työnantajan välinen sopimus 
määrittää puolestaan sen, millaisia 
työtehtäviä työntekijä on sitoutunut 
tekemään. Eri työtehtävät edellyttävät 
erilaista toimintakykyä, josta johtuen 
sairaus saattaa tehdä tämän kykene-
mättömäksi yhteen työhön, vaikka 
toimintakyky riittää toiseen. Työnan-
taja tai tätä edustava esimies vuoros-
taan määrittää, mitä työsopimuksen 
mukaista työtä on tarjolla. Jos seiso-
matyötä tavallisesti tekevälle on tar-
jolla terveydelle sopivaa istumatyötä 
eikä muutakaan estettä istumatyöl-
le ole, voi työnantaja edellyttää tä-
män työn tekemistä. Tai jos työnan-
taja pystyy tarjoamaan työntekijälle 
esimerkiksi sellaiset uudet työskente-
lytilat, joissa hän allergiastaan huoli-
matta pystyy työskentelemään, työn-
antajalla on oikeus edellyttää työn te-
kemistä asianomaisen terveydelle vaa-
rattomissa olosuhteissa.

Työelämässä on käytännössä lähdet-
ty siitä, että lääkärintodistus oikeut-
taa työntekijän olemaan todistuksessa 
mainitun ajan poissa töistä. Työlain-
säädännössä ei kuitenkaan ole säädet-
ty lääkärintodistukseen perustuvasta 

ehdottomasta oikeudesta olla poissa 
töistä. Työ- ja virkaehtosopimuksis-
sa on usein määräyksiä siitä, mitä tar-
koitetaan hyväksyttävällä lääkärinto-
distuksella. Korkein oikeus ja korkein 
hallinto-oikeus ovat ratkaisuissaan 
(KKO:2005:34 ja KHO 7.5.1998 
taltio 797) vahvistaneet sen, että ar-
vioitaessa työkykyä tai muuta olosuh-
detta, joka on riippuvainen lääketie-
teellisestä selvityksestä, työkykyisyys 
tulee ratkaista tehtävän ja sen asetta-
mien vaatimusten perusteella. Ratkai-
su ei siten perustu yksinomaan asiassa 
esitettyyn lääketieteelliseen selvityk-
seen kuten lääkärintodistukseen. 

Perustellusta syystä poiketa
Työnantaja ei ole ehdottoman sidot-
tu lääkärinlausuntoon, vaan siitä voi-
daan perustellusta syystä poiketa. 
Poikettaessa asiantuntijan arvioimas-
ta työkyvyttömyydestä voidaan työn-
antajalta edellyttää aktiivisia toimen-
piteitä työkykyisyyden toteamiseksi 
(esimerkiksi usein hankittava toinen 
lääkärintodistus).

Hallinto-oikeudessa on vastikään ar-
vioitu työnantajan riittäviä toimenpi-
teitä (Hallinto-oikeus 19.3.2014 pää-
tös 14/0196/3).   Jutussa T oli esittä-
nyt lääkärintodistuksen työkyvyttö-
myydestään 4.6.2013 lukien. Työnan-
taja oli katsonut, että T on 14.5.2013 
tehdyn terveystarkastuksen perusteel-
la työkykyinen, koska hänen ei voida 
kiinteistön työskentelytiloista annetun 
Työterveyslaitoksen lausunnon perus-
teella katsoa altistuvan merkittävästi 
sisäilman epäpuhtauksille. Työterve-
yslaitoksen sisäilmastoselvityksen joh-
dosta antama lausunto ei kuitenkaan 
ollut osoitus yksittäisen henkilön ter-
veydentilasta ja kyvystä työskennel-
lä kyseisissä tiloissa. Työterveyslääkä-
ri oli todennut T:n ammattitaudin 
perusteella työkyvyttömäksi vastaan-
ottokäynneillä 14.5.2013, 5.6.2013 
ja 26.8.2013. Lääkärintodistuksessa 
5.6.2013 todettiin nimenomaisesti, et-
tä T:llä oli todettu myös puhdastiloissa 
selkeät ammattitaudin oireet. T:ltä ei 
ollut vaadittu lisäselvitystä terveyden-
tilastaan. Oikeus katsoi, ettei työnan-
taja ollut näin ollen pätevästi kyseen-

alaistanut T:n työkyvyttömyydestään 
esittämän asiantuntijaselvityksen luo-
tettavuutta ja pätevyyttä. Työnantajal-
la ei siten ollut osoitettu olleen perus-
teltua syytä poiketa T:n esittämistä lää-
kärintodistuksista. T:llä oli tästä syystä, 
ja työturvallisuuslain 23 § huomioon 
ottaen, ollut perusteltu syy olla nou-
dattamatta työnantajan sinällään työn-
johto- ja valvontavaltansa nojalla anta-
mia kehotuksia työhön saapumisesta.

Työnantajan työnjohtovalta
Lähtökohtaisesti työsuhteen osapuo-
let ovat sidottuja tekemäänsä sopi-
mukseen. Työntekijällä ei ole velvol-
lisuutta tehdä muuta kuin työsopi-
muksessa sovittua työtä. Käytännön 
tilanteet vaihtelevat siinä määrin, et-
tä muun työn tai muun työpaikan yh-
teydessä joskus tarvitaan suostumus-
ta, toisinaan taas ei. Työnantajalla on 
kuitenkin kiistatta oikeus esimerkiksi 
määrätä työntekijä työskentelemään 
hänelle turvallisissa työtiloissa, vaikka 
ne olisivat muita kuin missä työnteki-
jä on aikaisemmin työskennellyt edel-
lyttäen tietenkin, etteivät työn teke-
misen muut edellytykset olennaisesti 
ja pysyvästi muutu.

Kun työnantajalla on oikeus an-
taa sairaalle/osasta työstään estyneel-
le työntekijälle muuta työtä, määrä-
yksen noudattamisesta kieltäytyneel-
le työntekijälle työnantajan asettamia 
seuraamuksia arvioidaan asetettujen 
seuraamusten oikeasuhtaisuuden kan-
nalta työsopimus- ja yhdenvertaisuus-
lain perusteella. 

Työnantajan  
työturvallisuusvastuu
Työturvallisuuslain mukaan työn-
antajan tulee huolehtia tarpeellisil-
la toimenpiteillä työntekijöiden tur-
vallisuudesta ja terveydestä työssä. 
Huomioon on otettava muun muas-
sa työntekijän henkilökohtaisiin edel-
lytyksiin liittyvät seikat. Työnanta-
jan huolehtimisvelvollisuutta on lais-
sa rajattu niin, ettei se yllä ennalta ar-
vaamattomiin tai yllättäviin tapah-
tumiin, joihin työnantaja ei pysty 
vaikuttamaan.

Sairaustietoja koskevat salassapito-
säännökset eivät estä työturvallisuu-
den/työterveyden turvaamisen kan-
nalta riittävien tietojen välittämistä 
työnantajalle. Jokainen sairaus voi jo 
sinänsä myös olla painava, hyväksyt-
tävä syy erilaiselle kohtelulle.

Työnantajan on aina ryhdyttävä hä-
neltä edellytettyihin toimenpiteisiin 
työntekijöiden henkilökohtaisten 
edellytysten (altistumisen) huomioon 
ottamiseksi. Tämä katkaisee myös 
työsyrjintärikossäännöksessä tarkoi-
tetun syrjinnän mahdollisuuden. 

HHO 12.02.2014, S 13/1073: 
Kantajan sairausloma masennuksen ta-
kia oli työsopimuksen irtisanomishetkel-
lä jatkunut yhtäjaksoisesti ainakin yli 
vuoden ja kaksi kuukautta. Myös tätä 
ajanjaksoa ennen hänen poissaolonsa oli-
vat käsittäneet suuren osan työaikaa. Ky-
symys oli koko ajan ollut samantyyppis-
ten sairauksien perusteella myönnetyis-
tä sairauslomista. Ennen irtisanomista 
kantajalle oli suoritettu työkyky-arvioin-
ti sen selvittämiseksi, oliko hän kykenevä 
työtehtäviinsä. Vastaajalla oli siten ollut 
käytettävissään lääketieteellistä selvitys-
tä siitä, mihin kantaja terveydentilan-
sa puolesta sopii tai ei sovi. Myös kan-
tajan esimiehen henkilökohtaisten ha-
vaintojen perusteella vastaajalla oli ollut 
tietoa kantajan työkyvyssä tapahtuneista 
muutoksista. Takana oli ollut myös kaksi 
perehdyttämisjaksoa. Vastaajalla ei ollut 
myöskään irtisanomisaikana toimitettu 
kantajan terveydentilasta mitään uutta 
selvitystä. Nämä seikat huomioon ottaen 
oikeus päätyi asiaa kokonaisuutena har-
kitessaan siihen, että vastaaja oli irtisa-
nomispäätöstä tehdessään voinut perus-
tellusti olla siinä käsityksessä, että kan-
tajan työkyky ei tule parantumaan lähi-
tulevaisuudessa. Näin ollen, ja kun vas-
taajalla ei ollut tarjota kantajalle hänen 
työkyvylleen sopivaa muuta työtä, vas-
taajalta ei voitu kohtuudella vaatia so-
pimussuhteen jatkamista, vaan sillä oli 
ollut työntekijän henkilöön liittyvä asi-
allinen ja painava peruste työsopimuk-
sen irtisanomiselle. Vastaaja ei ollut syr-
jinyt kantajaa terveydentilan perusteella.

Työpaikoilla voidaan valita luottamus-
valtuutettu edustamaan oman henki-
löstöryhmän jäseniä, vaikka työpai-
kalle olisi valittu toisen liiton luotta-
musmies. Korkeimman oikeuden uusi 
tuomio (KKO:2017:29) merkittäväl-
lä tavalla kumoaa hallituksen esityksen 
kannan, työtuomioistuimen vahvista-
mat periaatteet ja oikeuttaa työelämäs-
sä monissa uusissa tilanteissa järjestäy-
tyneet työntekijät valitsemaan itselleen 
luottamusvaltuutetun. Muun ohessa 
kaupan alalla toiseen henkilöstöryh-
mään kuuluvat esimiehet voivat valita 
itseään edustamaan luottamusvaltuu-
tetun siinäkin tilanteessa, että työnan-
tajaa sitovan työehtosopimuksen mu-
kaan heidänkin työhön osin sovelle-
taan toisen liiton tekemää työehtoso-
pimusta ja työnantajayhtiötä sitovaan 
työehtosopimukseen osallisen työnte-
kijäyhdistyksen jäsenet ovat valinneet 
luottamusmiehen. 

Oikeus valita oma edustaja
Työntekijöiden oikeus liittyä valitse-
maansa ammattiyhdistykseen ja valita 
oma edustajansa on keskeinen osa pe-
rus- ja ihmisoikeuksina turvattua yh-
distymisvapautta ja ammatillista jär-
jestäytymisoikeutta. Otsikossa mai-
nitussa ratkaisussaan Korkein oikeus 
katsoi, että työsopimuslakia tulkitta-
essa on perusteltua valita henkilöstö-
edustajan asemaa arvioitaessa se vaih-
toehto, joka parhaiten turvaa amma-
tillisen järjestäytymisoikeuden toteu-
tumisen. Tämän tulkintavaihtoehdon 
valitsemista puolsi lisäksi se, että laa-
jempi mahdollisuus valita henkilöstö-
ryhmälle oma luottamusvaltuutettu 
on omiaan takaamaan tehokkaammin 
kuin yhteistoimintaedustajan valitse-
minen joukkovähentämis- ja yhteis-
toimintamenettelydirektiivien taus-
talla olevien tavoitteiden mukaisen 
suojan myös sellaisille työntekijöille, 
jotka eivät kuulu työnantajaa sitovaan 
työehtosopimukseen osalliseen työn-
tekijäyhdistykseen. Tämä suoja tar-
koittaa erityisesti samaa työsuhdetur-
vaa kuin mitä on luottamusmiehillä.

Ratkaisevaa toiseen henkilöstö-
ryhmään kuuluminen
Tätä ajattelutapaa joudutaan nyt työ-
elämässä noudattamaan. Valittu luot-
tamusmies ei ole välttämättä aina ai-
noa työntekijöiden edustaja edes työ-
ehtosopimusta koskevissa kysymyk-
sissä. Eri ammattiliittoihin kuuluvia 
eri ryhmiä ei voida asettaa ammatil-
lista järjestäytymistä koskevan valin-
tansa perusteella eri asemaan kuin 
työehtosopimukseen osalliseen työn-
tekijäyhdistykseen kuuluvia. Ryhmä 
voi muodostua työntekijöistä, henki-
löstöryhmästä tai toiseen ammattiliit-
toon kuuluvista.  

Työehtosopimuksen mukaisesti valit-
tu luottamusmies ei korkeimman oi-
keuden antaman oikeusohjeen mu-
kaan siis edusta kategorisesti kaikkia 
työehtosopimuksen soveltamispiiriin 
kuuluvia. Vaikka korkeimman oikeu-
den tuomio koski yhteistoimintaneu-
votteluihin osallistumisoikeutta, luot-
tamusvaltuutettu on työsopimuslain 
mukaan tarkoitettu työntekijöiden 
edustajaksi myös työehtosopimusta 
koskevissa kysymyksissä. Tämän ta-
kia korkeimman oikeuden noudat-
tama lähestymistapa soveltuu myös 
edustamiskysymysten arviointiin työ-
ehtosopimusten yhteydessä.  

Luottamusmies edustaa työehtosopi-
muksen soveltamisalueella niitä, jotka 
ovat järjestäytyneet sopimuksen sol-
mineeseen liittoon mutta ei sitä hen-
kilöstöryhmää, jonka jäsenet kuulu-
vat muuhun liittoon paitsi, mikäli nä-
mä jättävät käyttämättä oikeutensa 
luottamusvaltuutetun valintaan.  Jos 
toinen henkilöstöryhmä tällöin valit-
see oman edustajansa, kaikkia aikai-
semmin edustaneen luottamusmiehen 
edustusoikeus kaventuu vastaavasti. 

Samassa henkilöstöryhmässä ei voi va-
lita valtuutettua, vaikka kuuluukin eri 
ammattiliittoon, jos ryhmään kuulu-
vat ovat jo valinneet luottamusmiehen 
paitsi, jos luottamusmies ei ole kysei-
sen henkilöstöryhmän enemmistön 
edustaja. Luottamusvaltuutettuja vali-
taan yksi henkilöstöryhmittäin. Työeh-

tosopimusosapuolet eivät voi estää oi-
keutta valita luottamusvaltuutettu ve-
toamalla työehto- tai luottamusmies-
sopimuksen määräyksin, koska oikeus 
on pakottavalla tavalla laissa säädetty. 

Muuhun ryhmään kuuluvien ei tar-
vitse sinänsä muodostaa työpaikan 
työntekijöiden enemmistöä, jotta sii-
hen kuuluvat voivat valita luottamus-
valtuutetun. Rajoituksena on, että it-
seään ei luottamusmieheksi tai luot-
tamusvaltuutetuksi voi kukaan valita.

Järjestäytymättömät kuulunevat ky-
seisen henkilöstöryhmän luottamus-
valtuutetun alaisuuteen, mikäli sellai-
nen on valittu, muutoin työehtoso-
pimuksen mukaisen luottamusmie-
hen toimivallan piiriin. Kyse lienee 
aina siitä, miten samaan henkilöstö-
ryhmään kuuluvat mahdollisesti ja-
kaantuvat työnantajan palveluksessa. 
Jos työehtosopimuksen solmineessa 
ammattiliitossa on selkeä vähemmis-
tö esimerkiksi ylemmistä toimihenki-
löistä, silloin ylempiä toimihenkilöitä 
tosiasiassa edustava järjestö voinee va-
lita luottamusvaltuutetun.

Luottamusmiestä vastaava asema
Luottamusvaltuutettu –sääntelyn 
taustalla on se käytännön tosiasia, et-
tä järjestöjen väliset työehtosopimuk-
set koskevat myös muita kuin kysei-
siin järjestöihin kuuluvia työntekijöi-
tä. Kaikkien tällä tavoin tietyn työeh-
tosopimuksen koskemien järjestöjen 
jäsenten valitsemille luottamusmie-
hille ei ole kuitenkaan haluttu antaa 
lainsäädäntöteitse mahdollisuutta tul-
la mukaan työehtosopimuksen sovel-
tamisneuvotteluihin. Korkeimman 
oikeuden tuomion mukaan, jos ul-
kopuolelle jätetyt muodostavat hen-
kilöstöryhmän, silloin he voivat valita 
luottamusvaltuutetun osallistumaan 
työehtosopimusta koskeviin keskuste-
luihin. Tätä mukaanmeno-oikeutta ei 
ole kyseisen henkilöstöryhmän luot-
tamusmiehellä vaan ainoastaan luot-
tamusvaltuutetulla.

Luottamusvaltuutetun tehtävät ja toi-
mivalta määräytyvät työsopimuslaissa 

ja muualla työlainsäädännössä erikseen 
säädettävällä tavalla. Keskeisin luotta-
musvaltuutetun tehtävä on edustaa 
työntekijöitä samalla tavoin kuin luot-
tamusmies edustaa omia edustettavi-
aan. Lisäksi työntekijät voivat erikseen 
enemmistöpäätöksin valtuuttaa luotta-
musvaltuutetun edustamaan heitä val-
tuutuksessa määrätyissä työsuhteita ja 
työoloja koskevissa asioissa. Tältä osin 
lainsäädännössä ei aseteta mitään tar-
kempia rajoituksia.

Luottamusvaltuutetulla on oikeus 
saada laissa tarkoitettujen tehtävien 
hoitamiseksi tarpeelliset tiedot sekä 
riittävästi vapautusta työstään. Laissa 
tarkoitettuja tehtäviä ovat myös ne, 
joihin työntekijät enemmistöpäätök-
sellä valtuuttavat luottamusvaltuute-
tun edustamaan itseään. Työnantajan 
on korvattava tästä aiheutuva ansion 
menetys. Muiden tehtävien hoitami-
seksi luottamusvaltuutetulle annetta-
vasta työstä vapautuksesta ja ansion 
menetyksen korvaamisesta on sovit-
tava työnantajan kanssa. 

Erityinen työsuhdeturva
Luottamusvaltuutetun saa irtisanoa 
henkilöön liittyvällä perusteella vain, 
jos niiden työntekijöiden enemmis-
tö, joita luottamusvaltuutettu edus-
taa, antaa siihen suostumuksensa. 
Työnantaja saa irtisanoa luottamus-
valtuutetun työsopimuksen ns. kol-
lektiiviperusteilla taikka työnanta-
jan konkurssi- tai kuolemaperusteel-
la vain, jos luottamusvaltuutetun työ 
päättyy kokonaan, eikä työnantaja voi 
järjestää hänelle hänen ammattitaito-
aan vastaavaa tai hänelle muutoin so-
pivaa työtä tai kouluttaa häntä muu-
hun työhön.

Luottamusvaltuutettu säilyttää liik-
keen luovutuksen yhteydessä aseman-
sa, jos liike tai sen osa sitä luovutetta-
essa säilyttää itsenäisyytensä. Jos luot-
tamusvaltuutetun toimikausi päättyy 
liikkeen luovutuksen johdosta, hänel-
lä on edellä kerrottu irtisanomissuoja 
kuusi kuukautta toimikautensa päät-
tymisestä.

Kirjoittaja toimii työ- ja sosiaalioikeuden professorina Lapin yliopistossaSeppo Koskinen | 

Eri henkilöstöryhmään kuuluvilla on oikeus valita luottamusvaltuutettu, 
vaikka työpaikalla olisi jo toisen liiton luottamusmies

LÄÄKÄRINTODISTUS  
ja työnantajan oikeus arvioida sitä
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Työntekovelvollisuus irtisano-
misaikana

Kameravalvonnasta
Työnantajani soitti minulle ja ilmoitti, ettei ole 
tyytyväinen työsuoritukseeni. Hänen mukaansa 
olin usein lorvinut myymälän takaosan toimisto-
huoneessa netissä surffaillen sen sijaan, että olisin 
auttanut ruuhkautuneita kassoja. Työnantajani 
ei välittänyt vastaväitteistäni ja ilmoitti, että hän 
pystyy tarvittaessa todistamaan asian sekä että 
saan menettelyn jatkuessa potkut. Ensin ajatte-
lin, että joku alaisistani on ilmiannon takana, 
mutta asiaa tarkemmin pohdittuani käsitin, ettei 
kukaan alaisistani – saatikka Virossa asuva työn-
antajani itse – voi tietää, mitä olen suljetussa toi-
mistossa tehnyt, ja että työnantajani on täytynyt 
seurata toimiston ja kassojen tapahtumia näihin 
jokin aika sitten asennuttamiensa valvontakame-
roiden kautta. Pidin kameravalvontaa aiemmin 
hyvänä asiana, mutta nyt koen sen ahdistavana 
kyttäyksenä. Voinko tehdä asialle jotain vai onko 
minun vain hyväksyttävä valvonta? 

Isoveljen alainen

Työnantaja saa yksityisyyden suojasta työelämässä säädetyn 
lain (työelämän tietosuojalaki) mukaan toteuttaa jatkuvas-
ti kuvaa välittävää tai tallentavaa kameravalvontaa vain 1) 
työntekijöiden ja muiden tiloissa oleskelevien henkilökoh-
taisen turvallisuuden varmistamiseksi, 2) omaisuuden suo-
jaamiseksi, 3) tuotantoprosessien asianmukaisen toiminnan 
valvomiseksi tai 4) edellä mainittuja vaarantavien tilantei-
den ennaltaehkäisemiseksi tai selvittämiseksi.

Kameravalvonta on mahdollinen vain työnantajan käytös-
sä olevissa tiloissa eikä valvontaa saa olla käymälässä, pu-
keutumistilassa tai muussa vastaavassa paikassa tai muis-
sa henkilöstötiloissa taikka työntekijän henkilökohtaiseen 
käyttöön osoitetussa työhuoneessa. 

Kameravalvontaa ei pääsäännön mukaan saa käyttää tietyn 
työntekijän tai tiettyjen työntekijöiden tarkkailuun työpai-
kalla. Työnantaja voi kuitenkin kohdentaa kameravalvon-
nan tiettyyn työpisteeseen, jossa työntekijöitä työskentelee, 
jos tarkkailu on välttämätöntä: 1) työntekijän työhön liit-
tyvän ilmeisen väkivallan uhkan tai hänen turvallisuudel-
leen tai terveydelleen ilmeisen haitan tai vaaran ehkäisemi-
seksi, 2) omaisuuteen kohdistuvien rikosten estämiseksi ja 
selvittämiseksi tilanteessa, jossa työntekijän tehtävän olen-
naisena osana on käsitellä arvoltaan tai laadultaan merkit-
tävää omaisuutta (kuten rahaa, arvopapereita tai arvoesinei-
tä), tai 3) työntekijän etujen ja oikeuksien varmistamisek-
si, jos kameravalvonta perustuu tarkkailun kohteeksi tule-
van työntekijän pyyntöön ja asiasta on sovittu työnantajan 
ja työntekijän välillä.

Ennen kameravalvonnan käyttöönottoa työnantajan on sel-
vitettävä työntekijöiden yksityisyyteen vähemmän puuttu-
vien keinojen käyttömahdollisuudet. Kameravalvonnan tu-
lee olla välttämätöntä toimenpiteiden tarkoituksen saavut-
tamiseksi. Valvonnan avulla saatuja tallenteita saa laissa mai-
nituin poikkeuksin käyttää vain siihen tarkoitukseen, jota 
varten tarkkailua on suoritettu. Työntekijöille on tiedotet-
tava yt- tai kuulemismenettelyn jälkeen kameravalvonnan 
alkamisesta, toteuttamisesta ja siitä, miten ja missä tilan-
teissa tallenteita käytetään sekä kameroiden sijainnista, jos 
ne on kohdennettu työpisteisiin, joissa työskentelee työn-
tekijöitä. Kameravalvonnasta ja sen toteuttamistavasta on 
myös ilmoitettava näkyvällä tavalla niissä tiloissa, joihin ka-
merat on sijoitettu.

Jos työnantaja tai hänen edustajansa lain vastaisesti toteut-
taa kameravalvontaa tai rikkoo säännöksiä kameravalvonnan 
avoimuudesta, voidaan hänet tuomita rangaistukseen työelä-
män tietosuojalain rikkomisesta, ellei teko samalla täytä esi-
merkiksi ankaramman rangaistusasteikon mukaan tuomitta-
van salakatselun tunnusmerkistöä.

Myymälätiloissa on usein valvontakameroita, joita perus-
tellaan muun muassa väkivallan uhalla ja omaisuuden 
suojaamisella. Kameravalvonta on mahdollista esimer-
kiksi käsiteltäessä myymälän kassoilla rahaa, jonka mää-
rä on merkittävä. Tällainen asianmukainen ja hyväksyttä-
vin perustein toteutettu kameravalvonta on sallittua. Toi-
mistotiloissa tilanne on toinen. Kysymyksessä olevassa ta-
pauksessa valvontakamera oli asennettu suljettuun toimis-
toon ja se kuvasi jatkuvasti tietokoneella työtään tehnyttä 
esimiestä. Kameravalvontaa ei voida kyseisessä tilantees-
sa perustella väkivallan uhalla tai muulla turvallisuus- tai 
terveysvaaralla, sillä ulkopuolisilla ei ollut pääsyä toimis-
toon eikä siellä myöskään käsitelty arvoltaan merkittävää 
omaisuutta. Toteutetusta kameravalvonnasta ei ollut kuul-
tu tai tiedotettu työntekijöitä ja kameravalvontaa oli il-
meisesti käytetty tietyn työntekijän tarkkailuun työpaikal-
la. Jos työnantaja ei suostu vapaaehtoisesti muuttamaan 
kameravalvontaa, asiasta joudutaan tekemään rikosilmoi-
tus.TN

Kysyjän tapauksessa työnantajalla on ollut laillinen peruste 
irtisanoa työsopimus taloudellisista ja tuotannollisista syis-
tä, edellyttäen ettei muuta työtä ole tarjolla. Työtehtävi-
en muutos on kuitenkin tehty irtisanomisaikaa noudatta-
matta. Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että 
työnantaja ei voi työnjohto-oikeutensa nojalla yksipuoli-
sesti muuttaa työsuhteen olennaisia ehtoja. Tällaisen muu-
toksen työnantaja voi tehdä vain irtisanomisaikaa noudat-
taen ja sillä edellytyksellä, että ehtojen muuttamiselle on 
esitettävissä irtisanomisperusteen veroinen peruste. Keskei-
nen peruste työnantajan työnjohto-oikeuden laajuutta ar-
vioitaessa on työsopimuksen sisältö.

Tuoreessa Korkeimman oikeuden ennakkopäätöksessä on 
kysymys siitä, mitä työtä työntekijällä on velvollisuus teh-
dä irtisanomisaikana.

KKO 2017:26. Työnantaja oli irtisanonut tehtaanjohtaja-
na toimineen työntekijän taloudellisilla ja tuotannollisilla 
perusteilla. Työnantajan katsottiin rikkoneen työsopimus-
ta, kun se oli irtisanomisen yhteydessä poistanut työnteki-
jän tehtaanjohtajan aseman siihen liittyvine tehtävineen ja 
antanut hänelle muita, vähäisempiä tehtäviä. 

A:lta on irtisanomisen yhteydessä poistettu hänelle työso-
pimuksen mukaan kuuluneet, hänen toimenkuvansa kes-
keisimmän ja vaativimman osan muodostaneet tehtaan-
johtajan tehtävät. Alempien oikeuksien tavoin Korkein oi-
keus katsoi, että yhtiö on siten yksipuolisesti muuttanut 
A:n työsuhteen olennaista ehtoa. Näin on riippumatta sii-
tä, oliko A yhtiön esittämin tavoin jo ennen irtisanomista 
osana tehtaanjohtajan tehtäviään osallistunut niiden pro-
jektitehtävien hoitamiseen, joita hänet on irtisanomisen 
jälkeen määrätty tekemään.

Tapauksessa työnantaja vetosi muun muassa seuraaviin 
seikkoihin tuekseen: 

- yhtiöllä oli ollut laillinen peruste irtisanoa työsopimus 

- työtehtävien muutos oli koskenut vain irtisanomisaikaa

- A:n palkka ja muut työehdot (työaika) olivat säilyneet 
ennallaan, 

- yhtiöllä olisi ollut oikeus vapauttaa A kokonaankin työn-
tekovelvollisuudesta irtisanomisaikana.

Näiden osalta Korkein oikeus totesi muun muassa, että sel-
lainen tulkinta, jonka mukaan työnantaja saisi irtisanottu-
aan työsopimuksen tehdä välittömästi muutoksia työsuh-
teen olennaisiin ehtoihin, on vastoin sitä, että työnanta-

ja voi yksipuolisesti muuttaa työsuhteen olennaisia ehtoja 
vain irtisanomisaikaa noudattaen. 

Siten tapauksessa kysyjää ei voida määrätä irtisanomisajak-
si esimerkiksi myyjän työhön tai ”projektityöhön”.  Kor-
keimman oikeuden ennakkotapauksen mukaan työnanta-
ja ei voi perustella irtisanomisajan työntekovelvoitetta sil-
lä, että esimiehen työhön kuuluu myös suorittavaa myy-
jän työtä. Ratkaisevaa on, että poistamalla esimiesasema 
toimenkuvasta poistuu keskeisin ja vaativin osa (esimie-
hen tulosvastuu), vaikka palkka ja työaika pysyisivätkin 
ennallaan. Siten työnantajan on vapautettava toimihenki-
lö työntekovelvollisuudesta, ellei sillä ole osoittaa työsopi-
muksen mukaista työtä irtisanomisajaksi. 

Esimiesten aseman kannalta on myös erityisen tärkeä Kor-
keimman oikeuden linjaus, jonka mukaan: ”Irtisanomis-
aikanakin työntekijällä, jota ei ole vapautettu työnteko-
velvollisuudesta, on lähtökohtaisesti oikeus tehdä työso-
pimuksensa mukaista työtä. Toisin kuin työntekovelvol-
lisuudesta vapauttaminen kokonaan, työntekijän siirtä-
minen työsopimuksen mukaisista tehtävistä vähemmän 
vaativiin tehtäviin on omiaan loukkaamaan hänen arvo-
aan ja ammatillista identiteettiään. Korkeimman oikeuden 
ratkaisussa KKO 2014:44 todetulla tavalla (kohta 7) se, 
että työntekijän työtehtäviä perusteettomasti järjestellään 
uudelleen, vähennetään tai lakkautetaan, voi olla työtur-
vallisuuslain 28 §:ssä tarkoitettua epäasiallista kohtelua.” 

Irtisanomisajaksi työnantaja ei voi määrätä työntekijää 
myöskään sellaiselle paikkakunnalle, jossa hän ei ole työ-
sopimuksen mukaan velvollinen tekemään työtä.  

KKO 13.5.1987 S 86/1213 ja TT 1989-9. Tapauksissa 
työnantaja oli lopettanut toimintansa työntekopaikkakun-
nalla ennen irtisanomisaikojen päättymistä, mutta työnte-
kijöillä ei ollut velvollisuutta irtisanomisajaksi siirtyä toisel-
le paikkakunnalle. Kyseessä olisi ollut olennainen muutos 
työsopimukseen. Työnantaja oli velvollinen maksamaan 
palkan koko irtisanomisajalta. 

Olen työskennellyt marketin esimiehenä yli 12 
vuoden ajan. Marketissa käytiin yhteistoimin-
taneuvottelut sen lopettamisen takia ja minun 
työsopimukseni irtisanottiin taloudellisesta ja 
tuotannollisesta syystä päättyväksi kuuden kuu-
kauden irtisanomisajan jälkeen, kuten monen 
muunkin työntekijän. Työnantaja kuitenkin il-
moitti, että koska market suljetaan jo noin kuu-
kauden kuluttua, niin irtisanomisaika minun 
pitää työskennellä myyjän tehtävissä nykyisellä 
palkalla toisessa yksikössä. Millainen työnteko-
velvollisuus minulla on irtisanomisajan? 

Irtisanottu

Kaupan liitto korostaa ohjelmissaan 
ja kannanotoissaan, että nyt on et-
sikkoaika rakentaa uudenlaista sopi-
misen kulttuuria suomalaiseen työ-
elämään. - Meillä tes-osapuolten vä-
lillä se tarkoittaa jatkuvaa yhteistyö-
tä esimerkiksi työryhmissä. Pyrimme 
siihen, että meillä on yhteisiä asioita 
myös tes-kausien aikana. Yritämme 
löytää yhteisiä ajatuksia oman alam-
me kehittämiseen ja rohkaista asen-
neilmapiiriä ja henkilöstökeskustelua, 
jotta yrityksissä syntyisi oikeaa vuo-
ropuhelua. On mahdollista muokata 
asenteita enemmän keskustelun, vuo-
rovaikutuksen ja sopimisen kulttuu-
rin suuntaan, uskoo Anna Lavikkala.

PAMin taholta on viestitetty, että tu-
leva liittokohtainen neuvottelukier-
ros olisi haastava. - En lähde speku-
loimaan suuntaan enkä toiseen. Mei-
dän pitäisi lähteä neuvottelukierrok-
selle hyvin vähillä ennakkoasenteilla. 
Liittokierros on aina vaativa, kun ta-
voitteet ja tahtotilat lyödään pöytään. 

Anna Lavikkala uskoo, että palkan-
korotuspaineita ja -toiveita on enem-
män kuin aikoihin, koska työnteki-
jäpuolella on ollut pitkä nollakausi. 
Vasta neuvottelutilanteessa nähdään, 
minkälainen kierroksesta tulee, us-
koo Lavikkala. - Ensin on nähtävä, 
miten maa makaa kaupassa ja laajem-
minkin. Monet talousviisaat ovat sa-
noneet, että nyt pitäisi olla malttia, 
vaikka Suomenkin taloudessa on po-
sitiivisia merkkejä. Kaupan näkymät 
kootaan vasta elokuussa.

Anna Lavikkalan mielestä vaikeas-
sakin tilanteessa olisi löydyttävä yh-
teisiä intressejä. Kaupan liitossa ol-
laan huolissaan siitä, että syntymässä 
voisi olla harmaan talouden vyöhyke 
maahanmuuttajien, pitkäaikaistyöt-
tömien, vajaatyökykyisten tai muu-
ten vaikeasti työllistyvien työpaikoik-
si, nk. ’välityömarkkinat’. - Me työ-
markkinaosapuolet voisimme osal-
tamme edesauttaa sisääntulonväylän 
kehittämistä kaupan alalle, jossa hen-
kilön hinta vastaisi henkilön tuotta-
vuutta. Työehtosopimusta pitäisi pys-

tyä kehittämään siihen suuntaan, et-
tä se mahdollistaisi yhdessä sovittavil-
la selkeillä kriteereillä jonkinlaista so-
siaalista työllistämistä.

Työntekijäpuolelta tuodaan seuraa-
vaan sopimuspöytään varmaankin so-
lidaarista palkkapolitiikkaa, vähim-
mäispalkkatasovaateita, palkkaerojen 
kaventamistavoitteita, sukupuolten 
välistä palkkatasa-arvoa ja kokoaika-
työn edistämistavoitteita 0-tuntilais-
ten, silpputyöntekijöiden sekä osa-ja 
määräaikaisten todellisia tai koettu-
ja ongelmia unohtamatta. - Lähden 
siitä, että periaate on, että kumpikin 
osapuoli voi omia tahtotilojaan ja ta-
voitteitaan käydä läpi, keskustelua ei 
estetä. Mutta kun neuvottelut alkavat, 
käsiteltävät asiat on rajattava, Lavik-
kala sanoo. Hän kavahtaa määritet-
tä silpputyö, koska sillä väheksytään 
työn arvoa. - Kaikki työ, tuntikin, on 
kuitenkin työtä. Ammumme alaam-
me jalkaan, jos yleisessä keskustelussa 
korostetaan vain silpputyötä tai osa-
aikaisten kurimusta. Kivijalkakaupat 
pystyvät kilpailemaan kansainvälisten 
verkkokauppojen kanssa vain, jos jo-
kainen työtunti on tarkkaan kannat-
tavuuslaskettu.

Elinkeinoelämän Keskusliitto EK:n 
roolin muututtua Kaupan liitto sol-
mii jatkossa omat sopimuksensa itse-
näisesti, kuten muutkin toimialalii-
tot. Seuraavaksi yhdeksi tärkeimmis-
tä tavoitteista ja haasteeksi on ilmoi-
tettu tarkoitus saada aikaan kaupan 
alan palkkausjärjestelmän uudistami-
nen. - Meillä tosiaan on palkkausjär-
jestelmän uudistaminen ja lisäviida-
kon selvittäminen työryhmässä PA-
Min kanssa jäänyt viime vuonna ki-
kyn jalkoihin, mutta kyllä se edelleen 
tavoitteena on. Keskeneräisistä asiois-
ta ei puhuta, mutta isossa kuvassa on 
koko järjestelmän modernisointi, sa-
noo Anna Lavikkala.

Yleisessä keskustelussa esiin on nous-
sut myös vaatimuksia uudistaa työ-
aikalisäjärjestelmiä, esimerkiksi pois-
taa sunnuntaityökorvaukset. Anna 
Lavikkalan mukaan tabuaiheita ei 

saisi olla, kaikesta pi-
täisi voida keskustella. 
- Mutta onko aika vie-
lä riittävän kypsä pu-
humaan siitä, että ym-
päröivän yhteiskunnan 
tahti olisi muuttunut 
24/7 rytmiksi ja alam-
me luontaisesti kyseen-
alaistaa sunnuntain eri-
tyisarvoa. Onko se jo 
tapahtunut vai vasta ta-
pahtumassa? Vasta kun 
yleinen arvo- ja asenne-
maailmamme on men-
nyt siihen suuntaan, ettei päivän ni-
mellä enää ole väliä palveluissa tai elä-
mänrytmissä, tästä voidaan alkaa pu-
hua. Nykyrakenteella kaupan myyjän 
palkassa lisät ovat merkittävä osa. Ko-
rotettu sunnuntaikorvaus houkuttelee 
myös töihin.

Työnantajien mukaan työvoiman 
käyttöä tulee pyrkiä helpottamaan ja 
eräs tavoite onkin lisätyön tarjoamis-
velvoitteen selkiyttäminen ja jousta-
voittaminen. - Lisätyön tarjoamis-
velvoitteen selkiyttämisen ensisijai-
nen paikka on tällä hetkellä PAMin 
ja Kaupan liiton välinen osa-aikatyö-
ryhmä. Voisimme esimerkiksi lähteä 
hakemaan yrityskohtaisia pilotteja sii-
tä, löytyisikö tunteja uusilla keinoilla 
lisää. En halua työntää päätä pensaa-
seen tai sulkea silmiä todellisuudelta: 
osa-aikatyötä on ja tulee aina olemaan 
kaupan alalla. Nyt kyse on vain kui-
lusta osapuolten välillä: PAM näkee, 
että kokoaikaisia voisi olla enemmän-
kin, työnantajapuoli taas tietää, et-
tei voi. Kannattamatonta työtuntia ei 
ole varaa suunnitella. Tavoittelemme 
osa-aikatyöryhmässä sitä, että saisim-
me kirkastettua lisätyön tarjoamisen 
pelisääntöjä, uskoo Anna Lavikkala. 

Kaupan alalla on lisätty mahdolli-
suuksia paikalliseen sopimiseen, vii-
meksi mm. varastotyössä ja lomau-
tusten osalta. Paikalliseen sopimiseen 
ei palkansaajapuolella ja varsinkaan 
esimieskentässä juurikaan samalla ta-
valla uskota. Työnantajaliitosta uskoa 

löytyy, mutta toteutumisen kanssa ol-
laan realisteja. - Suurin mielenkiinto 
on edelleen työajoissa. Tavoitteemme 
olisi myös, että tes-palkankorotuksis-
ta pystyttäisiin entistä enemmän sopi-
maan yrityskohtaisesti. Tätä kehitys-
trendiä tavoittelemme, mutta emme 
suoraan isolla loikalla, koska se vaa-
tii myös yrityksiltä suuria muutoksia, 
esimerkiksi palkkakeskusteluiden or-
ganisoimista. Ja suoraan sanottuna pi-
täisi myös olla jotain jaettavaa, toteaa 
työmarkkinajohtaja Lavikkala.

Kaupan esimiehet ovat huolestuneena 
lukeneet ylempien toimihenkilöiden 
lakon yhteydessä sellaisiakin kannan-
ottoja, etteivät työn kuormittavuut-
ta koskevat asiat kuuluisi työehto-
sopimuspöytään, vaan ne pitäisi rat-
kaista muutoin. Mm. S-ryhmän esi-
miehillä on oma työehtosopimukseen 
perustuva jaksamissuojansa ja määrä-
ysten merkitys on koettu tärkeänä ja 
jaksamista edistävänä.  - Sinänsä työn 
kuormittavuus on työnantajan työ-
turvallisuusjohtamiseen kuuluva vel-
vollisuus. Laki asettaa tiukat vaati-
mukset työnantajalle huolehtia työn-
tekijän työssäjaksamisesta ja työkuor-
man mitoituksesta. S-ryhmän tes on 
tehty rajattuihin tehtäviin ja sopija-
puolet ovat katsoneet sen kuuluvan 
myös tessiin, mutta yleisesti ja isos-
sa kuvassa suhtaudun kriittisesti sii-
hen, että työnkuormitus- ja työssä-
jaksamisasiat kuuluisivat työehtoso-
pimuksiin, Anna Lavikkala sanoo.

Juttelime kiireisen toukokuun jälkeen Kaupan liiton työmarkkina-
johtaja Anna Lavikkalan kanssa. Häntä on kevään aikana työllistänyt 
muun muassa YTN:n lakko ja vierailu valtakunnansovittelijan pakeilla. 
Syksyynkin on ladattu odotuksia.

Anna  
Lavikkala

KAUPPA
valmistautuu syksyyn
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Kesälomakausi on 2.5. - 30.9.2017  
välisenä aikana.  Nyt pidettävä loma 
on ansaittu lomakaudella 1.4.2016-
31.3.2017. Kalenterikuukautta, jol-
ta lomaa kertyy, kutsutaan täydeksi 
lomanmääräytymiskuukaudeksi. Jot-
ta toimihenkilö ansaitsisi lomaa ky-
seiseltä kuukaudelta, tulee kuukau-
den aikana työskennellä vähintään 
14 päivänä. Osa-aikaisen työntekijän 
työtuntien määrän tulee olla vähin-
tään 35 kuukaudessa. Työtunteihin 
luetaan myös esimerkiksi tehdyt yli-
työtunnit. Lisäksi mukaan lasketaan 
työssäoloon rinnastettavat päivät. An-
saintasääntöjä ei käytetä rinnakkain. 

Kuukausipalkkainen toimi-
henkilö on ollut syyskuussa 
2016 omalla palkattomalla 
vapaalla kolme viikkoa. Hä-
nelle ei kerry tältä kuukau-
delta vuosilomaa.

Jos työsuhde on kestänyt 31.3. men-
nessä alle vuoden, kertyy lomaa 2 ar-
kipäivää jokaiselta täydeltä lomanmää-
räytymiskuukaudelta. Jos työsuhde on 
kestänyt 31.3. mennessä vähintään 
vuoden, lomaa kertyy 2,5 arkipäivää. 

Loman ansainta  
poissaolojen ajalta
Vuosilomaa kertyy myös mm. sairau-
den, tapaturman tai lääkinnällisen kun-
toutuksen ajalta enintään 75 työpäi-
vältä. Yhtä synnytyskertaa tai adoptio-
ta kohden kertyy vuosilomaa yhteen-
sä enintään 156 äitiys- ja vanhempain-
vapaapäivän ja vastaavasti 156 isyys- ja 
vanhempainvapaapäivän aikana (noin 
kuusi kuukautta). Käytännössä tämä 
tarkoittaa, että äidin äitiysvapaan jäl-
keiset 51 vanhempainvapaapäivää ovat 
työssäolon veroista aikaa. Kokoaikaisen 
hoitovapaan ajalta lomaa ei kerry. 

Myös kokoaikaisen lomautuksen ajalta 
lomaa kertyy 30 työpäivältä kerrallaan. 

Vuosilomapäivät 
Vuosilomapäiviä ovat maanantai – lau-
antai, eli 6 päivää viikkoa kohti laske-
taan. Lomapäiviä eivät kesälomakau-
tena ole sunnuntait, kirkolliset juhla-
pyhät, vapunpäivä eikä juhannusaatto, 
joten nämä päivät eivät kuluta vuosilo-
maa. Vuosivapaita ei saa sijoittaa vuosi-
loman tai muiden vapaiden ajalle. Esi-
merkiksi, jos juhannusaatto sijoittuu 
kesäloman sisälle, sitä ei voi merkitä 
vuosivapaapäiväksi (VV). 

Esimerkiksi juhannusviikolla 
kuluu 4 lomapäivää.

Lauantait lasketaan vuosilomapäivik-
si. Vuosiloman ajankohta ratkaisee 
sen, montako lauantaita siihen sisäl-
tyy. Lauantaiden määrässä on kuiten-
kin huomioitava työntekijöiden tasa-
puolinen kohtelu ja yrityskohtaiset 
”lauantaisäännöt” ovat mahdollisia. 

Loman antaminen 
Työnantaja määrää vuosiloman ajan-
kohdan kuultuaan sitä ennen toimi-
henkilöä ajankohdasta. Loman ajan-
kohta on ilmoitettava kuukautta en-
nen loman tai sen osan alkamista. Jos 
1 kuukauden ajan noudattaminen ei 
painavasta syystä ole mahdollista, lo-
man ajankohta on ilmoitettava vii-
meistään kahta viikkoa ennen. 

Työnantaja on sidottu kerran vahvis-
tamaansa ajankohtaan eikä voi muut-
taa ajankohtaa sopimatta siitä työnte-
kijän kanssa. Työnantaja on velvolli-
nen korvaamaan työntekijälle esimer-
kiksi peruuntuneesta matkasta tai lo-
mamökistä aiheutuneet kulut. 

Vuosiloma pidetään pääsääntöises-
ti yhdenjaksoisena, mutta työnanta-
jalla on oikeus jakaa työntekijän vuo-
siloma, mikäli se työn käynnissä pi-
tämiseksi on välttämätöntä. Jos loma 
jaetaan, on yhden loman osan oltava 
pituudeltaan vähintään 12 arkipäivää 
eli kaksi viikkoa. 

Työnantaja ei saa ilman työntekijän 
suostumusta määrätä vuosilomaa työn-
tekijän äitiys- eikä isyysvapaan ajaksi. 
Loma saadaan antaa kuuden kuukau-
den kuluessa vapaan päättymisestä.

Vapaapäivät 
Kaupan alalla loman alkamiseen va-
paapäivänä tarvitaan työntekijän suos-
tumus. Vähintään 6 päivän loma voi 
alkaa ilman työntekijän suostumusta 
hänen maanantaivapaapäivänä. Vähin-
tään 6 päivän loman päättyessä muu-
na arkipäivänä kuin lauantaina työnte-
kijällä on tällä viikolla lomapäivien li-
säksi vapaapäivä. Enintään 3 päivän lo-
maan ei voi sisältyä vapaapäivää ilman 
työntekijän suostumusta. Vähintään 
6 päivän pituisen vuosiloman alkaes-
sa maanantaina on loman alkamista 
edeltävä sunnuntai vapaapäivä tai lo-
man päättyessä lauantaina on seuraava 
sunnuntai vapaapäivä. 

Lomapalkka
Kuukausipalkkainen toimihenkilö on 
oikeutettu kuukausipalkkaansa myös 
vuosiloman ajalta. Kuukausipalkkaan 
kuuluvat työkohtaisuus- ja henkilökoh-
taiset lisät. Vuosilomapalkka saadaan ja-
kamalla kuukausipalkka 25:llä ja kerto-
malla näin saatu päiväpalkka vuosilo-
mapäivien lukumäärällä. Lomapalkkaa 
laskettaessa kaupan alalla siihen lisätään 
31.3. mennessä vähintään vuoden kes-
täneissä työsuhteissa 12,5 % ja alle vuo-
den kestäneissä työsuhteissa 10 % lo-
manmääräytymisvuoden aikana mak-
setuista ilta- ja lauantaityökorvauksista 
sekä muista tuntikohtaislisistä, esimer-
kiksi sunnuntaityökorotuksista, mut-
ta ei ylityökorvauksista. Kiinteät lisät, 
kuten kielilisä ja säännöllisesti makset-
tu työkohtaisuuslisä kuuluvat kiinteään 
kuukausipalkkaan. 

Lomaraha
Lomaraha on 50 % loma-ajan pal-
kasta. S-ryhmän esimiesten lomaraha 
maksetaan loman alkaessa, ellei toi-

sin sovita. Kaupan työehtosopimuk-
sen mukaan työnantaja voi menetel-
lä myös siten, että puolet lomarahasta 
maksetaan kesälomakautena pidetystä 
lomasta ennen loman alkua ja puolet 
joulua edeltävän palkanmaksun yhte-
ydessä. S-ryhmän työehtosopimuksen 
mukaan toimihenkilön pyynnöstä lo-
maraha voidaan vaihtaa vapaa-aikaan.  

Työkyvyttömyys 
Jos työntekijä on vuosilomansa tai sen 
osan alkaessa synnytyksen, sairauden 
tai tapaturman vuoksi työkyvytön, lo-
ma on työntekijän pyynnöstä siirrettä-
vä myöhempään ajankohtaan. Työnte-
kijällä on pyynnöstään oikeus loman 
tai sen osan siirtämiseen myös, jos tie-
detään, että työntekijä joutuu loman-
sa aikana sellaiseen sairaanhoitoon tai 
muuhun siihen rinnastettavaan hoi-
toon, jonka aikana hän on työkyvytön.

Jos synnytyksestä, sairaudesta tai ta-
paturmasta johtuva työkyvyttömyys 
alkaa vuosiloman tai sen osan aikana, 
työntekijällä on oikeus pyynnöstään 
saada siirretyksi vuosilomaan sisälty-
vät kuusi lomapäivää ylittävät työky-
vyttömyyspäivät. Edellä tarkoitetut 
omavastuupäivät eivät saa kuitenkaan 
vähentää työntekijän oikeutta neljän 
viikon vuosilomaan. 

Työntekijän on viivytyksettä pyydet-
tävä työnantajalta vuosiloman siirtoa 
sekä työnantajan pyynnöstä esitettävä 
luotettava selvitys työkyvyttömyydes-
tään. Siirretty kesäloma on annettava 
lomakaudella. Jos se ei ole mahdollis-
ta, siirretty kesäloma voidaan antaa 
lomakauden jälkeen saman kalenteri-
vuoden aikana. 

LOMA- 
MUISTIO  

2017Organisaatiopsykologi, psykologian 
lisensiaatti, ryhmäpsykoanalyytikko ja 
teologian maisteri Pekka Järvinen selit-
tää työuupumuksen niin, että se on si-
tä, työ uuvuttaa. - Joko työtä on mää-
rällisesti liikaa tai se on laadullisesti lii-
an vaikeaa tai työolosuhteet ovat niin 
rempallaan, ettet voi onnistua työssä-
si. Myös huono esimiestyö mainitaan 
usein uuvuttavana asiana, samoin se, 
että tehtävät ovat liian vaikeita tai et 
ole saanut niihin lainkaan koulutusta, 
sanoo Pekka Järvinen. Työolosuhteet 
tai itse työ alkaa viedä voimia ja kun 
stressitaso on riittävän kauan riittävän 
korkealla, se johtaa aikanaan uupu-
mustilaan. - Työuupumus on pitkälli-
sen työstressin ja ylikuormituksen lop-
putulos. Kun sanot raskaantyöviikon 
jälkeen olevasi ’ihan burn out’, sillä ei 
ole mitään tekemistä työuupumuksen 
kanssa. Ihminen ei työuuvu viikossa.

Jotkut työterveyslääkärit ovat sitä 
mieltä, että uupumus on harvoin pel-
kästään työperäistä. Työn kuormitus 
saattaa olla lisääntynyt, mutta proble-
matiikka on usein arjessa. Toiset taas 
uskovat, että noin puolet uupumus-
potilaista kärsii työperäisistä vaivois-
ta. Tätä aihetta ei ole vielä oikein tut-
kittu, mutta tiedossa on, että paljon 
on myös ns. sekamuotoa, jossa on se-
kä työperäistä että arjen asioista joh-
tuvaa uupumista.

Ylitunnollisilla ihmisillä voi olla tai-
pumusta ottaa työstään taakkoja, joita 
toinen ihminen ei ota. Tällainen ih-
minen haluaa onnistua tehtävissään 
aina, olla perfektionisti. Hän miettii 
asioita kotonakin eikä osaa olla teke-
mättä mitään. - Tämä ihmistyyppi on 
suuressa vaarassa sairastua työuupu-
mukseen. Oma lukunsa ovat riskialt-
tiit tehtävät, jossa työ ei selkeästi ra-
jaa työaikaa tai -määrää: asiantunti-
ja- ja esimiestehtävät, joissa sinun pi-
tää itse pystyä tekemään rajaus, koska 
työtä olisi loputtomiin. Tehdastyös-
sä tai siihen verrattavissa työtehtävis-
sä sinun ei oletetakaan jatkavan työ-
täsi työajan jälkeen tai vastaavan työ-
tä koskeviin sähköposteihin. Perfekti-

onistikaan ei voi kuin vähän mureh-
tia, toteaa Pekka Järvinen.

Varsinaista jakoa työ- ja arkiuupu-
mukseen ei ole koskaan tehty, joten 
on syntynyt väärä mielikuva siitä, et-
tä kaikki uupumus olisi työn aiheut-
tamaa. - Tämä ei pidä lainkaan paik-
kaansa. On paljon arkiuupumusta, 
joka johtuu esimerkiksi siitä, että ih-
minen ei huolehdi itsestään tai elpy-
misestään riittävästi: ei syö terveelli-
sesti, ei nuku riittävästi, murehtii ko-
tiasioita. Hankaluus on siinä, että ih-
minen laittaa sen jostain syystä työn 
piikkiin ja rupeaa puhumaan työuu-
pumuksesta, sanoo Järvinen. Hänen 
mukaansa ei nähdä, että itse asiassa 
töistä selvittäisiin hyvin, jos huoleh-
dittaisiin itsestään ja jaksamisestaan. 
Jokaisen työssäkäyvän pitäisi Järvisen 
mielestä miettiä, onko vapaa-aika el-
vyttävää vai viekö se voimia entises-
tään. - Osa ihmisistä on sokeita sille, 
miten he omilla elämäntavoillaan uu-
vuttavat itseään. Arkiuupumus on lä-
hestulkoon tabu. Samaan aikaan esi-
merkiksi unitutkijat ovat huolissaan 
siitä, kuinka vähän ihmiset nukkuvat. 
Miten ihmiset jaksavat työelämässä 
lisääntyvien paineiden alla, kun eivät 
edes nuku riittävästi, ihmettelee Pek-
ka Järvinen.

Hän kertoo eräästä työtehtävästä työ-
paikalla, jossa oli paljon nuoria töissä. 
He valittivat, etteivät jaksa työssään. 
Asiaa selviteltäessä paljastui, että mo-
net suoraan koulun penkiltä tulleet jat-
koivat ’opiskelijaelämäntapaa’: yöt val-
vottiin, pelattiin tai biletettiin. - Täs-
sä otettiin työterveyshuolto mukaan ja 
alettiin opettaa perusasioita ihan kä-
destä pitäen. Jo tutkimuksetkin osoit-
tavat, että yksityiselämä on käynyt 
stressaavammaksi ja paineet ovat ko-
vat. Ja koska myös työelämä on vaati-
vaa, ihmisillä on suuri vastuu miettiä, 
miten vapaa-aikansa käyttävät. 

Pekka Järvisen mukaan Suomessa on 
pula palautteesta. - Antamalla positii-
vista palautetta jokainen meistä voisi 
vaikuttaa toisten jaksamiseen, sekä si-
vusuuntaisesti toinen toisellemme, et-
tä ylös ja alas, esimiehille ja alaisille. 

Olen tutkinut sitä, mikä meitä auttaa 
viihtymään ja motivoitumaan. Se on 
aina se, kun työt luistavat, kun on te-
kemisen meininki, saa valmista aikai-
seksi ja homma pelittää, mikä tuo hy-
vän fiiliksen.

Esimiehen tulee aktiivisesti seurata 
alaistensa työntekoa. Jos alkaa näkyä 
signaaleja siitä, ettei kaikki ole kunnos-
sa, asiaan on puututtava heti. Merkke-
jä on tyypillisesti kolmenlaisia: 1) työ-
suorituksen heikkeneminen (kuormit-
tuneena tekee virheitä, työn laadussa 
tai määrässä on poikkeamia), 2) aika-
rajat (henkilö myöhästelee) ja 3) asial-
lisesti käyttäytynyt henkilö on huono-
tuulinen ja ärtynyt. - Kun näitä signaa-
leja alkaa näkyä, niihin on puututta-
va heti. Hänet voidaan ohjata työter-
veyteen tai siirtää kevyempiin töihin. 
On harmi, etteivät ihmiset mene heti 
sanomaan esimiehille, että he tuntevat 
uupumusta tai työn kuorma on koh-
tuuton. Näin asiaan päästäisiin puut-
tumaan ajoissa eikä vasta silloin, kun 
henkilö on kypsä pitkälle sairaslomal-
le, Pekka Järvinen sanoo.

Esimiehet ovat tänä päivänä tutkitus-
ti hyvin kuormittuneita. Työyhteisö 
reagoi heti, jos esimies antaa signaale-
ja uupumisestaan. Ilmapiirikartoituk-
set alkavat näyttää huonompaa tulos-
ta. Esimiehen oman esimiehen on täl-
löin reagoitava. Kun esimies jää sairas-
lomalle, työyhteisö on kärsinyt jo jon-
kin aikaa. - Johtamisen johtaminen, 
joka on Suomessa edelleen tosi huo-
noissa kantimissa, pitäisi kyllä saada 
ylhäältä alaspäin kuntoon. Työyhteisö-
ongelmat, olivat ne jaksamisongelmia 
tai muita, ovat tyypillisesti olleet ole-
massa jo vuosia, ennen kuin niihin ru-
vetaan puuttumaan. Varhainen puut-

tuminen on vaikeaa sekin, mutta on-
neksi asioista on alettu puhua ja taju-
ta, että ongelmia on ja niitä tulee, hy-
viinkin työpaikkoihin, ja siinä ei auta 
kuin reagoida heti, kun ne huomataan, 
sanoo Pekka Järvinen. Aina kun ongel-
mia lähdetään käsittelemään työpai-
kalla, joko ruvetaan hakemaan syylli-
siä tai syyllistytään. Pitäisi opetella kä-
sittelemään asioita asioina ja etsimään 
ratkaisua. Jos joku on tehnyt virheen, 
siihen ei pidä keskittyä vaan siihen, et-
tä asiaan löydetään ratkaisu.

Työn uuvuttavuudesta puhutaan pal-
jon, mutta meidän pitäisi myös miet-
tiä, onko tämä vain ajan tapa ja muo-
ti-ilmiö. - On tietenkin totta, että työ 
on usein vaativaa ja kuormittavaa. Toi-
saalta tiedämme myös, että esimerkik-
si Amerikassa lomat ovat tosi lyhyitä 
eikä amerikkalaiseen kulttuuriin kuulu 
puhua työn negatiivisista puolista. On 
hyvin suomalaista kaivaa esiin työelä-
män negatiivisia ilmiöitä, kun voisi esi-
merkiksi puhua siitä, miten työolosuh-
teet ja työturvallisuus ovat parantuneet 
ja koko työelämä kehittynyt, toteaa 
Järvinen. Kun työelämää katsoo nega-
tiivisten lasien läpi, näkeekin vain ne-
gatiivista. Moni haluaa jäädä eläkkeel-
lekin vain, koska ei kestä huonoa ilma-
piiriä, ihmisten jatkuvaa valittamista ja 
kyynisyyttä. Olisi oikeastaan aika kat-
soa peiliin ja miettiä, onko työelämä 
nyt kuitenkaan niin huonoa kuin mi-
tä yleisestä keskustelusta jää käteen. - 
Meidän pitäisi jotenkin saada työn ar-
vo ja arvostus takaisin, koska se on osa 
suomalaisuuttamme ja siitä olemme 
olleet ylpeitä. Työ ei ole vain mukavaa 
oleilua ja itsensä toteuttamista - kaikis-
sa töissä on hankalia tehtäviä, hankalia 
asiakkaita ja ikäviä puolia, päättää Pek-
ka Järvinen. 

Pekka Järvinen:

Kaikki uupumus 
ei johdu työstä
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En ole superlahjakas missään erityi-
sessä asiassa, mutta osaan kyllä säätää. 
Olen kuin kimalainen, jonka ei fysii-
kan lakien mukaan pitäisi osata len-
tää, mutta lennän vaan. Niin minäkin 
vain menen paikasta toiseen ja annan 
sattuman viedä. Se on ollut monta 
kertaa hyvä ratkaisu. Jos alamme lii-
kaa suunnitella ja päättää elämästäm-
me etukäteen, elämällä on usein tapa-
na muuttaa suuntaa ja suunnitelmia 
itsestämme riippumattomista syistä.

Yritän koulutuksessani rohkaista ih-
misiä uskomaan itseensä ja löytämään 
oma voimansa ja oma itsetuntonsa. 
Kunhan voimaa, itsetuntoa ja uskoa 
omaan itseensä löytyy, niillä viedään 
jo montaa asiaa elämässä eteenpäin. Ja 
niitähän löytyy, kunhan vaan on joku 
potkimassa sinua eteenpäin tai usko-
massa siihen, mitä teet. 

Jos esimies on sellainen, ettei itsekään 
usko, mitä on tekemässä, niin ei usko 
kukaan muukaan. Et saa ketään va-
kuuttuneeksi siihen, että uskoisivat 
siihen mitä ovat tekemässä. Tekemi-
sen meiningin täytyy heijastua esimie-
hestä koko muuhun porukkaan. Jos 
esimies ei saa itsessään sytytettyä tul-
ta, häntä on siinä avustettava. 

Ilmapiiri ja sen luominen on työpai-
koilla hyvin tärkeää. Ilmapiirillä on 
ratkaiseva merkitys esimerkiksi työn 
tehokkuuteen. Esimiehen tehtävä on 
ainakin saada ihmiset motivoitua ja 
uskomaan tekemiseen, mutta myös 
olemaan iloisia ja tyytyväisiä työhön-
sä. Nämä ihmiset huomaamattaan ja 
ihan mielellään tekevät asiat parem-
min, tekevät enemmän ja tuovat uu-
sia ideoita ja ajatuksia siihen, mitä iki-
nä ollaan tekemässä. Ja se kannattaa, 
koska esimies pääsee itse loppupelis-
sä vähemmällä. Mutta jos ilmapiiri 
on heikko, alaiset tekevät vain välttä-
mättömän pitääkseen työpaikkansa. 
Kukaan ei yritäkään venyä missään 

kohtaa ja ihmiset muuttuvat puolus-
tuskannalle, käyvät omat oikeuten-
sa hyvin tarkkaan läpi eivätkä jousta 
missään piiruakaan. On oleellisen tär-
keää, että ilmapiiri on kunnossa. Ih-
misten pitää tulla töihin kuin olisivat 
menossa olympialaisiin. Joka päivä.

Bändiajoilta tuon koulutukseeni mu-
kana paljon esimerkkejä yhteistyöstä. 
Bändin jäsenten on osattava arvos-
taa toisiaan, hyväksyttävä toisten eri-
laisuus ja muistettava lavalle noustes-
sa laittaa kaikki peliin. Lavalle yleisön 
eteen ei mennä pyytelemään anteeksi, 
vaan jokaisen on pyrittävä ylittämään 
itsensä joka ilta ja yllytettävä toisiaan 
kovempiin ja kovempiin suorituksiin. 
Kun sinä sytytät kaverin liekkeihin, 
se palaa takaisin ja pian sinuakin ylly-
tetään syttymään liekkeihin. Ja sitten 
on taas kivempaa tehdä töitä.

En ole kokonaan unohtanut musiik-
kiakaan. Vuosittain tulee tehtyä muu-
tamia kymmeniä esiintymisiä ihan 
harrastuksen vuoksi. On kiva men-
nä itsekin katsomaan ’vieläks lähtee’. 
Onhan se kivaa, mutten enää haluaisi 
sitä työkseni tehdä. 25 vuotta ja 3000 
keikkaa oli se aktiiviaika, sen jutun on 
jo nähnyt. Onhan se mukavaa esimer-
kiksi muistella vuoden 1994 MTV 
Video and Music Awards- gaalaa, jos-
sa Leningrad Cowboys esiintyi Puna-
armeijan kuoron kanssa suurin piir-
tein Rolling Stonesin ja Michael Jack-
sonin välissä.

Koulutuksessani poraudutaan paljon 
ihmiseen itseensä, hänen itsetuntoon-
sa ja siihen mitä me oikeasti olemme 
ja miten pystymme ratkaisemaan asi-
oita. Kaivamme porukalla esiin luo-
vaa hulluutta ja kyseenalaistamme 
asioita suupielet ylöspäin. Kaikkea 
voi kyseenalaistaa, mutta haemme ni-
menomaan positiivista kulmaa siihen-
kin. Myös muutos ja siihen suhtau-
tuminen on osa koulutustani, vaik-

ka luontaisestihan ihminen vastustaa 
muutosta. Meille on sisäänrakennet-
tua, että tuttu ja turvallinen on hy-
vä. Miksi me vastustamme muutosta, 
kun se kuitenkin tapahtuu. Puhum-
me paljon myös yhteistyöstä ja siitä, 
että tarvitsemme toisiamme. Yksinäi-
siä susia on vähän, suurin osa ihmi-
sistä tarvitsee toimiakseen apua ja tu-
kea toisilta ihmisiltä. Aina kun menen 
puhumaan erilaiselle yleisölle, koko-
naisuus muokkaantuu yleisön 
mukaan. Ja noin vuodessa 
koko juttu on kääntynyt 
ihan toiseksi, vaikka sa-
moja teemoja olisikin 
mukana.

Nyt ollaan tässä 
pisteessä, vuoden 
päästä taas jossain 
muualla. Kun te-
kee oikeiden 
ihmisten 
kanssa asi-
oita, elä-
mä on ai-
ka kivaa. 

Vielä lähtee, Mato!
Minä olen Markku ’Mato’ Valtonen ja olen tullut tunnetuksi varmaan eniten bändihom-
mista. Olen tehnyt rokkihommia ja oppinut, että asioita voi tehdä, älyttömiäkin, ja yht-
äkkiä niistä tuleekin järkeviä. Monta kertaa lähdetään liikkeelle jostain ihan oudosta, 
ja päädytään ihan järkevään. Musiikkimaailmassa on saanut pöllyttää ideoita ihan rau-
hassa, ja minulla on siinä mielessä jäänyt vähän portit auki: kehtaan tehdä asioita. Mi-
nulla ei ole mitään estoja  tai pelkoja – jos tulee idea, lähdetään kokeilemaan, tulee-
ko siitä mitään. Jos tulee, hyvä. Jos ei, aloitetaan alusta. Niin olen elänyt koko elämäni. 

TILAISUUS ON MAKSUTON. VÄLIAJALLA ON TARJOLLA VIRVOKKEITA JA PIENTÄ ILTAPALAA

Ilmoittaudu osoitteessa www.esimiesliitto.com. Ilmoittautumiset avataan 1.8.2017 Ilmoittautuminen 

sulkeutuu, kun tilat ovat täynnä. Tule kuuntelemaan tätä ystäväsi, puolisosi tai työkaverisi kanssa. 

Ilmoitathan ilmoittautuessasi seuralaistesi lukumäärän, jotta tila ei käy ahtaaksi. 

Tampere 4.10.2017 keskiviikko klo 18 – 20 Original Sokos Hotel Ilves

Helsinki 10.10.2017 tiistai   klo 18 – 20 Original Sokos Hotel Presidentti

Oulu 17.10.2017 tiistai   klo 18 – 20 Vanha Paloasema

Jyväskylä 24.10.2017 tiistai   klo 18 – 20 Original Sokos Hotel Alexandra

Turku 26.10.2017 torstai   klo 18 – 20 Holiday Club Caribia

Kaupanalan esimiesliitto 
järjestää paikallisyhdistys-
tensä kanssa syksyllä 2017 
koulutussarjan teemalla 

MAAILMA 
MUUTTUU – 
PYSYMMEKÖ 
MUKANA?

Mato Valtonen - luovuuden asiamies
Markku "Mato" Valtonen on taiteen ja liike-elämän monitoimimies. 
Hän on Sleepy Sleepers- ja Leningrad Cowboys-bändien perustaja-
jäsen ja pitkäaikainen johtotähti. Suuri yleisö pitää häntä enemmän 
humoristisena show-miehenä, mutta Mato on myös taitava organi-
saattori ja liikemies.

Mato on ideoinut ja johtanut menestyksekkäästi useita taiteen ja 
liike-elämän organisaatioita ja projekteja. Menestyksen ohessa hän 
on kohdannut myös vaikeita hetkiä urallaan. Mato on ihminen, joka 
on elämässään tehnyt ja nähnyt paljon. Hän on puhuja, joka sopii 
niin johtoryhmälle kuin hyvää oloa ja motivaatiota hakevalle työpo-
rukalle. Nyt hänet on kutsuttu puhumaan Esimiesliiton jäsenille.

Luennoissaan hän painottaa luovuuden ja motivaation merkitystä 
kriittisenä osana yrityksen menestystä. Kiristyvässä kilpailussa on 
luovia ideoita ja ajatuksia löydyttävä kaikilta organisaation tasoilta. 
Mato osaa ja uskaltaa pöllyttää sekä omia että muiden näkemyksiä 
ja hän on poikkeuksetta saanut huippupalautteen esiintymisistään.

Mato on valittu Vuoden Puhujaksi 2008 sekä Vuosikymmenen 
Puhujaksi.
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KEY ry
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postimaksun

Jo harjoitteluaikana hän ehti toimia 
kunnan maaseutuviranomaisena eli 
maaseutuasiamiehenä kotikunnassaan 
ja silloisessa TE-keskuksessa EU-tar-
kastajana sekä Uudellamaalla että Hä-
meessä, molemmissa vuorotellen. Per-
heen kasvaessa oli mietittävä työmat-
kojen pituutta ja työaikoja ja siis sitä, 
löytyisikö lähempää jotain koulutus-
ta vastaavaa työtä. – Alun perin laitoin 
hakemuksen Hankkijalle verkkokau-
pan sihteerin työhön varsinaisen ha-
kuajan jälkeen, sillä tehtävään hake-
neista ei ketään valittu, mutta myöhäs-
tyin vähän, kun sihteeri olikin jo valit-
tu toista kautta. Noin kuukausi sen jäl-
keen Hankkijan siemenliiketoiminnan 
tuoteryhmäpäällikkö soitti ja halu-
si haastatella minua muihin tehtäviin. 
Ehdin hoitaa Hankkijalla markkinoin-
nin koordinaattorin tehtäviä kolmisen 
vuotta ja siinä samalla sain hyvän ja pe-
rinpohjaisen perehdytyksen nykyiseen 
työhöni siemenkeskuspäällikkönä, jos-
sa tehtävässä virallisesti aloitin tänä ke-
väänä, huhtikuun alussa, epävirallises-
ti jo paria kuukautta aiemmin.

Siemenkeskus toimii niin, että Hank-
kijan sopimusviljelijät tuottavat heille 
siementä niistä vilja-, nurmi- ja öljy-
kasvilajikkeista, joita Hankkija haluaa 
viljelyttää. Sato toimitetaan siemen-
keskukseen, jossa se kunnostetaan eli 
siitä poistetaan kaikki ylimääräinen 

(roskat, vieraat lajit, ym.). Sen jälkeen 
sertifioitua, puhdasta ja hyvin itävää 
siementä säkitetään ja myydään vilje-
lijöille. Hankkijan siemenkeskukset 
sijaitsevat Hyvinkäällä ja Alastaros-
sa, myymälöitä on kymmeniä ympäri 
Suomen. Hyvinkään siemenkeskuk-
sen valikoimaan kuuluvat kevätviljat, 
öljykasvit (rypsit ja rapsit, pienimuo-
toisesti rehuöljyretikka) ja nurmikas-
vit (laidun- ja rehunurmet eläimille ja 
nurmikonsiemenet).

Siemenkeskuspäällikkö vastaa siis 
tuotantolaitoksen toiminnasta. – 
Tuotannon puolella on kymmenen 
henkilöä ja toimiston puolella lisäk-
seni yksi. Tuotannosta tulee läpi usei-
ta miljoonia kiloja siementä vuodessa. 
Vastaan siitä, mitä ja missä järjestyk-
sessä meille vastaanotetaan ja paka-
taan, seuraan varaston arvon kehitys-
tä, teen työvuorot ja myös markki-
nointia. Kasvukauden edetessä työn-
kuvaan kuuluvat myös reklamaatiot. 
Syitä reklamaatioille on monia, ker-
too Kati Ramsay työstään. Katin mu-
kaan taloustilanne maatiloilla on täl-
lä hetkellä heikko, jolloin myös rekla-
maatioherkkyys lisääntyy. 

Hyvinkään siemenkeskuksen jakelu-
alueeseen kuuluu osa Etelä-Suomea, 
Itä-Suomi ja koko pohjoinen Suo-
mi. Alastarolle vastaavasti Varsinais-
Suomi, Satakunta ja Pohjanmaa. Kati 

Ramsayn mukaan Hyvinkäällä työn-
tekijät ovat kosketuksissa maanvilje-
lyyn usein vain työnsä kautta, Alas-
tarolla taas useimmiten muutenkin 
kuin työn kautta – jos et itse viljele, 
niin vähintään naapuri. 

Onko työskentely maatalouden pa-
rissa sitten muodikasta? – Toisaalta 
ihmiset useimmiten kiinnostuvat ai-
dosti, kun kerron heille olevani sie-
menkeskuksessa töissä. Moni kyselee, 
mitä meillä oikein tehdään. Minulle 
työpaikassani on merkityksellistä alaa 
kohtaan kokemani kiinnostuksen li-
säksi tällä hetkellä myös se, että pien-
ten lasten äitinä voin tehdä töitä lä-
hellä kotiani. Varsinkin kun esikoise-
ni ovat aloittamassa ensi syksynä kou-
lunkäynnin, Kati Ramsay kertoo.

Kati Ramsay ehti olla valtion viras-
toissa ja tottua työskentelytapoihin 
siellä. Kaikki oli tehtävä niin kuin 
ohjekirjassa sanottiin eikä omalle luo-
vuudelle saanut antaa tilaa. – Nykyi-
sessä työssäni minulla on vapaus ke-
hittää tätä toimintaa ja osaltaan on jo-
pa oletuksena, että niin teen. Minul-
le on tärkeintä, että viihdyn työssäni, 
en ajattele tätä ollenkaan sen kannal-
ta, mikä olisi muiden näkökulmasta 
muodikasta tai mielenkiintoista.

Alkuperäisen ”vanhan” Hankkijan 
tuntevat monet.  Sitten tuli Agrimar-

ket, jolloin olimme vielä S-ryhmän 
omistuksessa. Tanskalainen Danish 
Agro osti Hankkijan S-ryhmältä pik-
kuhiljaa pois, ja Hankkija on nyt jo 
reilun vuoden ollut kokonaan tans-
kalaisten omistuksessa. Ylimääräisis-
tä brändeistä päätettiin luopua ja sik-
si Agrimarket-nimi poistui ja myy-
mälät saivat myös nimen Hankkija. 
Uusi Hankkija on saanut vanhasta 
paljon potkua, ja kyselytutkimusten 
mukaan ihmisten mielikuvat vanhas-
ta Hankkijasta ovat olleet positiivi-
sia – ja oranssit lippikset tulevat ai-
na esiin. Kati Ramsayn mukaan tans-
kalaiset ovat tuoneet mukanaan mah-
dollisuuksia: DLA on viljelijöiden 
omistama, iso konserni, jonka kautta 
saadaan esimerkiksi ostoetuja. – Nyt 
kun kuulumme samaan konserniin, 
tanskalainen kasvinjalostaja on kiin-
nostunut jalostamaan lajikkeita, jot-
ka täällä Suomessa menestyvät.

Omasta esimiestyöstään ja jaksami-
sestaan Kati Ramsay sanoo, että suu-
ri merkitys on ollut sillä vertaistuel-
la, jota on tullut Alastaron siemen-
keskuksen päälliköltä, jolla on samat 
ongelmat erityisesti tämän alan suh-
teen. – Olemme puheissa lähes päivit-
täin, ja se on ollut minulle tärkeää. Ja 
tärkeitä ovat myös esimiespäivät, joil-
la tapaa esimerkiksi myymälöiden ja 
tuoteryhmien esimiehiä.

Kati Ramsay on 
siementehtaalla töissä
Esimiesliiton tuoreelle jäsenelle Kati Ramsaylle ei ollut lukion jäl-
keen selvää, mikä hänestä tulee isona tai edes mitä lähteä opis-
kelemaan. Biologia oli lempiaine, ja Kati haki ammattikorkeakou-
luun ensisijaisesti kestävän kehityksen linjalle (vihertävät kaupun-
kilaiset), josta valmistuu ympäristösuunnittelijoita ja toissijaisesti 
maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmaan (oikeat maalaiset), jos-
ta valmistuu agrologiksi. Toissijaisesta tulikin ensisijainen, kun Ka-
ti tykästyi alaansa ja päätyi agrologiksi. 
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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

Ihmiset hakevat töitä paitsi sen takia, että ovat 
joutuneet irtisanotuiksi ja ovat ilman työtä, 
myös siksi, että ovat jo pitkään miettineet vaih-
tavansa työpaikkaa. Monella on vuosien, jopa 
kymmenien vuosien työsuhde takanaan ja edel-
lisestä hakukerrasta voi olla vuosia. – Moni ei 
vaan saa aikaiseksi tai ei tiedä, mitä lähtisi teke-
mään, sanoo Pilvi Nybom, uravalmentaja. Net-
ti on liiankin täynnä neuvoja, yksinään niis-
tä on vaikea valita sellaista, mistä todella olisi 
hyötyä. – Tällä hetkellä ihmiset myös tarvitse-
vat apua omien vahvuuksiensa ja oman osaa-
misen tunnistamiseen. Se tuntuu olevan hyvin 
vaikeaa monille, ja siihen etsimme koulutukses-
sa ihan konkreettisia työkaluja, sanoo Pilvi Ny-
bom. Pilvin johdolla opitaan siis tunnistamaan 
oman osaamisen alueet, yleisosaaminen ja eri-
koisosaaminen ja paketoimaan se sekä suulli-
seen että kirjalliseen muotoon. 

Toinen asia, joka työnhaussa nykyään on tärke-
ää, on myyvän cv:n eli ansioluettelon tekemi-
nen eli dokumentoida oma osaamisensa. Kol-
mas asia on, että suuri osa työpaikoista menee 
piilossa. – Avoimien paikkojen hakeminen on 
helppo tapa hakea töitä, mutta ei välttämättä 
olenkaan tuloksellinen. Ihmiset kaipaavat apua 
piilotyönhakuun, siis siihen, mistä niitä voisi 
löytyä, kertoo Pilvi Nybom. Työpaikkoja ei Pil-
vin mukaan laiteta avoimeen hakuun, koska re-
surssit eivät välttämättä riitä rekrytointiproses-
sin hoitamiseen. – On paljon houkuttelevam-
paa hoitaa asia piilossa tai asialle ei vaan ole eh-
ditty tehdä mitään. Kun sitten joku alan ihmi-
nen ottaa yhteyttä ja sanoo, että yrityksenne 
kiinnostaa ja voisin antaa teille lisäarvoa, voin-

ko tulla käymään, tämä on täydellinen ratkaisu 
yrityksen kannalta. Yleensä avoin haku onkin se 
viimeinen keino, sanoo Pilvi Nybom.

Pilvin ohjeiden mukaan tärkeintä työnhaussa 
on laittaa pohja kuntoon: mitä osaamista mi-
nulla on ja mitä minulla on uudelle työnanta-
jalle tarjota. Seuraavaksi laitetaan cv kuntoon ja 
esimerkiksi LinkedIn-profiili (verkkoyhteisöpal-
velu, jota käytetään omien verkostojen laajenta-
miseen, työtarjousten ja työntekijöiden etsimi-
seen). Helpoimmin pääsee liikkeelle niin, että 
kun oma osaaminen ja vahvuudet on tunnistet-
tu, kannattaa alkaa katsella avoimia työpaikko-
ja, tarkentaa Pilvi. – Kannattaa olla itselleen ar-
mollinen ja aloittaa avoimesta hausta. Kun on 
hetken aloitellut, alkaa olla kokemusta myös 
piilotyönhakuun, jonka aloittamiseen monilla 
tuntuu olevan suurempi kynnys. 

Suomalaiseen kulttuuriin ei kuulu itsensä ke-
huminen, pikemminkin vähätellään omaa osaa-
mista ja kykyjä. – Jopa alansa huipuilla voi ol-
la ’huijarisyndrooma’, kehumisesta tulee olo et-
tä valehtelee. Tunnistaa, paketoida ja rohkeasti 
puhua omasta osaamisestaan on se, mitä kou-
lutuksella pyrin antamaan, sanoo Pilvi Nybom.

Pilvi Nybomin mukaan työpaikkailmoitus on vä-
hän kuin joulupukin toivelista. Työnantaja kerää 
listan ominaisuuksia, vaikka ei välttämättä ole edes 
tarkoitus, että kaikki kohdat täyttyisivät. Ja toises-
sa päässä hakija jättää hakematta, koska hänellä on 
vain yhdeksän ominaisuutta kymmenestä.

Pilvi Nybom lupaa koulutuksen käyneille itsevar-
muutta lähteä liikkeelle työnhaussa ka lisäksi help-
poja ja yksinkertaisia työkaluja, joihin voi luottaa.

Koulutus, kesto 2,5 h,  
iltakoulutus klo 17.00 - 20.00

Koulutuksessa tarjotaan iltapala.

26.9. Helsinki (paikka avoin, vahvistuu  
ilmoittautumisten myötä)

28.9. Tampere (paikka avoin, vahvistuu 
ilmoittautumisten myötä) 

Ilmoittautumiset www.esimiesliitto.com 
tai marjo.leutola@esimiesliitto.com

Kouluttajana Pilvi Nybom, InCoaching Oy

Suunnattu esimiesliiton jäsenistölle, niin 
työssäkäyville kuin työtä vailla oleville. 

Koulutuksessa paneudutaan siihen, mitä 
tämän päivän onnistuneessa työnhaus-
sa tulee huomioida. Koulutus on tehokas 
paketti työnhaun tätä päivää. Osallistuja 
saa paljon tietoa ja konkreettisia vinkke-
jä omaan työnhakuunsa.

• Miten tunnistaa omaa ammatillis-
ta osaamista ja vahvuuksia?

• Mitä on tehokas työnhaku tänä 
päivänä?

• Mitkä ovat tehokkaan työnhaun 
keinot ja kanavat?

• Miten teen hyvän CV:n ja hake-
muksen?

• Miten erotut työnhaussa?

Koulutus on innostava ja kannus-
tava. Koulutus sisältää kouluttajan 
alustuksia ja runsaasti käytännön 
vinkkejä.

Esimiesliitto tarjoaa  
työnhakukoulutusta jäsenilleen

Tukea työnhakuun

ONNISTU TYÖNHAUSSA KOULUTUKSEN TEEMAT

Pilvi Nybom
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Omavastuuajan laskeminen 
työttömyysturvassa

Hallitus suunnittelee työttömyysturvajärjestelmän muutosta, jonka myö-

tä TE-toimiston tehtävät siirrettäisiin työnvälityksen osalta maakunnille 

ja yksityisille palvelutarjoajille ja työttömyysturvan osalta myös työttö-

myyskassoille ja Kelalle. Muutokset astuisivat voimaan maakuntauudis-

tuksen myötä vuonna 2019. Kyseessä olisi yksi suurimmista uudistuksis-

ta, joita työttömyysturvajärjestelmään on tehty vuosikymmeniin.

Työttömyyspäivärahaa maksetaan sen jälkeen, kun henkilö on ollut työttömänä työnhakijana työ- ja elin-
keinotoimistossa yhteensä seitsemää täyttä työpäivää vastaavan ajan enintään kahdeksan peräkkäisen 
kalenteriviikon aikana. Omavastuuaika asetetaan kerran työttömyyspäivärahan enimmäisaikaa kohti.

Työttömyysturvan 
täysremontti  
suunnitteilla Kerran enimmäisaikaa kohti

Omavastuuaika asetetaan siis siinä 
tapauksessa, että henkilö jää työttö-
mäksi ja täyttää työssäoloehdon en-
simmäistä kertaa ja siinä tapaukses-
sa, että hän täyttää työssäoloehdon 
uudelleen enimmäisajan täyttymisen 
jälkeen. Lisäksi omavastuuaika asete-
taan silloin, kun hakija täyttää työssä-
oloehdon uudelleen päivärahan mak-
samisen alkamisen jälkeen, mutta en-
nen enimmäisajan täyttymistä. 

Omavastuuaikaa ei aseteta, vaikka 
työnhakija täyttäisi työssäoloehdon, 
jos enimmäisaika alkaa vuoden kulu-
essa edellisen päivärahakauden enim-
mäisajan alkamisesta ja työhakijal-
le on tällöin asetettu omavastuuaika 
(ns. vuoden suoja-aika).  Käytännös-
sä tämä tarkoittaa, että uusi omavas-
tuuaika asetetaan, jos enimmäismak-
suaikojen ensimmäisten maksupäivi-
en väli on yli vuosi. Omavastuuaika 
asetetaan myös työssäoloehdon täyt-
tyessä, ellei maksatus ole ollenkaan 
ehtinyt alkaa. Tällöin omavastuuai-
koja voi tulla vuoden sisään kaksikin.

On huomattava, että omavastuuai-
ka on sidottu aikaan, ei suoraan pal-
kanmaksuun tai palkanpidätykseen.  
Vaikka työnantaja olisi pidättänyt 
palkkaa seitsemältä päivältä, omavas-
tuuaikaa ei voida ottaa, ellei työaikaa 
ole vastaavasti vähennetty (TTLK 
26.11.2003/4845/3/A). Toisaalta 
työtulojen ylittyminen sovittelujak-
solla ei estä omavastuupäivien laske-
mista jaksolta. Omavastuuaikaa voi-
daan laskea myös jaksolta, jolla päi-
värahaa ei jää maksettavaksi sosiaalie-
tuuden vähentämisen vuoksi (vrt. ns.  
kokonaan estävät etuudet -> ei voida 
ottaa omavastuuaikaa).

8 kalenteriviikon aikana
Omavastuuaika täytyy aina hankkia 
kahdeksan peräkkäisen kalenterivii-
kon kuluessa. Tätä jaksoa ei voida pi-
dentää millään perusteella. Omavas-
tuuaika voidaan toisaalta ottaa, vaik-
ka hakemus, jolla päivärahaa haetaan 
omavastuuajalta, olisi saapunut 3 
kuukauden määräajan jälkeen. Oma-
vastuuaika ei vanhene.

Enintään 5 tapahtumapäivää
Työttömyysetuuspäivien ja työ-, oma-
vastuu ja korvauspäivien lukumää-
rä kunakin kalenteriviikkona saa ol-
la yhteensä enintään viisi (TTL 3:2). 
Työttömyyttä edeltävien työpäivi-
en työtunnit tulee tällöin huomioida 
omavastuuaikaa laskettaessa (TTLK 
19.8.2010/893/10/A). Kalenterivii-
kot on siksi täytettävä aina viikon 
alusta lukien, vaikka työttömänä ei 
vielä ollakaan. Samoin työttömyys- ja 
työllistymisaika tulee aina täyttää vii-
kon loppuun asti.  Omavastuuaikaa 
ei voida laskea irrallaan kalenterivii-
kon kokonaistunneista.

Esimerkki TTLK 9.9.2010/1614/10/A.  
Kalenteriviikolla 5.-11.10.2009 E oli 
ollut lomautettuna viisi päivää ja kaksi 
päivää työssä (la-su). Huomioon otta-
en kalenteriviikkokohtainen raja oma-
vastuupäiviksi voitiin laskea ko. viikol-
ta vain kolme päivää.

Työaikatarkastelu  
sovittelujaksoittain
Työaikaa tarkastellaan sovittelujak-
soittain ennen omavastuuajan laske-
misen aloittamista. Mikäli työaika 
(80 %) sovittelujaksolla (tai lomaute-
tuilla henkilöillä kalenteriviikon jak-
solla) ei ylity, voidaan omavastuuaikaa 
lähteä laskemaan ensimmäisestä työn-
hakijaksi ilmoittautumispäivästä luki-
en. Jos kalenteriviikon työaika ylittyy, 
omavastuuaikaa kertyy 0 tuntia. Kun 
siirrytään päiväkohtaiseen tarkaste-
luun, päiväkohtaisesti työajan ”ylitty-
essä” omavastuuaikaan kertyy 0 tun-
tia. Näin myös silloin, jos yksittäisen 
työpäivän työaika ylittää normaalin 
kokoaikaisen työpäivän keston.

Jos henkilö on osa-aikatyössä tehden 
vajaita työpäiviä, lasketaan täyttä työ-
päivää vastaava aika siten, että alal-
la sovellettavan työehtosopimuksen 
mukaisesta enimmäistyöajasta vähen-
netään tehdyt työtunnit. Mikäli hen-
kilö on useammassa työssä yhtä aikaa, 
muunnetaan eri töissä tehdyt tunnit 
vastaamaan yhden työn enimmäis-
työaikaa ja tehdään omavastuuajan 
laskenta muunnettujen tuntien pe-
rusteella. Näin saadaan laskettua ker-

tyvä työttömyystuntimäärä ja kun se 
vastaa seitsemää täyttä työpäivää, on 
omavastuuaika kulunut ja päivärahaa 
voidaan alkaa maksaa. Omavastuuai-
ka ei siis välttämättä ole 7 työtöntä 
päivää kalenterista katsoen.

Esimerkki TTLK 6.6.2007/27/7/A. 
M oli lomautettu kahdeksi viikoksi ly-
hennetylle työviikolle siten, että hän 
teki yhden työpäivän viikossa. Työso-
pimuksen mukaan säännöllinen työ-
aika oli 37,5 tuntia viikossa ja 7,5 tun-
tia päivässä. Omavastuuaika oli siten 7 
x7,5 h eli 52,5 tuntia. M oli työsken-
nellyt kummallakin viikolla 9 tuntia ja 
ylittänyt normaalin työaikansa yhteen-
sä 3 tunnilla. M:n omavastuuaikaa las-
kettaessa oli tullut huomioida myös 
M:n normaalin työajan ylittävät työ-
tunnit. Omavastuuajan katsottiin täyt-
tyneen ajalla 9.-20.10.2006.  
9.10.  ma työtön         
10.10.  ti työtön  
11.10.  ke työtön 
12.10.  to työssä 9 h 
13.10.  pe työtön 
16.10.  ma työtön 
17.10.  ti työtön  
18.10.  ke työtön (ei täyty tässä!) 
19.10.  to työssä 9 h 
20.10.  pe työtön  
(7 pv täyttyy vasta tässä)

Aika, joka ei kelpaa 
Omavastuupäiviksi ei voida työttö-
myysaikana lukea päiviä, joilta henki-
löllä ei ole oikeutta työttömyyspäivä-
rahaan työvoimapoliittiseen esteen ta-
kia. Omavastuuaika voi kuitenkin ku-
lua työllistymistä edistävien palvelujen 
aikana esimerkiksi korvauksettomasta 
määräajasta huolimatta. Samoin vaik-
ka omavastuuajan asettamisen edelly-
tykset muutoin täyttyisivät, sitä ei kui-
tenkaan aseteta, jos henkilön työnteon 
estää sellainen työtaistelutoimenpide, 
jolla ei ole riippuvuussuhdetta hänen 
työehtoihinsa tai työoloihinsa ja jos 
hän muutoin täyttää työttömyyspäivä-
rahan saamisen edellytykset.

Omavastuuajan kulumiseksi edellyte-
tään siis (pääsääntöisesti) sitä, että hen-
kilö on työttömänä työnhakijana työ- 
ja elinkeinotoimistossa. Omavastuuai-
kaan ei voida lukea päiviä, joiden ai-

kana henkilö ei ole työmarkkinoiden 
käytettävissä tai jolloin työttömyyspäi-
värahan saamisen estää päätoiminen 
opiskelu taikka päätoiminen yritystoi-
minta tai oma työ. Omavastuuaika ei 
myöskään kulu ajalta, jolloin henkilöl-
le on asetettu työvoimapoliittinen kor-
vaukseton määräaika (karenssi) esimer-
kiksi työstä eroamisen takia. 

Omavastuuaikaan ei voida lukea ai-
kaa, jolta työttömyyspäivärahan saa-
misen estää irtisanomisajan tai ko-
koaikaisesta työstä ansaitun vuosilo-
ma-ajan palkan saaminen (osa-aika-
työssä ansaittu vuosilomapalkka ei 
estä). Omavastuuaikaan ei voida lu-
kea myöskään päiviä, jolta taloudelli-
sen etuuden, työaikapankista makset-
tavan rahakorvauksen tai yritysomai-
suuden myyntivoiton jaksottaminen 
estää työttömyyspäivärahan saamisen. 

Omavastuuaika ei kulu liioin ajalta, jol-
loin 80 prosentin työaikarajan ylittymi-
nen estää sovitellun työttömyyspäivä-
rahan saamisen.  Sellaista arkipyhäpäi-
vää, jolta työnantajalla on ko. alalla vel-
vollisuus maksaa kokoaikatyötä vastaa-
vaa palkkaa tai sitä vastaavaa korvausta, 
ei voida lukea omavastuuaikaan. Jos ar-
kipyhäkorvaus ei vastaa kokoaikatyön 
palkkaa, omavastuuajan kulumista las-
kettaessa työajaksi luetaan arkipyhäkor-
vausta vastaava työaika.

Omavastuuaikaan voidaan lukea sen 
sijaan sellaisia työttömyyspäiviä, joil-
ta edellä sanottuja esteitä ei ole. Oma-
vastuuaikaan voidaan lukea muun 
muassa ETA- ja EU -maissa hankit-
tu omavastuuaika. Myös esimerkiksi 
peruspäivärahajärjestelmässä hankitut 
omavastuupäivät käyvät ansioturvan 
omavastuupäiviksi tilanteessa, jossa 
henkilö peruspäivärahakauden aika-
na siirtyy ansioturvan piiriin täytet-
tyään kassan jäsenyys- ja työssäoloeh-
don. Työttömyysturvalain mukainen 
omavastuuaika voi kulua myös sairas-
vakuutuslain mukaisen omavastuu-
ajan kanssa päällekkäin, vaikka työt-
tömyysetuutta ei olisi maksettu välit-
tömästi ennen sairasvakuutuslain mu-
kaisen omavastuuajan alkamista.

Erillinen hallituksen esitys työttö-
myysturvalain muuttamisesta on sa-
maan aikaan lausunnolla. Se koskee 
yritystoiminnan sivu- ja päätoimi-
suuden arvioimatta jättämistä nel-
jän kuukauden aikana yritystoimin-
nan aloittamisesta sekä liikkuvuus-
avustuksen myöntämistä myös osa-
aikatyöhön ja rekrytointikoulutuk-
seen osallistuville. Työttömyysturvan 
aktiivimallista on myös annettu hal-
lituksen esitys lausunnolle. Nämä 
muutokset tulisivat voimaan jo vuo-
den 2018 alusta alkaen.

Työnhakijan palveluprosessi
Työnhaku alkaisi uusien säännösten 
mukaan ensisijaisesti sähköisesti verk-
kopalvelussa. Työnhaun voisi aloittaa 
pyytämällä myös henkilökohtaises-
ti. Maakunnan tulisi huolehtia toimi-
pisteitä henkilökohtaiseen asiointiin. 

Työnhaku päättyisi, jos työnhakija ei 
osallistu palvelutarpeen arviointiin, 
esitä tarvittavia selvityksiä tai osallis-
tu työkyvyn tutkimuksiin ja arvioin-
teihin – pääosin kuten nykyisinkin. 
Työnhaku päättyisi myös silloin, jos 
työnhakija ei valitse palveluntuotta-
jaa asetetun määräajan kuluessa sii-
tä, kun hänet on ohjattu käyttämään 
valinnanvapauttaan. Lisäksi työnha-
ku päättyy, jos työnhakija ei vähin-
tään seitsemän päivän välein ilmoita 
verkkopalvelussa työnhakunsa jatku-
mista ja aktiiviseen työnhakuun liit-
tyvistä toimista. 

Työnhakijan haastattelut sekä työllis-
tymissuunnitelmien laatiminen ja tar-
kistaminen on tarkoitus poistaa nyky-
laista. Työnhakijan palvelutarve oli-
si kuitenkin arvioitava kahden viikon 
kuluessa työnhaun aloittamisesta. Tä-
mä tapahtuisi pääsääntöisesti digitaali-
sesti verkkopalvelussa. Jos työnhakijan 
työttömyys pitkittyisi, hänen palvelu-
tarpeensa arvioitaisiin kolmen kuu-
kauden välein. Palvelutarpeen arvioin-
nin perusteella työnhakijan kanssa so-
vittaisiin työnhausta ja palveluista, joil-
la työnhakijan työllistymistä olisi tar-
koituksenmukaista edistää. 

Rekrytointi- ja osaamispalvelut
Rekrytointipalveluna toimisi sähköi-
nen työmarkkinatori, avoin työnvä-
lityspalvelu. Suunnitelman mukaan 
työnantaja ilmoittaisi avoimen työ-
paikan ja työnhakijan työnhakutie-
dot siirtyisivät automaattisesti työn-
haun aloittamisesta. 

Nykyisistä työvoimapalveluista pois-
tuisivat mm. tieto- ja neuvontapalve-
lut, valmennukset ja koulutuskokei-
lut.  Maakunta voisi harkintansa mu-
kaan kuitenkin hankkia sisällöltään ja 
toteutustavaltaan erilaisia palveluita 
asiakkaiden tarpeiden mukaan. 

Pitkään työttömänä ikääntyneiden 
työllistämisvelvoite siirtyy luonnosten 
mukaan maakunnille. Maakunnan on 
järjestettävä tälle kohderyhmälle kun-
toutus- tai koulutuspaikka, palvelua 
tai palkkatuettua työtä, jos oikeus an-

siosidonnaiseen työttömyyspäivära-
haan päättyisi enimmäisajan vuoksi. 
Viime kädessä kuitenkin työttömän 
kotikunnan tulisi maakunnan osoi-
tuksesta järjestää työtä.

TE-toimistojen tehtävien siirto
TE-toimistojen työttömyysturvaan 
ja vuorotteluvapaajärjestelmien toi-
meenpanoon liittyvät tehtävät siirret-
täisiin ansiopäivärahaa saavien osalta 
työttömyyskassoille ja peruspäivära-
han/työmarkkinatuen osalta Kelalle. 
Työttömyysetuuden maksaja ratkaisi-
si, onko henkilö työttömyysetuuteen 
oikeutettu työtön työnhakija, työllis-
tymistä edistävään palveluun osallis-
tumisen sekä yritystoiminnan ja opis-
kelun vaikutuksen etuuteen. Työttö-
myysturvan seuraamusjärjestelmään 
eli karensseihin ja työssäolovelvoit-
teisiin liittyvät tehtävät siirrettäneen 
maakuntien hoidettavaksi.

Omaehtoinen työnhaku  
ja aktiivimalli
Työnhakijoiden aktiivisen työnhaun 
seuranta ja siihen liittyvät karens-
sit korvattaisiin aktiivista työnhakua 
koskevilla uusilla säännöksillä (mm. 
työnhakusuunnitelmat poistuisivat). 
Uuden mallin mukaan työtön ha-
kisi vähintään yhtä avointa työpaik-
kaa viikossa 3 kk:n tarkastelujaksolla. 
Työpaikat voisivat olla joko maakun-
nan tai palveluntuottajien tarjoamia, 
omaehtoisen työnhaun kautta löydet-
tyjä tai muuta työnhakijalle sopivaa 

työtä. Lisäksi maakunta tai palvelun-
tuottaja voisi tehdä työttömälle yksi-
löityjä työtarjouksia, joihin on haet-
tava erillisen karenssin uhalla (60 pv) 
- kuten nykyisinkin TE-toimiston lä-
hettämiin työtarjouksiin. Mikäli työ-
tön ei hae vähintään 12 työpaikkaa, 
tulisi hänelle 60 päivän karenssi työt-
tömyyspäivärahaan. 

Työnhausta olisi raportoitava maakun-
nalle ensisijaisesti sähköisesti määrä-
ajassa. Mikäli raportointia ei tee, työn-
haku päättyisi. Samalla päättyisi myös 
oikeus työttömyyspäivärahaan, kunnes 
työnhaku aloitetaan uudelleen.  Aktii-
vista työnhakua ei edellytettäisi tietyin 
laissa säännellyin edellytyksin (esim. 
ollut sairauden tai tapaturman vuok-
si estynyt tekemästä töitä).

Aktiivimallissa työttömyysetuus mak-
settaisiin 65 työttömyysetuuden mak-
supäivältä 4,65 prosentilla alennettu-
na, jos henkilö ei 65 edeltävän työt-
tömyysetuuden maksupäivän aikana 
ole osoittanut aktiivisuutta olemalla 
työssä yhteen työssäoloehtoa kerryt-
tävään kalenteriviikkoon vaadittavaa 
työaikaa neljän peräkkäisen kalenteri-
viikon aikana tai ansainnut yritystoi-
minnasta vastaavaa tuloa taikka ollut 
viittä päivää työllistymistä edistäväs-
sä palvelussa mainitun 65 päivän ai-
kana. Lisäksi suunnitelmissa ehdote-
taan mm., että omavastuuaika lyhen-
nettäisiin taas seitsemästä päivästä vii-
teen päivään.

Työttömyyskassa tiedottaa
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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. Vielä mahtuu mukaan.

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

TERVETULOA!

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

henkivakuutuskuntoon.fi

*Suomen edullisimman henkivakuutuksen (Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE:n tekemä hintavertailu 9/2016) 
järjestöjäsenille myöntää Suomen vanhin henkivakuutusyhtiö, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva.

Hyödynnä
JÄSENETUSI HENKIVAKUUTUKSESSA

Henkivakuutus turvaa perheesi toimeentulon, jos pahin sattuisi. Tiesithän, 
että KEY:n jäsenenä sinä ja puolisosi olette oikeutettuja Suomen 

edullisimpaan henkivakuutukseen.* Esimerkiksi 31-vuotiaalle KEY:n 
jäsenelle henkivakuutus 100 000 euron turvalla maksaa vain 7 euroa 
kuussa. Alennus on peräti 61 %, mikä merkitsee 128 euron säästöä 

vuodessa. Katso hinta vakuutuksellesi ja hyödynnä jäsenetusi osoitteessa

61 %
EDULLISEMPI

Jäsenille

Pirkka-Hämeen piiri pikkujouluris-
teilee M/S Europalla pe 27.10. – la 
28.10. Helsinki – Tallinna - Helsin-
ki. Hinta on 65€/jäsen, max 2lip-
pua/jäsen. Hinta sisältää bussikulje-
tukset Tampereelta Helsinkiin (reit-
ti ja aikataulu ilmoitetaan myöhem-
min), B-luokan kahden hengen hy-
tin sekä yhteisen buffetillallisen 
ruokajuomineen.

Laiva lähtee 27.10 klo 18:30, illal-
linen on klo 17:30. 28.10. klo 8:00 
mahdollisuus käydä maissa (max. 
4h) Tallinnassa ja takaisinpäin lai-
va lähtee 12:30. Helsingissä ollaan 
taas klo 16:00. Mukaan mahtuu 50 
nopeinta, sitovat ilmoittautumiset 
31.8.2017 mennessä liiton nettisi-
vujen kautta tai sähköpostilla osoit-
teeseen marjo.leutola@esimiesliitto.
com.

Tervetuloa risteilemään!

Keski-Pohjanmaan 
piiri kutsuu jäsenensä perheineen 9.9 
2017 Siiponjoen luontopolulle Kalajo-
elle. Lähtö Tapoin Tuvalta klo 10.00. 
Matka on noin 10km. Matkan varrel-
la paistetaan makkaraa ja juodaan no-
kipannukahvit.

Ilmoittautumiset ke 6.9.2017 mennes-
sä sähköpostilla tarmo.moykkymaki@
kotinet.com. Tervetuloa mukaan alku-
syksyiseen luontoon!

P/S. Muista katsoa syyskuussa ilmesty-
västä lehdestä kutsu teatteriin.

Passi, lentoliput… Entä liiton jäsen-
kortti? Jos nämä kaikki tulivat mu-
kaan, voit aloittaa matkasi levollisin 
mielin.  Matkustaessa on hyvä rentou-
tua ja nauttia olostaan ulkona arjen rat-
taista. Silloin voi kuitenkin myös sattua 
kaikenlaista. 

Ulkoministeriön mukaan hätään ulko-
mailla joutuneiden suomalaisten määrä 
on kasvanut 2000-luvulla. Matkalla voi 
esimerkiksi sairastua, sattua tapaturma 
tai joutua rikoksen uhriksi. Muun mu-
assa näistä syistä ulkoministeriö suosit-
telee kattavan matkavakuutuksen otta-
mista kaikille ulkomaanmatkoille.

KEY:n jäsenet voivat matkustella ulko-
mailla ilman ylimääräisiä murheita, sil-
lä liitto on ottanut jäsenilleen Turvasta 
jäsenvakuutuksen, joka sisältää vapaa-
ajan matkustajavakuutuksen. 

Ketkä ovat vakuutettuja?
KEY:n jäsenvakuutuksessa ovat vakuu-
tettuna liiton jäsenet ja Kaupan esi-
miesveteraanit ry:n jäsenet. Lisäksi va-
kuutukseen kuuluvat vakuutetun mu-
kana matkustavat alle 16-vuotiaat omat 
ja samassa taloudessa asuvat lapset.

Vakuutus on voimassa yhtäjaksoises-
ti enintään 45 vuorokautta matkan al-
kamisesta. Tämän ylittäville matkapäi-
ville kannattaa ottaa Turvasta määräai-
kainen matkustajavakuutus. Vakuutus 

ei ole voimassa ehdoissa erikseen pois-
rajatuissa urheilulajeissa tai harrastuk-
sissa.

Muista ottaa matkalle mukaan jäsen-
korttisi, joka on myös matkavakuutus-
kortti. Näin hoitava laitos voi todeta, 
että sinulla on voimassa oleva matkava-
kuutus ja että hoidoille löytyy maksa-
ja. Matkavakuutuskortti ei kuitenkaan 
ole maksukortti, joten on hyvä varau-
tua siihen, että kulut joutuu maksa-
maan ensin itse ja hakemaan korvaus-
ta myöhemmin vakuutusyhtiöstä. Jos 
joudut itse maksamaan hoitokulut, säi-
lytä kuitit ja hae korvausta sähköises-
tä korvauspalvelusta, jonka löydät lii-
ton jäsenille räätälöidyiltä sivuilta os-
oitteesta www.turva.fi/key.

Mitä vakuutuksesta korvataan?
Vakuutus korvaa matkan aikana alka-
neen äkillisen sairauden tai sattuneen 
tapaturman hoitokuluja. Näitä ovat 
esimerkiksi lääkärinpalkkiot, tutki-
muskulut ja lääkärin määräämät lääk-
keet. Ennen matkan alkua ollut saira-
us ei ole vakuutusehtojen tarkoittama 
matkasairaus. Tällaisen sairauden pa-
henemiseen liittyen korvataan ainoas-
taan ensiapuhoito matkakohteessa.

Vakuutuksesta korvataan myös mat-
kan peruuntumisen tai keskeytymisen 
kuluja, mikäli se johtuu äkillisestä sai-

raudesta tai tapaturmasta. Matkan pe-
ruuntuminen tarkoittaa sitä, että mat-
kalle lähtö estyy. Matkan keskeytymi-
sellä tarkoitetaan jo alkaneen matkan 
muuttumista.

Matkan peruuntumisesta korvataan 
kuluja, joita matkan järjestäjä ei lain 
tai matkaehtojen mukaan palauta. 
Matkan keskeytymiseen liittyen voi-
daan korvata esim. ylimääräisiä mat-
ka- ja majoituskuluja.

Lisäksi korvataan matkalta myöhästy-
misestä aiheutuvia kuluja vakuutuseh-
doissa mainituissa tilanteissa.

Matkatavarat on vakuutettava 
erikseen
Jäsenvakuutukseen ei sisälly matkata-
varavakuutusta, joten matkatavarat on 
vakuutettava erikseen, elleivät ne jo si-
sälly normaaliin kotivakuutukseen. 
Kun otat laajan tason kotivakuutuksen 
Turvasta, korvaa se myös ulkomaan-
matkoilla mukana oleville matkatava-
roille aiheutuneita vahinkoja 4 500 eu-
roon asti. 

SOS auttaa apua tarvitsevia mat-
kaajia
SOS International on pohjoismaisten 
vakuutusyhtiöiden omistama kansain-
välinen ”hälytyskeskus”, josta voit saa-
da apua, jos sairastut ja tarvitset lää-

käriä tai sairaalahoitoa. SOSissa on 
ympärivuorokautinen päivystys suo-
men kielellä, ja siellä tunnetaan myös 
KEY:n vakuutus. 

SOSiin voi ottaa yhteyttä myös muissa 
kuin hätätapauksissa. Sen työntekijät 
voivat esimerkiksi neuvoa lähimmän 
luotettavan lääkäriaseman sijainnin.

SOSin asiantuntijat selvittävät tapaus-
tasi ja pyytävät tarvittaessa avuksi SO-
Sin yhteyslääkärin. SOS keskustelee 
tarvittaessa hoitavan lääkärin kanssa ja 
välittää potilaan hoidon kannalta tär-
keät tiedot hoitolaitokselle. Jos hoito-
laitos ei hyväksy matkavakuutuskortti-
asi eikä suostu lähettämään laskua Tur-
vaan, voit pyytää hoitolaitosta soitta-
maan SOSiin.

Lisätietoja jäsenvakuutuksesta 
Vakuutusehdot ja korvauksenhakuoh-
jeet löytyvät Turvan tekemiltä palvelu-
sivuilta www.turva.fi/key. Tutustu va-
kuutusehtoihin ja vakuutuksessa ole-
viin rajoituksiin ennen matkalle läh-
töä. 

Lisätietoja vakuutuksesta saat Turvan 
toimipaikoista, asiamiehiltä tai palve-
lunumerosta 01019 5110. Toimipaik-
kojen yhteystiedot ja lisätietoja Turvas-
ta löydät osoitteesta turva.fi. 

Teksti ja kuva: Turva/Aapo Riihimäki

Turvallisin mielin matkalle KEY:n jäsenkortin kanssa

KAUPAN 
ESIMIESVETERAANIT
kutsuu jäseniään seuralaisineen Rii-
hivuoren Teatteriin 14.7.2017 klo 19 
nauttimaan musiikkinäytelmästä

SUOMI NEITO 100 v.  -  

Aikuinen nainen

Tähtenä loistaa Maria Lund.

Lipun hinta 18€/hlö (norm. 40e), si-
sältäen lipun ja väliaikatarjoilun.

Sitovat ilmoittautumiset 27.6.2017 
mennessä Marjo Leutolalle liiton toi-
mistolle, puh. 03 875 8040 tai Tauno 
Kallio, puh. 0400 244 783.

Kokoontuminen kello 18.30 teatterin 
aulassa, Tauno Kallio jakaa liput. Rii-
hivuoren teatterin osoite on Riihivuo-
rentie 313, Muurame.

Tervetuloa mukaan, 50 ensimmäiselle 
on varattu liput!

Kaupan Esimiesveteraanit ry:n sään-
tömääräinen vuosikokous pidetään 
25.9.2017 Tallinnan risteilyllä, Sil-
ja Eurooppa laivalla, laivan kokous-
tiloissa (12.kerros) klo 18.30 alkaen.

Kokouksessa käsitellään sääntömää-
räiset asiat. Kokouksessa virvoketar-
joilua. Kokouksen jälkeen illallisbuf-
fet klo 20.30.

Tervetuloa!

Lähtö risteilylle 25.9.2017 klo 18.30 
Helsinki, Länsisatama T1-terminaa-
lista (vanha terminaali).

Laiva lähtee klo 18.30, satamassa olta-
va tuntia ennen laivan lähtöä.

Matkaliput saa Länsisataman termi-
naalista (1.krs.) Esimiesveteraanien 
edustajalta Ikaalisten Matkatoimis-
ton läheisyydestä. Tallinnaan saavum-
me klo 22.00. Ei maihinnousua.

Majoitus laivassa B2-hyteissä.

Maihinnousu alkaa 26.9. klo 8.00. 
Laivalla takaisin oltava viimeistään 
klo 12.10. Laiva saapuu Helsinkiin 
klo 16.00.

KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry:n 
VUOSIKOKOUS

Kotimaan matkat kotipaikkakunnal-
ta Helsinkiin ja takaisin kustantaa jo-
kainen matkalle ilmoittautunut itse.

Kaupan Esimiesveteraanit ry tarjoaa 
laivamatkan, buffet illallisen ja buffet 
aamiaisen.

Sitovat ilmoittautumiset Marjo Leu-
tolalle puh. 03  875 8040. Viimei-
nen ilmoittautumispäivä 10.7.2017. 
Ilmoittautumisen yhteydessä seuraa-
vat tiedot: nimi, osoite, puh.numero 
ja tieto kenen kanssa majoittuu B2-
hyttiin.

Matkalla tulee olla mukana EU:n vi-
rallinen henkilökortti tai voimassa 
oleva passi, sekä KEY-jäsenkortti.

TERVETULOA!



PIKNIK-PÄIVÄ- 
RISTEILY  
HELSINGISTÄ 
6 TUNTIA KESÄMERELLÄ
 
Jopa –30 %  
päivän hinnasta 

Tuotetunnus: FPKRY3.  
Voimassa joka päivä 1.7.–6.8.2017.
Varaa matkasi: Vikingline.fi

PÄIVÄRISTEILY 
TALLINNAAN
3,5 TUNTIA MAISSA  
(su 2 tuntia)

Jopa –30 %  
päivän hinnasta

Tuotekoodi: FPKRY3.  
Voimassa joka päivä 1.7.–6.8.2017.
Varaa matkasi: Vikingline.fi

PÄIVÄRISTEILY  
TALLINNAAN
4,5 TUNTIA MAISSA  
(su 3 tuntia)

Jopa –30 %  
päivän hinnasta

Tuotekoodi: FPKRY3.  
Voimassa joka päivä 1.7.–6.8.2017.
Varaa matkasi: Vikingline.fi

PÄIVÄRISTEILY  
TALLINNAAN
5,5 TUNTIA MAISSA

Jopa –30 %  
päivän hinnasta

 
Tuotekoodi: FPKRY3. 
Voimassa joka päivä 1.7.–6.8.2017.
Varaa matkasi: Vikingline.fi

PÄIVÄRISTEILY  
TALLINNAAN
7,5 TUNTIA MAISSA 
(su 6 tuntia)

Jopa –30 %  
päivän hinnasta

Tuotekoodi: FPKRY3.  
Voimassa joka päivä 1.7.–6.8.2017.
Varaa matkasi: Vikingline.fi

PÄIVÄRISTEILY  
TALLINNAAN
10 TUNTIA MAISSA

Jopa –30 %  
päivän hinnasta

Tuotekoodi: FPKRY3.  
Voimassa joka päivä 1.7.–6.8.2017. 
Varaa matkasi: Vikingline.fi

KESÄN PARAS UUTINEN –  
JOPA 12 LÄHTÖÄ PÄIVÄSSÄ  
HELSINGIN JA TALLINNAN VÄLILLÄ! 
Viking Line on lisännyt merkittävästi lähtöjä Tallinnaan tuomalla reitille  
toisen aluksen, Viking FSTR:n. Ja voitko kuvitella: laivan matka-aika  
Tallinnaan on vain tunti ja 45 minuuttia? Keskikesällä myös ruotsinlaivat  
Mariella ja Gabriella käyvät kääntymässä Tallinnassa. Tässä muutama  
yhdistelmä laivojemme aikataulujen mukaan - valitse itse miten 
kauan haluat viipyä Tallinnassa. Astu laivaan!

Katso kaikki edut ja hinnat sekä varaa matkasi:
vikingline.fi/sak -> vapaa-ajan matkat

Vikingline.fi


