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PALVELUESIMIES

PÄÄKIRJOITUS
Mika Valkonen, päätoimittaja

Palkkatasa-arvo ei tässä elämässä
Työnantajan on pian rangaistuksen uhalla pakko tarkemmin selvittää, maksaako
se samasta työstä samaa palkkaa miehille
ja naisille. Yli 30 henkeä työllistävät työnantajat joutuvat tekemään palkkakartoituksen, jos hallituksen esitys menee läpi.
Palkkakartoituksessa työntekijät jaetaan
ryhmiin esim. työn vaativuuden mukaan
ja lasketaan miesten ja naisten palkan keskiarvo. Jos palkoissa on eroja, syyt pitää
kertoa ja selvittää. Muutos tulisi voimaan
ensi vuoden alusta. Kyseessä on lisäaskel
kohti palkkatasa-arvoa.
Miesten ja naisten väliset palkkaerot ovat
Suomessa lähellä EU-maiden huippua.
Naisten palkka on viidenneksen heikompi kuin miesten, viimeisimpien tilastojen
mukaan 82,7 prosenttia miesten palkoista. Suomessa palkkaerot ovat pieniä alle 25-vuotiailla ja heidän korvissa palkkakuilut kuulostavat isoäitien ongelmilta. Mutta 25-34-vuotiaiden ikäryhmässä palkkaero tilastojen mukaan repeää.
Palkkaero kasvaa lähes kaikissa ammattiryhmissä ensimmäisen kerran selvästi 30
ikävuoden jälkeen. Hyppäystä on selitetty
naisten lapsensaannilla, kun urakehityksessä on lapsia saaneilla katko, mutta tätä
eroa naiset eivät saa kiinni myöhemminkään. Sitä mukaa kuin työntekijät vanhenevat, sukupuolten välinen palkkaero
vain kasvaa. Jokaisella vanhemmalla ikäryhmällä palkkaero on edellistä suurempi.
Puolet palkkaerosta selittyy sillä, että naiset ja miehet toimivat eri töissä, mutta toinen puoli jää selittämättä, eikä sitä pystytä selvittämään edes naisten ja miesten
taustaominaisuuksien eroilla. Viime vuosien uusia selittäjiä ovat palkanlisät ja tulospalkkiot sekä koulutuksen merkityksen
osittainen väheneminen. Useiden tutkimusten mukaan erilaiset palkanlisät ovat
suurempia miehillä kuin naisilla ja niistä
maksetaan useammin miesten kuin naisten töissä. Yleensä mitä ylemmäksi palkkaryhmissä mennään, sitä suuremmiksi miesten lisät kasvavat naisiin verrattuna. Erilaisen palkkauksen perusteluina
tunnutaan käyttävän osaltaan yhä samo-
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ja perusteita kuin vuonna 1894: naisella
ei ole miehen pätevyyttä, nainen on heikompi kuin mies, mies on perheen elättäjä ja miehellä on kalliimmat elämäntavat.
Palkkaeroa voi muutoinkin kummastella. Naiset ovat nykyisin pitemmälle koulutettuja kuin miehet. Koulutuksen pitäisi tuottaa parempaa palkkaa, mutta kun
se huomioidaan, havaitaan monella alalla, että palkkaerot ovatkin kasvaneet. Ammattiryhmittäin palkkakehityksessä on
eroja: esim. palvelu- ja myyntitöissä miesten ja naisten palkkaero kasvaa eläkeikään
asti, sen sijaan esim. erityisasiantuntijoilla
palkkaero pysyy melko samana tai ero jopa kapenee hiukan ennen eläkeikää. Tasaarvoisinta palkkakehitys on esim. opettajilla, asiakaspalvelutöissä ja siivoojilla. Samalla viivalla ovat oikeastaan vain kahvila- ja baarimyyjät. Palkankorotusmahdollisuudet nähdään varsin eri tavalla. 80
prosenttia naisista uskoo, että Suomessa miehen on helpompi saada palkankorotus kuin naisen. Miehistä vain kolmannes on samaa mieltä. Vaikka täysin samaa
mieltä miehet ja naiset eivät ole missään
tasa-arvoon liittyvässä asiassa, voi silti kysyä, ovatko naiset itse myös kiltteydessään
syypäitä tilanteeseensa.
Kaikki ovat varmaan kuulleet sanonnan
”naisen euro on 80 senttiä” – oikeammin
nyt jo 82 senttiä -, koska sitä hokevat päivittäin ainakin poliitikot. Se tarkoittaa
suomeksi, että naisten yhteenlasketut palkat ovat Suomessa ko. verran miesten yhteenlasketuista palkoista. Joidenkin mukaan tarkastelutapa on lähtökohdiltaan
mätä. Kun aineistoa korjataan tuntitilastoilla, saadaan lopputulokseksi, että Suomessa naisten keskituntiansio on suurempi kuin miesten, vaikka miesten vuosiansiot ovatkin suurempia kuin naisten. Suurin syy miesten suurempiin vuosiansioihin on se, että miehet tekevät keskimäärin
neljänneksen enemmän työtunteja vuodessa kuin naiset. Suomalaisten miesten
suuri työtaakka on heille vakava ongelma
myös kansainvälisten vertailujen näkökulmasta. Miesten roolina on tehdä pitkien

työviikkojen lisäksi keskimääräistä vaarallisempia töitä: 73 % työtapaturmista tapahtuu miehille. Myös työperäiset uupumus- ja rasitussairaudet sekä stressistä aiheutuvat sydänsairaudet keskittyvät miehille. Toisten, lähinnä naisten, mukaan
tällaisen huomioiminen on propagandaa
ja todellisen ongelman vähättelyä.
Ajalle on ominaista sortojen kääntyminen päälaelleen. Sitä mukaan kuin naisia
on tullut enemmän esimies- ja johtotehtäviin, esim. miehiin kohdistuva sukupuolinen häirintä on kasvanut. Ajat, jolloin
tehtaalla ronski siivoojatar saattoi hyvän
ilmapiirin nimissä tervata uuden tulokkaan kivekset, ovat taakse jäänyttä elämää.
Edelleen sallittua on, että Clooneyn rintamus tai takamus peittää naisen näyttöpäätteen taustan, ja kiellettyä, että Demi
Mooren alastomuus koristaa miehen peltikaapin sisäpuolta tai joku kertoo vitsin.
Palkkatasa-arvon soisi sanotun sijaan olevan koko ajan tärkeämpi tasa-arvokysymys, koska palkan kautta mitataan asemaa työelämässä. Jotkut toisaalta näkevät epäkohdan tässäkin. Jos naisten keskipalkat nousisivat samalle tasolle kuin
miesten, naisista tulisi käytännössä miehiä vauraampia. Palkkatasa-arvo ei olisikaan siten avain kaikkeen tasa-arvoon.
Suomalaiset ja monet muutkin eurooppalaiset naiset elävät tunnetusti miehiä kauemmin ja perivät puolisoiltaan omaisuutta. Avioliiton aikana miehen tulot koituvat myös naisen hyödyksi. Hyvä palkka
ei merkitse miehelle vain toimeentuloa:
palkalla ja asemalla on merkitys pariutumismarkkinoilla. Pienituloisimmat miehet jäävät muita useammin ilman puolisoa. Nykytila johtaa siihen, että arvostettua asemaa ja palkkaa tavoittelevat sellaisetkin miehet, jotka eivät niistä välittäisi.
Samaan aikaan naiset pyrkivät työelämässä pikemminkin mielekkäisiin tehtäviin
kuin hyväpalkkaisiin. Naisia ohjataan jo
koulussa ja opiskeluvaiheessa hyväksymään naisalat ja naispalkat. Palkkatasaarvon saavuttamista heikentää yhteiskunnan rakentuminen perinteisten sukupuo-

liroolien mukaan. Kotiin liittyvät vastuut
eivät ole katoamassa mihinkään ja nainen
valitsee usein perheen; säädetään sitten,
mitä säädetään.
Sukupuolten väliset palkkaerot voivat
kääntyä päälaelleen tulevaisuudessa väittää Harvardin taloustieteen professori
tuoreessa pamfletissaan. Palkkaeron tasoittumiseen tarvitaan muutosta yhteiskunnan asenteissa. Professorin mukaan
olennaisin kysymys ei ole se, ovatko naiset saavuttamassa palkkatasa-arvoa miesten kanssa, vaan se, pitävätkö yhteiskunnan asenteet naisia alisteisessa asemassa.
Tämänkin saa jokainen ymmärtää haluamallaan tavalla väärin, mutta jokin oivallus tässä kai piilee. Kyse ei ole vain siitä,
mitä säädetään, kun työnantajan oma järki ei riitä. Ei Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksenkaan kohta ”kaikki ihmiset on luotu tasa-arvoisiksi” taannut heti edes orjille vapautta.
Nykyisellään palkkatasa-arvon edistäminen yskii. Tarvitaan yksityiskohtaisempaa
lakia, tehokkaampaa valvontaa, laajempia
palkkatiedon saantioikeuksia ja aidompaa
yhteistyötä työnantajan ja henkilöstön välillä työpaikkatasolla sekä tasa-arvo-osaamisen kartuttamista. Kun kukaan ei tule
työpaikoilla automaattisesti sanomaan, että saa parempaa palkkaa, tarvitaan muuta.
Myös työehtosopimuksin voidaan rakentaa palkkatasa-arvoa. Mitä yksityiskohtaisemmat palkkamääräykset mielivallan esteeksi ovat, sitä varmemmin samasta työstä maksetaan samaa palkkaa. Esim. rakennusalalla, jossa naisia on 6 % työntekijöistä, on otettu tällä tiellä harppauksia.
Tesrajat ylittävän palkkavertailun haikailu, poru korotuksen muodosta tai muu
kosmetiikka ei asiaa liiemmin käytännössä
edistä, jos ei hidastakaan. Miesten ja naisten samapalkkaisuuden saavuttamiseen
menee Euroopan komission mukaan joka tapauksessa 70 vuotta. Suomessa ollaan
optimisteja. Meillä palkkatasa-arvo saavutetaan kuulemma 50 vuodessa.
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Johto ja henkilöstöhallinto
mukaan arkeen
Puheenjohtaja Vesa Ronkainen liittokokouksessa Savonlinnassa 24.5.2014:
Kysymykseen, mitä on hyvä esimiestyö, ei osaa vastata enää monikaan
esimies itse. Toimipaikan esimieheltä puuttuu työstään työrauha. Nykyisenkaltaisen toimenkuvan hoito vaarantaa ratkaisukyvyn, estää kekseliäisyyden ja haittaa kokonaisuuden hallintaa. Jos esimiestyölle asetetut odotukset ja tavoitteet halutaan täyttää,
suorittavaan työhön ei jää aikaa, ja
jos suorittavaan työhön jättää aikaa,
sitä ei ole esimiestyöhön. Esimies on
vaatimustensa kanssa kuin harakka
tervatulla katolla. Kun pyrstö lähtee
irti, nokka tarttuu kiinni. Kun ennen
saattoi istua puhtaaseen pöytään, nyt
työtä siirtyy vähintään seuraavaan
viikkoon. Työnantaja kokee, että esimies alisuoriutuu, esimies itse, että ei
jaksa enää ylisuoriutua.

ei hahmoteta, kuinka paljon se lisää
työtä alempana. Monia tietoja kerätään varmuuden vuoksi ja siksi, ettei
pysähdytä kysymään miksi. Prosessit on jaettu niin moniin osiin, ettei
ylempänä ole monesti enää käsitystä
kokonaisuudesta. Hyvään johtamiseen ei sovi turha asioiden tutkiminen. Uusia johtamisen työkaluja ei
tarvita lisää ennen kuin vanhatkin
saadaan toimiviksi. Kehittämiskohteita ei pidä koko ajan avata lisää ennen kuin jotakin saadaan alta pois.

Esimiehet voivat ymmärtää muun
ohessa sen, että raportointi ja muu
hallinnollinen työ on lisääntynyt,
koska maailma on monimutkaistunut. Tarvitaan järjestelmiä, joista tieto voidaan tarkistaa. Mutta arjen ymmärrys näyttää muuttuneen pikseleiksi. Kaikkea halutaan analysoitavan, vaikka yksikkö olisi tukossa. Yksiköissä suoritetaan valtavasti sellaista
työtä, joka voisi kuulua muille tai jota ei tarvitsisi kenenkään tehdä.

Asioiden edelle ei kannata koskaan
mennä. Vaikka tarkoitus kuinka olisi,
että johtamis- ja hallintotyöskentely
nousisi ketjuuntumisen myötä ylemmille portaille, se, mitä on saatu aikaan, on tilanne, jossa nimenomaan
yksikön esimiesten on hallittava yhä
suurempia kokonaisuuksia. Kaksi asiaa on tullut yhden tilalle. Jos esimiehen pääasiallinen tehtävä on varmistaa se, että työntekijät antavat organisaation käyttöön parhaan työpanoksensa, on tappi vedetty nykyisillä toimenkuvan muutoksilla pohjasta irti.
Tapin tehtävänä olisi pitää vene pinnalla. Nyt veneessä ei pärjää ilman
kumisaappaita. Matka taittuu vain
melomalla, kun veneessä on moottorivika ja airot koppulissa.

Raportoinnissa on paljon sellaista, jonka yksikön esimies näkee silmät ummessa jo tuloslaskelmasta ja
kävellessään aamulla yksikön päästä
päähän. Siitä, että raportista voidaan
toistuvasti lukea, että joka päivä on
roskia lattialla, ei asia paljon kummene, ellei ole resursseja kerätä niitä heti
pois. Jokainen yksikkönsä esimies tietää hyvin, kuinka paljon aikaa kuluu
erikseen tietokoneiden ja päivitysten
kanssa tappeluun puhumattakaan siitä, miten virheellinen tietotulva hallitaan. Tahoja, joiden mukaan työ on
tehty, kun se on saatu nettiin, löytyy
loputtomiin, mutta taas niitä, jotka
tunnistavat merkityksen ja tarkoituksen, saa hakea kammalla. Kun tiedon keräämisestä päätetään jossain,

Kaupan esimiehet ovat selvitysten
mukaan varsin motivoituneita ja sitoutuneita omaan työhönsä. Mutta
samalla tavalla kuin jos positiivisessa
kierteessä olevaa työntekijää ruvetaan
tarkkailemaan liikaa, hänen työsuorituksiaan ohjailemaan yksityiskohtaisesti, taikka hänen työnsä arvoa vähätellään, niin vaihtuu myös esimiehen
suunta. Sitoutumisen väheneminen
vaikuttaa työn tekemiseen ja esimieskin tulee ennen pitkää vain töihin tai
hakeutuu sairauslomalle taikka vaikka pakenee vuorotteluvapaalle. Hyvin menestyvä ja aktiivinen kokenut
työntekijä tai esimies tarvitsee arvostusta, mutta ei pilkuntarkkaa työnsä
seurantaa. Jos arvostelukykyyn ja taitoihin ei luoteta, seuraa siitä huono
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omatunto. Yhtä vähän kuin koululaiselle pitää opettaa koulukiusaamista,
täytyy esimiehelle opettaa, mitä esimiehen arkeen kuuluu.
Nyt vaikuttaa siltä, että kellokallet
pisteyttävät myös esimiehen jokaisen liikkeen. Kello kourassa seurataan, paljonko aikaa kuluu mihinkin. Sen sijaan, että henkilöstöhallinto on huolestunut siitä, miten ja
missä esimies viettää vapaat iltansa ja
viikonloppunsa, se voisi luottaa esimiesten kykyyn itse ymmärtää läsnäolotarve työpaikalla. Mitä esimies
esimerkiksi tekee työpaikalla normaalisti sunnuntaisin ja lauantaisin
saati iltaisin? Viikonloppuisin ei tule tavaraa, henkilökuntaa on vähemmän ja tukitoiminnot kiinni. Viikolla tavarapeli on aamuisin ja setviminen ajoittuu päiväsaikaan. Aamulla ratkaistaan myymälän illan kunto
ja asiakaspolun toimivuus. Takaperin
puuhun ei kiivetä. Kokonaisuutta ei
laiteta illalla aamusta lukien kuntoon. Henkilökunta kaipaa esimiestä
silloin kun se pääosin on itse paikalla, ja asiakkaat ovat myös puheliaampia päivisin. Yhteistä pintaa on nimenomaan silloin kuin vakiväki on
paikalla ja asiat voidaan ja pitää hoitaa. Muun muassa perehdyttämisen
aikaan ollaan käden ulottuvilla sitten
enemmän kun siihen on syytä. Väärään aikaan työskentely vie mahdollisuudet hoitaa esimiestyönsä ja välittää muista.
Meidän tulee kyetä haastamaan oma
johtomme ja yritystemme henkilöstöhallinto, jotta työyhteisömme ja
me itse emme voi pahoin. Mikäli emme selvästi kerro, ei työnantajakaan
usko. Turhat asiat on saatava esimiehen toimenkuvasta pois ja päällekkäisyydet minimoitua. Johto ja lähimmät esimiehemme on saatava jalkautumaan yksikköihin ja arvioimaan,
mikä on todella välttämätöntä, mikä
vähemmän tarpeellista. Myös henkilöstöhallinto ja työterveyshuolto on
saatava arkeen mukaan yksikkökoh-

taisesti räätälöidyn valmentavan koulutuksen metodein. Tätä meidän tulee nimenomaisesti vaatia eikä kainosti toivoa. Osallistumisen on oltava aitoa. Ei riitä, että vastuu delegoidaan sähkömuotoon tai järjestetään
tiedotustilaisuus, jossa yksi puhuu aidasta ja toinen sen seipäästä ja jonka
päätteeksi esitetään kysymyksiä, joihin saadaan arvattavissa ollut tai haluttu vastaus. Keskusteluyhteyden on
oltava jatkuva. Toimenkuva muuntuu nykyisin sitä vauhtia, että sitä ei
kukaan ehdi edes päivittää.
Usein myöskään alaisilla ei ole käsitystä esimiehen vastuulla olevasta
työstä. Alainen ei ymmärrä, miksei
esimies ole purkamassa rinnalla kuormaa tai kassalla. Alainen ei miellä, että esimies laiminlyö todennäköisesti
samalla jotakin ensisijaista työtehtäväänsä, mikäli hänet löytää hyllyjen
välistä. Kaikki alaiset - tai oikeammin
ilmaisten työtoverit - on saatava ymmärtämään, että esimies ei ole koskaan työpaikalla tekemättä mitään.
Alaistaitokoulutusta ei tarvita korjaamaan huonoa johtamista, vaan avartamaan kokonaisuutta ja edistämään
keskustelua samalla kielellä. Kyse ei
ole siitä, että esimies laittaa alaisen
kurssille, kun ei itse onnistu esimiestehtävässään.

Kaupanalan esimiesliiton
liittokokous pidettiin
helteisessä Savonlinnassa
toukokuun loppupuolella.
Liittokokousta
seuraamaan oli saapunut
eri puolilta Suomea
liki puolitoista sataa
edustajaa ja aktiivia. Liiton
puheenjohtajana jatkaa
myyntipäällikkö Vesa
Ronkainen Kuusamosta.
Liittokokouksessa
kuumimman huomion
kohteeksi muodostui
esimiehen jaksaminen
työssään. Aiheesta
keskusteltiin
useita tunteja niin
vuosikokouksessa
kuin hallituksen
kokoontumisessa ja
erikseen koolle kutsutussa
luottamusmiesten
tapaamisessa.
Organisaatiorakenteita
selkeytettävä
Ennen varsinaista lauantain 24.5.
kokouspäivää liiton luottamusmiehet puivat kiristynyttä työmarkkinailmapiiriä ja esimiesten toimenkuvan
muutoksia. Yhteinen näkemys oli, että esimiesten työn kuormittavuus on
pingotettu äärirajoille eikä tällä tiellä voida jatkaa. Linjaus oli, että esimiesten jaksamisen varmistaminen
edellyttää yrityksen johdon ja henkilöstöhallinnon jalkautumista arkeen,
jotta kommunikointi olisi aitoa ja oikeaa. Ongelmaksi nähtiin se, etteivät
toimipaikan esimiehet uskalla viestiä asioista oikein muissa yhteyksissä. Sen lisäksi tarvitaan myös jatkuvaa alaiskoulutusta sen varmistamiseksi, että työpaikoilla puhutaan samaa kieltä. Yksimielisyys vallitsi siitä, että kaupan organisaatiorakenteita
on pikaisesti selkeytettävä. Lähes jokaisessa puheenvuorossa todettiin, että kokonaisuus ei ole kohta enää kenenkään hallinnassa ja sen vuoksi tavassa toteuttaa toimenkuva on korkea

Savonlinnassa helteinen ja hikinen
viikonloppu
aika kuulla aidosti myös toimipaikan
esimiestä.

omia asioita ei ehditä käsitellä riittävässä laajuudessa omissa palavereissa.

Työnantajan edustaja vai ei
Puolet esimieskunnasta ei liittokokousväelle esitetyn työolobarometrin mukaan koe enää olevansa työnantajan edustaja. Esimiesten toimenkuvista ei keskustella ennalta aidosti
kuin kolmanneksen kanssa. Kentän
selvä viesti työnantajille on, että esimiehen toimenkuvan laajuus on tänä päivänä sellainen, ettei kaikkia toimeen kuuluvia tehtäviä ehdi säännöllisenä työaikana millään hoitaa. Vain
15 % vastaajista on enää sitä mieltä,
että tehtävät ovat hoidettavissa säännöllisenä työaikana.

Sopimuksia ja lakeja rikotaan
Puheenjohtaja Ronkainen totesi liittokokousväelle esittämässään analyysissa kovien arvojen astuneen työelämässä kuvaan. Hän muistutti siitä,
että kaupan esimiesten etuja valvovana etujärjestönä liitto on vastuussa jäsenilleen siitä, ettei arvojen koventuminen näy tuen kaventumisena.

Yritysten henkilöstöhallinnon katsotaan melko laajalti olevan monessa irrallaan toimipaikan arjesta. Vain 20
% katsoo, että yritysten HR-hallinto tietää, mitä esimiestyö yksiköissä
on. Vain joka kymmenes vastaajista
vastaavasti uskoo, että talojen johto
ja linjaorganisaatiot ymmärtävät esimiehen työpaineita. Työoloselvityksen mukaan 90 % on sitä mieltä, että esimiehen toimenkuvasta ei löydy
enää mitään ”löysää”.
Vain 10 % jäsenkunnasta katsoo, että hallinnolliset työt ovat toiminnan
tehostumisen seurauksena vähentyneet. Vielä pienempi osuus (5 %) on
sitä mieltä, että esimiestyössä voi keskittyä riittävästi esimiestyön suunnitteluun ja henkilöstön johtamiseen.
95 % vastaajista kertoo, että yksikön

- Perustellusti voidaan sanoa, että
kentällä vallitsee häiriötila. Totutut
ongelmanratkaisukeinot eivät toimi,
eikä sovittuja asioita välttämättä kunnioiteta. Ja jos jostain ollaan samaa
mieltä, se saatetaan unohtaa. Vaikka esimerkiksi viime vuoden loppupuolella oikeudessa vahvistetun tulkinnan mukaan palkkauksesta pitää
myös taulukoiden ulkopuolella kes-

kustella jotain, on sovellus tämän
vuoden alkupuolella ollut monessa
talossa edelleen se, että edes palkkataulukoiden piirissä ei keskustella mitään, totesi Ronkainen.
Puheenjohtaja Ronkainen muistutti kokousväkeä siitä, että liiton tekemien jäsenselvitysten mukaan kaksi
kolmesta esimiehestä ilmoittaa tietävänsä, että heidän työnantajansa rikkoo toistuvasti lakeja ja työehtosopimuksia. Oikeuksissa riitoja on myös
enemmän kuin kertaakaan viimeiseen neljännesvuosisataan.
- Tätä taustaa vasten huolen esimiehen arjesta täytyy ainakin esimiesten omassa keskuudessa olla yhtei-

nen. Kaikkiin asioihin emme voi vaikuttaa, mutta emme voi lähteä siitäkään, että kääntäisimme aina toisen
poskemme. Toimintatapamme täytyy
olla, että vastaamme tarvittaessa. Jos
asiat ovat kohtuudella kunnossa, me
emme niitä sekoita, mutta jos ne eivät ole, emme katso niitä myöskään
läpi sormien, linjasi Ronkainen.
Henkilövalinnat
Liittokokous valitsi yksimielisesti nykyisen puheenjohtaja Vesa Ronkaisen
jatkamaan tehtävässään, jota hän on
hoitanut jo vuodesta 2003. Muut liiton hallituksen jäsenet toimikaudella 2014 – 2015 ovat (suluissa kunkin
henkilökohtainen varajäsen):

Tapio Einola (Jyrki Maula), Marko Huttunen (Antti Partanen), Risto Lehtinen (Petri Ahapainen), Ahti
Ravaska (Tarmo Möykkymäki), Sirpa
Forsell (Merja Aho), Sirpa Pennanen
(Jarno Koski), Hannele Sarvi (Antti Hänninen), Ari Kinnunen (Jouni Karjalainen), Mika Uusitalo (Tapio Rytkönen), Riitta Wallenius (Tarja Simonen), Irene Karppinen (Jussi
Ernvall), Virpi Lahtinen (Tero Piirto)
ja Jarmo Mutta (Petri Nyroos).
Liiton hallitus valitsi liittokokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessaan liiton I varapuheenjohtajaksi
Riitta Walleniuksen Valkeakoskelta ja
II varapuheenjohtajaksi Irene Karppisen Turusta.

Puheenjohtaja Ronkainen analysoi
puheessaan työelämän koventuneita arvoja.
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Suunnitellen tehokkaammaksi
Haastattelussa tehokkuustohtori Sampo Sammalisto
hän käytetään päivittäin keskimäärin
kolme tuntia. Järkeistämällä sähköpostin käyttöä lähes jokainen pystyy
pudottamaan käyttämänsä ajan noin
tuntiin päivässä.

Ihmiset kärsivät stressistä, uupuvat eivätkä
saa töitään tehtyä. Yritysvalmentaja, filosofian
tohtori Sampo Sammaliston mielestä useimpien pitäisi kyseenalaistaa nykyiset työtapansa ja tehdä muutama
korjausliike, niin työteho nousisi eikä aikaa kuluisi hukkaan. Ja mikä
tärkeintä, kiire saattaisi helpottaa ja tyytyväisyys työhön ja työympäristöön lisääntyä.
Irti keskeytyksistä
Sampo Sammalisto luetteloi kolme tärkeintä asiaa työtehon nostossa seuraavasti: - On pystyttävä vähentämään työn keskeytyksiä mahdollisimman paljon. Jopa kolmannes
työajasta saattaa kulua keskeytysten
aiheuttamaan ajanhukkaan: keskeytyksen jälkeen kuluu usein jonkin aikaa siihen, että saat kiinni edellisestä
ajatuksestasi ja pystyt jatkamaan tehtävää. Eli jos pystyt vähentämään sekä ulkoisia että sisäisiä keskeytyksiäsi, siitä syntyy huomattavaa ajansäästöä, uskoo Sammalisto.
Suomalaisen tutkimuksen mukaan
ajatustyöläiset lähettävät tai vastaanottavat noin 112 sähköpostia. - Tä-
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Kolmas asia Sammaliston ”rationalisointilistalla” on oman työn suunnittelu. - Lähes kaikki tietävät ja tunnustavat, että suunnittelu tekisi työviikosta tehokkaamman, mutta suurella osalla suunnittelu jää syystä
tai toisesta tekemättä, sanoo Sampo Sammalisto. Noin kolme neljästä
työntekijästä sanoo, ettei suunnittele työtään kunnolla, vaikka haluaisi. Sillä, että ottaa ajankäyttönsä omaan
hallintaansa, saa huomattavasti lisää
aikaa ja pystyy vähentämään stressiä ja kiireen tuntua merkittävästi. Jo
ihan sillä, että aloittaa jokaisen työpäivän viiden minuutin suunnittelulla - mitä teen, missä järjestyksessä teen, kenet tapaan - on suuri merkitys, uskoo Sammalisto. Tämä johtuu siitä, että tällöin mietit proaktiivisesti, miten haluat päiväsi käyttää,
sen sijaan, että esimerkiksi reagoisit
saamiesi sähköpostien vaatimuksiin.
Hänen mukaansa pienelläkin panostuksella työtehtäviensä suunnitteluun
on mahdollista jopa tuplata työteho.
- Ja merkittävin etu on ehkä suunnittelusta syntyvä tunne siitä, että minulla on valtaa ja minä päätän omasta ajastani. Lisääntynyt autonomian
tunne on merkittävin työtyytyväisyyden ja yleensäkin työhyvinvoinnin tekijä.
Suunnitelmat eivät aina pidä ja aikataulut pettävät. Siitä, että suunnitelmat eivät aina pidä, ei Sammaliston
mukaan tarvitse hermostua. - Kaikkea ei voi eikä pidäkään suunnitella.
Itselleen kannattaa olla armollinen.
Suunnitelmia on tärkeää tehdä, mutta niitä täytyy tarpeen vaatiessa myös
voida muuttaa. Se jos mikä aiheuttaa
stressiä, jos kaikkia suunnitelmiaan
käsittelee kiveen kirjoitettuina, selventää Sampo Sammalisto.
Kiire ei ole aina keksittyä
Näyttäisi olevan muotia sanoa, että kiirettä ei oikeastaan ole, on vaan
huonoa suunnittelua. Kiire, stressi
ja työpaineet tekevät ihmisestä ”tärkeämmän”. – On oikeasti kiireellisiäkin asioita, mutta kiirettä kyllä pystyy luomaan huonolla suunnittelulla, huonoilla työtavoilla ja huonolla

työkulttuurilla. Osa kiireestä on itse aiheutettua, mutta ei todellakaan
kaikki. Ihmiset ottavat stressiä ja luovat kiireen tuntua asioista, jotka eivät niin kiireellisiä ole, sanoo Sampo
Sammalisto. Mikäli esimerkiksi käyttää liikaa aikaa sähköpostiin, on tämä aika pois muusta ja saattaa aiheuttaa kiirettä.
Stressiä on kahdentyyppistä: positiivista, lyhytaikaista eustressiä, joka auttaa ihmistä ottamaan itsestään
kaiken irti. Pitkittyessään tms. siitä voi tulla distressiä, joka on haitallista ja aiheuttaa työuupumusta, masennusta ja muita ongelmia. Pieninä
määrinä stressi on hyvä asia, suurina
määrinä varottava ja vältettävä.
Sähköposti on oletusviestin
Työpaikkojen työkulttuuri tai esimiehen oma työmoraali voi ajaa hänet viemään töitä kotiin tai lukemaan sähköpostejaan omalla ajallaan.
- Moni ihminen ei osaa pitää työ- ja
vapaa-aikaa erillään. Monasti sähköposteista esimerkiksi näkyy, että ne
lähetetään viikonloppuisin, iltaisin,
öisin tai loma-aikaan. Meilin kyttäämisellä aiheutetaan itselle vaan turhaa
stressiä. Meilin lähettäminen on liian
helppoa, siksi sitä tehdään niin paljon. Jos pysähtyisi ajattelemaan, onko asia niin tärkeä, että voin soittaa
siitä lomallani tai vaikka keskellä yötä, jättäisi asian hoitamisen todennäköisesti työajalle toteaa Sammalisto.
Kulttuurin ongelma on juuri se, että meili mielletään ja sillä hoidetaan
kiireellisiä asioita, vaikka sitä se ei
nimenomaan ole. - Kannattaa tehdä pieni analyysi, katsoa saapuneita
viestejä ja miettiä, mitä tapahtuisi, jos
vastaisit siihen vasta huomenna. Kiire vastata asuu korviemme välissä, kehottaa Sampo Sammalisto.
- Joitakin asiakaspalvelu- tai myyntityössä olevia henkilöitä lukuun ottamatta riittää, että luemme sähköpostimme kahdesti päivässä. Itse luen sähköpostini kello 10.30 ja 14.30,
muulloin se on offline. Se auttaa:
voin keskittyä muihin asioihin, kun
saapuvien sähköpostien ääni ei koko
ajan keskeytä. Ja toisekseen, aivomme tykkäävät tehdä samantyyppisiä
tehtäviä peräkkäin. Eli jos meillä on
kymmenen sähköpostia ja kymme-

nen puhelua, on tehokkaampaa hoitaa ne kymmenen sähköpostia putkeen ja sen jälkeen ne puhelut sen sijaan, että hoitaisi ne sähköposti - puhelu - sähköposti, neuvoo Sammalisto. Hänen mukaansa on valitettavaa,
että sähköpostista on tullut oletusarvoinen viestintäväline kaikelle mahdolliselle. - Pitäisi aina miettiä, soittaisinko, kävisinkö tai laittaisinko
vaikka chättiä mieluummin. Puhelin
on monessa asiassa sähköpostia nopeampi viestintäväline.
Tulvaa voi hallita
Palvelualalla esimiehen työajasta jopa kolmannes voi mennä sähköposteihin vastaamiseen. Sampo Sammaliston vinkit sähköpostitulvan hallitsemiseen ovat seuraavat: muista, ettei
sähköpostia pidä käyttää kiireellisiin
asioihin tai keskustelujen käymiseen.
Kiireellisissä asioissa tai asioissa, jotka
vaativat dialogia, kannattaa joko keskustella kasvotusten tai soittaa. Jos
huomaat, että sähköpostiviestittely
on luisumassa keskusteluksi, katkaise
se soittamalla, niin säästät aikaa. Sähköpostia ei myöskään kannata ikinä
lukea kännykästä, koska sitä ei melkein koskaan pysty hoitamaan sitä
kautta loppuun. Sähköposti kännykässä aiheuttaa vaan turhaa stressiä.
- Älä ikinä aloita aamuasi sähköpostin avaamisella. Aamun ensimmäinen juttu pitäisi olla päivän suunnittelu, sähköpostit voi lukea myöhemmin, muistuttaa tehokkuuskouluttaja Sammalisto.

Hyvä kello kuuluu kauas
Marika Ropponen työskentelee pikatukkupäällikkönä Oulun
Metro-pikatukussa. Yksikön esimiehenä hän vastaa Oulun pikatukun toiminnasta Pohjois-Pohjanmaalla. Työ vaatii jatkuvaa sopimusasiakkuuksien hoitamista ja uusasiakashankintaa. Pikatukkupäällikön tehtävät kuuluvat kaupan haasteellisimpiin, mutta Ropponen on tullut asenteella: joko työssä ollaan täysillä mukana tai sitten ei olla ollenkaan. Tukkukaupan
menestyminen riippuu siitä, kuinka hyvin asiakkaan menestyminen turvataan, sanoo Ropponen.
Marika Ropponen on entinen K–supermarketkauppias. Kokemusta ja
näkemystä on kertynyt lisäksi vaate- ja lahjatavarakaupasta. Enimmän
uransa Marika on tehnyt silti horeca
-puolella. Kauppiaaksi hänet ajoi aikanaan halu kokeilla uutta ja haastaa
itsensä. Sama polte johti myöhemmin tukkukauppaan. Pikatukkupäällikön toimenkuvassa yhdistyivät siihenastinen kokemus, työhistoria sekä
halu nähdä edelleen maailmaa.
Perheyrittäjyys opetti
Marika Ropponen asennoituu työhönsä yrittäjämäisesti. Hän sanoo,
että ei stressaannu helposti mistään.
Stressinsietokyky on testattu moneen
kertaan perheyrityskauppiaana. Ropponen ei yhtäältä opeta asiakkaitaan
”24/7” -palveluun.
– Tässä tehtävässä olet kokoajan yrityksesi edustaja eikä ovea sulkiessa laiteta rastia ruutuun. Siinä missä
yrittäjäasiakkaat eivät katso kelloon,
siinä päällikkökään ei pääse kaavustaan.
Kauppiaana Ropponen on joutunut
opettelemaan, miten työstä pääsee
irti, vaikka kuinka vastaa tuloksesta
yötä päivää. Tärkeä osa jaksamista on
mahdollisuus säädellä itse työaikojaan. Aggressiiviset lajit, kuten bodycombat ja vapailla painoilla -harjoittelu, saavat haastamaan itsensä. Elokuvia tulee myös
säännöllisesti katsotuksi.
Pikatukkupäällikön
työkiireet kulkevat hiu-

Ropposen mukaan
tukkukaupassa
ratkotaan asiakkaan
ongelmia.

kan eri rytmissä kuin tukun muut
kiireet. Suorittavaan työhön ei ehdi
juurikaan osallistua. Aika kuluu toiminnan ohjauksessa, myyntityössä
asiakasrajapinnassa sekä raportoinnissa, vaikka toimenkuvaan kuuluvat
esimiestyölle ominaisesti kaikki tehtävät tarvittaessa.
Asiakas tulee ensin
Ropposella on yksikössään oikeana
kätenä hallipäällikkö ja vasempana
varastonvalvoja ja tuoteryhmävastaavat, jotka kantavat hoitovastuun tavarahallinnasta ja muista rutiineista.
Ropposella on kolmetoista pikatukkutyöntekijää kassatyössä, keräämässä ja pakkaamassa tuotteita sekä palvelemassa netissä. Koko henkilöstö
on sitoutunut asiakkaisiinsa.
– Asiakkaiden palaute on ollut pääsääntöisesti positiivista ja negatiivinen palaute osataan yleensä hoitaa
asiakaspinnassa. On selvää, että kaikki osa-alueet eivät aina toimi moitteettomasti, mutta jokaisen esimiehen, joka haukkuu talon ulkopuolelle tiimiänsä, pitää aina ensiksi itse katsoa peiliin, väittää Ropponen.
Asiat käydään porukalla läpi ja mietitään miten jatkossa toimitaan paremmin vastaavassa tilanteessa.

Osalla tukkukaupan asiakkaista saattaa olla haasteita teknologian kehittyessä ja erilaisten uusien tilaustapojen
tullessa ajankohtaiseksi. Myös heitä
palvellaan ja pyritään löytämään molempia osapuolia palveleva yhteisymmärrys. Kun asioissa joustetaan, asiakasvaihtuvuus ei ole merkittävää. Asiakas on tukku-uskollinen, kun hän
on tyytyväinen sopimuskumppaniinsa. Hyvä maine kiirii myös pitkälle.
Asiakkaalle pitää joskus silti sanoa
myös ei. Esimerkiksi kuljetusten osalta täytyy tarvittaessa osata todeta, ettemme pysty palvelemaan asiakkaiden
toiveiden mukaisesti, sanoo Ropponen.
Asiakassuhteen pitkäaikaisuus perustuu myös tavaroiden toimitusvarmuuteen. Välillä toimitusajat vanuvat ja paukkuvat. Asiakkaan täytyy
silti voida luottaa määriteltyihin toimitusaikoihin.
Oulun toimipiste palvelee arkisin
seitsemästä viiteen ja viikonloppuisin lauantaisin kahdeksasta kahteentoista ja sunnuntaisin tunnin vähemmän. Paineita aukioloajan muuttamiselle ei varsinaisesti ole. Muutoinkaan Ropponen ei kaupan aukioloaikoja muuttelisi.
– Jo kauppiaana oppi, että asiakkaille lyhyehköksi määräajaksi vaihtuvat
muutokset aukioloajoissa ovat hankalia.
Tukkuasiakas käyttää verkkoa
eri tavoin kuin kuluttajaasiakas
Hankinnat satunnaisia ostoja lukuun ottamatta on ohjattu Metrotukussa nettikauppaan tai käytössä oleviin muihin sähköisiin järjestelmiin.
Nettikauppa sinänsä on ollut tilausvälineenä jo 90-luvulta lähtien. Siihen, että kauppaa käytäisiin pelkästään netissä, Ropponen ei jaksa uskoa. Hänen mukaansa ei ole olemassa mitään sellaista tehokasta sähköistä
kanavaa, joka voisi korvata puolin tai
toisin tarpeelliseksi koetun kahdenkeskisen yhteydenpidon. Tukkukaupassa ensikontakti on monesti henkilökohtainen, tietää Ropponen.
– Tukkukauppa ei ole kuluttajakauppaa, Ropponen tarkentaa. – Sähköiset tilaus- ja tietojärjestelmät helpottavat sinänsä elämää ja lisäävät toimintavarmuutta puolin ja toisin verrattuna siihen, että tilaus annettaisiin

esim. suullisesti puhelimessa. Paljon
on ja tulee kuitenkin aina olemaan
heitä, jotka haluavat henkilökohtaisen käynnin konkreettisesti tukussa.
Monelle pienyrittäjälle asiointi myymälässä henkilökunnan kanssa on
tärkeä sosiaalinen tapahtuma, jota ilman asiakassuhde ei toimi pitkään.
Toiminnot varmaankin siirtyvät verkkoon kasvavassa määrin, mutta tiettyjä toimia sinne tuskin voidaan koskaan kokonaan siirtää. Tukkukaupan
puolella pitkiä asiakassuhteita muodostuu usein henkilöiden ja konkreettisen toiminnan kautta, ei anonyymisti verkossa, sanoo Ropponen.
Uhkana toimintaedellytysten
kiristyminen
Ropponen näkee yhtenä tukkukaupan uhkana sen, että yhteiskunnassa
kiristettäisiin edelleen asiakasyritysten toimintaedellytyksiä. Hänen mukaansa työllistäminen on jo nyt riittävän vaikeaa. Ropponen tietää entisenä kauppiaana ja myös hänen asiakkaansa viestivät usein, ettei välttämättä edes kannata myydä enempää,
koska silloin pitää lisätä myös henkilökuntaa, jolloin riski ja byrokratia kasvavat. Työntekijät vastaavasti pohtivat, milloin tukien maksaminen taas alkaa.
Suhdanteiden muutos näkyy tukkukaupassa vuosisopimustenkin takia
viiveellä. Muutosten tuulia on voinut
silti aistia. Muun ohessa fast food on
Ropposen havaintojen mukaan kehittänyt aiemmin myyntiään myös
matalasuhdanteessa, mutta ei enää.
– Tukkukaupan muutos on toisaalta aina siinä, miten tätä kauppaa
tehdään. Olemme pikatukku ja ostokäyttäytyminen on erilaista kuin
esimerkiksi päivittäistavarapuolella.
Siellä ollaan murroksessa. Hehtaarihalleja ei koeta enää kiinnostaviksi eikä ostotapahtuma ole viikonlopun kohokohta. Kuluttaja ostaa mieluiten pienemmästä kaupasta, josta
pääsee ulos nopeasti. Monella paikkakunnalla erikoisruokakauppabisnes on siksi kasvanut. Jos alueella on
bisneksen aihiota, siihen ilmestyy lähikauppa, joka taas on tukkukaupan
uusi asiakas, ennakoi Ropponen. 
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PROFES
Alisuoriutuminen päättämisperusteena
Alisuoriutuminen on nykytyöelämässä työnantajien yleisesti käyttämä ilmaisu, jolla sellaisenaan ei kuitenkaan ole itsenäistä oikeudellista merkitystä. Riippumatta siitä, käytetäänkö alisuoriutumista tai aikaansaamattomuutta tai mitä tahansa muuta vastaavaa käsitettä irtisanomisen perusteena, aina
pitää löytyä työntekijän vika tai laiminlyönti ja toimenpidettä edeltävä varoitus.
Laillinen irtisanominen ei toteudu
vetoamalla epämääräisiin käsitteisiin,
jotka työnantaja on itse asettanut tasolle, joka ei kestä kolmannen kohtuullista arviointia. Työsuhdeturva
on muuta kuin työnantajan itse päättämien rajojen alittumista.
Voitava lukea laiminlyönniksi
Työsopimuslain keskeisenä perusteena on työntekijän suojelu. Soveltuakseen irtisanomisperusteeksi tavoitteiden saavuttamatta jääminen on siis
voitava lukea työntekijän syyksi vikana tai laiminlyöntinä. Perusteen
riittävyyttä harkittaessa on selvitettävä, mistä tuloksen heikentyminen
on johtunut. Työntekijän vian ja laiminlyönnin tulee olla yleiseltä kannalta olennainen. Tähän vaikuttavat
mm. asetetun tavoitteen kohtuullisuus, poikkeamisen suuruus suhteessa muiden työntekijöiden työsuorituksiin sekä vian tai laiminlyönnin
aste ja kesto. Kokonaisarviossa on
otettava huomioon tilanteen erityispiirteet, saatu huomautus tai varoitus
sekä työnantajan ja työntekijän olosuhteet kokonaisuudessaan. Pitkäaikaisten työntekijöiden kohdalla lyhytaikainen työtuloksen heikentyminen ei esimerkiksi yleensä riitä päättämisperusteeksi (TT 1982-164).
Työnantajalta ei voida kohtuudella odottaa
sopimussidonnaisuuden säilyttämistä kaikissa häiriötilanteissa. Tavoitteen saavuttamatta jääminen voi johtaa kokonaisuutena
asiaa arvioiden tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä tapahtuvaan irtisanomiseen tilanteessa, jossa myyntihenkilö ei kykene saavuttamaan työssään vaadittua tasoa (KKO
1995:141).
Tavoitteen saavuttamatta jääminen voi
horjuttaa sopimussidonnaisuuden periaatetta myös niin, että henkilökohtaiset päättämisperusteet voivat tulla kyseeseen. Ylei-
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sin tavoite lienee tulostavoite myyntityössä. Se, ettei tunnuslukuja saavuteta, ei vielä oikeudellisesti kuitenkaan välttämättä
kerro mitään kyseisen yksikön vastuullisen toimihenkilön työstä (HHO 2.2.2007
S 05/1061, HHO 2.7.2007 S 06/522).
Pelkästään tilastolukujen perusteella ei voida luotettavasti mitata alisuoriutumista
(THO 2.3.2007 S 06/839).

Tavoitteella voidaan tarkoittaa melkein mitä tahansa määrällistä, laadullista tms. tavoitetta. Tietty edellytystaso voidaan asettaa esimerkiksi työilmapiiritutkimuksen suhteen. Tällaiset subjektiiviset selvitykset eivät
sellaisenaan riitä työsuhteen päättämisen syyksi. Työnantajan itse määrittelemät rajat ja erot esimerkiksi aiempien mittausten keskiarvoissa eivät
yksin ratkaise tilanteen oikeudellista
arviointia.
KouHO 23.11.2006 S 06/226. Henkilökunnalle tehty ilmapiirikysely oli osoittanut, että 26 vastauksesta 19:ssä oli todettu,
ettei työilmapiirin parantumista ollut tapahtunut. Kyselytuloksesta oli pääteltävissä, että työilmapiiri oli samanlainen kuin
ennen varoitusmenettelyn alkamista. Vaikkakin henkilön pitkään jatkunut epäasiallinen käyttäytyminen ennen varoituksen
antamista oli ollut hyvin moitittavaa, kokonaisharkinnan perusteella oikeus päätyy
siihen, ettei irtisanomistilanteessa ollut riittäviä perusteita henkilön irtisanomiselle.

Sitoutuminen ei ratkaise
Tavoite voi muodostua työsuhteessa
noudatettavaksi ehdoksi monella eri
tavalla. Ensinnäkin tavoitteesta voidaan nimenomaisesti sopia työsopimuksessa. Toiseksi tavoite on voitu
määritellä alan työehtosopimuksessa.
Tietty tavoite on voinut muodostua
myös käytännössä työpaikalla noudatettavaksi säännöksi. Eri alojen käytännöt voivat myös kertoa jotakin

siitä tasosta, jota tietyllä alalla odotetaan noudatettavaksi.
Yleisimmin tavoite asetettaneen työsuhteen ehdoksi työnantajan työnjohtovallan nojalla. Työsopimuksen
päättämiskynnyksen ylittymistä arvioitaessa sillä ei ole ratkaisevaa merkitystä, millä tavalla tavoitteet on asetettu. Työsopimuslain pakottavuudesta johtuu, että edes nimenomaisesti työsopimuksessa tai muutoin
työsuhteen aikana esimerkiksi tavoite-, tulos- tai kehityskeskusteluissa sovittu tai asetettu edellytys ei voi
muodostua työsopimuksen irtisanomisen perusteeksi, jos ehdon toteuttaminen on epärealistista. Työsopimuksen päättämisperusteista ei voida sopia työntekijän vahingoksi edes
työehtosopimuksissa. Kohtuullisena
pidetty myyntitavoite voi olla työntekijää sitova, kun työntekijä saa siitä
myös oikeudenmukaisen vastikkeen
eikä edellytys ole kohtuuton.
TT 1987-98. Tulostarkennus inventointien yhteydessä ei antanut työnantajalle oikeutta päättää myymäläesimiehen työsopimusta heikon tuloksen takia, vaikka esimies
oli erikseen antanut ennalta sitoumuksen,
jonka mukaan ”työsuhde ei jatku, jos tulos ei ole budjetoidulla tasolla”. Kilpailutilanne oli muuttunut, kun paikkakunnalle
oli avattu uusia elintarvikemyymälöitä ja
marketin suurin kilpailija oli laajentanut
toimitilojaan.

Tulosvastuu työnantajalla
Työntekijä ei lähtökohtaisesti ole vastuussa tulostavoitteesta eikä muustakaan tavoitetasosta. Tulosvastuu on
työnantajan, ei työntekijän riskillä
oleva seikka. Päätökset tilanteen korjaamiseksi pitää tehdä siellä, missä
todelliset valtuudet siihen ovat (esim.
TT 1984-107). Onnistumiseen vaikuttavat useat työntekijöistä riippumattomat seikat, kuten yleinen taloudellinen tila ja myyntisesonkien vaikutukset (HHO 24.8.2004 S
03/2193).
Työnantaja voi osoittaa irtisanomisperusteeksi riittävän vian tai laiminlyönnin näyttämällä, ettei ole objektiivisesti havaittavia esteitä tavoitteen saavuttamiselle. Kun työnantaja on aktiivisesti ja riittävästi tukenut
tavoitteeseen pääsyä ohjeistamalla ja

kouluttamalla taikka kun työntekijä
itse on toiminut laiskasti tai muuten
moitittavasti, perusteet voivat täyttyä.
HHO 2.9.2004 S 04/839. Tuloksentekoa
ei ollut estänyt huono esimiestyö, X oli saanut riittävää koulutusta eikä viikon – puolitoista viikkoa kestäneet avajaistilaisuudet
olleet estäneet lyhytaikaisuudestaan johtuen
X:n tulokseen pääsyä. Työnantajalla oli peruste päättää X:n työsopimus.

Tavoitteen kohtuullisuudella, realistisuudella ja siitä jäämisen toistuvuudella on olennaista merkitystä, kun
arvioidaan velvoitteen työntekijän viaksi lukemista. Pelkkä soveltumattomuus kilpailutilanteeseen ei ole vika
tai laiminlyönti. Tulostavoitteiden ja
muiden mittareiden toteutumista tulee aina myös arvioida riittävän pitkällä aikavälillä.
TT 1986-63. Osuuskaupan rauta-maatalousosaston tuloksen heikkouden ei ollut
osoitettu johtuneen osastonhoitajan viaksi huolimattomuutena tai työtehtävien laiminlyöntinä luettavasta syystä vaan lähinnä hänen soveltumattomuudestaan kaupan alalla vallitsevaan kilpailutilanteeseen. Koska osastonhoitajan irtisanomiseen
ainakaan vielä siinä vaiheessa, jolloin se oli
toimeenpantu, ei ollut ollut erityisen painavaa syytä, osuuskauppa velvoitettu suorittamaan osastonhoitajalle korvausta irtisanomissuojasopimuksen vastaisen irtisanomisen johdosta.

ESSORI

Seppo Koskinen
Kirjoittaja toimii työ- ja sosiaalioikeuden
professorina Turun yliopistossa

Epäasiallinen koeaikapurku asiakaspalvelussa
Työsopimusta solmittaessa voidaan sopia normaalitilanteessa enintään 4 kuukauden pituisesta koeajasta. Koeajan kuluessa niin työnantaja kuin työntekijäkin voivat purkaa työsopimuksen päättymään heti. Työnantaja ei saa koeaikapurkua
käyttäessään toimia syrjivästi tai purkaa työsopimusta koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla. Koeaikapurun kynnys on matalammalla kuin muun päättämisen,
mutta syyn on oltava silti asiallinen.
Asiallisuus muun ohessa edellyttää,
että työntekijä on perehdytetty ja
opastettu työhönsä. Palveluammateissa arvioinnissa korostuvat erikseen myös soveltuvuus työhön. Työnantajan velvollisuus on ilmoittaa purkamisen peruste, mutta ei näyttää, että peruste on asiallinen ennen kuin
työntekijä on ensin saattanut perusteen epäasiallisuuden todennäköiseksi. Pelkät käsitykset soveltumattomuudesta tai laiminlyönneistä eivät
tällöin riitä purkuperusteeksi.
Epäasiallisia koeaikapurun perusteita voivat olla mm. työntekijän raskaus tai valinta luottamusmieheksi taikka osallistuminen lailliseen työtaisteluun. Koeaikapurkua ei myöskään saa tehdä tuotannollisista
ja taloudellisista syistä (KouHO 18.3.2004
S 03/839). Esimerkiksi myöskään työntekijälle kuuluvien oikeuksien (mm. palkan vaatiminen) käyttäminen asianmukaisesti ei ole koeaikapurun peruste (THO
10.1.2000 S 99/1058, VHO 1.3.2010 R
08/1593, HHO 30.12.1999 S 98/1166).

Erehtyminen ja ulkoiset seikat
Oikeuskäytännössä epäasialliset purkuperusteet ovat usein liittyneet
työnantajan erehdykseen - esimerkiksi virhearviointiin työsuorituksesta tai epärehellisyydestä - tai ulkoisten työsuoritukseen vaikuttaneiden
tekijöiden huomioimatta jättämiseen
(TT 1989-157). Koeaikapurkuperusteeksi eivät kelpaa sellaiset syyt, jotka eivät objektiivisesti arvioiden voi
vaikuttaa osapuolten väliseen työsuhteeseen.
Koeaikaista myyjää epäiltiin perusteettomasti tuomiossa IHO 26.8.1994 S 94/178
makuupussien varastamisesta ja tuomiossa
HHO 13.5.1997 S 97/2001 työpaikalla
ilmenneestä, työpaikan ilmapiiriä haitan-

neesta selvittämättä jääneestä kassavajeesta. Koeaikapurut olivat laittomia, koska
juuri kyseisten myyjien rikollisesta toiminnasta ei ollut esittää mitään konkreettista
näyttöä. Tuomiossa THO 23.12.1997 S
97/1190 katsottiin, että koeaikapurku oli
laiton luottamuksen menetykseen vedoten,
kun työnantaja oli saanut tietää, että palveluammatissa toiminut henkilö oli joskus
tuomittu omaisuusrikoksista vapausrangaistukseen. Tuomiossa IHO 27.6.2002 S
01/1157 epäasiallisena purkuperusteena
pidettiin R-kioskin myyjän luottohäiriöitä,
joista tämä ei ollut kertonut mitään.

Vähäiset puutteet
työsuorituksessa
Se, että työnantaja on pelkästään tyytymätön alaisensa työpanokseen, ei
ole asiallinen koeaikapurkuperuste.
Tavanomaiset ohimenevät puutteet
työsuorituksessa eivät riitä. Käsitystä työntekijän soveltumattomuudesta ei voi muodostaa ”pikaisten” havaintojen tai tuntemusten perusteella. Perustetta päättää työsopimus vähäisten puutteellisuuksien takia ei ollut mm. tuomiossa THO 10.1.2000
S 99/1058. Tuomiossa vähäinen huolimattomuus tiskin pesemisen, vetolaatikkojen sulkemisen, puhelimen
käytön, hiusten kampaamisen ja
meikkauksen sekä ruoan pöytiin viemisen suhteen eivät riittäneet perusteeksi päättää tarjoilijan työsopimusta koeaikana. Myöskään ratkaisussa
RHO 21.1.1992 S 91/381 esimiehen
vain muutaman työvuoron jälkeen
muodostama käsitys henkilön soveltumattomuudesta tarjoilualalle ei ollut riittävä purkuperuste. Esimies oli
luonut käsityksensä henkilön jäykästä
tavasta tervehtiä, sulkeutuneisuudesta sekä tavasta käsitellä tarjotinta. Arviointi muuttuu, kun epäonnistuminen liittyy toistuvaan perustehtävien
huonoon hoitamiseen eivätkä onnis-

tumista ole estäneet ulkoiset seikat.
HHO 26.11.1996 S 96/1161. Epäonnistumisen ei voitu katsoa johtuneen väärinkäsityksistä, puutteellisesta opastuksesta tai
ohjauksesta eikä ulkonaisista olosuhteista,
vaan henkilöstä itsestään ja hänen suhtautumisestaan työtehtäviin. Henkilö oli ollut
työssään passiivinen eikä ollut hakenut ilman eri kehotusta pöydistä mm. likaisia astioita. Häntä oli huomautettu mm. virheellisestä rahanvaihdosta ja kehotettu työssään
aktiivisuuteen. Asiassa jäi näyttämättä, että työsopimus olisi koeaikana purettu epäasiallisilla perusteilla.

Pelkästään se, että muut työntekijät ovat samaa mieltä työntekijän soveltumattomuudesta myyntityöhön, ei tee koeaikapurusta asiallista. Mikäli soveltumattomuus perustellusti kuitenkin haittaa muiden
työtä, heikentää työpaikan siisteyttä
(VHO 22.5.1996 S 96/82) tai muutoin työyhteisön toimivuutta, tilannetta voidaan arvioida toisin (RHO
2.12.1999 S 99/59: Ravintolatyöntekijä esimiehen poissa ollessa ”pompotti” muita ja VHO 17.9.1993 S
93/465: Myyjä suhtautui nihkeästi
muuhun kuin myyntityöhön).
IHO 31.10.2007 S 07/390. Myymäläpäällikön mukaan henkilö ei soveltunut
vaatemyyjäksi ja tätä mieltä olivat hänen
mukaansa myös muut työpisteen myyjät.
Henkilön myyntityössä voitiin katsoa olleen jonkin verran huomautettavaa. Henkilö oli joskus omissa ajatuksissaan eikä ollut osoittanut työnantajan edellyttämää
aktiivisuutta, mistä myymäläpäällikkö oli
kahteen kertaan antanut palautetta. Henkilö oli kuitenkin kokenut palautteen ennemminkin positiiviseksi, joten mistään
vakavimmista puutteista työsuorituksissa ei
voinut olla ollut kysymys. Henkilön myynti oli myyntiraportin mukaan ollut muiden myyjien keskimääräistä myyntiä vähäisempää, mutta toisaalta henkilöllä ei ollut aikaisempaa kokemusta vaatemyynnistä. Koeaikapurulle ei ollut asiallista syytä.

Työyhteisön toimivuus
Työnantaja ei voi pitää työtä työntekijälle liian vaativana tai raskaana, jos
siihen ei ole objektiivisesti arvioiden
perusteita. Sopivuutta työhön ei saada arvioida puutteellisesti, virheellisesti tai tasapuolisen kohtelun vaatimuksen vastaisesti.

THO 4.3.2010 S 09/488. Työnantajan
mukaan myyntiedustajan työ oli henkilön
kykyihin ja omaisuuksiin nähden liian vaativaa. Henkilö oli kuitenkin saavuttanut
keskimääräistä selvästi parempia myyntituloksia ja palkittu myös viikkobonuksilla.
Henkilön kyvyt ja masennussairaus oli ollut
työnantajan tiedossa ennestään eikä sairauden voitu osoittaa vaikuttaneen henkilön
työkykyyn hänen terveenä ollessaan. Työnantajan ilmoittamat seikat olivat koeajan
tarkoitukseen nähden epäasiallisia.

Koeaikaisen työsopimuksen purkuperusteeksi riittävät tavanomaista merkityksellisempi työn suorittamiseen liittyvä puutteellisuus sekä sopimattomuus ja sopeutumattomuus, joiden ei sellaisenaan tarvitse
näkyä itse työsuorituksessa. Henkilö voi rikkoa velvoitteitaan esimerkiksi pitämällä liikaa taukoja (VHO
17.3.2000 S 98/491: Kassahenkilön
liiallinen tupakanpoltto ja kahvilla
käynti). Lähtökohtana ovat työyhteisön toimivuuden varmistavat perustellut tarpeet, vaikka henkilön työsuoritus olisikin moitteeton.
HHO 7.3.2006 S 04/2642. Myyjän esimiehet olivat pitäneet henkilöä työyhteisöön
soveltumattomana poikkeuksellisen impulsiivisuutensa ja kovaäänisyytensä takia.
Toisten työntekijöiden on näytetty pitäneen
henkilöstä työtoverina. Asiassa oli kuitenkin
näytetty henkilön keränneen ympärilleen
muita työntekijöitä aiheuttaen kyseisen työpaikan työolosuhteissa työhön liittyen häiriötä tällä käyttäytymisellään. Hovioikeus
katsoi, että työntekijät voivat kokea toisen
työntekijän sopeutumisen eri tavoin kuin
työnantaja tämän arvioidessa koko työyhteisöä toimivana kokonaisuutena. Työnantajan voitiin katsoa purkaneen henkilön
työsopimuksen siksi, että henkilö ei persoonansa ja käyttäytymisensä vuoksi ollut sovelias työpaikan olosuhteisiin ja kysymyksessä
olevaan työyhteisöön. Työnantajan näyttämät syyt eivät olleet tekaistuja eivätkä niin
vähäisiä, ettei niitä voitaisi pitää todellisina. Työnantajalla oli oikeus arvioida myös
henkilön soveltuvuutta työyhteisöön, vaikka henkilön työsuoritus olisikin ollut moitteeton. Työsopimuksen purkuperuste (koeaikana, lis. SK) oli ollut näin hyväksyttävä.
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LAKIMIES VASTAA
Teemu Närhi

Kimmo Nieminen

lakimies, VT

lakimies, OTT, VT

Varoituksesta
Tavaratalonjohtaja syytti minua kielteisen henkilöstöpalautteen vuoksi yhteistyökyvyttömäksi ja antoi minulle kirjallisen varoituksen, jossa todettiin alaisteni häirinnän jatkumisen voivan
johtaa työsopimukseni päättämiseen. Tavaratalonjohtaja mainitsi esimerkkinä alaiseeni pari viikkoa siten kohdistamani
äänekkään arvostelun muiden
kuullen. Kyse oli yksittäistapauksesta. Muilta osin varoituksen
syy jäi minulle epäselväksi. Pidän saamaani varoitusta aiheettomana ja haluan valittaa siitä,
kuinka minun tulee toimia? Virheen tein, mutta…
Harmistunut varoitettu

Kun varoitus on annettu, se on annettu eikä sitä voi erikseen vastustaa.
Korkein oikeus on katsonut, ettei varoituksen saaneella työntekijällä ole
oikeutta saada tutkituttaa varoituksen
aiheellisuutta ennen kuin työnantaja
päättää työsopimuksen. Eri asia voi
olla, jos työnantaja samalla painostaa
tai loukkaa työntekijää, jolloin tilannetta voidaan ehkä arvioida mm. työturvallisuus- tai yhdenvertaisuuskysymyksenä.
Varoitusta ei voi siis ainakaan oikeusteitse vaatia kumottavaksi tai muutettavaksi esim. huomautukseksi. Asiassa kannattaa kuitenkin laatia kirjallinen vastine työnantajalle, mikäli
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Lisien poistaminen palkasta
katsoo tulleensa kohdelluksi epäoikeudenmukaisesti. Joissakin työehtosopimuksissa (esimerkiksi S-ryhmän
esimiesten) on lisäksi erikseen nimenomainen määräys siitä, että toimihenkilölle on varattava mahdollisuus lausua saamansa varoituksen
johdosta. Vastine on syytä toimittaa
todisteellisesti (esimerkiksi luottamusmiehen avustuksin) työnantajalle. Kirjeessä henkilön tulee todeta, ettei hyväksy yksilöimätöntä varoitusta ja pyytää työnantajaa konkreettisesti ilmoittamaan kaikki velvollisuudet ja rikkeet, joita työnantaja katsoo
hänen rikkoneen ja miltä osin työnantaja edellyttää hänen muuttavan
käyttäytymistään.
Annetun varoituksen tulisi aina olla
aiheellinen ja punnittu. Varoituksen
tulee sisältää konkreettinen kuvaus
sopimuksenvastaisesta käyttäytymisestä, selvitys niistä velvollisuuksista,
joita työntekijä on rikkonut, selkeä
vaatimus käyttäytymisestä tulevaisuudessa sovittujen sääntöjen mukaisesti ja yksiselitteinen ilmoitus toistuvan, samankaltaisen moitittavan
käyttäytymisen seurauksista. Antamalla varoituksen työnantaja toisaalta luopuu mahdollisuudesta reagoida
tekoon myöhemmin ankarammin,
ellei rike tai menettely toistu.
Aiheellisen varoituksen tarkoitus on,
että työntekijä saa tiedon siitä, kuinka vakavana rikkomuksena työnantaja pitää hänen menettelyään. Sen tarkoitus on antaa työntekijälle mahdollisuus osoittaa, että edellytykset työsuhteen jatkamiselle ovat olemassa.
Työsopimuslain mukaan työntekijää, joka on laiminlyönyt työsuhteesta johtuvien velvollisuuksiensa täyttämisen, ei pääsääntöisesti saa irtisanoa
ennen kuin hänelle on varoituksella
annettu tilaisuus korjata menettelyn-

sä. Jos työntekijän sopimusrikkomus
on poikkeuksellisesti niin vakava, että
hänen olisi ilman varoitustakin tullut
ymmärtää menettelynsä moitittavuus
(esimiesasemassa olevan käytöstä arvioidaan lähtökohtaisesti aina ankarammin), varoituksen antaminen ei
ole työsopimuksen päättämisen edellytys. Varoitukselle ei ole laissa määritelty määrämuotoa eikä lukumäärää,
joten päättämiskynnyksen täyttymiseen voi riittää yksi edeltävä varoitus. Jos yrityksessä on jokin vakiintunut varoituskäytäntö, velvoittaa se
kuitenkin kohtelemaan työntekijöitä
tasapuolisesti.
Käytettävissä olevien tietojen perusteella kysyjän tapauksessa on lähinnä
ilmeisesti ollut kysymys yksittäisestä
tilanteesta, jossa esimiehen ja alaisen
väliset mielipide-erot ovat saaneet kysyjän hetkellisesti menettämään malttinsa ja moitittavalla tavalla arvostelemaan tätä. Esimiehen tulee kyetä aina hallitsemaan tällaiset tilanteet asemansa vuoksi. Kysyjän tapauksessa
ei ole varmuutta siitä, mihin muihin
seikkoihin tai tapahtumiin työnantaja varoituksen perusteena mahdollisesti myös vetoaa, joten asiassa ei ole
mahdollista ottaa kantaa siihen, onko näihin mm. vedottu kohtuullisessa ajassa ja voidaanko tapahtumia
mahdollisesti myöhemmin arvioida
pidemmällä aikavälillä saman menettelyn toistumisena.

Teemu Närhi

Viime aikoina on ollut paljon
tapauksia, joissa työnantaja on
poistanut palkasta jonkin lisän,
jota on maksettu jonkin erityisvastuun tai vastuuaseman perusteella. Tärkeää on tehdä ero sen
perusteella, perustuuko vastuulisän maksaminen ja poistaminen työehtosopimukseen vai onko kysymyksessä työsopimukseen
perustuva lisä.
Vähittäiskaupan esimiesten
palkka
Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimuksen mukaan esimiehen palkka on kokonaispalkka ja työehtosopimuksen perusteella esimiehille ei
makseta erikseen vastuisiin liittyviä
lisiä. Perusteena vähittäiskaupan esimiehillä vastuulisien maksamiselle ei
siten ole työehtosopimuksen määräys eikä palkan tarkistamista koskeva
neuvottelumääräys, vaan perusta on
työsopimustasoinen.
Toimenkuvan pysyessä samana eivät
puhtaat palkanalennukset ole mahdollisia.
Palkan muuttaminen (alentaminen)
on mahdollista vain irtisanomisperusteella ja irtisanomisaikaa noudattamalla ja myös, että esimies ottaa irtisanomisen vaihtoehtona tarjotun
muun työn vastaan.. Esimiehen työ
voi lakata esimerkiksi liikkeen lopettamisen takia ja hänelle voidaan tarjota irtisanomisen vaihtoehtona siirtämistä pienempään yksikköön, jossa esimiesvastuut eivät ole entisen

laajuiset. Entinen palkka on irtisanomisajan voimassa. Esimiehen on aina
syytä sopia palkka ennen kuin siirtyy
pienempään yksikköön ja ottaa irtisanomisen vaihtoehtona tarjotun työn
vastaan.
S-ryhmän ja Suomen Lähikaupan esimiehet
Sekä S-ryhmän kaupan esimiesten
osalta että Suomen Lähikaupassa on
määräyksiä esimiehelle maksettavasta työkohtaisuuslisästä. S-ryhmässä työkohtaisuuslisään oikeuttavaksi erityisvastuuksi on erikseen sovittu
(luettelo ei tyhjentävä) muun muassa asiamiespostitoiminta, kiinteistön
valvonta ja hoito, veikkausasiamiestoiminta , S-pankkitoiminta ja muu
erityisvastuu, joka ei kerrytä myyntiä.
Suomen Lähikaupassa toimipaikan
esimiehelle kuitenkin maksetaan
työkohtaisuuslisänä taulukkopalkkaa korkeampaa palkkaa ottaen huomioon toimipaikan myynnin määrä, esimiesvastuut ja toimihenkilön
ammatillinen pätevyys. Suomen Lähikaupassa myymälä- ja myyntipäälliköiden työehtosopimuksessa ei ole
samanlaisia erillisiä määräyksiä palkan erien osien erittelyvelvollisuudesta kuin S-ryhmän esimiehillä.
Kummassakin työehtosopimuksessa on omat määräykset palkan tarkistusneuvotteluista, joissa erityisvastuut ja niiden vaikutus palkkaukseen
todetaan ja eritellään (erittely palkkataulukoiden piirissä). Tarkistusneuvottelut käydään työsopimusta tehtäessä, työsuhteen kestäessä vuosittain
huhtikuun loppuun mennessä tai välittömästi työkohtaisuuslisän maksamisperusteiden oleellisesti muuttuessa. Palkantarkistusneuvotteluissa voi-

daan todeta myös, että joku erityisvastuu on poistunut ja sen vaikutus
palkkaukseen. Muuttunut palkka tulee voimaan neuvottelujen päättymistä seuraavan palkanmaksukauden
alusta.
Kummassakin työehtosopimuksessa on myös omat määräykset siitä,
jos palkkaa tarkistetaan toimipaikan
vaihtumisen takia. Toimipaikan vaihtojen osalta erotetaan aina se, onko
kyseessä vapaaehtoinen vai ”pakollinen” pysyvä siirto. S-ryhmän tai Suomen Lähikaupan esimiehen pakollinen siirto on määritelty työehtosopimuksissa, ja voi tapahtua vain irtisanomisperusteella tai heikon kannattavuuden takia noudattaen tiettyä
työehtosopimuksessa tarkoitettua
menettelyä. Entistä palkkaa maksetaan vähintään 9 kuukautta.
Tuoteryhmävastaavat
Tuoteryhmästä vastaavat tai esimerkiksi osastosta vastaavat eivät ole esimiesten työehtosopimusten piirissä.
Kaupan alalla maksetaan peruspalkan lisäksi erityyppisiä kaupan työehtosopimuksessa mainittuja lisiä sen
mukaan, minkälainen myyjän erityisvastuu kulloinkin on. Myyjälle maksetaan vastuulisää esimerkiksi hänen
vastatessaan ja huolehtiessaan osastosta tai tuoteryhmästä.
Kun lisiä ei ole merkitty työsopimukseen, niiden maksu ei perustu työnantajan ja työntekijän sopimukseen,
vaan kulloinkin työnantajan direktiovallassa oleviin myyjän työtehtävien tarkempaan määrittelyyn ja kaupan työehtosopimuksen määräyksiin
lisien maksusta. Tällöin työsopimuksessa on tehtävästä maininta myyjä.

Jos edellytykset kaupan työehtosopimuksen mukaisten lisien maksuun poistuvat, työehtosopimuksen
mukaisia lisiä ei tarvitse työntekijälle maksaa ja ne voidaan poistaa välittömästi seuraavan palkanmaksukauden alusta ilman irtisanomisaikaa. Lisän poistaminen edellyttää vastuuaseman todellista poistumista ja esimerkiksi tilausvastuun ja tuoteryhmän
hoitovastuun on poistuttava, jotta lisä on oikeus poistaa.
Kaupan työehtosopimuksen mukaiset lisät eivät voi vakiintua työsuhteen ehdoiksi, jos ne selvästi perustuvat työehtosopimuksen sisältöön
ja erittelyyn. Jos lisät on eritelty erikseen palkkanauhassa, on siitä todennettavissa, että lisät perustuvan kaupan työehtosopimukseen ja että ne
on selvästi eritelty muusta palkasta.

kan heti ja vapauttaa työntekijän irtisanomisajaksi työntekovelvoitteesta
(TT 1991-27). Tämä pätee siis vain
epäsäännöllisen työajan lisiin mutta ei työtehtävästä tai erityisvastuusta
maksettavaan lisään. Kun työntekijä
irtisanotaan, työehtosopimuksiin perustuvat vastuulisät samoin kuin työsopimuksessa sovittu palkka on maksettava koko irtisanomisaika.

Kimmo Nieminen

Määrittelemätön lisä on työntekijälle työsopimukseen perustuvaa lisää
peruspalkan päälle ja sen poistaminen edellyttää irtisanomisperustetta ja irtisanomisajan noudattamista.
Jos myyjän kanssa on sovittu taulukon ylittävästä kokonaispalkasta lisää erittelemättä, ei lisää voida poistaa työnjohtovallan nojalla eikä sitä
voida todentaa kaupan työehtosopimukseen perustuvaksi.
Irtisanomisaikana maksettavat lisät
Työntekijällä on oikeus saada täysi
palkkansa irtisanomisajalta. Täydellä palkalla tarkoitetaan kaikkia palkkaetuja. Työaikaan perustuvia lisiä,
kuten ilta-, lauantai- ja sunnuntaityökorotusta ei kuitenkaan tarvitse maksaa sellaisessa tilanteessa, jossa työnantaja lakkauttaa toimipai-
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Lomamuistio
Kesälomat ovat jälleen ajankohtaisia. Kesäloma (normaalisti 24 arkipäivää) on annettava ja pidettävä 2.5.
- 30.9.2014 välisenä aikana. Nyt pidettävä loma on ansaittu lomakaudella 1.4.2013 - 1.3.2014.
Loman antaminen
Työnantaja määrää vuosiloman ajankohdan kuultuaan sitä ennen toimihenkilöä ajankohdasta. Loman ajankohta on ilmoitettava kuukautta ennen loman tai sen osan alkamista.
Jos 1 kuukauden ajan noudattaminen ei painavasta syystä ole mahdollista, loman ajankohta on ilmoitettava viimeistään kahta viikkoa ennen.
Työnantaja on sidottu kerran vahvistamaansa ajankohtaan eikä voi muuttaa ajankohtaa sopimatta siitä työntekijän kanssa. Työnantaja on velvollinen korvaamaan työntekijälle esimerkiksi peruuntuneesta matkasta tai lomamökistä aiheutuneet kulut.
Vuosiloma pidetään pääsääntöisesti
yhdenjaksoisena, mutta työnantajalla on oikeus jakaa työntekijän vuosiloma, mikäli se työn käynnissä pitämiseksi 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
työntekijän äitiys- eikä isyysvapaan
ajaksi. Loma saadaan antaa kuuden
kuukauden kuluessa vapaan päättymisestä.
Vuosilomapäivät
Vuosilomapäiviä ovat maanantai –
lauantai, eli 6 päivää viikkoa kohti lasketaan. Lomapäiviä eivät kesä-
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lomakautena ole sunnuntait, kirkolliset juhlapyhät, vapunpäivä eikä juhannusaatto. Siten nämä päivät eivät
kuluta vuosilomaa.
Lauantait lasketaan vuosilomapäiviksi. Vuosiloman ajankohta ratkaisee
sen, montako lauantaita siihen sisältyy. Lauantaiden määrässä on kuitenkin huomioitava työntekijöiden tasapuolinen kohtelu ja yrityskohtaiset
”lauantaisäännöt” ovat mahdollisia.
Kokoaikaisten ja osa-aikaisten lomat
loma annetaan samalla tavalla. Siten
esimerkiksi osa-aikaeläkkeellä ja osittaisella hoitovapaalla olevien vuosilomapäivät lasketaan samalla tavalla kuin kokoaikaisilla eikä vuosiloma
”pitene” osa-aikaisuuden johdosta.
14 työpäivää tai 35 tuntia kuukaudessa
Jotta toimihenkilö ansaitsisi lomaa
kyseiseltä kuukaudelta, tulee kuukauden aikana työskennellä vähintään
14 päivänä. Osa-aikaiseen työntekijään sovelletaan työtuntien perusteella sääntöä, jonka mukaan työtuntien
määrän tulee olla vähintään 35 kuukaudessa. Ansaintasääntöjä ei käytetä rinnakkain. Työtunteihin luetaan
myös esimerkiksi tehdyt ylityötunnit. Lisäksi mukaan lasketaan työssäoloon rinnastettavat päivät.
Vapaapäivät
Kaupan alalla loman alkamiseen vapaapäivänä tarvitaan työntekijän
suostumus. Vähintään 6 päivän loma
voi alkaa ilman työntekijän suostumusta hänen maanantaivapaapäivänä. Vähintään 6 päivän loman päättyessä muuna arkipäivänä kuin lau-

antaina työntekijällä on tällä viikolla
lomapäivien lisäksi vapaapäivä. Enintään 3 päivän lomaan ei voi sisältyä
vapaapäivää ilman työntekijän suostumusta. Vähintään 6 päivän pituisen vuosiloman alkaessa maanantaina on loman alkamista edeltävä sunnuntai vapaapäivä tai loman päättyessä lauantaina on seuraava sunnuntai vapaapäivä.
Lomapalkka
Kuukausipalkkainen toimihenkilö on
oikeutettu kuukausipalkkaansa myös
vuosiloman ajalta. Kuukausipalkkaan
kuuluvat työkohtaisuus ja henkilökohtaiset lisät. Vuosilomapalkka saadaan jakamalla kuukausipalkka 25:llä
ja kertomalla näin saatu päiväpalkka
vuosilomapäivien lukumäärällä. Lomapalkkaa laskettaessa kaupan alalla
siihen lisätään 31.3. mennessä vähintään vuoden kestäneissä työsuhteissa 12,5 % ja alle vuoden kestäneissä työsuhteissa 10 % lomanmääräytymisvuoden aikana maksetuista ilta- ja lauantaityökorvauksista sekä
muista tuntikohtaislisistä, esimerkiksi sunnuntaityökorotuksista, mutta ei
ylityökorvauksista. Kiinteät lisät, kuten kielilisä ja säännöllisesti maksettu
työkohtaisuuslisä kuuluvat kiinteään
kuukausipalkkaan.
Lomaraha
Lomaraha on 50 % loma-ajan palkasta. S-ryhmän esimiesten lomaraha
maksetaan loman alkaessa, ellei toisin sovita. Kaupan työehtosopimuksen mukaan työnantaja voi menetellä myös siten, että puolet lomarahasta maksetaan kesälomakautena pidetystä lomasta ennen loman alkua ja
puolet joulua edeltävän palkanmak-

sun yhteydessä. Kaupan työehtosopimuksessa on määräykset lomarahan vaihtamisesta vapaaksi. Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelujen
-alalla lomaraha maksetaan vuosiloman päättymistä seuraavana palkanmaksupäivänä. Lomarahan saaminen edellyttää pääsääntöisesti paluuta työhön.
Työkyvyttömyys
Jos työntekijä on vuosilomansa tai
sen osan alkaessa tai aikana synnytyksen, sairauden tai tapaturman vuoksi työkyvytön, loma on työntekijän
pyynnöstä siirrettävä myöhempään
ajankohtaan. Siten työntekijällä on
oikeus saada loma siirretyksi ensimmäisestä sairauspäivästä alkaen myös
tullessaan työkyvyttömäksi lomansa aikana. Työntekijän on ilman aiheetonta viivytystä pyydettävä loman
siirtämistä eikä pelkkä lääkärintodistuksen toimittaminen riitä. Loman
siirryttyä työntekijä on sairauslomalla, ja hänellä on oikeus saada normaali sairausajan palkka. Siirretyn loman
uudesta ajankohdasta työnantajan on
ilmoitettava kahta viikkoa tai, jos tämä ei ole mahdollista, viimeistään
viikkoa ennen loman alkamista.

Marimekosta
Marimekkoon

Viime kesä oli hieman yli viisikymppiselle Eija
Voutilaiselle hämmennyksen aikaa. Maaliskuussa
työnantaja ilmoitti, että muutoksia on tulossa ja ytneuvottelut alkoivat. Toukokuun puolivälissä sitten
ilmoitettiin, että Eijan työnantaja Marimekko lopettaa
tehtaansa Sulkavalla ja Kiteellä, ja samalla loppuivat
tehtaiden yhteydessä olleet myymälät. Lopettaminen
ei aivan kirkkaalta taivaalta tullut, mutta oli tietenkin
yllätys. Ja pettymys.
Kiteellä myymälälle löytyi uusi paikka, mutta Sulkavan tehtaanmyymälälle ei. Yhtäkkiä Eija Voutilainen oli
yli kolmen vuosikymmenen työsuhteen jälkeen tyhjän päällä. Työt loppuivat elokuun lopussa, työsuhde
marraskuun puolivälissä. - Oli tunteikas syksy, sekä meillä että vakioasiakkaillamme, kertaa Eija Voutilainen.
Eija otti jo heti myymälän lopettamisen varmistuttua yhteyttä TE-keskukseen. Hän etsiskeli netissä alkavia koulutuksia ja mietti samalla, mitä hänellä on sellaista, mitä hän jo
vähän osaa ja mikä häntä kiinnostaa.
Rationaalisena ihmisenä hän mietti,
että sellaiselle uralle olisi helpompi
työllistyä, mille joko jo olisi kiinnostusta tai vähän pohjatietoja ja missä
työllisyystilanne olisi hyvä.
Silmiin sattui Taloushallinnon osaaja-koulutus, joka kiinnosti. Hän otti
yhteyttä työttömyyskassaansa, kyseli
koulutusvaihtoehdoista ja tukimuodoista sekä TE-keskukseen, josta hänet ohjattiin ammatinvalintapsykologille. Hän kävi vielä työterveyslääkärilläkin, ja sai paperit, joilla voi hyvin

hakeutua koulutukseen. Hakemuksen ja haastattelun jälkeen koulutuksesta innostunut Eija joutui odottelemaan vielä joitakin viikkoja, ennen
kuin tieto hyväksymisestä tuli. Tuona aikana hän ehti lukaista vanhoja
opiskeluaikaisia kirjanpidon oppikirjojakin kertauksena. – Olin aivan täpinöissäni, ja minusta tuntui, kuin
elämä olisi sillä hetkellä kirkastunut.
Työttömyys oli ehtinyt tulla todelliseksi, tunsin itseni jotenkin mitättömäksi, kun elämällä ei ollut mitään
pohjaa, kertoo Eija Voutilainen. Hän
kehuu koulua, opetusta ja 14 hengen
opetusryhmäänsä, jotka kaikki ovat
aikuisia, mutta eritasoisia. – Koulutus alkoi lokakuun lopussa viime
vuonna ja päättyy joulukuun 15. päivä tänä vuonna. Nyt olemme työssäoppimisjaksolla, kukin tahoillamme,
ja kesälomien jälkeen palaamme taas
koulun penkille, hyväntuulinen Eija
Voutilainen selvittää. Eija on työssäoppimisjaksollaan Sulkavan kunnalla, ja pitää siitäkin. – On mielenkiintoista nähdä, mitä siellä tehdään ja
kuinka asiat hoituvat. On ollut tosi
antoisaa ja mukavaa.

-Ihan työttömyyden alussa ja oikeastaan siinä, kun tieto työttömyydestä varmistui, oli lyhyt epätoivon hetki ja oli hyvin väsynyt. Tulevaisuus ja
oma pärjääminen pelotti ja suruakin
tunsin, koska olin tehnyt työtäni sydämellä. Minulla oli ikävä sitä työtäni ja työpaikkaa, muistelee Eija Vuotilainen. Työnantajaa kohtaan hän ei
sano tunteneensa katkeruutta, koska
sai olla 31 vuotta saman työnantajan
palveluksessa. – Sain toteuttaa tuona
aikana paljon haaveitani, muun muassa rakensimme talon. Tavallaan olin
kiitollinen työnantajalleni saamistani
työvuosista ja näin vaan kävi, koska
tuotanto loppui, sanoo Eija Voutilainen. Luonteelleen ominaiseen tapaan
positiivinen ja elämään myönteisesti suhtautuva Eija kuitenkin unohti
epätoivon ja alkoi suunnitella tulevaa
ja miettiä vaihtoehtoja.
- Uutisissa melkein joka päivä kerrotaan yt-neuvotteluista, irtisanomisista ja yritysten alasajoista. Se tuntuu
ihan erilaiselta, kun se sattuu omalle
kohdalle. Mutta kuka vaan voi vaikka
opiskelun kautta yrittää jotain uutta,
tai hyödyntää osaamistaan ja laittaa
yrityksen pystyyn, miettii Eija Voutilainen. Hän myös pohtii, onkohan
ihmisillä pelko kohdata työttömäksi jäänyt henkilö. - Törmäsin siihen,
että tervehdittiin kyllä, mutta ei haluttu ottaa mitään kontaktia. En olisi kaivannut surkuttelua ja voivottelua, en edes uteliaisuutta tilannettani
kohtaan, vaan lähinnä sitä, että olisi
edes kysytty, mitä kuuluu.
Eija Voutilainen ei kokenut tilannettaan häpeänä, varsinkin kun kaikilla oli tiedossa yrityksen tilanne, eikä
työttömyys ollut oma vika. Monella
tilanne on toinen. Itsetunto rakentuu
paljolti työn ympärille, ja kun sitä ei
enää ole, ei ole mitään. - Ja nyt kun
saan kerrankin opiskella kokopäiväisesti, otan tilanteesta kaiken hyödyn
irti enkä edes ajattele, että opiskelujen pohjalla olisi työttömyys. Sen tajuaminen, että minun ei työttömyyteni takia ollut pakko opiskella, vaan
halusin opiskella, nosti minua, sanoo Eija Voutilainen. Hän tosin paljastaa, että viisikymmentä täytettyään on ehtinyt opiskella työn ohessa jo datanomiksi ja suorittaa johta-

misen erikoisammattitutkinnon sekä
merkonomin tutkinnon näyttöperusteisesti. Ja koska on kokenut opiskelun työn ohella harrastukseksi ja mielen piristeeksi, suosittelee sitä toisillekin. - Uusiin asioihin saattaa mennä vähän pidempi aika kuin nuorena,
mutta kun on päättänyt, sen yleensä oppii.
Toukokuun alussa tuli Eijan elämään
toinen muutos: hänelle tarjottiin
määräaikaista osa-aikatyötä Marimekon Kiteen myymälästä esimiehenä
kesän ajaksi eli elokuun loppuun asti. - Kiteelle on 125 kilometriä suuntaansa, mutta kyllä sen työintoisena
jaksaa ja kesäkelillä, ja työtä on vaan
kolmena päivänä viikossa. On niin
ihana päästä taas töihin ja oli mukava, että he halusivat minut sinne.
Eivätkä Eijan yllätykset siihen loppuneet: Marimekko perustaa Sulkavalle
kesäksi pop up- myymälän, jota hänet pyydettiin vetämään.
Eija Voutilainen pohtii kesän ja opiskelujen jälkeistä aikaa. - Jos haen töitä, eikä niitä vaan ala löytyä, pitää
keksiä itse jotakin: perustaa yritys tai
ottaa mitä tahansa tarjolla olevaa työtä. Mahdollisuuksiinsa pitää uskaltaa
tarttua.

Te-toimisto voi ohjata hakijan työllistymistä edistäviin palveluihin
(esim. työnhakuvalmennus, työkokeilu, työvoimakoulutus, omaehtoinen opiskelu), joiden
ajalta hakijalle maksetaan ansiopäivärahaa.
Näiden palveluiden ajalta voi olla mahdollisuus
korotettuun ansio-osaan
ja verottomaan kulukorvaukseen (9€/pv).
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Tunneäly on työelämässä
vahvuus
Työelämässä ei riitä pelkkä älykkyys, tarvitsemme myös
kykyä tulla toimeen itsemme ja toisten kanssa. Korkea
tunneäly suojaa tutkitusti esimiestä itseään stressiltä ja
vaikuttaa myönteisesti koko työpaikan ilmapiiriin. Aalto-yliopiston ja Tampereen yliopiston yhteisessä tutkimushankkeessa on tutkittu tunneälyn vaikutusta käytännön johtamistilanteissa. Tutkijat videoivat esimiesten ja alaisten välisiä kehityskeskusteluja ja mittasivat
esimerkiksi keskustelijoiden sykettä ja kämmenten hikoilua. Kävimme kyselemässä LeadEmo-tutkimuksessa
(Edistynyt menetelmä esimiesten tunneälykkyyden kehittämiseksi) työskentelevältä Mikko Salmiselta Aaltoyliopistosta muutaman kysymyksen.
Mitä tunneäly on?
- Tunneosaamisen tai tunneälyn ajatellaan erään paljon käytetyn ja tutkitun teorian (Mayerin ja Saloveyn
kykymalli) mukaan koostuvan tunteiden havaitsemisesta, käyttämisestä, ymmärtämisestä ja hallinnasta.
Kaikkia näitä osioita voidaan kehittää ja työstä (työtehtävistä ja mm. organisaatiokulttuurista) riippuen eri
osioilla voi olla suurempi merkitys
kuin toisilla menestymisen ja hyvinvoinnin kannalta. Mikäli ollaan esimerkiksi asiakaspalvelutehtävissä, on
tärkeää havaita toisen tunnetiloja ja
myös ilmaista selkeästi omiaan. Kun
taas tehtävissä, missä ollaan enemmän yksin, saattaa olla suuremmassa roolissa omien tunteiden ymmärtäminen ja hallinta, selvittää Mikko Salminen. Tunneäly ei siis ilmene
pelkästään kanssakäymisessä toisten
ihmisten kanssa, tunneälykäs ihminen myös ymmärtää omia tunteitaan
paremmin.
Miten tunneälykäs ihminen
erottuu muista?
-Tunneälykäs ihminen voi erottua
edukseen monella tavalla, riippuen
siitä missä tunneälyn osa-alueella hän
on erityisen kyvykäs. Taitavan tunteiden havaitsijan ja ilmaisijan kanssa
vuorovaikutus on sujuvaa ja luontevaa. Hyvä tunteidensa hallitsija taas
on rauhallinen ja ei koe herkästi stressiä, sanoo Mikko Salminen ja jatkaa:
- Esimiestyössä tunteiden havaitseminen ja käyttäminen ovat hyödyl-
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lisiä taitoja kaikissa vuorovaikutustilanteissa. Omien tunteiden käsittely taas auttaa mm. stressaavista tilanteista selviämisestä. Lähtökohtana
on oman osaamisensa tiedostaminen
ja sen pohjalta kehittymisen suunnitteleminen.
Miten tunneälykkyys voi helpottaa esimiehen työtä?
-Havaitsimme LeadEmo-hankkeessa, että mm. tunneälykkäämpien esimiesten yksiköissä oli parempi ilmapiiri. Kolmen vuorokauden sykevälimittauksen perusteella tunneälykkäämmällä esimiehellä oli enemmän
ja syvempiä rentoutumisjaksoja tarkastelujaksolla; tunneäly kenties suo-

jaa stressin haitallisilta vaikutuksilta. En usko, että varsinaisesti tunneäly voisi hankaloittaa esimiehen työtä. Ylitunteellisuudesta toki voi olla
haittaa, mutta tällöin kyseessä onkin puutteelliset taidot tunteidensa hallinnassa, sanoo Salminen. Hänen mukaansa esimiestyössä yhdistyy
monia sellaisia haasteita, joista selviämisessä tunneäly auttaa. Esimerkiksi haastavat vuorovaikutustilanteet,
yllättäen eteen tulevat stressijaksot,
epävarmuus ja vastuullisuus ovat Salmisen mukaan kaikki tällaisia haasteita. Tunneälykäs esimies antaa kriittisenkin palautteen alaiselleen dialogisesti, keskustellen ja yhteistä ymmärrystä hakien. Hän ymmärtää
myös toisen heränneitä tunteita eikä
ota niistä heränneitä reaktioita henkilökohtaisesti.
Miten esimiehen tunneäly vaikuttaa työpaikan ilmapiiriin?
-Havaitsimme, että tunneälykkäämpien esimiesten yksiköissä oli parempi ilmapiiri. Näiden kartoitusten lisäksi havainnoimme ja mittasimme fysiologista aktiviteettia kehityskeskustelutilanteessa esimiehiltä ja
alaisilta. Havaitsimme, että tunneälykkäämmillä oli vähemmän (stressiin viittaavaa) kämmenten hikoilua.
Kenties tunneäly suojaa tällaisissa
stressaavissa johtamistilanteissa nousevalta stressiltä. Tunneälykkäämmän
keskustelijan kanssa käytyä keskustelua myös arvioitiin myönteisemmäksi kokemukseksi, kuin keskustelua

vähemmän tunneälykkään kanssa.
Oma tunneäly sai taas aikaan sen, että kehityskeskustelutilannetta arvioitiin vähemmän stressaavaksi, kertoo
Salminen. Hänen mukaansa pelkkä
esimiehen tunneäly ei voi ”pelastaa”
koko työyhteisöä. – Eihän esimies
pysty yksin koko työyhteisöä kannattelemaan, mutta roolinsa takia hänen
tunneälyllään on vaikutusta, myönteistä tai haitallista, kaikkiin työyhteisön jäseniin.
Esimiehen työ on stressaavaa ja esimerkiksi kaupan alalla muuttuu jatkuvasti stressaavammaksi mm. jatkuvan sähköpostivirran ja työn paineen
vuoksi.
Miten tunneäly suojaa stressiltä ja sen vaikutuksilta?
-Tunneälyn stressiltä suojaava vaikutus johtuu todennäköisesti juuri tunteiden ymmärtämisen ja käsittelyn
osioista. Tunneälykäs ymmärtää niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat hänessä
heränneisiin negatiivisiin tunteisiin ja
stressiin ja hänellä on työkalut näiden
tuntemusten tehokkaampaan käsittelyyn. Tunteita on helpompi käsitellä,
kun tietää syyn niiden heräämiseen.
Hän ei mene lukkoon tai pompi asiasta toiseen säikkyen jokaista varoitusmerkkiä, vaan pyrkii etenemään
suunnitelmallisesti hoitaen olennaisimmat tehtävät ensin, kertoo Mikko Salminen.

Kaupanalan esimiesliitto KEY ry:n
jäsenvakuutus

Meiltä saat
henkilökohtaista
palvelua.

Tuoteseloste 1.1. 2013 – 31.12.2015
Vapaa-ajan matkustajavakuutus
Vakuutetut
Vakuutettuina ovat liiton jäsenyhdistysten jäsenet ja Kaupan esimiesveteraanit ry:n jäsenet. Vakuutettuina ovat myös vakuutetun
mukana matkustavat alle 16-vuotiaat omat
lapset sekä vakuutetun kanssa samassa taloudessa asuvat alle 16-vuotiaat lapset.
Vakuutettuina ovat yllämainitut henkilöt,
joilla on vakinainen asunto Suomessa ja jotka
pääasiallisesti oleskelevat täällä. Tämä tarkoittaa, että jäsenellä on vakituinen osoite Suomessa ja että hän oleskelee yli puolet vuodesta Suomessa.
Vakuutusturva on sidottu liiton jäsenyyteen.
Jos jäsen eroaa tai erotetaan liitosta, vakuutusturva päättyy välittömästi.

Voimassaolo
Vakuutus on voimassa Suomesta ulkomaille tehtävillä vapaa-ajan matkoilla sekä vapaaajalla tehtävillä kotimaanmatkoilla. Suomessa
vakuutettu ei ole matkalla, kun hän on asunnollaan, työpaikallaan, opiskelupaikallaan,
vapaa-ajan asunnollaan, matkalla edellä mainitusta paikasta toiseen tai jos matkakohde
on linnuntietä alle 50 kilometrin etäisyydellä
edellä mainituista paikoista.
Vakuutus on voimassa enintään 45 vuorokautta matkan alkamisesta.
Vakuutus ei ole voimassa kilpaurheilussa tai
sen harjoittelussa, eikä ehdoissa erikseen poisrajatuissa urheilulajeissa tai harrastuksissa.

Matkasairaus ja matkatapaturma
Matkustajavakuutuksesta korvataan matkan
aikana alkaneen äkillisen sairauden tai sattuneen tapaturman aiheuttamat hoitokulut ilman ylärajaa. Vakuutuksesta korvataan myös
Turvan hyväksymä vakavasti loukkaantuneen
tai sairastuneen vakuutetun kuljetus kotimaahan. Matkasairauden hoitokuluja korvataan
enintään 90 päivää hoidon alkamisesta ja matkatapaturman hoitokuluja enintään kolme
vuotta tapaturman sattumisesta.
Matkasairaus on odottamaton ja äkillinen
lääkärinhoitoa vaatinut sairaus, joka lääketieteellisen kokemuksen mukaan on saanut alkunsa matkan aikana. Matkasairaudeksi ei katsota sairautta, jonka oireita on ilmennyt ennen
matkan alkamista tai jonka tutkimukset ovat
olleet kesken ennen matkalle lähtöä, vaikka
sairaus todetaan matkan aikana. Matkustaja-

vakuutuksesta korvataan kuitenkin myös ennen matkaa olleen sairauden äkillisen ja odottamattoman pahenemisen ensiapuluonteisen
hoidon kuluja matkakohteessa, mutta ei muita vakuutusehdoissa mainittuja kustannuksia, kuten esimerkiksi sairaankuljetusta takaisin Suomeen.
Matkatapaturma on matkalla sattunut äkillinen ja ulkoinen tapahtuma, josta aiheutuu
ruumiinvamma vakuutetun sitä tahtomatta.
Matkatapaturmana pidetään myös hukkumista, kaasumyrkytystä, lämpöhalvausta, auringonpistosta, paleltumista sekä huomattavasta
paineen vaihtelusta syntynyttä vammaa, ellei vakuutettu ole itse näitä aiheuttanut. Myös
äkillisen liikkeen tai voimanponnistuksen aiheuttama lihaksen tai jänteen venähdysvamma
matkalla katsotaan matkatapaturmaksi, ellei
sen syynä ole vakuutetun sairaus tai ruumiinvika. Lisäksi edellytetään, että lääkärinhoito on
aloitettu 14 vuorokauden kuluessa vammautumisesta.
Täydellinen luettelo korvattavista ja korvauksen ulkopuolelle jäävistä hoitokuluista on
vakuutusehdoissa.

Matkan peruuntuminen, keskeytyminen ja matkalta myöhästyminen
Matkan peruuntumisella tarkoitetaan matkalle lähdön estymistä. Matkan keskeytymisellä tarkoitetaan alkaneen matkan muuttumista. Matkan peruuntuminen tai keskeytyminen
korvataan, kun niiden syynä on vakuutetun tai
lähiomaisen odottamaton sairastuminen, tapaturma tai kuolema. Pakottavuus arvioidaan
lääketieteellisin perustein. Peruuntumisen tai
keskeytymisen syynä voi olla myös vakuutetun Suomessa olevaan omaisuuteen kohdistunut merkittävä vahinko, joka edellyttää läsnäoloa vahinkopaikalla.

Matkavakuutuskortti ja apu ongelmatilanteissa
Jäsenkortti, joka toimii myös matkavakuutuskorttina, on postitettu vakuutuksen piiriin
kuuluville jäsenille. Kortti kannattaa pitää matkalla mukana ja esittää hoitolaitoksessa. Näin
hoitolaitos voi todeta, että asiakkaalla on voimassaoleva matkavakuutus ja että hoidoille
löytyy maksaja.
Turva tekee yhteistyötä Tanskassa sijaitsevan
kansainvälisen hälytyskeskuksen SOS-Internationalin kanssa, joka auttaa matkailijoita ulkomailla sattuneissa sairaus-, onnettomuus- ja
kuolemantapauksissa. SOS:iin voi ottaa yhteyttä myös muissa kuin hätätapauksissa. Se voi
esimerkiksi neuvoa lähimmän luotettavan lääkäriaseman sijainnin tai auttaa, jos hoitolaitos ei suostu lähettämään laskua Turvaan. Hälytyskeskus päivystää ympäri vuorokauden ja
palvelee myös suomen kielellä. Myös Suomen
edustustoista voi pyytää apua hätätilanteissa.

Matkatavarat
Jäsenvakuutus ei sisällä matkatavaravakuutusta. Oma kotivakuutus saattaa kattaa myös
matkatavaroille sattuvat vahingot.

Lisätietoja
Jäsenvakuutuksen tarkempi sisältö ja vakuutuksessa olevat rajoitukset ovat vakuutusehdoissa. Ne löytyvät KEY:lle räätälöidyiltä
Turvan palvelusivuilta www.turva.fi/key. Vakuutusehdot saa myös Turvan toimipaikoista
tai pyytämällä palvelunumerosta 01019 5110.
KEY on ottanut jäsenilleen myös Liittoturvavakuutuksen järjestötehtäviin. Lisätietoa tästä
vakuutuksesta Turvan palvelusivuilla
www.turva.fi/key.

Matkustajavakuutuksen lähiomaiset
Matkustajavakuutuksessa lähiomaisella tarkoitetaan seuraavia henkilöitä:
• avio- tai avopuoliso
• vakuutetun omat ja hänen avio- tai
avopuolisonsa lapset ja lastenlapset
• vakuutetun kanssa samassa taloudessa
vakinaisesti asuvat muut kuin omat lapset
• vakuutetun omat ja hänen avio- tai avopuolisonsa vanhemmat, otto- ja isovanhemmat sekä sisarukset ja sisaruspuolet
• miniät ja vävyt
• yksi matkakumppani, jonka kanssa vakuutettu on kahdestaan varannut matkan

Meillä on tutkitusti tyytyväisimmät
vakuutusasiakkaat - jo kolmatta
kertaa peräkkäin*
Asiakkaidemme mielestä meillä asioiminen on
vaivatonta ja nopeaa. Vaalimme asiakassuhteitamme ja palkitsemme pitkäaikaisia asiakkaita
alennuksilla. Tervetuloa Turvaan, vanhat ja uudet asiakkaat.
(*EPSI Rating Asiakastyytyväisyystutkimus 2011, 2012, 2013)

Olemme asiakkaidemme omistama keskinäinen vakuutusyhtiö ja teemme yhteistyötä erityisesti ammattiliittojen kanssa. Palvelemme puhelimitse numerossa 01019 5110 ma-pe 8-18 sekä osoitteessa www.turva.fi
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Ennakkoilmoitus suosikin
paluusta syksyllä 2014!

KYMMENEN ASKELTA
MENESTYKSEEN
Merkkaa allakkaasi lähinnä oleva koulutus:
Mikkeli tiistai 30.9.2014 klo 18 - 20 Original Sokos Hotel Vaakuna Mikkeli
Lahti keskiviikko 8.10.2014 klo 18 - 20 Sibeliustalo
Joensuu torstai 9.10.2014 klo 18 - 20 Original Sokos Hotel Kimmel
Tampere tiistai 14.10.2014 klo 18 - 20 Original Sokos Hotel Ilves
Seinäjoki keskiviikko 15.10.2014 klo 18 - 20 Original Sokos Hotel Lakeus
Kokkola torstai 16.10.2014 klo 18 - 20 Original Sokos Hotel Kaarle
Kouvola perjantai 17.10.2014 klo 18 - 20 Original Sokos Hotel Vaakuna Kouvola

Kouluttajana toimii kaikkien tuntema
Juhani ”Tami” Tamminen, jonka ura
jääkiekon parissa sekä pelaajana,
valmentajana että asiantuntijana on
merkittävä. Tamminen on rakentanut
voittavia joukkueita ympäri
maailman erilaisissa, vaikeissakin
oloissa. Lopetettuaan ammattimaisen
jääkiekkovalmentamisen hän
keskittyi kouluttamaan ja
valmentamaan organisaatioita.

Koulutustilaisuudet ovat
maksuttomia. Jäsenet ovat
tervetulleita seuralaisen
kanssa.
Väliajalla tarjolla pientä iltapalaa.
Tervetuloa mukaan seuraamaan Tamin enegisiä esityksiä!

sivu | 16 |

”

Opi motivoimaan,
opi inspiroimaan
ja ennen kaikkea
opi hallitsemaan muutosta,
joka on aina myös
mahdollisuus.

KEY ry
maksaa
postimaksun

Kaupanalan esimiesliitto KEY ry
Tunnus 5006904
15003 VASTAUSLÄHETYS

PALVELUESIMIES
Kaupanalan esimiesliitto KEY ry:n jäsenlehti | 63. vuosikerta

Päätoimittaja:

Mika Valkonen
Toimitus:

PL 30, 15101 Lahti
Puhelin:

(03) 875 800
Telefax:

(03) 734 9002
Painopaikka:

Kirjapaino Euraprint,
Antinkuja 1, 27510 Eura
Puh. (02) 838 2700
Lehden ilmestymispäivät 2014
12.9. | 12.12.
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Postiosoite:
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Käyntiosoite:
Harjulankatu 4 A 1, Lahti
Puhelin: (03) 875 800
Telefax: (03) 734 9002
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etunimi.sukunimi@esimiesliitto.com
Internet: www.esimiesliitto.com

LAKIMIES

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

Oik.kand. Maarit Elonen
(03) 8758 050, 0500 844 473
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VT Teemu Närhi
(03) 8758 030, 044 554 7777
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Tiedottaja Marjo Leutola
(03) 8758 040, 050 331 7135
TYÖTTÖMYYSKASSA

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

JÄSENREKISTERI

Leena Öztürk
Puh. (03) 8758 010

Pankki: FI1980001000426024
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JÄSENHAKEMUS
JÄSENMAKSUN PERINTÄSOPIMUS
JÄSENTIETOJEN MUUTOSILMOITUS

Kaupanalan esimiesliitto KEY ry
Erityisalojen toimihenkilöiden työttömyyskassa

Jäljempänä mainitut työnantaja ja työntekijä ovat tänään tehneet jäsenmaksun perinnästä seuraavan sopimuksen:
Jos työnantajan allekirjoitus puuttuu, käsitellään lomake itsemaksavan jäsenen jäsenhakemuksena tai jäsentietojen muutosilmoituksena.

Jäsenyys

Haen

Kaupanalan esimiesliitto KEY ry:n ja Erityisalojen Toimihenkilöiden työttömyyskassan jäsenyyttä

uusi jäsen

vain Kaupanalan esimiesliitto KEY ry:n ja ao. jäsenyhdistyksen jäsenyyttä

työnantajatietojen muutos

vain Erityisalojen Toimihenkilöiden työttömyyskassan jäsenyyttä

liiton vaihto

Jäsennumero (liitto täyttää)

Liittymispäivä pv kk vvvv (jäsen täyttää)

Yhdistysnumero (liitto täyttää)

Liittonumero

028
Työntekijän
henkilötiedot

Henkilötunnus

Sukunimi ja etunimet (kutsumanimi alleviivattava)

Postinumero ja postitoimipaikka

Lähiosoite
Sähköpostiosoite

Kansalaisuus, ellei Suomen

Puhelin kotiin

Työntekijän
muut tiedot

Puhelin toimeen

Täytä, taita ja laita postiin

Äidinkieli
Suomi
Ruotsi
Työaika

Työsuhde

Ammattinimike / toimiala (esim. kauppa)

Vakinainen
määräaikainen
Jäsenyyteni siellä päättyi

Edellinen liitto / työttömyyskassa
Nykyinen työsuhde vuodesta

Matkapuhelin

kokoaikainen

Jäsenmaksun
perintä

Valtuutus ja
voimassaolo

Kommandiittiyhtiö

Jäsenmaksun

Avoin yhtiö

Hallituksen jäsen

tuntia/vko

Palkka euroa/kk (luottamuksellinen)

Nykyinen tehtävä vuodesta

Keskiaste
Kansakoulu / keskikoulu / peruskoulu
Ylioppilas
Omistus
Tiedot työntekijän
Omistan itse
%
Samassa taloudessa asuva perheeni omistaa
tai hänen perheenjäsenensä omistus- Yritysmuoto
Osakeyhtiö
Asema
Toimitusjohtaja

osa-aikainen

Vanhana jäsenenä siirtyminen edellyttää
siirtymistä toiseen työttömyyskassaan
kuukauden kuluessa.

Peruskoulutus

osuudesta työnantajayrityksessä

Muu, mikä

Korkea-aste

Palkan vakuutuksenalaisuus edellyttää,
että siitä on suoritettu ennakonpidätys
ja sosiaaliturvamaksu.

%

Muu, mikä

Muu, mikä

työntekijä maksaa itse (itsemaksava)

Täytä vielä alempana oleva lomakkeen kohta Työnantajan tiedot
ja postita lomake kokonaisuutena liittoon
Jäsenmaksusuorituksen saaja
Kaupanalan esimiesliitto KEY ry, PL 30, 15101 LAHTI

työnantaja perii,

alkaen

Anna lomake työnantajan täytettäväksi kohdan Työnantajan tiedot osalta.
Työnantaja toimittaa sen jälkeen lomakkeen liittoon.
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 jäsenmaksun työttömyyskassan maksamista ennakonpidätyksen alaisista etuuksista voimassa olevien
päätösten mukaisesti sekä vastaavasti liiton 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 annettu jäsenmaksun perintäsopimus. Tällä sopimuksella valtuutetaan
ammattiliitto/työttömyyskassa ilmoittamaan erostani aiempaan ammattiliittoon/työttömyyskassaan.

Suoramarkkinointi

Osoitetietojani ei saa käyttää muuhun kuin jäsenmarkkinointiin

Päiväys ja työntekijän allekirjoitus

______ / ______ 20______

TYÖNANTAJA TÄYTTÄÄ (JOS MAKSAT ITSE, TÄYTÄ SILLOIN TUMMENNETUT KOHDAT ITSE)

Työnantajan täydennettyä tietonsa alle on kopio lomakkeesta toimitettava liittoon välittömästi, koska työttömyyskassajäsenyys alkaa aikaisintaan vasta, kun liitto saa tiedon perinnän alkamisesta.

Työnantajan
tiedot

Työnantajan nimi

Työntekijän työpaikka

Lähiosoite

Työpaikan osoite

P ostinumero

P ostitoimipaikka

P ostinumero

Puhelinnumero

P ostitoimipaikka

Puhelinnumero

Työnantajan Y-tunnus

Työnantaja perintä alkaa

Palkkakonttori/käytetty tilitoimisto

Tilitystunnus (Sampo Oyj)

Yhteyshenkilö (tilitysten ja perinnän suorittaja)

Puhelinnumero

_

Työnantajan
päiväys ja
allekirjoitus

______ / ______ 20______
Vain, jos työnantaja perii

Kaupanalan esimiesliitto KEY ry
Käyntiosoite: Harjulankatu 4 A 1, 15150 Lahti
Postiosoite: PL 30, 15101 Lahti
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Faxnumero

Nimen selvennys ja asema

Puhelin (03) 875 800
Faksi (03) 734 9002

Sähköposti: etunimi.sukunimi@esimiesliitto.com
Internet: www.esimiesliitto.com

Tyhjennä

Tulosta

Liitto

Onkimadoista
rajakauppaan
Jari Palomäen ura kaupan alalla alkoi jo 7-vuotiaana,
kun hän ryhtyi myymään onkimatoja ja luonnonkukkia
Savonlinnan torilla. Torikauppiaan ura kesti
14-vuotiaaksi, ja sitten oli aika siirtyä markettiin
pullopojaksi. Palomäen haaveena on pienestä
pojasta lähtien ollut olla kaupan setä, ja niinhän siinä
sitten kävi. Tällä hetkellä se vaan on vähän erilaista
kaupantekoa.
Suhde rajakauppaan on vielä lyhyt,
toukokuun alussa tuli vuosi täyteen
nykyisellä työnantajalla eli rajakaupassa toimivalla Atma Tradella Laplandia Marketissa. Kokemusta alalta
kuitenkin löytyy paitsi torikaupasta,
myös marketista. Esimieheksi Palomäki eteni 18-vuotiaana. Välillä hän
ehti olla myyntiedustajana alkoholija energiajuomapuolella, mutta nyt
on taas palattu takaisin kaupan töihin. Tällä hetkellä hän toimii Nuijamaan Lapplandia Marketissa, mutta aloitti talossa Imatran Lapplandia Marketin pystyttämisellä, rekrytoinnilla ja suunnittelulla. Hän vastaa
yrityksen logistiikasta ja on mukana
vetämässä erilaisia projekteja. Koko
ketjussa, sen kolmessa toimipisteessä
(Imatra, Nuijamaa sekä Grande Orchidée, luksusbrändejä myyvä vaateliike) on tällä hetkellä noin 180 työntekijää. Atma Traden omistaa syyrialaislähtöinen Mohamad Darwich.
Epävakaus vaikuttaa
Atma Traden toimipisteissä suurin
osa asiakkaista on venäläisiä, parhaimmillaan jopa 99 %. Imatralla
suomalaisten osuus on hieman suurempi, koska myymälä sijaitsee taajamassa. Alkuvuosi on Venäjällä ollut sekä poliittisesti että taloudellisesti melkoista myllerrystä. - Rupla on
heikentynyt, Ukrainan kriisi ja Venäjän, erityisesti yksityisten ihmisten
taloustilanteen heikkeneminen ovat
vaikuttaneet siihen, että rajanylitykset ovat viime vuodesta selvästi vähentyneet. Vaalimaalla, joka on ollut
suurin ylityspaikka, kahden ensimmäisen kuukauden ylitykset vähentyivät 5 % ja Nuijamaalla jopa 13%,
Imatralla taas ollaan 9 prosentin kasvussa. Myös Viro on nostanut profiiliaan edullisemman hintatason mielenkiintoisena matkakohteena, mi-

kä vaikuttaa suoraan muun muassa meidän myyntiimme, kertoo Jari Palomäki. Ruplan heikkenemisellä
on todella iso merkitys. - Jos venäläinen maksoi joulukuussa eurosta 42
- 43 ruplaa, tämän vuoden puolella
huonoimmassa tapauksessa reilut 52
ruplaa. Eli totta kai se näkyy, ja tukkuostajissa jopa vielä enemmän, koska kertaostotkin ovat suurempia, selvittää Jari Palomäki. Laplandia-markettien asiakaskunnasta iso osa on ns.
tukkuostajia, eli he myyvät omia ostoksiaan eteenpäin omassa maassaan
esimerkiksi kioskeille.
Palomäen mukaan on myös ollut
huomattavissa ostosten siirtämistä myöhempään ajankohtaan talouden ja ruplan vahvistumisen toivossa, mitä nyt on jo vähän näkyvissäkin. - Tai ostetaan halvempaa, kuin
mitä ennen. Esimerkiksi kaviaarista on siirrytty edullisempaan kirjolohenmätiin. Ostokäyttäytymistäkin
on vähän muutettu, eli kotimaasta
ostetaan enemmän, kertoo Palomäki.
Reilut 20000 nimikettä
Rajakauppa ja suomalainen päivittäistavarakauppa eroaa melkoisesti toisistaan. Myymme venäläisille
elintarvikkeita ja käyttötavaraa. Valikoimamme poikkeaa tavanomaisista kaupoista. Me tuomme itse tavaraa
muun muassa Kiinasta, esimerkiksi
matkalaukkuja tai siivoustarvikkeita.
Tuotteet ovat laadultaan kilpailukykyisiä ja hinnaltaan edullisia, eli venäläisten vaatimusten mukaisia, selvittää Palomäki. Venäläiset ovat hyvin hinta- ja laatutietoista väkeä.
Elintarvikkeiden puolelta erityisesti lohi ja siitä jatkojalostetut tuotteet
on Atma Traden vahvuus. – Meillä
on oma savustamo ja omat sopimusviljelijät ja isot volyymit, joiden an-

siosta kala pysyy priimakuntoisena.
Lisäksi meillä on omia makuvariaatioita, jotka poikkeavat hieman suomalaisista, mutta tuntuvat istuvan
venäläiseen makuun. Tuomme myös
maahan makeisia, joita ei suomalaisista kaupoista löydy, kertoo Jari Palomäki.
Laplandia Marketin valikoiman laajuus on reilut 20 000 artikkelia, eikä se sisällä lainkaan hedelmiä, vihanneksia, lihaa, , alkoholi- eikä tupakkatuotteita. Henkilökunta on jatkuvasti yhteydessä asiakkaisiinsa ja
kuuntelee venäläisasiakkaita tarkalla
korvalla. – Otamme myyntiin kaikkea asiakkaiden toivomaa järkevän
rajoissa, sanoo Jari Palomäki.
Tavallisissa kaupoissa asiakaspaineet
keskittyvät työpäivän päättymiseen
eli iltapäivään ja iltaan. Rajakaupassa
paine on aamuvoittoinen pois lukien
viikonloput, jolloin painetta on kaiken aikaa. – Ihmiset tulevat rajan yli
usein pitkin yötä tai aamuvarhaisella, joten meidänkin on oltava valmiina jo kello 7. Eli aukioloajatkin ovat
muokkautuneet sen mukaisesti klo 7
- 19. Liikkeet saavat nykyään käydä kauppaa kaikkina viikonpäivinä,
kirkolliset ja muut juhlapäivät mukaan lukien, kello 7-21 välisenä aikana Lappeenrannan, Imatran, Parikkalan, Ruokolahden ja Rautjärven alueella. Aluehallintoviraston matkailullisista syistä myöntämä lupa on voimassa vuoden 2015 loppuun saakka.

lisävero maksetaan takaisin rajalla vähennettynä toimisto- ja muilla kuluilla. – Tällä tavoin saamme asiakasta sitoutettua, kun hän joutuu palaamaan takaisin saadakseen palautuksista hyödyn itselleen. Meillä on
käytössä molemmat systeemit, joista asiakas saa valita itselleen sopivamman, kertoo Palomäki.
Palomäen mukaan on viime aikoina
ollut aistittavissa jonkun verran kiinnostuksen hiipumista Suomea kohtaan, koska täällä ei ole tarjota venäläisasiakkaille heidän haluamiaan palveluita tai mitään erityistä uutta. Esimerkiksi Lappeenrannassa myymälöiden rakentaminen on perustunut
ja perustuu rajan läheisyyteen, ja sitä on turha kieltää. – Esimerkiksi
Lappeenrantaan mahdollisesti avattava suuri kodintarvikemyymälä vakuuttaa paikallislehdessä, että emme laske rajan takaa tulevan ostovoiman varaan. Minkä varaan he sitten
laskevat? Jos Venäjän päättäjät päättävät joku päivä laittaa rajat kiinni,
mitä sitten käy? Voimme vaan kuvitella, mitä Etelä-Karjalalle tapahtuu,
jos venäläisten virta rajan yli vähenee
tai lakkaa kokonaan, pohtii Jari Palomäki.

Invoice tai Global
Invoice-laskutussysteemissä, joka
Laplandia Marketeissa on käytössä,
asiakas saa koko maksamansa alv:n
takaisin eli täyden palautuksen, mutta vasta seuraavalla kerralla asioidessaan samassa kaupassa. Tässä on ero
globaaliin tax freehen, jossa arvon-
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TYÖTTÖMYYSKASSA TIEDOTTAA

Vuorotteluvapaan
edellytykset tiukentuvat
Vuorotteluvapaalakia ollaan muuttamassa. Esityksen mukaan vuorotteluvapaan työhistoriaedellytys nousee 16
vuoteen, sijaista koskevat edellytykset tiukentuvat ja vuorotteluvapaalle säädetään yläikäraja, jotta vapaalta ei voisi enää siirtyä vanhuuseläkkeelle. Muutokset tulisivat voimaan
1.9.2014. Uusia säännöksiä ei sovellettaisi, jos vuorottelusopimus on tehty ennen lain voimaantuloa ja vapaa
on alkanut vuoden 2014 aikana. Vuorotteluvapaan yläikäraja koskisi vuonna 1957 ja sen jälkeen syntyneitä.
Vaikka vuorotteluvapaalle jäämisen
ehdot yhtäältä tiukentuvat ja vapaan
käyttö vähenee, muutoksilla vahvistetaan vuorotteluvapaajärjestelmän alkuperäistä ideaa eli edistetään työssä jaksamista ja sijaisen työllistymisedellytyksiä. Muutokset tukevat myös
nuorten ja ikääntyvien työllistymistä.
Työhistoriaedellytys
16 vuoteen
Ehdotuksen mukaan vuorotteluvapaalle jääminen edellyttää jatkossa 16
vuoden työhistoriaa nykyisen 10 vuoden sijaan. Lainsäädäntöä on suunniteltu työhistoriaedellytyksen osalta toisaalta muutettavan niin, että
muussa EU/ETA-maassa tai Sveitsissä tehty työ otettaisiin huomioon laskettaessa työhistoriaedellytyksen täyttymistä.
Muutoin perusedellytykset pysyvät
ennallaan. Työssäoloaika lasketaan
edelleen työntekijän eläkelaissa tarkoitettujen työeläkelakien alaisten
ansioiden perusteella. Työhön rinnastettavaa aikaa saa edelleen olla enintään neljännes työhistoria-ajasta. Tulevaisuudessakin uudelle vuorotteluvapaalle voi jäädä oltuaan viisi vuotta töissä. Työssäoloedellytys 13 kk
samalla työnantajalla välittömästi ennen vapaata säilyy edelleen (saa sisältyä 30 päivää palkatonta poissaoloa).
Vuorotteluvapaasta maksettava korvaus pysyy myös samana. Vuorottelukorvauksen suuruus on työhistorian
pituudesta riippuen joko 70 prosenttia tai 80 prosenttia siitä työttömyyspäivärahasta, johon henkilöllä olisi oikeus työttömäksi jäädessään.
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Työntekijällä ei ole edelleenkään subjektiivista oikeutta vuorotteluvapaaseen, vaan vuorottelusta on aina sovittava työnantajan kanssa. Vuorottelija ja työnantaja sopivat vapaan yksityiskohdista kirjallisella vuorottelusopimuksella. Vuorottelusopimus sekä
selvitys vuorottelusijaisen palkkaamisesta on toimitettava jatkossakin ennen vuorotteluvapaan alkamista työja elinkeinotoimistolle. Vapaan saa sinänsä edelleen käyttää, miten haluaa.
Sijaista koskevat edellytykset
tiukentuvat
Vuorotteluvapaan sijaiseksi tulee palkata aina työtön työnhakija. Tällä
hetkellä laissa ei ole nimenomaisesti
määritelty sijaisen työttömyyden vähimmäiskestoa. Sosiaaliturvan ratkaisukäytännössä on katsottu, että edellytys täyttyy, jos sijainen on ollut työttömänä yhden päivän. Jatkossa edellytettäisiin, että sijainen on ollut työttömänä työttömänä (yhdenjaksoisesti
tai osissa) vähintään 90 päivää vapaata
edeltävän 14 kuukauden aikana. Tätä ei edellytettäisi, jos sijainen on alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias, tai alle 30-vuotias ja suorittanut ammattitai korkeakoulututkinnon vuoden sisällä vapaan alkamisesta.
Vuorotteluvapaalta ei voi enää
siirtyä vanhuuseläkkeelle
Vuorotteluvapaan käyttö sidotaan tulevaisuudessa työntekijän eläkelain
mukaiseen vanhuuseläkeikään siten,
että yläikäraja olisi vanhuuseläkkeen

alaikäraja vähennettynä kolmella vuodella. Vuorotteluvapaalle jäävän yläikäraja olisi tällä hetkellä siis 60 vuotta. Vuorotteluvapaa olisi aloitettava
sen kuukauden aikana, kun täyttää 60
vuotta. Ikäraja olisi sidottu voimassa
olevaan työeläkelainsäädäntöön. Yläikäraja koskisi vuonna 1957 ja sen jälkeen syntyneitä.
Muut muutokset
Vuorotteluvapaan kesto muuttuu nykyisestä 90−359 kalenteripäivästä
100−360 kalenteripäivään. Vähimmäispituuden muutos muun ohessa pidentää sijaisten sijaisuuksia. Voimassa olevan lain mukainen vuorotteluvapaan enimmäiskesto on perustunut sittemmin muutettuun eläkelainsäädäntöön ja säännöstä on
mahdollista yksinkertaistaa.
Vuorotteluvapaan jaksottamisesta olisi edelleen sovittava vuorottelusopimuksessa ennen vuorotteluvapaan alkamista, mutta vuorottelija ja työnantaja voisivat sopia vuorotteluvapaajakson ajankohdan muuttamisesta myös
vuorotteluvapaan aloittamisen jälkeen, kuitenkin ennen kyseessä olevan vapaajakson alkamista. Myös erimittaisten vuorotteluvapaajaksojen
keskinäisen järjestyksen muuttaminen olisi mahdollista. Mahdollisuus
sopia vuorotteluvapaajakson ajankohdan muuttamisesta koskisi vain tilannetta, jossa jaksotuksesta on ennalta
sovittu. Jos vuorotteluvapaa on vuorottelusopimuksessa sovittu pidettä-

väksi yhdenjaksoisena, vuorottelija ja
työnantaja eivät voi edelleenkään vapaan alkamisen jälkeen jaksottaa sovittua vapaata. Vapaan voisi jaksottaa
enintään kolmeen jaksoon. Vuorotteluvapaata jaksotettaessa kunkin jakson vähimmäispituus olisi 100 kalenteripäivää. Vuorotteluvapaan pidentämisestä olisi jatkossakin sovittava kaksi kuukautta ennen sovitun vuorotteluvapaan päättymistä.
Työsuhteen päättyminen työntekijästä riippumattomasta syystä vuorotteluvapaan 100 ensimmäisen päivän aikana ei aiheuttaisi enää etuuden takautuvaa menettämistä. Nyt korvauksen menettää koko vapaalta syystä
riippumatta vähimmäisajan jäädessä
täyttymättä.
Vuorotteluvapaa-asiakirjojen toimittamista koskevia ehtoja väljennetään
uudessa laissa. Jatkossa jos sijaisen
työsopimus toimitetaan TE-toimistoon vapaan alkamisen jälkeen kohtuullisessa ajassa, oikeus korvaukseen
syntyy vapaan alusta saakka. Nyt oikeus syntyy vasta siitä, kun sopimus
on TE-toimistoon toimitettu (vaikka toimittamatta jättämisen viive olisi johtunut vain työnantajasta).

Vanhan ja uuden järjestelmän vertailua
Edellytys

Nyt

Uusi

Vapaalle jäävän työhistoriaedellytys

10 vuotta

16 vuotta

Vapaan kesto

90 – 359 päivää

100 – 360 päivää

Vapaalle jäävän yläikäraja

Ei

Vapaa aloitettava, ennen kuin täyttää 60 vuotta

Sijaisen työttömyys

1 päivä riittää

3 kuukautta viimeisen 14 kuukauden aikana ja vähintään 1
päivä välittömästi ennen vapaata.
”Ohituskaista”: 3 kuukauden työttömyyttä ei edellytetä
•
•
•

alle 25-vuotiailta sijaisilta
alle 30-vuotiailta vastavalmistuneilta sijaisilta (alle vuosi
ammatillisen tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta)
yli 55-vuotiailta sijaisilta

Etuutta on haettava kolmessa
kuukaudessa
Työttömyysetuutta ei ilman erityisen painavaa syytä myönnetä takautuvasti pitemmältä kuin kolmen kuukauden ajalta ennen hakemuksen vireille tuloa. Se esimerkiksi, ettei etuuden hakijalle ole kerrottu velvollisuudesta hakea
etuutta, ei ole peruste myöntää etuutta määräajan kulumisen jälkeen. Työttömyyskassalle tulee lisäksi kassan asettamassa määräajassa toimittaa etuusoikeuden ratkaisemista varten sen pyytämä muu tieto ja lisäselvitys etuuden
menetyksen uhalla. Etuutta on erikseen haettava. Se, että työttömyyskassalle toimitetaan vain palkkatodistuksia
tai muita asiakirjoja etukäteen, ei ole etuuden hakemista.

Kolmessa kuukaudessa
Etuutta koskeva hakemus tulee toimittaa sille työttömyyskassalle, jonka jäsen henkilö on. Se, että hakemuksen toimittaa esimerkiksi työvoimaviranomaiselle tai ammattiliitolle, ei riitä. Hakemus tulee vireille sinä päivänä, kun se on saapunut
työttömyyskassalle joko postitse tai
sinne muuten toimitettuna. Etuutta
on haettava kolmen kuukauden kuluessa. Päivärahaa voidaan vain erityisen painavasta syystä myöntää pidemmältä kuin kolmen kuukauden
ajalta takautuvasti.
Vakiintuneessa ratkaisukäytännössä on katsottu, että asiassa on ollut painava syy maksaa päivärahaa
takautuvasti, kun päivärahahakemus on myöhästynyt siitä syystä, että henkilölle on annettu työ- ja elinkeinotoimistosta selvästi virheellistä tietoa etuuden hakemisesta. Tällöin kuitenkin edellytetään, että virheellinen neuvonta on johtanut
päivärahahakemuksen myöhästymiseen. Pelkän puutteellisen tiedon antamiseen ei voi vedota (Vako
30.9.2010/6953/2009/3491). Siihen, ettei asiaa ole kerrottu esimerkiksi työttömyysturvan puhelinneuvonnassa, ei voi myöskään vedota
(Vako 10.6.2010/1642/2009/2255).
Myös sellainen hakijan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella oleva seikka, joka estää päivärahahake-

muksen toimittamisen määräajassa,
voi olla erityisen painava syy. Tällainen syy voi olla esimerkiksi äkillinen
ja vakava sairaus. Sen sijaan esimerkiksi lähiomaisen sairaus tai kuolema ei ole tällainen peruste (Vako
28.2.2013/2418/2012/761).
Päivärahaa haetaan yleensä vakiomuotoisella lomakkeella. Oikeuskäytännössä on katsottu kirjallisen hakemuksen tulleen vireille, vaikkei sitä oltu tehty kassan käyttämälle lomakkeelle. Sen sijaan hakemuksen
ei ole katsottu tulleen vireille lomautusilmoituksen ja saatekirjeen lähettämisellä työttömyyskassalle. Myöskään pelkän palkkatodistuksen lähettämisellä asia ei tule vireille (Vako18.11.2010/1415/2010/4270).
Työvoimapoliittisen lausunnon viivästyminen ei ole laissa tarkoitettu
erityisen painava syy. Se, että henkilö odottaa työvoimapoliittista lausuntoa ennen kuin hakee työttömyyspäivärahaa, ei siis ole syy päivärahan takautuvalle myöntämiselle.
Henkilön tietämättömyys hakuaikaa
koskevista säännöksistä ei ole erityisen painava syy myöntää etuutta takautuvasti kolmea kuukautta pidemmältä ajalta (Vako 17.1.2013 Dnro
1520/2012/175).
Myöskään palkkatodistuksen odottamisen tai palkanmaksun viivästymisen ei ole katsottu olleen erityisen painava syy etuuden ta-

kautuvalle myöntämiselle (Vako
10.6.2010/1642/2009/2255). Sekään, että henkilön tarkoitus on hakea etuutta ”kerralla enemmän”, ei ole
laissa tarkoitettu erityisen painava syy
(Vako 20.6.201/5195/2010/2440).
Työsuhteen päättymiseen liittyvän
todistuksen, oikeuden päätöksen tai
eläkepäätöksen odottaminen ei ole
myöskään erityisen painava syy maksaa etuuttaa pidemmältä kuin kolmen
kuukauden ajalta takautuvasti. Selvitykset on mahdollista aina toimittaa työttömyyskassalle jälkikäteen ja
etuutta hakea sitä ennen määräajassa.
Muun ohessa se, ettei ulkomainen viranomainen ole antanut työttömyysetuutta Suomessa jälleen hakevalle
henkilölle ansiopäivärahahakemuksen ratkaisemiseksi tarvittavaa lomaketta aiemmin, ei ole peruste etuuden myöntämiselle määräajan jälkeen
(Vako 10.5.2012/6175/2011/1783).
Määräajan ylittyminen ilman erityisen painavaa syytä johtaa siihen, että hakija menettää oikeutensa päivärahaan ajalta, jolta hakemus on myöhässä. Määräajan pituus lasketaan siten, että esimerkiksi 15.4. työttömyyskassaan saapuneen hakemuksen
perusteella etuus voidaan ilman erityisen painavaa syytä myöntää aikaisintaan 15.1. alkaen. Määräaika koskee sekä ensimmäistä päivärahahakemusta että jatkohakemusta. Siihen, ettei hakulomakkeita ei ole ollut riittävästi, ei voi vedota (Vako
15.12.2011/6681/2010/4696). Lisäksi määräaika koskee myös lapsikorotuksen hakemista (Vako
6.9.2012/6486/2011/3006). Määräaika ei koske sen sijaan ns. seitsemän
päivän omavastuuaikaa.
Lisäselvityksen toimittaminen
Hakemus tulee vireille myös silloin,
kun se on puutteellinen. Hakemuksen ollessa sillä tavoin puutteellinen,
ettei sen pohjalta voi tehdä päätöstä,
on työttömyyskassan varattava hakijalle tilaisuus puutteen poistamiseen.
Lisäselvityksen toimittamiselle asetettava määräaika on työttömyyskassan
harkinnassa sekä asettamisen että pi-

tuuden suhteen. Lisäselvityksen toimittamatta jättäminen johtaa etuushakemuksen hylkäämiseen kun pyydettyä, tarvittavaa tietoa ei toimiteta määräajassa. Jos etuutta on haettu
kolmen kuukauden määräajan jälkeen, ei puutteellisuuttakaan voida
enää takautuvasti korjata.
Henkilön tulee toimittaa kaikki pyydetyt selvitykset työttömyysetuuden
myöntämistä ja maksamista varten.
Tällainen tieto on esimerkiksi palkkatodistuksen puutteellinen merkintä,
selvitys toteutuneesta viikkotyöajasta tai maksettujen palkkaerien kohdentumisesta. Etuutta ei voida myöskään määrittää, ellei tietoa maksetuista sosiaalietuuksista toimiteta. Hakemus voidaan hylätä jo siksi, ettei henkilö toimita työssäolon kertymisen ja
täyttymisen seuraamiseksi tarvittavia
tietoja työttömänä ollessaan (TTLK
6.1.2011/5829/10/A).
Työtön ei voi vedota lisäselvityksen
toimittamatta jättämisen syyksi siihen, että hän on pyytänyt työnantajaa toimittamaan työttömyyskassalle jonkin selvityksen eikä työnantaja ole näin toiminut (TTLK
13.12.2010/4648/10/A). Perusteeksi tietojen toimittamatta jättämiselle
ei myöskään kelpaa se, ettei tietoa ole
enää saatavilla taikka, ettei työnantaja sitä anna. Itse itselleen ei kukaan
voi todistuksia myöskään kirjoittaa,
joten etuushakemus hylätään puutteellisten tietojen perusteella, jos kyseessä on selvitys, jonka työnantajan
tulee allekirjoittaa (esimerkiksi tuntiselvitys tietyltä ajanjaksolta, TTLK
26.10.2000/3181/0/A).
Määräajassa hakemisen suhteen on
aina myös muistettava, ettei postin
puutteelliseen kulkemiseen voi normaalisti vedota. Hakemus ja muut
asiakirjat toimitetaan asiointiosoitteeseen aina lähettäjän omalla vastuulla
ja lähettäjän riskillä on, että asiakirja saapuu viranomaiselle määräajassa
(Vako 25.8.2011/812/2011/2858).
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Kokouksia
Kaupanalan esimiesliitto KEY ry jakautuu alueellisiin piiriyhdistyksiin, joiden on pidettävä sääntömääräinen vuosikokouksensa syys – marraskuiden välisenä aikana. Käsiteltävänä ovat mm. edellisen vuoden tilinpäätös, seuraavan toimintavuoden talousarvio ja toimintaohjelma. Paikalla on liiton
edustaja.
Satakunnan piirin Kaupan Esimiehet ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään Sokos Hotel Virun Andante-kokoustilassa, ositteessa Viru väljak 4, Tallinna, Viro, lauantaina 4.10.2014 klo 9 alkaen. Kokouksessa esillä sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa. Johtokunta
Pohjois-Karjalan piirin Kaupan Esimiehet ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään Sokos Hotel Kimmelissä, osoitteessa Itäranta 1, Joensuu, torstaina
9.10.2014 klo 20 alkaen. Kokouksessa esillä sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa. Johtokunta
Keski-Pohjanmaan piirin Kaupan Esimiehet ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään Original Sokos Hotel Kaarlen kokoustiloissa, osoitteessa Kauppatori 4, Kokkola, torstaina 16.10.2014 klo 20.00 alkaen. Kokouksessa esillä sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa. Johtokunta
Kymen piirin Kaupan Esimiehet ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään
Original Sokos Hotel Vaakunan kokoustiloissa, osoitteessa Hovioikeudenkatu 2, Kouvola, perjantaina 17.10.2014 klo 20.00 alkaen. Kokouksessa esillä
sääntömääräiset asiat.

Etelä-Savon piirin Kaupan Esimiehet ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään tiistaina 30.9.2014 Sokos Hotel Vaakunan kokoustiloissa, osoitteessa Porrassalmenkatu 9, Mikkeli, klo 20.00 alkaen. Kokouksessa esillä sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa. Johtokunta
Etelä-Suomen piirin Kaupan Esimiehet ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään Sibeliustalossa, osoitteessa Ankkurikatu 7, Lahti, keskiviikkona
8.10.2014 klo 20 alkaen. Kokouksessa esillä sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa. Johtokunta
Pirkka-Hämeen piirin Kaupan Esimiehet ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään ABC Lahdesjärven kokoustiloissa, osoitteessa Automiehenkatu 39,
Tampere, keskiviikkona 1.10.2014 klo 18.00 alkaen. Kokouksessa esillä sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa. Johtokunta
Lounais-Suomen piirin Kaupan Esimiehet ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään ABC Auranlaakson kokoustiloissa, osoitteessa Kaarinantie 702,
Turku, lauantaina 15.11.2014 klo 13.00 alkaen. Kokouksessa esillä sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa. Johtokunta
Etelä-Pohjanmaan piirin Kaupan Esimiehet ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään Sokos Hotel Lakeudessa, osoitteessa Kauppatori 1 - 3, Seinäjoki, keskiviikkona 15.10.2014 klo 20.00 alkaen. Kokouksessa esillä sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa. Johtokunta

Tervetuloa. Johtokunta

Ylös, ulos ja kentälle!
Esimiesliiton jäsenten käytössä on
tälläkin golf-kaudella liiton omistuksessa olevia golf-pelioikeuksia. Liiton
osakkeiden pelioikeudet ovat niin jäsenten kuin heidän perheittensäkin
käytettävissä. Liiton jäsenyyden (tai
mukana olevan perheenjäsenen jäsenkortin) lisäksi pelaamiseen tarvitaan green card ja jonkin golf-seuran
jäsenyys.
Meri-Teijo Golf, MTG
* (02) 7363 955
Meri-Teijon osakkeeseen kuuluvalla pelioikeudella voi kerrallaan pelata yksi henkilö ilmaiseksi. Päivittäisiä
pelejä ei ole rajoitettu. Lisätietoja osoitteesta www.meriteijogolf.com.
Kentälle pääsee pelaamaan seuraavasti:
Varaa tiiaika kentän toimistosta. Ilmoita ehdottomasti aikaa varatessasi,
että pelaat KEY:n pelioikeudella
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Soita liiton toimistolle (03) 875
8040/Marjo ja ilmoita varaamasi aika
Liiton toimisto vahvistaa varaukset
kentälle. Kun pelioikeutta kuitatessasi esität KEY:n jäsenkortin, saat käyttöösi peliin oikeuttavan lätkän maksutta. Ilman vahvistusta ei siis pääse
pelaamaan.
Nurmijärven Golfkeskus, NGK
* (09) 2766 230
Nurmijärvellä osakkeeseen kuuluu
neljä pelioikeutta, eli yhtä aikaa voi
pelata jopa neljä henkilöä. Jäsen voi
ottaa mukaansa yhden pelikaverin.
Käytäntö kaudella 2014 on seuraava:
Jäsen varaa lähtöaikansa suoraan kentän toimistolta ja ilmoittaa samalla,
käyttääkö yhtä vai kahta lätkää. Varatessa on myös muistettava mainita, että käyttää Esimiesliiton pelioikeutta.

Lätkiä noudettaessa mukana on oltava liiton jäsenkortti. Lätkät luovutetaan käyttöön vain jäsenkorttia ja
kuittausta vastaan.
Jokainen käyttäjä maksaa kentän
hallinnointimaksun itse pelaamaan
mennessään.
Käytön seuranta on edelleen liiton
toimistolla, mutta jäsenen ei tarvitse
ilmoittaa lähtöaikojaan liiton toimistolle. Jäsen voi kauden aikana käyttää
pelioikeutta enintään 20 kertaa. Jäsenen käyttöön sisältyvät myös mahdollisen seuralaisen pelit.
Nurmijärvellä on kolme erillistä
9-reiän rataa (27 reikää) sekä 9-reikäinen par-3 harjoitusrata. Golfkeskus sijaitsee luonnonkauniissa, kumpuilevassa metsämaisemassa. Jos et
ole vielä tutustunut kenttään, voit
katsoa lisätietoja osoitteesta www.
nurmijarvi-golf.fi.

Tuttu kesäetu Etelä-Suomen
piirin jäsenille

Nyt RUISrockataan

Lounais-Suomen piirin jäsenet! Nyt
hopi hopi varaamaan liput Ruisrockiin 5.7. Tarjolla jälleen huikea artistikattaus (mm. Lily Allen, Michael Monroe, Haloo Helsinki, J. Karjalainen, JVG, Anna Abreu, Karri Koira, Musta Barbaari...) ja ainutlaatuinen tunnelma!

Etelä-Suomen piiri (pääkaupunkiseutu, Lahti,
Hämeenlinna, Loviisa yms) tarjoaa piirinsä jäsenille ja heidän perheilleen taas ilmaisia lippuja Korkeasaaren eläintarhaan kesälle 2014.
Lippuja voi varata liiton toimistolta max 2 aikuisten ja 2 lastenlippua/jäsen puhelinnumerosta (03) 875 8010/Leena tai sähköpostilla
leena.ozturk@esimiesliitto.com. Kuljetukset
ja laivaylitykset eivät kuulu pakettiin mukaan.

Liput piiriyhdistyksen jäsenille kaksi
yhden hinnalla eli kaksi lauantain yhden päivän lippua hintaan 75€.
Soita ja varaa lippusi heti numerosta
03 875 8010. Lippuja max 2/jäsen.

Risteillen syyskuiseen Tallinnaan!
Etelä-Suomen piirin perinteiselle syysristeilylle lähdetään 19. - 20.9.2014. Hinta
jäsenelle + avecille on 40 €/hlö, kun 4 henkeä majoittuu B4-hytissä, B2-hytissä hinta on 60 €/hlö.
Silja Europa lähtee Tallinnan suuntaan
Länsisatamasta klo 18.30, mutta yhteinen
buffet ruokailu alkaa jo klo 17.30. Laivaan
pääsee klo 17. Ole siis ajoissa paikalla Länsisatamassa, eli viimeistään klo 16.45.

Matka sisältää risteilyn, buffetruokailun,
infotilaisuuden klo 21, muutaman drinkkilipun, maihinnousun Tallinnaan lauantaina klo 8 – 12 ja tietenkin hyvää seuraa.
Risteilylle ei ole järjestetty yhteiskuljetuksia. Sitovat ilmoittautumiset 15.8. mennessä toimistolle Marjolle niin kauan kuin
paikkoja riittää joko 03 875 8040 tai marjo.leutola@esimiesliitto.com.

Muistathan ilmoittaa samalla syntymäajat
sekä mahdollisen Siljan Club One kortin
numeron. Alaikäisiltä, eli alle 18-vuotiailta, tarvitsemme samassa hytissä olevan täysi-ikäisen (vähintään 25-vuotias) vanhemman tai huoltajan nimen. Matkalle tarvitaan myös kuvallinen henkilökortti.
Varaa paikkasi syyskauden avaukseen!

Esimiesveteraanit Vilnaan elokuussa
Kaupan esimiesveteraanit
ry järjestää jäsenilleen virkistysmatkan Vilnaan 25. –
29.8.2014.
Lähtö: 25.8. kello 18.30 Helsinki, Länsisatama, Tallink Europa
Paluu: 29.8. kello 21.30 Helsingin Länsisatamaan
26.8. aamulla maihin Tallinnassa, satamaaukiolla odottavat opas ja bussi. Matkustajia pyydetään poistumaan laivalta mahdollisimman nopeasti, sillä maihinnousun
alettua bussi lähtee satamasta viimeistään
30 minuutin kuluttua. Tallinnasta Vilnaan
on noin 600 kilometriä. Ajomatkalla Vilnaan pidetään kaksi taukoa, toinen Virossa ja toinen Liettuan puolella. Perille saavutaan illalla.
27.8. aamiaisen jälkeen lähdemme oppaan
johdolla tutustumaan Vilnaan sekä kiertoajelun että -kävelyn merkeissä.
28.8. aamiaisen jälkeen noin kello 9.30 retki Trakaihin. Retken kesto on noin 4 tuntia.
Opas on mukana koko retken ajan.
29.8. aamiainen hotellilla. Kotimatkalle
bussi hakee Panorama- hotellilta kello 8.00.
Tallinnasta paluu Star-pikalaivalla Helsinkiin kello 21.30.

Matkan hinta 170 e/hlö (myös seuralaisen
hinta), normaali hinta 239e/hlö. Lisämaksu
1h huoneessa/hytissä on 70 euroa.
Bussikuljetukset Suomessa, meno Helsinkiin 15 €/henkilö, eivät kuulu sisälly matkan hintaan, vaan jokainen maksaa ne itse ja erikseen.

Matkan hintaan kuuluu:

Ilmoittautuminen Leena Ötzturk liiton toimistolle 03 8758010 24.6.2014 mennessä.
Matkustajan tulee ilmoittaa seuraavat tiedot: etu- ja sukunimi, sukupuoli, gsm-numero, kansalaisuus, syntymäaika (ppkkvv)
ja mahdollinen invaliditeetti (jolla voi olla merkitystä pelastustoimenpiteiden kannalta).

pikalaivamatka Tallinna-Helsinki kansipaikoin

Esimiesveteraanien Vilnan matkalle on varattu Ikaalisten Matkatoimiston bussipaikkoja 25.8.matkalle Helsinkiin seuraaville
reiteille:

bussikuljetus ohjelman mukaisesti

Ikaalinen-Tampere-Hki 25 paikkaa

oppaan palvelut Tallinnasta alkaen

Heinola-Lahti-Helsinki 5 paikkaa

3 yötä 2hh

Imatra-Lpr-Kvl-Kotka-Hki 5 paikkaa

Busseilla satamaan saapuvat matkustajat
saavat matkalippunsa satamassa kuljettajalta. Satamaan suoraan saapuvat saavat matkalippunsa tuntia ennen laivan lähtöä, Länsiterminaalin 1.krs (rappujen ohi ja vasemmalle). Satamassa tulee olla 1 tunti ennen
laivan lähtöä. Matkalla oltava mukana voimassa oleva passi tai EU:n virallinen henkilökortti.

Bussimatkan aikana käytettävä turvavöitä.Paluumatkalle Helsingistä kotiseudulle
ei Ikaalisten Matkatoimisto luvannut bussikuljetusta, koska elokuu ei ole enää vilkkainta sesonkiaikaa. Samoin Raisio-TurkuHelsinki reitille ei ole tulo- eikä menokuljetusta.

laivamatka Helsinki-Tallinna B2-hytissä

Huom! Matkaliput ovat meno-paluuliput
eli samoilla matkalipuilla pääsee myös paluussa laivaan. Matkaliput on ehdottomasti säilytettävä paluuta varten. Ilman lippua
ei pääse laivaan!

Majoitus Vilnassa: Hotel Panorama (6 kerrosta) kahden hengen standardhuoneessa. Liettuan rahayksikkö on liti (Lt) 1 € =
n. 3,4 Lt. Kellonaika Liettuassa sama kuin
Suomessa. Buffet-aamiainen ma – pe 7.00
- 10.00.

Tervetuloa!

sivu | 23 |

Enemmän kesälähtöjä
Tallinnaan 12.6.–31.8.2014
Kesällä laivamme Mariella ja Gabriella liikennöivät Viking XPRS:n ohella myös Helsingistä Tallinnaan.
Vaihtoehtoja sekä maihin haluaville että laivalla viihtyville on runsaasti. Kesän ajan voit lähteä
Päiväristeilylle jo klo 10.00 tai vasta klo 11.00 ja viettää maissa 4–5,5 tuntia. Jos et kaipaa maihin, voit lähteä
Miniristeilylle, jolla vietät hauskan illan laivalla ja palaat seuraavana aamuna.
Uutuutena on myös Päiväristeily ilman maissakäyntiä, jolloin voit viettää kesäpäivän merellä ostoksista,
ruoasta ja merimaisemista nauttien.
Päivä Tallinnassa -matkalla yövyt joko meno- tai paluumatkalla laivalla,
jotta voit käyttää kokonaisen päivän Tallinnan valloitukseen!
Yli 30
hotellivaihtoehtoa
Baltiassa!

Helsinki–Tallinna
10.00

12.25

Tallinna–Helsinki

Viking XPRS

07.00

09.15

Viking XPRS

11.00

13.40

Mariella/Gabriella

14.25

17.05

Mariella/Gabriella

21.30

00.00/06.00

Viking XPRS

18.00

20.30

Viking XPRS

00.10

09.15

Viking XPRS

Tutustu ja varaa matkasi osoitteessa vikingline./tallinna, tai soita
myyntipalveluumme, puh. 0600 41577 (1,75 €/vastattu puhelu + pvm./mpm.).
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

