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LIIKETALOUS
PÄÄKIRJOITUS

KOHTI PAREMPAA TULEVAA 
MITÄ UUSI VUOSI TUO TULLESSAAN?

hdistystoiminnassa syksy on vilkasta aikaa. Niin oli 
meillä Liiketalouden Liitossakin:

Liiketalouden Liiton tulevaisuuden visiointia jatket-
tiin syksyn aikana paikallisyhdistysten kanssa. Samalla 
pohdittiin paikallisyhdistysten roolia liiton kokonais-
toiminnassa. 

Marraskuun viimeisenä viikonloppuna toteutettiin perinteinen 
Osaaja-seminaari, josta enemmän lehden sivuilla, ja pidettiin Liiton 
sääntömääräinen liittokokous. Liittohallituksen esitys tulevan vuo-
den talousarvioksi rakennettiin varsin haasteellisessa tilanteessa. 
Kasvanut inflaatio ja Akavan Erityisaloihin liittymisen yhteydessä 
sovittu kahden vuoden kiinteä jäsenmaksu, jonka aika nyt päättyy, 
aiheuttivat jäsenmaksujen nostopaineita. Nousseista kustannuksista 
huolimatta kokoukselle ehdotettiin vain maltillisesta indeksikoro-
tusta jäsenmaksuihin. Yhteenvedon liittokokouksen päätöksistä löy-
dät sivulta 8. 

Liiketalouden Liitto on mukana yhteisössä, joka juhlii tänä vuon-
na 50-vuotista taivaltaan. Olemme yksi yhdistys 22 jäsenyhdistyksen 
joukossa. Toimintansa alusta lähtien Akavan Erityisalojen tavoite on 
ollut ajaa jäsentensä etuja työelämässä. Yhdistysten monialaisuus 
antaa yhteistyölle voimaa ja luo synergiaa. Juuri moninaisuutensa 
ansiosta Akavan Erityisalat seisoo jäsentensä edunvalvonnan ja työ-
elämäkeskustelun etujoukoissa. Palveluista jäsenet käyttävät eniten 
lakimiespalveluita ja palkkaneuvontaa. Näiden lisäksi koulutustar-
jonta on jäsenten suosiossa.

Liiketalouden Liitolla on mahdollisuus vaikuttaa koko yhteisön 
toimintaan osallistumalla Akavan Erityisalojen hallituksen kokouk-
siin. Tänä syksynä olimme mukana valitsemassa Akavan Erityisa-
loille uutta puheenjohtajaa ja hallitusta. Ja Akavan puheenjohtaja-
kisan voitti Akavan Erityisalojen kannattama ehdokas.

Paljon on tapahtunut. Mitä uusi vuosi tuo tullessaan? 
Tuohon kysymykseen palaamme yhteisen lehtemme puitteissa 

tulevan vuoden aikana.

Toivotan kaikille lukijoille lämminhenkistä joulun aikaa ja 
onnellista uutta vuotta 2023!

Ritva Kyynäräinen
Liiketalouden Liiton hallituksen puheenjohtaja

Ritva Kyynäräinen
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AJANKOHTAISTA

Iloiset veronmaksajat 
Verohallinnon teettämä tuore asennetutkimus paljastaa, 
että 93 prosenttia suomalaista pitää verojen maksamista 
kansalaisen tärkeänä velvollisuutena. Lähes yhtä suuri 
osuus, 88 prosenttia, haluaa veroillaan tukea hyvinvoin-
tiyhteiskuntaa.

70 prosenttia kertoo maksavansa veroja ihan mielel-
lään, ja 69 prosenttia kokee saaneensa vastinetta mak-
samilleen veroille. 

Jätätkö ruokatauon väliin?

Reilu 20 prosenttia naisista jättää töissä osan ruokatau-
koa pitämättä tai syö nopeasti työn ohessa. Miehistä sa-
man tekee 15 prosenttia.

Naisten töissä pitämä ruokatauko on myös huomat-
tavasti lyhyempi kuin miesten. Niistä, joiden ruokatauon 
pituus on puolesta tunnista tuntiin, naisia on 14 prosent-
tia ja miehiä 31 prosenttia.

Tiedot käyvät ilmi työsuhde-etuja tarjoavan Edenred 
Suomen kyselytutkimuksesta. 

HYVIÄ UUTISIA
Miehet käyttävät enemmän aikaa 
lastenhoitoon kuin koskaan aiemmin. 
Erityisen kiintoisaa on, että työlliset miehet käyttävät lapsien 
hoitamiseen jopa hieman enemmän aikaa kuin työlliset naiset. 
Muutoksen taustalla voivat olla parantuneet mahdollisuudet 
isyys- ja vanhempainvapaisiin. Korona-aikakin saattoi vaikuttaa: 
isovanhempia ei voinut pyytää apuun, ja toisaalta etätöissä las-
tenhoito ehkä sujui ansiotyön ohessa.

Koti- ja ansiotöihin käytettävä aika ei enää 
tunne sukupuolieroja: ensimmäistä kertaa yli 40 vuo-
teen naisten ja miesten päivittäinen kokonaistyöaika on suun-
nilleen sama, vajaa 11 tuntia. 

Miesten ansiotöihin käyttämä aika on vähentynyt ja kotitöi-
hin, kuten lastenhoitoon ja ruoanlaittoon, käyttämä aika kasva-
nut. Naisilla suunta on molemmissa töissä laskeva, ja varsinkin 
ruoanlaittoon, ostoksiin ja asiointiin naiset käyttävät aiempaa 
vähemmän aikaa. 

ENTÄPÄ SITTEN HUONOT UUTISET? 
Lukemiseen käytetty aika on vähentynyt 
kaikissa ikäryhmissä. Vähiten, 9 minuuttia 
vuorokaudessa, lukevat 10–24-vuotiaat nuoret miehet, kun koko 
väestön keskiarvo on 37 minuuttia.  Myönteistä taas on, että 
kirjojen lukemiseen käytetty aika, 13 minuuttia, on pysynyt koko 
2000-luvun suunnilleen samana. Lukemiseen on laskettu myös 
e-kirjat ja äänikirjojen kuuntelu. 

Uutiset perustuvat Tilastokeskuksen uuteen ajankäyttötutki-
mukseen, jonka tiedot kerättiin vuosina 2020−2021.
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AJANKOHTAISTA
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L iiketalouden Liitto LTA:n aktiivit ja liittohal-
litus kokoontuivat Hämeenlinnaan Sokos 
Hotelli Vaakunaan Minne menet LTA -semi-
naariin 14.–15.10. miettimään liiton ajankoh-
taisia asioita. Seminaarin osanottajat olivat 

valtakunnallisella tasolla hyvin edustettuina muun 
muassa Rovaniemeltä, Kuopiosta, Seinäjoelta, Keski- 
Suomesta ja eteläisen Suomen eri yhdistyksistä. Pai-
kalle oli kutsuttuna myös Kari Loimu, joka antaa 
konsultointia liitolle koskien muun muassa oikeu-
dellisia asioita ja prosesseja. Seminaarin alussa liiton 
puheenjohtaja Ritva Kyynäräinen päivitti ajankoh-
taista tilannetta ja käytiin läpi myös jäse-
nistön kyselyn tulokset. Keskustelimme 
muun muassa siitä mitä ja minkälainen 
liittomme on ja millaisia muita jäsen-
yhdistyksiä Akavan Eritysaloihin kuu-
luu.

Minne LTA?

Keskustelut käytiin hyvässä 
hengessä, ne olivat rakentavia 

ja mielenkiintoisia.  
Tästä on hyvä jatkaa!

menet

Kuvat Joonas Heikkinen, Tarja Hyytinen



OSAAJA-SEMINAARI 2022

Helena Åhman
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OSAAJA-SEMINAARI

Vuodesta 2014 jäsenistömme osaamista kas-
vattaneen Liiketalouden Liiton oman Osaa-
ja-seminaarin avasi tänä vuonna todellinen 
Osaaja, Helena Åhman. Helena on muun 
muassa työpsykologiasta väitellyt tekniikan 

tohtori ja kymmenettä kirjaansa valmisteleva tietokir-
jailija. Hänet palkittiin alkuvuodesta MySpeaker of the 
Year 2022 tunnustuspalkinnolla Tulevaisuuden työ –ka-
tegoriassa. 

Helena jatkoi mielenkiintoisella tavalla Osaaja-semi-
naarin viime vuosien punaista lankaa neuvottelu- ja työ-
elämän taitojen kehittämisessä, jonka luomisessa ovat 
olleet mukana Harri Gustafsberg ja Kari Ketonen. 

TILANNETAJUINEN KUUNTELEMINEN
Helena kehoitti kaikkia tilannetajuiseen kuuntelemiseen. 
Hänen mukaansa poimimme puheesta tyypillisesti ne 
asiat, jotka osuvat omaan työhön tai elämään ylipäätään 
ja saatamme missata jotain tärkeää. Olisi kuitenkin mah-
dollista saada puheesta enemmän irti, kun veisi ajatusta 
eteenpäin, kehittäisi ideaa mahdollisesti vielä konkreet-

tisemmaksi, vielä enem-
män omaan ympäristöön 
sopivaksi.

KESKUSTELUÄLYKKYYS
Helenan mukaan keskusteluälyk-
kyys on kriittinen taito, jopa tärkeimpiä taitoja elämässä 
parisuhteesta panttivankitilanteisiin. Keskusteluälyk-
kyyttä tarvitaan erityisesti vaativimmissa tilanteissa; 
keskusteluissa, neuvotteluissa, konflikteissa ja kriiseissä.

Keskusteluälykkyyden rakentamisessa on hyvä tunnis-
taa, että aivot poimivat rutiineja, mikä on sekä hyvä että 
huono asia. Rutiinit vaativat vähemmän energiaa, rutii-
nien rikkominen vaatii keskittymistä, mutta lopputulos 
voi olla parempi kuin rutiineilla saavutettu. Helenan esi-
merkin mukaan toimimme kuten mäkeä laskiessa, 
teemme ensimmäisellä laskulla ladun jota laskemme 
kaikissa tulevissa laskuissa. Mitä jos tekisimmekin uu-
den ladun, vaikka se vaatiikin enemmän energiaa kuin 
saman ladun käyttäminen? Kysy itseltäsi, miten toimit, 
mitä rutiineja sinulla on.

2022

Kuva Sari Ohra-aho



Kari Eskola

Helena kertoi tarinan biisoneiden toiminnasta. Biisonit 
jatkavat suoraan hiekkamyrskyyn, koska ymmärtävät 
vaiston varaisesti, että myrsky menee niin nopeammin 
ohi ja jos sitä lähtee karkuun, se saavuttaa joka tapauk-
sessa. Neuvotteluissa ja keskusteluissa tunteet on se hiek-
kamyrsky, omat tai toisen tunteet. Näitä tunteita pitäisi 
käsitellä kuin biisoni hiekkamyrskyä, mennä suoraan 
niitä kohti.

KESKUSTELUUN VALMISTAUTUMINEN JA ITSE KESKUSTELU
Valmistaudu keskusteluun posiviivisella mielikuvahar-
joitelulla, pyri nukkumaan hyvin, syö hyvin ja muista 
hengityksen merkitys.

Huomioi keskustelukumppanin olotila esim. kuuntele-
malla äänensävyjä ja pyri säätämään omaa olotilaa otol-
liseksi keskustelun käymiseen. Ole utelias, tee salapolii-
sityötä, jolla selvität mahdollisia taustoja. Muista, että 
tiedät vain osan kokonaisuudesta, mutta lisätietoa on 
mahdollista saada esille kysymyksillä. 

Tunnista tilanteen elementit, onko kyse faktoista vai 
onko mukana tunteita ja muita merkityksiä. Tämä mää-
rittää myös sen, mennäänkö suoraan etsimään ratkaisua 
vai avataanko ensin keskustelua  
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Parhaiten onnistumme yhdessä
Mikä on ammattiliiton vaikein tehtävä?

 Tätä pohdiskeli Akavan Erityisalojen 
työmarkkinalakimies Kari Eskola Osaa-
ja-seminaarin esityksessään. Hänen 
oma vastauksensa oli selkeä.

 – Palkkaan vaikuttaminen. Koko toi-
mialan palkan nostaminen.

 Palkkaukseen vaikuttaminen vaatii 
Eskolan mukaan valtavasti voimaa, ja 

voima lähtee jäsenistöstä.
 − Jäsenistön voima, tahtotila, val-

mius ja halu on se, joka merkitsee. Ei ole 
yksittäistä taikuria, joka pystyisi muut-
tamaan tilanteen täysin toiseksi edes 
hyvällä vuorovaikutuksella.

 − Omalla työpaikalla paikallisesti 
neuvotteleminen on myös yksi vaikut-
tamisen taso. Suuri osa asioista on kui-

Pyri löytämään tunteet ja tarpeet asian takana. Kun 
löydät tunteet, saattaa löytyä myös yllättäviä ratkaisuja. 
Pyri myös herättämään motivaatio asian ratkaisulle, jos 
sitä ei ole. Tunteiden ja motivaation löytämiseen tarvi-
taan salapoliisityötä, kysymyksiä, kuuntelemista. Kysy-
mykset voi avata kysymyksellä: ”Saanko olla utelias ja 
kysyä…?”. Tähän harva vastaa kieltävästi ja se avaa oven 
tarkentaville kysymyksille.

Helenan loppukaneettina oli, että on valtava rikkaus 
olla erimieltä, mutta kyse on siitä, miten käsittelemme 
sen, ja siihen tarvitsemme mieltä, keskusteluälykkyyttä!

Kiitos, Helena, erinomaisesta ja paljon kysymyksiä 
herättäneestä esityksestä! Palaute oli positiivista, mutta 
kesto olisi voinut olla palautteiden mukaan pidempi. 
Otamme työryhmässä tämän harkintaan tulevia semi-
naareja suunnitellessa. Kiitos myös kaikille osallistujille 
paikan päällä ja striimin takana. Jatketaan punaista lan-
kaa vuoden päästä Osaaja 2023 –seminaarissa. 

Teksti Antti Vättö
Liittohallituksen 1.varapuheenjohtaja

Kolme tärkeää vuorovaikutuksen periaatetta

1. LEIVÄNPAAHDINPERIAATE è vaikka keskustelukumppani 
kertoisi sinulle, että hänen leivänpaahdin puhuu, älä tuomitse 
vaan kysy kysymyksiä, jolla selvität taustoja = salapoliisityötä

2. YHDESTÄ NELJÄÄN PERIAATE è vaikeissa tilanteissa pidä 
puhe lyhyenä, anna vastapuolelle tilaa

3. ANTELIAIDEN TULKINTOJEN PERIAATE è kiitä, vaikka kom-
mentti olisi negatiivinen, mieti vastaustasi tavoitteen kannalta, 
ei oman itsesi kannalta



Liiketalouden Liitto LTA:n sääntömääräinen 
vuosikokous pidettiin 26.11.2022 hybridiko-
kouksena. Tällä kertaa suurin osa kokouk-
seen osallistujista oli paikan päällä Helsin-
gissä Sokos Hotelli Triplassa.
 
Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen mukaiset 
asiat. Tilaisuudessa tehtiin henkilövalintoja 
valitsemalla liitolle puheenjohtaja vuosille 
2023–2024 ja uusia jäseniä hallitukseen 
sekä käsiteltiin vuoden 2021 toimintakerto-
mus ja tilinpäätös sekä toimintasuunnitelma 
ja budjetti vuodelle 2023. 

Liiton puheenjohtajaksi vuosiksi 2023-2024 
valittiin jatkamaan nykyinen puheenjohtaja 
Ritva Kyynäräinen. Liittohallituksen kooksi 
päätettiin puheenjohtaja ja 6 hallituksen 
jäsentä.

Liittohallituksessa jatkavat vuonna 2023 
nykyiset hallituksen jäsenet (toinen vuosi 
kaksivuotiskaudesta):
• Joonas Heikkinen, SLK-Kilta ry
• Tarja Hyytinen, LTA Hyvinkää ry
• Sari Ohra-aho, Keski-Suomen Liike-

talous LTA ry
• Titta Simola, Pääkaupunkiseudun Liike-

talous LTA ry

Nykyinen liittohallituksen jäsen Antti Vättö 
valittiin uudelleen hallitukseen vuosiksi 
2023-2024.

Jussi Koukku, Lahden Seudun Liiketalous 
ry, valittiin jatkamaan Riikka Kihlakasken 
tilalle, joka luopuu hallitustehtävistä vuoden 
2022 lopussa.

Jäsenmaksuihin hyväksyttiin tehtäväksi 10 % 
korotus vuodelle 2023. 
 
Tilinpäätös vuodelta 2021 vahvistettiin ja 
myönnettiin vastuu vapaus hallitukselle ja 
muille vastuuvelvollisille. Liittohallituksen 
esitykset toimintasuunnitelmaksi ja talous-
arvioksi vuodelle 2023 hyväksyttiin. 

Toimintasuunnitelman yhteydessä puhuttiin 
liiton tulevaisuudesta jäsenmäärän hiipues-
sa. Hallitus velvoitettiin selvittämään eri 
vaihtoehtoja, joilla jäsenten edunvalvonta 
kyetään jatkossakin turvaamaan.

Terveisin,
Liiketalouden Liitto LTA, liittohallitus

Liiketalouden Liitto LTA:n sääntömääräinen vuosikokous
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tenkin yhteisiä, ja parhaat onnistumiset syntyvät työeh-
tosopimusten ja lainsäädännön tasolla. Yksittäisen työn-
tekijän neuvotteluvoima on pääsääntöisesti heikko.

 Edunvalvonta ja vaikuttaminen työmarkkinoilla ja 
työelämään ovat Akavan Erityisalojen tärkeimpiä tehtä-
viä tulevaisuudessakin, Kari Eskola linjasi.

 Yksityissektorin työehtosopimusneuvottelut käynnis-
tyivät teknologiateollisuuden johdolla marraskuussa, ja 
muiden vuoro on vasta sitten kun vientivoittoinen tek-
nologiateollisuus on tehnyt sopimuksen.

Akavan Erityisaloja yksityissektorin tes-neuvotteluissa 
edustaa Akavan yksityisen sektorin neuvottelujärjestö 
Ylemmät Toimihenkilöt YTN. Julkisen sektorin työnteki-
jöitä edustaa Akavassa Julkisalan koulutettujen neuvot-
telujärjestö JUKO. Akavan Erityisaloilla on työehtosopi-
muksia myös omissa nimissään.

 Tavoitteena yksityissektorilla on palkkaratkaisu, jossa 
on huomioitu ensi vuodelle ennustettu inflaatio ja tuot-
tavuuden kasvu.

 − Mahdollisimman suuri yleiskorotus on se, jota pal-
kansaajat nyt hakevat, ja nimenomaan korkean inflaa-
tion vuoksi.  Palkkaan pitäisi tulla prosenttikorotus, jotta 
se jää palkkaan ja vaikuttaa vuosittain, Eskola kertoi.

 − Perhevapaiden osalta halutaan molemmille van-
hemmille yhtä pitkät vapaat eikä synnyttävän vanhem-
man vapaata lyhennetä.

Perhevapaauudistus toi suomalaisille palkansaajille 
myös viiden päivän omaishoitovapaan, kiitos EU:n. Nyt 
nuo päivät ovat kuitenkin palkattomia, ja tavoitteena on, 
että omaishoitovapaasta saadaan palkallinen.

EU:ta on Eskolan mukaan muutoinkin kiittäminen.
 −Työntekijän paras turva tulee EU:n tasolta. Saamme 

työelämään EU:n lainsäädännön kautta hyviä asioita.
Parhaillaan EU:ssa valmistellaan lainsäädäntöä, joka 

kieltäisi työnantajaa ottamaan yhteyttä vapaa-aikaansa 
viettävään työntekijään.  Työntekijälle tulisi oikeus kyt-
keytyä irti digitaalisista viestilaitteista vapaa-ajallaan.



JUHLAVUOSI

Vahva ja virkeä keski-ikäinen
Akavan Erityisalat on juhlinut tänä 
vuonna 50-vuotista taivaltaan

A kavan Erityisalat, alkuperäiseltä nimeltään Akavan 
Erityisalojen Keskusliitto AEK, perustettiin helmi-
kuussa 1972 pienten ammattiryhmien järjestäy-
tymiskanavaksi Akavaan. Saman vuoden lopussa 

AEK:hon kuului 8 jäsenjärjestöä ja noin 400 jäsentä. 
Kokonaisuus on osoittautunut menestystarinaksi. Nyt 

puoli vuosisataa myöhemmin Akavan Erityisaloihin kuuluu 
22 eri aloja edustavaa jäsenyhdistystä ja noin 26 000 jä-
sentä. Liiketalouden Liitto on yksi jäsenyhdistyksistä.

UUSI HALLITUS KAUDELLE 2023−2024
Marraskuussa Akavan Erityisalojen syysliittokokous va-
litsi liitolle hallituksen vuosiksi 2023−2024. Puheenjohta-
jaksi valittiin Pasi Hario jäsenyhdistys Speciasta. Asian-
tuntijoita ja esihenkilöitä edustava Specia on Akavan 
Erityisalojen suurin jäsenyhdistys.

− Meillä on edessämme suuria työmarkkina- ja globaa-
lin järjestelmän haasteita. Paikallinen sopiminen ja työn-
antajien tarjoama kylmä kyyti palauttivat ammattiyhdis-
tysliikkeen perustehtävän valokeilaan – yksin työntekijä 
on aina heikommassa asemassa kuin työnantaja, Pasi 
Hario sanoo.

KOHTI PAREMPAA (TYÖ)ELÄMÄÄ
Akavan Erityisalat on linjannut myös tavoitteensa ensi 
kevään eduskuntavaaleja ja tulevaa hallitusohjelmaa var-
ten. Kantava teema kulkee nimellä Parempaan (työ)elä-
mään, ja pääteemat kiteytyvät näin:

  § Työttömyysturvasta kannustava ja kohtuutasoinen 
  § Kulttuurista elinvoimaa - resurssit kuntoon 
  § Hyvästä hallinnosta arvostettu vahvuus

Vaaliteemoihin ja toimenpide-ehdotuksiin voit perehtyä 
osoitteessa www.akavanerityisalat.fi  
Näin vaikutamme  Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

LUKUVINKKI! Akavan Erityisalojen jäsenistä hieman yli 80  
prosenttia on naisia. Naisten työmarkkina-aseman kehi-
tyksestä voit lukea tämän lehden sivuilta 10−12.

Juhlavuoden logon suunnitteli graafikko 
Anne Sorri. Tunnuslauseen ”Työtä ja 
taitoa” ideoi Akavan Erityisalojen 
Specia-jäsenyhdistykseen kuuluva 
Jouko Hartikainen, jonka ehdotus 
voitti tunnuslauseesta järjestetyn 
kilpailun.

Akavan Erityisalat on julkaissut 
pyöreiden vuosiensa kunniaksi 
juhlajulkaisun Työtä ja taitoa. 
Linkin tähän verkkojulkaisuun 

löydät osoitteesta 
www.akavanerityisalat.fi  

Uutishuone   Ajankohtaista

HALLITUKSEN JÄSENET (suluissa varajäsenet):

Niklas Honkalehto, Sure (Ritva Kyynäräinen, LTA)
Ari Pakarinen, Specia (Virve Jääskeläinen, Sshl)
Marko Varama, Viesti (Sanna Kranjc, Viesti) 
Tuula-Maria Mattila, Specia (Annukka Sakkinen, Specia)
Kristiina Halme, Skilla (Virpi Rouhiainen, Skilla)
Kimmo Kumlander, Kumula (Sonja Peschkow, Kumula)
Mikael Kinanen, TAKU (Piia Lääveri, TAKU)
Suvi Seikkula, Kieliasiantuntijat (Ilona Repponen, 
Kieliasiantuntijat)
Susanna Sääskilahti, MAL (Katja Klami, TAAY)
Harri Liikala, Nuoli (Riitta Lautamäki, SVT)
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Naisille se mikä 
naisille kuuluu

Akavan Erityisalat edustaa useita naisvaltaisia 
ammattiryhmiä, joiden palkkaus ei vastaa työn 
vaativuutta eikä sen edellyttämää koulutusta. 

TYÖELÄMÄ
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N aisvaltaisten alojen matalilla palkoilla on his-
toriallisesti pitkät ja haarautuvat juuret, jotka  
lepäävät 1800-luvun kristillisessä sosiaali-
työssä. Sitä pidettiin kutsumuksena ja niin 

merkityksellisenä, että sen tekeminen oli palkkio itses-
sään. Esimerkiksi hoiva- ja opetustöiden katsottiin olevan 
naisille luontaisia, eikä niiden siksi arveltu vaativan teki-
jöiltään suuria ponnisteluja. 

Naisten palkkakehityksen jälkeenjääneisyys on ristirii-
tainen ilmiö. Naiset ovat jo pitkään suorittaneet enemmän 
tutkintoja kuin miehet, mutta työllistyvät silti useammin 
osa- tai määräaikaisiksi. Keskeisenä syynä ovat äitiys- ja 
perhevapaat, sillä ne ovat tehneet naisista työnantajalle 
riskisijoituksen. 

Kysymys naisten tasa-arvoisesta palkkauksesta onkin 
kaksijakoinen; yhtäältä ongelmana on naisvaltaisten alo-
jen matalampi palkkataso suhteessa miesvaltaisiin aloi-
hin, toisaalta naisten samasta työstä saama miehiä ma-
talampi palkka.

Molemmat ongelmat tunnistettiin jo 1950-luvulla, ja ne 
ovat puhuttaneet Akavassakin vuosikymmenestä toiseen. 
Muissa Pohjoismaissa sukupuolten välistä palkkaeroa 
on kurottu umpeen erilaisilla joustavilla perhevapaakäy-
tännöillä ja lainsäädännöllä. Miksi suomalainen järjestel-
mä ei ole pystynyt vastaamaan haasteeseen?

Akavan Erityisalat on yrittänyt. 1990-luvun laman seu-
rauksena pienestä liitosta tuli suuri: jäseniä vyöryi sisään, 
ja liiton painoarvo kasvoi. Jäsenkunnasta yli 80 % oli nai-
sia, ja yksityisellä sektorilla työskentelevien jäsenten mää-
rä ohitti julkisella sektorilla työskennelleiden määrän. 
Tämä toi haastetta liiton edunvalvontaan, sillä valtaosa 
jäsenistä oli vailla työehtosopimuksen suomaa turvaa.

Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n 1990-luvulla alkanut yk-
sityisen sektorin neuvottelutoiminta oli Akavan Erityisa-
lojen jäsenten kannalta merkittävä virstanpylväs ja muu-
tos parempaan. Toimihenkilöpuolella päästiin nyt samaan 
tilanteeseen, joka oli julkisen sektorin osalta toteutunut 

jo 1970-luvulla lakiteitse: vahvan ja vakiintuneen työehto-
sopimustoiminnan piiriin.

Naisen euro on 80 
senttiä

Akavassa naisvaltaisten alojen palkkaongelmaan havah-
duttiin toden teolla 2000-luvun alkupuolella. Keskusliiton 
vuonna 2000 teettämän työmarkkinatutkimuksen tulokset 
eivät sopineet suomalaiseen narratiiviin sukupuolten ta-
sa-arvosta: 81 % määräaikaisista työsuhteista koski nai-
sia, ja pätkätöihin päätyivät nimenomaan korkeakoulute-
tut naiset. Myös palkkakehitys laahasi perässä: naisen 
euro oli 80 senttiä.

Syntyi akavalainen alipalkkayhteistyö, jossa oli Akavan 
Erityisalojen lisäksi mukana muita naisvaltaisia liittoja. 
Ongelman laajuutta taustoitettiin tutkimuksilla, ja palkka-
kysymystä lähdettiin viemään ennen muuta Julkisalan 
koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO:n tavoitteeksi neu-
vottelupöytään. Samalla pyrittiin vaikuttamaan matala-
palkka- ja tasa-arvoerien jakamiseen ja suuntaamiseen. 

Palkkaohjelmien epäkohtien korjaamiseen tarkoitetut 
erät eivät kuitenkaan pystyneet oikaisemaan akavalaisten 
naisten palkkojen jälkeenjääneisyyttä. TUPO-neuvotte-
luissa pienet ammattialat jäivät suurten jalkoihin.

Akavan Erityisalojen jäsenkunnan osalta tilannetta 
hankaloitti se, että tuhannet jäsenet työskentelivät työ-
paikoissa, joissa ei noudatettu yleissitovia työehtosopi-
muksia. Näitä olivat tyypillisesti pienet ja keskisuuret 
yritykset, jotka eivät kuuluneet mihinkään työnantajaliit-
toon. Akavan Erityisalojen jäsenistä ongelma koski muun 
muassa kääntäjiä, tiedottajia ja assistentteja.

Askel askeleelta kohti 
parempaa

Yksi askel eteenpäin edunvalvonnan kivikkoisella tiellä 
oli kunta- ja valtiosektoreille vuonna 2013 solmittu työeh-
tosopimus, joka nosti vähimmäispalkkoja ja täsmensi 
tehtävänimikkeitä. Yksityisen sektorin onnistumisia ovat 
puolestaan olleet av-kääntäjien työehtosopimus, jonka 
eteen ponnisteltiin yli viiden vuoden ajan, sekä yksityisen 
museoalan työehtosopimus.

TYÖELÄMÄ
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Toiveet asetettiin vuoden 2014 tasa-arvolain uudistuk-
seen. Laista tulikin tukeva selkänoja ja apuväline palkka-
tasa-arvoon liittyvien yksittäistapausten ratkomiseen. 
Rakenteellisen palkkatasa-arvon toteutumisen kannalta 
välttämätön mahdollisuus alat ylittävään palkkavertailuun 
jäi laista kuitenkin puuttumaan, samoin velvoite työn vaa-
tivuuden arviointijärjestelmien käyttöönotosta.

Vaikka lakiuudistus jäi torsoksi, palkkatasa-arvon saa-
vuttamiseksi löytyy keinoja, jos niitä vain halutaan käyttää. 
Työntekijöiden toimenkuvien saattaminen ajan tasalle, 
määräaikaisuuksien perusteiden tarkistus, työn vaativuu-
den arviointijärjestelmät sekä säännölliset palkkakartoi-
tukset edistävät asiaa. 

Toistaiseksi paras tilanne on saavutettu valtiosektoril-
la, jossa palkkatasa-arvoon on viime vuosina kiinnitetty 
huomiota, ja sukupuolten välinen palkkaero on lähes hä-
vinnyt.

Kuntasopimus ja 
perhevapaauudistus 

ovat merkittäviä 
etappeja Artikkeli on alun perin julkaistu otsikolla Akavan Erityisalat 

50 vuotta: Naisille se mikä naisille kuuluu osoitteessa  
www.akavanerityisalat.fi ▶ Uutishuone ▶ Artikkelit

Akava-yhteisössä alipalkkakysymyksen edistäminen on 
useiden liittojen pyrkimyksistä huolimatta ollut hidasta. 
Syitä on useita: asia ei ole kaikille yhtä tärkeä, ja organi-
soituminen sen tiimoilta on vaikeaa, sillä kysymyksen 
piirissä olevat jäsenet ovat hajallaan eri liitoissa. Viime 
kädessä ongelma palautuu asenteisiin ja työmarkkinoiden 
valtasuhteisiin, joissa vientiteollisuus vie ja muut vikise-
vät.

Keväällä 2022 kunta-ala sai tilanteesta tarpeekseen. 
Raskaan neuvottelukierroksen ja laajojen lakkojen seu-
rauksena alalle solmittiin kesäkuun alussa uusi kolmivuo-
tinen työ- ja virkaehtosopimus sekä viiden vuoden palk-
kaohjelma. 

Sopimus oli sikäli historiallinen, että palkankorotukset 
sidottiin nyt vientiteollisuuteen. Jos siellä neuvotellaan 
suurempia korotuksia, ne nostavat automaattisesti myös 
kuntasopimusten korotuksia. 

Yleisesti naisten asemaa työmarkkinoilla paransi myös 
elokuussa 2022 voimaan tullut perhevapaauudistus, joka 
takaa hoitovastuun jakautumisen tasaisemmin vanhem-
pien kesken.

Aika näyttää, saadaanko naisten alipalkkakysymyk-
seen koskaan lopullista, kaikille tasa-arvoista ratkaisua. 
Akavan Eritysalat jatkaa työtä sen puolesta.
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Hyödynnä jäsenetusi!
Akavan Eritysalojen jäsenenä saat käyttöösi lukuisia monipuolisia ja hyödyllisiä etuja, kuten 
henkilökohtaisen lakimiespalvelun, palkkaneuvonnan ja kattavan vakuutusturvan.

 JÄSENETUJEN ARVO VUODESSA KESKIMÄÄRIN       €

▶ Henkilökohtainen lakimiespalvelu ja palkkaneuvonta - kustannus noin 300 €/tunti 300
▶ Perhe- ja perintöoikeudellinen neuvonta     200
▶ Ansiosidonnainen työttömyysturva - Työttömyyskassan jäsenyys   75
▶ Erilaiset jäsenoppaat (noin 25 e/kpl)      25
▶ Koulutukset ja tapahtumat (koulutus/päivä)     800
▶ Vapaa-ajan matkustajavakuutus      60
▶ Vapaa-ajan tapaturmavakuutus      30
▶ Muut alennukset vakuutuksista (keskiarvo)     70
▶ Member+ edut ja palvelut: alennukset jäsenkortilla     450
▶ Uravalmennus        300

EDUT VUODESSA YHTEENSÄ       2310 

• Jäsenenä sinulla on lisäksi vastuu- ja oikeusturvavakuutus ammatissa aiheutuvien vahinkojen varalta.  
Lue vakuutuksen ehdoista: www.akavanerityisalat.fi ▶ Palvelut ja edut ▶ Vakuutukset

• Danske Bank tarjoaa jäsenille edullisempaa asuntolainaa. 
• Ammattiliiton solmiman työehtosopimuksen arvo voi olla jopa 20 % kuukausipalkastasi.

TSEKKAA NÄMÄ:

▶ 30 % alennus Werner & Jarlin verkkokaupan normaalihintaisista kirjoista. Syötä kassalla 
kampanjakoodi AKAVANERITYISALAT2022 ennen maksua. Etu jatkuu myös vuoden 2023 
koodilla AKAVANERITYISALAT2023: www.wernerjarl.fi

▶ MEMBER+ Etuja mökkilomiin, hostelleihin, vapaa-aikaan, äänikirjojen kuunteluun ja pal-
jon muuhun. Uutuutena GoGift-etuklubi, josta voi ostaa pohjoismaisia merkkituotteita erittäin 
edullisin hinnoin ja ilman toimituskuluja: www.memberplus.fi

▶ PALKKIO+ Uusi laskutuspalvelu kevytyrittäjille, joilla ei ole omaa y-tunnusta. Akavan Eri-
tyisalojen jäsenen voi laskuttaa vuosittain 1000 euron edestä ilman palveluveloitusta:  
www.palkkioplus.fi   
Lue myös www.etk.fi/blogit ▶ 3+1 vinkkiä kevytyrittäjäksi tai alustatyöhön aikoville

MUISTA MYÖS LTA:N OMAT TUTUT EDUT!
▶ Liiketalous-lehti sähköisenä tai printtilehtenä kahdesta neljään kertaan vuodessa.

▶ Osaaja-seminaari jäsenetuhintaan

▶ Mahdollisuus hakea apurahaa Liiketalouden Liiton omasta nimikkorahastosta, jota Liikesi-
vistysrahasto hallinnoi. www.lsr.fi

SUOSITTELE JÄSENYYTTÄ! 
Jokainen uuden jäsenen tuonut 

suosittelija palkitaan 50 euron arvoisella 
Superlahjakortilla.  

www.akavanerityisalat.fi ▶  
Jasenyys ▶ Suosittele_jasenyytta

OVATKO JÄSENTIETOSI AJAN TASALLA? 
Ilmoita myös sähköpostisoitteesi. 

www.akavanerityisalat.fi ▶ Jäsenyys 
▶Jäsentietojen päivitys

JÄSENEDUT

KASVATA 
TYÖELÄMÄARVOASI!
Jäsenmaksuusi sisältyvät 
mm. jäsenkoulutukset, 
urapalvelut ja Eduhousen 
digitaitoja vahvistavat 
webinaarit.
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JURISTIN PALSTA

P erhevapaauudistuksen tavoitteena on ollut 
varmistaa, että perhevapaat ja lasten hoi-
tovastuu jakautuvat tasaisemmin vanhem-
pien kesken. Olennaiset muutokset liittyvät 
siihen, että sukupuolittuneista termeistä 

äiti ja isä on luovuttu ja siihen, että jatkossa lapsen van-
hemmilla on oikeus yhtä pitkiin palkallisiin perhevapaisiin.

Tavoite on epäilemättä edellyttänyt asian tarkastele-
mista taloudellisesta näkökulmasta.Jotta perhevapaat 
voisivat jakautua tasaisesti vanhempien kesken, tulisi 
vanhemmilla olla samanlainen oikeus palkallisiin perhe-
vapaapäiviin.

Olennaista on nimenomaan palkallisten perhevapaa-
päivien määrän yhtäläisyys, jotta kummallakin vanhem-
malla on todellinen mahdollisuus jäädä hoitamaan lasta. 

Jos palkallisten perhevapaapäivien määrään jää edel-
leen eroavaisuutta, vallitsevana käytäntönä säilyy perhe-
vapaiden epätasainen jakautuminen eikä työelämän ta-
sa-arvo-ongelma tältä osin korjaannu. Perheiden on 
useimmiten yksinkertaisesti mahdotonta tehdä taloudel-
lisesti kestämätön ratkaisu, vaikka vanhemmilla olisi tah-
to jakaa perhevapaat tasaisesti.

MYÖS SATEENKAARIPERHEET JA UUSPERHEET 
HYÖTYVÄT
Työehtosopimuksiin jo neuvotellut uudet perhevapaamää-
räykset ovat merkittäviä myös sateenkaariperheille. Kos-

ka palkallinen perhevapaa ei ole enää korvamerkitty vain 
”äidille” tai vain ”isälle”, lapsen vanhemmat, sukupuoles-
taan riippumatta, ovat oikeutettuja palkallisiin perheva-
paisiin.

Palkallisen perhevapaan kannalta merkitystä ei ole 
enää myöskään sillä, onko kyseessä biologinen vai adop-
tiolapsi. Raskausvapaa koskee kuitenkin vain raskaana 
olevaa. Lasta synnyttävä vanhempi on oikeutettu palkal-
liseen raskausvapaaseen, mutta adoptiovanhempi ei ole 
oikeutettu vastaavaan palkalliseen vapaaseen.

Palkallisen perhevapaan saamisen ehtona on se, että 
vanhempi on ns. juridinen vanhempi eli oikeutettu sai-
rausvakuutuslain nojalla vanhempainrahaan. Lapsen ju-
ridisella vanhemmalla on oikeus luovuttaa vanhempain-
rahapäiviä paitsi lapsen toiselle vanhemmalle myös puo-
lisolleen, joka ei ole lapsen vanhempi tai lapsen toisen 
vanhemman puolisolle tai lapsen muulle huoltajalle. Näin 
ollen myös muilla lapsen huoltajilla on oikeus palkalliseen 
perhevapaaseen, jos sairausvakuutuslain mukaiseen van-
hempainrahaan oikeutettu vanhempi luovuttaa vanhem-
painrahapäivänsä. Tämä on huomattava parannus ja tuo 
joustoa uusperheisiin ja sateenkaariperheisiin.

Useamman kuin kahden vanhemman apilaperheiden 
ei-juridisilla vanhemmilla ei edelleenkään ole oikeutta 
palkalliseen perhevapaaseen, elleivät juridiset vanhem-
mat luovuta heille omia vanhempainrahapäiviään.

Jotta perhevapaa saadaan oikeasti 
jakautumaan tasan vanhempien kesken,  
tulee vanhemmilla olla palkallisiin 
perhevapaapäiviin samanlainen oikeus. 
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Anna Zibellini 
Akavan Erityisalojen lakimies

Vasta palkallisuus tuo  
tasa-arvon perhevapaaseen



Anna Zibellinin kirjoitus kokonaisuudessaan otsikolla 
Työehtosopimuksilla tasa-arvoiset perhevapaat on 
luettavissa osoitteessa www.akavanerityisalat.fi ▶ 
Uutishuone ▶ Artikkelit

Eugen Koevin artikkelin Perhevapaiden jako van-
hempien kesken – estääkö raha tasajaon? voi lukea 
osoitteessa www.akavaworks.fi ▶ Julkaisut

JURISTIN PALSTA

VANHEMMAN KANNATTAA KÄYTTÄÄ OMAT 
PERHEVAPAAPÄIVÄNSÄ
Syksyllä ilmestyi Akavan työmarkkinaekonomisti Eugen 
Koevin artikkeli, jossa selvitettiin ei-synnyttäneen van-
hempainvapaan pituuden vaikutusta perheen budjettiin. 
Artikkelin päätulos on, että taloudellisesta näkökulmasta 
perheen toisen vanhemman kannattaa käyttää omat täy-
det perhevapaansa eikä siirtää niitä synnyttäneelle van-
hemmalle. 

Koevin artikkelissa on huomioitu ainoastaan Kelan 
maksamat vanhempainpäivärahat. Kun huomioidaan työ-
ehtosopimuksissa sovitut palkalliset perhevapaat, vah-
vistuu artikkelin päätulos entisestään.
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Tiesitkö, että…
  § 55 vuotta täyttäneille on tulossa uusi, vahvistettu 
muutosturva, joka koostuu muutosturvarahasta ja 
-koulutuksesta? 

  § Muutosturva koskee tuotannollisin tai taloudellisin 
perustein irtisanottuja yli 55-vuotiaita, jotka ovat 
olleet vähintään viisi vuotta saman työnantajan 
palveluksessa. Vahvistetun muutosturvan tavoitteena 
on nopeuttaa uudelleentyöllistymistä. 

  § Työttömyysturvan lisäpäivät eli eläkeputki poistetaan 
vaiheittain. Muutos ei vaikuta jo työttömyysturvan 
lisäpäivillä oleviin eikä vuonna 1962 tai sitä ennen 
syntyneisiin.

  § Lakimuutokset tulevat voimaan 1.1. 2023. Niistä voi 
lukea enemmän otsikolla 55 vuotta täyttäneille 
tulossa vahvistettu muutosturva; työttömyysturvan 
lisäpäiväoikeus poistuu osoitteessa   
www.akavanerityisalat.fi ▶  Uutishuone ▶ Artikkelit
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SLOGANIN SYNTY

Osaajia 
tarvitaan aina  
–sloganin synty
OSAAJIA TARVITAAN AINA -sloganin ensimmäinen 
versio kehitettiin Liiketalouden Liiton aktiivien seminaa-
rissa Hauhon Ilorannassa elokuussa 2007. Seminaari-
osallistujat jaettiin kolmeen ryhmään, joista yksi ryhmä 
keskittyi liiton markkinointiin. Ryhmään kuuluivat Tarja 
Hyytinen, Kaisa Skyttä, Tuija Mäki, Jussi Koukku, Eero 
Nerelli-Antell ja Antti Vättö. Ryhmä istuutui alas Ilorannan 
nuotiopaikalle, jossa raikas elokuinen ulkoilma tehosti 
ryhmän ideointia entisestään. 

Ympäristö oli mitä parhain ideointiin; ympärillä oli pal-
jon luontoa, jopa lampaita. Matkalla kohti rantaa sai sa-
malla ihailla maalaismaisemaa. Rannassa oli kaksi sau-
naa, toinen niistä oli savusauna. Upea ranta ja nuotiopaik-
ka, johon kokoontua ideoimaan, synnytti tulosta. 

Muistan hyvin kun erilaiset slogan-ehdotukset viuhuivat 
ilmassa niin nuotiopaikalla kuin saunassa myöhemmin. 
Asiaa pyöriteltiin ensin hieman tarkemmassa muodossa 
ja lopulta päädyttiin laajempaa merkitystä omaavaan slo-
ganiin, joka sitten kattaakin elämänalueita todella laajasti. 
Ja se on varmaa, että slogan ei vanhene vuosien saatossa. 
Kotiin illalla ajaessani olin sen verran ajatuksissani, että 
pokkasin sakot ylinopeudesta elokuisen yön pimeydessä. 
(Jussi Koukku)

Ryhmä pyöritteli ideioita uudesta liiton sloganista ja ke-
hitti ”Markkinointiosaamista tarvitaan aina” -sloganin, 
mitä voitaisiin soveltaa tarpeen mukaisesti esim. ”Talous-
osaamista tarvitaan aina” -muotoon. Liiton markkinointi-
ryhmän jatkotyöstössä alkuliitteet pudotettiin pois ja liit-
tohallitukselle esiteltiin ”Osaamista tarvitaan aina” –slo-
gan. Tämän sloganin hallitus myös hyväksyi. Lopullisen, 
”Osaajia tarvitaan aina” -muotonsa slogan sai vasta myö-
hemmin puheenjohtaja Juha-Matti Koskisen ehdotettua 
muotoa, jossa osaamista-sana muutetaan muotoon osaa-
jia.

Liitto on hyödyntänyt Osaajia tarvitaan aina -slogania 
logossa ja muussa liiton viestinnässä ja markkinoinnissa. 
Sloganista on hyödynnetty menestyksekkäästi osaaja-sa-
naa esimerkiksi Osaaja-seminaareissa. 

Teksti Antti Vättö, Jussi Koukku ja Tarja Hyytinen
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JÄSENTEN TUOTOKSIA

Teksti ja kuvat Sari Ohra-aho

Korvatunturin työläiset
Tane ja Titi ovat joulutonttuja, kuten työvaatteista saattaa pää-
tellä. Kiltteysvalvontaa ei voi tehdä etänä. Jo vuosia käytäntö 
on ollut, että tontut asettuvat B&B-majoitukseen joulukuun 
ajaksi. Tonttujahan ei yleensä pääse näkemään, mutta tarkkaa-
vainen voi heidät huomata ja ehkä saada napattua kuvankin.

Teksti ja kuva Eija Lahti, talouspäällikkö, Konneveden kunta

Hei,
Täällä Konneveden kunnassa tehdään talousarviota 
hartiavoimin, huomioon ottaen hyvinvointialueiden 
toiminnan alkaminen. Kaiken kiireen ja hässäkän 
keskellä saan voimaa luonnossa liikkumisesta koiran 
kanssa ja toinen intohimoni on kutominen. Siis kak-
si mainioita stressinlievittäjää; Rakas koirani ja vil-
lapaidan tekele, ruskanvärinen tietenkin!

Minun punaisella matollani ovat maailman parhaat 
rentouttajat.
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Hyvinkäällä kisailtiin vuoden 2022 keilamestaruudesta. 
Voittaja saa hopeisen pienen 'vuoden keilamestari' olut-
tuopin itselleen. Se on kiertopalkinto, jota saa pitää seu-
raavaan kisaan saakka. Jännittävä, tasaväkinen kisa käy-
tiin Eeva-Liisa Vanhatalon ja Eija Vedenpään välillä. On-
nellinen vuoden 2022 Hyvinkään LTA:n keilamestari on 
Eeva-Liisa Vanhatalo, paljon onnea!

LTA Hyvinkää ry:n keilailu

KÄYTÄ JA NAUTI PYSYVÄ 
JÄSENETUSI!
Oulunlaakson Merkonomit LTA ry:n 
rivitalohuoneisto Pudasjärvi, Syöte-
keskus, Luppotie, Lupposyöte A 4

• Huoneistossa makuupaikat neljälle 
hengelle. Kokonais ala 45 m2 (30+15 m2)

• Tupakeittiö, sauna, pesuhuone/WC, 
takka, autopaikka.

• Huoneisto sijaitsee erinomaisella 
paikalla Syöte keskuksessa, laskettelu-
rinteiden ja Pikku-Syötteen palvelujen 
välittömässä läheisyydessä.

• Syötteellä on ohjelma palveluja vuoden 
ympäri. 

• Varaukset suoraan Pudasjärven 
keskusvaraamosta p. 08 823 400. 

• Lupposyöte A4 on jäsenten 
käytettävissä edulliseen hintaan.

• Vuokra jäsenille on vain 20,00 € vrk ja 
100,00 € viikko ajalla 1.5.–30.11.2021.

• Ilmoita oma varaus ja laskutusta varten 
nimesi ja osoitteesi Seija Siuruaiselle  
p. 040 570 8336
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YHDISTYSELÄMÄÄ

HYVÄT OULUNLAAKSON JÄSENET!
Ilmoitattehan oman sähköpostiosoitteenne:
oulunlaakson.merkonomit@gmail.com
Lähetämme tiedotteemme sähköisesti.



Pääkaupunkiseudun 
Liiketalous LTA ry 

toivottaa jäsenilleen
Hyvää Joulua ja

Onnellista Uutta Vuotta 
2023!
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ILMOITUKSIA



Lapin Merkonomit ja LTA ry 
pj. Markku Halvari, 
markku_halvari@hotmail.com 

Läntisen Uudenmaan Liiketalouden am-
mattilaiset 
pj. Juha-Matti Koskinen 
hallitus@lalta.fi 
www.lalta.fi 

LTA Hyvinkää ry 
pj. Tarja Hyytinen 
puh. 040 734 4872 
hyvinkaa@liiketaloudenliitto.fi 

Länsirannikon Liiketalous LTA ry 
raumapori@liiketaloudenliitto.fi 

Merkonomiliitto ry 
pj. Hannele Tamminiemi 
merkonomiliitto@liiketaloudenliitto.fi 

Merkonomföreningen Modul rf 
ordf. Johan Uusimäki 
modul@liiketaloudenliitto.fi

Oulunlaakson Merkonomit LTA ry 
pj. Jarkko Välikangas
puh. 040 091 2898 
oulunlaakson.merkonomit@gmail.com 

Pohjanmaan Liiketalous LTA ry 
pj. Aila Aho 
puh. 040 082 7905
aila.aho@gmail.com 

Pääkaupunkiseudun Liiketalous LTA ry 
pj. Ritva Kyynäräinen 
puh. 040 580 4044 
paalta@liiketaloudenliitto.fi 

SLK-Kilta ry 
pj. Kirsti Barannik 
puh. 050 521 6011
kirsti.barannik@kolumbus.fi 

Vaasanseudun Liiketalous LTA ry 
vaasa@liiketaloudenliitto.fi 

Varsinais-Suomen Liiketalous LTA ry 
varsinais-suomi@liiketaloudenliitto. fi 

Kanta-Hämeen LTA ry 
pj. Antti Vättö 
puh. 050 349 9584 
antti.vatto@gmail.com 

Imatran Merkonomit ry 
imatra@liiketaloudenliitto.fi 

Kaakkois-Suomen Liiketalous ry 
kaakkois-suomi@liiketaloudenliitto.fi 

Keski-Suomen Liiketalous LTA ry 
sihteeri Sari Ohra-aho
p. 040 054 6280
keski-suomi@liiketaloudenliitto. fi 

Kokkolanseudun Merkonomit ry 
pj. Kari Moilanen 
puh. 040 051 0940 
kari.moilanen@citykokkola.fi
 
Kuopion Seudun Liiketalous ry 
pj. Seppo Koski 
puh. 044 057 7083 
koski.seppo@dnainternet.net 

Lahden Seudun Liiketalous ry 
pj. Ahti Vappula 
puh. 050 597 5046 

Jäsenyhdistykset

Liiketalouden Liitto LTA ry 
PL 13, 04301 Tuusula 
puh. 09 2294 7171 
liitto@liiketaloudenliitto.fi
ti, to klo 10-12 

Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erko
Asemamiehenkatu 2, 00520 Helsinki
puh. 09 7206 4343 � ma, ke, to klo 12–15
erityiskoulutettujen.tk@erko.fi
www.erko.fi

Puheenjohtaja 
Ritva Kyynäräinen 
puh. 040 580 4044 
Tuusula

Jäsenten palvelut: Akavan Erityisalat 
Maistraatinportti 4 A, 6. krs, 00240 Helsinki  
LTA@akavanerityisalat.fi  
p. 080 0135 370 (numero on maksuton) 
ma-pe klo 9-16 


