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HYVINVOINNIN KULMAKIVI

V

arsin haastava vuosi 2021 on lopuillaan. Toiveinamme on ollut helpottuva koronatilanne ja elämän normalisoituminen
uuteen normaaliin.
Tätä kirjoittaessa koronatilanne huononee viikko viikolta ja sairastavuusluvut ovat kasvussa. Mietitään taas rajoitusten käyttöönottoa ja etätyösuosituksia.
Miten voimme ja miten jaksamme, kun rajoitukset taas lisääntyvät? Miten hoidat työhyvinvointiasi ja varmistat jaksamisen?
Yhtä oikeaa tapaa ei ole. Mikä käy toiselle, on vaikeasti toteutettavissa toisella. Kaikilla kuitenkin itsensä johtaminen etätöissä korostuu. Pidänkö tarpeeksi taukoja, jätänkö pitkäkestoisen työn hetkeksi, järjestänkö tilaa ajatusten työstöön? Maltanko lopettaa silloin,
kun työpäivän pitäisi päättyä?

Miten voimme, miten jaksamme?
Huomasin taas, että oli hyvä, kun järjestin itseni kuntosalille liittokokousviikonlopun kuumeisesta valmistelusta. Sain asioihin etäisyyttä ja ajatukset jäsentyivät. Nyt voin taas tarttua toimeen selkeämmillä ajatuksilla.
Hyvinvoinnin kulmakivi on oma mielentilamme. Onneksi voimme itse vaikuttaa siihen, millä mielellä aloitamme päivämme.
Terveyttä ja parempaa alkavaa uutta vuotta 2022!

Ritva Kyynäräinen
Liiketalouden Liiton hallituksen puheenjohtaja
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AJANKOHTAISTA

Kun työaika liukuu
Kumpi liukuvan työajan käytöstä päättää – työnantaja vai työntekijä?
Liukuvasta työajasta ja sen rajoista tulee sopia,
ja kun on sovittu, käytöstä päättää työntekijä. Näin
kirjoittaa lakimies Tuire Torvela Akavan Erityisalojen uutiskirjeessä.

Lue lisää: www.akavanerityisalat.fi
▶ Uutishuone ▶ Artikkelit

Kevytyrittäjien
määrä
pompahti
Kevytyrittäjien määrä kasvoi vuonna 2020 kymmenellä prosentilla edellisvuodesta. Palkkaa tai
työkorvausta laskutuspalvelun kautta vähintään
kerran vuoden aikana saaneita kevytyrittäjiä oli
noin 44000. Enemmistö teki kevytyrittäjän työtä
sivutoimisesti palkkatyön ohessa.
Kevytyrittäjyyden suosioon on voinut vaikuttaa lisääntyvä vapaa-aika tai tulojen tarve, joka
syntyi koronavuoden työttömyyden tai lomautuksen myötä. Näin arvioi yliaktuuari Meri Raijas
Tilastokeskuksen Tieto&Trendit-verkkojulkaisussa.
Kolme viidestä kevytyrittäjästä on mies. Suurin
ikäryhmä on 25–29-vuotiaat, joita on viidennes.
Joka toinen kevytyrittäjä asuu Uudellamaalla.
Neljä viidestä kevytyrittäjästä tienasi alle 5000
euroa.

Etätyö on lyönyt itsensä läpi
Keväällä 2021 etätyötä tehneistä palkansaajista 90 prosenttia haluaisi tehdä etätyötä jatkossakin vähintään
neljäsosan työajastaan.
Tieto käy ilmi Tilastokeskuksen maalis-toukokuussa
2021 verkkokyselynä toteuttaman Koronan vaikutukset
työelämään -tiedonkeruun tuloksista.
Koronapandemian aiheuttaman suuren ihmiskokeen aikana parhaimmillaan noin puolet suomalaisista
palkansaajista teki etätyötä. Keväällä 2021 etätyössä oli
42 prosenttia, minkä lisäksi 8 prosenttia, muun muassa
opettajat, kertoi tehneensä etätyötä jossain vaiheessa
koronapandemiaa.
Mullistuksen suuruudesta kertoo se, että puolet etätyötä viime keväänä tehneistä oli aloittanut etätyön
vasta koronapandemian aikana. Kaikista palkansaajista noin joka viides lukeutui näihin etätyönoviiseihin,
kirjoittaa erikoistutkija Hanna Sutela Tilastokeskuksen Tieto&Trendit-blogissa.
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Pandemian aikana etätyöskentelyä ensimmäistä kertaa kokeilleista lähes neljä viidestä haluaisi jatkaa etätyön tekemistä koronan jälkeenkin. Jo aiemmin etätyötä tehneistä mutta sitä lisänneistä kaksi kolmesta
haluaisi tehdä etätyötä enemmän kuin ennen korona-aikaa. Naisilla toive etätyön lisäämisestä on vielä
yleisempi kuin miehillä.
Tulokset ovat varsin yksiselitteisiä: etätyö on lyönyt
itsensä läpi. Etätyösuosituksen päättyessä* paluu ”uuteen normaaliin” haastaa kuitenkin laajasti organisaatiot varmistamaan, että hybridityön toimintatavat, johtaminen ja IT-ympäristö tukevat jokaisen työntekijän
työtä parhaalla mahdollisella tavalla, Sutela kirjoittaa.
*Liiketalous-lehden mennessä painoon joulukuun alussa
Suomen koronatilanne oli huonontunut ja etätyösuosituksia otettiin uudelleen käyttöön.

AJANKOHTAISTA

Kumpi parempi: etänä vai työpaikalla?
Eija Lahti Konnevedeltä ja Satu Brunner-Almgren
Helsingistä vastaavat. Molemmat ovat Liiketalouden
Liiton jäseniä.
Oletko tehnyt korona-aikana
etätöitä?
EIJA LAHTI: Kun korona alkoi, tein
etätöitä 5 päivää viikossa ja kävin
toimistolla vain hakemassa
tulosteita. Tällä hetkellä
työskentelen 90 % työpaikalla ja
10 % kotona.
Oli ensin outoa alkaa työskentelemään kotona, mutta nyt se on arkipäivää. Työn tekemisen muutos
on tullut jäädäkseen. On helpompi
suunnitella etukäteen työviikko; jos
kalenteri on täynnä palavereja, ei
ole pakko lähteä toimistolle, vaan
asiat hoituvat kotoa käsin.
Työnantaja on hankkinut etätyössä tarvittavat työvälineet. Työhön liittyvät koulutukset ovat siirtyneet verkkoon, eikä enää tarvitse
kukonlaulun aikaan lähteä Etelä-Suomeen koulutuksiin.

Kuvat: Freepik.com

SATU BRUNNER-ALMGREN: Kyllä,
pääasiassa. Syyskuusta 2021 alkaen
olen halunnut käydä konttorilla joka
päivä. Firman sääntö taas on

lokakuusta alkaen ollut, että
vähintään 3 päivää ollaan
työpaikalla.
Meillä oli etätyömahdollisuus jo
ennen koronaa, ja etätöitä ovat tehneet varsinkin ne, jotka asuvat
kauempana.
Etätyön hyvät puolet?
EIJA: Keskittymisrauha. Myös työn
tehokkuus on parempaa, tuntuu että
saa enemmän aikaan. Lisäksi oli
pakko opetella uusia ohjelmia.
Teams-kokoukset ovat hyviä.
SATU: Olen aamuvirkku ja aloitin
työt ennen kuin muu perhe heräsi.
Pystyin aamuisin keskittymään
paremmin kuin työpaikan
avokonttorissa.
Etätyön huonot puolet?
EIJA: Sosiaalinen kanssakäyminen
työyhteisön kanssa on vähäistä.
Samoin pienet huonetilat ja
puutteelliset työskentelyvälineet

voivat rajoittaa työntekoa.
Esimerkiksi arkistossa olevat asiat
on käytävä paikan päällä
tutkimassa.
SATU: Perheelliselle etätyö ei ole
mitenkään mahtavaa. Kun lapset
lähtevät kouluun ja palaavat kotiin,
se on melkoista menoa. Koin
henkistä stressiä varsinkin silloin,
kun lapset kävivät etäkoulua ja
olivat päivät kotona.
Pk-seudulla asuntoja ei ole suunniteltu kotona työskentelyyn. Neliöitä ei ole niin paljon, että voisi olla
oma erillinen työhuone saati sitten
kummallekin vanhemmalle omansa.
Jos saisit valita vapaasti, miten
jakaisit työaikasi etätyön ja
lähityön välillä?
EIJA: 50–50.
SATU: En tekisi etätöitä lainkaan.
Meidän työ on pelkän läppärin
avulla hankalaa, ja tarvitsen kaksi
näyttöä. En tykkää tehdä töitä
keittiönpöydän ääressä. Työpaikalla
on hyvä ergonomia ja uudet tilat. Ja
kun lounasruokala on nyt auennut,
syntyy sosiaalisuutta – työkavereita
on kiva nähdä, ja ajatustenvaihto
heidän kanssaan on tärkeää.
Eija Lahti asuu Konnevedellä ja työskentelee Konneveden kunnan taloussihteerinä ja taloustiimin esihenkilönä.
Satu Brunner-Almgren asuu Helsingissä ja hoitaa viennin merikuljetuksia
DSV Air & Sea Oy:ssä Vantaalla.
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Kuva: Freepik.com

AJANKOHTAISTA

KIVA TIETÄÄ
Väestötietoa Suomesta
§ 	 Naisten keski-ikä on 44,5 vuotta.
Eniten on 71-vuotiaita naisia (39000).
§ 	 Miesten keski-ikä on 42,1 vuotta.
Eniten on 37-vuotiaita miehiä (38416).
§ 	 Naisen yleisin ensimmäinen etunimi on Tuula;
kaikista etunimistä yleisin on Maria.
§ 	 Mies on yleisimmin Juha;
kaikista miesten etunimistä yleisin on Juhani.
§ 	 30 vuotta täyttänyt keskivertonainen on
163 senttiä pitkä ja painaa 73 kiloa.
§ 	 Samoihin vuosiin ennättänyt keskivertomies on
177 senttiä pitkä ja painaa 87 kiloa.
§ 	 Miehistä 14 prosenttia syö riittävästi
kasviksia, hedelmiä ja marjoja.

OmaVero
entistä
ehompi
OmaVero-palvelun ilme on raikastunut ja nykyaikaistunut, kertoo
Verohallinto.
Uudistunut OmaVero toimii nyt
paremmin älypuhelimella ja tabletilla. Asiakas näkee kokonaiskuvan
omasta tilanteestaan heti palvelun
etusivulla. Verokorttihakemuksenkin voi tehdä aiempaa helpommin
ja nopeammin.
Niin että nytpä sitten vain aistimaan veroasioiden hoidon raikkautta ja moderniutta!
Sähköinen veroilmoittaminen
on kasvattanut suosiotaan koko
ajan, ja keväällä 2021 veroilmoitusta täydentäneistä 86 prosenttia
teki muutokset OmaVerossa.

Lähde: Tilastokeskus

Euroopan komissio ehdottaa uutta lainsäädäntöä, jolla
parannetaan kuluttajaluottoihin liittyvää kuluttajansuojaa. Tavoitteena on myös torjua kuluttajien ylivelkaantumista ja varmistaa, että kuluttajaluottojen tarjonta EU:n sisämarkkinoilla toimii sujuvasti, tiedottaa
oikeusministeriö.
Kuluttajaluottoja koskevia säännöksiä sovellettaisiin
jatkossa myös korottomiin ja kuluttomiin luottoihin
sekä nykyistä laajemmin leasing- ja vuokrasopimuksiin.
Uutta olisi sekin, että luotonantajien ja luotonvälittäjien olisi toimitettava kuluttajille yhden sivun mittainen yhteenvetolomake, jossa tulee esittää luottoa koskevat perustiedot. Lisäksi kaikkien jäsenvaltioiden tu-
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Kuva: unsplash.com

Kuluttajaluottojen
sääntely
tiukentumassa

lee määrittää luottojen koroille tai kuluttajalle aiheutuville luoton kokonaiskustannuksille ylärajat.
EU-direktiiviehdotuksen lisäksi Suomi on uudistamassa kuluttajaluottojen kansallista lainsäädäntöä. Oikeusministeriön asettama työryhmä selvittää kuluttajaluottojen korkokaton pysyvää alentamista ja luottojen
markkinoinnin tiukentamista. Työryhmän toimikausi
kestää vuoden 2022 helmikuun loppuun.

Kuva: unsplash.com

Annatko lahjaksi
kosmetiikkaa?
Jos vastaat kyllä, et ole ainoa. Kosmetiikkatuotteiden kysyntä nimittäin on kasvanut vuoteen 2020 verrattuna, ja
lahjapaketteihinkin niitä kääritään nyt enemmän. Varsinaista kysynnän kasvua odotetaan kuitenkin ensi vuodelle.
Koronapandemia rokotti eniten meikkien ja hajusteiden ostamista (eipä ihme, kun ei etäpalavereissa ole tarvinnut välittää omista saati toisten tuoksuista). Suomessa
koronapandemia ei juurikaan vähentänyt ihon, hiusten ja
hampaiden pesuun ja parran hoitoon liittyvien tuotteiden
myyntiä, mutta muutosta tapahtui ostokanavissa: ostokset
sekä päivittäistavarakaupoista ja marketeista että verkkokaupoista kasvoivat, kertoo pääekonomisti Jaana Kurjenoja Kaupan liiton tiedotteessa.
Vuosi 2022 voi tuoda muutoksen, jos korona suo. Meikkiostosten ennakoidaan kasvavan jopa 15 prosenttia.
Myös ihonhoitotuotteiden kulutuksen odotetaan kasvavan
keskimääräistä nopeammin.
Trendit ovat Kaupan liiton mukaan samat meillä kuin
maailmallakin: anti-aging-tuotteiden suosio, pandemian
aikana aloitetut ihonhoitorutiinit, etäkokousten aiheuttamat ihonhoitopaineet, luonnonkosmetiikan kysyntä sekä
korealais- ja japanilaistyylisen (K ja J) kauneudenhoidon
yleistyminen.
Suomalaiskuluttajien tärkeimmät valintakriteerit kosmetiikkaostoksilla ovat halpa hinta ja tuotteen sopivuus
ihotyypille, kun taas saksalaiset, venäläiset ja ruotsalaiset
valitsevat tuotteet ennen kaikkea laadun perusteella.
Tuotteen tuoksulla on suomalaisille vähäisempi merkitys kuin naapureille. Hampaiden hoitotuotteita suomalaiset sen sijaan käyttävät ahkerasti ja innokkaammin kuin
vaikkapa ruotsalaiset.

Koulutustason nousu pysähtyi
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneita on kolmasosa
Suomen väestöstä. Vuonna 2020 korkeimmin koulutettu ikäluokka olivat 40–44-vuotiaat, jotka olivat opiskelleet keskimäärin 4,9 vuotta perusasteen jälkeen.
Tutkinnon suorittaneiden osuus vuonna 2020 kasvoi
0,4 prosenttiyksikköä edellisvuodesta, mutta koulutustason nousu näyttää pysähtyneen. Nousu jatkui
30–39-vuotiaiden ikäryhmässä aina vuoteen 2013 asti,
minkä jälkeen koulutustaso on kääntynyt jopa laskuun.

Syy on se, että nuoremmat ikäluokat osallistuvat nyt
vähemmän korkeakoulutukseen kuin ennen. Nykytarjonta ei vastaa aiempaa korkea-asteen koulutuksen tarjontaa, tietää Tilastokeskus.
Sukupuolten väliset koulutuserot näkyvät 30–39-vuotiaissa: vuonna 2020 naiset opiskelivat keskimäärin 5,1
vuotta perusasteen jälkeen, kun miehet opiskelivat 4,1
vuotta.
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JÄSENEDUT

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.
ALENNUSTA VUONNA 2022
30 % alennus Werner & Jarlin verkkokaupan normaalihinnoista jatkuu myös vuonna
2022. Syötä kassalla koodi AKAVANERITYISALAT2022 ennen maksua. Ja jos teet kirjaostoksia vielä vuoden 2021 puolella, vaihda koodin vuosiluku. www.wernerjarl.fi
MEMBER+ Etuja mökkilomiin, hostelleihin, vapaa-aikaan, äänikirjojen kuunteluun ja
paljon muuhun. Uutuutena GoGift-etuklubi, josta voi ostaa pohjoismaisia merkkituotteita erittäin edullisin hinnoin ja ilman toimituskuluja. Tsekkaa tarjonta säännöllisesti
osoitteesta www.memberplus.fi
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
Liikesivistysrahasto hallinnoi.
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JÄSEN!
Ilmoita myös
sähköpostisoitteesi.
www.akavanerityisalat.fi ▶
Jäsenyys ▶ Jäsentietojen päivitys
Suosittele jäsenyyttä!
Jokainen uuden jäsenen tuonut
suosittelija palkitaan 50 euron
arvoisella Superlahjakortilla.

JÄSENYYS

Kun haluat turvata rakkaimpasi
Suomen edullisimmalla henkivakuutuksella,*
olemme rinnallasi.
Järjestöjäsenen etuhinta koskee sekä sinua että puolisoasi.
Laske hinta helposti netissä. Saat vakuutuksen voimaan heti.

if.fi/henkivakuutus

Vakuutuksen myöntää Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva.
*Suomen edullisimman henkivakuutuksen hintavertailu, Innolink 11/2020.
LI I K E TA LO US
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EDUNVALVONTA JA TAVOITTEET

Koonnut Sari T. Tiiro Kuvat Freepic.com, Unsplash.com

Työhyvinvointiin tarvitaan
erityinen panostus

T

yöhyvinvointi ja henkinen työturvallisuus tulee ottaa
entistä velvoittavammin osaksi pandemian jälkeen solmittavia työ- ja virkaehtosopimuksia. Myös työturvallisuuslain kirjauksia on näiltä osin vahvistettava, linjaa
Akavan Erityisalat.
– Työnantajan tulee ottaa huomioon, että pandemiasta selviytyminen voi vaihdella ja että osalla henkilöstöstä kuormittuminen on
voinut olla merkittävää ja työkykyyn vaikuttavaa, sanoo johtaja
Helena Lamponen Akavan Erityisaloista.
Työhyvinvoinnin edistämisen merkitys on hänen mukaansa
muutoinkin kasvanut kaikilla aloilla, ja koronapandemia on entisestään lisännyt henkistä kuormitusta. Korona-ajan vaikutukset ovat
kenties vasta selkenemässä ja havaittavissa. Samaan aikaan vaatimukset työurien pidentämisestä kasvavat.
Työhyvinvointi tulee Akavan Erityisalojen mielestä nähdä osana
työpaikan strategista toiminnan suunnittelua, ja sen edistämiselle
tulee luoda selkeät tavoitteet ja mittarit. Työnantajan tulee kehityskeskusteluissa sekä koulutuksissa kiinnittää huomiota työhyvinvoinnin edistämiseen ja työhyvinvointia tulee seurata säännöllisesti.
Koronapandemian jälkeen työnantajan tulee kiinnittää erityistä
huomiota myös ryhmäytymiseen sekä työyhteisön yhteisöllisyyden
jälleenrakentamiseen. Lisäksi on olennaista, että työn tekemiseen
varataan riittävät resurssit.
Asiantuntijatyön psyykkinen kuormitus on ollut jo vuosia kasvussa ilman pandemiaakin, Lamponen muistuttaa.
‒ Työturvallisuudesta huolehdittaessa tuleekin jatkossa huomioida nykyistä vahvemmin henkinen hyvinvointi. Psykososiaalinen
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Akavan Erityisalojen
edunvalvontatavoitteissa
muistutetaan työhyvinvoinnin
merkityksestä, kertoo johtaja
Helena Lamponen.

kuormitus tulee ottaa entistä paremmin tarkasteluun
osana työterveystarkastuksia. Esitämme, että työntekijöillä tulee olla mahdollisuus työterveyden kautta myös
työnohjaukseen.
Akavan Erityisalat muistuttaa myös, että laadukas
johtaminen ja esihenkilötyö edistävät työhyvinvointia.
Esihenkilötyölle on varattava riittävästi aikaa ja esihenkilöiden on saatava koulutusta monipaikkatyön ja etätyön
johtamiseen. Viestintä on kiinteä osa työyhteisön toimintaa ja johtamista, ja viestinnän osaamista on tuettava koulutuksella. Myös esihenkilöiden työhyvinvoinnista on huolehdittava.
Hyvä työnantaja tukee työstä palautumista tarjoamalla kulttuuri-, hyvinvointi- ja liikuntapalveluja tai
-etuja.
Myös osaamisen suunnitelmallinen kehittäminen on
olennainen tekijä työhyvinvoinnin edistämisessä. Työntekijöillä tulee olla tosiasiallinen mahdollisuus, muun
muassa riittävästi aikaa, jatkuvasti kouluttautua ja kehittyä työpaikallaan. Kouluttautumista on tuettava taloudellisesti, kuten osaamissetelillä ja työnantajan verovähenteisyydellä.

LIIKUNTAA TYÖAJALLA
Korona-aika ja nopea siirtyminen etätyöhön ovat voineet lisätä fyysistä kuormitusta esimerkiksi huonon ergonomian tai liikunnan vähentymisen vuoksi. Hyvän
ergonomian pitää kattaa kaikki toimipisteet, joissa työtä
tehdään.
‒ Esitämme myös, että työnantaja kannustaisi työntekijöitään liikuntaan sallimalla sen työajalla. Määrä voisi
olla esimerkiksi kahden tunnin verran viikossa, Helena
Lamponen sanoo.
Akavan Erityisalat katsoo, että työterveyshuoltoa tulee laajentaa ennaltaehkäisevistä palveluista sairaanhoidollisiin palveluihin. Työterveyden palveluja tulee voida
käyttää joustavasti sekä työajalla että omalla ajalla.

§ 	 Akavan Erityisalojen hallitus päätti toukokuussa
yleisistä tavoitteista kevään 2022 työ- ja
virkaehtosopimuskierrosta varten. Yleiset
neuvottelu- ja sopimustavoitteet ovat
sektorirajat ylittäviä, ja ne koskevat kaikkia
jäseniä riippumatta heidän työnantajansa
toimialasta.
§ 	 Osassa tavoitteista on kysymys myös jo liiton
vaalitavoitteista vuoden 2023
eduskuntavaaleihin ja vaalien jälkeiseen
hallitusohjelmaan.
§ 	 Tavoitteet ja keinot ovat toisiaan täydentäviä:
osa tavoitteista on toteutettavissa neuvotellen
ja sopien, osa tavoitteista edellyttää
lainsäädäntömuutoksia, poliittisia linjauksia tai
viranomaisohjeistuksia. Lisäksi tilanteet
vaihtelevat eri aloilla, joten tarpeet ja keinot
ovat erilaisia.
§ 	 Tavoitteissa on todettu kynnyskysymyksinä
ehtoja, joiden heikennyksiä Akavan Erityisalat
ei hyväksy. Nämä koskevat muun muassa
palkkausta, vuosilomaa ja lomarahaa sekä
sairausloma-ajan palkkaa. Liitto ei myöskään
hyväksy heikennyksiä luottamusmiesten
asemaan tai heidän oikeuksiinsa
§ 	 Nykyiset oman osaamisen kehittämistä ja kouluttautumista koskevat sopimuskirjaukset pitää liiton linjauksen mukaan säilyttää ja rakentaa uutta niiden päälle.
Akavan Erityisalojen jäsenyhdistyksiin kuuluu
28 500 jäsentä. Palkansaajajäsenet työskentelevät
kaikilla eri työnantajasektoreilla, noin puolet julkisella ja puolet yksityisellä sektorilla.
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MONIPAIKKATYÖ HUOMIOITAVA
Korona-aika nopeutti työkäytäntöjen mullistusta, minkä pitää
näkyä vahvasti työaikaa ja työmatkustamista koskevissa työja virkaehtosopimusten kirjauksissa sekä Suomen tulevan
vaalikauden hallitusohjelmassa.
Olennaisia ovat uutta monipaikkaisuutta korostavan työkulttuurin mukaiset kirjaukset, jotka varmistavat työntekijän
työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin sekä mahdollisuudet
työn ja perheen yhteensovittamiseen. Työajan seurantaan
monipaikkatyössä on löydettävä yhdessä kestävä ratkaisu,
joka tukee sekä työmotivaatiota sekä työhyvinvointia.
Työaikalain soveltamisen jatkoarviointi tulee tehdä seuraavalla vaalikaudella. Etätyökäytännöt sekä ns. monityönantajuus tulee ottaa kattavasti tarkasteluun. Monityönantajuudella
tarkoitetaan sitä, että henkilö tekee työtä useille työnantajille
samaan aikaan voimassa olevien eri työsopimusten nojalla.

LISÄÄ AKAVAN
ERITYISALOJEN
TAVOITTEISTA:
www.akavanerityisalat.fi ▶
Näin vaikutamme ▶
Sopimusneuvottelut ▶
Tavoitteemme

▶ KATSO MYÖS TÄMÄN LEHDEN SIVUT 13–14
§ 	 Perhevapaauudistus työehtosopimuksissa
§ 	 Omaishoitovapaa saatava palkallisena

MUITA TAVOITTEITA MUUN MUASSA:
§ 	 Ilmastosuunnitelmasta kirjaus työehtosopimuksiin
§ 	 Kirjaukset perhevapaista päivitettävä
§ 	 Kiusaamiselle nollatoleranssi
§ 	 Sukupuolineutraalit nimikkeet käyttöön
§ 	 Palkkaohjelmat naisvaltaisille aloille

Jos jäät työttömäksi, toimi näin:
2.

1.
Ilmoittaudu kokoaikatyönhakijaksi
TE-toimistoon viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä. Jos olet lomautettu, mukana tulee olla lomautustodistus.
Ilmoita TE-toimistossa kassasi nimi Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erko
(106).

Ilmoita työttömyydestä tai lomautuksesta Akavan Erityisaloihin.

3.
Hae ansioon suhteutettua työttömyyspäivärahaa kassalta 3 kuukauden kuluessa TE-toimistoon ilmoittautumisesta. Päivärahahakemukset
postitetaan Erkoon, jonka nettisivustolta löydät hakemuslomakkeen.
▶ www.erko.fi
Jos työsi on osa-aikaista ja työtuntien
määrä vaihtelee, pidä yllä kalenteriviikkokohtaista selvitystä työajasta ja
palkasta. Pane myös palkkakuitit, työtodistukset ja tuntilistat talteen.
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JURISTIN PALSTA

Perhevapaauudistus tulee
näkymään tulevissa
työehtosopimuksissa
Anna Zibellini
Akavan Erityisalojen työmarkkinalakimies

P

Odotettu perhevapaauudistus on eduskunnan
käsittelyssä. Tavoitteena on hoitovastuun tasaisempi
jakautuminen vanhempien kesken. Myös
omaishoitovapaaseen on tulossa oikeus.

itkään valmisteltu perhevapaauudistusta on
nyt eduskunnan käsittelyssä. Mikäli uudistus
hyväksytään, se tulee suunnitelman mukaan
voimaan elokuussa 2022.
Perhevapaauudistuksen ensisijaisena tavoitteena on
lisätä vanhempainvapaiden ja hoitovastuun jakautumista
nykyistä tasaisemmin molempien vanhempien kesken.
Tavoitteena on myös lisätä eri perhemuotojen tasa-arvoista kohtelua vanhempainpäivärahajärjestelmässä.
Muutoksilla pyritään myös lisäämään järjestelmän joustavuutta huomioiden perheiden erilaiset tarpeet vapaiden
ja päivärahojen käytössä. Perhevapaauudistuksen odotetaan toteutuessaan lisäävään myös lasten ja perheiden
hyvinvointia.
Työntekijän oikeus perhevapaisiin perustuu lähtökohtaisesti työsopimuslakiin. Useammassa työehtosopimuksessa on kuitenkin sovittu oikeudesta palkallisiin perhevapaaisiin. Näin esimerkiksi kunta-alan KVTES:n mukaan
äidillä on oikeus saada täyttää palkkaa 72:lta ensimmäiseltä perhevapaan arkipäivältä ja isällä 12:lta arkipäivältä.

Perhevapaauudistuksen jälkeen nykyiset työehtosopimukset vanhenevat väistämättä ainakin terminologian osalta.
Työehtosopimuksissa tulee tunnustaa erilaiset perhemuodot, ja vanhentunut käsitys siitä, että lapsen vanhemmat
ovat vain äiti ja isä, täytyy lopullisesti hylätä. Lainsäätäjä
puhuukin raskaana olevasta ja toisesta lapsen hoitoon
osallistuvasta vanhemmasta.
Niin ikään työehtosopimusten sisältämä ajatus, että äiti
käyttää suurimman osan perhevapaista, täytyy hylätä.
Perhevapaauudistus tähtää siihen, että perhe itse päättää,
kumpi vanhemmista jää hoitovapaalle. Siten myös työehtosopimuksissa täytyy lähteä ajatuksesta, että kumpikin
vanhempi on yhtä lailla oikeutettu palkalliseen vapaaseen.
Raskaana olevan oikeus raskausrahaan ja palkallisen
perhevapaaseen on kuitenkin ehdoton, kuten myös tulevassa lainsäädännössä todetaan.

Oikeus palkalliseen perhevapaaseen
on vanhemmalla – ei äidillä ja isällä.

On syytä huomioida, että työehtosopimuksissa sovitaan
ensisijaisesti palvelussuhteiden ehdoista. Lähes jokaisella vanhemmalla työ- ja perhe-elämä ovat kuitenkin läheisissä sidoksissa toisiinsa, ja työehtosopimuksella vaikutetaankin välittömästi työsuhteen ehtojen lisäksi myös
perhe-elämän järjestelyihin.

Perhevapaauudistuksen tavoitteet on
vietävä myös työehtosopimuksiin.
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Kuva Uzi Varon

Työehtosopimuksissa tulee
tunnustaa erilaiset perhemuodot.
Vanhentunut käsitys siitä, että
lapsen vanhempia ovat vain äiti
ja isä, täytyy lopullisesti hylätä,
kirjoittaa Anna Zibellini.

Työehtosopimusneuvotteluissa tulisikin tavoitella sitä,
että myös tulevat perhevapaita koskevat määräykset tähtäävät tasa-arvon edistämiseen, joustavuuteen ja erilaisten perherakenteiden huomioimiseen sekä perheen ja
työn yhteensovittamisen helpottamiseen.

Työntekijälle oikeus jäädä
omaishoitovapaalle.
Perhevapaauudistuksen myötä tulee voimaan myös
omaishoitovapaa. Omaishoitovapaalla tarkoitetaan työntekijän vapaata, joka on tarkoitettu henkilökohtaisen hoivan tai tuen tarjoamiseksi omaiselle tai työntekijän kanssa samassa taloudessa asuvalle henkilölle, joka tarvitsee

työntekijän välitöntä läsnäoloa edellyttävää merkittävää
avustamista tai tukea toimintakykyä huomattavasti alentaneen vakavan sairauden tai vakavan vamman vuoksi.
Työntekijällä on oikeus vastaavaan vapaaseen myös
edellä tarkoitetun henkilön saattohoitoon osallistumisen
vuoksi. Omaisella tarkoitetaan työntekijän lasta, vanhempaa, avio- tai avopuolisoa tai työntekijän kanssa rekisteröidyssä parisuhteessa olevaa. Omaishoitovapaa on palkaton ja se on enintään viisi päivää kalenterivuoden
aikana.
Omaishoitovapaa tulee perustumaan työsopimuslakiin.
Akavan Erityisalat on asettanut neuvottelutavoitteeksi,
että omaishoitovapaa sisällytetään kaikkien sektoreiden
työ- ja virkaehtosopimuksiin palkallisena.

Omaishoitovapaan palkallisuus on kärkitavoite
EU:n tasapainodirektiivi tuo elokuussa 2022 työntekijälle oikeuden viiden
päivän vuosittaiseen omaishoitovapaaseen. Palkaton vapaa toteutetaan osana perhevapaauudistusta
muuttamalla työsopimuslakia.
Akavan Erityisalat esittää, että
omaishoitovapaan palkallisuus nostetaan kärkitavoitteeksi kaikilla sopimusaloilla.
Nykyisin naiset huolehtivat useammin omaishoidosta kuin miehet.
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Omaishoitoa varten otetaan palkatonta vapaata tai siihen käytetään
vuosilomia ja saldovapaita, jotka on
tarkoitettu työstä palautumiseen.
– EU-direktiivi tuo omaishoitoon
korvamerkityn vapaan. Kaikilla ei ole
kuitenkaan varaa ottaa viittä palkatonta vapaapäivää vuodessa. Vasta
vapaan palkallisuus antaa monille
mahdollisuuden hyödyntää sitä,
sanoo työmarkkinalakimies Kari
Eskola Akavan Erityisaloista.

OSAAJA
2021

Kuva Lari Järnefelt

Kuva Uzi Varon

Kari
Ketonen
Ole tässä ja nyt –
vapauta karismasi

▶ Lue

OSAAJAverkkoseminaarin esitysten
referaatit seuraavalta
aukeamalta.

Helena
Lamponen
Miten työ muuttuu?
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Kari Ketonen

Ole tässä ja nyt – vapauta
karismasi

P

erinteisen Osaaja-seminaarimme keynote-
puhujaksi olimme saaneet näyttelijä, käsikirjoittaja ja psykoterapeutti (YET) Kari Ketosen.
Kun suunnittelimme puhujan valintaa,
taustalla oli ajatus, että saisimme Karista marraskuiseen seminaariimme ns. kevyemmän puhujan. Mielessä oli varmasti Luottomies-sarjan tyylinen esitys.
Keskusteltuani Karin kanssa lokakuussa tajusin nopeasti, että emme tule saamaan huumoria vaan tiukkaa asiaa. Olimme samalla rakentaneet punaisen langan tähän seminaariin viime vuoden seminaaripuhujan Harri Gustafsbergin resilienssi-aiheesta.

KARISMA
Karismalla tarkoitetaan käytöstä, kykyä olla läsnä,
vaikka tilanne on haastava, esimerkiksi esiintymis- tai
vastaava painetilanne. Kari avasi meille karismaan liittyvää myyttiä, eli että sitä joko on tai ei ole. Myytti perustuu tulkintaan kreikan kielen alkuperäissanasta ja
sen kahdesta eri merkityksestä; jumalallisesta lahjasta
tai puoleensa vetävyydestä, helposti lähestyttävyydestä.
Karisman tunnusmerkkejä ovat muun muassa luotettavuus, innostavuus, läsnäolo ja paineensieto, myös
paineen alla. Karisma koostuu kolmesta elementistä:
energiasta, ilmaisun vapaudesta ja sosiaalisesta kontrollista.

Ole mukavuusalueella,
mutta venytä sitä!
Karin mukaan kehittyminen tapahtuu oman vireystilan mukavuusalueen laidalla, silloin kun tuntuu pieni
haaste käsillä olevasta tehtävästä. Ihminen ei opi, jos
hän on jatkuvasti epämukavuusalueella. Toki ihminen
oppii Karin mukaan sietämään epämukavuusalueella
olemista, mutta se johtaa lopulta romahtamiseen. Karin esityksen yhtenä tavoitteena on pyrkiä opettamaan
mukavuusalueen, sietoikkunan, laajentamista.
Kyky olla tässä ja nyt auttaa myös tunnistamaan,
kun lähestyy sietoikkunan rajaa. Sietoikkuna on mu-
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kautuva molempiin suuntiin. Sietoikkunan kaventuessa ahdistuksen ja depression kokemukset lisääntyvät ja vastaavasti sietoikkunan laajeneminen tekee
näistä tuntemuksista harvinaisempia.

HENGITYKSEN MERKITYS
Kari demonstroi hengityksen merkitystä karisman vapauttamisessa: LTA:n hallituksen jäsenen Joonaksen
avulla simuloitiin hyperventilaatiota ja hengityksen
pidättämistä. Karin mukaan vapaasukeltajat pystyvät
pidättämään hengitystä jopa 7–8 minuuttia. He treenaavat tätä siedättämällä, harjoittelemalla hengityksen
pidättämistä pienin annoksin. Vastaavasti siedättämällä voimme treenata ahdistuksen kynnystä ylöspäin,
eli pistettä, missä meissä laukeaa stressireaktio.
Hiilidioksiditoleranssia voi harjoittaa opettelemalla
kuuntelemaan omaa hengitystä ja hengittämällä nenän
kautta. Hiilidioksiditaso nousee ja verisuonet laajenevat veren typpioksiditason nousun ansiosta.
Käytännön esimerkki hengityksen huomioimisesta
on ns. sähköpostiapnea: hengitys pätkii, kun vastaanotat uutta sähköpostia tai alat kirjoittamaan uutta. Toinen Karin esimerkki oli kitaran soitosta, jossa pätkivän
hengityksen johdosta keho ja soittaminen muuttuu jäykäksi. Näihin pystyy vaikuttamaan tutkimalla omaa
hengitystä ja muutamalla sitä.
Kiitos, Kari, erinomaisesta ja ajatuksia herättävästä
esityksestä! Kiitos samalla myös kaikille mukana olleille henkilöille. Nähdään vuoden päästä Osaaja 2022
–seminaarissa!
Teksti: Antti Vättö, liitto
hallituksen 1. varapuheenjohtaja.

► Karismasta myös

Liiketalous-lehden
edellisessä numerossa
1–2/2021.

OSAAJA 2021

Helena Lamponen

M

Miten työ muuttuu?
itä työ on? kysyi Helena Lamponen,
Akavan Erityisalojen edunvalvonta- ja
lakipalvelujen johtaja, esityksensä
aluksi.

Työ on arvokasta ongelmanratkaisua, joka tukee
omaa ja muiden hyvinvointia, hän tiivisti viitaten aivotutkijoihin Minna Huotilaiseen ja Katri Saarikiveen.
Entä mitä hyvinvointi on? Siinä ovat mukana taloudellinen puoli, työn vaikuttavuus, henkinen ja fyysinen hyvinvointi ja myös sosiaalinen ulottuvuus eli pärjääminen toisten kanssa, Lamponen listasi.
Korona-aika on tuonut keskinäisriippuvuutemme
konkreettisesti näkyviin. Maailma on monimutkaistunut, ongelmat ovat monimutkaistuneet, työmarkkinat
monimuotoistuneet.
– Olemme yhtä aikaa samanlaisia ja myös erilaisia.
Mutta miksi työmarkkinoillamme on syrjintää, kuten
etnistä ja ikäsyrjintää? Väestö vanhenee, ja silti meillä
on ikäsyrjintää, joka kohdistuu nuoriin, iäkkäisiin ja
naisiin. Olemmeko liukumassa kauemmaksi toisistamme ihmisinä ja ryhminä?
Noin 1,5 miljoonaa suomalaista on jatkuvassa kokoaikatyössä. Heidän lisäkseen on iso joukko ihmisiä,
jotka tekevät työtään muulla tavalla: määräaikaisesti,
osa-aikaisesti, vuokratyössä, itsensätyöllistäjinä, alustatalouden työntekijöinä.
– Lainsäädäntömme ei välttämättä ole pysynyt työn
murroksen perässä. On katsottu isoa kuvaa, mutta ei
pienten ryhmien näkökulmasta. Heille työn muutos on
tosiasia.
Isoin asia, joka meitä koskettaa, on ilmastonmuutos
ja luontokato, Helena Lamponen kiteytti.
– Luontokato, luonnon köyhtyminen, vaikuttaa suo-

raan meidän ruokaturvaan, terveyteen, elämänlaatuun ja talouteen.
– On aivan varmasti työntekijöitä, jotka tulevat kohtaamaan tilanteen, että kun ilmastonmuutosta vastaan
toimitaan, työpaikkoja katoaa alta. Tarvitaan oikeudenmukainen siirtymä. Mahdollisuuksia koulutuksen
kautta siirtyä työstä työhön.
Työelämän terveyteen, turvallisuuteen ja yhteistoimintaan voimme kaikki vaikuttaa käytännön toimilla,
mutta ratkaisevassa roolissa on työnantaja. Se on myös
kannattava sijoitus: yksi euro tuottaa työnantajalle
kaksi euroa, Lamponen sanoi.
Yhteistoiminta työpaikalla on hänen mukaansa Suomessa väärin ymmärretty voimavara. Siitäkin huolimatta, että yhteistoiminnalla on tutkitusti vaikutusta
yrityksen taloudelliseen tulokseen ja tuottavuuteen
sekä henkilöstön terveyteen ja hyvinvointiin.
Mihin yhteistoiminnan sitten pitäisi pohjautua? Kilpailuun, valtaan, suorittamiseen? Ei, vaan muun
muassa osaamiseen ja sen kehittämiseen sekä vaikutusmahdollisuuksiin.
– Työn kokeminen mielekkäänä on yhteydessä työn
merkityksellisyyteen. Työntekijät, jotka kokevat työnsä
merkitykselliseksi, ovat luovempia, tehokkaampia, sitoutuneempia, terveempiä ja onnellisempia. Merkityksellisyys suojaa myös stressivaurioilta ja -riskeiltä ja
jopa ennenaikaiselta kuolemalta.
– Mikä on se ihmiskuva, jonka pohjalta voimme
luoda parempaa työelämää ja hyvinvointia? Helena
Lamponen pohti esityksensä päätteeksi.
Teksti: Sari T. Tiiro

LIITTOKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ 27.11.2021
Valittiin Liiketalouden Liiton hallitukseen jäseniä erovuoroisten tilalle. Hallituksen kokoonpano vuonna
2022: Puheenjohtaja Ritva Kyynäräinen ja jäseniä
Antti Vättö, Titta Simola, Joonas Heikkinen, Sari
Ohra-aho, Tarja Hyytinen ja Riikka Kihlakaski.
Päätettiin liiton sääntöjen muuttamisesta. Muutoskohtia oli useita ja ne liittyivät muun muassa liiton jä-

@LIIKETALOUDEN LIITTO LTA

senyyteen Akavan Erityisaloissa, liiton hallinnon keventämiseen ja jäsenyhdistysten roolin selkeyttämiseen nykytilanteessa sekä etä- ja hybridikokoustamisen mahdollistamiseen.
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio
vuodelle 2022.
Teksti: Tuija Mäki

@LIIKETALOUS
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VASTUULLISUUS

Luonnon ääni
Liiketalous-lehden Vastuulliset-juttusarja esittelee
kansalaisjärjestöjä, jotka parantavat maailmaa. Tässä numerossa
äänen saa 1938 perustettu Suomen luonnonsuojeluliitto.

Miksi Suomen luonnonsuojeluliitto on olemassa?

Miten rahoitatte toimintaanne?

Meillä on unelma: uskomme, että yhdessä voimme
suojella suomalaisen luonnon, pysäyttää luontokadon ja elää kestävästi luonnon ehdoilla. Työskentelemme sen eteen, ettei yksikään laji kuole sukupuuttoon ihmisen toimien vuoksi. Luonnonsuojelulla ja
ilmastotyöllä taataan suomalaisille turvallinen tulevaisuus.

Olemme voittoa tavoittelematon kansalaisjärjestö.
Jäsenet ja kuukausilahjoittajat ovat meille tärkeimpiä. Lisäksi saamme valtiontukea, teemme yhteistyötä yritysten kanssa ja haemme hankkeisiin rahoitusta säätiöistä ja EU:sta. Suomen Luonto -lehden
ja Luontokaupan tuotot käytetään lyhentämättöminä
luonnonsuojelutyöhön.

Miten järjestönne eroaa muista luonto- ja ympäristöjärjestöistä?

”Olemme auttaneet
saimaannorppaa, maakotkaa,
ahmaa ja monia muita
uhanalaisia lajeja.”

Meistä tekee ainutlaatuisen kykymme vaikuttaa luonto- ja ympäristökysymyksiin sekä kansainvälisellä,
kansallisella että paikallisella tasolla.
Olemme Suomen suurin ja tutkitusti myös vaikuttavin ympäristöjärjestö, joka toimii luonnon edunvalvojana ja pitää luonnon puolia päätöksenteossa.
Olemme auttaneet saimaannorppaa, maakotkaa,
ahmaa ja monia muita uhanalaisia lajeja.
Meillä on koko maan kattava verkosto: keskustoimisto Helsingissä, 15 piiritoimistoa, lähes 160 vapaaehtoisvoimin toimivaa paikallisyhdistystä sekä
nuorisojärjestö Luonto-Liitto. Olemme olleet mukana
miltei jokaisen kansallispuiston perustamisessa ja
vaikuttaneet kaikkiin luontoa suojeleviin lakeihin.

Mikä on vuonna 2022 tärkein toimintamuotonne?
Vaikutamme EU:n ja kansainvälisten ilmasto- ja muiden neuvotteluiden kautta Suomen lainsäädäntöön
ja aina kuntien kaavoitustyöhön asti. Vuonna 2022
torppaamme luontokatoa muun muassa ennallistamalla soita, kitkemällä vieraslajeja ja kartoittamalla
luontoa. Vaikutamme Suomen ilmastotyöhön ja nostamme kaivosten ympäristöongelmia esiin.
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Mitä yksittäinen kansalainen voi tehdä?
Jokainen luonnonystävä ja luonnonsuojelija voi liittyä jäseneksi – meillä on lähes 30 000 jäsentä. Samalla liittyy oman alueen paikallisyhdistyksen jäseneksi, jonka kautta voi vaikuttaa oman kotiseutunsa
luonnon suojelemiseen. Ympäristöahdistus kannattaa muuttaa toiminnaksi! Vuosittain järjestetään
satoja retkiä ja talkoita, joihin jokainen on tervetullut.
Luonnonsuojeluliitolla on myös kuukausilahjoittajia, jotka voivat valita lahjoittamisen kohteen: esimerkiksi ilmaston tai saimaannorpan suojelun. Hyvä
osallistumisen tapa on myös aktiivisuus sosiaali
sessa mediassa ja kampanjoissamme.
Kysymyksiin vastasi Suomen luonnonsuojeluliitto ry:n
viestintäpäällikkö Liisa Hulkko.
www.sll.fi
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Jäsenyhdistykset
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

Lapin Merkonomit ja LTA ry
pj. Markku Halvari,
markku_halvari@hotmail.com
Läntisen Uudenmaan Liiketalouden
ammattilaiset
pj. Juha-Matti Koskinen
hallitus@lalta.fi
www.lalta.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

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

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

Länsirannikon Liiketalous LTA ry
raumapori@liiketaloudenliitto.fi

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

Merkonomiliitto ry
pj. Hannele Tamminiemi
merkonomiliitto@liiketaloudenliitto.fi
Merkonomföreningen Modul rf
ordf. Johan Uusimäki
modul@liiketaloudenliitto.fi

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

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

Jäsenten palvelut: Akavan Erityisalat
Maistraatinportti 4 A, 6. krs,
00240 Helsinki
LTA@akavanerityisalat.fi
p. 080 013 5370 (numero on maksuton)
ti-to klo 9-14

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

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

Puheenjohtaja
Ritva Kyynäräinen
puh. 040 580 4044
Tuusula

