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Liiketalouden Liitto on vaikuttanut jäsen-
tensä etujen ajamiseen jo 70 vuoden ajan. 
Paljon kehitystä on jäsenpalvelussa noi-
den vuosien aikana tapahtunut, ja juhla-
vuosi suuntaa liittoa taas monipuolistu-
vien jäsenpalvelujen suuntaan.

Liiketalouden Liitto käy läpi samaa 
muutosta kuin suuri osa järjestöistä. Jä-
senmäärät pienenevät ja jäsenten palve-
lun tarve kasvaa, kun työmarkkinoiden 
paineet lisäävät jäsenten neuvonnan tar-
vetta. Jäsenet toivovat paikkakuntakoh-
taista koulutustarjontaa ja tapahtumia, 
joita on järjestetty nykyisin pääkaupun-
kiseutupainotteisesti. 

Olemme tiedostaneet tarpeen löytää 
yhteistyökumppani, joka vahvistaa ja mo-
nipuolistaa jäsenten palvelua ja ammatil-
lista osaamista. Voidaksemme käydä kes-
kusteluja uudesta yhteistyökumppanista 
puolueettomalta pohjalta päätti liittoko-

kous STTK:sta eroamisesta. Ero astuu voi-
maan ensi kesäkuun alusta. Yhteistyökes-
kustelujen tuloksista tulemme tiedotta-
maan kevään aikana.

70 vuotta täyttäneen liiton liittokokouk-
sessa jaettiin kuusi hopeista ansiomerk-
kiä, jotka luovutettiin ansioituneille Lii-
ketalouden Liiton hyväksi toimineille: 
Aila Aho, Pohjanmaan Liiketalous LTA ry; 
Juha-Matti Koskinen, Läntisen Uuden-
maan Liiketalouden ammattilaiset ry; Rit-
va Kyynäräinen, Liiketalouden Liitto LTA 
ry; Tuija Mäki, SLK-Kilta ry; Kaisa Skyttä, 
Pääkaupunkiseudun Liiketalous LTA ry; 
Antti Vättö, Kanta-Hämeen LTA ry.

Kiitos hyvästä yhteistyöstä &
hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!

Ritva Kyynäräinen
puheenjohtaja
Liiketalouden Liitto LTA ry 

TÄSSÄ NUMEROSSA

JULKAISIJA JA KUSTANTAJA
Liiketalouden Liitto LTA ry
Kuortaneenkatu 13, 2 krs. 
00520 Helsinki
Puh. 09 2294 7171

PÄÄTOIMITTAJA
Annina Antell
annina.antell@liiketaloudenliitto.fi
Puh. 0400 959 819

TOIMITUSPÄÄLLIKKÖ
Ritva Kyynäräinen
ritva.kyynarainen@liiketaloudenliitto.fi
Puh. 09 2294 7171

TOIMITUSSIHTEERI
Sari T. Tiiro
sari@tiiro.fi

ULKOASU JA TAITTO
Heidi Majdahl, MaiMedia
heidi.majdahl@maimedia.fi

MARKKINOINTI
Hannele Tamminiemi
ilmoitus@liiketaloudenliitto.fi
Puh. 0400 626 737 

PAINATUS
M&P Paino Oy, Lahti
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LTA  
70 vuotta 

Kotitaloudet voivat pienentää 
hiilijalanjälkeään.
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AJANKOHTAISTA

VASTAA 
15.2.2020 

MENNESSÄ! 

AJANKOHTAISTA

Hyvä vai paha pomo?

Oletko johtaja tai esimies – tai oletko 
joskus ollut sellainen? Tai miltä on tun-
tunut olla pomon alainen?

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 
(SKS) kerää kokemuksia ja havaintoja 
johtamisesta sekä johtajan että johdet-
tavan näkökulmasta.

Voit kirjoittaa kokemuksistasi eri 
rooleissa: esimiehen, alaisen, kollegan, 
luottamushenkilön, työsuojeluvaltuu-
tetun, henkilöstöasiantuntijan, johtami-
sen kehittäjän tai vaikkapa sivullisen 
roolissa. Vastauksesi ei tarvitse liittyä 
vain työelämään vaan myös vapaa-ai-
kaan, vapaaehtoistoimintaan tai kou-

luun liittyvät johtamishavainnot ovat 
tervetulleita.

SKS:n muistitietokeruu johtamisko-
kemuksista jatkuu 15. helmikuuta 2020 
saakka. Siispä kynät sauhuamaan! 

Myös valokuvia, äänitteitä, vanhem-
pia muistelutekstejä tai haastatteluja 
otetaan vastaan. 

Kaikkien vastanneiden kesken arvo-
taan kirjapalkintoja. SKS tiedottaa ke-
ruun tuloksista keväällä.

Vastata voi SKS:n nettisivuilta löyty-
vällä verkkolomakkeella, sähköpostit-
tamalla liitetiedoston tai lähettämällä 
perinteisen kirjeen. 

TUORETTA 
TIETOA LTA:N 
JÄSENISTÄ

Liiketalouden Liiton jäsenistä 
enemmistö, noin 80 prosenttia, 
työskentelee yksityisellä sekto-
rilla. Palkan mediaani on 3354 
euroa kuukaudessa.

Tiedot käyvät ilmi liiton ke-
sällä teettämästä kyselystä, 
joka lähetettiin tuhannelle jä-
senelle. Vastausprosentti oli 25.

Yleisin työnantajan toimiala 
on palveluala. Teollisuuden ja 
kaupan alan osuus on kum-
mankin vajaa viidennes. 

Vastaajista noin 45 prosen-
tilla on korkeakoulututkinto ja 
54 prosentilla toisen asteen tut-
kinto. 

Noin 63 prosenttia kuuluu 
JATTK-työttömyyskassaan ja 22 
prosenttia Finkaan. 

Vastaajilta pyydettiin myös 
ehdotuksia liiton toiminnan ke-
hittämiseksi. Eniten toivotaan 
koulutuksia ja tapahtumia – 
myös pääkaupunkiseudun ul-
kopuolella – sekä jäsenetuja. 

Muita toiveita ovat sähköisen 
asioinnin ja tiedottamisen pa-
rantaminen, yrittäjien ja joh-
don asioiden huomioiminen 
sekä yhteistyö jäsenyhdistysten 
ja yritysten kanssa. 

Työsuhdeauto ei aina 
olekaan etu
Autoetu voi olla myös haitta. Kannat-
taakin laskeskella tarkasti, miten pal-
jon työsuhdeautosta lopulta on etua 
ja hyötyä. 

VertaaEnsin.fi-sivuston mukaan 
henkilölle, jonka rahapalkka ennen 
veroja on 3000 euroa kuukaudessa, 
oma auto voi olla noin 300 euroa 
kuussa edullisempi kuin työantajan 
tarjoama vapaa autoetu. Laskelmassa 
on oletettu, että autoedun arvo on 750 
euroa/kk, työajoa kertyy 1500 kilomet-
riä/kk ja että omalla autolla ajava saa 
kilometrikorvauksia 645 euroa/kk.

Vaikka työntekijä ostaisi uuden au-
ton kokonaan autolainalla, maksaisi 
kaikki polttoaineet ja juoksevat kulut 

itse ja auton arvo putoaisi käyttöai-
kana puoleen, oma auto on silti kan-
nattavampi kuin vapaa autoetu. Vielä 
kannattavampi oma auto olisi, jos 
työntekijä ostaa huokeamman käyte-
tyn auton tai rahoittaa osan auton 
hankinnasta omilla säästöillään.

Laskelma ei ota huomioon sitä, että 
rahapalkan päälle tuleva autoetu kar-
tuttaa työntekijän eläkettä.

Ja on ihmisiä, jotka arvostavat au-
toedun tuomaa helppoutta, jolle sille-
kin voi halutessaan laskea rahallisen 
arvon. 

Lisätietoa: vertaaensin.fi/blog/autoetu

Keruuohjeet 

www.finlit.fi/luovutus_ja_keruuohjeet 

Verkkolomake 

www.finlit.fi/johtajat 

Lisätietoa 

SKS:n arkisto, puh. 0201 131 240,  
sähköposti: keruu@finlit.fi

NOIN 80 
PROSENTTIA 

TYÖSKENTELEE 
YKSITYISELLÄ 
SEKTORILLA.

SAITKO VIHAPOSTIA?

Häiritsevä palaute -sivusto neuvoo työhön 
liittyvän kuormittavan palautteen ennalta-
ehkäisyssä ja auttaa sen käsittelyssä.

Vihapuhe ja häiritsevä palaute eivät ole 
vain yksittäisen työntekijän ongelma, vaan 
ne koskevat koko organisaatiota, sivusto 
painottaa. Sivuston materiaali sopii itsenäi-

seen opiskeluun tai käytettäväksi yhteisesti 
työpaikoilla ja oppilaitoksissa.

 Sivuston ovat tuottaneet Osuuskunta Me-
diakollektiivi ja TJS Opintokeskus. Hanketta 
on rahoittanut Työsuojelurahasto.
 

www.häiritseväpalaute.fi
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Ulla Kangasniemi

AJANKOHTAISTA

Kaupan ja kulttuurialojen opettajat:

Nyt on aika vahvistaa 
ammatillista koulutusta

‒ On korkea aika panostaa jälleen ammatilliseen koulu-
tukseen. Jatkuva oppiminen ja hallitusohjelman työlli-
syystavoitteet osuvat juuri ammatillisen koulutuksen 
toimintakenttään.

Näin linjaa Lapin ammattikorkeakoulun lehtori Ulla 
Kangasniemi, joka on johtanut Suomen kauppa- ja kult-
tuuriopettajien liittoa (SKO) vuoden 2019 alusta.

Ammatillisen koulutuksen rahoitus on Kangasniemen 
mukaan kokenut rajuja leikkauksia, minkä vuoksi opet-
tajia on irtisanottu eikä eläköityneiden tilalle ole palkattu 
uusia opettajia. 

‒ Resurssit laadukkaaseen työntekoon on vedetty to-
della tiukalle, Kangasniemi sanoo.

‒ Onneksi maan uusi hallitus on tehnyt suunnan muu-
toksen tai ainakin luvannut niin.

Kangasniemi haluaa saada SKO:sta aiempaa dynaami-
semman ja näkyvämmän toimijan, joka vaikuttaa kau-
pan ja kulttuurialojen opettajien edunvalvontaan sekä 
palkka- että koulutuspolitiikassa.

‒ Minulla on apunani hyvä hallitus ja toimisto, ja yh-
teistyömme on avointa, sujuvaa ja tehokasta. Toivon, että 
jäsenemme kokevat saavansa todellista hyötyä jäsenyy-
destään.

SKO:ssa on noin 2200 jäsentä, jotka työskentelevät am-
matillisissa oppilaitoksissa 2. asteella ja ammattikorkea-

kouluissa. SKO on Opetusalan Ammattijärjestön (OAJ) 
jäsenliitto.  Kangasniemi on toiminut pitkään luottamus-
tehtävissä myös OAJ:ssa, muun muassa sen valtuuston 
1. varapuheenjohtajana. 

‒ Kovimmat haasteet meillä itsellämme SKO:ssa liitty-
vät jäsenhankintaan. Meillä on paljon kehittämissuun-
nitelmia, mutta ne vaativat toki aikaa toteutua. Kaikkea 
ei saa valmiiksi kerralla, Ulla Kangasniemi sanoo.

Lähde: Työvoimatutkimus 2018, Tilastokeskus

Pienten lasten äidit 
palaavat työelämään 
aiempaa nopeammin
Työntekijällä on nyt oikeus vuosilomaa täydentä-
viin lisävapaapäivin siltä osin kuin työntekijän 
täydeltä lomanmääräytymisvuodelta ansaitsema 
vuosiloma alittaa 24 päivää sairaudesta tai lääkin-
nällisestä kuntoutuksesta johtuvan poissaolon 
vuoksi (VKK 7 a §).

Pienten lasten äitien työllisyysaste on noussut 
enemmän kuin lapsettomien naisten tai isien. Nel-
jän vuoden aikana, vuodesta 2014 vuoteen 2018, 
äitien työllisyysaste nousi kolme prosenttiyksik-
köä. Suurin nousu tapahtui 1–2-vuotiaiden lasten 
äideillä.

Äidit myös palaavat perhevapaalta työelämään 
aiempaa nopeammin. Jos äidillä oli työpaikka, 
heistä 78 prosenttia palasi töihin nuorimman lap-
sen ollessa 1–2-vuotias, ja lähes kaikki äidit olivat 
töissä, kun lapsi oli 3–6-vuotias. 

Taustalla vaikutti Tilastokeskuksen mukaan ta-
loussuhdanteen parantuminen.

Alle 18-vuotiaiden lasten työllisistä äideistä 15 
prosenttia ja isistä vajaa 4 prosenttia teki osa-ai-
katyötä vuonna 2018. Äideistä neljännes oli osa- 
aikatyössä silloin, kun nuorin lapsi oli 1–2-vuotias. 

Osa-aikatyötä tekevistä äideistä, joilla oli 
vuonna 2018 alle kouluikäisiä lapsia, noin 25 pro-
senttia olisi halunnut kokoaikatyötä, mutta sitä ei 
ollut tarjolla. Tilanne oli kuitenkin parempi kuin 
neljä vuotta aiemmin, jolloin 45 prosenttia vas-
taavan ryhmän äideistä työskenteli osa-aikaisesti 
vastoin tahtoaan.

Kiky pidensi naisten työaikaa
Kilpailukykysopimus (kiky) pidensi naisten säännöllistä 
viikkotyöaikaa noin puolella tunnilla. Miesten kohdalla 
merkittävää muutosta ei tapahtunut. Näin kertoo Tilasto-
keskuksen Tieto & Trendit -blogissa yliaktuaari Pertti Tas-
kinen.

Kesällä 2016 solmittu kiky-sopimus lisäsi erityisesti kou-
lutuksessa ja sote-aloilla työskentelevien työaikaa vuonna 
2017. Myös julkisessa hallinnossa viikkotyöaika nousi. 
Teollisuudessa, rakentamisessa sekä tukku- ja vähittäis-
kaupassa muutos oli pieni.

Tiedot perustuvat ihmisten itsensä antamaan 
 ilmoitukseen.

Kiky-sopimus sisälsi työajan pidentä-
misen lisäksi palkkatason jäädyttä-
mistä, lomarahojen leikkauksia ja 
työnantajamaksujen vähentä-
mistä. Sopimuksen tavoitteena oli 
parantaa Suomen talouden kil-
pailukykyä ja työllisyyttä.
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AJANKOHTAISTA JÄSENEDUT

Jäsen! Tiedätkö, mitä kaikkia palveluja 
ja etuja jäsenyytesi sisältää?

TYÖSUHDENEUVONTAA JA 
EDUNVALVONTAA 
Liiketalouden Liiton toimisto ja lakimie-
hemme neuvovat Sinua kattavasti ja 
henkilökohtaisesti työsuhdeasioissa. 
Kun tarvitset neuvoa, soita tai lähetä 
sähköpostia liiton toimistoon, jossa jä-
senyytesi tarkastetaan. Neuvontapalve-
lu on jäsenille maksutonta. 

OIKEUSTURVA- JA VASTUU-
VAKUUTUS  

Liitto on vakuuttanut jäsenensä If:n 
oikeusturva- ja vastuuvakuutuksella, 
joka korvaa työsuhdeoikeudenkäyn-
tien kuluja. Vakuutuksessa on oma-
vastuu. Omavastuusi on merkittäväs-
ti pienempi, jos käytät liiton juristeja. 
Vakuutuksen voimaantulo edellyttää 
puolen vuoden jäsenyyttä. Tämä työ-
elämän vakuutus ei sisälly kotivakuu-
tuksiin. www.if.fi/lta 

LIIKETALOUDEN LIITON 
RAHASTON APURAHAT  

Rahasto on Liikesivistysrahaston eri-
koisrahasto, joka jakaa apurahoja ko-
timaisiin ja ulkomaisiin liiketalouden 
jatko- ja täydennyskoulutuksiin sekä 
ammatillista osaamista lisäävään täy-
dennyskoulutukseen. Kysy lisää liiton 
toimistosta toiminnanjohtaja Annina 
Antellilta. Hakulomakkeet osoitteessa 
www.lsr.fi 

MUITA JÄSENETUJA

• If-vakuutukset  Koti-, ryhmähenki- ja 
tapaturmavakuutus sekä matkava-
kuutus, muun muassa. www.if.fi/lta 

• Jäsenedut.fi LTA tarjoaa jäsenilleen 
Jäsenedut.fi-palvelun veloituksetto-
man käyttöoikeuden. Palvelun kaut-
ta saat satoja erilaisia jäsenetuja 
verkkokaupoista ja kivijalkamyymä-
löistä. Palveluun pitää rekisteröityä, 
koska alennukset saa vain ammat-
tiliittoon kuuluva tai hänen perheen-
jäsenensä. Rekisteritietoja ei luovu-
teta kolmansille osapuolille. Tilaa 
rekisteröitymisen yhteydessä uutis-
kirje, niin saat joka kuukausi tiedot 
uusista eduista sähköpostiisi. 

     www.jasenedut.fi 

• Viking Line Tarkista voimassaolevat 
tarjoukset laivayhtiön nettisivuilta
www.vikingline.fi/edut/lta

• Eckerö Line  Päiväristeilyillä ja reitti-
matkoilla alennusta normaalihintai-
sista matkalipuista. www.eckeroline.fi

• SRM Majoitusetu ja kansainvälinen 
hostellikortti jäsenhintaan. Majoitus-
edulla saa Suomen SRM-hostelleis-
sa 10 prosentin alennuksen/hlö/vrk 
normaaleista majoitushinnoista. 

• Holiday Club Vähintään 15 % alen-
nus Holiday Clubin loma-asuntojen 
ja kylpylähotellien päivän hinnoista 
(sis. majoitus ja aamiaiset). Lo-
ma-asuntojen vuokrauksen kam-
panjatarjouksissa alennus vuokra-
hinnoista voi olla jopa 40 %. Alen-
nusta varten saat varauskoodin lii-
ton toimistosta. 

YKSITYISOIKEUDELLISTA 
NEUVONTAA

Jäsenillä on jäsenetuna oikeus saada 
Eversheds Asianajotoimiston juristeil-
ta puhelinneuvontaa yksityiselämään 
liittyvissä oikeudellisissa asioissa. Pu-
helinneuvonta kattaa asiat, jotka jäsen 
voi esittää ja juristi selvittää puheli-
messa.  Neuvonnan puhelinnumeron 
saat ottamalla yhteyttä liiton toimis-
toon puhelimitse tai sähköpostitse. 
Samalla tarkastetaan liiton jäsenyyden 

LIIKETALOUS-LEHTI

Saat Liiketalous-lehden, joka sisältää 
ammatti-, järjestö- ja koulutustietoa. 

TYÖNHAKUVALMENNUS  

Työnhakuvalmennukseen voit hakeu-
tua, jos olet tyytymätön nykyisessä 
työpaikassa, olet aktiivisesti hake-
massa uutta työpaikkaa tai olet irti-
sanomisuhan alainen.  Valmennus on 
henkilökohtaista ja perustuu sinun 
tarpeisiisi. Valmennusta varten voi-
daan sopia tapaaminen kasvotusten 
Helsingissä tai videopuhelu, varsinkin 
jos olet muualta Suomesta. Varaa 
aika liiton toimiston kautta.

TYÖTTÖMYYSTURVA 

Työttömyyden kohdatessa jäsenet voi-
vat hakea ja saada työttömyyskassas-
ta ansiosidonnaista työttömyyspäivä-
rahaa. Työttömyyskassa maksaa myös 
koulutuspäivärahaa ja koulutustukea 
sekä vuorotteluvapaakorvausta. Liiton 
palvelukumppanina toimii JATTK-työt-
tömyyskassa.  

Lisätietoa nettisivuiltamme
www.liiketaloudenliitto.fi

• Työaikaa ei enää sidota samalla tavalla paikkaan kuin aikaisemmin, ja työaikaa on 
yleensä myös etätyö kotona. 

• Matkustusaika ei ole edelleenkään työaikaa kuin poikkeustapauksissa, mutta työnan-
tajalla on velvollisuus huolehtia, ettei työntekijä kuormitu liikaa työmatkailun vuoksi.

• Jaksotyön käyttöala laajenee, ja yötyön rajoitukset koskevat vain säännöllisesti tehtä-
vää yötyötä.

Uusi työaikalaki voimaan 1.1.2020 – 
mikä muuttuu?

LIUKUVA TYÖAIKA
Liukuma-aika saa olla enintään neljä (4) tuntia, joten 
työntekijä voi tehdä liukuman rajoissa 12 tunnin työ-
päivän. Työntekijän työaikasaldo ei saa ylittää 60:tä 
tuntia neljän kuukauden mittaisen seurantajakson 
päättyessä, eikä miinussaldoja saa olla yli 20:tä tuntia. 
Työntekijä voi kerryttää välillä enemmänkin plussa-
saldoja, kunhan ne tasoittuvat enintään 60 tuntiin 
seurantajakson lopussa. Valtakunnallisella työehto-
sopimuksella voidaan sopia toisin enimmäiskerty-
mästä tai seurantajakson pituudesta.

JOUSTOTYÖAIKA
Joustotyöaika on uusi työaikamuoto, joka antaa liik-
kumavaraa erityisesti asiantuntija- ja tietotyössä. 
Työnantaja ja yksittäinen työntekijä voivat halutes-
saan sopia kirjallisesti joustotyöaikaa koskevasta työ-
aikaehdosta, jos vähintään puolet työntekijän työ-
ajasta on sellaista, jonka sijoittelusta ja työntekopai-
kasta hän saa itse päättää. Joustotyöajassa ei lisätä 
työntekijän työaikaa, mutta hän saa itse päättää, 
milloin ja missä työnsä tekee. 

Työnantaja ja työntekijä sopivat, minä viikonpäi-
vinä työtä saa tehdä. Työpäivät saavat sijoittua esi-
merkiksi maanantaista perjantaihin, maanantaista 
lauantaihin tai maanantaista sunnuntaihin. Työnte-
kijän tulee kuitenkin saada viikkoleponsa, joten vii-
kossa tulee olla vapaapäivä. Voidaan myös sopia tie-
tystä kiinteästä työajasta, esimerkiksi tietystä viikon-
päivästä, kunhan työntekijä saa päättää työajan si-
joittumisesta vähintään puolen työaikansa osalta. 

Viikoittainen säännöllinen työaika voi olla jousto-
työajassa keskimäärin enintään 40 tuntia neljän kuu-
kauden ajanjakson aikana. Työntekijän tulee toimit-
taa työnantajalleen vähintään palkanmaksukausit-
tain luettelo tekemistään työtunneista siten, että siitä 
ilmenevät viikoittainen työaika ja vapaa-aika.

TYÖAIKAPANKKI
Aiemmin vain työehtosopimuksissa on ollut säännök-
siä työaikapankista, mutta nyt säännöksiä tulee myös 
työaikalakiin, ja on mahdollista valita joko työehto-
sopimukseen tai työaikalakiin perustuva työaika-
pankki. Työpaikalla voidaan työnantajan ja henkilös-
tön niin halutessa sopia työaikapankista, johon työn-
tekijä voi halutessaan säästää lisä- ja ylityökorvauk-
sia, liukuvan työajan työaikasaldoja tai tiettyjä muita 
vapaaksi muutettuja rahamääräisiä etuuksia. 

Työaikapankkiin voidaan sopia säästettäväksi esi-
merkiksi sunnuntaityökorvauksia tai viikkovapaa-
korvauksia, mutta ei korvausluonteisia saatavia, ku-
ten päivärahoja tai kilometrikorvauksia. 

Työaikapankin käyttöönotosta sovitaan kirjallises-
ti, ja työnantajan tulisi sopia henkilöstön edustajan 
tai henkilöstön kanssa, mitä eriä ja kuinka paljon 
työaikapankkiin voidaan siirtää samoin kuin vapaan 
käyttämisen periaatteista. 

Työaikapankissa voi olla enintään kuuden kuu-
kauden työaikaa vastaava määrä, eikä kertymä saa 
kasvaa kalenterivuoden aikana yli 180 tunnilla.

TYÖAJAN ENIMMÄISMÄÄRÄ
Ylityön enimmäismäärää ei enää säännellä, vaan 
työnantajan tulee seurata työajan enimmäismäärää. 
Työntekijän työtunnit eivät saa ylittää keskimäärin 
48:aa tuntia viikossa neljän (4) kuukauden ajanjak-
solla. Siirtymäsäännöksen mukaan työnantaja saa 
halutessaan vielä vuoden 2020 ajan seurata ylityön 
enimmäismäärää.

Teksti:  Kati Mattinen, Helsingin seudun kauppakamari
Artikkeli on alun perin julkaistu Kauppakamarilehdessä otsi-
kolla Valmiina uuteen työaikalakiin → kauppakamarilehti.fi
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Maarit Puputti on tehnyt uransa kiinteistöalalla, mutta hän 

on myös käsityöläinen. Käsitöiden teko tuo hänen 

elämäänsa iloa ja väriä.

 

LTA:N JÄSEN ESITTELYSSÄ

Teksti  ja kuvat  Heidi Majdahl

M aarit Puputti valmistui tekstii-
lisuunnittelijaksi ja kutojaksi 
1990-luvun alussa. Töitä ei 
tuohon aikaan alalla juuri ol-

lut, joten Puputti päätti jatkaa merkonomiopin-
tojen parissa ja päätyi 2000-luvun alussa töihin 
kiinteistöalalle. 

Kaikki Puputin suvun naiset ovat olleet kä-
sityöihmisiä: molemmat isoäidit, äiti sekä täti. 

– Äitini opetti minua neulomaan ja jatka-
maan suvun naisten perinnettä. 14-vuotiaan 
neuloin jo villapaitoja. Tarkemmat säännöt 
opin vasta myöhemmin. Käsitöitä pitäisikin 
mielestäni opettaa ilolla eikä keskittyä liian 
tarkasti pieniin yksityiskohtiin, Puputti sanoo. 

Hän on ehtinyt tehdä monenlaista elämänsä 
aikansa: neulonut ja kutonut kangaspuilla, vär-
jännyt huiveja, myynyt käsitöitä torilla, tehnyt 
koruja, valokuvannut, opettanut, sitonut kir-
joja ja silkkipainanut kankaita. 

Lasten ollessa pieniä aikaa käsitöille ei juuri 
jäänyt. Pikkuhiljaa Puputti kuitenkin otti lan-
gat esiin ja alkoi virkata ja neuloa vilttejä ja 
saaleja sukulaisille.

– Rakkaus siirtyy sitä kautta eteenpäin, Pu-
putti sanoo.

– Luovuudelle ei ollut aikaisemmin tilaa. 
Mutta sitten luovuus iski jälleen kuin hyöky-
aalto ja käsityöt imaisivat minut mukaansa. 
Piti saada tehdä jotain omaa. Jossain vaiheessa 
minulla oli ompelubuumi, mutta se kausi tuli 

ja meni. Ihastun kauniisiin kuoseihin, suoma-
laiset suunnittelijat tekevät hienoa jälkeä. 

Villa – terapeuttinen ja lämmin materiaali

– Teen käsitöitä omista lähtökohdistani, teen 
sen mikä tuntuu hyvältä. Hoidan itseäni vä-
reillä, se on terapeuttista kuten villan käsitte-
lykin. Langan kehrääminen on kuin mietiske-
lyä, materiaalit tuntuvat erilaisille, villoja on 
karkeasta pehmeään. Kangaspuut myin aikoi-
nani pois, koska ne veivät hurjasti tilaa, mutta 
olen hankkinut tilalle näppärät pirtapuut. Pir-
tapuut on helppo vaikka pakata mukaan, ne 
ovat vain noin 60 cm pitkät. Niillä toteutan työt 
loimi kerrallaan. 

– On mahtavaa kun voin yhdistää kehräyk-
sen, värjäyksen ja kutomisen. Tekemisestä syn-
tyy terapeuttinen toipumiskeino.

Puputti ei suunnittele töitään valmiiksi pa-
perilla, vaan kaikki syntyy päässä ja tehdessä. 

– Luovuutta on mielestäni monenlaista, se 
vain kumpuaa jostain. Minä olen omalla taval-
lani luova ja se on tärkeä voimavara elämäs-
säni. Luovuus vaatii tilaa ja rauhaa. 

Tänä syksynä Puputti on avannut oman kau-
pan Etsyyn, joka on kansainväinen kauppa-
paikka monelle käsityöläiselle. Alusta oli tuttu 
jo entuudestaan ja Etsy-kaupan perustaminen 
oli suhteellisen vaivatonta. Valikoimissa on eri 
väreissä liekehteviä, pehmeitä villahuiveja.
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”Värit ovat minulle tärkeitä”
T Ä R K E I N T Ä  E L Ä M Ä S S Ä : 

P E R H E .  O N N I .  V I L L A .  V Ä R I T.

Maarit Puputti



LTA:N JÄSEN ESITTELYSSÄ

PYSYVÄÄN MUUTOKSEEN 
-HYVINVOINTIKURSSIT AIKUISILLE

3+2+2 vrk 
Työikäisille aikuisille elämäntapamuutoksen, 
hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen tueksi. Kursseilla 
tarkastellaan elintapoja ja motivaatiota psykologisen 
lähestymistavan avulla. Mahdollisuus tutustua uusiin 
liikuntamuotoihin, saada tietoa ravinnosta ja liikkua 
ohjatusti.  Täysihoito ja majoitus 1hh huoneissa.

Omavastuu 75 € + 50 € + 50 €, työttömät - 50%

1. ASKEL -HYVINVOINTIKURSSIT 
LAPSIPERHEILLE

4 vrk
Lajikokeiluja, liikunnallisia elämyksiä, yhdessäoloa 
ja  kannustusta perheen terveellisiin elintapoihin. 
Järjestetään koulujen loma-aikoina. 
Täysihoito perhemajoituksella.

Omavastuu aikuisilta 100 €, työttömät - 50%,
lapset 6-16v. 60 €, alle 6-vuotiaat 0 €

Palkansaajien hyvinvointi ja terveys ry:n tuetut hyvinvointikurssit tarjoavat 
kannustusta ja toimivia työkaluja elämäntapamuutokseen sekä tukea työssä ja 

arjessa jaksamiseen. Täytä hakemus osoitteessa pht.fi

löydä oma tapasi
voidA HYViN.
löydä oma tapasi
voidA HYViN.
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Yhden villahuivin tekemiseen kuluu suurin piirtein päivä. Villan 
tulee olla korkealaatuista ja pehmeää. Maarit Puputti on myös 
kehrännyt koiran karvaa langaksi ja siitä on syntynyt esimer-
kiksi lapaset. Vaikka Puputti on kokenut ammattinsa taitaja, tu-
lee yllätyksiäkin ja tekiessä syntyy uusia oivalluksia – esimerkiksi 
asiakkaan toivoma limen värinen huivi syntyi kokeilujen kautta. 

Joskus aivot jäävät työstämään kinkkisiä kohtia yön aikana 
ja vastaus tulee herätessä kuin itsestään. Lankojen värjäämisen 
lopputulos perustuu kokemukseen, mutta sattumalla on aina 
hiukan sormensa pelissä.  

– Toimin usein intuitiivisesti. On ihanaa, kun huomaa oppi-
vansa uutta esimerkiksi eri materiaalien käyttäytymisestä. Mutta 
jos yritän liikaa, tulee vain turhautumista ja epäonnistumisia. 

Inspiraatiota luonnosta, kannustusta lähimmiltä

Alkuaikoina Puputilla ei ollut kovin isoa työtilaa, mutta tyttären 
muutettua pois kotoa hänelle vapautui avara ja valoisa tila lan-
koja, tarvikkeita ja työskentelyä varten. Koti sijaitsee Nuuksiossa 
kolmen pienen järven läheisyydessä, jotka ovat yhteydessä toi-
siinsa. 

– Asun paikalla, josta voin havainnoida luontoa ympäri vuo-
den. Luonto on minulle loppumaton inspiraation lähde. Kesäi-
nen lammenpinta, johon heijastuu vastarannan puut tai järven 
jään eri sävyt talven aikana. Siitä tulee myös Etsy-kauppani nimi: 
ThreeLakesStudio.

Puputti korostaa lähipiirin tuen tärkeyttä. 
– Minulla on onneksi hyvä tukiverkosto, joka on kannustanut 

minua avaamaan verkkokaupan. Tulee sellainen olo että tekee 
jotain oikein. 

Myös Liiketalouden Liiton toimintaan Puputti on tyytyväinen.
– Olen saanut liitosta apua ja hyviä neuvoja, joista olen kiitol-

linen. Mielestäni on tärkeä kuulua liittoon, ja turvallisuuden-
tunne lisääntyy, kun tietää, että ei ole asioiden kanssa yksin. ◆

Maarit Puputti on Liiketalouden Liiton jäsen.

J O S  Y R I T Ä N  L I I K A A ,  T U L E E 
VA I N  T U R H A U T U M I S TA  J A 

E P Ä O N N I S T U M I S I A .

”
– Olen aina ollut hyvin perhekeskeinen leijonaemo. 
Nyt on aikaa muullekin, Maarit Puputti sanoo.

Nyt kun on pimein aika vuodesta, Maarit Puputin 
kangaspuihin ilmestyy voimakkaita, kirkkaita värejä: 
fuksiaa, limeä, turkoosia, violettia. Toisinaan taas 
puhuttelevat luonnon hiljaiset, rauhalliset sävyt.



Kari Pesonen kehittää älykästä kaupunkia ja 
ennakoi tulevaisuuden teknologiatrendejä. 

K ari Pesonen sai 15-vuotiaana 
tietokoneen, Commodore 
VIC20:n, eikä innostus ole sit-

temmin laantunut. IT-ammattilaisen pu-
heessa vilisee teknologiasanoja, kuten 
teknologiatrendit, supertekoäly, 6G, inno-
vaatiokumppanuus, kokeilut ja pilotit. 

Pesonen uskoo, että teknologian muu-
tosnopeus tulee yllättämään kaikki ja että 
kaikki mikä voidaan automatisoida, tul-
laan automatisoimaan, olipa kyse yritys-
ten liiketoimintaprosesseista, työnku-
luista tai ihmisten liikkumisesta.

 ‒ Esimerkiksi GE:n (General Electric) 
visiona on, että koneet eivät enää tulevai-
suudessa mene koskaan rikki elinkaa-
rensa aikana, koska ne ehditään huoltaa 
ennakoivasti ennen kuin niihin tulee vika, 
hän kertoo. 

Kari Pesonen pitää todennäköisenä, 
että tekoälyn mahdollistama ennakoita-
vuus tulee vähentämään vääriä valintoja 
ja sitä kautta maailman arvaamatto-
muutta ja sattumanvaraisuutta.

‒ Toisaalta epätäydellisyys kuuluu elä-
mään, eivätkä teknologian kehitykseen 
liittyvät moraaliset ja eettiset ongelmat 

Teksti   Sari T. Tiiro  Kuva  Heidi Majdahl

LTA:N JÄSEN ESITTELYSSÄ

UTELIAS 
KOKEILIJA

EPÄTÄYDELLISYYS 
KUULUU ELÄMÄÄN.

”

ole häviämässä. On pelottavaa esimerkiksi, että Google 
on jo automatisoinut algoritmien valintaa eli juuri sitä 
työtä, johon data-analyytikoita nyt koulutetaan. Pidän 
myös tärkeänä, että tekoälylle luodaan yhteisiä pelisään-
töjä kuten OpenAI tekee.

KOKEILUT JA PILOTOINNIT OVAT 
TAPA OPPIA

Pesonen työskentelee nykyisin IT-projektipäällikkönä 
Helsingin kaupungin alueellisen suunnittelun yksikössä. 
Hän on johtanut tiimejä, jotka kehittävät älykästä kau-
punkiopastamista Helsingin Kauppatorilla osana 6Aika/
Opastamisen ekosysteemi -hanketta. Digitaalisten ja fyy-
sisten opasteiden kehittämisen taustaksi on kerätty tie-
toa mm. torikauppiaiden ja venekuljetusyritysten tar-
peista, ongelmista ja ruuhkatilanteista samoin kuin torin 
asiakkaiden toiveista. 

Avainteknologiat kehittyvät nopeammin kuin ihmiset 
ja yritykset kykenevät niitä omaksumaan, ja siksi uusia 
teknologioita on Pesosen mukaan kokeiltava ja pilotoi-
tava. Se on tapa saada kokemuksia ja oppia. Kauppato-
ri-projektissa on parin vuoden aikana tehty useita opas-
tamiskokeiluja tai pilotteja, joiden aikana myös torikaup-
piaita on koulutettu sovellusten käyttöön. 

Koko Opastamisen ekosysteemi -hankkeessa, joka kat-
taa myös Tampereen ja Turun kaupungin projektit, on 
kahden vuoden aikana tehty yli 20 opastamiskokeilua 
uusilla teknologioilla. Projekti on myös vienyt Pesosta 
maailman metropoleihin tutustumaan niiden ratkaisui-
hin. 

Pesonen kävi kauppaopiston synnyinkaupungissaan 
Seinäjoella 1980-luvun loppupuolella, palveli YK-jou-
koissa Golanilla ja aloitti IT-tradenomiopinnot Helsin-
gissä 1990-luvun alussa. 

‒ Valmistuin 1995 ja sain sen jälkeen työskennellä lois-
tavissa näköalapaikoissa, muun muassa hypermedia-

‒ Teknologiat sinänsä eivät ole kiinnostavia, koska niitä tulee ja menee. Kiin-
toisinta on niiden soveltaminen, Kari Pesonen sanoo.

PITKÄN LINJAN KULKIJA

opettajana, verkkokauppa- ja nettipankkiprojekteissa ja 
kehittämässä digi-tv-sovelluksia. 

Oppimisen halu ei kadonnut mihinkään, ja vuonna 
2015 Pesonen aloitti tietojenkäsittelyn opinnot Haaga-He-
liassa. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK) oli 
valmis joulun alla 2016. Opinnäytetyön Kari teki Aiddolle 
teollisen internetin liiketoimintamahdollisuuksista.

‒ Olen pitkän linjan kulkija, jota motivoivat jatkuva 
oppiminen, uteliaisuus ja intohimo. Opiskelu on vanhem-
malla iällä antoisaa, koska pystyy soveltamaan jo aiem-
min oppimaansa. Lisäksi molemmat IT-opintorupeamani 
ajoittuivat digiteknologioiden murroskohtiin (web, esi-
neiden internet, tekoäly) ja talouden taantumavaiheisiin.

YAMK-tutkintonsa jälkeen Pesonen on luennoinut tek-
nologiatrendien ennakoinnista Haaga-Heliassa pari ker-
taa lukukaudessa. Enemmällekin olisi kysyntää, mutta 
aika ei työn ohessa tahdo riittää opetustyön valmistele-
miseen – teknologian maailma kun muuttuu niin no-
peasti, että luentoaineistoa on jatkuvasti päivitettävä. 

Tulevaisuuden työuransa Kari Pesonen toivoo jatku-
van IT-järjestelmäkehityksessä eri rooleissa. Erityisen 
kiinnostunut hän on teknologioista, joilla pystyy esimer-
kiksi kerättyyn dataan perustuen automatisoimaan yri-
tysten ja organisaatioiden toimintaa. Opehommatkin in-
nostavat.

Espoolaisen Pesosen perheessä on puoliso ja kaksi tei-
niä, ja vaikka isän teknologiainnostus onkin tarttuvaa, 
kodissa on pidetty kiinni tietokoneella pelaamisen ra-
joista: lapsilla on edelleenkin vain yksi pelipäivä vii-
kossa☺ 

Vapaa-ajalla Pesonen harrastaa lukemista ja luonnossa 
kävelyä, mutta kuuluvatpa kiinnostuksen kohteisiin 
myös robotti- ja sähköautot. ◆

Kari Pesonen on Liiketalouden Liiton jäsen.

T Ä R K E I N T Ä  E L Ä M Ä S S Ä : 
P E R H E .  T Y Ö .  U U D E N  O P I S K E LU . 
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Kari Pesonen 



KIRJASTO

KIERTOTALOUS

Tänä vuonna maailman ylikulutuspäivä oli 29. heinäkuuta. Se on 
päivä, jona ihmiset kuluttivat loppuun maapallon tänä vuonna 
tuottamat uusiutuvat luonnonvarat. Käytämme seitsemässä kuu-
kaudessa luonnonvarat, joiden pitäisi riittää koko vuodeksi. 

Elämme yli maapallon kantokyvyn, eikä pelkkä kierrättäminen 
riitä hillitsemään ylikulutusta. Siksi on kehitettävä uudenlaisia tapoja, joilla 
luonnonvarojen liikakäyttöä voitaisiin vähentää. 

Kiertotalous on talousmalli, jossa luonnonvaroja kulutetaan maapallon kan-
tokyvyn rajoissa. Se suuntaa huomion tuotteiden elinkaaren loppupäästä koko 
elinkaareen: alkaen tuotteiden suunnittelusta kestävään kuluttamiseen ja kier-
rätykseen. 

Kiertotalousmalli pyrkii korvaamaan materiaalien kuluttamiseen ja pois-
heittämiseen perustuvan lineaarisen talousjärjestelmän. Keskeistä on, ettei 
tavaroita tuotettaisi jatkuvasti lisää. Talouskasvun ei tule perustua luonnon-
varojen ylikulutukseen. 

– Lineaarisessa talousmallissa raaka-aineista tehdään tuotteita, joita käyte-
tään lyhyen aikaa. Ne päätyvät monissa maissa kaatopaikoille tai jopa luon-
toon, Euroopassa jo jonkin verran kierrätykseen, mutta usein myös jätteestä 
energiaksi. Kiertotaloudessa pyritään maksimoimaan tuotteiden ja materiaa-
lien arvon pysyminen taloudessa, kertoo Sitran kiertotalous-avainalueen pro-
jektijohtaja Kari Herlevi. 

KIERTOTALOUDESSA 
RESURSSEJA EI HUKATA
Kiertotaloudessa kulutus ei ole omistamista vaan 
palveluiden käyttämistä. Keskeistä on, että materiaalit 
kiertävät talouden käytössä mahdollisimman pitkään. 
Ympäristö kiittää, kun olemassa olevat resurssit 
hyödynnetään tehokkaasti.

Teksti Anne Soininen     Kuvitus Heidi Majdahl & Freepic Kiertotalouden tarkoituksena on siis pitää materiaalit 
kierrossa mahdollisimman pitkään siten, että hukkaa ja 
jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Se onnistuu esi-
merkiksi niin, että tuotteita käytetään palveluina, mate-
riaalit ja tuotteet suunnitellaan uudelleen käytettäviksi 
uusien hyödykkeiden valmistuksessa tai että ylijäämä-
materiaalit käytetään muiden tuotteiden raaka-aineeksi. 
Ratkaisut voivat olla monenlaisia.

– Esimerkiksi maatalouskoneiden valmistaja Valtra si-
sällyttää myymiinsä traktoreiden vaihdelaatikoihin pan-
tin. Kun asiakas palauttaa vaihdelaatikon, hän saa pantin 
takaisin, ja Valtra kunnostaa vaihdelaatikon tehtaalla 
uudenveroiseksi. Tämä säästää luonnonvaroja ja ener-
giaa, kun materiaaleja ei tarvitse hankkia ja jalostaa uu-

destaan, sanoo Herlevi.
Viking Line taas käyttää ravintoloidensa ruokahävik-

kiä biokaasun tuotantoon. Yhtiön tiedotusjohtajan Jo-
hanna Boijer-Svahnströmin mukaan kolmelta laivalta 
kerätyllä biojätteellä tuotettiin vuonna 2018 yhteensä 
98 550 kuutiometriä hiilidioksidineutraalia biokaasua. 
Se vastaa energiamäärältään 111 300:aa litraa bensiiniä.

Omistamisesta jakamiseen
Kiertotalouden tavoitteena on käyttää olemassa olevia 
resursseja järkevästi. Kuluttamisen ei tarvitse olla omis-
tamista, vaan se voi tarkoittaa myös tavaroiden ja palve-
luiden käyttämistä: jakamista, vuokraamista ja kierrät-
tämistä.

LAHJAVINKKI
 

Käytetty tuote on mitä 
mainioin lahja. Tätä korostaa 
kiertotalouden merkkipäivä 

White Monday, jota vietettiin 
Suomessa ensimmäistä 
kertaa 25. marraskuuta.
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– Kirjasto on hyvä esimerkki jakamistalouden menes-
tystuotteesta. Eihän meidän tarvitse kaikkia kirjoja omis-
taa. Samaa periaatetta voi soveltaa monella tavalla, sa-
noo Kari Herlevi. 

– Mietitään vaikka, miten paljon hukkaa syntyy siitä, 
että jokainen meistä ajaa yksin autolla ruuhkassa töihin: 
ajallista ja materiaalista hukkaa ja vielä ilmastopäästö-
jäkin. Fiksuilla jakamistalouden ratkaisuilla, kuten yh-
teiskäyttöautoilla, ruuhkat vähenisivät ja autojen käyt-
töasteet nousisivat. 

Resursseilla voidaan kiertotaloudessa siis tarkoittaa 
muutakin kuin fyysisiä materiaaleja. Viisaasti voi käyt-
tää myös aineettomia hyödykkeitä, kuten aikaa.  

Kun tavaroiden tuottaminen ja omistaminen eivät ole 
enää keskiössä, digitaaliset palvelut yleistyvät. Syntyy 
uusia innovaatioita ja bisnesmalleja ja sitä myötä sääs-
töjä materiaalien ja energian kulutuksessa.

– Kiertotalouden keskeinen hyöty on se, että tekemällä 
kiertotalouden mukaista bisnestä saadaan aikaan myös 
ympäristöhyötyjä, sanoo Herlevi. 

– Toki uudet palvelut pitää kehittää helpoiksi ja ym-
märrettäviksi, jotta kuluttajat kokevat ne hyödyllisiksi 
omistamiseen verrattuna. Klassinen esimerkki: haluan 
taulun seinälle, mutta en halua ostaa porakonetta. Kuinka 
toimin? Tällaisiin tarkoituksiin pitäisi ensinnäkin kehit-
tää palveluja ja toiseksi kuluttajan pitäisi löytää ne hel-
posti. 

Huomio raaka-aineisiin
Kiertotaloudessa ajatellaan, että materiaaleilla ja tuot-
teilla on arvo, joka halutaan säilyttää mahdollisimman 
pitkään ja huomioida jo tuotesuunnittelusta alkaen. 

Mitä se käytännössä tarkoittaa?
Esimerkiksi sitä, että muovilaadut suunnitellaan niin, 

että niiden kierrättämisestä tulisi helpompaa, sanoo Her-
levi. Tai että raaka-aineiden tuotantoa vähennetään jo 
lähtökohtaisesti.

– Tarvitsemme lisää fiksuja innovaatioita, kuinka voi-
simme vähentää luonnonvarojen käyttöä. Esimerkiksi 
teräksestä emme voi luopua, mutta valmistamalla eri-
koislujaa terästä tarvitsemme sitä kokonaisuudessaan 
vähemmän. Se puolestaan tehostaa tuotantoprosesseja, 
Herlevi sanoo.

Professori Mirja Illikainen 
vetää Oulun yliopistossa 
kiertotalouden tutkimus-
ryhmää, joka etsii käyttö-
kohteita teollisuudessa 
syntyville jätteille ja sivu-

virroille. Ryhmä on kehittänyt esimerkiksi erikoislujaa 
betonia, jossa sementti on korvattu raudanvalmistuk-
sessa syntyneellä masuunikuonalla, polttolaitosten tuh-
killa tai rakennusteollisuuden lasi- ja kivivillajätteellä. 

Sementin valmistus on merkittävä hiilidioksidipäästö-
jen aiheuttaja. 

– Sementin valmistusprosessissa hiilidioksidia syntyy 
kalkkikiven hajotessa hiilidioksidiksi ja kalsiumoksidiksi 
ja myös siitä, kun sementtiä kuumennetaan valmistus-
prosessissa yli tuhannen asteen lämpötilaan polttoainei-
den avulla, kertoo Illikainen. 

Oulun tutkimusryhmän kehittämän geopolymeeribe-
tonin hiilidioksidipäästöt ovat käytetystä sivuvirrasta 
riippuen jopa 50–80 prosenttia pienemmät kuin perin-
teisen, sementtiä sisältävän betonin.

– Päästöt ovat pienemmät, koska sementin sijaan käy-
tettävät sivuvirrat ovat jätettä eli niiden valmistuspro-
sessi ei tuota hiilidioksidia. Geopolymeeribetonia valmis-
tetaan käytännössä huoneenlämpötilassa, joten siitäkään 
ei hiilidioksidipäästöjä synny, sanoo Illikainen.

Illikaisen tutkimusryhmä on valmistanut teollisuuden 
sivuvirroista myös eriste- ja suodatinmateriaaleja, kor-
keita lämpötiloja kestäviä laasteja sekä materiaaleja eri-
laisiin rakennusteollisuuden sovelluksiin, kuten seinä-
paneeleihin ja laattoihin. 

Kiertotalous on joukkuelaji
Vaikka teollisuudella onkin tärkeä osa raaka-aineiden ja 
materiaalien hukan vähentämisessä ja hiilidioksidipääs-
töjen pienentämisessä, Kari Herlevi näkee kiertotalouden 
yhteispelinä, jossa mukana on koko yhteiskunta: valtion-
hallinto ja päättäjät, kunnat ja kaupungit, elinkeinoelämä 
ja yritykset ja kansalaiset. 

– Poliitikkojen pitää ymmärtää ja tiedostaa, millainen 
sääntely edistää kiertotaloutta. Kaupunkien ja kuntien 
pitää pystyä tarjoamaan yrityksille mahdollisuuksia in-
novoida. Yritysten pitää rohkeasti kokeilla uusia liiketuo-
tantomalleja, ja kuluttajille tulee antaa mahdollisuus 
käyttää uusia asumis-, ruoka- ja liikkumispalveluita. ◆

Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n viime 
vuonna julkaistun raportin mukaan tarvitsemme tehok-
kaita ja ripeitä maailmanlaajuisia toimia, jotta saamme 
rajattua maapallon lämpenemisen 1,5 asteeseen. 

Suomessa kotitalouksien kulutus aiheuttaa lähes 70 
prosenttia kaikista hiilidioksidipäästöistä. Siksi jokaisen 
ihmisen panos hiilijalanjälkensä pienentämisessä on tär-
keä. 

Mitä kuluttajat sitten voisivat tehdä?
– Tärkeintä on ensin tiedostaa oman elintavan vaiku-

tus ympäristöön. Sen jälkeen voi miettiä, millaisia tekoja 
ja ratkaisuja itse voisi tehdä omassa arjessaan. Kaikki ei-

vät voi tehdä kaikkea, mutta silläkin on vaikutusta, että 
löytää itselleen sopivimmat keinot ja soveltaa niitä, sanoo 
Kari Herlevi.

– Itse esimerkiksi asensin muutama viikko sitten au-
rinkopaneelit kotiini. Kuljen myös paljon julkisilla. Päi-
vittäiset työmatkat kuljen junalla, jolloin pystyn samalla 
hyödyntämään työmatkoihin kuluvan ajan muuhun hyö-
dylliseen. 

Merkittävimmät kotitalouksien päästöt syntyvät asu-
misesta, liikkumisesta, ruuasta ja muusta kuluttamisesta 
eli tavaroista ja palveluista, joita käytämme. ◆

MIKÄ ON KULUTTAJAN OSA 
KIERTOTALOUDESSA?

ASUMINEN
• Säästä sähköä ja lämmintä vettä, ota lyhyempiä suihkuja.
• Laske asunnon lämpötilaa.
• Tiivistä ikkunat ja pienennä kodin lämpövuotoja.
• Vaihda sähkösopimus uusiutuvilla energianlähteillä, kuten 

aurinko- ja tuulivoimalla, tuotettuun sähköön.
• Omakotitalossa vaihda kaukolämmöstä maalämpöön.

RUOKA
• Vaihda punainen liha kanaan tai kalaan.
• Syö kasvispainotteista ruokaa.
• Valitse lähiruokaa.
• Vältä ruokahävikkiä, suunnittele ostoksesi äläkä tee herä-

teostoksia.

LIIKKUMINEN 
• Vähennä/luovu henkilöauton käytöstä tai vaihda sähköau-

toon.
• Käytä joukkoliikennettä, pyöräile, kävele, suosi kimppakyy-

tejä, käytä kaupunkipyöriä ja yhteiskäyttöautoja.
• Vältä lentämistä, matkusta harvemmin ja viivy perillä pidem-

pään.
• Suosi kotimaanmatkailua sekä oman kaupungin ja kunnan 

tarjontaa.
• Pidä etätyöpäiviä kotona.

KULUTUS
• Osta vain tarpeeseen ja mieti, voitko lainata tarvitsemasi 

tavaran tai saada sen käytettynä.
• Kierrätä tarpeettomat tavarasi.
• Korjaa, tuunaa ja venytä tavaroidesi käyttöikää.
• Suosi jakamista ja vähäpäästöisiä palveluita tavaroiden 

hankkimisen sijaan.
• Vältä kertakäyttötuotteita.

Lähteet: Sitra – Suomen kiertotalouden tiekartta 2.0; Sitran 100 fiksua arjen tekoa; Suomen 
ympäristökeskus SYKE; Ympäristöministeriö.

KIERTOTALOUS

Voisitko sinä tehdä jonkin näistä teoista?

18   LI IKE TALOUS    4/2019   LI IKE TALOUS   4/2019   19 



EMPATIATAIDOT

– Meitä ihmisiä tarvitaan erityisesti niihin tehtäviin, 
jotka ovat vaikeita automatisoida. Silloin myös tunteiden 
ymmärtämiseen ja käsittelyyn liittyvät taidot ovat kes-
kiössä, sanoo Silja Martikainen. 

– Tämä ei tarkoita sitä, etteivätkö muutkin taidot olisi 
tärkeitä, vaan sitä, että tulevaisuudessa empatia- ja ih-
mistaitojen merkitys korostuu.

Mitä empatia on? 
Yleiskielessä empatialla tarkoitetaan usein myötätun-

toa, mutta neurotieteessä empatia on kokoelma erilaisia 
taitoja, joiden avulla voimme ymmärtää toisiamme, ker-
too Martikainen. 

Se on yhtäältä kykyä ymmärtää sekä omia että toisten 
tunteita ja ajatuksia ja tehdä päätelmiä siitä, kuinka ne 
voivat vaikuttaa toimintaan ja ajatteluun.

Empatia on myös kykyä kokea toisen ihmisen tunneti-
loja ja fyysisesti asettua hänen asemaansa. Tunteet ni-
mittäin tarttuvat: Jos ystäväsi liukastuu kadulla, omatkin 
lihaksesi saattavat jännittyä.

Kun työ teknologistuu, ihmisiltä vaaditaan 

taitoja, joihin koneet eivät pysty: empatiaa 

ja tunneälyä.

T eknologinen kehitys on aina vaikuttanut työelä-
mään ja siihen, mitä ihmisen pitää milloinkin 
töissä osata. Tuskin monikaan on tänä päivänä 

välttynyt kuulemasta, että digitaidot ja koodaus ovat ko-
vaa valuuttaa. 

Viime aikoina on kuitenkin puhuttu myös aivan toi-
senlaisesta osaamisesta: empatiakyvystä ja tunneälystä. 

Miksi juuri empatiasta on nyt tullut keskeinen työelä-
mätaito?

Siihen ei ole vain yhtä vastausta, sanoo tutkijatohtori 
Silja Martikainen. Hän on mukana Helsingin yliopiston 
kognitiivisen aivotutkimuksen projektissa, joka tutkii 
tunteita ja vuorovaikutusta työelämässä. 

– Yksi syy on kenties se, että on havahduttu siihen, että 
myös muilla kuin perinteisillä, akateemisilla taidoilla on 
merkitystä työssä. 

Työ ei siis välttämättä enää ole mekaanista työtehtä-
vien suorittamista, vaan hyvällä työpaikalla vaalitaan 
myös empatiaa, joka tukee ihmisten kykyä tehdä työtä 
ja lisää hyvinvointia.

Empatiataidot ovat nousseet keskusteluun myös siksi, 
että ihmiset kommunikoivat koko ajan enemmän säh-
köisesti. Se on herättänyt huolta, mitä inhimilliselle ih-
misten kohtaamiselle tapahtuu, kertoo Martikainen. 

Teksti Anne Soininen  Kuvitus  Heidi Majdahl

Empatiataitoja voi 
kehittää aikuisenakin

– Kun vuorovaikutamme digilaitteiden kautta, emme 
näe toistemme reaktioita eikä tunnetieto välity samalla 
tavalla kuin kasvokkain tapahtuvassa vuorovaikutuk-
sessa. 

Ehkä merkittävin syy siihen, että empatiataitoja pide-
tään tärkeinä, on työn automatisoituminen. Teknologi-
nen kehitys vie meitä suuntaan, jossa koneet ja tekoäly 
suorittavat yhä enemmän työtehtäviä. Maailman talous-
foorumin Future of Jobs -raportin (2018) mukaan viime 
vuonna 71 prosenttia työtunneista oli ihmisten suoritta-
mia ja 29 prosenttia koneiden. Raportti ennustaa, että 
vuoteen 2022 mennessä enää 58 prosenttia tehdyistä 
työtunneista olisi ihmisten tekemiä. 

Kun koneet vievät ihmisiltä rutiininomaiset tehtävät, 
jäljelle jää inhimilliseen toimintaan perustuvaa työtä. 
Ihmisen rooli työssä muuttuu.

Ku
va

 Jo
el

 G
ra

nd
el

l

Sekä ymmärrys että kokemus toisten tunteista mah-
dollistavat sen, että empatia voi ilmetä myös tekoina, ku-
ten toisten ihmisten auttamisena tai lohduttamisena.

Työpaikalla empatiasta on hyötyä, sillä se auttaa meitä 
huomioimaan erilaisia ihmisiä ja näkökulmia.

 E M PA AT T I N E N  I H M I N E N  O T TA A 

H U O M I O O N ,  E T T Ä  A S I O I L L A  O N 

M O N TA  E R I  P U O LTA .

– Empaattinen ihminen ottaa huomioon, että asioilla 
on todennäköisesti monta eri puolta, ja hyväksyy myös 
sen, ettei hän aina tiedä, miltä jostain toisesta tuntuu tai 
mikä tämän motiivi on. Työpaikan konfliktitilanteissa 
empatialla on paljonkin merkitystä, sanoo Martikainen.

Joidenkin tutkimusten mukaan tiimit, joiden jäsenillä 
on hyvät empatiataidot, ratkaisevat ongelmia tehok-
kaammin, kertoo Martikainen. 

Silja Martikainen
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 Anna Kytömaa, työsuhdelakimies

Yt-neuvottelujen 
käytäntöjä 
yksityisellä 
sektorilla

Yrityksessämme on alle 20 työntekijää. Pitääkö 
työnantajan neuvotella irtisanomisista 
taloudellis-tuotannollisilla perusteilla?
Laki yhteistoiminnasta yrityksissä (yt-laki) koskee yritystä 
‒ ja myös yhteisöä, säätiötä tai luonnollista henkilöä, joka 
harjoittaa taloudellista toimintaa, riippumatta siitä, onko 
toiminta voittoa tuottavaa) ‒, jonka työsuhteessa olevien 
työntekijöiden määrä on säännöllisesti vähintään 20. 

Lain perusteella työnantajan ei siis tarvitse neuvotella 
ennen mahdollisia irtisanomisia, jos henkilöstön määrä 
on alle 20. Työsopimuslain mukaan ennen irtisanomista 
työnantajan tulee kuitenkin selvittää työntekijälle irtisa-
nomisen perusteet ja vaihtoehdot. Jos irtisanominen koh-
distuu useaan työntekijään, selvitys voidaan antaa työn-
tekijöiden edustajalle tai jollei tällaista ole valittu, työn-
tekijöille yhteisesti. 

Huomioidaanko 20 työntekijän rajassa myös 
osa-aikaiset, määräaikaiset ja perhevapaalla 
olevat?
Työntekijämäärään lasketaan pääsääntöisesti kaikki ky-
seiseen yritykseen työsuhteessa olevat (esimerkiksi yri-
tyksen toimitusjohtaja ei ole työsuhteessa, eikä vuokra-
työntekijä käyttäjäyritykseen). Säännöllisesti työskente-
leviin ei lasketa yrityksessä lyhyehkön aikaa tai vain 
kausiluontoisesti tai poikkeuksellisesti työskenteleviä. 
Osa-aikatyöntekijät lasketaan tuntimäärästä riippumat-
ta. Perhevapaalla/opintovapaalla/muun syyn johdosta 
poissa olevat lasketaan mukaan henkilöstömäärään, jos 
heille ei ole palkattu sijaista (joka olisi jo tullut huomioi-
duksi henkilöstön määrää laskettaessa).

Tarkoittavatko yt-neuvottelut aina vain 
irtisanomisia tms., vai voidaanko yt-
neuvotteluissa käsitellä muitakin asioita?
Yhteistoimintalain tarkoitus on nimensä mukaisesti edis-
tää työnantajien ja työntekijöiden välistä vuoropuhelua. 
Yhteistoiminnassa tulee käsitellä esimerkiksi työhönotos-
sa noudatettavia periaatteita ja käytäntöjä (muun muas-
sa, laitetaanko kaikki paikat ensin sisäiseen hakuun), 
henkilöstösuunnitelma ja koulutustavoitteet sekä vuok-
ratyövoiman käytön periaatteet.

Kuka neuvottelee yt-neuvotteluissa?
Yksittäistä työntekijää koskeva yt-asia voidaan neuvotel-
la työntekijän ja esimiehen välillä. Työntekijä voi kuiten-
kin vaatia, että häntä koskeva asia on käsiteltävä myös 
henkilöstön edustajan ja työnantajan kesken. Muutoin 
yt-asiat käsitellään pääsääntöisesti työnantajan ja hen-
kilöstöryhmän edustajan välillä.

Henkilöstöryhmää (yleensä työntekijä/toimihenkilö/
ylempi toimihenkilö) edustavat työehtosopimuksen pe-
rusteella valitut luottamusmiehet. Luottamusmies edus-
taa pääsääntöisesti kaikkia työntekijöitä, myös liittoon 
kuulumattomia. Jos luottamusmiestä ei ole, henkilöstö-
ryhmää voi edustaa luottamusvaltuutettu. 

Jos luottamusmiestä tai luottamusvaltuutettua ei ole 
valittu, työntekijät voivat valita keskuudestaan vaihto-
ehtoisesti yhteistoimintaedustajan kahden vuoden toi-
mintakaudeksi. Toki voidaan valita myös tapauskohtai-
sesti yhteinen edustaja yt-neuvotteluita käymään. Tämä 
ei kuitenkaan ole suositeltavaa, koska kyseisellä edusta-
jalla ei ole erityistä lain mukaista irtisanomissuojaa. Mi-

– Empatiaa tukevalla työpaikalla ihmiset pystyvät 
myös laadukkaampaan yhteistyöhön, löytävät luo-
vemmin ratkaisuja asioihin ja sitoutuvat työpaikkaan 
paremmin. 

Miten empatiataitoja voi kehittää?
Empatiakyky kehittyy jo lapsuudessa merkitykselli-
sessä vuorovaikutuksessa, mutta vielä aikuisenakin 
voi empatiataitojaan harjoittaa. 

Esimerkiksi mielikuvituksen ruokkiminen kehittää 
empatiaa, sillä hyvä mielikuvitus auttaa meitä myös 
pohtimaan toisten ihmisten ajatuksia ja tunteita.

– Myös sellaisen kaunokirjallisuuden lukeminen, 
jossa tuodaan esiin rikkaita tunnesisältöjä, näyttäisi 
joidenkin tutkimusten mukaan lisäävän empatiaa, 
sanoo Martikainen. 

Tutkimusten mukaan myös kaikenlainen saman-
tahtinen ja -rytminen toiminta ja yhdessä asioiden 
tekeminen, kuten yhdessä soittaminen ja musisointi 
tai jopa keinutuolissa samaan tahtiin keinuminen, 
kehittävät empatiataitoja.

 T Y Ö K AV E R I E N  O L I S I  H Y V Ä 

V I E T T Ä Ä  A I K A A  Y H D E S S Ä 

M Y Ö S  T Y Ö N  U L K O P U O L E L L A .

Työpaikoilla empatiaa voisi Martikaisen mukaan 
edistää vaikkapa niin, että työntekijöillä olisi myös 
epämuodollisia mahdollisuuksia viettää aikaa yh-
dessä muutenkin kuin vain työn merkeissä.

– Silloin voimme löytää asioita, jotka yhdistävät 
meitä, ja jopa kokonaan uuden suhtautumistavan 
työkaveriin. Kun ihmiset kokevat samanlaisuutta, 
empatia lisääntyy, sanoo Martikainen. 

Kilpailu tilanteet ja stressi taas estävät empatiaa, 
joten työpaikoilla tulisi huolehtia myös työhyvinvoin-
nista – siitä, että työntekijöitä kuunnellaan, että he 
saavat vaikuttaa työhönsä ja tehdä kiinnostavia, mie-
lekkäitä työtehtäviä ja että heidän työkuormansa on 
hallittavissa.

– Empatia lisää empatiaa. Kun voimme itse hyvin, 
meidän on myös helpompi suhtautua myös toisiin 
empaattisesti. ◆

Mitä empatiataidot ovat?
• Kyky ymmärtää toisten ajatuksia ja 

tunteita 
• Kyky kokea toisten ihmisten tunnetiloja
• Kyky tehdä empaattisia tekoja
• Esimerkiksi: mielikuvituskyky, 

perspektiivinottokyky, myötätunto, 
avuliaisuus, huomaavaisuus, yhteistyö- 
ja vuorovaikutustaidot, 
kiinnostuneisuus toisista

Näin voit kehittää 
empatiakykyäsi:

• Ruoki mielikuvitustasi.
• Lue kaunokirjallisuutta, hanki 

esteettisiä kokemuksia. 
• Huolehdi hyvinvoinnistasi ja vältä 

stressiä.
• Vietä aikaa ja tee yhdessä asioita 

muiden kanssa.
• Keskustele, vuorovaikuta ja kiinnostu 

muista. 
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Jos jäät työttömäksi
Voit saada ansiopäivärahaa, jos olet iältäsi 17–64-vuotias (lomau-
tustilanteessa 17–67-vuotias) työttömyyskassan jäsen ja olet ko-
konaan tai osittain työtön. Lisäksi edellytetään, että olet jäse-
nyysaikana täyttänyt työssäoloehdon ja olet kokoaikatyön työn-
hakijana työ- ja elinkeinotoimistossa (TE-toimisto). 

Jos et täytä ansiopäivärahan jäsenyys- tai työssäoloehtoa, voit 
hakea Kelasta työttömyysetuutta.

Ilmoittaudu TE-toimistoon
Ansiopäivärahaa voidaan maksaa vain sellaiselta ajalta, jolloin 
olet ollut kokoaikatyön työnhakijana TE-toimistossa. Ilmoittautu-
mista ei voi tehdä takautuvasti, joten ilmoittaudu työnhakijaksi 
viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä. On tärkeää pitää 
työnhaku voimassa sekä noudattaa TE-toimiston ohjeita. 

 ♦ Työnhaun voit käynnistää sähköisesti osoitteessa  
www.te-palvelut.fi. 

Jos et voi käyttää sähköistä palvelua, ilmoittaudu TE-toimistossa. 
Se antaa kassalle lausunnon työvoimapoliittisten edellytysten 
täyttymisestä. Tarkempia tietoja ilmoittautumisesta ja työvoima-
poliittisista edellytyksistä saat TE-toimistosta. 

Tee hakemus työttömyyskassalle
Ansiopäivärahaa maksetaan vain hakemuksen perusteella. Ha-
kemuksen voit tehdä joko sähköisesti kassan nettisivuilla tai lä-
hettää paperihakemuksen kassalle postitse. 

Päivärahaa haetaan jälkikäteen neljän viikon tai kuukauden 
jaksoissa. Ensimmäisen hakemuksen voit lähettää, kun olet ollut 
vähintään kaksi viikkoa työttömänä. Hakemus tulee toimittaa kas-
salle kolmen (3) kuukauden kuluessa hakujakson ensimmäisestä 
päivästä.

Täytä hakemus ensimmäisestä työttömyyspäivästä lähtien. 
Kassa huomioi omavastuuajan ja muut mahdolliset korvaukset-
tomat päivät.  

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan: 

 ♦ Palkkatodistus vähintään 26 palkalliselta viikolta. Todis-
tukseen tulee eritellä lomaraha ja lomakorvaus, muut 
ylimääräiset palkkiot (esim. tulospalkkio) tai työsuhteen 
päättymiseen liittyvät rahat (esim. eroraha). Todistukses-
ta tulee käydä ilmi myös palkattomat poissaolot ja niiden 
syyt. 

 ♦ Kopio työtodistuksesta tai -sopimuksesta.

 ♦ Kopio irtisanomisilmoituksesta. 

 ♦ Selvitys yli 3 vuoden työhistoriasta. Jos olet yli 58-vuotias, 
tarvitaan selvitys yli 5 vuoden työhistoriasta. 

Henkilökohtaisesta tilanteestasi riippuen liitä hakemukseen 
myös: 

 ♦ Kopio  muuta etuutta tai eläkettä koskevasta päätökses-
tä tai päätös kotihoidontuesta (myös silloin, jos puolisosi 
saa kotihoidontukea).

 ♦ Kopio lomautus- tai osa-aikaistamisilmoituksesta.

 ♦ Kopio työsopimuksesta, jos teet osa-aikatyötä tai sinut on 
lomautettu. 

 ♦ Palkkalaskelma/-todistus hakujakson aikaisista tuloista, 
jos teet osa-aikatyötä tai sinut on lomautettu.

 ♦ Kopio viimeksi vahvistetusta verotuspäätöksestä tai muu 
luotettava selvitys, jos sinulla on sivutoimista yritystoimin-
taa. 

Kassa saa vuoden alussa voimaan tulleet ennakonpidätystiedot 
suoraan verottajalta. Palkkaverokorttia ja verohallinnon suorasiir-
totietoa käytettäessä veroprosentti on vähintään 25. Jos sinulla 
on muutosverokortti etuutta varten, ennakonpidätys toimitetaan 
verokortin mukaisella veroprosentilla. Muutosverokortti tulee 
erikseen toimittaa kassalle, sillä sitä kassa ei saa suoraan verot-
tajalta. 

Kun ensimmäinen hakemuksesi on käsitelty, saat valituskelpoi-
sen päätöksen päivärahasta sekä maksuilmoituksen ja jatkoha-
kemuslomakkeen. 

Muista maksaa jäsenmaksu myös työttömyyden aikana, jotta 
jäsenyytesi pysyy voimassa. 

Ansiopäivärahaan liittyvissä kysymyksissä voit ottaa suoraan 
yhteyttä työttömyyskassaan. Lisätietoja saat myös työttömyys-
kassan nettisivuilta ja Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön sivuil-
ta www.tyj.fi. 

JATTK-TYÖTTÖMYYSKASSA
Puhelin 09 720 6820   ti ja to klo 9–11.30, ke klo 12–14
asiakaspalvelu@jattk.fi    www.jattk.fi

TYÖTTÖMYYSKASSA FINKA
Puhelin 09 868 9400
ansioturva@finka.fi    www.finka.fi
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käli yhteistä edustajaa ei ole lainkaan valittuna, tulee 
yt-neuvottelut käydä kaikkien niiden työntekijöiden 
kanssa, joita neuvoteltava asia koskee. 

Saako henkilöstö tietoja yrityksen 
taloudellisesta tilanteesta ja yrityksen 
palkkatasosta?
Laissa on lueteltu tiedot, jotka työnantajan tulee antaa 
säännöllisesti henkilöstöryhmien edustajille. Näitä ovat 
tilinpäätöstiedot sekä kaksi kertaa tilikauden aikana sel-
vitykset yrityksen taloudellisesta tilasta, kuten kehitys-
näkymät yrityksen tuotannossa, palvelu- tai muussa toi-
minnassa, työllisyydessä, kannattavuudessa ja kustan-
nusrakenteessa. Lisäksi kerran vuodessa annetaan kun-
kin henkilöstöryhmän edustajalle tilastotiedot hänen 
edustamansa henkilöstöryhmän kaikille työntekijöille 
maksetuista palkoista. Henkilöstöryhmän edustajan 
pyynnöstä työnantajan on annettava henkilöstöryhmän 
palkkatiedot eriteltyinä ammattiryhmittäin. Työehtoso-
pimuksissa voi olla tarkempia määräyksiä palkkatietojen 
antamisesta. 

Yrityksessämme on yli 30 työntekijää. Kuinka 
pitkään työnantajan pitää neuvotella 
irtisanomisista?
Yt-lain mukainen neuvotteluaika riippuu yrityksen koos-
ta sekä vähennettävien työntekijöiden lukumäärästä. 
Neuvotteluaika on aina 14 päivää pienemmissä, 20-29 
työntekijän yrityksissä sekä silloin, jos työnantajan har-
kitsemat irtisanomiset, lomauttamiset tai osa-aikaistami-
set kohdistuvat alle kymmeneen työntekijään tai kysees-
sä on alle 90 päivää kestävä lomauttaminen. Jos työnan-
taja harkitsee yli kymmeneen työntekijään kohdistuvia 
irtisanomisia, neuvotteluaika on kuusi (6) viikkoa. Neu-
votteluaika alkaa ensimmäisen neuvottelun käymisestä, 
eli ensimmäinen neuvottelupäivä lasketaan mukaan 
määräaikaan.  

Mitä tietoja työnantajan tulee antaa ennen 
irtisanomista käsittelevien yt-neuvotteluiden 
alkamista?
Yt-neuvottelut alkavat neuvotteluesityksen eli kokous-
kutsun antamisella. Neuvotteluesitys annetaan viisi (5 ) 
päivää ennen neuvotteluiden alkamista. (kalenteripäiviä, 
neuvotteluesityksen antamisen kellonajalla ei ole mer-
kitystä). Neuvotteluesityksestä tulee käydä ilmi ainakin 
neuvottelujen alkamisaika ja -paikka sekä pääkohdittai-
nen ehdotus neuvotteluissa käsiteltävistä asioista. Jos 
neuvottelut käydään henkilöstöryhmien edustajien kans-
sa ja ne kohdistuvat yli 10 työntekijään, neuvotteluesi-
tykseen on liitettävä tiedot aiottujen toimenpiteiden pe-

rusteista, alustava arvio irtisanomisten, lomauttamisten 
ja osa-aikaistamisten määrästä, selvitys periaatteista, 
joiden mukaan irtisanomisen, lomauttamisen tai osa-ai-
kaistamisen kohteeksi joutuvat työntekijät määräytyvät 
sekä arvio ajasta, jonka kuluessa irtisanomiset, lomaut-
tamiset tai osa-aikaistamiset pannaan toimeen. 

Jos irtisanomisen suunnitellaan kohdistuvan alle 10 
henkilöön, tiedot voidaan antaa suullisesti työntekijälle 
tai heidän edustajilleen. Tiedot on annettava aina kirjal-
lisesti silloin, jos työntekijä tai henkilöstöryhmän edus-
taja näitä pyytää.

Mitä ovat työllisyyttä edistävä 
toimintasuunnitelma ja toimintaperiaatteet?
Jos työnantajan aikomuksena on irtisanoa vähintään 10 
työntekijää, yt-neuvottelujen alussa tulee henkilöstöryh-
mien edustajille antaa esitys työllistymistä edistäväksi 
toimintasuunnitelmaksi. Sitä valmistellessaan työnanta-
jan on viipymättä selvitettävä yhdessä te-toimiston kans-
sa työllistymistä tukevat julkiset työvoimapalvelut. 

Toimintasuunnitelmasta tulee käydä ilmi yt-neuvotte-
lujen suunniteltu aikataulu, neuvotteluissa noudatetta-
vat menettelytavat, kuten kokousaikataulut ja kokousta-
jat, suunnitellut, irtisanomisaikana noudatettavat toi-
mintaperiaatteet julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 
annetussa laissa tarkoitettuja palveluja käytettäessä 
(muun muassa te-toimiston infotilaisuudet) sekä toimin-
taperiaatteet työnhaun ja koulutuksen edistämiseksi. 

Jos työnantajan harkitsemat irtisanomiset koskevat alle 
10:tä työntekijää, työnantajan on yt-neuvottelujen al-
kaessa esitettävä toimintaperiaatteet, joiden mukaisesti 
irtisanomisajan kuluessa tuetaan työntekijöiden 
oma-aloitteista hakeutumista muuhun työhön tai koulu-
tukseen sekä heidän työllistymistään julkisesta työvoima- 
ja yrityspalvelusta annetussa laissa tarkoitetuilla palve-
luilla. 

Mitä tietoja työnantajan tulee antaa yt-
neuvotteluiden päättymisen jälkeen?
Yt-lain mukaisen neuvotteluvelvoitteen tultua täytetyksi 
työnantajan on esitettävä kohtuullisen ajan kuluessa hen-
kilöstöryhmien edustajille yleinen selvitys yt-neuvotte-
lujen perusteella harkittavista päätöksistä. Selvityksestä 
tulee käydä ilmi, neuvotelluista asioista riippuen, aina-
kin irtisanottavien, lomautettavien ja osa-aikaistettavien 
määrät henkilöstöryhmittäin, lomautusten kestoajat sekä 
minkä ajan kuluessa työnantaja aikoo panna toimeen 
päätöksensä työvoiman käytön vähentämisestä. Henki-
löstöryhmän edustajan pyynnöstä työnantajan on esitet-
tävä selvitys asianomaiseen henkilöstöryhmään kuulu-
ville työntekijöille yhteisesti heitä koskevilta osiltaan. ◆
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LUKUVINKKI

A rvioimme ympäristöämme joka 
ikinen hetki kaikilla aisteillamme. 
Aivan samalla tavalla olemme 

itse joka sekunti muiden arvostelun alai-
sina työpaikoilla, harrastuksissa ja ystä-
viemme keskuudessa. Ihmisten välisestä 
viestinnästä vain pieni osa on sanallista, ja 
kaikkein nopeimmat ja myös pysyvimmät 
arviot tapahtuvat vaistonvaraisesti sekun-
tien murto-osissa.

Loppujen lopuksi kaikessa kommunikaa-
tiossa on kyse evoluutiobiologiasta ja siitä, 
että tunnemme halua kuulua joukkoon ja 
tulla hyväksytyksi.

Kampauksella kabinetteihin
Ruotsissa asuva, suomensukuinen Angela 

Ahola on koonnut omat kokemuksensa ja 
tutkimustulokset eri puolilta maailmaa kir-
jaksi, joka käsittelee hyvän vaikutuksen 
tekemistä varsin perinpohjaisesti. Psyko-
logian tohtorina ja tutkijana toimiva Ahola 
kertoo vaihe vaiheelta, miten sanalliset ja 
sanattomat signaalit resonoivat meissä ih-
misissä. 

Eläinmaailmasta tutut ulkoiset ärsykkeet 
toimivat yhtä lailla ihmisten keskuudessa, 
ja punatut huulet, tiukka nuttura ja univor-
mumainen pukeutuminen kertovat omaa 
kieltään. Tasa-arvon ja Me too -kampanjoi-
den aikanakaan emme voi ohittaa biologi-
aamme ja alkukantaisia vaistojamme, ha-
lusimme sitä tai emme.

Kirjassa on runsaasti Aholan omia ha-
vaintoja ja mielenkiintoisia esimerkkejä 
maailmalta. On hyvä muistaa, että olemme 
osittain oman aikamme tuotoksia, ja ker-
tomus Margaret Thatcheristä ja hänen 
tietoisesta valinnastaan madaltaa ääntään 
ja vähentää puheensa nopeutta sopivan 
imagon luomiseksi saattaa kuulostaa van-

hanaikaiselta. Totuus kuitenkin on, että 
tietyn tyyppiset johtajat herättävät luotta-
musta, ja huomio Yhdysvalloista kertoo, 
että sitten vuoden 1920-luvun presidentin-
vaalien voittaja on aina ollut ehdokkaista 
tummaäänisin. 

Veltto lahna vai luunmurskaaja?
Jokainen meistä on varmasti joutunut lu-
kemattomia kertoja tilanteeseen, jossa 
teemme uudesta ihmisestä päätelmän 
muutamassa sekunnissa vilkaisemalla ul-
konäköä ja puristamalla ojennettua kättä. 
Silmiemme värille emme voi mitään, mutta 
jokaisen olisi syytä olla tietoinen omasta 
kättelytyylistään. Iowalaisen yliopiston tut-
kimuksessa todettiin, että löysä pullatai-
kina -kädet saivat heikot arviot työllistet-
tävyydessä ja ulospäin suuntautuneisuu-
dessa. 

Angela Ahola kehottaakin harjoittele-
maan sopivan napakkaa kädenpuristusta, 
sillä oikeanlainen kättely avaa ovia etenkin 
liikemaailmassa. Miksi näin?

Ahola uhraa ihailtavan monta sivua tälle 
tärkeälle aiheelle. Hän siteeraa hermotut-
kija Paul Zakia, joka selittää kättelyn ja 
ylipäätään kosketuksen merkityksen oksy-
toksiinilla. Fyysinen kosketus valmistaa ai-
vot erittämään hormonia, jonka merkityk-
sen laajuus on vasta paljastumassa. Oksy-
toksiini muun muuassa lievittää kipuja, 
laskee verenpainetta ja jopa auttaa stressin 
ja masennuksen lievityksessä. Miellyttävä 
kädenpuristus on siis suorastaan lääkettä 
ja kertoo paljon käden omistajasta.

Liskoaivojen sanelemaa
Vaikka maailma ympärillämme on muut-
tunut rajusti, ei meistä ihmisistä ole tullut 
uutta ja paranneltua versiota. Aistimme, 

Taito tehdä hyvä vaikutus

Angela Ahola 

Minerva Kustannus Oy, 2019  

Teksti  Petra Hintikainen

Jokainen päivä tarjoaa 
uuden tilaisuuden 
tehdä uusi vaikutus

tarpeemme ja tunteemme toimivat samalla lailla kuin 
kivikaudella, jolloin kyse oli eloonjäämisestä. Liskoai-
vomme saavat meidät reagoimaan asioihin automaatti-
sesti ja vaistonvaraisesti. Ensivaikutelma on silmänrä-
päys, ja siitä tulee usein pysyvä. Siksi varsinkin työelä-
mässä, jossa yksi tapaaminen voi ratkaista paljon, kan-
nattaa olla tietoinen antamastaan vaikutelmasta. 

Omaa ulkonäköämme emme voi rajattomasti muuttaa, 
mutta esimerkiksi hyvällä ryhdillä, persoonallisella pu-
keutumisella ja jopa tuoksuilla voimme erottua joukosta 
positiivisella tavalla. 

Entä voiko huonoa ensivaikutelmaa parantaa? Niin sa-
nottu first impression update on mahdollista, koska tämän 
päivän kiireiset ja stressaantuneet ihmiset pilaavat ensi-
tapaamisia todennäköisesti useammin kuin koskaan.

Onko ensitapaaminen todella ensitapaaminen?
Emme voi enää luottaa siihen, että saamme luoda ensi-
vaikutelman kasvotusten ensitapaamisella. Meidät on jo 
voitu arvioida googlettamalla, sosiaalisen median kautta 
tai soittamalla pari puhelua. Ajan hengen mukaisesti 
Ahola käsittelee myös vaikutuksen tekemistä netissä. 

Käsite nimeltä imbibing idiot bias paljastaa, ettei aina-
kaan Facebookin profiilikuvassa kannata poseerata vii-
nilasi kädessä, sillä se antaa meistä vähemmän älykkään 
kuvan. Oma lukunsa ovat uskaliaat selfie-kuvaajat, jotka 
pelleilevät elämällään poseeraamalla kallionkielekkeillä 
tai villieläinten kanssa.

Ahola antaa myös vinkkejä nettideittailuun ja hyvien 
valokuvien merkitykseen. Smileyt ja emojit ovat tätä päi-
vää, ja on hyvä muistaa, että esimerkiksi sähköpostivies-
tit paljastavat meistä ja persoonastamme yllättävän pal-
jon.

Brilliant but cruel
Kirja vilisee tiedemaailman termejä. Lämpöominaisuus-
ryhmät jaottelevat ihmisiä lämmön ja pätevyyden suh-
teen. Yksi yhdistelmistä muodostuu henkilöistä, jotka 
ovat kylmiä ja hyvin päteviä. Tunnistan välittömästi en-
tisen esihenkilöni, jonka kanssa työnteko oli todella pui-

sevaaa. Ahola kirjoittaa kaunistelemattoman suorasanai-
sesti, että tällaisissa ihmisissä henkilöityy laskelmoitu 
pahuus ja he ovat hyvin vaarallisia. Asiassa on turha kur-
sailla; tällaisia henkilöitä todella on, ja valitettavan usein 
heidät löytää johtavasta asemasta. 

Heihin ei taida tehota edes facial feedback, jonka mu-
kaan keinotekoisestikin aikaansaatu hymy vaikuttaa sekä 
tunteisiimme että toimintoihimme. Aitoon hymyyn ni-
mittäin osallistuvat sekä silmät että niitä ympäröivät li-
hakset. Epäaito hymy on teennäinen, ja normaaleilla tun-
teilla varustettu ihminen tunnistaa sellaisen välittömästi.

Ahola antaa kätevän vinkin kaikille niille, jotka joutu-
vat esiintymään: asetu haara-asentoon, nosta kädet lan-
teille tai korkealle ilmaan ja pysy tässä asennossa pari 
minuuttia. Kyseinen asento lisää muutamassa minuutissa 
testosteronitasoa ja samalla laskee stressihormonia. Täl-
lainen lisäpotku energiaa vaikkapa ennen tärkeää pala-
veria voi tulla tarpeeseen.

” K Y S E  O N  E H K Ä  Y K S I L Ö N 

A L I A R V O S T E T U I M M I S TA 

O M I N A I S U U K S I S TA .”

Tunnustan, etten ole ahkera elämäntaito-oppaiden lu-
kija ja mietin, miten niin puhkipohditusta aiheesta kuin 
ensivaikutelma saa enää kiinnostavaa kirjaa aikaiseksi. 
Kirjan kuivakka kansikuva ei ainakaan lisännyt lukuin-
toa. Kirjan luettuani en kuitenkaan ihmettele lainkaan, 
että Angela Ahola on Ruotsin suosituimpia luennoitsijoita 
ja meninpä itsekin retkuun tarkistaessani netistä miltä 
kirjailija näyttää. Mielikuva death metal -bändissä soit-
taneesta, nuorisotalolla pyörineestä Suomi-tytöstä muo-
toutui päässäni aivan toisenlaiseksi. 

Kirjan sanoman voi kiteyttää Angela Aholan omaan 
ajatelmaan: ”Riippumatta siitä kuka olet tai mitä teet 
työksesi, taito tehdä hyvä vaikutus on tärkeimpiä niistä 
valmiuksista, joita sinun kannattaa hankkia itsellesi. Kyse 
on ehkä yksilön aliarvostetuimmista ominaisuuksista 
matkalla menestykseen.”

Kirjan lohdullinen sanoma on myös, että saamme joka 
päivä uuden tilaisuuden tehdä uuden vaikutuksen, sillä 
luomiaan vaikutelmia voi jalostaa. Jos ei ole syntynyt 
bassoäänisenä, kaksimetrisenä karismaa tihkuvana yli-
olentona, voimme jokainen omalla tavallamme pienillä-
kin asioilla jäädä ihmisten mieliin.

Me kaikki pidämme mukavista ja persoonallisista ih-
misistä. ◆ 
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OSAAJA-SEMINAARI

Teksti Sari T. Tiiro   Kuvat Heidi Majdahl ja Eero Nerelli-Antell

JOKAINEN ON OMAN 
ELÄMÄNSÄ 
SEREMONIAMESTARI
Sitä saa mitä tilaa, kuulee sanottavan. Liiketalouden Liiton Osaaja 

2019 -seminaarissa tilaus oli ilmeisen onnistunut päätellen 

kommenteista: ”Paras liiton seminaari, jossa olen ollut.” ”Mahtavat 

puhujat! Ja niin erilaiset.” Varallisuusvalmentaja Terhi Majasalmi ja 

tunnelmamuotoilija Marjo Rantanen innostivat yleisöä. Tunnelma 

oli katossa, eikä naurun pyrskähdyksiltäkään voinut välttyä. 

Mahtuipa päivään myös halauksia. 

 @LIIKETALOUDEN LIITTO LTA               @LIIKETALOUS               @LIIKETALOUS             #OSAAJA #LIIKETALOUS28   LI IKE TALOUS    4/2019

Osaaja 2019 -seminaari 
pidettiin marraskuun 

viimeisenä lauantaina 
Helsingissä.



OSAAJA-SEMINAARI

Sirpa Ojaniemi Helsingistä tuli kuulemaan sijoittamisesta. 
”Rahaa ei ole liikaa, mutta se raha, joka on, pitäisi sijoittaa 
järkevästi eikä pitää pankkitilillä. Kun ei osaa sijoittaa, ei 
myöskään uskalla. Haluan oppia sijoittamaan.”

Eeva Kurko (oikealla) on ollut vuoden verran Liiketalouden Lii-
ton jäsen. ”Se tuntui opintojen jälkeen omimmalta liitolta. Tulin 
seminaariin, koska halusin nähdä, millaisia tapahtumia liitto 
järjestää. Seminaariaiheetkin kiinnostivat.” Vieressä sisar Jaana 
Kurko, joka työssään Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kirjas-
tossa näkee nopeasti, mitkä teemat milloinkin puhuttavat. ”Pal-
velumuotoilu ja muu siihen liittyvä on nyt kaikkien huulilla.”

Jyväskylästä tulivat Harri Holttinen (vasemmalla), Päivi Peltonen ja 
Sari Ohra-aho. Heidän seurassaan Jari-Pekka Honkala Haminasta.

Lucas Lumberg ja Melissa Määttä opiskelevat liiketoi-
mintaa Business College Helsingissä, joka tunnettiin aiem-
min Suomen Liikemiesten Kauppaopistona (SLK). Molem-
mat ovat koulun opiskelijayhdistyksen Colli ry:n aktiiveja. 
Kutsun seminaarin he olivat saaneet SLK-Killalta. 

Osaaja 2019 -seminaarin jälkeen pidetyssä liittoko-
kouksessa jaettiin hopeisia ansiomerkkejä. Ansioitu-
neet aktiivit vasemmalta alkaen: Tuija Mäki, Aila 
Aho, Antti Vättö, Juha-Matti Koskinen, Ritva  
Kyynäräinen ja Kaisa Skyttä. Lämpimät onnittelut!

Millainen on ollut tunnelma, 
Jussi Koukku? ”Hyvä. Oli kiva 
tulla ja tavata myös niitä 
ihmisiä, joita en ole vuosiin 
nähnyt.” Painoalan 
ammattilainen Jussi Koukku 
on LTA:n aktiivi Lahdessa.

Krista Jarner (vasemmalla) 
hoiti seminaarin some-vies-
tintää. Tuija Mäki oli vahva 
lenkki tapahtuman järjestämi-
sestä vastaavassa tiimissä. 

”Huikean kiinnostavat puhujat! Myös heidän 
aiheensa ovat ajankohtaisia. Varsinkin tunne-
johtamisesta puhutaan nykyisin”, kommentoi 
Jatta Riekki Espoosta.

Anne Rahikainen Janakkalasta yhdisti seminaarin ja Helsinki-visii-
tin. Hänellä on oma markkinointialan yritys, ja hän järjestää itsekin 
tapahtumia. ”On kiva käydä katsomassa, miten muiden järjestämät 
tapahtumat rullaavat. Myös seminaarin aiheet kiinnostivat.”
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ILLAKSI MERELLE.
Laivalla on helppoa viettää
iloinen ilta – hyvä ruoka ja 
viihde löytyvät saman katon 
alta! Aamulla ollaan takaisin 
Helsingissä.

MINIRISTEILY 
HELSINGISTÄ
A–B-hyttiluokissa.
Maks. 2 hyttiä/kuponki.
Ikäraja 18 v.
Tuotetunnus: FPKRY

Esim.  
14 €

B2P-hytti

Vikingline.fi

–50 %
päivän hinnasta

Jopa

Käväise Päiväristeilyllä Tallinnassa, potkaise 
viikonloppu käyntiin Perjantai-piknikillä, vietä pitkä 
ilta Miniristeilyllä, ota auto mukaan Viron-reissulle tai 
risteile suoraan Tukholman sydämeen Södermalmille. 

Tässä tarjouskuponkisi, ne ovat voimassa kesäkuun 
loppuun asti!*

* Piknik-risteilylle pääset tarjoushintaan 
3.4.2020 alkaen.

Edullisin hinta netissä. Varaa vikingline.fi tai soita 0600 41577 (2,01 €/vastattu puhelu + 
pvm./mpm.). Paikkoja on rajoitetusti. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Edut ovat voimassa Helsinki–Tukholma-reitillä 6.1.–17.6.2020 (ei voimassa 20.3.,  9.–11.4.) ja 
Helsinki–Tallinna-reitillä 1.1.–30.6.2020 (Piknik-risteilyt 3.4. alkaen). 
Ei voimassa erikois- ja teemaristeilyillä. Kuponki luovutetaan terminaalin lähtöselvitykseen. 
Paikkoja rajoitetusti. Pidätämme oikeuden muutoksiin. 

ANKKUROI YTIMEEN. 
Viking Linen matkassa 
astut maihin aivan Söder-
malmin kupeessa ja olet 
heti keskellä kaupungin 
sykettä. Ehdit päivän aikana 
enemmän!

HELSINKI– 
TUKHOLMA- 
RISTEILY

A–C-hyttiluokissa.
Maks. 2 hyttiä/kuponki.
Ikäraja 20 v.
Tuotetunnus: FPKRY

Esim.  
29 € 

B-hytti

PIIPAHDA PIKNIKILLÄ 
TAI PÄIVÄRISTEILYLLÄ.
Suuntaa moderniin 
Noblessnerin kaupungin-
osaan, shoppaile T1 
Mall of Tallinnissa, ylläty 
keksintötehdas PROTO:ssa 
tai starttaa viikonloppu 
Perjantaipiknikillä. 

PÄIVÄRISTEILY 
TALLINNAAN TAI 
PERJANTAIPIKNIK
Maks. 8 hlöä/kuponki.
Ikäraja 18 v.
Tuotetunnus: FPKRY   

Esim.  
9 €
hlö

VIRO KUTEN HALUAT. 
Reittimatkalla päätät itse 
aikataulustasi. Voit myös 
varata hotellin kauttamme. 
Moni-ilmeisessä Virossa on 
paljon nähtävää!

REITTIMATKA 
HELSINKI– 
TALLINNA-HELSINKI

Maks. 1–5 hlöä +  
halutessasi 1 henkilöauto.   
Tuotetunnus: FPREIT

Jopa  
–50 %
päivän  

hinnasta

Kuva: Riina Varol/Estonian Tourist Board

MATKUSTA KOHTI KEVÄTTÄ 
JA HALKI KOKO KESÄKUUN.

OSAAJA-SEMINAARI

ILO IRTI VAURASTUMISESTA
Viikkoraha viisi (5) euroa. Siitä euro 
sijoittamiseen, toinen säästöön unel-
man toteuttamista varten ja loput 
kolme kulutukseen.

 Näin Terhi Majasalmi on ohjeista-
nut lapsiaan, ja sama neuvo pätee 
aikuisiinkin, jotka tavoittelevat vau-
rastumista.

 Majasalmi oli teini, kun hänen 
isänsä jäi työttömäksi. Tytär havah-
tui siihen, ettei kukaan tai mikään 
takaa työpaikkaa. Johtopäätös: jokin 
toinenkin tulonlähde pitää olla.

 ‒ Sijoittaminen on hyvä tapa, 
koska se ei vaadi kovin paljon alku-
pääomaa. Sen voi myös aloittaa hel-
posti, Majasalmi kertoi Osaaja-semi-
naarin yleisölle.

 Olennaista on ymmärtää, että si-
joittamiseen tarkoitettu osuus on 
otettava ansion päältä pois aivan en-
simmäiseksi – siis ennen arjen me-
noja, kuten vuokran tai asuntolainan 
maksua tai lomamatkan varausta. 
Jos raha ei tunnu riittävän, syynä-

tään menot ja luovutaan jostakin, 
vaikkapa päivittäisestä energiapatu-
kasta. Tarvittaessa asunto tai auto 
vaihtuu halvempaan. Ennen sijoitta-
misen aloittamista on tarpeen sääs-
tää vararahasto, joka riittää elämisen 
kiinteisiin kuluihin puoleksi vuo-
deksi. 

 Sijoittamisen tavoite voi olla oman 
talouden tasapaino tai jopa taloudel-
linen riippumattomuus, joka Maja-
salmen mukaan tarkoittaa sitä, ettei 
palkkatyötä tarvitse enää tehdä: si-
joitustoiminnan tuotot kattavat elä-
misen menot ja hieman ylikin, ja lii-
kenevän osan voi taas sijoittaa edel-
leen.

 Majasalmi itse meni 2000-luvun 
alkupuolella pankkiin ja alkoi ostaa 
lainarahalla sijoitusasuntoja. Sittem-
min hän on levittänyt vaurastumisen 
ilosanomaa erityisesti naisille muun 
muassa valmennuksilla ja Vauras 
Nainen -verkkopalvelussa.

 

Terhi Majasalmi: 
"RAHATAITOJA EI SAA 

ÄIDINMAIDOSTA, MUTTA 
NIITÄ VOI OPPIA."

Marjo Rantanen:  
"OLEMME OMAN ELÄMÄMME 

SEREMONIAMESTAREITA. 
VOIMME LUODA LÄMMINTÄ, 
TURVALLISTA ILMAPIIRIÄ, 

JOTTA MUUT ONNISTUISIVAT."

 0,2 SEKUNTIA
Tunnelman voi pilata sekunnin 
murto -osassa, mutta onneksi sen voi 
myös kohottaa korkeuksiin.

 Tunnelma nimittäin tarttuu, koska 
aistimme tunteita, motiiveja ja ai-
keita sanojen ja tekojen takana, tii-
visti Osaaja-seminaarissa puhunut 
Marjo Rantanen.

 Hän on paitsi tunnelmamuotoilun 
sanansaattaja ja tietokirjailija myös 
stand up -koomikko, mikä näkyi ja 
kuului salissa.

 Tunnelmamuotoilussa huomio 
kiinnittyy paikan henkeen ja miljöö-
seen, toimintamalleihin ja prosessei-
hin ‒ ja ihmisiin.

 ‒ Kaikkein eniten tunnelmaan vai-
kuttaa se, mitä ihmisten kesken ta-
pahtuu, Rantanen sanoi.

Miten tunnelmaa voi parantaa esi-
merkiksi työpaikalla?  Vastaus: ar-
vosta toisia, ennakoi tulevaa, anna 
toisille mahdollisuus vaikuttaa, ra-
kenna yhteenkuuluvuutta ja tee rei-
luja pieniä tekoja.

 Hyvä tunnelma lisää tuottavuutta, 
tehokkuutta ja luovuutta. Se auttaa 
oppimaan ja tekemään parempia 
päätöksiä. Se myös sitouttaa.
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JÄRJESTÖELÄMÄÄ

HAE APURAHAA!
 
Liiketalouden Liiton jäsenet voivat hakea apu-
rahaa lisä- ja täydennyskoulutusta varten liiton 
nimeä kantavasta Liikesivistysrahaston (LSR) 
erikoisrahastosta. Apurahaa haetaan LSR:n 
sähköisen hakujärjestelmän kautta samaan 
aikaan kuin muitakin LSR:n apurahoja.
 
Vuoden 2020 haku alkaa tällä tietoa kesäkuus-
sa ja päättyy elokuun puolivälissä.*
 
Jos olet aikeissa opiskella lisää tai osallistua 
osaamistasi kehittävään konferenssiin, aloita 
apurahahakemuksen suunnittelu hyvissä ajoin. 
Hakuprosessiin kannattaa varata aikaa.

Neuvoja antaa Liiketalouden Liiton toiminnan-
johtaja Annina Antell, puh. 0400 959 819.
 
Liikesivistysrahasto perustettiin sata vuotta 
sitten tukemaan alkuun Kauppakorkeakoulua, 
sittemmin kauppatieteellistä tutkimusta. 

LSR julkaisi juhlavuotensa kunniaksi historiikin 
Talouden liikettä ja sivistystä, joka kertoo myös 
Liiketalouden Liiton rahaston synnystä. Vuon-
na 1966 Merkonomi liitto eli nykyinen Liiketalou-
den Liitto lahjoitti miljoona markkaa LSR:lle. 
Lah joituksen tuotoille perustettiin oma rahasto, 
josta jaetaan vuosittain apurahoja liiketalouden 
ammatilliseen jatko- ja täydennyskoulutukseen 
Suomessa ja ulkomailla.
 
* Tarkka tieto hakuajasta ja -prosessista: 
www.lsr.fi 

VIETÄ RENTOUTTAVA 
LOMAVIIKKO KIHNIÖN 
PYHÄNIEMESSÄ

Käyttöviikot 7, 12, 31 ja 42 (pe-pe)
Hinta 45 €/vrk/mökki
Viikko 31 50 €/vrk/mökki

Mökki on remontoitu loppuvuonna 2015.

Täysvarustus.

Käyttömahdollisuus kaikilla liiton jäsenillä.

Lisätietoja ja varaus: raija.karjanlahti@gmail.com

www.holidayclub.fi

OULUNLAAKSON MERKONOMIT 
LTA RY 70 VUOTTA!
Oulunlaakson Merkonomit LTA ry täytti 70 vuotta tänä syksynä. 
Juhlan kunniaksi teimme Päivä Pietarissa risteilyn 6.-8.9.2019. Pu-
heenjohtaja Seija Siuruainen tilasi matkan Princess Anastasialle.

Kaikki olimme jo hyvissä ajoin Länsisatamassa ja pääsimme lai-
vaan ilman minkäänlaista jonoa. Ennen laivan lähtöä ehdimme hiu-
kan levähtää. Ilma suosi koko matkan ajan.

Pietarissa otimme kolmen tunnin kiertoajelun. Pietari on rakennettu 
42 saarelle, joita yhdistää 300 siltaa. Lukuisat kirkot ja palatsit ko-
hoavat Nevajoen rannalta. Yksi tunnetuimmista kirkoista Pietarissa 
onkin Iisakinkirkko. Satumaiset Eremitaasi ja Talvipalatsi johdatta-
vat Venäjän keisareiden aikaan, jolloin koristeellisuudesta ei tingit-
ty. Pääkatu on noin 4 km pitkä, josta ajoimme vain 2 km. Lauantai-
na oli paljon hääpareja liikkeellä meidän ilona. Oppaamme kierto-
ajelun aikana oli tosi hyvä ja matkasta tuli mieleenpainuva, tietoa 
tuli paljon, kaikkea ei millään ehtinyt omaksua.

Matka oli hyvä ja mukava porukka!

Kaikkien puolesta Seija Siuruainen

Pääkaupunkiseudun Liiketalous LTA ry 
toivottaa jäsenilleen

iloista joulua & 
hyvää uutta vuotta!

Oulunlaakson Merkonomit LTA ry

PERINTEINEN JOULULOUNAS  
OULUN TEATTERISSA
Teatteriravintola Vänmannissa

keskiviikkona 11.12.2019 klo 12.00.

Lounas on jäsenille ilmainen ja muille se maksaa 

17,50 €.

Ei ennakkoilmoittautumisia.

Tervetuloa yhteiseen tapaamiseen!

 

Mukavaa talvea ja hyvää joulua!

Toivottaa Hallitus

KÄYTÄ JA NAUTI PYSYVÄ 
JÄSENETUSI!

Oulunlaakson Merkonomit LTA Ry:n rivitalohuoneisto 
Pudasjärvi, Syötekeskus, Luppotie, Lupposyöte A 4

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

• Tupakeittiö, sauna, pesuhuo-
ne/WC, takka, autopaikka.

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

• Syötteellä on ohjelma-
palveluja vuoden ympäri. 

• Varaukset suoraan Pudas-
järven keskusvaraamosta  
p. 08 823 400. 

• Yhdistyksen omistamassa 
rivitaloyksiössä on vielä  
vapaita päiviä ja viikkoja. 

• Lupposyöte A4 on jäsenten 
käytettävissä edulliseen 
hintaan. 

• Vuokra jäsenille on vain 
20,00 € vrk ja 100,00 € viikko 
ajalla 6.5.–30.11.2019.

• Ilmoita oma varaus ja lasku-
tusta varten nimesi ja osoit-
teesi Seija Siuruaiselle  
p. 040 570 8336
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Lapin Merkonomit ja LTA ry 
pj. Markku Halvari, 
Häkinvaarantie 103, 
97130 Hirvas 
markku_halvari@hotmail.com 

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

LTA Hyvinkää ry 
pj. Tarja Hyytinen 
Kuutamontie 3 E 18 
05800 Hyvinkää 
puh. 040 734 4872 
hyvinkaa@liiketaloudenliitto.fi 

Länsirannikon Liiketalous LTA ry 
raumapori@liiketaloudenliitto.fi 

Merkonomiliitto ry 
pj. Hannele Tamminiemi 
puh. 09 2294 7171  
merkonomiliitto@liiketaloudenliitto.fi 

Merkonomföreningen Modul rf 
ordf. Johan Uusimäki 
Alpvägen 21 C 
02700 Grankulla 
modul@liiketaloudenliitto.fi

Mikkelin Liiketalouden Ammattilaiset 
MiLTA ry 
mikkeli@liiketaloudenliitto.fi

Oulunlaakson Merkonomit LTA ry 
pj. Seija Siuruainen 
Kuriirinkuja 4 B 
90150 Oulu
puh. 040 570 8336 
seija.siuruainen@gmail.com 

Pohjanmaan Liiketalous LTA ry 
pj. Aila Aho 
Toimisto Kauppakatu 21 A 3 
60100 Seinäjoki 
puh. 0400 827 905
aila.aho@gmail.com 

Pääkaupunkiseudun Liiketalous LTA ry 
pj. Ritva Kyynäräinen 
Marunantie 7 C 
04300 Tuusula 
puh. 040 580 4044 
paalta@liiketaloudenliitto.fi 

SLK-Kilta ry 
pj. Kirsti Barannik 
Kasöörinkatu 4 A 118 
00520 Helsinki 
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 
Kivisenojantie 4 E 20 
13500 Hämeenlinna
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 
pj. Harri Holttinen 
sihteeri Sari Ohra-aho
Viitaharjuntie 17, 40250 Jyväskylä
keski-suomi@liiketaloudenliitto. fi 

Kokkolanseudun Merkonomit ry 
pj. Kari Moilanen  
Vanhankartanontie 34 as. 5 
67100 Kokkola
puh. 0400 510 940 
kari.moilanen@city.kokkola.fi
 
Kuopion Seudun Liiketalous ry 
pj. Seppo Koski 
Ruukinpolku 1 
70910 Vuorela
puh. 044 057 7083 
koski.seppo@dnainternet.net 

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

Tiedotus- ja jäsenpalvelut 
Tuija Mäki
puh. 09 2294 7171 
Helsinki

Toiminnanjohtaja 
Annina Antell 
puh. 09 2294 7171 
Helsinki 

Jäsenyhdistykset

Liiketalouden Liitto LTA ry 
Kuortaneenkatu 13, 2 krs. 
00520 Helsinki 
puh. 09 2294 7171 
liitto@liiketaloudenliitto.fi 

JATTK-työttömyyskassa 
Opastinsilta 8 B, 
00520 Helsinki. 
puh. 09 720 6820 
asiakaspalvelu@jattk.fi 
www. jattk.fi 

Puheenjohtaja 
Marko Jalkanen
 
Kassanjohtaja 
Tuija Taxell 

Työttömyyskassa Finka 
Kutomotie 18 B, 00380 Helsinki 
puh. 09 868 9400  www.finka.fi 

Puheenjohtaja 
Kimmo Lundén

Kassanjohtaja 
Antti Murto

Puheenjohtaja 
Ritva Kyynäräinen 
puh. 040 580 4044 
Tuusula


