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PÄÄKIRJOITUS

H Y VÄ  J Ä S E N , 

tätä kirjoittaessani Suomessa eletään 
poikkeusoloissa. 

Maailmanlaajuinen virus on muutta-
nut elämäämme, jopa täällä suomalaises-
sa lintukodossa. Monet tekevät etätyötä, 
tilaisuuksia perutaan, ihmiset vetäytyvät 
erilleen muista omiin oloihinsa. 

Ympärillä on paljon kysymysmerkkejä. 
Mikä ja millainen on se tavallinen ja nor-
maali elämä, johon palaamme joskus? 
Kuinka kauan tätä kestää? Monilla jäse-
nillä on huoli yt-neuvotteluista, lomautuk-
sista, irtisanomisista ja muista arjen toi-
meentuloon liittyvästä.

Yhtä ryhmää talouden myllerrys ja 
eristäytyminen koskettaa muita enem-
män: pienyrittäjiä.  On upeaa, että hallitus 
kantaa erityistä huolta tästä Suomen ta-
louden kivijalasta. Myös Liiketalouden 
Liitto haluaa tehdä oman osansa yhteisen 
asian puolesta: olemme sopineet Liikesi-
vistysrahaston (LSR) kanssa, että liiton 
oma rahasto avataan yrittäjäjäsenille. 

Yrittäjäjäsenet voivat hakea apurahaa 
paitsi oman alansa koulutukseen myös 

muihin tarpeisiin, kuten asiakashankin-
taa varten, markkinointimateriaalin ja 
verkkosivujen suunnitteluun ja valmista-
miseen tai tietoteknisten ja viestinnällis-
ten valmiuksien parantamiseen. Nämä 
ovat vain esimerkkejä; apurahaa voi ha-
kea muuhunkin yritystoimintaan liitty-
vään ja sitä edistävään. 

Kaikki LTA:n  jäsenet voivat hakea apu-
rahaa lisä- ja täydennyskoulutukseen. 
Apurahaa haetaan Liikesivistysrahaston 
normaalina hakuaikana, joka on ollut ke-
sällä. Tarkista tarkka hakuaika ja -ohjeet 
osoitteesta www.lsr.fi. Yrittäjäjäseniä pyy-
dämme ilmoittamaan liittoon 31.7.2020 
mennessä, jos he aikovat hakea apurahaa. 
LTA:n liittohallitus käy läpi jäsenten ha-
kemukset. Lopullisen apurahapäätöksen 
tekee Liikesivistysrahasto.  

Aurinkoista kevättä teille kaikille. Py-
sytään terveinä.
 
Annina Antell
päätoimittaja

Annina Antell
toiminnanjohtaja
Liiketalouden Liitto LTA ry 
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AJANKOHTAISTA

Millainen työkaveri olet?
Esimies ei ohjaa työyhteisöä yksin, 
vaan myös kollegoilla – aktiivisilla työ-
kavereilla – on annettavaa. 

Miten aktiivista työkaveruutta voi 
rakentaa? Ja millaisia sitten ovat ne 
työkaverit, jotka saavat työyhteisön 
kukoistamaan? Muun muassa näihin 
on etsitty vastausta Turun yliopiston 
kauppakorkeakoulun tutkimushank-
keessa TYÖ2 – Yhteistyön työyhteisö.

Työyhteisössä olisi ensin tunnistet-
tava, että jokaisen panos on koko-
naissuorituksen kannalta merkityk-
sellinen. Työuupumisen taustalla kun 
voi olla myös se, että oman työn mer-
kitystä on vaikea hahmottaa. 

Arvostettava työkaveruus edellyt-
tää ammatillista osaamista ja sen 
osoittamista yhteiseksi hyväksi, mutta 
vieläkin tärkeämpää on, että työkaveri 
osaa asettua kollegoidensa asemaan 
ja osoittaa myötätuntoa työkaverisuh-
teissaan.  

Aktiivinen työkaveri on valmis ve-
nymään omissa aikatauluissaan tai 
työnkuvassaan esimerkiksi työkave-
rin sairastumisen takia. Hän ei mieti 
omaa etuaan vaan näkee itsensä 
osana laajempaa yhteisöä.

Aktiivinen työkaveri uskaltaa kes-
kustella avoimesti ja arvostavasti asiat 
riitelevät, mutta ihmiset eivät -periaat-

teella. Kuulluksi tuleminen on tärkeä 
osa työkaveruutta. Aktiivinen työka-
veri kuuntelee, mitä kollegalla on sa-
nottavanaan. ”Ei, vaan” -puheen si-
jasta aktiivista työkaveruutta raken-
netaan ”Joo, ja” -puheella.

Aktiivisen työkaveruuden tutkimus-
hanketta on rahoittanut Työsuojelu-
rahasto. Aiheesta voi lukea lisää 
Henry ry:n Työn tuuli -lehden nume-
rosta 2/2019, jonka voi ladata osoit-
teessa www.henry.fi > Ajankohtaista. 

Vaikka pätkätöistä puhutaankin, merkit-
tävää muutosta huonompaan suuntaan ei 
nuorten aikuisten eli 25–34-vuotiaiden 
työsuhteissa ole tapahtunut: kokoaikai-
sessa jatkuvassa palkansaajatyösuhteessa 
töitä teki 65 prosenttia ikäryhmän työlli-
sistä niin vuonna 2000 kuin myös vuonna 
2019. Tieto käy ilmi Tilastokeskuksen työ-
voimatutkmuksesta.

Myös vuokratyöntekijät tai nollasopi-
muksella työskentelevät ovat joko jatku-
vassa tai määräaikaisessa tai osa- tai kokoaikaisessa työ-
suhteessa. 25–34-vuotiaiden ikäryhmästä nollatuntiso-
pimuksella työskenteleviä oli 6 prosenttia vuonna 2018.

Ikäryhmän työnteon tavoissa sen sijaan on tapahtunut 
muutoksia parissa vuosikymmenessä: osa-aikaisuus 
palkkatyössä ja yksinyrittäjyys ovat hieman yleistyneet, 
määräaikaisuus sen sijaan on hieman hiipunut. 

Naisten ja miesten välillä on huomattava ero työnteon 
muodoissa. 25–34-vuotiaista miehistä lähes 72 prosent-
tia teki töitä jatkuvassa kokoaikaisessa työsuhteessa 

vuonna 2019, naisista vain noin 55 prosenttia. Naisista 
osa-aikatyötä teki 19 prosenttia lasten hoidon takia ja 35 
prosenttia, koska kokoaikatyötä ei ollut tarjolla. Ikäryh-
män miehistä 49 prosenttia ilmoitti osa-aikaisuuden 
syyksi opiskelun. 

Lisää nuorten aikuisten työsuhteista voi lukea Anna 
Pärnäsen kirjoituksesta Tilastokeskuksen Tieto&tren-
dit-blogissa:

www.stat.fi/tietotrendit

Nuorten aikuisten 
työsuhteet eivät ole 
aiempaa 
epävarmempia
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Pyöräillen
AJANKOHTAISTA

Työmatkoista 46 prosenttia on pyörällä kuljettuna 
alle 7 kilometrin mittaisia. 

Työmatkojen keskipituus kylläkin kasvoi lähes 
kilometrin vuosina 2013–2017: pyörällä kulke-
vien työmatkojen keskipituus vuonna 2017 oli 
17,4 kilometriä ja autoilevien 18,6 kilometriä, kirjoit-
taa Juho Keva Tilastokeskuksen Tieto&trendit- 
artikkelissa. 

Tiesitkö muuten, että maailmassa on noin mil-
jardi polkupyörää? Niistä 45 prosenttia on Kii-
nassa. Muita suuria polkupyörämaita ovat Yh-
dysvallat, Japani ja Saksa. Vertailun vuoksi: au-
tojen määräksi arvioidaan noin 1,5 miljardia.

Maailmassa myydään joka päivä lähes 50 000 
polkupyörää. Suomessa myydään vuodessa noin 
300 000 pyörää. Sähköpyörien osuus on meillä-
kin nousussa, mutta varsinaisia sähköpyörämaita 
ovat Hollanti ja Saksa. 

Tuon alle 7 kilometrin työmatkan polkaisee 
kaupunkioloissa pyörällä nopeammin kuin au-
tolla, toteaa Jouni Kotkavuori Tieto&trendit-blo-
gissa: www.stat.fi/tietotrendit
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AJANKOHTAISTA

Kirjoita korona-
kokemuksistasi
ja jätä jälkesi
yhteiseen muistiin!

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS) 
kerää koronavirukseen liittyviä koke-
muksia ja tuntemuksia.

Onko sinut tai lähipiiriisi kuuluva tes-
tattu? Miten olet yrittänyt välttää tar-
tunnan? Oletko itse kenties sairastunut? 
Miten korona on vaikuttanut tapoihisi? 
Millaisia huhuja tai kauhukertomuksia 
olet kuullut?

Vastata saa omalla kielellä ja tyylillä 
ja niin pitkästi tai lyhyesti kuin haluaa. 
Kirjoituksen mukaan voi liittää valoku-
via, kuvakaappauksia, äänitteitä, vide-
oita. Aikaa on kesäkuulle asti. Vastaajien 
kesken arvotaan kirjapalkintoja.

Lähetä kirjoituksesi 15.6.2020 men-
nessä sähköpostin liitetiedostona 
osoitteeseen keruu@finlit.fi tai pos-
titse osoitteeseen Suomalaisen Kir-
jallisuuden Seura, arkisto, PL 259, 
00171 Helsinki. Voit lähettää kirjoituk-
sesi myös SKS:n sivuilta löytyvällä net-
tilomakkeella.

Vastauksesi arkistoidaan SKS:n arkis-
toon, jonka kokoelmissa on aineistoa 
kirjallisuuden ja kulttuurihistorian lisäksi 
perinteen ja nykykulttuurin aloilta. Luul-
tavaa on, että sinunkin korona-ajatuk-
sesi ja -kokemuksesi ovat vielä joskus 
osa tutkimusaineistoa. 

SKS:n arkisto järjestää muitakin 
keruita. Esimerkiksi metsään liittyviä 
muistoja, tunteita ja kokemuksia voi 
lähettää lokakuun puoliväliin asti. Lisää 
keruita löydät SKS:n nettisivuilta www.
finlit.fi à Arkisto.

Vastaamalla keruisiin jätät pysyvän 
jäljen kansakunnan muistiin ja kartutat 
kansallista kulttuuriperintöämme.

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

Teetkö asiakastyötä 
virtuaalisesti?
Lähes kolmannes palkansaajista Suo-
messa teki asiakastyötä virtuaalisesti 
jo ennen koronaviruksen synnyttä-
mää etätyöbuumia. Hanna Sutela 
arvioi Tilastokeskuksen Tieto&tren-
dit-blogissa, että koronaepidemia voi 
hyvinkin nopeuttaa kehitystä.

Asiakastyö itsessään on sukupuo-
littunutta, sillä sitä tekevät useammin 
naiset kuin miehet. Virtuaalista asia-
kastyötä tekevien osuudet olivat nai-
silla ja miehillä kuitenkin yhtä suuret 
vuonna 2018. Tieto perustuu Tilasto-
keskuksen työolotutkimukseen.

Virtuaalinen asiakastyö oli ylei-
sintä erityisasiantuntija-ammateissa 
työskentelevillä. Johtajista ja ylem-
mistä virkamiehistä lähes 70 prosent-
tia käytti virtuaalisia sovelluksia yh-
teydenpitoon asiakkaiden kanssa. 
Myös IT-alan asiantuntijoissa osuus 
oli samaa tasoa.

Asiakaspalvelutyöntekijöistä noin 
50 prosenttia oli virtuaaliyhteydessä 
asiakkaisiinsa ainakin ajoittain. Las-
kennan ja varastoinnin toimistotyön-
tekijöissä osuus oli lähemmäksi 40 
prosenttia. Lääkäreistä, hammaslää-
käreistä ja eläinlääkäriestä vain reilu 
neljännes oli yhteydessä asiakkai-
siinsa myös virtuaalisesti. 

Kokonaisuutena noin joka kymme-
nes kaikista asiakastyötä tekevistä 
koki, että virtuaalikontaktit ovat ai-
nakin osittain korvanneet kasvok-
kain tapahtunutta vuorovaikutusta. 
Muutoksen kokeneista suurin osa piti 
muutosta voittopuolisesti myöntei-
senä. 

Lue lisää: www.stat.fi/tietotrendit
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Työlainsäädäntöä joustavoitetaan väliaikaisesti, jotta työnan-
tajien taloudellinen tilanne helpottuisi. Tässä yhteenveto muu-
tosten päälinjoista*. 

Kevennyksiä maksuvelvoitteisiin

 n Työnantajan työeläkemaksuja alennetaan tilapäisesti 2,6 
prosenttiyksikköä. Alennus pyritään toteuttamaan mah-
dollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään 1.6.2020, ja 
se on voimassa 31.12.2020 saakka. Maksuja tullaan ko-
rottamaan tilapäisesti vuosina 2022–2025 siten, että ti-
lapäisen alennuksen vaikutus kompensoituisi kokonaan. 

 n TyEL-maksun maksamista lykätään 3 kuukaudella. Lyk-
käämistä tulee hakea omasta eläkeyhtiöstä. 

Työ- ja elinkeinoministeriössä valmisteltavat muutokset:

 n Yt-lain vähimmäisneuvotteluaikoja lyhennetään lomau-
tustilanteessa nykyisestä 14 päivästä ja 6 viikosta mo-
lemmista 5 päivään.

 n Lomautusoikeus laajennetaan koskemaan myös määrä-
aikaisia työsopimuksia samassa laajuudessa kuin tois-
taiseksi voimassa olevia työsopimuksia.

 n Lomautustilanteessa työntekijällä on oikeus työttömyys-
turvaan sekä oikeus purkaa työsopimus määräaikaisuu-
desta huolimatta.

 n Työsopimuslain mukaista 14 päivän lomautusilmoitusai-
kaa lyhennetään 5 päivään.

 n Koeaikapurku sallitaan myös tuotannollisella ja taloudel-
lisella perusteella. Samalla säädetään, ettei koeaikapu-
russa tule työttömyysturvan karenssia eikä omavastuu-
päiviä.

 n Jos työntekijä irtisanotaan kriisitilanteessa, pitenee työn-
antajan takaisinottovelvollisuus 9 kuukauteen. 

Sosiaali- ja terveysministeriössä valmisteltavat muutokset: 

 n Työttömyysturvan omavastuupäivät poistetaan ja työt-
tömyysturvan enimmäisaika ei kulu lomautusten aikana.

 n Työttömyysturvalainsäädäntöä täsmennetään siten, että 
työntekijällä on oikeus työttömyyspäivärahaan myös sil-
loin, kun lomautuksesta on sovittu.

Työmarkkinakeskusjärjestöt ilmaisivat yksimielisen tulkin-
nan koskien työnantajan poikkeamismahdollisuutta yhteistoi-
mintavelvoitteista esittäessään hallitukselle muutostoimia. 
Yt-lain 60 §:ssä tarkoitettu poikkeustilanne syntyy, kun koro-
navirus aiheuttaa äkillisen ja voimakkaan heikkenemisen yri-
tyksen tuotteiden tai palveluiden kysynnässä, jonka seurauk-
sena yritykselle syntyy tarve lomauttaa merkittävä osa työn-
tekijöistä. Arvio tulee kuitenkin tehdä aina tapauskohtaisesti, 
ja kun perusteita poiketa yhteistoimintavelvoitteista ei enää 
ole, työnantajan olisi viivytyksettä käynnistettävä laissa tar-
koitetut neuvottelut. Hallitus totesi järjestöjen tulkinnan riittä-
vän kattavaksi ja pitäväksi. Jos työnantaja harkitsee muita 
keinoja, kuten esimerkiksi irtisanomisia, on työnantajan arvioi-
tava poikkeamismahdollisuutta yt-lain 60 §:n nojalla kuten 
tähänkin saakka.

Kaikki hallituksen ensivaiheen toimet ovat väliaikaisia, ja 
tämän hetken tiedon mukaan ne kestävät määräajan, 3 kuu-
kautta. Ehdotettua väliaikaista työlainsäädäntöä sovelletaan 
yrityksiin, yhdistyksiin ja säätiöihin. Siltä osin kuin työlainsää-
dännön joustot toteutetaan lakimuutoksin, aikataulut täsmen-
tyvät.

Mikäli työnantajan soveltamassa työehtosopimuksessa on 
sovittu laista poikkeavasti, tulee työnantajan jatkossakin nou-
dattaa tes:n määräyksiä lain sijasta. 

Artikkelin kirjoittajat ovat asianajajia ja Asianajotoimisto Bird 
& Bird Oy:n osakkaita.

       Maisa Nikkola             Teea Kemppinen 

AJANKOHTAISTA • KORONAVIRUS

Teksti  Maisa Nikkola ja Teea Kemppinen

Koronavirus muuttaa 
työlainsäädäntöä

*Artikkelin sisältö perustuu tilanteeseen Liiketalous-lehden 
koostamispäivänä 26.3.2020.
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AJANKOHTAISTA • KORONAVIRUS

Toimi näin, jos sinut 
lomautetaan tai irtisanotaan

Koronavirusepidemian seurauksena lomautukset ja irti-
sanomiset ovat mahdollisia. Tämä tiedote on laadittu 
26.3.2020 voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. 
Työttömyysturvalakiin tullee muutoksia, jotka koskisivat 
muun muassa työssäoloedellytystä, enimmäisaikaa ja 
omavastuuaikaa. JATKK-työttömyyskassa tiedottaa laki-
muutoksista verkkosivujensa Ajankohtaista-osiossa.

Jos sinut lomautetaan tai irtisanotaan, toimi näin:

① Ilmoittaudu TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi 
heti ensimmäisenä työttömyys- tai lomautuspäivänä.

② Hae ansiopäivärahaa JATTK-työttömyyskassasta. En-
simmäisen hakemuksen voit lähettää, kun olet ollut vä-
hintään kaksi täyttä kalenteriviikkoa työttömänä tai lo-
mautettuna. Täytä hakemus ensimmäisestä työttömyys- 
tai lomautuspäivästä lähtien. Voit lähettää hakemuksen 
liitteineen kassalle joko sähköisesti eAsiointimme kautta 
tai kirjeessä postitse .

Jotta voit saada ansiopäivärahaa, sinun tulee täyttää sekä 
jäsenyys- että työssäoloehto. Sinun tulee olla ollut työt-
tömyyskassan jäsen vähintään 26 viikkoa ja töissä jäse-
nyysaikana vähintään 26 kalenteriviikkoa (ma–su), jolloin 
työaika on ollut vähintään 18 tuntia/kalenteriviikko.
 
Ansiopäivärahan suuruus lasketaan työttömyyttä edeltä-
vän palkkasi perusteella. Palkat huomioidaan vähintään 
6 kuukauden ajalta. Voit laskea arvion ansiopäivärahas-
tasi Työttömyyskassojen yhteisjärjestön verkkosivuilta 
(www.tyj.fi) löytyvän ansiopäivärahalaskurin avulla. 

Hakemusta varten JATTK-työttömyyskassa tarvitsee seu-
raavat tiedot:

 n kopio työsopimuksesta,
 n palkkatodistus vähintään 26 kalenteriviikolta ennen 

lomautuksen tai työttömyyden alkua ja
 n kopio lomautusilmoituksesta ( jos sinut on lomau-

tettu) 

Jos työnantajasi lomauttaa sinut lyhennetylle työviikolle, 
hakemus tulee täyttää täysiltä kalenteriviikoilta. Jos työn-
antajasi lomauttaa sinut lyhennetylle työpäivälle, hakemus 
tulee täyttää palkanmaksujaksoissa (neljä kalenteriviik-
koa tai kuukausi). Liitä tuolloin mukaan myös palkkalas-
kelma hakujaksoa vastaavalta ajalta. 

Lähetä jatkohakemus joko neljän viikon tai kuukauden 
välein. Jos tilanteessasi ei tapahdu muutoksia, päiväraha 
maksetaan tilillesi yleensä muutaman päivän kuluessa 
hakemuksen lähettämisestä. Noudata myös TE-toimiston 
ohjeita työnhakusi ylläpitämiseksi.

JATTK:n asiakaspalvelu auttaa kassan jäseniä normaaliin 
tapaan puhelimitse ja sähköisesti. Seuraamme aktiivi sesti 
koronavirukseen liittyviä viranomaistiedotteita, tiedotam-
me lakimuutoksista verkkosivuillamme Ajankohtais-
ta-osioissa ja teemme toimenpiteitä, joiden avulla voimme 
varmistaa palveluidemme sujuvuuden myös mahdollisten 
poikkeustilanteiden ajalta. 

Pääsemme käsittelemään asiaasi nopeammin, jos otat 
meihin yhteyttä vain yhden kanavan kautta. Kassan jäse-
nille suosittelemme eAsiointia, jossa voit tarkistaa ja päi-
vittää omat yhteystietosi, hakea ansiopäivärahaa ja toi-
mittaa kassalle tarvittavia liitteitä sekä lähettää ja vas-
taanottaa viestejä. 

Verkkosivuiltamme löytyy runsaasti tietoa työttömyystur-
vasta, joten vilkaisethan ennen yhteydenottoa, löytyykö 
vastaus jo sivuiltamme. Näin autat meitä välttämään 
asiakaspalvelumme ruuhkautumisen.

Sähköposti: asiakaspalvelu@jattk.fi 
Huomioithan, että tämä sähköpostiyhteys ei ole suojattu.  
Suosittelemme toimittamaan henkilötietoja sisältävät viestit ja 
asiakirjat sähköisen eAsioinnin kautta.
Puhelinpalvelu: 09 720 68 20 
Avoinna ti klo 9:00-11:30, ke klo 12:00-14:00 ja to klo 9:00-11:30
Verkkosivut: www.jattk.fi
Postiosoite:
JATTK-työttömyyskassa
Opastinsilta 8 B, 00520 Helsinki
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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 
voimassaolo. 

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
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Anne Rahikaiselta lähti työpaikka ja kaikki oli auki. Irtisanominen 

osoittautui kuitenkin onnenkantamoiseksi: Rahikainen päätti 

alkaa vetää omaa markkinointiviestinnän yritystä.

 

LTA:N JÄSEN ESITTELYSSÄ

Teksti ja kuvat  Heidi Majdahl

R ahikainen opiskeli lukion jälkeen kaupal-
lista alaa, audiovisuaalista viestintää, 
puualaa ja toimi nuorena muun muassa 
keittiöiden myyjänä. Hän viihtyi tuossa 

työssään erinomaisesti. 
– Keittiöiden myyjänä puualan tuntemus oli todella 

hyödyllinen, koska tiesin miten kaapistot rakennetaan 
ja minun oli helppo antaa ohjeita asentajille. 

Tämän jälkeen hän työskenteli kahdeksan vuotta Sil-
mäasemalla, ensin johdon assistenttina ja myöhemmin 
koordinoi koko ketjun markkinointitoimenpiteitä. Seu-
raavassa työpaikassaan isossa kansainvälisessä yrityk-
sessä hän huolehti Suomen markkinointiosastosta.  
Töitä ja vastuuta oli paljon ja tiimi kasvoi vuosien var-
rella. Työporukka oli Rahikaisesta hyvä ja osaava.

– Olen aina pyrkinyt avoimeen ja vastuulliseen työs-
kentelyyn sekä mutkattomaan kanssakäymiseen koko 
työyhteisössä. Kun huomasin epäkohtia, halusin nos-
taa kissan pöydälle. Yrityskulttuuri soti omaa näkemys-
täni vastaan siitä, miten hyvässä työyhteisössä toimi-
taan. Sen vuoksi minulla meni sukset ristiin yrityksen 
johdon kanssa. Huomasin joutuvani silmätikuksi ja 
syntipukiksi mitä erilaisimmissa tilanteissa ja normaa-
lista työnteosta tehtiin todella hankalaa. 

14 päivän jälkeen yt-neuvottelut ilmoitettiin käy-
dyiksi ja päätös organisaation muutoksesta valmistui 

parissa tunnissa. Lopputulos ei tullut yllätyksenä. Läh-
tijä oli Anne Rahikainen. 

Risteyksessä
Samalla Anne Rahikaiselle avautui uusi ovi. Hän oli 
tullut risteyskohtaan, jossa päätti lopulta toteuttaa pit-
käaikaisen haaveensa yrittäjyydestä. Lähipiirikin tiesi, 
että vahvatahtoisella Rahikaisella on ”yrittäjäluonne” 
ja hyvät valmiudet yrittämiseen. 

– Oman yrityksen perustaminen tuntui houkuttele-
valta ja luontevalta, ja tuli juuri oikeaan kohtaan. 

Kokemus, oma mielenkiinto ja verkostot vaikuttivat 
siihen, että Rahikaisen yritys toimii markkinointivies-
tintäalalla. Itsestäänselvänä kumppanina mukaan tuli 
graafikko Antti Nieminen, jonka kanssa projekteja oli 
tehty yhdessä samassa työpaikassa jo vuosia. Työparin 
ideoita oli palkittu esimerkiksi Yhdyskuntatekniikan 
messuilla, jonne he olivat suunnitelleet osaston ja yri-
tyksen toimintaan liittyvän hauskan pelin. 

Markkinoinnin mestari
Rahikaiselle oli kerääntynyt runsaasti erilaisia kontak-
teja vuosien varrella työpaikoissa, tapahtumissa ja 
messuilla. Hän otti heihin kaikkiin yhteyttä alkuvuonna 
2018 ja kertoi, millaisia palveluita heidän uudella yri-
tyksellään Markkinointitoimisto Dynamiitilla oli tarjota. 
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Iloista menoa 
eteenpäin



Teksti ja kuvat  Heidi Majdahl
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 E I  O L E  Y R I T TÄ J Ä L L Ä  M U U TA 
M A H D O L L I S U U T TA  K U I N 
M E N N Ä  E T E E N PÄ I N  J A 

M E N E S T YÄ !
Anne Rahikainen



LTA:N JÄSEN ESITTELYSSÄ

12   LI IKE TALOUS    1–2/2020

Liiketoiminta lähti hyvin lentoon ja yrittäjät ovat olleet kiireisiä 
siitä saakka. Ensimmäisenä vuonna kesälomaa ehdittiin pitää vain 
kolme päivää.

– Teemme pääsääntöisesti markkinointia teknisen alan yrityksille. 
Heille pitää kertoa, että markkinointia ja viestintää on hyvä tehdä 
laajalla perspektiivillä – ei riitä, että myyntimies pamahtaa mes-
suosastolle parin tuotesalkun kanssa. Hyvin suunnitellut messut ovat 
asiakkaalle kokemukselliset, ja esimerkiksi aktiviteetit tulee aina 
liittyä jollakin tavalla yritykseen.

Yhtiökumppanin valinta oli selvä
Ajatus oman yrityksen perustaminen lähti alun perin vitsailusta Nie-
misen kanssa, mutta jatkui vakavimpina keskusteluina ja suunnitel-
mina parisen vuotta. Nieminen on graafikko, joka tuntee erittäin 
hyvin teknisen alan yritysten vaatimukset ja ominaispiirteet. 

 – Yhtiökumppanini on tiukka, tarkka ja luotettava. Olemme hyvin 
erilaiset persoonat, mutta täydennämme toisiamme ja meillä on 
sama tahtotila ja samat tavoitteet. En voisi löytää parempaa yhtiö-
kumppania kuin Antti. Hän on lojaali ja älykäs.

– Ideoimme uusia juttuja Antin kanssa yhdessä. Heitämme ilmaan 
ajatuksia, jotka jalostuvat prosessissa. Esimerkiksi messut ovat her-
kullisia projekteja ja niitä suunnitellessa mietimme jo heti idean 
keksittyämme myös käytännön toteutusta. 

Rahikaisella on langat käsissä, hän kontaktoi yrityksiä, koordinoi 
projektit ja käy tapaamassa asiakkaita selvittäen heidän markkinoin-
titarpeitaan.

– Vahvuuksiani on ehdottomasti se, että tulen hyvin toimeen ih-
misten kanssa. Tärkeää liiketoiminnan kannalta on myös vakituiset 
yhteistyökumppanit. Haaveissamme on saada isompi tiimi ja kasvaa.

”Vapaa-ajalla haastan itseni”
Vapaa-aikanaan Rahikainen puuhailee kolmen lapsensa kanssa. Ra-
hikaisella on ollut monenlaisia harrastuksia, tällä hetkellä se on kau-
siluonteisesti akryylimaalaus. Lisäksi hän kehittää itselleen hauskoja 
haasteita. Tavoitteena voi olla vaikka kävellä 100 kilometriä viikossa 
tai lankuttaa 100 minuuttia viikossa. 

– Lankutushaaste ei ihan onnistunut vaikka lankutin kroppa ki-
peänä, mutta oli silti hauskaa päättää esimerkiksi asiakaspalaverit 
yhteislankutukseen.

Liitto tukipylväänä
Liiketalouden Liiton jäsenyys on ollut elintärkeää Rahikaiselle. 

– On järjettömän upea juttu, että kuulun liittoon. Sain todella pal-
jon apua ja henkistä tukea liiton toiminnanjohtajalta entisen työ-
paikkani yt-neuvottelujen aikana. Hän oli jämpti ja saatavilla akuu-
teissakin tilanteissa.

Kun asiat alkoivat kääntyä yhä haastavimmiksi, Rahikainen oli 
yhteydessä liiton lakimieheen, jonka kanssa he kävivät läpi yt-pro-
sessia. Asia päätyi oikeuskäsittelyyn. Haastatteluhetkellä oikeuden 
päätöstä ei ollut vielä tullut. ◆

T E K N I S E N  A L A N 
Y R I T Y K S I L L E  P I TÄ Ä 

K E RT O A ,  E T T E I 
M Y Y N T I M I E S  V O I  VA I N 

PA M A H TA A 
M E S S U O S A S T O L L E  PA R I N 
T U O T E S A L K U N  K A N S S A .

”

ANNEN KOLME VINKKIÄ 
YRITTÄJÄLLE!

1.
Täysillä eteenpäin, ei jarruja!

2.
Kaikki kontaktit ja ihmiset ovat sinulle 

tärkeitä, myös se tyyppi, jonka näet 
kaupan hedelmävaa’alla.

3.
Alkuvaiheessa yrityksen imago  

on sama kuin sinä.  
Sinä olet tuote, jota myyt!

Haastattelu tehtiin ennen kuin koronaviruspandemia 
aiheutti Suomessa poikkeusolot. 



Henkivakuutus  
kertoo, että rakastat 

Henkivakuutus kertoo, että pidät kädestä kiinni – aina.  
Laske yllättävän edullinen hinta järjestöjäsenen  

henkivakuutukselle verkossa vaikka heti.

if.fi/henkivakuutus
Vakuutuksen myöntää Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva.



ASIAKASPALVELU

Miten hyvä asiakaspalvelija koet olevasi? Entä 
onko meistä jokainen loppujen lopuksi 

asiakaspalvelutyössä? Kokosimme näkemyksiä 
ja vinkkejä asiakkaan kohtaamiseen.

Teksti  Anne Soininen ja Sari T. Tiiro     Kuvitus  Heidi Majdahl & Freepik
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KOHTAAMISIA
ASIAKKAAN KANSSA



Hyvinvoiva työntekijä on myös parempi 
asiakaspalvelija. Viking Linella energiaa 
asiakaspalveluarkeen haettiin teatterimaisesta 
koulutuksesta.

K un kuulet sanan asiakaspalvelu, mitä 
ajattelet? Kampaajia, tarjoilijoita, Ruot-
sin-laivojen tax free -myyjiä?

Viking Linen kehityspäällikön Lotta 
Lindroosin mielestä laivojen asiakaspalvelu on pal-
jon muutakin kuin asiakkaat tervetulleiksi toivotta-
via risteilyemäntiä tai tarjoiluhenkilökuntaa.

– Jokainen kohtaaminen myynnistä, markkinoin-
nista ja terminaalista lähtien on asiakaspalvelua. 
Toki asiakaspalvelu korostuu itse laivalla tarjotuissa 
palveluissa, mutta vaikka olisit konemestari, asia-
kaspalvelu on silloinkin tärkeää.  

Vaikka konemestarin, palkanlaskijan tai vaikkapa 
esimiehen työ ei olekaan asiakkaiden suoraa koh-
taamista, niidenkin voidaan ajatella olevan palve-
luammatteja. Asiakkaina vain ovat omat kollegat. 

Ripaus asiakaspalveluasennetta on siksi jokaisessa 
työssä paikallaan. Kun myös omia työkavereita au-
tetaan ja palvellaan, se heijastuu positiivisesti työ-
paikan ilmapiiriin. Hyvinvoiva työyhteisö taas saa 
aikaan parempaa asiakaspalvelua. 

UUDENLAISIA TYÖKALUJA ASIAKASPALVELUUN
Hyvä asiakaspalvelu ei ole itsestäänselvyys, vaan 
sitä on säännöllisesti kehitettävä. 

Viking Linella asiakaspalvelijoita valmennettiin 
viime syksynä teatterin ja draaman keinoin. Koulu-
tuksessa työntekijöistä tuli näyttelijöitä, jotka imp-
rovisoivat ja näyttelivät tilanteita, joita he päivittäi-
sessä työssään kohtaavat. Valmentajina toimivat 
teatterialan ammattilaiset. 

Koulutukseen ei Lindroosin mukaan lähdetty tuot-
tavuus tai lisämyynti edellä, vaikka laadukas asia-
kaspalvelu onkin yritykselle merkittävä kilpailuetu. 
Sen sijaan koulutuksen keskiössä oli työntekijäko-
kemuksen ja sen ohella asiakaspalvelun parantami-
nen. 

Työntekijäkokemuksen parantamisella Lindroos 
tarkoittaa kahta asiaa: sitä, että ensinnäkin ediste-
tään työntekijän jaksamista ja hyvinvointia ja lisäksi 
tarjotaan ratkaisuja, kuinka työntekijä voi omalla 
persoonallaan vuorovaikuttaa ja höystää asiakas-
palvelutilanteita. 

– Teatterivalmennuksen kautta halusimme ennen 
kaikkea motivoida ja antaa energiaa henkilökunnan 
hektiseen arkeen ja saada tuoreita näkemyksiä ja 
uusia työkaluja päivittäiseen työhömme. Halusimme 
myös hauskan ja erilaisen valmennustavan!

VAATIVAA ASIAKASPALVELUA
Koulutukseen osallistui kahden laivan buffet-ravin-
toloiden sali- ja keittiöhenkilökunta ja heidän esi-
miehensä, yhteensä kuutisenkymmentä henkilöä.

– Seisova pöytä on yksi tärkeimmistä ja kovim-
mista työpaikoista laivoillamme. Teet pitkiä, 10,5 
tunnin päiviä intensiivisissä jaksoissa 6–8 päivää 
putkeen. Sinun pitää aina tarjota parasta asiakkaalle, 
vaikka aiempi asiakkaasi olisi ollut haastava tai edel-
linen työpäivä vielä painaisi, kuvailee Lindroos. 

Puolen päivän valmennuksia oli henkilökunnalla 
kolme kertaa ja esimiehillä kaksi kertaa. Koulutus-
päivien välissä saattoi vaihtaa kokemuksia kollegoi-
den kanssa ja kokeilla uusia työkaluja omassa työs-
sään. 

– Se oli myös hyvä tapa luoda ryhmähenkeä. Kun 
työpäivät ja -jaksot ovat pitkiä, et yleensä ehdi kes-
kustelemaan siitä, mitä kollegasi ajattelevat tai mi-
ten he tekevät työnsä.

ASIAKASPALVELUN 
TAITAJIKSI TEATTERIN 
KEINOIN
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ASIAKASPALVELU

Koulutuksessa saatiin oppia muun muassa 
erilaisista asiakastyypeistä. Asiakkaiden tar-
peet ja odotukset voivat laivalla olla todella 
moninaiset, Lindroos kertoo.

– Toisille risteily on vuoden kohokohta, toi-
sille liikematka, rekkakuskille se on vain yli-
meno. On perustyytyväisiä, on lapsiperheitä ja 
on niitä, jotka näkevät aina jotain parannetta-
vaa. Asiakkaiden kohtaaminen voi siis olla ko-
vin erilaista.

IMPROVISOINTIA KOLLEGOIDEN EDESSÄ
Teatterimainen valmennus edellytti osallistu-
jilta heittäytymistä, rohkeutta ja improvisoin-

tia. Draaman keinoin harjoitel-
tiin muun muassa sitä, miten 
kehittyä vuorovaikuttavana 
kollegana ja ”illan esiintyjänä” 
tai luoda oikeanlaista tunnel-
maa omalla persoonallaan.

Palautetta koulutuksesta tuli 
puolesta ja vastaan. 

– Kaikille epämukavuusalu-
eelle joutuminen ja esiintymi-
nen omien kollegoiden edessä 
ei ollut niin mielekästä, vaikka 
he tekevätkin sitä normaalielä-
mässä. 

MITEN VOI OPPIA HYVÄKSI ASIAKASPALVELIJAKSI?

3. 
AMMENNA KOKEMUKSISTASI.
Hyvä asiakaspalvelija ottaa asiak-
kaan vastaan avoimin mielin, on 
läsnä ja saa asiakkaan tuntemaan 
itsensä arvokkaaksi. Mikä itse kul-
lekin on hyvää asiakaspalvelua, on 
Ikosen mielestä makukysymys.

– Mieti, milloin itse olet viimeksi 
saanut hyvää asiakaspalvelua, miltä 
se tuntui ja mitä asiakaspalvelija 
teki. Mieti myös, milloin sait huonoa 
asiakaspalvelua ja mistä se tunne 
silloin aiheutui. 

Kun pohtii sitä, kuinka itse halu-
aisi tulla palvelluksi, hahmottuu 
myös oma tapa toimia asiakaspalve-
lijana.

Henrik Ikonen toimii valmennus-
päällikkönä Jollas Instituutissa, joka 
tarjoaa koulutuspalveluja S-ryhmän 
henkilöstölle. 

2.
LUO HYVÄÄ ILMAPIIRIÄ TYÖPAIKALLA.
– 20 % oppimisesta on sitä, että op-
pii kollegoilta ja esimieheltä saa-
malla palautetta, jakamalla koke-
muksia ja seuraamalla heidän työ-
tään.

Ikosen mielestä hyvä työilmapiiri 
on edellytys hyvälle asiakaspalve-
lulle. Kun työkaverit auttavat toi-
siaan ja kollega vieressäsi palvelee 
asiakkaita hyvin, on helppoa itsekin 
toimia samoin.

Joissakin yrityksissä asiakaspal-
velu on tarkasti ohjeistettua aina 
siitä lähtien, miten asiakasta terveh-
ditään. 

– Mitä paremmin palvelumallin 
vaiheet on kuvattu, sitä helpompaa 
uuden ihmisen on päästä sisään käy-
täntöihin. Kun siihen vielä lisää 
oman persoonansa mukaan, syntyy 
hyvää asiakaspalvelua.  

1.
 TEKEMÄLLÄ OPPII.
– Uskon työelämässä oppimisessa 
70:20:10-periaatteeseen. Sen mu-
kaan 70 % oppimisesta tapahtuu 
työtä tekemällä: itse asioita ratkai-
semalla ja työtehtäviä suorittamalla, 
sanoo Ikonen. 

Paras lähtökohta asiakaspalveli-
jana työskentelyyn on oikeanlainen 
asenne ja halu tuottaa toiselle hyviä 
kokemuksia. Kun näkee asiakkaan 
yllättyvän positiivisesti ja kokee 
työssään onnistumisia, se ruokkii 
myös työmotivaatiota. Motivaatio 
puolestaan edistää työssä oppimista.

Asiakaspalvelijaksi ei tarvitse syntyä, vaan sellaiseksi voi myös oppia, 
sanoo valmennuspäällikkö Henrik Ikonen. Tässä hänen vinkkinsä: 
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OLE LÄSNÄ JA KUUNTELE
Henna Savolainen työskentelee henkilöstövastaavana Sau-
malaakso Oy:ssä, joka on erikoistunut rakennusten sau-
maukseen ja tiivistykseen sekä saumaustarvikkeiden myyn-
tiin. Lisäksi Savolainen hoitaa myyntireskontraa ja sijaistaa 
tuotemyynnissä.

Koetko tekeväsi henkilöstöhallinnossa asiakas-
palvelutyötä?

– Monimuotoinen kysymys riippuen siitä, miten asiakaspal-
velun ymmärtää. Mutta kyllä koen. Työntekijäthän ovat niitä, 
jotka rahan meille firmaan tuovat.

– Meillä työntekijät ovat levittäytyneet ympäri Etelä- ja 
Länsi-Suomea, enkä näe kaikkia kuin ehkä kerran vuodessa. 
Työntekijöiden yhteydenotot priorisoivat työtäni. 

– Asiakaspalvelu on paljon muutakin kuin se, miten asi-
akkaalle puhutaan. Asiakaskokemukseen vaikuttavat myös 
muun muassa miljöö ja värit – samoin kuin näkösälle unoh-
tuneet likaiset kahvikupit.

– Työskentelin opiskeluaikana ravintola-alalla ja opin ym-
märtämään, miten moninaista asiakaspalvelu on. Kaikki ei-
vät aina osaa nähdä, että he ovat osa kokonaisuutta: kun 
pizzan leikkaa 15 palaan, jokainen pala on yhtä tärkeä, jotta 
paloista syntyy kokonaisuus. Huonoa asiakaspalvelua antaa 
silloin, kun kokee, että ”olen vaan töissä täällä”. 

Mitä hyvä asiakaspalvelu mielestäsi on?

– Hyvä asiakaspalvelu ei tule kirjoista, vaan ihminen antaa 
itsestään tilanteessa jotain. On läsnä ja kuuntelee. Kuunte-
leminen on erittäin tärkeää. 

– Vaikka olisi kova kiire, pyrin siihen, että annan työnte-
kijälle sen hetken, kun hän soittaa tai tulee käymään toimis-
tolla. Yritän kohdata hänet niin, että olen läsnä ja aika ikään 
kuin pysähtyy, jotta kiireeni ei näy. 

– Toisaalta pitää olla myös jämpti, jotta muille ei synny 
käsitystä, että minä olen se, joka aina joustaa tai jolla on ra-
jattomasti aikaa. Vaikka kaikki työpaikalla ovat yksilöitä, yri-
tyksessä sovittua toimintatapaa täytyy kunnioittaa puolin 
ja toisin.

Millaisessa tilanteessa olet itse saanut hyvää asiakas-
palvelua viimeksi? 

– Meillä on yksi tavarantoimittaja, joka aina tervehtii nimellä 
”Terve Henna”. Hän tuntee tuotteet, mutta hän osaa tehdä 
myös lisämyyntiä. Silloin kun tuuraan tuotemyynnissä enkä 
aina muista kaikkea, hän aukaisee nopeasti asiakashisto-
riamme ja kysyy, tarvitsenko tälläkin kertaa jotain tiettyä. 
Emme ole koskaan tavanneet kasvokkain, mutta minun on 
helppo soittaa hänelle, ja puhelun aikana päädymme yh-
dessä lopputulokseen. ◆

Lindroosin mukaan suurin osa koki kuitenkin saa-
neensa paljon ajattelemisen aihetta ja uusia ideoita arjen 
kohtaamisiin. Aikamoisia naurunremakoitakin teatteri-
harjoituksissa kuultiin, joten hauskaakin oli. 

Miten valmennuksen opit sitten näkyvät käytännössä? 
Siitä Lindroosilla ei vielä ole tuloksia. Hän kuitenkin 

toivoo ja uskoo, että osallistava valmennus ja ns. päänsä 
pölkylle laittaminen olisi jättänyt osallistujiin enemmän 
muistijälkiä kuin perinteinen koulutuspäivässä kuunte-
luoppilaana istuminen.

Viking Linen ja TheatreWorks Training -valmennus-
yrityksen kehittämishanketta on tukenut Työsuojelura-
hasto. ◆

4.
KÄY ASIAKASPALVELUKOULUTUKSISSA.
Kymmenen prosenttia työelämässä oppimisesta 
tapahtuu koulutuksissa ja valmennuksissa.

Asiakaspalvelukoulutusten kirjo on laaja: on pe-
rinteistä lähivalmennusta, erilaisia oppimispelejä 
ja verkkokoulutusta, kertoo Ikonen.

– Oppimispelien avulla voi pienryhmissä vaik-
kapa ideoida, mitkä eri tekijät luovat myyjän ja 
asiakkaan ensikohtaamisessa hyvän tunnekoke-
muksen asiakkaalle, ja kilpailla parhaista ideoista 
toisten ryhmien kanssa. Tärkeintä on yhteinen 
pohdinta, yhteiset oivallukset ja sitoutuminen yh-
dessä sovittuihin toimintamalleihin.

Kiukkuinen asiakas on mieleenpainuva koke-
mus. Erilaisia toimintamalleja on hyvä harjoitella 
etukäteen, jotta negatiivisesta kokemuksesta voi 
päästä mahdollisimman sujuvasti yli.

– Opettele tyylejä, joilla saat hankalan tilanteen 
laukeamaan keskustelemalla. Meidän koulutuksis-
samme uusia työntekijöitä on perehdytetty esimer-
kiksi VR-toteutusten avulla. VR-lasien kautta voi 
harjoitella hankalien asiakkaiden kohtaamista ja 
oppia erilaisia toimintamalleja kyseisten tilantei-
den varalle.  

Haastattelut tehtiin ennen kuin koronaviruspandemia aiheutti Suomessa 
poikkeusolot.   LI IKE TALOUS   1–2/2020   17 



JATKUVA OPPIMINEN

Työelämän muutokset vaativat meiltä 

jatkuvan oppimisen ja osaamisen 

kehittämisen taitoja sekä 

muutoksensietokykyä.

Teksti  Anne Soininen  Kuvitus   Freepik

Työelämä muuttuu – 
kuinka pysyä kelkassa? 

T yö on murroksessa. Työelämä ei enää ole putki, 
jossa ensin käydään koulutus, sitten saadaan 
tutkinto ja sen jälkeen työskennellään samoissa 

tehtävissä eläkeikään asti. 
Työtä muuttavat uudet teknologiat, automatisaatio ja 

muutokset eri palveluiden kysynnässä ja markkinara-
kenteissa. Jotkut ammatit poistuvat, uusia syntyy.

Tässä myllerryksessä myös työntekijöiden on oltava 
valmiita muuttumaan. Omaa osaamista on päivitettävä 
säännöllisesti tai muuten saattaa tippua kelkasta.

Kuinka omaa osaamistaan voi sitten kehittää?

Opiskele lisää
Täydennyskoulutus on kaikille tärkeää, sillä se vaikuttaa 
suoraan meidän työllistymiseemme, sanoo asiakkuus-
päällikkö Heli Väre Vaasan yliopistosta. 

– Rekrytoinnissa kiinnitetään nykyisin hyvin paljon 
huomiota CV:ssä siihen, milloin viimeksi olet opiskellut. 
Jos viimeisin tutkintosi on vuodelta 2005, kilpailukykysi 

Heli Väre
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työmarkkinoilla ei välttämättä ole kauhean hyvä.
Suomessa on tarjolla paljon täydennyskoulutusta, tut-

kintoihin tähtäävää koulutusta ja erilaista työssäoppi-
mista. Esimerkiksi työkierrossa voi saman työnantajan 
palveluksessa siirtyä määräaikaisesti toisiin tehtäviin 
opettelemaan uudenlaisia taitoja.

Opi työkavereilta
Työyhteisössä opimme jatkuvasti myös toisiltamme. Uu-
den oppiminen edellyttää sitä, että työyhteisö voi hyvin 
ja tieto kulkee organisaatiossa avoimesti.

– Oppimista ei tapahdu, jos organisaatio on äärimmäi-
sen hierarkkinen, työntekijöillä on paha olla tai he tun-
tevat työnsä merkityksettömäksi. Palaverien tulisi olla 
vuorovaikutteisia – ei esimiehen yksinpuhelua. Kun pa-
lavereissa jokainen kertoo omista tekemisistään, opitaan 
jakamaan tietoa ja osaamista, sanoo Väre.

Vanhat ja nuoret työntekijät voivat oppia toisiltaan. 
Etenkin esimiesasemassa olevien kannattaa kysellä ja 
kuunnella nuoria, sillä niin nuoret saadaan myös parem-
min sitoutumaan yritykseen.

Kehitä työelämätaitojasi
Osaamisen kehittäminen ei ole pelkästään oman erikoi-
salan taitojen lisäopettelua. Jatkuva oppiminen liittyy 
Väreen mukaan myös erilaisiin työelämä- ja työyhteisö-
taitoihin, jotka korostuvat tulevaisuuden työpaikoilla. 

Tällaisia ovat esimerkiksi luovuus, innovatiivisuus, 
ongelmanratkaisutaidot, vuorovaikutus-, empatia- ja tun-
neälytaidot, ketteryys ja jatkuvan muutoksen sietäminen. 

Muutoksiin sopeutumista voi opetella esimerkiksi pyr-
kimällä pois omalta mukavuusalueeltaan. 

– Tee jokin työhösi liittyvä asia, vaikkapa sähköpostiesi 
hallinnointi, kerran viikossa eri tavalla. Kun rikot rutii-
neja, tapahtuu oivalluksia ja opit uutta, neuvoo Väre.

Pidä mieli avoimena ja positiivisena. Kun edessä on 
organisaatiomuutos tai työpaikallesi tulee uusi ICT-jär-
jestelmä, suhtaudu siihen uteliaasti: Vau, jännittävää! 
Mitähän uutta opin siitä? ◆

 

MUITA TYÖKALUJA OSAAMISEN 
KEHITTÄMISEEN:

• Kehityskeskustelut esimiehen ja alaisen 
välillä

• Osaamiskartoitukset ja henkilökohtaiset 
osaamisen kehittämisen suunnitelmat 

• Mentorointi, coaching

• Työnohjaus

• Työpsykologiset analyysityökalut,  
esimerkiksi DISC

• 360-arviointi- ja palautetyökalu  

• Seminaarit, webinaarit, verkkokurssit

• Sosiaalisen median ryhmät

Haastateltava Heli Väre, FM, AmO, toimii asiakkuus-
päällikkönä Vaasan yliopiston Levón- instituutissa. 
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 Anna Kytömaa, työsuhdelakimies

TYÖNTEKIJÄN KÄYTÖS, 
YHTEISTYÖTAIDOT JA 
ALISUORIUTUMINEN 
IRTISANOMISEN PERUSTEINA

Työsopimuslain pe-
rusteella työnteki-
jällä on työnantajaa 
kohtaan tiettyjä vel-
voitteita. Työnteki-

jän on tehtävä työnsä huolellisesti noudattaen niitä mää-
räyksiä, joita työnantaja antaa toimivaltansa mukaisesti 
työn suorittamisesta. Työntekijän on toiminnassaan väl-
tettävä kaikkea, mikä on ristiriidassa hänen asemassaan 
olevalta työntekijältä kohtuuden mukaan vaadittavan 
menettelyn kanssa. Lojaliteettivelvoite koskee työnteki-
jää tietyissä rajoissa myös vapaa-aikana. 

Työnantajalla on työntekijään nähden työnjohdollinen 
valta. Työnantaja voi lain ja työsopimuksen asettamissa 
rajoissa päättää muun muassa, mitä, miten, milloin ja 
missä työtä tehdään. 

Työsopimuslaki on säädetty neuvotteluasemaltaan ns. 
heikomman osapuolen eli työntekijän suojaksi. Jos pää-
dytään niin ikävään tilanteeseen, että työntekijää ollaan 
irtisanomassa henkilöön liittyvän syyn perusteella, tulee 
irtisanomisperusteen olla painava ja asiallinen. 

Työntekijästä johtuvana tai hänen henkilöönsä liitty-
vänä asiallisena ja painavana irtisanomisperusteena voi-
daan pitää työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuh-
teeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakavaa 
rikkomista tai laiminlyöntiä. Työntekijälle tulee pääsään-
töisesti antaa varoitus ennen irtisanomista, ellei rikko-
mus ole niin vakava, että työsuhde voidaan päättää il-
man varoituksen antamista. Tapauksia arvioidaan koko-
naisharkinnalla. Työnantajalla on näyttövelvollisuus 
irtisanomisperusteen riittävyydestä

TYÖSOPIMUSLAKI 
ASETTAA TYÖNTEKIJÄLLE 
VELVOITTEITA

SE, MIKÄ TOISELLE 
NÄYTTÄYTYY HAUSKANA 
VITSINÄ, SAATTAA TOISESTA 
TUNTUA JATKUVALTA 
PIINALTA.

JURISTIN PALSTA
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Työnantajalla 
on työturvalli-
suuslain mukai-
nen velvollisuus 
ryhtyä toimen-

piteisiin, jos työntekijä menettelee työtovereitaan koh-
taan epäasiallisesti. Epäasiallisuus voi ilmetä muun 
muassa toisten vähättelynä ja arvosteluna, huomiotta 
jättämisenä, vihanpitona, puhumattomuutena, arvaamat-
tomana käytöksenä ja negatiivisena asenteena. 

Toimenpiteisiin on ryhdyttävä työnantajan edustajan 
saatua tietoonsa ko. käyttäytymisen. Kyseiselle henkilölle 
tulee pääsääntöisesti antaa ennen irtisanomista (riittä-
vän yksilöity) varoitus, jotta henkilöllä on mahdollisuus 
muuttaa toimintaansa. Mikäli kiusaajaksi koettu henkilö 
ei aiheellisen varoituksen antamisesta huolimatta muuta 
käyttäytymistään, voi työnantaja irtisanomisajan jälkeen 
päättää työsuhteen. 

Laissa ei ole lueteltu sitä, monta varoitusta tulee antaa 
ennen irtisanomista, tai kauanko yksittäinen varoitus on 
voimassa. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että useampia 
varoituksia tulee antaa pienemmän moitittavuuden ta-
pauksissa, eikä ainakaan lähtökohtaisesti yli vuosi sitten 
annettuun varoitukseen voida enää myöhemmin vedota 
irtisanomisen perusteena. Ennen irtisanomista on vielä 
selvitettävä, olisiko irtisanominen vältettävissä siirtä-
mällä henkilö muuhun työhön – voisiko kiusaajan siirtää 
esimerkiksi toiselle osastolle työskentelemään.

Kiusaajaksi koetulla työntekijälläkin on oikeustur-
vansa. Jotta epäasialliseen kohteluun voidaan vedota ir-
tisanomisen perusteena, tulee työnantajan pystyä yksi-
löimään ja todistamaan väitteet (jatkuvasta) huonosta 
käytöksestä. Käytännön ongelma näissä tapauksissa voi-
kin olla se, ettei koetusta kiusaamisesta uskalleta puhua 
riittävän avoimesti “silmätikuksi” joutumisen pelossa. 

Epäasiallisen kohtelun tilanteissa vaikeutena on asioi-
den kokemisen subjektiivisuus. Se, mikä toiselle näyttäy-
tyy hauskana vitsinä, saattaa toisesta tuntua jatkuvalta 
piinalta. Työnantajan edustajalla on joka tapauksessa 
toimintavelvoite asioiden selvittämiseksi. Menettelyta-
pojen tilanteiden ratkaisemiseen ja ennaltaehkäisyyn 
tulee olla johdonmukaisia ja tasapuolisia, eli kaikille sa-
mat säännöt. On hyvä, jos työpaikalla on selkeät kirjatut 
käytännöt, miten epäasiallisen kohtelun tilanteissa tulee 
menetellä. 

TYÖNTEKIJÄN HARJOITTAMA 
KIUSAAMINEN VOI JOHTAA 
IRTISANOMISEEN

Myös työsuojeluviranomaiset valvovat työpaikkojen 
toimintaa ja voivat tarvittaessa antaa työnantajalle muun 
muassa ohjeistuksia ja kehotuksia epäasiallisen kohte-
lun tilanteiden ratkomiseen. 

Lojaliteettivelvoite sitoo 
työntekijää myös vapaa-ai-
kana. Sinänsä sananvapau-
den perusteella on mielipi-
teen ilmaisun vapaus. Tälle 
on kuitenkin rajoitteensa, ja 
esimerkiksi Facebook-kir-

joittelussa tulee pidättäytyä paikkansapitämättömistä, 
työnantajan kannalta kielteisistä lausunnoista. Jos työn-
antaja saa tietoonsa mahdollisesti asiattoman kirjoitte-
lun esimerkiksi Facebookissa, saattaa tämä johtaa varoi-
tuksen antamiseen ja työsuhteen päättämiseen. 

Niin sanottua alisuoriutu-
mista työssä arvioidaan ai-
van samalla tavoin kuin 
henkilöön liittyvien irtisa-
nomisperusteiden täytty-

mistä muutoinkin. Alisuoriutumisena ei voida pitää mitä 
tahansa työnantajan asettamien tavoitteiden saavutta-
matta jättämistä, eikä yrittäjyyden riskiä voida siirtää 
työntekijälle edes työsopimuksessa mainituilla tulosta-
voitteilla. 

Korkein oikeus on käsitellyt ns. alisuoriutumista työ-
suhteen päättämisen perusteena tuomiossaan 
KKO:2014:98. Tapauksessa työnantaja irtisanoi kodinko-
neiden osa-aikaisena myyjänä työskennelleen A:n työso-
pimuksen sillä perusteella, että A:n myyntikateprosentti 

ALISUORIUTUMISENA EI VOIDA 
PITÄÄ MITÄ TAHANSA 
TYÖNANTAJAN ASETTAMIEN 
TAVOITTEIDEN 
SAAVUTTAMATTA JÄTTÄMISTÄ.

SOSIAALISEEN 
MEDIAAN EI SAA 
KIRJOITELLA MITÄ 
TAHANSA 
TYÖNANTAJASTA

ALISUORIUTUMINEN 
VOI JOHTAA 
IRTISANOMISEEN
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oli kahden varoituksen jälkeenkin ollut huomattavasti 
alhaisempi kuin yhtiö oli edellyttänyt myyjiltään. Yhtiö 
oli asettanut tavoitteeksi, että kukin myyjä saavuttaa kes-
kimäärin vähintään 80 prosenttia siitä myyntikatepro-
sentista, jonka paras samalla osastolla työskentelevä 
myyjä saavuttaa. 

Korkeimman oikeuden ratkaisun mukaisesti työnan-
tajan johtamis- ja valvontaoikeudesta ei kuitenkaan seu-
raa, että työnantaja voisi liittää asettamiinsa tulostavoit-
teisiin tai valitsemiinsa mittareihin uhkan työsuhteen 
irtisanomisesta. Työntekijän menettelyn moitittavuuden 
aste on yksi peruste tehtäessä irtisanomisen laillisuutta 
koskevaa kokonaisarviota. Korkein oikeus katsoi lähtö-
kohtana olevan, että vaaditun työtuloksen saavuttamatta 
jääminen voi olla irtisanomisperuste vain, jos se on joh-
tunut työntekijän viaksi katsottavasta syystä. Tulostavoit-
teen tulee lisäksi olla kohtuullinen suhteutettuna kysei-
sen työntekijän asemaan ja hänen mahdollisuuksiinsa 
vaikuttaa tulokseen. Korkeimman oikeuden käsittele-
mässä tapauksessa yhtiöllä ei ollut asiallista ja painavaa 
perustetta päättää työntekijän työsopimusta.

Alisuoriutumista yleisempää lienee työntekijän “yli-
suoriutuminen”. Työtä tehdään niin, että työajat ylittyvät 
ja oma jaksaminen saattaa olla koetuksella. Työnantajan 
on seurattava työympäristöä ja ryhdyttävä tarvittaessa 
toimiin työssäjaksamisen tukemiseksi. 

Tapaukset, joissa työntekijää ol-
taisiin irtisanomassa tässä artik-
kelissa käsiteltyjen teemojen 
johdosta, ovat lisääntyneet jos-
sain määrin. Johtuuko tämä 

siitä, että tapauksia viedään herkemmin eteenpäin oi-
keudelliseen arviointiin (eikä niitä saada muuten aiem-
min ehkäistyä), vai onko taustalla työnteon tapojen muut-
tuminen? 

Aiemmin työelämässä saatettiin tehdä työtä samalle 
työnantajalle koko työuran ajan, ja sekä työnantajan ja 
työntekijän välillä vallitsi tietynlainen toistensa arvostus 
ja kunnioitus. Nykyisellään työnantaja vaihtuu useam-
min, ja tällaisia elämänuran mittaisia vakituisia työsuh-
teita enää harvemmin on. Molemmilta työelämän osa-
puolilta voi välillä olla kompassi hukassa siitä, miten tu-
lisi toimia työelämän muuttuvissa pyörteissä. ◆

TYÖELÄMÄN MOLEMMILTA 
OSAPUOLILTA VOI VÄLILLÄ OLLA 
KOMPASSI HUKASSA SIITÄ, 
MITEN TULISI TOIMIA 
TYÖELÄMÄN MUUTTUVISSA 
PYÖRTEISSÄ.

TYÖELÄMÄN 
MUUTTUNEET 
PELISÄÄNNÖT

#lojaliteetti-
velvoite #työsopimuslaki

#alisuoriutuminen
#irtisanominen
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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 sivuilta 
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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Lucas Lumberg johtaa opiskelijayhdistystä, 
opiskelee ja käynnistää yritystoimintaa. 
Ajankäytössä auttaa Excel. 

VAIKUTTAJA
– Minusta piti tulla musiikinopettaja. 
Kun kävin kymppiluokan, mietin, 
mitä oikeastaan haluaisin tehdä. 
Unelmani muuttui kaupallisempaan 
suuntaan, kertoo Lucas Lumberg..
 

LTA:N JÄSEN ESITTELYSSÄ
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Teksti   Sari T. Tiiro   Kuva   Heidi Majdahl

YHDISTYKSEMME HALUAA 
TARJOTA BUSINESS 

COLLEGEN OPISKELIJOILLE 
LAADUKASTA KOULUAIKAA.

”

Vantaalainen Lucas Lumberg, 18, aloitti tam-
mikuussa opiskelijayhdistys Colli ry:n pu-
heenjohtajana. Colli ry edustaa Helsingissä 
toimivan Business College (BC) opiskelijoita.

Miten sinusta tuli opiskelijayhdistyksen puheenjoh-
taja?
– Aloitin opinnot syksyllä 2018 ja huomasin, että yhdis-
tyksen hallituksen jäseneksi oli avoin hakutilaisuus. Eh-
dotin luokkatoverille, että mennään mukaan ihan vaan 
huvin vuoksi. Päädyin hallituksen jäseneksi, tein aktii-
visesti hommia ja otin vastuuta. Kun sitten vuoden 2020 
puheenjohtajaa valittiin, minulla ei ollut vastaehdok-
kaita. Olin kaikkien mielestä sopiva pestiin.

Miten opiskelijayhdistys voi vaikuttaa?
– Ero moniin muihin kouluihin on se, että meillä on opis-
kelijayhdistys eikä opiskelijakunta. Yhdistysstatus antaa 
itsenäisyyden, ja voimme järjestää toimintamme aivan 
itse. Toimimme tiiviissä yhteistyössä koulumme kanssa, 
ja koulu antaa meille tarvittavat resurssit toimintamme 
toteuttamiseen.

 – Haluamme tarjota BC:n opiskelijoille laadukasta kou-
luaikaa. Yhdistyksellämme on edustus koulun monissa 
toimikunnissa, ja ovi rehtorin huoneeseen on aina auki. 
Voimme yhdistyksenä ottaa kantaa myös koulun ulko-
puolisiin asioihin ja vaikuttaa siihen, että koulutusolot 
yleisestikin ovat tasa-arvoisia, olipa sitten kyseessä yksi-
tyinen tai julkinen koulu.

Suoritat kaksoistutkintoa, johdat opiskelijayhdis-
tystä, toimit partiossa, käynnistelet omaa yritystä, 
musisoit. Miten aikasi riittää?
– Aika riittää, kun sitä osaa suunnitella. Täytyy miettiä, 
paljonko voi ottaa harteilleen. Oppimisprosessi on ollut 
iso, ja välillä on tarvittu uhrauksia joko nukkumisesta, 

syömisestä tai liikkumisesta. Tein Excel-tiedoston siitä, 
mihin aikani menee ja montako tuntia vapaata minulla 
on.  Olen saanut vapaa-ajan, luottamustehtävät, opiske-
lun ja yrityksen kehittämisen tasapainoon.

Millaisia tulevaisuuden suunnitelmia sinulla on?
– Opiskelen BC:ssa liiketalouden perustutkintoa ja käyn 
lukiota Töölön yhteiskoulussa. Haluan lukion yleissivis-
tävän koulutuksen ja mahdollisuuden jatkaa yliopistoon. 
Samalla saan merkonomin tutkinnon ja polun jatko-
koulutukseen.

– Opetus liikkuu, eikä meidän opiskelijoiden tarvitse 
vaihtaa paikkaa. Kaksoistutkintoni on määrä olla valmis 
keväällä 2021. Opiskelua voi kuitenkin nopeuttaa tai hi-
dastaa tarvittaessa.

– Olin syyslukukauden työssäoppimassa Euroopan ava-
ruusjärjestön (ESA) yrityshautomossa, joka toimii Aalto -
-yliopiston Startup Centerin yhteydessä. Osallistuin 
muun muassa markkinoinnin tehtäviin. 

– Yrityshautomo oli loistava kokemus. Ilmapiiri oli 
inspiroiva, ja sain tukea elämäni ensimmäisen yrityksen 
perustamiseen: Melu Productions Oy:n tavoitteena on 
etsiä uusia keinoja äänitekniikan optimoimiselle ja laa-
jentaa tapahtumatuotantoon ja markkinointiin. Yhtiö-
kumppaninani on Jere Pohjalainen. Hänellä on teknistä 
ymmärrystä tietotekniikasta, minulla taas musiikki- ja 
äänitekniikkataustaa, joten täydennämme toisiamme. ◆

TÄRKEINTÄ ELÄMÄSSÄ: VAIKUTTAMINEN. UNI. 
SOSIAALISET SUHTEET. ELINIKÄINEN OPPIMINEN

Business College Helsinki on 1800-luvun lopulla perustettu toi-
sen asteen ammatillinen oppilaitos, joka toimii Helsingin Pasi-
lassa. Opiskelijoita on 2800. Lue lisää  www.bc.fi  

 

  LI IKE TALOUS   1–2/2020   25 

Haastateltava on Liiketalouden Liiton opiskelijajäsen.



LUKUVINKKI

N aapurimaamme Ruotsi tuottaa markkinoille 
kirjoja, joissa pohditaan hyvän vaikutuksen 
tekemistä ja neuvotteluissa menestymistä. 

Tuorein kirja Happy-happy – viisi askelta yhteisymmär-
rykseen kenen hyvänsä kanssa lupaa jo nimellään paljon. 
Ennakko-odotuksia vahvistaa takakannen teksti, joka 
kertoo, että kirjan oikeudet on myyty 16 maahan jo en-
nen opuksen ilmestymistä. Ruotsalaisten geeniperimässä 
täytyy olla muutakin kuin vain Hannu Hanhi -tuuria.

Onnellisuuden kautta tuloksiin
Kannen värimaailma heittää lukijansa suoraan 70-lu-
vulle, jota moni muistelee kenties elämänsä onnellisim-
pana aikana. Olisi mielenkiintoista tietää, onko graafikon 
valinta puhdas sattuma. Tuskin, sillä positiivisen fiiliksen 
liikkeelle sysäämä viiden askeleen happy-happy-mene-
telmä pohjautuu juuri onnellisuuden tunteeseen. Luen-
noitsija, tutkija ja neuvotteluguru Lars-Johan Åge on 
tehnyt perinpohjaista työtä käydessään läpi alan tutki-
muksia ja neuvotteluiden historiaa ja koonnut kirjan, 
jonka avulla kenestä tahansa sukeutuu palaverien par-
taveitsi.

Myönteinen tunne
Åge on laittanut kaikille tutun win-win-tilanteen piirun 
verran paremmaksi. Mitäpä jos molemminpuolisen hyö-
dyn sijasta neuvottelutilanteesta poistuisikin kaksi tyy-
tyväistä ja onnellista henkilöä? 

Omat neuvotteluni 
bisnespiireissä voi las-
kea yhden käden sor-
milla, mutta ei hätää, 
Lars-Johan Ågen neu-
voja voi soveltaa kaiken-
laisilla työpaikoilla, har-
rastuksissa, naapurei-
den kanssa tai vaikkapa 
kotioloissa. Ågen meriit-
tilistaa komistaa muun 
muassa työskentely 
FBI:n panttivankineu-
vottelijoiden kanssa, ja 
pattitilanne ratkeaa hä-
nen ohjeillaan helpom-
min, oli kyseessä sitten 
uhmainen teini tai paa-
tunut rikollinen.

Happy-happy pohjaa 
ihmisaivojen anatomiaan. Aivojemme pääjohtaja on ot-
salohko, jonne aistiemme välittämä tieto ensimmäisenä 
saapuu. Sieltä tieto lähtee eteenpäin aivojen muihin kes-
kuksiin, ja pystymme liikuttamaan kehoamme ja sano-
maan jotain järkevää. 

Mutta niin kuin kaikilla työpaikoilla joskus käy, pomo 
saattaa menettää otteensa tai on muuten vain vapaalla. 
Silloin liskoaivot ottavat vallan. Tämä aivojemme alku-
kantaisempi osa, oikealta nimeltään mantelitumake, vas-
taa toiminnoista, joissa ei ole järkeä, harkintaa tai ajat-
telua. Liskoaivojen ansiosta ihmiskunta on edelleen ole-
massa, ja tänä päivänä ihmissyöjäpedon aikaansaaman 
”pakene tai kuole” -reaktion ovat korvanneet epämiellyt-
tävät sanat. Liskoaivot ovat ottaneet vallan, kun olemme 

HAPPY-HAPPY – VIISI ASKELTA 
YHTEISYMMÄRRYKSEEN KENEN 
HYVÄNSÄ KANSSA

Lars-Johan Åge.  
Suomennos Andras Lahdelma.  
Docendo 2020, 205 sivua 

Teksti  Petra Hintikainen

HAPPY HAPPY 
– ONNELLISENA ULOS NEUVOTTELUHUONEESTA

KIRJAN AVULLA KENESTÄ 
TAHANSA SUKEUTUU  
PALAVERIEN PARTAVEITSI.
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lukeneet järjettömistä tunteenpurkauksista ja vastusta-
jaansa purreista urheilijoista. 

Happy-happy lähtee siis liikkeelle myönteisestä tun-
teesta. Jokainen on taatusti joskus ollut tilanteessa, jossa 
pitkän työpäivän jälkeen kotona odottaakin naapurin 
viikkokausia tauotta louskuttanut piski tai jälkikasvun 
räjähtänyt huone. Turhautuneisuus kasvaa ja edessä on 
todennäköinen riita naapurin tai lapsen kanssa. Miten 
voimme päästä happy-tilaan, vaikka ulkoiset olosuhteet 
ovat kaikkea muuta kuin suotuisat? Vastaus: tuottamalla 
aivoissamme dopamiinia.

Dopamiini on aivojen välittäjäaine, jota erittyy muun 
muassa silloin kun meitä kehutaan, saamme palkitsevia 
kokemuksia tai syömme jotakin makeaa. Dopamiini voi-
telee aivojemme ”järkeviä” osia ja saa meidät toimimaan 
fiksummin. Koska nallekarkkien jatkuva mussuttaminen 
palavereissa ei ole järkevää, kirja listaa useita tapoja do-
pamiini-ruiskeen aikaansaamiseksi. 

Ei siis kannata mennä nälkäisenä ja mököttävänä tär-
keään palaveriin, sillä yhteisymmärryksen saavuttami-
nen on huomattavasti helpompaa hyväntuulisena. 

Pohdinta ja vuorovaikutussuhteesta huolehtiminen
Kun mielenlaatu on oikea, siirrytään pohtimaan sitä, mitä 
neuvotteluilta oikeasti halutaan kaikkien osapuolien kan-
nalta. ”Meidän on otettava selvää, mitä kukin osapuoli 
todella haluaa – muutoin emme ikinä saavuta tilannetta, 
jossa kumpikin on tyytyväinen”, Åge toteaa. 

Tutkimustuloksetkin paljastavat, että menestyvimmät 
neuvottelijat käyttävät keskinkertaisiin neuvottelijoihin 
verrattuna kolme kertaa enemmän aikaa sen miettimi-
seen, mitä kukin osapuoli haluaa. Mutta ennen kaikkea 
meidän itse on tiedettävä mitä haluamme, eikä se aina 
ole niin helppoa kuin luulisi. Yhden virkkeen menetelmä 
ja prioriteettilista auttavat asian selkeyttämisessä.

Vuoden 1972 Münchenin olympialaisissa tapahtui ter-
roristi-isku, joka johti hirvittävään verilöylyyn. FBI käyn-
nisti projektin, jossa kehitettiin kokonaan uusi strategia 

panttivankitilanteita varten. Menetelmästä tuli suuri me-
nestys.

Myös Åge on tutkinut menetelmää ja muokannut sen 
helposti omaksuttavaan muotoon, jolloin sitä voi käyttää 
myös rauhallisemmissa yhteyksissä. Ydinidea on, että 
luomalla hyvät suhteet neuvottelun osapuoliin päädy-
tään molempia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun. ”Ta-
vatessani heidän (FBI) panttivankineuvottelijansa häm-
mästyin, kuinka mukavia he olivat. He olivat sympaatti-
sia, nöyriä miehiä ja naisia, joista oli ensi hetkestä alkaen 
mahdotonta olla pitämättä”, Åge kirjoittaa. 

Oikea puhe ja varasuunnitelma
Kirja on täynnä kaikille tuttuja esimerkkejä arkisesta elä-
mästä. Kirjassa esitetty melonipulma paljastaa, miten 
raivostuttavaa on joutua neuvotteluun ”kantoihinsa ju-
mittuneen jästipään” kanssa. Ratkaisu on yksinkertainen: 
keskity tarpeisiin ja vaihtoehtoihin. 

Menetelmän viimeistä osaa, varasuunnitelmaa, ei aina 
tarvita, mutta jos niin tapahtuu, maailman paras va-
rasuunnitelma on esittää kysymyksiä ja kuunnella. Tä-
män yksinkertaisen strategian yleispätevyys perustuu 
kirjan mukaan siihen, että se on toimivin tapa ottaa kes-
kustelu haltuun: ohjaat toisen aivotoiminnan aktiivisesti 
kohti järkeä ja pois taistelusta ja pakenemisesta.

Vaikka kirjan otsikko lupaakin yhteisymmärrystä ke-
nen tahansa kanssa, loppuosassa tehdään onneksi sel-
väksi, että joskus on yksinkertaisesti parempi luovuttaa. 
Narsistin kohtaamiseen Åge antaa yksinkertaisen neu-
von: ”Jos yrityksesi tulla toimeen eivät tuota tulosta ja 
henkilö vaikuttaa sinuun edelleenkin kielteisesti, jätä 
hänet rauhaan.”

Liike-elämässä jylläävät usein kovat arvot, raha ja pörs-
sikurssit. Onneksi maailmasta löytyy menestyneitä yri-
tysjohtajia, jotka uskovat ystävällisyyden voimaan. ”Lii-
ketoimintafilosofiani on jättää aina tyytyväisiä ihmisiä 
jälkeeni”, toteaa norjalainen miljardööri ja hotellikunin-
gas Petter Stordalen. Monenko meistä liiketoiminnan 
ydin on tämä sama ajatus? ◆

NÄLKÄISENÄ EI KANNATA  
MENNÄ TÄRKEÄÄN PALAVERIIN.
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LTA:n yrittäjäjäsen!                                                                                      

Voit hakea Liikesivistysrahaston (LSR) erikoisrahastosta apu-

rahaa myös yrityksesi kehittämistä varten. Jos päätät hakea 

apurahaa, lähetä perustelusi 31.7.2020 mennessä osoittee-

seen annina.antell@liiketaloudenliitto.fi. Näin LTA:n liittohalli-

tus voi käsitellä hakemuksesi kokouksessaan. Tarkista haku-

aika ja hakuohjeet osoitteesta www.lsr.fi. Toimita varsinainen 

hakemus ohjeiden mukaisesti Liikesivistysrahastoon.

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 sit-
ten tukemaan alkuun Kauppakorkeakoulua, sit-
temmin 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 
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VIETÄ RENTOUTTAVA 
LOMAVIIKKO KIHNIÖN 
PYHÄNIEMESSÄ

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

Vuokraus mahdollinen myös osaviikoksi. 
Mökki on remontoitu loppuvuonna 2015.
Täysvarustus.
Käyttömahdollisuus kaikilla liiton jäsenillä.
Lisätietoja ja varaus: raija.karjanlahti@gmail.com
www.holidayclub.fi
Pyhäniemen upeat hiekkarannat ja mäntykankaiset 
maastot sopivat ulkoiluun kaikkina vuodenaikoina. Tila-
vassa mökissä yöpyy isompikin seurue. Mökissä on 
oma sauna. Tervetuloa rentoutumaan!
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KOKOUSKUTSU

LIIKETALOUDEN LIITTO LTA RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS 28.11.2020

PAIKKA: HELSINKI 

Asialista:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtajat, sihteerit, ääntenlaskijat ja pöytäkirjan tarkas-
tajat 

3. Merkitään kokouksessa läsnä olevat äänivaltaiset edustajat ja heidän äänimää-
ränsä ja muut osanottajat

4. Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus

5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

6. Käsitellään liittohallituksen antama kertomus edellisen kalenterivuoden (2019) 
toiminnasta ja päätetään niistä toimenpiteistä, joihin se antaaa aihetta

7. Käsitellään edellisen kalenterivuoden (2019) tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus, 
vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle 
ja muille vastuuvelvollisille

8. Liiton sääntöjen muuttaminen

9. Käsitellään liiton hallintosääntö ja tehdään siihen tarvittavat muutokset

10. Päätetään seuraavana kalenterivuonna perittävät jäsenmaksut ja yhdistyksille 
maksettavasta toimintarahasta

11. Päätetään toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021

12. Valitaan liittohallituksen puheenjohtaja

13. Päätetään, kuinka monta jäsentä liittohallitukseen valitaan erovuoroisten tilalle

14. Valitaan liittohallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle

15. Valitaan tilintarkastaja liiton sääntöjen § 31 mukaisesti

16. Päätetään liittohallituksen puheenjohtajan ja varsinaisten jäsenten sekä tilintar-
kastajan palkkioista, matkakustannusten korvauksista sekä ansionmenetysten 
korvaamisesta 

17. Liittokokoukselle tehdyt aloitteet
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18. Kokouksen kiireellisiksi toteamat muut asiat

19. Ilmoitusasiat

20. Kokouksen päättäminen

Liittohallitus

KOKOUSKUTSU

LIIKETALOUDEN  LIITTO LTA RY:N YLIMÄÄRÄINEN  LIITTOKOKOUS ELOKUUSSA 
2020  HELSINGISSÄ

TARKEMPI AIKA JA PAIKKA VIELÄ AVOIN

Asialista:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtajat, sihteerit, ääntenlaskijat ja pöytäkirjan  
tarkastajat 

3. Merkitään kokouksessa läsnä olevat äänivaltaiset edustajat ja heidän äänimää-
ränsä ja muut osanottajat

4. Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus

5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

6. Päätös liiton yhteistyövalinnoista

7. Kokouksen kiireellisiksi toteamat muut asiat

8. Kokouksen päättäminen

Liittohallitus

  LI IKE TALOUS   1–2/2020   31 



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


