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Puheenjohtajan palsta

Huoltoviesti toivottaa

kaikille lukijoilleen

menestyksekästä vuotta 2018!

Taas alkaa vuosi olla paketissa . Vuoteeni 

on mahtunut omalla osallani kaikenlais-

ta .  On tullut uusia yhteistyökumppaneita 

sekä tuottaja että huoltoliikepuolelta . 

Olemme toteuttaneen tietojärjestelmäin-

tegroinnin erään suuren myymäläketjun 

kanssa ja sen toisen kanssa suunnitel-

laan vastaavaa . Näillä toimenpiteillä us-

komme parantavamme ja nopeuttavam-

me toimintaa kumppaneidemme kanssa .  

Tällaisia asioita on mukava kehitellä 

kumppaneiden kanssa . Välillä liiankin 

mukavaa, mutta kyllä yksi kunnon kulut-

tajapuhelu palauttaa asiat ”perusasioi-

den” äärelle .

Ammattitutkintopuolella (jonka pu-

heenjohtajana olen myös toiminut) näyt-

tää sen sijaan huonolta . Kodinkoneasen-

tajien koulutus näyttää olevan tällä het-

kellä tosissaan uhattuna, johtuen uusista 

tutkintosuunnitelmista ja koulutustarjon-

nan pienennyksestä .  Laittakaa nyt kave-

reitanne koulutukseen, jos sellaista on 

suunnitteilla saadaan koulutustarjonta 

turvattua . Tästä tulevasta koulutusrefor-

mista toisaalla lehdessä . 

Huoltoliikkeitä läheltä seuranneina voi 

todeta että toisilla on jopa 3 kertaa enem-

män töitä mitä ehtivät tekemään . Toiset 

taas tuntuvat ehtivän keikalle vaikka sa-

mana päivänä . Eikä tällä asialla tunnu 

olevan edes merkitystä sen suhteen min-

käkokoisella paikkakunnalla asuu .  Välil-

lä tuntuu siltäkin että jopa maahantuojat 

haluavat vaikuttaa tähän asiaan työn oh-

jailullaan . Itse olemme koittaneet (jää-

kiekkotermejä lainaten) keskittyä vaan 

omaan peliin ja katsoa mihin se riittää . 

Toistaiseksi on riittänyt…

Porukalla käytiin Tallinnassakin . Koko-

uksessa saatiin liitolle uusi puheenjohta-

ja . Onnea Tumppi ! Toivon mukaan nyt 

saatiin liitolle puheenjohtaja, jolla on ai-

kaa liiton kehittämiseen .

Lopuksi toivotan vielä kaikille hyvää ja 

rauhallista joulua ja onnellista uutta 

vuotta . Tehdään ensi vuodesta vieläkin 

parempi .

Kari Järvinen

Pääkirjoitus Tulin valituksi SKHL:n uudeksi puheenjoh-

tajaksi vuodelle 2018 . Kiitokset kaikille 

luottamuksesta! Tässä lyhyt esittely itses-

täni niille, jotka eivät minua vielä tunne:

Tulin alalle vuonna 2008, oltuani en-

nen sitä sähköasentajana . Halusin tuol-

loin sähköasentajan työlle vaihtelua, ja 

siirryin asentajaksi Kodinkonehuolto Ur-

po Ranta Ky:hyn . Vuonna 2013 siirryin 

työnjohtotehtäviin kyseisessä yritykses-

sä . Vuonna 2016 keväällä omistaja Mikko 

Ranta ilmoitti halukkuudestaan myydä 

yritys . Ja niin toukokuussa vuonna 2016 

teimme Mikko Rannan kanssa liiketoimin-

takaupan ja Kodinkonehuolto Urpo Ranta 

siirtyi omistukseeni . 

Uutena puheenjohtajana minulle tär-

keitä asioita, joita haluan viedä eteen-

päin, ovat seuraavat asiat:

Tärkeimmäksi asiaksi koen edelleen 

vaikuttamiseen siihen, että kodinkonei-

den korjaus ja huolto saataisiin kotitalo-

usvähennyksen piiriin . Tämän asian pitä-

minen julkisesti esillä ja viestin viemisen 

päättäjille toivottavasti tuo tähän tulevai-

suudessa liittomme jäsenten kannalta 

myönteisen vaikutuksen .

Erittäin tärkeänä pidän myös hyviä yh-

teistyösuhteita maahantuojien kanssa . 

Mielestäni voimme vaikuttaa asioihin 

keskustelemalla .

Kolmanneksi toivoisin, että saisimme 

neuvoteltua SKHL:n jäsenille uusia hyviä 

jäsenetuja .

Yhteistyöterveisin

Tomas Nylund

Uuden puheenjohtajan 
Tomaksen terveiset

Henkilöt vasemmalta: Henry Lesch,  Max 

Fagerlund, Kari Järvinen, Jari Suono, Tomas 

Nylund, Matti Vähämäki, Ilkka Levonen, 

Matti Kinnunen. Kuvasta puuttuvat Riku 

Murtoaro ja Tapani Puranen

Hallitus vuosimallia 2018
SKHL Vuosikokous valitsi marraskuussa 

liitolle uuden hallituksen vuodelle 2018 . 

Uusi puheenjohtaja on Tomas Nylund ja 

varapuheenjohtaja Matti Vähämäki . Halli-

tuksen varsinaisia jäseniä ovat Max Fa-

gerlund, Kari Järvinen, Jari Suono, Ilkka 

Levonen, Matti Kinnunen, Riku Murtoaro 

sekä varajäsenet Tapani Puranen ja Henry 

Lesch . Onnea valituille . 
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Hallituksen kuulumiset!

Hallitus on kokoontunut kaksi kertaa tä-

män syksyn aikana .

Lokakuussa hallitus kokoontui Espoos-

sa Scanofficella . Saimme tutustua Scanof-

ficen uusiin tiloihin, sekä Mikko Anttila 

kertoi meille Scanofficen kuulumiset .

Itse kokouksessa hallitus keskusteli 

maahantuojien ja huoltoliikkeiden yh-

teistyöstä nyt ja tulevaisuudessa, sekä 

pohti alan tulevaisuutta . Hallitus oli 

huolissaan alan koulutusmahdollisuuk-

sista, miten saada alalle osaavaa henki-

lökuntaa . Samalla todettiin, että yritys-

kauppojen myötä on alalle tullut uusia 

yrittäjiä .

Yrittäjät itse ovat luottavaisia alam-

me tulevaisuuteen ja siihen, että huolto-

henkilöitä tarvitaan tulevaisuudessakin .

Marraskuussa hallitus kokoontui 

Vuosikokouksen yhteydessä Tallinnas-

sa . Hallituksen tavoitteena oli keskus-

tella jäsenien kanssa heitä polttavista 

asioista ja miettiä yhdessä vaihtoehtoja 

miten liitto voisi entistä enemmän olla 

tukena jäsenilleen .

Hallitus haluaa kiittää kaikkia maa-

hantuojia, jäseniään ja yhteistyökump-

paneita kuluvasta vuodesta ja toivottaa 

kaikille Rauhallista Joulua !

sihteeri Anu

Tutkintotoimikunta Jari Koskela, Kari Järvinen, Jari Viitanen (Tapani Puranen poissa) viimeistä edellisessä kokouk-

sessa koulutuskeskus Salpauksessa marraskuussa

Koulutusreformi

Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta 

(531/2017) ja siihen liittyvä asetus uh-

kaa lopettaa monta ammattitutkintoa it-

senäisenä tutkintona . Nykyisistä noin 

300 tutkinnosta (ammatti- ja perustut-

kinnoista) jää jäljelle noin 150, tarkoittaa 

kaikille aloille uusia tutkinnon perustei-

ta, ammattitutkinnot 1 .1 .2019 . Suuntau-

tumisvaihtoehtoja tosin löytyy, muttei 

kaikille . Kotitalouskoneasentajan am-

mattitutkintoa ollaan liittämässä Kone-

asennuksen ja kunnossapidon ammatti-

tutkintoon jonne ei olla saamassa edes 

omaa suuntautumisvaihtoehtoa (Kodin-

koneasentaja) . Nykyiset suuntautumis-

vaihtoehdot ovat Koneenasentajan ja 

kunnossapidon osaamisala, Hissiasen-

tajan osaamisala ja Rataverkon kunnos-

sapidon osaamisala. Yhteensä seitse-

mää ammattitutkintoa ollaan yhdistä-

mässä joista Kodinkoneasentajan at on 

yksi, onko paljon yhteistä, sopiiko jouk-

koon? Kyseisiä uusia ammattitutkinnon 

perusteita on laatimassa Opetushalli-

tuksen asettama työryhmä jonka kanssa 

Kotitalouskoneasennuksen tutkintotoi-

mikunta on keskustellut oman osaamis-

alan saamiseksi ko . tutkintoon, vastaus-

ta ei ole saatu!

Nykyisten eri alojen tutkintotoimikun-

nat ovat tehneet laadunvalvontaa, teh-

neet järjestämissopimuksia tutkinnon 

järjestäjistä ja allekirjoittaneet tutkinto-

todistukset, 31 .8 .2018 tämä käytäntö 

poistuu . Tilalle tulevat 1 .1 .2018 työelä-

mätoimikunnat joille jää ainoastaan laa-

dunvalvonta ja kehittäminen . Tutkintoto-

distukset tutkinnon järjestäjät (oppilai-

tokset) allekirjoittavat itse . Miten käy val-

vonnan ? Vaikka työelämätoimikuntien 

jäsenmäärää on vähän lisätty, on toimi-

kuntien määrä vähentynyt tutkintojen 

suhteen .

Vielä on mahdollisuus ”vanhojen” tut-

kinnon perusteiden mukainen koulutus 

kun hakeudut siihen viimeistään vuoden 

2018 aikana, suoritusaikaa on 31.12.2021 

asti.

Aiheesta löytyy paljon lisää Opetus-

hallituksen verkkosivuilta .Aiheesta lisää 

myös tutkintotoimikunnan puheenjohta-

jalta (Kari Järvinen)

Kotitalouskoneasennuksen 

tutkintotoimikunta
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Lapsiperhe, joulukiireet ja ne tavalliset 

iänikuiset kotityöt, joihin kuuluu itseoi-

keutetusti korkeuksiin kohoavan pyykki-

vuoren valloitusyritys . Pyykkiä pestään 

joka ikinen päivä, ja likapyykin määrä on 

vakio . Sitten tapahtuu se pahin mahdolli-

nen . Pyykinpesukone hajoaa . Tietysti kes-

ken pesuohjelman ja ilta-aikaan, kun olet 

ajatellut nopeasti ripustaa pyykit kuivu-

maan ennen sänkyyn kaatumista . Paino-

kelvotonta tekstiä pääsee perheen pyyk-

kivastaavan suusta useampi rivi .

Aamulla soitetaan kodinkonehuoltoliik-

keeseen ja kerrotaan, millaisesta kata-

strofitilanteesta on kyse . Pyydettäessä 

annetaan toki myös laitteesta tarvittavat 

tiedot . Huoltomies saadaan nopealla aika-

taululla paikalle toteamaan, että muuan 

osanhärpäke on jostain tuntemattomasta 

ja mystisestä syystä jo näinkin uudessa 

koneessa rikki . Menee takuuseen, ja voi-

daan korjata helposti . Täytyy vain tilata se 

osa maahantuojalta . Ilmoitellaan sitten, 

kun osa saapuu, ja voidaan kone tulla kor-

jaamaan . 

Mitään ei kuulu moneen päivään . Lika-

pyykkiä ei ole enää vuorellinen, vaan epä-

määräinen, haiseva, omaa elämäänsä elä-

vä ja liitoksista tursuava möhkäle . Odotel-

laan . Kiristellään hermoja . Pestään nyrk-

kipyykkiä ja kiroillaan lisää . Kymmenente-

nä päivänä ilman toimivaa pyykinpesuko-

netta pyykkivastaava soittaa kodinkone-

huoltoliikkeeseen ja 

saa kuulla osan saa-

puneen jo kuusi päi-

vää sitten .  

Vaikka tuokin 

pyykinpesukone lo-

pulta saatiin korjat-

tua, tarina olisi voi-

nut mennä toisinkin . 

Ja nyt joulun lempe-

ässä hengessä vaih-

toehtoinen versio 

Allteqin asiakas-

viestinnällä . No ei . 

Ei siitä pyykinpesu-

koneen hajoamises-

ta saa kyllä miten-

kään leppoisaa tari-

naa, mutta Allteqin 

asiakasviestinnällä 

olisi voitu parantaa 

tai ainakin ylläpitää 

asiakast y y t y v äi -

syyttä . 

Tilanvaihdoilla ja 

siihen kytketyllä 

viestinnällä on mer-

kitystä . Esimerkkitapauksessamme huol-

tomies olisi varaosan tilaamisen jälkeen 

laittanut ko . työn tilaan Odottava, ja kerto-

nut, miksi tässä nyt odotellaan . Tästä 

viesti olisi voitu laittaa menemään suo-

raan työn tilaajalle eli perheen pyykkivas-

Tarina asiakasviestinnästä

taavalle . Ja jos työ olisi ollut Allteqissa ti-

lassa Odottava, se ei olisi hukkunut mui-

den töiden joukkoon, vaan olisi Tilanne-

keskuksessa muistuttamassa itsestään ja 

odottamassa reagointia heti, kun varaosa 

saapuisi . Pikkujuttuja . Se on viestintää .

SKHL Vuosikokous
Tallinnassa 17-19.11.2017

Tallinnan Vanhankaupungin Joulutori. Tuleva puheenjohtaja Tomas Nylund

Liittomme vuosikokousviikonloppua vie-

tettiin marraskuussa Tallinnassa .  Mukaan 

viikonloppuun oli ilmoittautunut 45 henki-

löä, 15 eri jäsenliikkeestä ympäri Suomen .

Matkaan lähdimme perjantaina Tallin-

kin Megastar aluksella, joka valmistui 

tammikuussa 2017 Turun Meyer-telakal-

ta . Uudessa ja viihtyisässä aluksessa 

saimme nauttia Business Loungen anti-

mista ja hyvästä seurasta . 

Seurueemme majoittautui Tallink City 

Hotellissa, aivan kävelymatkan päässä 

keskustasta .

Lauantaina oli vuorossa Vuosikokous, 

jonka puheenjohtajana toimi SKHL ry:n pu-

heenjohtaja Kari Järvinen . Kokouksessa 

valittiin uusi hallitus vuodelle 2018 . Pu-

heenjohtajaksi valittiin Järvenpäästä Urpo 

Ranta Oy:stä Tomas Nylund ja varapuheen-

johtajaksi Helsingistä Huoltoliike Berghäll 

Oy:stä Matti Vähämäki  . Muut varsinaiset 

jäsenet ovat Matti Kinnunen Kajaanista, 

Ilkka Levonen Raumalta, Max Fagerlund 

Lohjalta,  Jari Suono Espoosta, Kari Järvi-

nen Tampereelta, Riku Murtoaro Vantaalta, 

sekä varajäsenet Tapani Puranen Orimat-

tilasta ja Henry Lesch Helsingistä . 

Vuosikokouksen jälkeen järjestettiin 

perinteiset arpajaiset . Arpajaispalkin-

noista saamme kiittää maahantuojia ja 

yhteistyökumppaneitamme . Ilman heitä 

ei meillä olisi arpajaisia!

Päivämme jatkui Impala Services tar-

joamalla saunalla ja tarjoilulla . 

Illalla siirryimme Kochi Aidad-alueel-

le, jonka historiasta muutama sana .

Keisari Suuri I päätti aikoinaan raken-

taa Tallinnan satama-alueelle merivoi-

mien tukikohdan eli amiraliteetin . Kadun 

varrelle alettiin rakentaa asuinrakennuk-

sia ja aluetta alettiin kutsumaan Uudeksi 

Hollanniksi, koska kadun satamanpuolei-

sella osuudella virtasi useita ojia ja Häja-

pea-joki ja näin alue muistutti kaupunki-

laisten mielestä Hollantia . Kochi Aidad –

alue on rakennettu vuosina 1872-1925 . 

Rakennukset olivat alun perin pystytetty 

satamavarastoiksi ja olivat pitkään varas-

tokäytössä . Vuonna 1992 Viron tasavallan 

korkein neuvosto julisti Neuvostoliiton 

asevoimien käytössä olleet rakennukset 

valtion omaisuudeksi ja vuonna 1996 val-

tio luovutti merivoimien varastorakennuk-

set valtionyhtiölle Tallinna Sadam:lle . 

2012 valmistui Kochi Aidad- niminen kaup-

pa- ja vapaa-ajankeskus missä toimii myy-

mälöitä, kahvila, panimoravintola, Spa ja 

kauneuspalveluja tarjoavia yrityksiä .

Illallista nautimme panimoravintolan 

notkuvien ruokapöytien ääressä . Ruokaa 

ja juomaa virtasi niin kuin panimoravinto-

lassa kuuluukin . Pitkän pöytämme ääres-

sä puheensorina vain yltyi illan aikana .  

Kun ruokailu oli saatu päätökseen, pääs-

tiin myös nauttimaan elävästä musiikista 

ja tanssin pyörteistä . 

Sunnuntaina kotimatkalle lähti iloinen 

ja tyytyväinen kodinkonehuoltojen ryh-

mä, joka alkoi jo odottamaan seuraavaa 

vuosikokousviikonloppua!

Iso kiitos kaikille matkalla osallistuneil-

le ja yhteistyökumppaneille . Ilman teitä ei 

olisi Suomen Kodinkonehuoltojen Liittoa . 

    

Sihteeri Anu
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Vuosikokouskuvia illalliselta

Puheenjohtajat vuosimallisa 2018 Tomas Nylund ja 

2017 Kari Järvinen

Ruuansulatus-

jumppa

2018 Puheenjohtaja Tomas Nylund ja vaimonsa Jonna Nylund 

2018 varapuheenjohtaja Matti Vähämäki ja vaimonsa Elli Vähämäki
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Savon koulutuskuntayhtymä         
PL 87 | 70101 KUOPIO     

Puh. 017 214 3000 
etunimi.sukunimi@sakky.fi

Teho-Posako Oy - ympäristövastuullisuus osana tehokasta toimintaa 
 
Teho-Posako Oy:lle on myönnetty Ekokompassi-sertifikaatti, joka kertoo sitoutumisesta ympäristöasioiden jatkuvaan 
parantamiseen. Pohjois-Savon ensimmäiset yritysten Ekokompassi-sertifikaatit luovutetaan 1.12.2017 kahdeksalle 
yritykselle. 
 
Teho-Posako Oy on kuopiolainen yritys, joka myy, huoltaa ja asentaa kodinkoneita, kylmäkoneita, lämmitys- ja 
aurinkosähköjärjestelmiä, teollisuuspesulaitteita sekä nestekaasu- ja suurkeittiölaitteita. Teho-Posako on omassa 
ympäristötyössään keskittynyt jätehuollon, energia- ja materiaalitehokkuuden parantamiseen. Kehittämisen työkaluna on 
ollut Ekokompassi, joka on pk-yrityksille sopiva ympäristöjärjestelmä. Yritykselle tehtiin ulkoinen Ekokompassi-
auditointi syyskuussa. 

Ympäristönäkökohdat liittyvät vahvasti yrityksen perusliiketoimintaan. Huolto- ja korjauspalveluiden tavoitteena on pidentää 
laitteiden elinkaarta ”Vanhan laitteen korjaaminen uuden hankinnan sijaan on aina ekoteko”, toteaa toimitusjohtaja Esko 
Airaksinen. Yritys myös tarjoaa asiakkailleen ympäristöystävällisiä uusiutuvan energian ratkaisuja, kuten 
ilmalämpöpumppujen ja aurinkosähköjärjestelmien asennusta. 

LED-valoja ja aurinkosähköä 

Yrityksen omaa energiankulutusta on vähennetty erityisesti siirtymällä LED-valoihin. Aluksi vaihto arvelutti, koska pelättiin 
LED-valon tekevän myymälätilasta kolkon. Mutta valon laatu olikin entistä parempi ja muutokseen ollaan erittäin tyytyväisiä. 
Muutos on tuonut myös huomattavia säästöjä: vuositasolla sähköä kuluu valaistukseen n. 7000 kWh vähemmän ja LED-
valojen takaisinmaksuajaksi jää vain reilut kaksi vuotta. 
 
Yrityksellä on myös oma aurinkosähköjärjestelmä, joka tuottaa parhaimmillaan jopa 100% yrityksen sähkönkulutuksesta.  
Järjestelmä toimii myös referenssinä asiakkaille, sillä yritys myy ja asentaa vastaavia järjestelmiä.  

Jätehuolto kustannuksista tuloksi 

Yhtenä yrityksen kehittämiskohteena on ollut jätehuolto. Teho-Posakossa aloitetiin tehokkaampi metalliromun lajittelu, 
minkä seurauksena osasta jätteistä saadaan nyt tuloa, kun aikaisemmin niistä syntyi jätekustannuksia. Erityisesti 
kupariputkien lajittelu erikseen on taloudellisesti kannattavaa. Lajittelun tehostumisen myötä myös huoltohalli ja muut 
työtilat ovat siistiytyneet, kun kaikille jätteille on selkeästi merkitty keräyspaikkansa.  
 
Teho-Posakossa materiaalitehokkuutta on parannettu soveltamalla LEAN-ajattelua, jossa keskeinen ajatus on hukan 
minimointi. Uusia tehokkaita käytäntöjä ja toimintatapoja on mietitty yhdessä työntekijöiden kanssa. Niiden myötä sekä 
materiaalihävikki että turha työ on vähentynyt, kun esimerkiksi työkalujen ja tarvikkeiden etsimiseen ei tuhlaannu aikaa. 
Teho-Posakossa ajatellaankin, että ympäristövastuullisuus on myös taloudellista ajattelua: ”Ympäristöasioiden huomioon 
ottaminen on osa fiksua yritystoimintaa ja sillä voidaan saavuttaa myös säästöjä”, arvioi toimitusjohtaja Airaksinen. 

Teho-Posako Oy:n ympäristöpolitiikka 

Teho-Posako Oy sitoutuu vähentämään oman toimintansa ympäristövaikutuksia. Parannamme toimintamme 
energiatehokkuutta ja tuotamme osan käyttämästämme sähköstä yrityksen omilla aurinkopaneeleilla. 

Opastamme asiakkaitamme myymiemme ja asentamiemme laitteiden oikeaan käyttöön ja huoltoon, jotta laitteet toimivat 
energiatehokkaasti ja kestävät mahdollisimman pitkään.  

Ympäristötyö lukuina 

Sähkönkulutuksen vähennys n. 14 000 kWh vuodessa, josta  
- oma aurinkosähkön tuotanto 7130 kWh  
- energiansäästö valaistuksessa 7000 kWh  

 
Lisätietoja: 
Esko Airaksinen, toimitusjohtaja p.  017 369 6801 
Pertti Äikäs ja Aki Tirkkonen, ympäristövastaavat

Kotimaan päivärahat 2018
Työmatkan kestoaika Kotimaan päivärahan enimmäismäärä /euro

yli 6 tuntia (osapäiväraha) 19

yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 42
kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden 
matkavuorokauden
- vähintään 2 tunnilla 19

- yli 6 tunnilla 42

Jos palkansaaja jonakin matkavuorokautena saa ilmaisen tai mat-

kalipun hintaan sisältyneen ruoan, kotimaan päivärahan enim-

mäismäärä on puolet 1 momentin mukaisista määristä . Ilmaisella 

ruoalla tarkoitetaan kokopäivärahan kysymyksessä ollen kahta ja 

osapäivärahan kysymyksessä ollen yhtä ilmaista ateriaa .

Ateriakorvauksen enimmäismäärä on 10,50 euroa. Ateriakorva-

uksen maksaminen edellyttää, että työmatkasta ei suoriteta päivä-

rahaa ja että palkansaajalla ei työn vuoksi ole mahdollisuutta ruo-

kailutauon aikana aterioida tavanomaisella ruokailupaikallaan .

Jos palkansaaja joutuu työmatkalla aterioimaan kaksi kertaa 

tavanomaisen ruokailupaikkansa ulkopuolella, eikä työmatkasta 

suoriteta päivärahaa, ateriakorvauksen enimmäismäärä on 21,00 

euroa.

Kulkuneuvo Korvauksen enimmäismäärä senttiä/km

auto* 42

moottorivene, enintään 50 hv 74

moottorivene, yli 50 hv 107

moottorikelkka 102

mönkijä 96

moottoripyörä 32

mopo 17

muu kulkuneuvo 10

Jos työntekijä on tehnyt tilapäisen työmatkan hallitsemallaan kulkuneuvolla, työnantaja voi maksaa matkasta kilometrikorvausta .

Verohallinto määrää, mikä on verovapaan korvauksen enimmäismäärä . Se, mitä työnantaja maksaa, perustuu työehtosopimukseen, 

työsopimukseen tai työnantajan käytäntöön .

Palkansaajan omistamallaan tai hallitsemallaan kulkuneuvolla tekemästä työmatkasta suoritettavien matkustamiskustannusten ki-

lometrikorvausten enimmäismäärät vuonna 2018 ovat:

Jos palkansaajan omistamassa tai hallitsemassa kulkuneuvossa 

matkustaa muita henkilöitä, joiden kuljetus on työnantajan asia-

na, korotetaan korvausten enimmäismääriä 3 senttiä kilometril-

tä kutakin mukana seuraavaa henkilöä kohden .

Jos palkansaaja, jolla on Verohallinnon luontoisetujen laskenta-

perusteita koskevassa päätöksessä tarkoitettu auton käyttöetu, 

käyttää tällaista autoa työmatkan suorittamiseen ja maksaa itse 

tästä matkasta aiheutuvat polttoainekulut, hänelle korvattavien 

polttoainekulujen enimmäismäärä on 10 senttiä kilometriltä.

      vero .fi

*42 senttiä kilometriltä, jota korotetaan

•	  7 senttiä kilometriltä perävaunun kuljettamisesta autoon kiinnitettynä

•	  11 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää asuntovaunun kuljettamista autoon kiinnitettynä

•	  21 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää taukotuvan tai vastaavan raskaan kuorman kuljettamista autoon 

kiinnitettynä

•	  3 senttiä kilometriltä sellaisista autossa kuljetettavista koneista tai muista esineistä, joiden paino ylittää 80 kiloa tai joiden koko 

on suuri

•	  3 senttiä kilometriltä, jos palkansaaja työhönsä kuuluvien tehtävien vuoksi kuljettaa autossa koiraa

•	  9 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää liikkumista autolla metsäautotiellä tai muulta liikenteeltä suljetulla 

tienrakennustyömaalla, kyseisten kilometrien osalta

Kustannusten korvaus auton käyttöedussa

12



Hyvää Joulua
ja

Onnellista Uutta 
Vuotta 
2018!

puh. 02 737 5777
www.arevasolar.fi

Satamakatu 20
24100 Salo

“Aur inkoista  Energ iaa  Salosta!”

Citanin ostajalle lisäksi:

• Sony 49”Smart-TV kaupan päälle!

• Polttoainekäyttöinen lisälämmitin 0 € 

Uusi auto ensi vuodeksi? Mercedes-Benz tekee päätöksen nyt helpoksi. Huippuedullisen leasingtarjouksen 
lisäksi ostamme nykyisen autosi ja maksamme rahat tilillesi.

Viton ostajalle lisäksi:

Vanerointi ja talvirenkaat 0 € 
Etusi jopa 2 350 €.

Sprinterin ostajalle lisäksi:

Vanerointi ja talvirenkaat 0 € * 
Etusi jopa 2 350 €.

Citan

Uusi vuosi–uusi auto huippuedullisella leasingilla.

Vito ONE

Sprinter ONE

*Citan 109 Cdi A2 Rahoitusleasing alk. 295 €/kk (ensimmäinen erä 
sis. avauspalkkio 300 € +laskutuspalkkio 9 €: 595,48 €). Koko-
naishinta 26 943 €, Autoveron osuus 4318 €, Vuokra-aika 60kk, 
Jäännösarvo 7000 €. CO2-päästöt: 164g/km. Yhdistetty kulutus 
4,3–4,7 l/100 km.

*Vito 109 A2: Rahoitusleasing alk. 310 €/kk (ensimmäinen 
erä sis. avauspalkkio 300 € +laskutuspalkkio 9 €: 610,44 €). 

Kokonaishinta 31 910 €, Autoveron osuus 3 300 €, Vuokra-aika 
60kk, Jäännösarvo 10 300 €, CO2-päästöt: 164g/km. Yhdistetty 

kulutus 6,2–6,3 l/100 km.

*Sprinter 211 A2: Rahoitusleasing alk. 351 €/kk (ensimmäinen 
erä sis. avauspalkkio 300 € +laskutuspalkkio 9 €: 650,94 €) 
Kokonaishinta 39 120 €, Autoveron osuus 7 840 €, Vuokra-aika 
60kk, Jäännösarvo 15 200 €, CO2-päästöt: 213g/km. Yhdis-
tetty kulutus 8,4–8,6 l/100 km.*Seinävanerointi 150 cm:n 
korkeuteen. 

Puhelun hinta 010-numeroihin: 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min. (sis. alv. 24 %).

KEHÄVEHO ESPOO 
Teemu Harjula  
010 569 3622
Mikko Litja  
010 569 3596 

KEHÄVEHO VANTAA 
Matti Karjalainen  
010 569 3596
Aki Uljas  
010 569 3487 

VEHO AIRPORT 
Antti Levonen 
010 569 7362

VEHO HERTTONIEMI 
Kai Selroos 
010 569 3290

VEHO OLARI
Janne Ihalainen 
010 569 3541

VEHO.FI
VEHOTRUCKS.FI 

OMAVEHO.FI

Rahoitusleasing

295 €/kk*

Rahoitusleasing

310 €/kk*

Rahoitusleasing

351 €/kk*

Huolenpitosopimus

25 €/kk 
15 000 km/vuosi

Huolenpitosopimus

25 €/kk 
15 000 km/vuosi

Huolenpitosopimus

32,50 €/kk 
15 000 km/vuosi



Uutuudet esittelyssä!

Mini-ilmanvaihtolaite 
Lossnay VL-50S2-E

Kosteudenpoistin
MJ-E14CG-S1

www.scanoffice.fi

Mitsubishi Electric ilma-vesilämpöpumppu on koko talon tehokas ja taloudellinen lämmitysjär-
jestelmä, jolla lämmität myös tarvittavan käyttöveden suurimmalla mahdollisella hyötysuhteella.

Mitsubishi Electric Ecodan EHST20C-YM9C

WhatsApp

Perustimme liiton jäsenille oman What-

sApp ryhmän, jonka kautta voitte nope-

asti saada työhön liittyvää apua/neuvoa 

muilta kollegoiltanne . Tätä varten kaikille 

ryhmään haluavilta jäseniltä tarvitsem-

me puhelinnumerot, mielellään teksti-

viestinä numeroon 044 733 7101 .

Ryhmä on nyt toiminut vuoden alusta 

asti ja ryhmässä on haettu varaosia, ky-

sytty neuvoja ym . Kaikki rohkeasti mu-

kaan!

Omien yhteystietojen muutokset Muista-

kaa ilmoittaa yhteystietomuutokset myös 

toimistolle . Käykää tarkistamassa www .

skhl .fi sivuilta ovatko tietonne oikein .

Facebook

Liitolla on omat Facebook sivut, käy tyk-

käämässä meistä siellä .

Tiedottaminen

Liitto pyrkii tiedottamaan asioista What-

sApp, Facebookin ja sähköpostin kautta . 

Mikäli et ole tänä vuonna saanut liitolta 

s-postia, ilmoita s-postiosoitteesi toimis-

tolle skhl@skhl .fi

Toimisto toivottaa kaikille Rauhallista 

Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta !

sihteeri Anu

Kuulumiset toimistolta



Yritys
Lähiosoite
Postinro  Toimipaikka

Toimisto toivot taa kaikille
Rauhallista Joulunaikaa !


