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Hyvä jäsen
Esittelemme tässä oppaassa SAVALin palvelut ja edut vuodelle 2018. Ne toteutetaan yhdessä
taustajärjestömme Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTYn kanssa. Jos etuihin tulee
vuoden kuluessa muutoksia, tiedotamme niistä nettisivuillamme, Valmentaja-lehdessä ja
sähköpostitse lähetettävissä uutiskirjeissämme. Muistathan siis pitää yhteystietosi, varsinkin
sähköpostiosoitteesi, meille ajan tasalla.
Kaikki oppaassa olevat tiedot löytyvät myös nettisivuiltamme www.saval.fi. Sivuiltamme löydät
runsaasti työsuhteeseen ja työttömyysturvaan liittyvää tietoa. Kannattaa käydä tutustumassa.
Jos sinulla on jäsenyyteen tai etuihin liittyvää kysyttävää, ota reippaasti yhteyttä. Olemme täällä
sinua varten.
Työsuhdeneuvontaa

SAVALin työsuhdelakimies on vain puhelinsoiton päässä. Voit kysyä häneltä neuvoja kaikissa
työsuhteeseesi liittyvissä kysymyksissä ja ongelmatilanteissa. Tietoa löydät myös nettisivuiltamme
ja uudesta eLakimies -verkkopalvelusta.
Ansiosidonnainen työttömyysturva

SAVALin jäsenmaksu sisältää IAET-kassan jäsenyyden. IAET-kassa maksaa ansiosidonnaista
päivärahaa työttömille, lomautetuille ja omaehtoisessa tai työvoimapoliittisessa koulutuksessa
oleville sekä vuorottelukorvausta vuorotteluvapaan ajalta.
Urapalvelut

Järjestämme koulutuksia ja webinaareja esimies- ja asiantuntijatyöhön sekä työsuhteen ehtoihin
liittyen. Työttömyystilanteessa, työttömyyden uhatessa tai työpaikkaa vaihtaessasi kohennat
työnhakutaitojasi urapalveluidemme avulla. SAVALin antamaa palkkaneuvontaa voit hyödyntää
hakiessasi uutta työtä tai silloin, kun käyt palkkaneuvotteluja.
Jäsenedut
¢

YTYn edulliset loma-asunnot: Villa Hilla Levillä, Putti Torppa Himoksella ja
Kuntokanto Vierumäellä

¢

jäsentapahtumat, joissa voit verkostoitua muihin jäseniin

¢

viisi kertaa vuodessa ilmestyvä Valmentaja-lehti

¢

Member+ ja A-lomien palvelut

¢

alennukset matkustamiseen: Teboil, laivayhtiöt, Hertz

¢

alennukset lehtitilauksiin: Alma Talent ja Otavamedia

¢

If:n vakuutusedut

Tässä oppaassa mainittuihin tietoihin saattaa vuoden mittaan tulla muutoksia.
Ajan tasalla olevat tiedot palveluista ja eduista löydät nettisivuiltamme www.saval.fi
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Henkilökunta

Jos sinulla on jäsenyyteen tai etuihin liittyvää kysyttävää, ota reippaasti

JÄSENPALVELUT
Jäsensihteeri

Toimistopäällikkö

Tiina Lappalainen

Kyllikki Kivijärvi

Puh.(09) 2510 1310
tiina.lappalainen@yty.fi

Puh. (09) 2510 1320
kyllikki.kivijarvi@yty.fi

¢
¢
¢

Jäsentietojen muutokset
Jäsenmaksualennukset
Oppaiden tilaukset

Jäsenpalvelupäällikkö
Kari Saarinen

Puh. (09) 2510 1330
kari.saarinen@yty.fi
¢
¢
¢

Jäsenmaksuasiat
Työttömyysturvaneuvonta
Palkkaneuvonta

¢
¢
¢

Toimistopalvelut
Jäsenedut ja loma-asuntojen varaukset
Jäsenhankinta

Viestintä- ja uraasiantuntija, YTY-lehden
päätoimittaja Leena Vänni
Puh. (09) 2510 1335
leena.vanni@yty.fi
¢
¢
¢

YTY-lehti ja tiedotusasiat
Tutkimus
Urapalvelut

TYÖSUHDENEUVONTA
Puhelinaika ma-pe klo 8.30 - 13.00. Puh. (09) 2510 1350
tyosuhdeneuvonta@yty.fi
Lakiyksikön päällikkö, VT

Työsuhdeasiamies

Heli Hagman

Heikki Kähkönen

Puh. (09) 2510 1350
heli.hagman@yty.fi

(09) 2510 1350
heikki.kahkonen@yty.fi

¢

¢
¢
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Työsuhdeneuvonta ja
työnantajaneuvottelut
Oikeusturva-asiat
Ilmailuala

¢
¢
¢

Työsuhdeneuvonta
Työsuhteen päättymiskysymykset
Työnantajaneuvottelut
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yhteyttä henkilökuntaamme. Olemme täällä sinua varten.

EDUNVALVONTA
Neuvottelupäällikkö,
lakimies Anu Aspiala
Puh. (09) 2510 1340
anu.aspiala@yty.fi
¢

¢

¢

YTN-toiminta, Akava-toiminta,
ilmailuala
Yhteyshenkilöiden oikeudellinen
neuvonta
Työehtosopimustoiminta

Yhteiskuntasuhteiden
päällikkö Antti Leino
Puh. (09) 2510 1325
antti.leino@yty.fi
¢

¢

YTYn ja jäsenyhdistysten
yhteiskuntasuhteiden kehittäminen
Akava-toiminta, YTN-toiminta,
ilmailuala

Asiamies

Asiamies / SAVALin
toiminnanjohtaja

Enni Nirhola

Pekka Potinkara

opintovapaalla 1.5.2018 asti

Puh. (09) 2510 1375
pekka.potinkara@yty.fi

Puh. (09) 2510 1345
enni.nirhola@yty.fi
¢
¢
¢

YTN-toiminta, Akava-toiminta
Yhteyshenkilö- ja yritysyhdistystoiminta
YT-neuvonta

¢

¢
¢

Yhteyshenkilö- ja yritysyhdistystoiminta
Urheilualan edunvalvonta ja toiminta
YT-neuvonta

YHDISTYKSEN HALLINTO
Toiminnanjohtaja

Päälakimies, VT

Jaakko Kiiski

Heikki Meskanen

Puh. (09) 2510 1360
jaakko.kiiski@yty.fi

Puh. (09) 2510 1310
heikki.meskanen@yty.fi

¢
¢
¢

Yhdistyksen yleishallinto
Akava-toiminta
Järjestösuhteet

¢
¢
¢

Yhdistyksen lakiasiat
YTN-toiminta, Akava-toiminta
Luotsiala
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Jäsenkortti ja
mobiilijäsenkortti
SAVALin jäsenkorttisi on voimassa huhtikuulle 2019.
Pidä kortti mukana lompakossasi, sillä sitä näyttämällä
voit hyödyntää jäsenetuja ja lomamatkoilla kortti
toimii vakuutuskorttina. Kortista löydät myös
jäsennumerosi.
Voit tilata älypuhelimeesi SAVALin mobiilijäsenkortin.
Tilausohjeet löydät SAVALin nettisivuilta tai kysy
toimistostamme. Mobiilikortti uusitaan joka kevät
ja saat tekstiviestinä uuden latauslinkin.

www.saval.fi
Nettisivuiltamme löydät mm.
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¢

kattavan tietopaketin työsuhdeasioista

¢

eLakimies-verkkopalvelun

¢

ohjeet työttömyyspäivärahan hakemiseen

¢

tietoa urapalveluista ja koulutuksista

Osa sivuista vaatii kirjautumisen jäsennumerolla ja salasanalla. Ohjeet salasanan
tilaamiseen saat kirjautumissivulta.

¢

hyödyllisiä työelämän oppaita

Oma jäsenyys -sivulla voit tarkastella jäsen-

¢

jäsenetujen käyttöön liittyvät ohjeet

¢

YTYn loma-asuntojen varauskalenterit

tietojasi ja -maksujasi usealta vuodelta ja
päivittää muuttuneet tietosi.
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Suomalainen valmennus – ihminen keskiössä

5/ 2017

Vuosi

-kampanjaa

Ymmärrys
taitojen
oppimisesta
lisääntyy

Sähköinen
uutiskirje
Valmentaja-lehden lisäksi
tiedotamme jäsenasioissa
sähköpostitse lähetettävällä
uutiskirjeellä. Muistathan päivittää
muuttuneet jäsentietosi ja
varsinkin sähköpostiosoitteesi.
Kätevimmin teet muutokset
nettisivuillamme kohdassa
Oma jäsenyys.

Talvilajien
lähtökohdat
olympiakauteen
erilaisia

Jäsenlehti
Valmentaja

Facebook-sivut

SAVALin jäsenlehti ilmestyy viisi kertaa
vuodessa. Lehti paneutuu valmennukseen ja valmentajien työelämän
kysymyksiin ja tiedottaa SAVALin jäseneduista ja ajankohtaisista tapahtumista.
Valmentaja-lehden kustantaja on
Suomen Valmentajat ry.

Käy tykkäämässä SAVALista
Facebookissa, niin saat päivitystä
suoraan uutisvirtaasi.
www.facebook.com/
ammattivalmentajat

Ilmestymisaikataulu vuodelle 2018:
NUMERO

ILMESTYMISPÄIVÄ

1/2018

07.02.2018

2/2018

06.04.2018

3/2018

13.06.2018

4/2018

03.10.2018

Tiedot löytyvät nettisivuiltamme

5/2018

12.12.2018

www.saval.fi

Jäsenmaksut ja
alennukset
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Seniorijäsenyys
Jos olet siirtynyt pysyvästi pois työelämästä esim. työttömyys- tai vanhuuseläkkeelle,
voit jäädä SAVALiin seniorijäseneksi.

Edut
Seniorijäsenellä on lähes samat edut kuin normaalijäsenellä. Työttömyyskassan
jäsenyys päättyy seniorijäsenyyden myötä. Jäsenyyteen sisältyvä If:n vapaa-ajan
tapaturma- ja matkustajavakuutus on voimassa sen vuoden loppuun, jolloin jäsen
täyttää 68 vuotta.
JÄSENYYS, ETU TAI ALENNUS

SISÄLTYY

EI SISÄLLY

Työttömyyskassan jäsenyys

¢

Oikeudellinen työsuhdeneuvonta

¢

Vapaa-ajan tapaturmavakuutus

¢

Vapaa-ajan matkustajavakuutus*

¢

*

Vastuu- ja oikeusturvavakuutus

¢

If:n järjestöalennukset

¢

YTYn loma-asunnot

¢

Teboil-alennus

¢

Muut edut ja alennukset

¢

*

vakuutettuna jäsenet, jotka asuvat vakinaisesti kalenterivuosittain yli 6 kk Suomessa

Maksut
Seniorijäsenmaksu on 87 € / vuosi
ja se veloitetaan yhdessä erässä.

Hakeminen
Seniorijäseneksi voit siirtyä vapaamuotoisella hakemuksella kirjeitse
tai sähköpostilla toimisto@saval.fi.
Hakemuksessa tulee mainita ero
IAET-kassasta seniorijäsenyyden
alkamispäivästä lukien.
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Malli
”Haen SAVALin seniorijäsenyyttä xx.xx.xxxx päivästä
lukien. Eroan samasta
päivästä alkaen IAET-kassan
jäsenyydestä.”
Allekirjoituksena nimi ja osoite
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Lepojäsenyys
Jos muutat väliaikaisesti ulkomaille, etkä kuulu Suomen sosiaaliturvan piiriin,
voit jäädä SAVALiin ns. lepojäseneksi. Jäsenmaksu lepojäsenellä on 4,50 € / kk.
Lepojäsenyyteen ei sisälly työttömyyskassan jäsenyyttä. Lakimiesten oikeudellinen
neuvonta ei koske ulkomaalaisia sopimuksia, mutta voit käyttää palvelua mm.
tehdessäsi työsopimuksen Suomeen palatessasi. Lepojäsen voi hyödyntää SAVALin
neuvottelemia alennuksia. Muut jäsenedut ovat poikki lepojäsenyyden ajan.
Huom: Matkustaja- ja vapaa-ajan tapaturmavakuutus sekä oikeusturva- ja
vastuuvakuutus eivät ole lepojäsenellä voimassa.
Jos haluat siirtyä lepojäseneksi, ota yhteyttä SAVALin toimistoon, puh. (09) 2510 1370.

Jäsenrekisteri
Ilmoita meille heti kun työpaikka- tai
yhteystiedoissasi tapahtuu muutoksia.
Muutokset voit tehdä nettisivuillamme
kohdassa Oma jäsenyys, sähköpostilla
toimisto@saval.fi tai puh. (09) 2510 1370.
Jäsenrekisteriin on kirjattu mm.
seuraavat tiedot:
¢

sukunimi ja etunimet

¢

henkilötunnus

¢

kotiosoite

¢

puhelin

¢

sähköpostiosoite

¢

tehtävänimike ja asemataso

¢

koulutus

¢

työnantaja, toimiala ja toimipaikan osoite

¢

jäsenmaksun maksutapa
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Oikeudellista neuvontaa
Voit kysyä SAVALin työsuhdelakimieheltä neuvoja kaikissa työsuhteeseesi liittyvissä
kysymyksissä ja ongelmatilanteissa. Tässä muutamia esimerkkejä:
¢

Työsopimuksen solmimiseen ja sen tulkintaan liittyvät kysymykset

¢

Työehtosopimuksiin liittyvät kysymykset

¢

Työsuhteen päättämisperusteet ja niiden laillisuuden selvittäminen

¢

Salassapito- ja kilpailukieltosopimukset

¢

Matkakustannusten korvaukset

¢

Vuosiloma- ja työaikakysymykset

¢

Opinto- ja vuorotteluvapaa

¢

Ulkomaille töihin lähtevän opastus

Neuvottelutukea ja vakuutuksia
Saat neuvottelutukea esimerkiksi irtisanomistilanteiden korvausselvittelyyn ja
työsuhteen päättymisestä johtuvien korvausten hakemiseen. Tarvittaessa SAVALin
lakimies neuvottelee työnantajan tai työnantajaliiton edustajan kanssa ja pyrkii
sopimusratkaisuun hyväksymälläsi tavalla.
Mikäli neuvottelut eivät johda hyväksyttävään lopputulokseen, käytettävissäsi
on myös vastuu- ja oikeusturvavakuutus työsuhteeseen liittyvien kiistojen
oikeuskäsittelystä aiheutuvia kustannuksia varten. Katso vakuutusehdot sivulta 18.

eLakimies
eLakimies on uusi verkkopalvelu, joka vastaa työelämän juridisiin kysymyksiin ja
on jäsenten saatavilla 24 / 7. Se tarjoaa tietoa muun muassa työsopimuksesta,
vuosilomasta, perhevapaista, työsuhteen päättämisestä, yt-menettelystä, työajasta ja
työttömyysturvasta.
eLakimies toimii siten, että sinulle esitetään sinua askarruttavaan aiheeseen liittyviä
kysymyksiä, joihin voit valita vastauksen palvelussa esitetyistä eri vaihtoehdoista.
Tekemiesi valintojen perusteella ohjaudut kysymys-vastaus polkua pitkin eteenpäin
ja saat vastauksen kysymykseesi. Linkin eLakimies -verkkopalveluun löydät
nettisivuiltamme.
SAVALin lakimiehet tavoitat puhelimitse arkisin klo 8.30 – 13.00, puh. (09) 2510 1350
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Työttömyysturva ja päiväraha
SAVAL on vakuuttanut kaikki toisen palveluksessa olevat jäsenensä IAET-kassassa.
Kassan jäsenmaksu sisältyy SAVALin jäsenmaksuun. IAET-kassa maksaa SAVALin
jäsenille lakisääteisiä etuuksia:
¢

työttömyyden, lomautuksen ja tietyin edellytyksin opiskelun ajalta
ansiopäivärahaa

¢

vuorotteluvapaan ajalta vuorottelukorvausta.

IAET-kassan sivuilta löydät päivärahalaskurin, jolla voit laskea oman päivärahasi
suuruuden.
Jos jäät työttömäksi tai sinut lomautetaan, katso toimintaohjeet nettisivuiltamme
tai pyydä ne toimistostamme, puh. (09) 2510 1330.

IAET-kassa

Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki
Puhelinpalvelu puh. (09) 4763 7600
Tarkista palveluajat kassan sivuilta. Asiakaspalvelupiste palvelee ainoastaan
ajanvarauksella.
www.iaet.fi
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Oppaita
Urapalvelut

Nettisivuillamme on ladattavissa
monia työelämän keskeisiä
oppaita.

SAVALin kautta saat palveluita
työelämän eri vaiheisiin. Tutustu
palveluihimme tarkemmin
nettisivuillamme.
¢

maksuttomat koulutukset ja
webinaarit uran eri tilanteisiin

¢

henkilökohtaista puhelinvalmennusta sekä laajat
verkkopalvelut työnhakuun
ja urasuunnitteluun

¢

puhelimitse annettava
palkkaneuvonta

¢

vertaisvalmennusryhmiä
työnhakuun

Jäsentapahtumat
Järjestämme kulttuuri- ja urheiluaiheisia jäsentapahtumia. Kutsut tapahtumiin lähetämme
sähköisellä uutiskirjeellä.
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Akavan esimiesverkosto
Akavan ja sen jäsenliittojen
yhteisen Esimiesverkoston
tavoitteena on herättää
ja innostaa esimiehenä
työskenteleviä akavalaisia
kehittymään ja verkostoitumaan.
Lisäksi verkostossa tarjotaan
esimiehille linkkejä ja vinkkejä
lisätietoon ja koulutukseen.
www.akava.fi/esimiesverkosto
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YTYn loma-asunnot
SAVALin taustajärjestö YTY omistaa kolme
tasokasta loma-asuntoa, jotka ovat
myös SAVALin jäsenten vuokrattavissa
ympärivuotisesti perhekohtaiseen
lomailuun. Vuokrahinnat löytyvät
nettisivuiltamme.

Villa Hilla
Villa Hilla -lomakiinteistö sijaitsee Kittilän
Levillä Rakkavaaran alueella. Asuinpintaalaa on kahdessa kerroksessa yhteensä
120 m2. Mökissä on neljä makuuhuonetta
ja vuodepaikkoja on yhdelletoista hengelle.
Lomaviikon vaihtopäivä on lauantai.
Lisäedut
¢

vuokraan sisältyy talvikaudella kaksi rinnekorttia koko vuokra-ajaksi.

¢

vuokraan sisältyy kesäkaudella päivittäin kaksi pelioikeutta Levin golfkentälle
(ei lähtöpäivänä)

Putti Torppa
Putti Torppa sijaitsee Jämsän Himoksella, KeskiHimoksen mökkialueella. Hirsirakenteisessa
paritalohuoneistossa on asuinpinta-alaa
57 m2 ja parvella 12 m2. Vuodepaikkoja on
5 + 2 hengelle. Lomaviikon vaihtopäivä
on perjantai.
Lisäedut
¢

vuokraan sisältyy talvikaudella
kaksi rinnekorttia.

¢

neljä kierrosta päivässä -50 %
alennuksella Himos-Patalahti
Golfin kentälle
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Kuntokanto
Kuntokanto sijaitsee Vierumäellä,
Vierumäki Resort -hotellin vieressä.
Chalets-huoneiston pinta-ala on
65 m2 ja siinä on 2 makuuhuonetta.
Vuodepaikkoja on 4 + 2. Vaihtopäivät
ovat perjantai ja maanantai.
Lisäedut
¢

loppusiivous sisältyy hintaan

¢

kaksi Sporttipassia

¢

päivittäin kaksi edullista golfkierrosta
Classic-kentälle (ei lähtöpäivänä)

Loma-asuntojen varaukset ja arvonnat 2018
Varaukset tehdään nettisivuillamme
loma-asuntojen varauskalentereissa.
Arvontapäivät 2018
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Pidätämme oikeuden muutoksiin
loma-asuntojen lisäetujen ja
arvontapäivien osalta.

08.03.2018

viikot 19 – 39

Lisätietoja loma-asunnoista:

31.05.2018

viikot 40 – 01

puh. (09) 2510 1320

02.10.2018

viikot 02 – 18
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Vakuutusedut
SAVALin jäsenmaksuun sisältyvät seuraavat vakuutukset:
¢

vapaa-ajan tapaturmavakuutus (liittovakuutus)

¢

vapaa-ajan matkustajavakuutus (liittovakuutus)

¢

oikeusturva- ja vastuuvakuutus työsuhdeasioissa

SAVAL on ottanut kaikille jäsenilleen jäsenmaksuun sisältyvän vapaa-ajan tapaturmaja matkustajavakuutuksen If Vahinkovakuutusyhtiöstä. Vakuutusturva on sidottu
SAVALin jäsenyyteen. Jos jäsen eroaa tai erotetaan, vakuutusturva päättyy
välittömästi. Vakuutettuina ovat jäsenet, jotka asuvat vakinaisesti kalenterivuosittain
yli kuusi kuukautta Suomessa, joiden vakinainen kotipaikka on Suomessa ja jotka
kuuluvat Suomen sairausvakuutuslain piiriin. Vakuutuksen voi pitää SAVALin kautta
voimassa sen vuoden loppuun, jona täyttää 68 vuotta.
Vakuutusnumero on 201-2054942. SAVALin jäsenkortti toimii myös vakuutuskorttina,
joten pidä se lompakossasi.
Vakuutukset myös SAVALin jäsenille on tehty YTYn sopimuksella. Tarkempia tietoja
vakuutuksista: www.if.fi/yty tai If:in palvelunumerosta on 010 19 19 19, ma - pe klo 08 – 20.
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Vapaa-ajan tapaturmavakuutus
Vakuutuksesta korvataan vapaa-aikana sattuneita tapaturmia, mikäli niitä ei
korvata johonkin lakiin perustuen. Vakuutus ei sisällä päivärahaa. Tarkempaa tietoa
vakuutuksen yksityiskohdista löydät vakuutusehdoista. Kuolemantapauskorvaus
maksetaan omaisille ja muut vakuutuskorvaukset vakuutetulle itselleen.
Tapaturmavakuutuksen vakuutusmäärät:
¢

hoitokulujen varalta tapaturmaa kohti enintään 5 420 euroa, omavastuu 100 euroa

¢

pysyvän haitan varalta enintään 38 620 euroa

¢

kuoleman varalta vakuutetun omaisille 9 382 euroa

Matkustajavakuutus
Vakuutus on voimassa enintään 45 vuorokautta kunkin yksittäisen vapaa-ajan koti- tai ulkomaan
matkan alkamisesta. Vakuutetun vanhempansa mukana samalla matkalla matkustavat alle
20-vuotiaat lapset sisältyvät vakuutukseen, kuitenkin samanaikaisesti vain yhden vakuutuksen
perusteella. Lapsilla hoitokulut korvataan kuten jäsenellekin, mutta matkalla tapaturman
aiheuttamasta pysyvästä haitasta haitta-asteen mukaan enintään 10 000 euroa ja tapaturmaisesta
kuolemasta 2 000 euroa. Turvassa on vakuutusehtojen mukainen urheilurajoitus. Rajoitusta ei voi
poistaa.
Matkustajaturvasta korvataan matkasairauden hoitokuluja enintään 90 päivää lääkäriin
hakeutumisesta lukien ja tapaturman hoitokuluja enintään 3 vuotta tapaturman sattumisesta.
Korvattavat hoitokulut on lueteltu vakuutusehdoissa.
Jos jo ennen matkaa ilmennyt sairaus pahenee odottamatta matkan aikana, korvataan vain
matkakohteessa annettu ensiapuhoito enintään yhden viikon ajalta. Tarkemmat rajoitukset löydät
vakuutusehdoista.
Matkustajaturvasta korvataan myös matkan
peruuntumis- ja keskeytyskuluja sekä matkalta
myöhästymisen aiheuttamia kuluja. Matkan
keskeytymiskorvaukseen on oikeus esimerkiksi
matkasairauden aiheuttaman sairaalahoidon vuoksi.
Matkan peruuntumisen ja keskeytymisen sekä
matkalta myöhästymisen tulee aiheutua pakottavista,
vakuutusehdoissa luetelluista syistä.
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Viisumitodistus
matkustajavakuutuksesta

Voit pyytää viisumitodistuksen
soittamalla If:n asiakaspalveluun 010 19 19 19
(ma - pe 8 – 20).
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Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus
Vakuutus on tarkoitettu ensisijaisesti työsuhteen päättämistilanteissa syntyvien
riitaisuuksien tueksi. Vakuutusehdoissa on myös rajoitus, jonka takia sitä ei voi
käyttää taloudelliselta arvoltaan aivan pienien riitojen selvittämiseen. Vakuutuksen
käyttäminen edellyttää, että ensin SAVALin lakimies kartoittaa riita-asian, tutkii
juridisen tilanteen ja selvittää sovintoratkaisun mahdollisuuden. Usein jo tässä
vaiheessa päästään kohtuulliseen lopputulokseen asiassa.
Jos asiassa ei kuitenkaan päästä neuvottelu- tai muuhun ratkaisuun ja jäsenen
vaatimukset ovat perusteltuja, SAVAL päättää oman lakimiehen raportin perusteella
oikeusturvahakemuksen puoltamisesta.
Vakuutus alkaa jäsenen osalta sen jälkeen, kun jäsenyys liitossa on kestänyt kuusi (6)
kuukautta. Vahinkotapahtuman sattuessa tulee henkilön siis olla ollut jäsenenä vähintään
kuuden kuukauden ajan, jotta vakuutus olisi hänen hyväkseen voimassa. Karenssiaikaa
ei kuitenkaan sovelleta silloin, kun jäsen on siirtynyt SAVALin jäseneksi suoraan muusta
ammattiliitosta. Lisäksi, jos riidan syntymisajankohtana jäsenyys liitossa on kestänyt alle
kaksi (2) vuotta, tulee myös riidan perusteena olevan tapahtuman olla syntynyt jäsenyyden
aikana.

Vakuutusturva
Vakuutusmäärät ovat:
¢

henkilö- ja esinevahingoissa 84 000 euroa

¢

oikeusturvavahingoissa 5 000 euroa

Omavastuuosuus on 15 % per vahinkotapahtuma ja kuitenkin vähintään 1 000
euroa. Mikäli jäsen käyttää asiansa hoitamisessa SAVALin osoittamaa lakimiestä, on
oikeusturvavahingoissa vakuutusmäärä 17 000 euroa ja omavastuuosuus 15 % per
vahinkotapahtuma, kuitenkin vähintään 350 euroa.
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Vakuutusehdot

Vakuutukseen sovelletaan If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:n yleisiä ammattihenkilön
vastuu- ja oikeusturvavakuutusehtoja (nro 313 ja 413) sekä yleisiä sopimusehtoja
(nro 900.9). Nämä ehdot täydellisenä saat kaikista If Vahinkovakuutuksen
konttoreista.
Tämä ei ole täydellinen selvitys ammattihenkilön vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen
sisällöstä, joten tutustu myös edellä mainittuihin ehtoihin.
Tarkempia tietoja vakuutuksen laajuudesta ja vakuutuksen käyttämisestä saat oikeusturvavakuutuksen osalta SAVALin lakimiehiltä puh. (09) 2510 1350 tai If Vahinkovakuutuksen korvauspalvelut puh. 010 19 18 18 (alavalinta 7) ja vahinkovakuutuksen osalta If Vahinkovakuutuksen
vastuuosastolta puh. 010 514 7474.

Muita vakuutusetuja SAVALin jäsenille IF:stä
Keskittämällä vakuutuksesi Ifiin saat alennusta vakuutusmaksuistasi. If Etuohjelman korkeimmalla
tasolla alennus on peräti 16 %.
Lisätietoja vakuutuksista ja järjestöasiakkaan eduista saat osoitteesta www.if.fi/yty,
numerosta 010 19 19 19 (pvm / mpm) tai lähimmästä Ifistä.
Primus-vakuutus

Primus -henki- ja tapaturmavakuutus on liiton jäsenille ja heidän perheelleen tarkoitettu jäsenetu.
Sen vakuutusturvista vastaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva.
Primuksen edut:
¢

helppo ottaa, terveenä ja työkykyisenä saat vakuutuksen allekirjoittamalla
terveydentilailmoituksen

¢

järjestökohtainen alennus jopa 50 %

¢

valitse monipuolisista turvavaihtoehdoista ja vakuutusmääristä itsellesi sopivin

¢

lapsen tapaturmavakuutus n. 3 € kuukaudessa ilman urheilurajoitusta

Lisätietoja: www.if.fi/yty
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A-Lomat
Mökkejä
A-lomat vuokraa lomamökkejä ja
-huoneistoja. Välityksessä on 15
loma-asuntoa ympäri Suomen.
Lomahuoneistot varataan osoitteessa
www.memberplus.fi/lomahuoneistot.
Lisätietoja www.a-lomat.fi
puh. 09 4270 1040

Intervac
Intervac on asunnonvaihtopalvelua.
Siihen ilmoittauduttaessa jätetään
oma asunto käytettäväksi ulkomaisen
perheen lomailua varten Suomessa
ja itse saadaan satoja loma-asuntovaihtoehtoja muualta Euroopasta.
A-lomat veloittaa palvelumaksun, mutta
ei muita maksuja ulkomailla olevasta
loma-asunnosta
Lisätietoja www.a-lomat.fi/kodinvaihto

Hyvinvointilomia

Member+
jäsenetupalvelu
Member+ on A-lomat ry:n
omistama uusi jäsenetupalvelu.
Se tarjoaa ajankohtaisia etuja
SAVALin ja muiden akavalaisten
ammattiliittojen jäsenille sekä
heidän perheenjäsenilleen.
Member+ välittää A-lomien sekä
jäsenjärjestöjen lomahuoneistoja
(ei YTYn omistamia). Voit
rekisteröityä maksutta
palveluun käyttäjäksi. Valitse
ammattijärjestövalikosta YTY,
jotta varmistat kaikkien sinulle
kuuluvien etujen näkymän
palvelussa.
Voit myös liittyä Facebookryhmään tai seurata member+
-tarjontaa Instagramissa.
Lisätietoja www.memberplus.fi

A-lomat tarjoaa hyvinvointia tukevia
lomia, jotka toteutetaan RAY-tuella
ja yhteistyössä Hyvinvointilomat ry:n
kanssa.
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Hertz
Hyödynnä Hertz Autovuokraamon
tarjoamat edut SAVALin ja Akavan
jäsenille Suomessa ja maailmalla. Kun
tarvitset vuokra-autoa, hyödynnä
jäsenetusi - jopa 15 % alennusta.
Alennuksen saat mainitsemalla Akavan
sopimustunnisteen (CDP) 832070
varausvaiheessa.
Varaukset www.hertz.fi, Hertz
Varauspalvelusta puh. 0200 11 22 33
(0,75 EUR / min + pvm / mpm) tai omasta

Holiday Club

matkatoimistostasi.
Vuokrauksen yhteydessä on esitettävä

Holiday Club tarjoaa SAVALin
jäsenille 15% alennuksen
kaikista Suomen Holiday Club
-kylpylähotelleista ja lomaasunnoista, mm. Saimaalla,
Caribiassa, Tampereen Kylpylässä,
Katinkullassa, Kuusamon
Tropiikissa, Sallassa ja Saariselällä.
Hotellissa hintaan sisältyy
majoitus ja aamiaiset. Lomaasunnoissa ja Villas-huoneistoissa
pyyhkeet, vuodevaatteet ja
loppusiivous. Loma-asunnoissa ja
Villaksissa minimimajoitus 2 vrk.
Alennus lasketaan majoituksen
päivän hinnasta.
Varaukset: www.holidayclub.fi
tai puh. 030 68 600.

Varauskoodi: YTY15
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Viking Line
Vapaa-ajan risteilyt

Etu on jopa 10 % päivän hinnasta. Varaukseen myöhemmin tehtävät muutokset
saattavat vaikuttaa myös aiemmin varattujen palvelujen hintaan.
¢

Helsinki-Tukholma -risteily, tuotetunnus FKKRY

¢

Helsinki-Tallinna Päiväristeily, tuotetunnus FKKRYP

¢

Turku-Tukholma -vuorokauden risteily, tuotetunnus FKKRY

Voit myös käyttää kausittain voimassa olevia arvokuponkitarjouksia
etu kaudesta riippuen jopa 50 % päivän hinnasta, tuotetunnus FPKRY,
Vapaa-ajan reittimatkat

Etu on Helsinki-Maarianhamina-Tukholma-reitillä jopa 20 %,
Helsinki-Tallinna-reitillä henkilölipuista jopa 15 %, autosta jopa 20 %, TurkuMaarianhamina-Tukholma-reitillä hyteistä jopa 10 % ja autosta jopa 20 %.
Alennus myönnetään henkilölipun, auton ja hytin hinnasta.
Lopullinen hinta määräytyy lähtöpäivän ja -ajan, varausajankohdan ja ajoneuvon
koon mukaan. Muut palvelut normaalin hinnaston mukaan. Tuotetunnus FVRES2,
Voit myös käyttää kausittain voimassa olevia arvokuponkitarjouksia, etu kaudesta ja
reitistä riippuen jopa 50 % päivän hinnasta, tuotetunnus FPREIT
Varaukset netissä www.vikingline.fi tai myyntipalvelusta puh. 0600 41577
(2,01 € / vastattu puhelu + pvm / mpm)
www.vikingline.fi/extranet-startpage/vapaa-ajan-matkat
www.vikingline.fi/extranet-startpage/reittimatkat

Eckerö Line
10 –15 % alennus päivän Tallinnan risteily- tai reittihinnasta.
Lopullinen hinta määräytyy lähtöpäivän, -ajan ja varausajankohdan mukaan. Etu
suhteessa normaalihintaan näkyy varausvaiheessa.
Varaukset ainoastaan Eckerö Linen verkkokaupasta www.eckeroline.fi
Mainitse tuotekoodi JARJ17 varauksen yhteydessä.
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Tallink Silja
Tallink Silja tarjoaa kuukausittain vaihtuvia erikoisetuja vapaa-ajan matkustukseen.
SAVALin jäsenenä voit liittyä Club One -jäseneksi ilmaiseksi, mikäli et vielä ole jäsen. Pääset
liittymään suoraan ohjelman keskimmäiselle, Silver-tasolle. Ilmoittaudu ja täytä yhteystietosi ja
sopimusetunumero 9057 osoitteessa www.clubone.fi/erikoisliittyminen. Mikäli olet jo Club One
-jäsen, nykyinen Club One -asiakasnumerosi pysyy voimassa. Ilmoitathan liittosi nimen (YTY) ja
Akavan sopimusetunumeron 9057 osoitteeseen erikoisliittymiset@tallinksilja.com.
Lisätietoja www.clubone.fi
Hintatiedot ja varaukset Club One 0600 152 68 (1,75 € / vastattu puhelu + aina pvm / mpm)
Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Lehtiä jäsenetuhintaan
Alma Talent
SAVALin jäsenet saavat alennusta Talouselämä, Tekniikka & Talous sekä Fakta-lehtien
kestotilaushinnoista. Tilaukset SAVALin nettisivuilta tai jäsensihteeriltä.

Talouselämä

12 kk normaali

6 kk normaali

12 kk jäsenetu

6 kk jäsenetu

357,00 €

189,00 €

249,90 €

132,30 €

Tekniikka&Talous

187,00 €

97,00 €

130,90 €

67,90 €

Fakta

152,00 €

79,00 €

106,40 €

55,30 €

Saat jäsenetuna 30 % alennuksen kaikista Otavamedia Oy:n lehdistä. Tilaukset ovat
12 kk:n tilauksia ja ne hinnoitellaan normaalien määräaikaisten 12 kk:n tilausehtojen
mukaan.
Tilauslinkki löytyy nettisivuiltamme www.yty.fi
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Teboil
Saat SAVALin jäsenkortilla alennusta Teboil-huoltamoilta. Bensiinistä ja dieselöljystä
alennus on 2,1 senttiä / litra. Lisäksi jäsenkortilla saat voiteluaineista 10 % (ei yli
10 litran astioista) sekä autokemikaaleista, pesusta ja nestekaasusta (täyttö) 5 %
alennusta.
Jäsenkortilla saat alennusta poltto- ja voiteluaineista Teboil-asemilta (huoltamoilta
ja automaateista, mutta ei Express-automaateista) maksaessasi käteisellä,
pankkikortilla, MasterCardilla tai Visalla. Mikäli maksukortissasi on K-Plussaominaisuus, Plussan sijaan voit valita jäsenkorttiedun kassalla tai automaatilla.
Tiedot alennuksesta on koodattu jäsenkortin magneettinauhaan. Alennuksen saat
näyttämällä korttia kassalla maksun yhteydessä tai syöttämällä ensin SAVALin kortin
ja sitten maksukortin automaattiin. Alennus lasketaan kulloinkin huoltamoilla tai
automaattiasemilla voimassa olevista hinnoista.

Maksuaikakortti
Teboil tarjoaa SAVALin jäsenille myös Teboil-maksuaikakorttia. Teboilin
maksuaikakortilla suoritetuista ostoista liiton jäsenet saavat
¢

2,2 senttiä / litra alennusta bensiinistä ja dieselöljystä,

¢

5 % nestekaasusta ja

¢

10 % voiteluaineista (ei koske yli 10 litran astioita)

Alennus lasketaan asemalla ostohetkellä voimassaolevista hinnoista ja alennuksen
saa laskutuksen yhteydessä. Maksuaikakortilla suoritetut ostot veloitetaan kerran
kuukaudessa. Laskuun lisätään tilinhoitomaksu 1,35 € / lasku.
Katso lisää osoitteesta www.teboil.fi/liitto
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SAVAL on osa YTYä
SAVALin taustajärjestä on Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat. YTYn jäsenmäärä
1.1.2018 oli 10 500 jäsentä. Miehiä on 64 % ja naisia 36 %. YTYn jäsenten keskiikä on 48 vuotta. Jäsenistä 45 prosenttia on suorittanut opistotasoisen tutkinnon.

YTYllä on yhdeksän jäsenyhdistystä
YTYyn kuuluu jäsenyhdistysten kautta lähes 2 600 jäsentä. Heillä on käytössään
kaikki YTYn tarjoamat edut.
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¢

Blue1 Pilots’ Association ry

¢

Finnish Helicopter Pilots Association FHPA

¢

FAPA ry

¢

JTF Pilots ry

¢

Luotsiliitto ry

¢

Norwegian Pilots Union Finland ry

¢

Suomen Ammattivalmentajat SAVAL ry

¢

Suomen Liikennelentäjäliitto ry

¢

Yleisradion Päälliköt ja Ylemmät toimihenkilöt ry
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Edunvalvonta
YTYn yhtenä merkittävänä tehtävänä on edistää ja valvoa jäsentensä yhteisiä etuja
työelämässä ja yhteiskunnassa. YTY tukee toiminnallaan jäsentensä edunvalvontaa
yhteiskunnallisella, toimiala, työpaikka- ja henkilökohtaisella tasolla. Kollektiivisen
edunvalvontatyön YTY hoitaa yhteistyössä Akavan ja sen yksityissektorin
neuvottelujärjestö Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n kanssa. YTY kuuluu kattojärjestö
Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry:n kautta jäsenliittona näihin kumpaankin.

Henkilökohtaista edunvalvontaa
Tarjoamme jäsenillemme henkilökohtaista työsuhdeneuvontaa, lakimiespalveluja
sekä tuotamme ja välitämme jäsenille monenlaista työsuhteeseen liittyvää
materiaalia. Aina ei tarvitse olla kyseessä ongelma, vaan voit esimerkiksi tarkistuttaa
erilaisia sopimuksia kuten työ-, salassapito- tai kilpailukieltosopimuksia YTYn
lakimiehellä. Lisäksi saat vertailutietoa palkkatasoosi YTYn palkkaneuvonnasta.

Kollektiivinen edunvalvonta
Tavoitteemme on jäsentemme työehtojen ja työelämän laadun parantaminen
sekä työssä jaksamisen edistäminen.
Mm. näitä tavoittelemme jäsenillemme:
¢

todellinen työaika lainsäädännön ja sopimusten mukaiseksi

¢

työhön liittyvä matka-aika korvattavaksi

¢

työaikapankit, työaikojen joustot, etätyöt jne. toimiviksi ratkaisuiksi

¢

tasa-arvon lisääminen työpaikoilla

¢

ikäsyrjinnän estäminen

YTYn, kuten muidenkin akavalaisten liittojen, yksityissektorilla työskentelevien
jäsenten työehtosopimukset (TES) ja neuvottelutoiminnan hoitaa pääosin Ylemmät
Toimihenkilöt YTN. Se kehittää myös eri sopimusalojen toimintaa YTN-liittojen
yhteistyönä. YTY toimii aktiivisesti mukana YTN:n edunvalvontatyössä.
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YTN
Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry
neuvottelee ylemmille toimihenkilöille
työlainsäädäntöä täydentävät työehdot
teollisuudessa ja palvelualoilla. YTN:n
sopimuksissa on sovittu työsopimuslakia
täydentävästi mm. sairausajan
palkasta, lomarahasta, äitiyslomasta,
työaikojen joustavuudesta,
vuosilomansäästömahdollisuuksista,
luottamusmiesjärjestelmästä ja
neuvottelu- sekä sovittelumenettelystä.
Ajan tasalla oleva lista YTN:n solmimista
työehtosopimuksista löytyy osoitteesta
www.ytn.fi.
www.ytn.ﬁ
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SAVALin
hallitus 2018
SAVALin hallitukseen
puheenjohtaja ja jäsenet
valitaan kahdeksi toimivuodeksi kerrallaan.
Vuosittain puolet hallituksen
jäsenistä on erovuorossa.
Puheenjohtaja

Westerlund Erkka
Varapuheenjohtaja

Tuunainen Sari
Muut hallituksen jäsenet

Haapala Pirkko
Heikkilä Matti
Kaipio Sirkka
Lukkarila Pyry
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YHTEYSTIETOJA

SAVALin toimisto

Postiosoite: Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki
Käyntiosoite: Asemapäällikönkatu 12 b, 00520 Helsinki
toimisto@saval.fi

¢

www.saval.fi

IAET-kassa

Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki
Käyntiosoite: Ratavartijankatu 2 B, 4.krs
www.iaet.fi

Asiakaspalvelu vain ajanvarauksella.
Varaukset netissä tai puhelimitse.
Puhelinpalvelu: (09) 4763 7600.
Tarkista palveluajat nettisivuilta.

Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa AYT

Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki
Puh. (09) 2535 3100
asiakaspalvelu@ayt.fi

¢

www.ayt.fi
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Mitä teen jos..

… solmin työsuhteen tai työtehtäväni muuttuu?
Ota yhteyttä SAVALin työsuhdelakimieheen. Voit tarkistuttaa hänellä työnantajan
tarjoaman työsopimuksen. Saat apua työsuhteeseesi liittyvissä neuvotteluissa
työnantajasi kanssa. Annamme myös jäsentutkimukseen perustuvaa
palkkaneuvontaa.
Työsuhdeasiat: työsuhdelakimies ma - pe klo 08.30 – 13.00 puh. (09) 2510 1350
Palkkaneuvonta: jäsenpalvelupäällikkö, puh. (09) 2510 1330

… työsuhteeni irtisanotaan mielestäni perusteettomasti?
Ota yhteyttä SAVALin työsuhdelakimieheen. Hän arvioi tilanteesi ja jos
irtisanominen vaikuttaa laittomalta, hän pyrkii saamaan sopimusratkaisun
hyväksymälläsi tavalla. Jos ratkaisuun ei päästä neuvottelemalla, käytettävissäsi
on oikeusturvavakuutus työsuhteeseen liittyvien kiistojen oikeuskäsittelystä
aiheutuvia kustannuksia varten. Vakuutuksen käyttäminen edellyttää, että
SAVALin lakimies ensin kartoittaa ja selvittää riita-asian.

… jään työttömäksi tai minut lomautetaan?

28

n

ilmoittaudu viimeistään ensimmäisenä työttömyys- tai lomautuspäivänä
työttömäksi työnhakijaksi www.te-palvelut.fi

n

pidä työhakemuksesi voimassa TE-toimiston antamien ohjeiden mukaan

n

lähetä IAET-kassalle ensimmäinen päivärahahakemus kahden viikon jälkeen
ja huolehdi, että mukana on kaikki vaadittavat liitteet. Ks. ohjeet www.iaet.fi.
Jatkohakemukset lähetetään neljän viikon jaksoissa tai kuukausittain.

n

jos työttömyytesi/lomautuksesi kestää yli kolme kalenterikuukautta, voit
hakea alennusta SAVALin jäsenmaksusta. Alennettu jäsenmaksu vuonna
2018 on 15 € / kk. Ota yhteyttä jäsensihteeriin, toimisto@saval.fi tai
puh. (09) 2510 1310.
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… jään eläkkeelle?
Voit joko irtisanoa jäsenyytesi tai siirtyä seniorijäseneksi. Eroaminen tapahtuu kirjallisella
ilmoituksella esim. sähköpostitse osoitteeseen toimisto@saval.fi. Mainitse viestissä, että
eroat sekä SAVALista että IAET-kassasta. Seniorijäseneksi voit siirtyä, jos jäät pysyvästi
pois työelämästä. Siirtyminen edellyttää kirjallista ilmoitusta, esim. sähköpostitse em.
osoitteeseen. Mainitse viestissä, että siirryt seniorijäseneksi ja eroat IAET-kassasta sekä
eropäivä. Jäsenmaksua on 87 euroa / vuosi. Lisätietoja saat jäsensihteeriltä, puh. (09)
2510 1310.

… saan lapsia, opiskelen, jään vuorotteluvapaalle tai
pitkälle sairauslomalle?
Myönnämme alennusta normaalista jäsenmaksusta niille jäsenille, jotka ovat ilman
palkkatuloja tai palkaksi luettavaa kertakorvausta työttömyyden, perhevapaan,
vuorotteluvapaan, opiskelun tai pitkäaikaisen sairauden takia. Lyhin alennukseen
oikeuttava aika on kolme täyttä kalenterikuukautta. Alennettu maksu on 15 € / kk.
Alennuksen hakuohjeet löytyvät nettisivuiltamme.

… jos muutan ulkomaille?
Ota yhteyttä SAVALin toimistoon, varsinkin, jos sinulla on epäselvyyksiä ulkomailla
oleskelun vaikutuksista työttömyysturvaasi. Lisätietoja löydät nettisivuiltamme
hakusanalla ulkomaille. Väliaikaisesti ulkomailla asuvalle jäsenelle, joka ei kuulu
Suomen sosiaaliturvan piiriin, on mahdollisuus jäädä lepojäseneksi. Kysy lisää SAVALin
toimistolta, puh. (09) 2510 1370.
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Säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suomen Ammattivalmentajat SAVAL ry, ruotsiksi Finlands Professionella Tränare rf
ja kansainvälisissä yhteyksissä yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä
Professional Coaches of Finland, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä SAVAL.
Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko maa.
2 § Tarkoitus ja toiminta
SAVALin tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi SAVAL
.

käy neuvotteluja ja tekee sopimuksia jäsenistönsä palvelussuhteita koskevissa asioissa sekä
valvoo tehtyjen sopimusten noudattamista,

.

vaikuttaa jäsenistönsä etujen mukaisesti työmarkkinoiden ja yhteiskunnan päätöksentekoon
tekemällä esityksiä ja aloitteita,

.

järjestää jäsenistölle edunvalvontaan ja ammatilliseen kehitykseen ja koulutukseen liittyviä palveluja,
tietoaineistoa ja tilaisuuksia,

.

toimii järjestäytymiskanavana Neuvottelujärjestö YTN ry:hyn ja Akavaan,

.

on Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry:n yhdistysjäsen ja Suomen Valmentajat ry:n
yhteisöjäsen.

3 § Jäsenyys

SAVALin varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä pääasiallisen toimeentulonsa urheiluvalmentajana tai –
ohjaajana saavan henkilön tai näihin rinnastettavissa tehtävissä toimivan henkilön.
SAVALin opiskelijajäseneksi hallitus voi hyväksyä urheiluvalmentajan tehtävään opiskelevan henkilön.
Jäsenhakemus on tehtävä kirjallisesti.
4 § Jäsenmaksut

Jäsenen tulee toimia SAVALin sääntöjen ja niihin perustuvien SAVALin kokousten päätösten mukaisesti. Jäsen
on velvollinen suorittamaan vuosittain syyskokouksen määräämän jäsenmaksun hallituksen päättämällä tavalla.
Jäsenmaksua määrättäessä voidaan ottaa huomioon eri jäsenryhmien eri suuruiset edunvalvonta- ja
palvelukustannukset.
Vuosikokous voi päättää jäsenmaksualennuksista. Alennuksen perusteena voi olla jäsenen työttömyys, opiskelu,
eläkeläisyys, muusta syystä työelämän ulkopuolella palkattomana olo, ulkomailla asuminen, jäsenyys Akavan
toisessa jäsenliitossa, jäsenyys ilman työttömyyskassa-jäsenyyttä sekä muu edellä lueteltuihin rinnastettava
seikka tai liittymisalennus.
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5 § Jäsenyyden päättyminen

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on toiminut 4 §:n vastaisesti tai joka on siirtynyt pois 3 §:n mukaisista
tehtävistä. Jäsen voi erota SAVAListä ilmoittamalla siitä kirjallisesti SAVALin hallitukselle tai puheenjohtajalle tai
yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Erotetun tai eronneen jäsenen oikeudet ja velvollisuudet
SAVALin suhteen lakkaavat välittömästi. Hän on kuitenkin velvollinen suorittamaan jäsenyyden päättymiseen
mennessä erääntyneen jäsenmaksun.
6 § Hallinto

SAVALin päätäntävaltaa käyttää SAVALin kokous. Toimeenpaneva elin on SAVALin hallitus. Hallitus voi nimetä
avukseen tarvittavia toimielimiä ja ottaa toimihenkilöitä.
SAVALin jäsenet voivat muodostaa toimipaikkakohtaisia, alueellisia tai toimialoittaisia rekisteröimättömiä
yhteenliittymiä sekä osallistua näiden välityksellä SAVALin toimintaan ja hallintoon.
SAVALin toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.
7 § Kokoukset

SAVALilla on vuosittain kaksi varsinaista kokousta: kevät- ja syyskokous. Kevätkokous pidetään maalishuhtikuussa ja syyskokous marras-joulukuussa.
Hallitus voi kutsua koolle ylimääräisen kokouksen nimeämänsä asian käsittelyä varten. Ylimääräinen kokous
on myös kutsuttava koolle yhden kuukauden kuluessa siitä, kun vähintään yksi kymmenesosa jäsenistöstä on
vaatinut sitä kirjallisesti hallitukselta ilmoittamansa asian käsittelyä varten.
SAVALin kokouksen ajan ja paikan määrää hallitus.
Varsinaiset kokoukset kutsutaan koolle vähintään kaksi (2) viikkoa ja ylimääräiset vähintään yksi (1) viikko
aikaisemmin jäsenille lähetettävällä kokouskutsulla tai lehti-ilmoituksella siten kuin yhdistyksen varsinainen
kokous päättää.
Kullakin varsinaisella jäsenellä on SAVALin kokouksessa yksi (1) ääni. Jäsen voi käyttää äänioikeuttaan
valtakirjalla.
Opiskelijajäsenellä on SAVALin kokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus.
Yksi jäsen ei voi valtakirjalla käyttää enempää kuin yhtä kymmenesosaa (1/10) kokouksen yhteenlasketusta
äänimäärästä.
Jäsenen, joka haluaa jonkin asian ottamista käsiteltäväksi SAVALin varsinaisessa kokouksessa, on jätettävä siitä
esitys SAVALin hallitukselle tammikuun tai syyskuun loppuun mennessä.
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Säännöt

8 § Kevätkokous

SAVALin kevätkokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat
.

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, kaksi (2) pöytäkirjantarkistajaa ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

.

Todetaan kokouksen laillisuus, läsnäolevien äänioikeutettujen jäsenten lukumäärä, valtakirjalla
esiintyvät asiamiehet ja heidän äänimääränsä sekä kokouksen äänimäärä.

.

Esitetään hallituksen kertomus edelliseltä toimintavuodelta sekä tilinpäätös ja toiminnantarkastajien
lausunto.

.

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

.

Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

9 § Syyskokous

SAVALin syyskokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat
.

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, kaksi (2) pöytäkirjantarkistajaa ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

.

Todetaan kokouksen laillisuus, läsnäolevien äänioikeutettujen jäsenten lukumäärä, valtakirjalla
esiintyvät asiamiehet ja heidän äänimääränsä sekä kokouksen äänimäärä.

.

Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä jäsenmaksujen suuruus seuraavalle vuodelle.

.

Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet 10 §:n mukaisesti.

.

Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.

.

Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10 § Hallitus

SAVALin toimintaa johtaa ja sen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu
puheenjohtaja sekä viidestä (5) seitsemään (7) muuta jäsentä.
SAVALin hallituksen jäsenet valitaan syyskokouksessa siten, että parillisina vuosina kyseisenä vuotena
erovuoroisten tilalle valitaan puheenjohtaja sekä kahdesta kolmeen varsinaista jäsentä aina seuraavaksi
kaksivuotiskaudeksi. Parittomina vuosina valitaan kyseisenä vuonna erovuorossa olevien tilalle kolmesta neljään
varsinaista jäsentä seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Erovuoroinen hallituksen jäsen voi tulla rajoituksetta
valituksi uudelleen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta
sihteerin ja muut tarvittavat virkailijat.
Ensimmäisenä vuonna erovuoroiset arvotaan.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai puheenjohtajan ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja yhteensä vähintään puolet
hallituksesta on paikalla.
Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan
ääni, paitsi vaalissa ja suljetussa lippuäänestyksessä arpa.
SAVALin nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai hallituksen valitsema
toiminnanjohtaja/asiamies yksin tai hallituksen määräämä henkilö yhdessä toisen hallituksen nimenkirjoittajaksi
määräämän henkilön kanssa.
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11 § Hallituksen tehtävät

Sen lisäksi, mitä yhdistyslaissa ja muualla näissä säännöissä on sanottu, hallitus:
.

edustaa SAVALia sekä tekee SAVALin kokoukselta saamansa valtuutuksen mukaisesti SAVALin
puolesta sopimuksia ja sitoumuksia;

.

kutsuu koolle SAVALin kokoukset ja valmistelee niille esitettävät asiat sekä toimeenpanee kokousten
päätökset;

.

laatii SAVALin toiminta- ja tilikertomukset;

.

tekee ehdotukset SAVALin toimintasuunnitelmaksi, talousarvioksi ja jäsenmaksuiksi;

.

vastaa toimintasuunnitelman toteuttamisesta talousarvion puitteissa sekä huolehtii SAVALin varoista,
omaisuudesta ja jäsenmaksujen perinnästä;

.

valitsee tarvittavat toimielimet ja toimihenkilöt sekä nimeää edustajat ja ehdokkaat ulkopuolisiin
tehtäviin;

.

päättää SAVALin järjestöllisiin painostustoimenpiteisiin ryhtymisestä;

.

huolehtii saamiensa valtuuksien puitteissa muista SAVALille kuuluvista asioista.

Tarpeellisiksi katsomissaan asioissa hallitus voi toimeenpanna neuvoa-antavia jäsenäänestyksiä.
12 § Talous

SAVALin tilinpäätös ja toimintakertomus tulee toimittaa tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen
kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle kaksi (2) viikkoa ennen
kevätkokousta.
13 § Työtaistelu

SAVALin on ennen mahdollisista työtaistelutoimenpiteistä päättämistä selvitettävä mahdollisimman laajasti
niiden jäsenten mielipide, joita asia koskee.
14 § Yleisiä määräyksiä

Ehdotuksen näiden sääntöjen muuttamisesta on saavutettava yhdistyksen kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4)
äänten enemmistö annetuista äänistä tullakseen hyväksytyksi.
Päätös SAVALin purkamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä vähintään kolmen (3) kuukauden väliajoin
pidettävässä kokouksessa. Tällöin SAVALin purkamista koskevan ehdotuksen on kummassakin kokouksessa
saavutettava kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistö annetuista äänistä tullakseen hyväksytyksi.
Jos SAVAL purkautuu tai se lakkautetaan, luovutetaan sen varat ammattivalmentajien ammatillisen koulutuksen
ja edunvalvonnan tukemiseen sen mukaisesti, kuin päätöksen tekevä jälkimmäinen kokous päättää.
15 § Siirtymäsäännös

Saavutetut jäsenedut säilyvät.
Vahvistettu Yhdistysrekisterissä 22.2.2012
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