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Hyvä jäsen
Esittelemme tässä oppaassa SAVALin palvelut ja edut vuodelle 2020. Ne toteutetaan yhdessä tausta-

järjestömme 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. 

Nettisivuillamme saval.fi voit eAsioinnin kautta muuttaa yhteys- ja työpaikkatietojasi, muuttaa jäsen-

maksujen maksurytmiä sekä tilata mobiilijäsenkortin tai uuden muovikortin kadonneen tilalle.

Työsuhdeneuvontaa

SAVALin työsuhdelakimies on vain puhelinsoiton päässä. Voit kysyä häneltä neuvoja kaikissa työsuhteeseesi 

liittyvissä kysymyksissä ja ongelmatilanteissa. Tietoa löydät myös nettisivuiltamme ja eLakimies -verkko-

palvelusta.

Ansiosidonnainen työttömyysturva

SAVALin jäsenmaksu sisältää työttömyyskassan jäsenyyden. Kassa maksaa ansiosidonnaista päivärahaa 

työttömille, lomautetuille ja omaehtoisessa tai työvoimapoliittisessa koulutuksessa oleville sekä vuorottelu-

korvausta 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 henkilökunnan antamaa palkkaneuvontaa voit hyödyntää hakiessasi

uutta työtä tai silloin, kun käyt palkkaneuvotteluja.

Jäsenedut

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

n	 virkistävät ja verkostoivat jäsentapahtumat

n	 viisi kertaa vuodessa ilmestyvä Valmentaja-lehti

n	 YTY-lehti kahdesti vuodessa

n	 Member+ ja A-lomien palvelut

n	 Danske Bankin asuntolaina- ja sijoitusedut 

n	 alennukset matkustamiseen: Teboil, laivayhtiöt, Hertz

n	 If:n vakuutusedut

https://www.saval.fi
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Jäsenpalvelut
Jos sinulla on jäsenyyteen tai etuihin 

liittyvää kysyttävää, ota yhteyttä 

henkilökuntaamme. Olemme

täällä sinua varten. 

Puh. 09 2510 1370

toimisto@saval.fi

Toimisto avoinna: arkisin 08:30 – 16:00

Toiminnanjohtaja

Raino Nieminen

puh. 040 533 2987

raino.nieminen@saval.fi

Työsuhteeseen liittyvä

lakineuvonta

Heikki Kähkönen

ma - pe 8.30 – 13

puh. (09) 2510 1350

tyosuhdeneuvonta@yty.fi

Työttömyysturvaneuvonta

Kari Saarinen

ma - pe 8.30 – 16

puh. (09) 2510 1330

kari.saarinen@yty.fi

Palkkaneuvonta

Raino Nieminen

puh. 040 533 2987

raino.nieminen@saval.fi

Jäsenkortti ja
mobiilijäsenkortti
SAVALin jäsenkortti on voimassa huhtikuulle 2021. Korttia 

näyttämällä voit hyödyntää jäsenetuja ja lomamatkoilla 

kortti toimii vakuutuskorttina. Kortista löydät myös 

jäsennumerosi.

Voit tilata älypuhelimeesi SAVALin mobiilijäsenkortin. 

Tilaus tehdään eAsioinnin kautta. Asennusohjeen löydät 

SAVALin nettisivuilta. Mobiilikortti uusitaan joka kevät ja 

saat tekstiviestinä uuden latauslinkin. 

mailto:toimisto%40saval.fi?subject=
mailto:raino.nieminen%40saval.fi?subject=
mailto:tyosuhdeneuvonta%40yty.fi?subject=
mailto:kari.saarinen%40yty.fi?subject=
mailto:raino.nieminen%40saval.fi?subject=
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Käy tykkäämässä SAVALista Facebookissa, niin saat 

päivitystä suoraan uutisvirtaasi.  www.facebook.com/

ammattivalmentajat, Linkedinissä  SAVAL – Suomen 

Ammattivalmentajat. 

Valmentaja-lehti
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. 

Lisäksi saat YTYn jäsenlehden kahdesti 

vuodessa.

Uutiskirje
Tiedotamme jäsenasioissa sähköpostitse lähetettävällä 

uutiskirjeellä. Muistathan päivittää muuttuneet jäsen-

tietosi ja varsinkin sähköpostiosoitteesi.

3 / 2019 Joukkueiden ja ryhmien valmennus

Oppia kuuntelemisen 
taitoon Mentori-
koulutuksesta

Tartuntapintoja 
psyykkiseen
valmennukseen

Jääkiekon kehitystä 
Jäällä Ja sen 
ulkopuolella

www.saval.fi

somessa Facebookissa ja
LinkedInissä

Nettisivuiltamme löydät mm.

n	 kattavan tietopaketin työsuhdeasioista

n	 eLakimies-verkkopalvelun

n	 ohjeet työttömyyspäivärahan hakemiseen

n	 tietoa urapalveluista ja koulutuksista

n	 hyödyllisiä työelämän oppaita 

n	 jäsenetujen käyttöön liittyvät ohjeet

n	 omien tietojen muutokset (Kirjaudu > eAsiointi)

eAsioinnissa voit tarkastella jäsentietojasi ja -maksujasi 

usealta vuodelta ja päivittää muuttuneet tietosi sekä tilata 

mobiilijäsenkortin tai uuden muovikortin kadonneen 

tilalle.

https://www.facebook.com/ammattivalmentajat
https://www.facebook.com/ammattivalmentajat
https://www.linkedin.com/company/saval---professional-coaches-of-finland-suomen-ammattivalmentajat
https://www.linkedin.com/company/saval---professional-coaches-of-finland-suomen-ammattivalmentajat
www.saval.fi
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Lepojäsenyys

Jäsenrekisteri

Jos muutat väliaikaisesti ulkomaille, etkä kuulu Suomen 

sosiaaliturvan piiriin, voit jäädä SAVALiin ns. lepojäseneksi. 

Jäsenmaksu lepojäsenellä on 4 €/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.

Ilmoita meille heti kun työpaikka- tai 

yhteystiedoissasi tapahtuu muutoksia. 

Muutokset voit tehdä nettisivuillamme 

eAsioinnin kautta, sähköpostilla 

toimisto@saval.fi tai puh. (09) 2510 

1370.

Jäsenrekisteriin on kirjattu mm. 

seuraavat tiedot:

n	 sukunimi ja etunimet

n	 henkilötunnus

n	 kotiosoite

n	 puhelin

n	 sähköpostiosoite

n	 tehtävänimike ja asemataso

n	 koulutus

n	 työnantaja, toimiala ja

 toimipaikan osoite

n	 jäsenmaksun maksutapa

Keräämme ja käsittelemme vain

henkilötietoja, jotka ovat tarpeen 

toimintamme harjoittamisen ja 

jäsensuhteen hoitamista varten. 

Tietosuojaseloste löytyy netti-

sivuiltamme.

Jäsenmaksut ja alennukset
SAVALin yksilöjäsenten perusjäsenmaksu on 28 € / kk 

(336 € / vuosi). Maksutavat ovat e-lasku, tilisiirto sekä 

työnantajaperintä. Suosittelemme lämpimästi e-laskun 

käyttöä! SAVALin jäsenmaksut ovat verovähennyskelpoisia 

ja ilmoitamme ne suoraan verottajalle. 

Myönnämme erillisestä hakemuksesta alennuksen 

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 jäsenmaksu on 15 € / kk.

s a Va L

mailto:toimisto%40saval.fi?subject=
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oikeudellista neuvontaa
Voit kysyä SAVALin työsuhdelakimieheltä neuvoja kaikissa työsuhteeseesi liittyvissä 

kysymyksissä ja ongelmatilanteissa. Tässä muutamia esimerkkejä:

n	 Työsopimuksen solmimiseen ja sen tulkintaan liittyvät kysymykset

n	 Työehtosopimuksiin liittyvät kysymykset

n	 Työsuhteen päättämisperusteet ja niiden laillisuuden selvittäminen

n	 Salassapito- ja kilpailukieltosopimukset

n	 Matkakustannusten korvaukset

n	 Vuosiloma- ja työaikakysymykset

n	 Opinto- ja vuorotteluvapaa

n	 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 14.

eLakimies
eLakimies on 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 KOKO-kassassa. 

Kassan jäsenmaksu sisältyy SAVALin jäsenmaksuun. KOKO-kassa maksaa SAVALin jäsenille 

lakisääteisiä etuuksia:

n	 työttömyyden, lomautuksen ja tietyin edellytyksin opiskelun ajalta ansiopäivärahaa

n	 vuorotteluvapaan ajalta vuorottelukorvausta.

KOKO-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.

Korkeasti koulutettujen työttömyyskassa KOKO

Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki

Puhelinpalvelu puh. (09) 4763 7600

Tarkista palveluajat kassan sivuilta. Asiakaspalvelupiste palvelee ainoastaan ajanvarauksella.

www.koko-kassa.fi

s a Va L

https://www.koko-kassa.fi
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Urapalvelut
SAVALin kautta saat palveluita työelämän eri vaiheisiin.

Laaja webinaaritarjonta vuodelle 2020
Vuonna 2020 erilaisia webinaarisarjoja on viisi: Menestyvä tiimi keskittyy itsensä- ja tiimin-

kehittämiseen, teemoina mm. sisäisen motivaation johtaminen ja konfliktin ratkaiseminen. 

Voimaamossa käsitellään kokonaisvaltaista hyvinvointia, jaksamista ja työn iloa. Rohkea 

uudistuja on sarja uudistumista kaipaaville, mukana uratarinoita ja uudistumisen välineitä. 

Työnhaku on suunnattu aktiivisessa työnhaussa oleville työnhakutaitojen hiomiseen ja 

piilotyöpaikkojen löytämiseen. Digi on sarja robotiikasta, sosiaalisesta mediasta ja kehittyvästä 

teknologiasta. Kaikki webinaarit tulevat katsottaviksi myös tallenteina. Jäsenmaksuusi sisältyy 

neljä webinaaria vuosittain. 

www.urapalvelut.fi/yty

Henkilökohtainen valmennus
Jäsenmaksuusi sisältyy vuosittain yksi henkilökohtainen valmennus puhelimitse tai Skypen 

kautta (kesto 30 minuuttia). Voit valita valmennuksen aiheen seuraavista: Työnhaku ja 

työnhaun asiakirjat, Osaamisen tunnistaminen, Sometaidot/brändi/LinkedIn, Urapohdinnat, 

Työpaikan pulmatilanteet, Esimiestilanteiden tuki, Aloittelevan yrittäjän neuvonta, Työkyvyn 

ylläpito ja psyykkinen jaksaminen

www.urapalvelut.fi/yty

Stipendirahasto
YTYllä on stipendirahasto, jonka se avaa haettavaksi hallituksen määrittelemänä aikana, 

yleensä vuosittain syksyllä. Vuonna 2020 haku avautuu syksyllä.

Stipendirahaston apurahoja myönnetään esimiestyöhön, asiantuntijatyöhön tai ylempien 

toimihenkilöiden ammatilliseen järjestäytymiseen liittyvän tieteellisen tutkimustyön sekä 

julkaisutyön tukemiseen. Julkaisutyötä voidaan tukea todellisia kustannuksia vastaan.

Apuraha on ensisijaisesti tarkoitettu YTYn ja YTYn jäsenliittojen jäsenille. Yksittäisen apurahan 

suuruus voi olla enintään 5 000 euroa.

oppaita Jäsentapahtumat
Nettisivuillamme on 

ladattavissa monia työ-

elämän keskeisiä oppaita. 

Järjestämme vuosittain muutamia kulttuuriin tai

urheiluun liittyviä tai koko perheen jäsentapahtumia. 

Kutsut tapahtumiin lähetämme sähköisellä uutiskirjeellä.

www.urapalvelut.fi/yty
www.urapalvelut.fi/yty
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YTYn loma-asunnot
SAVALin taustajärjestö YTY omistaa kolme 

tasokasta loma-asuntoa, jotka ovat 

jäsenten vuokrattavissa ympärivuotisesti 

perhekohtaiseen lomailuun. Vuokrakuluilla 

katetaan loma-asuntojen ylläpito ja 

korjaustyöt. Vuokrahinnat löytyvät 

nettisivuiltamme.

Villa Hilla
Villa Hilla -lomakiinteistö sijaitsee Kittilän 

Levillä Rakkavaaran alueella. Asuinpinta-

alaa on kahdessa kerroksessa yhteensä 120 m2. 

Mökissä on neljä makuuhuonetta ja vuodepaikkoja 

on yhdelletoista hengelle. Lomaviikon vaihtopäivä on 

lauantai. 

Lisäedut

n	 vuokraan sisältyy talvikaudella kaksi rinnekorttia koko vuokra-ajaksi. 

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

Putti Torppa
Putti Torppa sijaitsee Jämsän Himoksella, Keski-Himoksen 

mökkialueella. Hirsirakenteisessa paritalohuoneistossa 

on asuinpinta-alaa 57 m2 ja parvella 12 m2. 

Vuodepaikkoja on 5+2 hengelle. Lomaviikon 

vaihtopäivä on perjantai. 

Lisäedut

n	 vuokraan sisältyy talvikaudella kaksi

 rinnekorttia. 

n	 neljä kierrosta päivässä -50 % alennuksella

 Himos-Patalahti Golfin kentälle 

s a Va L
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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

n	 loppusiivous sisältyy hintaan

n	 kaksi Sporttipassia

n	 päivittäin kaksi edullista golfkierrosta

 Classic-kentälle (ei lähtöpäivänä)

Varaukset
Pääset tekemään varauksia kirjautumalla nettisivujen oikeasta yläkulmasta jäsensivuille ja siirtymällä 

sitä kautta Memberplus-sivustolle. Voit kirjautua tai rekisteröityä Memberplus-sivustolle myös 

suoraan, laita silloin jäsenliitoksesi Esimiehet ja Asiantuntijat YTY. Loma-asuntomme löytyvät 

kohdasta Liittosi edut ja palvelut, sillä ne ovat vain YTYn ja jäsenyhdistyksen jäsenten varattavissa. 

Kohdassa Lomahuoneistot olevat huoneistot ovat kaikkien akavalaisten varattavissa.

Mökit avautuvat varattaviksi seitsemän kuukautta ennen kyseistä viikkoa sunnuntain ja maanantain 

välisenä yönä klo 00:00 ja nopein varaaja saa viikon. 

Varausmaksu (20 % kokonaisvuokrasta, kuitenkin vähintään 100 euroa) laskutetaan heti, loppuosa 

maksetaan 45 vuorokautta ennen loman alkua. Mikäli varausajankohtaan on varaushetkellä 45 

vuorokautta tai vähemmän, on koko vuokrasumma maksettava heti.

www.memberplus.fi

www.memberplus.fi
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Vakuutusedut 
SAVALin jäsenmaksuun sisältyvät seuraavat vakuutukset:

n	 vapaa-ajan tapaturmavakuutus (liittovakuutus)

n	 vapaa-ajan matkustajavakuutus (liittovakuutus)

n	 oikeusturva- ja vastuuvakuutus työsuhdeasioissa

SAVALin jäsenillä on YTYn kaikille jäsenilleen ottama jäsenmaksuun sisältyvä vapaa-ajan 

tapaturma- ja matkustajavakuutus 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 tai tilaa SAVALin mobiilijäsenkortti puhelimeesi.

Ifin Omat sivut -verkkopalvelussa teet korvaushakemuksen muutamassa minuutissa. 

Näin haet korvausta helposti:

 1. Kirjaudu pankkitunnuksillasi Ifin Omille sivuille osoitteessa omatsivut.if.fi

 2. Valitse sivun yläreunasta ”Omat vahingot”. Tällä sivulla näet kaikki vahinkoihin

  liittyvät asiakirjat.

 3. Valitse vahinkoilmoitus, jonka haluat täyttää. Jos esimerkiksi ilmoitat sattuneesta

  tapaturmasta, niin valitse valikosta ”Minä ja perheenjäseneni” vahinkoilmoituspohja

  nimeltä ”Tapaturma: Ilmoita uudesta vahingosta tai täydennä kuluja aikaisemmin

  ilmoittamaasi vahinkoon”. 

 4. Täytä ilmoitus ja klikkaa lopuksi lähetä.

Tarkempia tietoja vakuutuksista: tai If:in palvelunumerosta on 010 19 19 19,

ma - pe klo 08 – 20 ja la - su klo 10 – 16. 

s a Va L

https://omatsivut.if.fi/web/kirjaudu/?ReturnUrl=/web/etusivu
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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:

n	 hoitokulujen varalta tapaturmaa kohti enintään 5.448 euroa, omavastuu 100 euroa

n	 pysyvän haitan varalta enintään 39.100 euroa

n	 kuoleman varalta vakuutetun omaisille 9.499 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 ja lapsenlapset 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. Matkustajan kriisiturva sisältyy 

vakuutukseen.

Viisumitodistus 

matkustajavakuutuksesta

Voit pyytää viisumi-

todistuksen soittamalla

If:n asiakaspalveluun

010 19 19 19 (ma - pe 8 – 20, 

la - su 10 – 16).
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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:

n	 henkilö- ja esinevahingoissa 84 000 euroa

n	 oikeusturvavahingoissa 5 000 euroa 

Omavastuuosuus on 15 % per vahinkotapahtuma ja kuitenkin vähintään 1 000 euroa.

Mikäli jäsen käyttää asiansa hoitamisessa SAVALin osoittamaa lakimiestä, on oikeusturva-

vahingoissa vakuutusmäärä 17 000 euroa ja omavastuuosuus 15 % per vahinkotapahtuma, 

kuitenkin vähintään 350 euroa. 

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 oikeusturva-

vakuutuksen osalta SAVALin lakimiehiltä puh. (09) 2510 1350 tai If korvauspalvelut puh. 010 19 19 19

ja vahinkovakuutuksen osalta If Vahinkovakuutuksen vastuuosastolta puh. 010 514 7474.

s a Va L
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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:

n	 helppo ottaa, terveenä ja työkykyisenä saat vakuutuksen allekirjoittamalla

 terveydentilailmoituksen 

n	 järjestökohtainen alennus jopa 50 % 

n	 valitse monipuolisista turvavaihtoehdoista ja vakuutusmääristä itsellesi sopivin 

n	 lapsen tapaturmavakuutus n. 3 € kuukaudessa ilman urheilurajoitusta 

Lisätietoja: www.if.fi/yty 

Danske Bank
Edut asuntolainasta

n	 aina automaattisesti alennus marginaalista

n	 ei toimitusmaksua tai järjestelypalkkiota

n	 päivittäinen asiointi 25–50 % edullisemmin asuntolainan lyhennyksen ajan

n	 4 –12 kuukauden lyhennysvapaita jaksoja ilman toimitusmaksua

Edut sijoituspalveluista 

n	 Sijoitat edullisemmin, vaikka et siirtäisi kokonaisasiakkuutta: Danske-tili ja

 verkkotunnukset veloituksetta.

n	 Kaupankäynti Online -palvelu ilman kuukausimaksuja ja arvo-osuustilin siirto

 Danske Bankiin 0 euroa. Maksat vain välityspalkkiot kaupoista. Lisäksi etuja

 sijoittajan lisäpalveluista.

n	 Danske Varainhoito- ja Danske sijoitusneuvontapalveluista 15 % alennus.

n	 Yrittäjälle ilmainen kartoitustapaaminen ja tukea henkilökohtaisissa lainopillisissa

 asioissa.

Lisätietoja: danskebank.fi/akava

www.if.fi/yty
www.if.fi/yty
https://danskebank.fi/akava
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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 sopimus-

tunnisteen (CDP) 832070 varausvaiheessa. 

Varaukset: www.hertz.fi, Hertz Varaus-palvelusta

puh. 0200 11 22 33 (0,75 EUR / min + pvm / mpm)

tai omasta matkatoimistostasi.

Vuokrauksen yhteydessä on esitettävä SAVALin 

jäsenkortti.

a-Lomat 
Mökkejä 
A-lomat vuokraa lomamökkejä ja -huoneistoja. 

Välityksessä on 18 loma-asuntoa ympäri 

Suomen. 

Lomahuoneistot varataan osoitteessa 

memberplus.fi/lomahuoneistot

Hostellit
Varaamalla majoituksesi jäsenten omasta 

Hostellit.fi -varausjärjestelmästä, saat heti 10 % 

jäsenalennuksen majoituksestasi kotimaan 

hostelleissa. Hostellimajoitus on edullinen 

vaihtoehto myös ulkomaan reissuillasi. 

Kansainvälisellä hostellikortilla valittavanasi 

on lähes 4000 HI-hostellia noin 90 maassa. 

Hostellikortilla saat niissäkin vähintään 10 % 

majoitusalennuksen tai se on jopa edellytys 

yöpymiselle joidenkin maiden hostelleissa. 

Kortilla saat myös useita muita matkailuun 

liittyviä alueellisia etuja Suomessa ja ulkomailla 

sekä ajankohtaisia reissuvinkkejä sekä tietoa 

edullisista majoitusvaihtoehdoista suoraan 

sähköpostiisi.

Akavalaisen liiton jäsenenä voit ostaa 

kansainvälisen hostellikortin jäsenhintaan 

15 € (normaalihinta 20 €). Kortti on voimassa 

ostovuotta seuraavan vuoden loppuun asti.

Lisätietoja: www.hostellit.fi

Hyvinvointilomia
A-lomat tarjoaa hyvinvointia tukevia lomia, 

jotka toteutetaan sosiaali- ja terveysministeriön 

tuella Veikkauksen tuotoista, yhteistyössä 

Hyvinvointilomat ry:n kanssa.

Lisätietoja: https://memberplus.fi/

a-lomat/tuetut-lomat

s a Va L

Member+ jäsenetu-
palvelu
Member+ on A-lomat ry:n omistama 

jäsenetupalvelu. Se tarjoaa ajankohtaisia 

etuja SAVALin ja muiden akavalaisten 

ammattiliittojen jäsenille sekä heidän 

perheenjäsenilleen. Member+ välittää A-lomien 

sekä jäsenjärjestöjen loma-huoneistoja (ei 

YTYn omistamia). Voit rekisteröityä maksutta 

palveluun käyttäjäksi. SAVALin jäsenenä valitse 

ammattijärjestövalikosta YTY, jotta varmistat 

kaikkien sinulle kuuluvien etujen näkymän 

palvelussa.

Voit myös liittyä Facebook-ryhmään tai seurata

Member+-tarjontaa Instagramissa. 

Lisätietoja: memberplus.fi

www.hertz.fi
https://memberplus.fi/lomahuoneistot
www.hostellit.fi
https://memberplus.fi/a-lomat/tuetut-lomat
https://memberplus.fi/a-lomat/tuetut-lomat
http://memberplus.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-Plussa-ominaisuus, 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 

n	 2,2 senttiä / litra alennusta bensiinistä ja dieselöljystä, 

n	 5 % nestekaasusta ja 

n	 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 ajankohtaiset edut osoitteesta www.teboil.fi/liitto

www.teboil.fi/liitto
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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)

www.clubone.fi/erikoisliittyminen
mailto:erikoisliittymiset%40tallinksilja.com?subject=
www.clubone.fi
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eckerö Line

Viking Line 
Vapaa-ajan risteilyt

Etu on jopa 20 % päivän hinnasta. Varaukseen myöhemmin tehtävät muutokset saattavat 

vaikuttaa myös aiemmin varattujen palvelujen hintaan.

n	 Helsinki-Tukholma -risteily, tuotetunnus FKKRY

n	 Helsinki-Tallinna Päiväristeily, tuote tunnus FKKRYD

n	 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 %,

Turku-Maarianhamina-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 FVRES

Voit myös käyttää kausittain voimassa olevia arvokuponkitarjouksia, etu kaudesta ja reitistä 

riippuen jopa 50 % päivän hinnasta, tuotetunnus FPREIT

Liity ilmaiseen Viking Line Clubiin, joka tarjoaa parhaat edut www.vikingline.fi/viking-club

Varaukset netissä www.vikingline.fi tai myyntipalvelusta ilmoittamalla tuotetunnus

puh. 0600 41577 (2,01 € / vastattu puhelu + pvm / mpm)

Saat vapaa-ajan reitti- ja risteilymatkan jäsenhintaan. Alennuksen saa vain verkkokaupasta 

käyttämällä alla olevalta sivustolta löytyvää tuotekoodia varausvaiheessa.

Voimassa oleva jäsenkortti on varauduttava esittämään pyydettäessä lippujen lunastuksen 

yhteydessä.

Lisätietoja: eckeroline.fi/akava

www.vikingline.fi/viking-club
www.vikingline.fi
https://www.eckeroline.fi/liittotarjoukset?link=akava


s a Va L

20

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?
n	 ilmoittaudu viimeistään ensimmäisenä työttömyys- tai lomautuspäivänä

 työttömäksi työnhakijaksi www.te-palvelut.fi

n	 pidä työhakemuksesi voimassa TE-toimiston antamien ohjeiden mukaan

n	 lähetä KOKO-kassalle ensimmäinen päivärahahakemus kahden viikon jälkeen

 ja huolehdi, että mukana on kaikki vaadittavat liitteet. Ks. ohjeet www.koko-kassa.fi

 Jatkohakemukset lähetetään neljän viikon jaksoissa tai kuukausittain.

n	 jos työttömyytesi/lomautuksesi kestää yli kolme kalenterikuukautta, voit hakea

 alennusta SAVALin jäsenmaksusta. Alennettu jäsenmaksu on 15 €  /  kk. Alennuksen

 hakuohjeet löytyvät nettisivuiltamme. Ota yhteyttä jäsensihteeriin, toimisto@saval.fi

 tai puh. (09) 2510 1310.

https://www.te-palvelut.fi/te/fi/
https://www.koko-kassa.fi/
mailto:toimisto%40saval.fi?subject=
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…  saan lapsia, opiskelen, jään vuorotteluvapaalle tai pitkälle
 sairauslomalle?

Myönnämme alennusta normaalista jäsenmaksusta niille jäsenille, jotka ovat ilman palkka-

tuloja tai palkaksi luettavaa kertakorvausta työttömyyden, perhevapaan, vuorotteluvapaan, 

opiskelun tai pitkäaikaisen sairauden takia. Lyhin alennukseen oikeuttava aika on kolme 

täyttä kalenterikuukautta. Alennettu jäsenmaksu on 15 €  /  kk. Alennuksen hakuohjeet löytyvät 

nettisivuiltamme.

…  lähden ulkomaankomennukselle?
Komennussopimus on hyvä tutkituttaa työsuhdelakimiehillä ennen allekirjoittamista. YTYn 

nettisivuilta löydät runsaasti tietoa ulkomaantyöstä ja asioista, jotka on hyvä muistaa ottaa 

huomioon. Laita hakukenttään hakusanaksi ulkomaantyö. Jos olet Suomen sosiaaliturvan 

piirissä, jäsenyys kannattaa pitää voimassa normaalisti. 

…  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 jäsenpalvelupäälliköltämme, puh. (09) 2510 1370.
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SAVALin toimisto

Postiosoite: Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki

Käyntiosoite: Kellosilta 7, 00520 Helsinki

toimisto@saval.fi, www.saval.fi

Korkeasti koulutettujen kassa KOKO

Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki

Käyntiosoite: Ratavartijankatu 2 B, 4.krs

www.koko-kassa.fi

Asiakaspalvelu vain ajanvarauksella.

Varaukset netissä tai puhelimitse.

Puhelinpalvelu: (09) 4763 7600.

Tarkista palveluajat nettisivuilta.

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa SYT

PL 86, 00251 Helsinki

Käyntiosoite: Mannerheimintie 76 A

Toimisto palvelee: ma - to klo 9 –14

Puhelinneuvonta: Puh: (09) 622 4830

ma - to klo 9 –12 ja ti 13 –15

neuvonta@syt.fi, www.syt.fi

YhteystietojasaVaLin
hallitus 2020

SAVALin hallitukseen puheenjohtaja ja 

jäsenet valitaan kahdeksi toimivuodeksi 

kerrallaan. Vuosittain puolet hallituksen 

jäsenistä on erovuorossa.

PuHeeNjoHTAjA

Westerlund Erkka

Muut haLLituksen Jäsenet

Hannele Forsman

Pirkko Haapala

Matti Heikkilä

Sirkka Kaipio

Pyry Lukkarila

Juuso Milén

säännöt
SAVALin säännöt löytyvät nettisivuilta 

kohdasta Tämä on SAVAL.

mailto:toimisto%40saval.fi?subject=
https://www.saval.fi/jarjestot/suomen-ammattivalmentajat-saval.html
https://www.koko-kassa.fi/
mailto:neuvonta%40syt.fi?subject=
www.syt.fi




Suomen Ammattivalmentajat SAVAL
Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki

toimisto@saval.fi, www.saval.fi

Kuvat Adobe Stock ja YTYn arkisto Ulkoasu Viestintänetti Oy, Jyväskylä Painotalo Painomerkki

suosittele saVaLia!
Saat jokaisesta hankkimastasi uudesta SAVALin 

jäsenestä 40 euron SuperLahjakortin, jolla 

voit valita itsellesi lahjakortin yli 100 liikkeen 

ja elämyksen valikoimasta. Pyydä liittyjää 

ilmoittamaan nimesi ja sähköpostiosoitteesi 

liittymislomakkeen Lisätietoja-kohdassa, niin 

saamme toimitettu lahjakortin sähköpostiisi. 

mailto:toimisto%40saval.fi?subject=
https://www.saval.fi/jarjestot/suomen-ammattivalmentajat-saval.html

