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Tere tulemast!
Hea kolleeg! Sinuni jõudis just
Securitase uus infoleht, mille
eesmärgiks on hoida Sind kursis
tööandja tegemistega, kiita
tublimaid, informeerida tööjuubelitest, tutvustada uusi tulijaid,
meie osakondi, kontoritöötajaid.
Lehest ei puudu ka naljanurk,
kuhu kogume kokku naljakaid
juhtumisi/ ütlemisi igapäevatööst. Head lugemist!

TÖÖJUUBELID

:

Andrus Nirk, Tallinna MV turvatöötaja — 10 aastat

Kadri Ainz, Tallinna MV turvatöötaja—10 aastat

Avo Lees, Tallinna MV turvatöötaja—10 aastat

Tamara Merzlikina, vanemraamatupidaja—35 aastat

Valeri Otti, Rakvere turvatöötaja—
5 aastat

Natalja Frei, Tallinna MV turvatöötaja—15 aastat

Uus aasta algab uute numbritega
Selles numbris:

Alates 1. jaanuarist 2015 muutuvad mitmed töötajate töötasusid mõjutavad maksumäärad ja alampalk:
·

Tulumaksu määr 20% (TuMS § 4 lg 1 p 2)

·

Maksuvaba tulu on 154 € kuus ehk 1848 € aastas (TuMS § 23)

·

Töötuskindlusmakse määr töötajale on 1,6% (VV määrus nr 151 § 2)

·

Töötuskindlustuse makse määr tööandjale on 0,8% (VV määrus nr 151 § 3)

·

Töötasu alamäär tunnis on 2,34 € (VV määrus nr 166 § 1 lg 2)

·

Töötasu alamäär kuus on 390 € (VV määrus nr 166 § 1 lg 2)

·

Lapsepuhkuse päevatasu suurus on 18,57 eurot.
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Töövõimetusest teavitamine alates 01.01.2015
Alates 01.01.2015 ei väljasta arst
enam paberkandjal töövõimetuslehte. Mida see töötaja jaoks tähendab?
Kui haigestud ning jääd töövõimetuslehega koju, siis teavita esimesel
võimalusel oma vahetut juhti haigestumisest—soovitavalt vähemalt 4
tundi enne töövahetuse algust, ning
sellest, kui kaua töövõimetusleht võib
eeldatavasti kesta—mis arst arvas, kui
kaua haiguse tõttu tööst eemale võid
jääda. Pikemate haiguste korral informeeri oma juhti vähemalt alati kui
oled raviarsti külastanud ning saanud
teada, kui kaua töövõimetus veel võib
kesta. Lisaks sellele anna juhile teada
täpsed töövõimetuslehe alguse ja
lõpu kuupäevad—eriti oluline on seda
teha enne uue kalendrikuu algust,
sest juht vajab seda infot palkade
tegemisel.

"Paigutage siia lugeja
tähelepanu
äratamiseks loost
mõni huvitav lause
või tsitaat."

Kõige sobivam viis oma juhi teavitamiseks on talle helistada, soovitavalt
tööajal. Töövälisel ajal võid talle
saata sõnumi või e-kirja. Turvatöötajad, kes haigestuvad ootamatult ning
seetõttu ei saa tulla töövahetusse,
peavad sellest koheselt teavitama
korrapidamisteenistust, kes saab
hakata operatiivselt haigestunud
töötajale asendust otsima.
Miks ei võiks juht ise riigiportaalist
järgi vaadata, kas Sa haigestusid või
mis on Sinu töövõimetuslehe kuupäevad? Riigiportaalile omab ligipääsu ainult raamatupidaja, ka tema
saab seda teha vaid isikupõhiselt, st
tal peab olema info selle kohta,
milline töötaja mis ajal töövõimetuslehel oli.
Kokkuvõtteks. Oma haigestumisest,
haigestumise eelduslikust kestusest,
töövõimetuslehele jäämise alguse–

Siseloo pealkiri
See lugu mahutab 100–150 sõna.
Infolehtedes kajastatavate teemade
valik on peaaegu piiramatu. Võite
kaasata lugusid, mis keskenduvad
teie valdkonna tänapäevastele
tehnoloogiatele või uuendustele.
Võite kajastada ka ärialaseid või
majandustrende või teha oma klientidele huvipakkuvaid prognoose.
Kui infolehte levitatakse ettevõttesiseselt, võite kommenteerida uusi
tööprotseduure või ettevõtte arenguid. Müüginäitajad või tulud näitavad, kuidas teie ettevõte on arenenud.

Mõni infoleht sisaldab veergu, mida
igas numbris uuendatakse (nt nõuandeveerg, raamatuülevaade, ettevõtte juhi kiri või juhtkiri). Võite
lisada ka uute töötajate või tähtsamate klientide või hankijate profiili.

Siseloo pealkiri

Pilti või graafikat kirjeldav pealdis.

Sellesse artiklisse saab lisada 75–
125 sõna.

da mitmesuguseid tööriistu kujundite ja sümbolite joonestamiseks.

Piltide või graafika valimine on
oluline osa infolehe sisu lisamisel.

Kui olete pildi valinud, paigutage
see artikli juurde. Paigutage pildi
pealdis kindlasti pildi juurde.

Mõelge artiklile ja küsige endalt, kas
pilt toetab või täiendab sõnumit,
mida soovite edastada. Ärge valige
pilte, mis kontekstiga ei sobi.
Microsoft Publisher sisaldab tuhandeid lõikepilte, mille seast saate
valida sobiva ning importida selle
oma infolehte. Samuti saate kasuta-
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ja lõpukuupäevast PEAB iga töötaja
oma vahetut juhti ISE INFORMEERIMA. Iga töötaja haigestumine
toob kaasa vajaduse muuta töökorraldust ja töögraafikuid—arvesta
sellega ning informeeri oma juhti
kõigist tööga seotud olulistest
asjaoludest esimesel võimalusel.
Küsimuste korral võta julgesti
ühendust personalijuhi Marge
Litvinov’ iga (tel 6139 279,
Securitase mobiililt helistades
6280, e-post
marge.litvinov@securitas.ee) või
raamatupidaja Merika Sehver’ iga
(tel 6139 272, e-post
merika.sehver@securitas.ee).
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Tundmatu tuttav—vanemraamatupidaja Tamara Merzlikina
“Tundmatu tuttav” on meie infolehe
rubriik, mis tutvustab Sulle Securitase
kontoritöötajaid—inimesi, kelle nime
ja ehk häältki oled telefonis kuulnud,
kuid Sul ei ole aimugi, kes end selle
hääle ja nime taga võiks peita.
Oleks lausa patt, kui meie esimeseks
tutvustatavaks ei oleks Securitas
Eesti AS-i staažikaim töötaja TAMARA MERZLIKINA, ametinimetuselt
vanemraamatupidaja. Usu või mitte,
aga Tamaral täitus selle aasta 8.
jaanuaril Securitases (arvestades ka
Securitase-eelkäijaid) 35 aastat.
Super tulemus!

ma. Securitase-karjäär sai alguse
1980. aastal Eesti Pangas. 1992.
aastal liitus ta raamatupidajana Eesti
Panga inkassatsiooniosakonnast
loodud ettevõttega AS Inkassaator,
millest omakorda sai hiljem AS
Securitas Rahaveod. Mõni aasta
hiljem liitusid Securitas Tekniika ning
AS Securitas Rahaveod üheks ettevõtteks—Securitas Eesti AS.
Tamara teeb raamatupidaja-tööd, st
tööd numbritega ning ta enda sõnul
sobib

Tamara on sündinud Veevalajatähtkujus, 07. veebruaril 1958. aastal. 1979. aastal tuli Tamara Eestisse,
abiellus siin ning jäi püsivalt siia ela-
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Securitas on teadmiste liider turvavaldkonnas
Suur-Sõjamäe 46
11415 TALLINN
Telefon: 6139 200
E-post: keegi@example.com

Siia võite lisada lühikese ettevõtet tutvustava lõigu. See võiks sisaldada ettevõtte eesmärki, missiooni, loomise kuupäeva ning lühikest ajalooülevaadet. Võite kaasata ka ettevõtte pakutavate toodete, teenuste või programmide loendi, ettevõtte tegevuspiirkonna (nt Lääne-USA või Euroopa turud) ning teenindatavate klientide või liikmete tüüpide
profiili.
Mõistlik oleks sisestada kontaktisiku nime lugejate jaoks, kes soovivad teie ettevõtte kohta lisateavet.

Liitu meiega Facebookis:
www.facebook.com/securitas.ee

Tagaküljeloo pealkiri
See lugu mahutab 175–225 sõna.
Kui teie infoleht volditakse ja saadetakse postiga, ilmub see lugu tagaküljel. Seetõttu on soovitatav koostada see nii, et see oleks pilguga
haaratav.
Küsimuste-vastuste vormis lugu on
hea võimalus lugejate tähelepanu
tõmbamiseks. Võite koostada küsimused pärast viimase numbri väljaandmist saadetud küsimuste põhjal
või esitada mõne üldise küsimuse,
mida teie ettevõtte kohta korduvalt
küsitakse.

Pilti või graafikat kirjeldav
pealdis.

Infolehele isiklikuma tooni andmiseks võite lisada oma ettevõtte
juhtkonna liikmete nimed ja ametinimetused. Kui teie ettevõte on
väike, võite loetleda kõigi töötajate
nimed.
Kui mingitel toodetel või teenustel
on standardhinnad, võite lisada siia
nende loetelu. Võite tutvustada

lugejatele muid suhtluskanaleid,
mis teie ettevõttes kasutusel on.
Samuti võite siin lugejatele meelde
tuletada, et nad märgiksid oma
kalendrisse mingi korduva sündmuse (nt iga kuu kolmandal neljapäeval
toimuva hommikuse koosoleku
hankijatega või kaks korda aastas
toimuva heategevusoksjoni).
Kui ruumi jääb üle, võite siia lisada
lõikepildi või mõne muu pildi.

