”Tällä alalla sattuu ja tapahtuu.
MaRa on kumppani, jonka
kanssa voi aina keskustella.
Meillä on yhteinen kieli ja
yhteiset tavoitteet.”
Pekka Terävä, Ravintola Olo,
Helsinki

Kuva Timo Niemi

apuna Yrityksesi arjessa
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

Henkilökohtaista palvelua ja
ratkaisuja yritystoimintaasi
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry on alan yritysten oma liitto, jolta saat kattavat jäsenpalvelut.
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Alaan erikoistuneet lakimiehet palvelevat sinua liiketoimintaasi liittyvissä suurissa ja pienissä kysymyksissä. Näin sinä voit keskittyä olennaiseen: asiakkaisiin ja liiketoimintasi pyörittämiseen.
Kattavat neuvontapalvelut sisältyvät jäsenmaksuun. Jäsenmaksu maksaa itsensä takaisin usein jo
ensimmäisen neuvontapuhelun myötä. Saat meiltä
myös asiantuntevat oikeudenkäyntipalvelut edulliseen jäsenhintaan.
Autamme sinua anniskeluluvan hausta joustavien
työaikojen käyttöön. Katso takasivulta esimerkkejä
aiheista, joista voit kysyä MaRan asiantuntijoilta!
ista tietoa
ajankohta

Uutiskirje pitää askeleen edellä
Kerran kuussa ilmestyvä MaRan sähköinen uutiskirje
pitää sinut ajan tasalla tulevista lakimuutoksista ja
vireillä olevista asioista ja tapahtumista.
Vitriinistä saat ideoita
Vitriini on alan johtava matkailu- ja ravintola-alan
ammattilehti, joka on suunnattu yrittäjille ja liikkeenjohdolle. Jo vuodesta 1928 lähtien ilmestynyt Vitriini
kertoo alan tekijöistä, taustoista ja trendeistä. Alan
arvostettu julkaisu postitetaan kaikkiin toimipaikkoihisi kahdeksan kertaa vuodessa.

Työehtosopimukset, lomakkeet ja ohjeet
käytössäsi
MaRan verkkosivuilla käytössäsi ovat työsuhdeasioi
den tietopankki ja lakiasioiden tietopankki, joista
löydät vastauksen moneen tärkeään kysymykseen.
Käytettävissäsi ovat mm. voimassa olevat työehtosopimukset, palkkataulukot ja työsuhdeasioiden
lomakkeet. Sivuilla on myös paljon muita ohjeita ja
malleja, esimerkiksi omavalvontaohjeet, varaus- ja
peruutusehdot ja ohjeet vuokrasopimuksen tekoon.
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Päivitä tietosi kursseilla
Tarjoamme alan asiantuntevinta koulutusta edulliseen jäsenhintaan yrittäjille ja esimiehille ympäri
Suomen. Saat myös yrityskohtaista koulutusta
oman yrityksesi tarpeisiin räätälöitynä.
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Kuva Timo Heikkala

”MaRan kautta olemme päässeet
pk-yrittäjinä vaikuttamaan asioihin ja tavanneet paljon muita samanhenkisiä yrittäjiä.”
Leena Haataja ja Bahri Karagümüs,
Ravintola Istanbul Oriental, Oulu

Kysy näistä:
Palvelemme jäseniä muun muassa seuraavissa asioissa:
Työsuhderiitojen selvittäminen
Työsopimus
• työsopimuksen tekeminen
• koeaika
• työsopimuksen päättäminen
Yt-neuvottelut
Palkkaus
• palkan määräytyminen
• korvaukset lisä- ja ylityöstä
sekä vapaapäivistä
• palkankorotukset
Työaika
• työvuorolistan laatiminen
• työaikasuunnittelu

Poissaolot
• vuosiloman ansainta ja
sijoittaminen
• sairauspoissaolot
• perhevapaat
Anniskeluasiat
Elintarvikeasiat
Turvallisuus
Lupien hakeminen
Sopimukset
• vuokrasopimus
• alihankinta
• liikkeen luovutus
• tavarantoimittajat

Jäsentyytyväisyyskyselyn
mukaan

90 %

MaRan jäsenistä
on sitä mieltä, että

• MaRan henkilökunta on
palvelualtista
• MaRalaisia on helppo
lähestyä
• MaRan asiakaspalvelu on
osaavaa ja nopeaa

Mikä mara?
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
• edustaa matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita
tarjoavia yrityksiä
• ajaa alan yritysten ja työnantajien etuja
• apunasi kolmekymmentä asiantuntijaa
• 2 400 jäsenyritystä, joiden liikevaihto on yli 85 %
toimialan koko liikevaihdosta Suomessa

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
Merimiehenkatu 29, 00150 Helsinki • puhelin 09 6220 200 • www.mara.fi

”Aloittava työnantaja oikoo monta mutkaa MaRan avulla. Yksi viisaimmista päätöksistämme oli
liittyä MaRaan liikenneasemamme suunnitteluvaiheessa. Käytimme neuvontapalveluita jo ennen
työsopimusten tekoa.”
Kim Sarro, Teboil Avia, Vantaa

Kuva Timo Niemi
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ara.fi

Valitse itsellesi sopivin tapa liittyä
• Liity verkossa: www.mara.fi > liity jäseneksi.
Lähetä pikaliittymislomake tai tulosta ja täytä
jäsenhakemus ja palauta se postitse.
• Tilaa jäsenpaketti puhelimitse numerosta
(09) 6220 200 / jäsenpalvelu. Paketti sisältää jäsenhakemuksen ja tietoa MaRasta.
• Voit käydä täyttämässä jäsenhakemuksen myös
Restamarkin myymälässä (Merimiehenkatu 29,
Helsinki).
Edut ovat käytössä heti liityttyäsi
• Kun hakemuksesi on hyväksytty, saat meiltä tervetulotoivotuksen sähköpostilla. Tämän jälkeen MaRan neuvontapalvelut ja jäsenedut ovat käytössäsi.

• Viestistä näet jäsennumerosi. Ilmoita se Edenred
Finland Oy:lle Ticket Lounassetelin ja Ticket Lounaskortin provisioalennusta varten.
• Kirjeenä saat tervetulopostituksen, jossa on mukana mm. jäsentarra ulko-oveesi kiinnitettäväksi.
Tarralla viestit olevasi järjestäytynyt yrittäjä ja
työnantaja.
Jäsenmaksu perustuu palkkasummaan (0,175
prosenttia edellisen vuoden palkoista). Minimimaksu
vuodessa on 430 euroa (vuonna 2014). Liittymisvuonna se veloitetaan vain liittymiskuukaudesta alkaen.
Liittymismaksu on 40 euroa.
Kysy lisää: (09) 6220 200 / jäsenpalvelu

Tervetuloa palvelevaan liittoomme!
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
Merimiehenkatu 29, 00150 Helsinki • puhelin 09 6220 200 • www.mara.fi

