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Kasko, joka ei
jätä tien päälle
*NYT
Liittokasko,
Turvakasko tai
Peruskasko

-50 %

Me olemme turvasi tien päällä – joka ikisellä kilometrillä. Liikennevakuutuksen lisäksi löydät meiltä kattavimmat kaskot autollesi. Ammattiliittojen
jäsenille räätälöity Liittokasko ei jätä sinua pulaan: sen laaja sijaisautoetu
takaa vara-auton käyttöösi parhaimmillaan jopa tunnissa, jos oma ajopelisi
saa kohtalokkaan kolhun tai simahtaa teknisen vian takia kesken matkan.

Kurvaa osoitteeseen turva.fi ja päivitä kaskovakuutus ajan tasalle.
* Etu on voimassa verkkokaupassa ja koskee yksityisasiakkaan henkilö- tai pakettiauton uutta Liittokasko-, Turvakasko- tai Peruskaskovakuutusta, jonka alkamispäivä on
5.1.-31.3.2018. Edun saa ensimmäisen vuoden vakuutusmaksusta.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva • www.turva.fi • puh. 01019 5110
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Aktiivimalli eli työttömyysturvan
leikkaus puhuttaa
S

uomen hallitus muisti työttö-

seen. Työttömän on saatava lyhytai-

ko tämä kivuliaista ”kikyn” hyväksy-

sia ennen sopimusten päättymistä.

miä heti vuodenvaihteesta lu-

kaisesta työstä ensin työnantajalta

misprosesseista eri liitoissa?

Sähköliiton jäsenet odottavat uusil-

kien, kun työttömyysturvan heiken-

palkka tililleen ja todistus tehdystä

Kilpailukykysopimusta kokonai-

nykset astuivat voimaan. Työttö-

työajasta saadakseen soviteltua an-

suutena on tietysti hankala irtisa-

den nousua ja talkoo- eli ”kiky-tun-

män on kolmen kuukauden tarkas-

siopäivärahaa. Monissa tapauksissa

noa tai perua, koska esimerkiksi

tien” poistamista. Näistä lähtökoh-

telujaksolla oltava töissä vähintään

tämä voi kestää huomattavan kau-

työntekijöiden sosiaalivakuutusmak-

dista neuvottelut tulevat olemaan

18 tuntia tai ansaittava omalla yri-

an, vaikka elämisen kulut juoksevat

sujen korotukset on viety lainsää-

hyvin haasteelliset erityisesti, kun

tystoiminnalla vähintään 241,04

kuitenkin koko ajan ja laskujen erä-

däntöön. Työaikojen pidennykset on

tarkastelee muiden liittojen jo teke-

euroa tai osallistuttava viisi päivää

päivissä ei ole ”soviteltavaa”.

puolestaan sisällytetty työehtoso-

miä sopimuksia.

työllistymistä edistäviin palveluihin.
Jos työtön ei täytä ehtoja, hänen

SAK järjestää poliittisen mielenilmaisun 2. helmikuuta työttömyys-

ta sopimuksilta selkeää reaaliansioi-

pimuksiin, ja näiltä osin on tietysti
mahdollisuus toimiakin.

Talvi on tullut ja hiihtokelit ovat vä-

päivärahaansa leikataan seuraavan

turvan leikkauksia vastaan. Toivot-

65 etuuden maksupäivän ajaksi va-

tavasti se saa kansalaiset laajas-

ihmetyttää, ettei neuvottelupöydissä

täällä Pirkanmaalla. Päivä pitenee,

jaalla viidellä prosentilla.

ti liikkeelle.

toistaiseksi ole laajemmin tai pon-

ja myös kevät lähestyy. Pidempien

tevammin vaadittu työaikojen pi-

päivien myötä toivon meille hyviä

dennysten poistamista.

sopimusratkaisuja neuvottelupöy-

Hallituksen suunnitelmissa on lisää heikennyksiä työttömyystur-

HALLITUS RIKKOO KILPAILU-

vaan. Kevään aikana käsitellään

KYKYSOPIMUSTA TYÖTTÖMYYS-

Henkilökohtaisesti minua hieman

distä. Kaikille liiton jäsenille myös

mallia, jossa työttömän olisi edel-

TURVAN LEIKKAUKSILLA

TYÖEHTOSOPIMUS-

Noudatamme Julkisen sanan neuvoston määrittelemää hyvää journalistista tapaa.

lisen lisäksi haettava vähintään

Kun kilpailukykysopimus sovittiin,

NEUVOTTELUT KÄYNNISSÄ

12 työpaikkaa 3 kuukauden aika-

hallitus sitoutui siihen, ettei työttö-

Sähköliiton suurimmilla sopimus-

na. Mikäli tämä ehto ei täyty, työt-

myysturvaan tehdä lisäleikkauksia.

aloilla, sähköistys- ja sähköasen-

Painopaikka: Sanomala, Vantaa
Ilmoitushinnat tekstisivulla:
Mustavalko
2,25 €/pmm
Neliväri-ilmoitukset
3,00 €/pmm
Työpaikkailmoitukset ja
ammattiosastot -50 %
Mainostoimistoalennus -15 %

tömyysturvaan tulee 60 päivän ka-

Nyt näitä leikkauksia on sovitusta

nusalalla sekä energia-ICT-verkos-

renssi.

huolimatta tehty, ja lisää on luvas-

toalla käydään parhaillaan työehto-

Ilmoitusmyynti:
Ekamedia
Puhelin: 044 344 4414
emmi.kallio@ekamedia.net

hyvää alkanutta vuotta!

Jo voimaan astuneen muutoksen

sa. Hallitus on suhtautunut välinpi-

sopimusneuvotteluja. Nykyiset sopi-

johdosta työtön on käytännössä vel-

tämättömästi tehtyyn sopimukseen

mukset päättyvät tammikuun lopus-

voitettu ottamaan vastaan lyhytai-

ja sen sopijapuoliin.

sa. Neuvottelut etenevät hitaasti, ja

kaista työtä, joka voi vaikeuttaa toimeentuloa pidemmän aikaa.
Työttömyysturvalainsäädäntömme

Ammattiyhdistysliike ei ole vaati-

osapuolet molemmissa neuvottelu-

nut kilpailukykysopimuksen tarkas-

pöydissä ovat tehneet melkoisesti

telua ja on toistaiseksi pidättäytynyt

muutosesityksiä sopimukseen.

taipuu työttömän kannalta huonos-

pelkästään heristelemään sorme-

ti lyhytaikaisen työn vastaanottami-

aan hallituksen toimille. Johtunee-

hintäänkin kohtuulliset, ainakin

SAULI VÄNTTI

Tässä vaiheessa ei ole nähtävissä, että saisimme neuvottelutulok-

puheenjohtaja

Osastot toimivat -ilmoitukset:

4

lähetä osoitteeseen
www.sahkoliitto.fi/ammattiosastot/
osastot-toimivat

6

Lehden tilaushinta:
30 €/vsk kotimaa
40 €/vsk ulkomaat

8
9
SÄHKÖALOJEN
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AMMATTILIITON
JÄSENLEHTI.
Perustettu 1957
Lehti ilmestyy
10 kertaa vuodessa.
Seuraava Vasama ilmestyy
1.3.2018
Aineistot 19.2. mennessä.

Työsuhde- ja työehtosopimusasiat:
puh. 03 252 0700
Järjestämis- ja järjestötyö:
puh. 03 252 0600

Elveran verkostoasentajilla riittää maakaapelointitöitä. Välillä miehet olivat linjanraivaustöissä itärajan tykkylumialueilla. Lisää sivulta 12.
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Aktiivimalli tyrmätään
porukalla!
Sähkötapaturmat ja
vastuut
Järjestämistyö etenee
Ilmoittaudu
jäsenristeilylle
Työuupumus hallintaan
Kärkimies: Lauri Lyly
Elveran
tykkylumisavotta
Jäsenpalvelut
Jorma Tiuraniemi 60
Työttömyyskassa
Kurssit
Selfiessä
Osastot toimivat
Elledningen
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SAK:laiset liittopäättäjät kokoontuivat
Helsingin Messukeskukseen 23. tammikuuta
kuulemaan ja keskustelemaan
SAK:n vaihtoehdoista aktiivimallille.

Sähköliiton työnseisaus tukee
SAK:n mielenilmausta
aktiivimallin kumoamiseksi


TEKSTI JA KUVAT: RIITTA KALLIO

Sähköliiton hallitus vastustaa aktiivimallia yksimielisesti ja pitää sitä kiky-sopimuksen vastaisena.

– Pyrimme työnseisauksen aikana turvaamaan kaikkien sähkönsaannin. Työttömiä tässä ollaan puolustamassa,
eikä tarkoituksena ole vaikeuttaa tavallisten ihmisten elämää, puheenjohtaja Sauli Väntti (toinen oikealta) vakuuttaa.
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YLITYÖKIELTO ENERGIA-,
ICT- JA VERKOSTOALALLE
1.2.2018 ALKAEN
M
ikäli Energia-, ICT- ja verkos-

nysesitykset ja työnantajan tarjoama

toalan TES-neuvottelut ei-

saneluvalta eivät ole oikea suunta tai

vät vauhdittuneet Vasaman painoon-

tapa korjata luottamusta ja ostovoi-

menon jälkeen, alan ylityökielto al-

maa kohentuneessa taloustilantees-

kaa tänään 1. helmikuuta Vasaman

sa. Energia-, ICT- ja verkostoalan yri-

ilmestyessä. Ylityökielto alkaa kel-

tysten tuloskunto ja tulevaisuuden

lo 6, ja sen päättymisestä ilmoite-

näkymät ovat hyvällä tolalla. Palkan-

taan erikseen.

korotuksille ja työehtojen myöntei-

Tarkista viimeisin tilanne osoitteesta www.sahkoliitto.fi.

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta suomensi aktiivimallin reilusti ”raippamalliksi”, joka kurittaa työttömiä.

Sähköliitto tavoittelee ylityökiellolla työehtosopimuksen syntymis-

selle kehitykselle on tilaa, koska viimeiset neljä vuotta alalla ovat olleet äärimaltillisia ja työntekijöille on
jaettu vain lähes nollakorotuksia.

tä mahdollisimman pian. Kielto on
laillinen toimenpide sopimuksetto-

MITEN TOIMIA LITYÖKIELLON

ähköliitto toteuttaa kaikkia lii-

leikkauksista. Sähköliitto vaatii hal-

Tapaamisessa liittopäättäjät keskus-

man tilan alkaessa 1. helmikuuta.

AIKANA?

ton jäseniä koskevan vuorokau-

litusta nyt käynnistämään toimenpi-

telivat työttömyysturvaa leikkaavasta

Alan työehtosopimuksen voimassaolo

Ylityökiellon aikana alalla ei tehdä

den mittaisen poliittisen työnseisa-

teet työttömyysturvan lakimuutoksen

aktiivimallista ja SAK esitteli oman

päättyi 31. tammikuuta.

säännöllisen työajan ylittävää työtä.

uksen, jotta liiton väki pääsee osal-

perumiseksi, sanoo Sähköliiton pu-

vaihtoehtonsa mallille.

listumaan SAK:n #Äänityöttömälle-

heenjohtaja Sauli Väntti.

S

mielenilmaukseen Senaatintorille

Hän muistuttaa, että mielenilma-

SAK ei missään vaiheessa hyväk-

Sähköliitto päätti ylityökiellosta,

Liukuvaa työaikaa noudattavat työn-

koska sopiminen liittojen ja työnan-

tekijät tekevät vain sovittua päivit-

synyt aktiivimallia eikä osallistunut

tajien välillä on ajautunut työnantaji-

täistä työaikaa, eikä liukumia tule

helmikuun toisena päivänä. Lakon

us kohdistuu hallituksen työttömyys-

sen valmisteluun. Toimme kantam-

en ota tai jätä -tarjouksiksi. Energia-

kerryttää. Lisä- tai ylityötä ei tehdä.

ulkopuolelle rajattiin ihmishengen

turvapolitiikkaan, ei työnantajiin tai

me esiin ministeriöiden ja eduskun-

teollisuus ry ja Palvelualojen työn-

ja terveyden turvaamiseksi tehtä-

työehtosopimuksiin.

nan kuulemisissa ja teimme kaik-

antajat Palta ry tarjoavat neuvottelu-

vät työt.

Myös hälytystyöt ovat ylityötä ja
ylityökiellon piirissä.

kemme, että se ei olisi toteutunut,

esityksiä, joissa työnantaja päättää

SAK KOKOAA LIITOT

painotti SAK:n työllisyysasioiden

yksipuolisesti työehdoista tai ehdot

lisä- tai ylityötä. Jos varallaolosta on

jantaiaamuna 2.2.2018 ja päättyy

SENAATINTORILLE

päällikkö Pirjo Väänänen.

siirretään paikallisesti ratkaistaviksi.

jo aikaisemmin sovittu, työntekijän

seuraavana aamuna myös kuudel-

Rakennusliitto, AKT ja Teollisuusliit-

ta. Työnseisauksen tarkoituksena on

to etunenässä ovat ilmoittaneet osal-

AKTIIVIMALLIN KOLME

tojen edunvalvonta ohitetaan parhai-

työnantajalle, että varallaoloon liitty-

mahdollistaa Sähköliiton jäsenten

listuvansa mielenilmaukseen jäse-

SUDENKUOPPAA

ten työpaikoilla, kun luottamusmie-

viä työtehtäviä ei tehdä lisä- tai yli-

osallistuminen palkansaajakeskus-

nistöään laajasti koskevalla vuoro-

Aktiivimalli vaatii työnhakijaa osoit-

hiä painostetaan sopimaan asioista

työnä. Varallaolo hoidetaan vastaan-

järjestö SAK:n järjestämään poliitti-

kauden lakolla. Useissa muissakin

tamaan aktiivisuuteensa lyhyillä työ-

vain työnantajien etujen mukaisesti.

ottamalla puhelut ja vikailmoitukset

seen mielenosoitukseen Helsingissä

SAK:n liitossa on jo tehty järjestö-

keikoilla, työllisyyttä edistävillä pal-

Työnantajien asenne osoittaa välin-

mutta korjaustoimenpiteet tehdään

kyseisenä päivänä. Mielenosoituksel-

päätöksiä mielenilmaukseen osallis-

veluilla tai yritystoiminnalla. Jos

pitämättömyyttä työehtosopimusjär-

säännöllisen työajan puitteissa työ-

la vaaditaan Suomen hallitusta peru-

tumisesta.

työtön ei mihinkään näihin ryhdy,

jestelmää ja työntekijöiden järjestäy-

vuoroluettelon mukaisesti. Työvuoro-

hänen työttömyysturvaansa leika-

tymistä kohtaan eikä edesauta rat-

luetteloita ei tule muuttaa sopimalla

taan, Väänänen listaa.

kaisun syntymistä”, Sähköliitto pe-

työntekijän tai luottamusmiehen vä-

rustelee.

lillä paikallisesti.

Työnseisaus alkaa kuudelta per-

maan kilpailukykysopimuksen vastai-

Ammattiliiton on tehtävä järjestö-

set työttömyysturvan leikkaukset (ak-

päätös poliittiseen lakkoon osallis-

tiivimalli).

tumisesta, jotta sen jäsenet voivat

”Työnantajaliitot näkevät, että liit-

Hän pitää aktiivimallin onnistu-

Varallaolon aikana tehtävä työ on

tai luottamusmiehen pitää ilmoittaa

olla pois työpaikaltaan ilman seuraa-

neena osana, että aloitettu yritys-

MIELENILMAUS

muksia. Palkkaa työnantajan ei kui-

toiminta ei heti vaikuta työttömyys-

kinyt edistämään alan työpaikkojen

köliitto selvittää jälkeenpäin, onko

KOHDISTUU

tenkaan tarvitse maksaa poissaolon

etuuteen, samoin kuuden kuukau-

menestymistä ja liiketoimintakykyä.

ilmoitukset viranomaiselle tehty ja

HALLITUKSEEN

ajalta. Liitto ei myöskään maksa lak-

den koulutusmahdollisuutta ja liik-

Nyt näyttää siltä, että vaihtoehdot

onko hätätyölupa myönnetty. Sähkö-

Sähköliitto kannustaa jäseni-

koavustusta poliittisen mielenilmai-

kuvuusavustusta, jota voi nyt saada

neuvotella ja sopia ovat käymässä

liitto varoittaa työnantajia etukäteen

ään osallistumaan poliittiseen

sun ajalta.

myös osa-aikatyöhön.

neuvottelupöydässä vähiin. Heiken-

hätätyön väärinkäyttämisestä. 

#Äänityöttömälle-mielenilmaukseen.
– Työttömyysturvan aktiivimalli tu-

SAK kutsui 23.1. jäsenliittojensa

Sähköliitto on vastuullisesti pyr-

Hätätyöstä ei voi kieltäytyä. Säh-

Aktiivimallia vastustava kansa-

hallinnot kokoon pohjustamaan

laisaloite on kerännyt nopeassa tah-

lee heikentämään useimpien työttö-

mielenilmauspäivää. Helsingin Mes-

dissa reilusti yli satatuhatta nimeä.

myysturvaa. Kyseessä on selkeä työt-

sukeskukseen kokoontuikin yli 600

Kansalaiset pitävät aktiivimallia

tömyysturvan leikkaus. Hallitus si-

liittohallintojen jäsentä, jotka saivat

epäoikeudenmukaisena ”raippamal-

toutui kiky-sopimuksessa pidättäyty-

lisätietoa ”raippamallin” taustoista

lina”, joka kurittaa työttömiä ja leik-

mään enemmistä työttömyysturvan

ja vaikutuksista työttömyysturvaan.

kaa näiden työttömyysturvaa. 

#ÄÄNITYÖTTÖMÄLLE-MIELENILMAUS
M

ielenilmauksella vaaditaan hallituksen toimeenpaneman aktiivimallin perumista. Sillä vastustetaan myös
hallituksen kaavailemaa aktiivimalli kakkosta, joka toteutuessaan toisi työttömille uusia turvaa leikkaavia

TAITAJA2018-FINAALI TAMPEREELLA

A

mmatillisen koulutuksen suurta-

rustana on sähkö- ja automaatio-

pahtuma Taitaja2018 järjeste-

tekniikan tutkinnon perusteiden kii-

tään 14.–17. toukokuuta Tampereel-

tettävä taso ja työelämän vaatimuk-

la. Ammattitaidon SM-kilpailu käy-

set. Tehtävissä pääosaan nousevat

dään 45 lajissa Messu- ja Urheilu-

turvallinen työskenteleminen, alan

keskuksessa.

säädösten noudattaminen ja korkea-

Ympäri maata käytävistä semifinaaleista noin 400 ammattiin opiskelevaa selvittää tiensä Tampereen
finaaliin.

tasoinen lopputulos.
Taitaja2018-kotisivut löydät osoitteesta taitaja.2018.fi.
Viime vuonna Taitaja2017-kilpai-

Yksi kilpailulajeista on sähkö-

lun sähköasennuslajin voitti Keudan

karensseja. SAK on esittänyt aktiivimallien vaihtoehdoksi kannustavaa työllistymismallia. SAK:n mallissa työttö-

asennus, ja Sähköliitto toimii siinä

opiskelija William Rautakoski Pornai-

mille määrättävät karenssit ovat nykyistä selvästi lievempiä. Malli kannustaa työtöntä. Pelottelun sijaan työtön

kumppanina. Kilpailutehtävien pe-

silta. 

saa tukea ja henkilökohtaista palvelua.
#Äänityöttömälle-mielenilmauksen paikkana on aivan Helsingin keskustassa sijaitseva Senaatintori. Tori on
noin kymmenen minuutin kävelymatkan päässä Helsingin rautatieasemalta. Mielenilmaus alkaa perjantaina 2.
helmikuuta kello 11 ja kestää enimmillään 1,5 tuntia. Senaatintorilla on tarjolla kasvishernekeittoa ja kahvia.
SAK:n alueelliset toimipisteet ovat järjestäneet yhteiskuljetusbusseja Senaatintorilla Helsingissä 2. helmikuuta pidettävään mielenilmaukseen. Bussit kulkevat Helsinkiin 27 reittiä pitkin, ja kuljetukset ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Reitit, aikataulut ja ilmoittautumislinkit löydät Sähköliiton kotisivulta www.sahkoliitto.fi.
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Tässä sähkökeskuksessa oli monta
asiaa pielessä. Se sijaitsi asiakastilassa
avoimena.

Tukesin sähkölaitteistoryhmä valvoo

Jotta PAHIN
ei tapahtuisi
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin tilastot viime
vuonna ilmoitetuista sähkötapaturmista eivät ole vielä
valmistuneet, mutta joka tapauksessa turmia on yli sata.
Suunnilleen puolet niistä sattui sähköalan ammattilaisille
ja puolet maallikoille. Ammattilaisturmissa kuusi
loukkaantumista johtui valokaaresta.
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TEKSTI: MINNA JÄRVENPÄÄ
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KUVAT: POLIISI JA MINNA JÄRVENPÄÄ

Syyttäjän mukaan Hotelli Suomutunturin sähkölaitteiden korjaus- ja huoltotöitä teki henkilö, jolla ei ollut kelpoisuutta tehdä sähkötöitä itsenäisesti. Tukes ei myöskään saanut etukäteisilmoitusta teetettävistä töistä.

-K

uolemaan johtaneet tapaturmat tapahtuivat kesällä. Toisessa säiliöauton pystyyn nostettu säiliö aiheutti kuorman
purkutilanteessa valokaaren osuessaan
sähkölinjaan ja toisessa betonielementtitehtaalla nosturi joutui liian lähelle sähköjohtoja, täsmentää ylitarkastaja Markku Suvanto Tukesin sähkölaitteistoryhmästä.
Suvanto vieraili puhumassa Sähköliiton työympäristöasiain johtokunnalle Tukesin tekemästä sähkötöiden valvonnasta sekä sähkötöiden ja käytön
johtajien vastuista.

ILMOITUSVELVOLLISUUS
VAIN TIETYILLÄ VIRANOMAISILLA
Työympäristöasiain johtokunnassa turmatilastot herättivät keskustelua siitä, ettei yksittäisillä yrityksillä ole velvoitetta ilmoittaa ammattilaisille sattuneista sähkötapaturmista. Tosiasiassa
onnettomuuksia voi siis sattua paljon
tilastoissa mainittua enemmän. Markku Suvanto myöntää, että velvollisuus
on vain tietyillä viranomaisilla.
Tapaturmailmoituksien tarkoitus ei
ole rankaiseminen vaan oppiminen.
Jos ilmoituksen saapumisen jälkeen
kuitenkin tuntuu siltä, että sähkötöiden

KOETINKYNÄ

24/7-YHTEISKUNTA
MULLISTAA TYÖAIKOJA
Kun työntekijä pystyy vaikuttamaan omiin
työaikoihinsa, sillä pystytään vastaamaan
vuorokauden ympäri toimivan yhteiskunnan
tarpeisiin.
Johtokunnan jäsenet Tapio Merilehto Oulaisista, Pasi Lapinlehto Hyvinkäältä, Jukka Alakoski Liedosta ja
Jani Virta Raumalta perehtyvät sähkötöiden ja käytön johtajan vastuisiin.

”TOISSA VUONNA
JAOIMME YLI 30
SANKTIOTA.
ANNOIMME
16 KEHOTUSTA,
7 VAKAVAA KEHOTUSTA
JA 3 KORJAUSMÄÄRÄYSTÄ.”

valvonnassa on puutteita, paikan päälle
tehdään valvontakäynti. Valvontaa tehdään myös ilmiantojen pohjalta. Tukesin sähkölaitteistoryhmä tekee vuodessa noin 250 kenttävalvontakäyntiä, joista osan sähkötapaturmailmoitusten perusteella.
Tukesin puuttumiskeinot eivät ole
kovin järeät, mutta kekseliäisyydellä on
pantu ruotuun vaikeitakin tapauksia.
Markku Suvanto kertoo esimerkin avonaisesta sähkökeskuksesta, joka sijaitsi yrityksen asiakastiloissa. Käyttökielto ei tepsinyt, ei liioin uhkasakko. Vasta uhka sähköjen katkaisemisesta tuotti
tulosta, ja puutteet korjattiin!
VUONNA 2016 PAKKOKEINOT
KÄYTTÖÖN YLI 30 KERTAA
Vuosi sitten uudistuneessa sähköturvallisuuslaissa on pakkokeinoja ongelmatilanteiden varalle. Lievimmillään

Tukes voi antaa toiminnanharjoittajalle kehotuksen korjata puutteet sähkölaitteistossa tai toiminnassa. Kun kyse on vakavammista puutteista, Tukes
voi määrätä määräajaksi kaikki toiminnanharjoittajan eli sähköurakoitsijan
rakentamat vähäistä suuremmat sähkölaitteistot varmennustarkastettaviksi. Kuvaan tulevat mukaan myös sähkötöiden ja käytön johtajat ja heidän vastuunsa: kumpikin voi saada varoituksen tai kovimpana keinona toiminnan
rajoittamisen tai toimintakiellon.
Tukesin sähkölaitteistoryhmä valvoo
sähkötöiden johtajien toimintaa sekä
kenttäkäynnein että asiakirjojen, kuten
ilmoitusten ja ilmiantojen, avulla.
– Toissa vuonna jaoimme yli 30 sanktiota. Annoimme 16 kehotusta, 7 vakavaa kehotusta ja 3 korjausmääräystä.
Käyttö- ja toimintakieltoja langetimme
kumpiakin kerran ja teimme kolme tutkintapyyntöä poliisille, Markku Suvanto luettelee.
Mistä kaikesta toimintakielto voi rapsahtaa? Toistaiseksi voimassa olevan
kiellon sai esimerkiksi sähkötöiden
johtaja, jonka asennuskohteessa todettiin vakavia virheitä. Laitteistokin sai
käyttökiellon, sillä sen käyttöönottotarkastusta ei ollut tehty eikä dokumentoitu.
Tämän vuoden loppuun saakka puolestaan kestää sen sähkötöiden johtajan
toimintakielto, jonka urakointikohteessa havaittiin puutteita käyttöönotto- ja
varmennustarkastuksissa ja asennuksissa sekä laitteistojen rakentamisen
valvonnassa. 

S

ähköliiton pääsopimusaloilla työehto-

Työelämän muutoksen hallintaan sopisi

sopimusneuvottelut ovat tätä kirjoit-

kaikkein parhaiten, että työntekijän vaiku-

taessani kiivaimmillaan. Yksi työmarkki-

tusmahdollisuuksia omiin työaikoihinsa li-

noiden viime aikojen kuuma peruna, kes-

sättäisiin. Tilastokeskuksen tutkimuksessa

kustelu työajoista, on noussut esille myös

vuodelta 2013, johon aiemmin viittasin,

meidän pöydissämme. Työajoista ja työstä

vain 33 prosenttia palkansaajista ilmoitti

maksettavasta korvauksesta on käyty laa-

voivansa vaikuttaa työaikoihinsa tarpeek-

jaa yhteiskunnallista keskustelua jo pit-

si. Työaikojen määritteleminen työnanta-

kään. Kauppojen aukiolot ovat jo vapautu-

jan direktiolla tuotannon ja palveluiden

neet, ja pankkialalla on käyty työtaisteluja

turvaamisen nimissä samalla, kun työaiko-

viikonlopputyön ehdoista.

jen joustoja lisätään, aiheuttaa väistämät-

24/7-kehitys yhteiskunnassa etenee.
Helposti kuitenkin unohdamme, mitä eri-

tä ongelmia kaikille, eniten palkansaajien
enemmistönä oleville perheellisille.

tyisjärjestelyjä viikonlopputyöt tai vaihtelevat työajat aiheuttavat näitä töitä tekeville.
Työaikalain mukaan säännöllinen työ-

OHJAUKSEN POISTAMINEN
PALVELISI VAIN TYÖNANTAJAA

aika saa olla enintään 8 tuntia vuorokau-

Sähköliiton sopimusaloilla yhteiskunnan

dessa ja 40 tuntia viikossa. Monelle tämä

24/7-kehitys näkyy vahvasti. Sähkö- ja tie-

tarkoittaa edelleen päivätyötä, jossa työ-

toliikenneverkot ovat yhteiskunnan toimin-

viikko alkaa maanantaina ja päättyy per-

nan kannalta elintärkeitä, ja niiden toi-

jantaina. Viikonloppu on vapaa. Mutta jo

minta halutaan turvata. Tuotannon ja pal-

nyt myös monelle säännöllinen työaika ei

veluiden turvaamiseksi tarvitaan myös

tarkoitakaan tätä. Työaikajärjestelyillä työ-

sähköalan ammattilaisia erilaisissa huolto-

aikaa voidaan sopia myös pidemmäksi ja

ja ylläpitotöissä. Moni liiton jäsen painoi

työaika tasataan sovitulla tasoittumisjak-

lähes ympäripyöreitä päiviä tykkylumikaa-

solla.

oksen selvittämiseksi.

Valmisteilla oleva työaikalaki on tuo-

Uskon, että jokainen työntekijä on poik-

massa lisää joustoja työaikoihin. Suomi on

keustilanteissa valmis venymään. Työ ei

jo nyt liukuvien työaikajärjestelmien kär-

saa kuitenkaan olla jatkuvaa venymistä.

kimaita Euroopassa. Hallituksen esityk-

Uusi työaikalaki on lisäämässä joustavien

sen mukaan vuonna 2016 jo 70 prosent-

työaikajärjestelmien käyttöä säännöllisen

tia palkansaajista oli joustavien työaikajär-

työajan järjestämiseen. Työaikoja koskevi-

jestelmien piirissä. Tilastokeskuksen vuon-

en työehtosopimusmääräysten on jatkossa-

na 2013 tekemän tutkimuksen mukaan

kin toteutettava työntekijän suojelun tar-

63 prosenttia palkansaajista ilmoitti voi-

vetta. Naiivi yksinkertaistus, että työpai-

vansa vaikuttaa töihintulo- ja töistälähtöai-

koilla osataan kyllä sopia ilman ohjausta,

koihinsa vähintään puolella tunnilla.

palvelee vain työnantajan tavoitteita. Toivottavasti työnantajatkin ymmärtävät, että

ERITYISESTI PERHEELLISILLÄ

sopiminen ja työntekijöiden omia työaiko-

MONTA MUTTAA

jaan koskevien vaikutusmahdollisuuksien

Palkansaajien valtaosan pitää sovittaa työ

lisääminen ovat paras tapa vastata muut-

yhteen perheen kanssa. Tilastokeskuksen

tuvan yhteiskunnan tarpeisiin.

lokakuussa 2017 julkaiseman tutkimuksen mukaan perheettömien osuus ei missään ammatissa nouse kovin suureksi,
enimmilläänkin alle 50 prosenttiin. Työn

SÄHKÖTÖIDEN JOHTAJA VASTAA, ETTÄ:
• sähkötöissä noudatetaan sähköturvallisuuslakia
• sähkölaitteet ja -laitteistot ovat lain edellyttämässä kunnossa ennen
käyttöönottoa tai toiselle luovuttamista
• sähkötöiden tekijät ovat ammattitaitoisia ja riittävästi tehtävään opastettuja

KÄYTÖN JOHTAJA VASTAA, ETTÄ:
• sähkölaitteiston käytössä ja huollossa noudatetaan sähköturvallisuuslakia
• laitteisto on lain edellyttämässä kunnossa käytön aikana
• käyttötöitä tekevät henkilöt ovat ammattitaitoisia ja riittävästi
tehtäviinsä opastettuja

ja perheen yhteensovittaminen ei ole yksinkertaista. Pienten lasten vanhempien on ilmoitettava päiväkotiin lasten hoitoajat, ja yö- ja vuorotyötä tekevien lapsille hoitoa ei välttämättä ole saatavilla. Jokainen meistä haluaa työn vastapainoksi
myös harrastaa ja nauttia vapaa-ajasta haluamallaan tavalla. Monet kulttuuri- ja virkistystapahtumat sijoittuvat edelleen viikonlopuille. Vaihtelevien työaikojen ja viikonlopputyön lisääminen aiheuttaa siis

JARI OLLILA

haasteita.

vastaava sopimusasiantuntija
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JÄRJESTÄMISTYÖN PILOTTISOPIMUSALA

SUOSITTELE SÄHKÖLIITTOA
-KAMPANJAN KAUTTA LIITTYNEIDEN
MÄÄRÄ VUONNA 2017.
KAMPANJA JATKUU MYÖS
TÄNÄ VUONNA. LUE LISÄÄ:
WWW.SAHKOLIITTO.FI >
LIITY JÄSENEKSI >
SUOSITTELE
SÄHKÖLIITTOA

YRITYSTÄ
JÄRJESTÄYTYNYT PILOTTIALUEELLA

9
SÄHKÖLIITON JÄRJESTÄMISTYÖTÄ
POHJUSTAVIEN JA OSASTOJEN
JÄSENIÄ KOULUTTAVIEN ALUEELLISTEN TOIMI TYÖPAIKKASI PUOLESTA!
-KURSSIEN JA KURSSIPAIKKAKUNTIEN MÄÄRÄ. LUE LISÄÄ:
WWW.SAHKOLIITTO.FI >
KOULUTUKSET &
TAPAHTUMAT

16

YRITYSTÄ
PARHAILLAAN
TYÖN ALLA
* Sähköliiton järjestämistyö
tämänhetkisinä lukuina

Varaslähtö järjestämistyöhön kannatti

Pilotilla jo ilmaa siipien alla


TEKSTI JA KUVA: MINNA JÄRVENPÄÄ

J

ärjestämistyö, ammattiliiton ikiaikainen perustehtävä on nyt Sähköliiton silmäterä. Varaslähtö työhön
otettiin jo viime syksynä, ja se kannatti:
järjestäminen on saatu jo loppuun kahdeksassa yrityksessä. Se tarkoittaa, että
kohdeyrityksissä on valittu luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut ja työntekijöiden edunvalvonta on heidän ja
työntekijöiden omissa käsissä.
– Joissakin yrityksissä on lähdetty
enemmän alkeista, joissakin taas on oltu valmiiksi jo puolimatkassa. On käynyt niinkin, että tarvittavat vaalit on
kyllä pidetty, mutta vastoin liiton vaaliohjeistuksia, jolloin ammattiosasto
ei ole voinut hyväksyä tulosta, tiivistää Sähköliiton järjestöasiantuntija Juha Jumisko.

VALITTUJEN SITOUTUMINEN
AVAINASEMASSA
Rohkaisevat järjestämistyön tulokset
ovat pilottialueelta Helsingistä ja Uudeltamaalta, missä työpaikkojakin on
paljon. Seudulla on parhaillaan työn
alla 16 yritystä. Vaikka järjestäminen
niissä saataisiin päätökseen kevään aikana, työsarka on vasta alussa: pilottiin
on sisällytetty ainoastaan sähköistysja sähköasennusala eli 005. Muut sopimusalat odottavat siis vuoroaan.
Eikä työ tietenkään koskaan tule valmiiksi edes kertaalleen järjestäytyneissä työpaikoissa.
– Asiat voivat jäädä roikkumaan, jos
luottamushenkilöt vaihtavat työpaikkaa. Heille ei valitakaan seuraajia. Voi
käydä niinkin, että valitut henkilöt ei-

vät sitoudu työhönsä. Ammattiosastoilla on onneksi toimivat yhteydet järjestäytyneisiin työpaikkoihin, ja toivomme
osastojen pitävän itsensä tilanteen tasalla, Juha Jumisko sanoo.
OLEMME SAMALLA PUOLELLA
Järjestämisen pilottityötä ovat tehneet
osastot 049 ja 013 eli Helsingin Sähköalantyöntekijät ja Hyvinkään Sähköalantyöntekijäin ammattiosasto. Alkukeskustelut järjestämistyön aloittamisesta on käyty 059:n eli Lahden Sähköalantyöntekijöiden ja 029:n eli Kouvolan
Sähkötyöntekijäin Osaston kanssa.
Hyvinkäällä on kokoonnuttu järjestämisen tiimoilta nyt kahdesti. On haarukoitu työn kannalta otollisia yrityksiä
ja valittu niistä alkuunsa sellaisia, joissa työskentelee liiton jäseniä mutta joissa ei ole järjestäydytty.
– Työ on vaikeaa mutta palkitsevaa.
Pitää osata lukea toista ihmistä ja saatava se viesti perille, että olemme samalla
puolella työntekijöiden kanssa. Jos heti
alkaa tivata työoloista, tulee vaikutelma,
että olemme vastapuolella, osaston puheenjohtaja Teemu Kuusinen ja hallituksen jäsen Pasi Lapinlehto summaavat kokemuksiaan.
– Ensimmäinen tavoite on jakaa työntekijöille materiaalia: liiton tasku-TES,
Työpaikkatoiminnan opas ja luottamusmiesvaaliohjeet, Juha Jumisko lisää.

Teemu Kuusinen ja Pasi Lapinlehto ovat aloitelleet
järjestämistyötä Hyvinkäällä. Liiton järjestöasiantuntija Juha Jumisko sai tilannekatsauksen.
8
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YKSI VOI OLLA ENEMMÄN
KUIN KYMMENEN
Työntekijöiden tavoittaminen alkaa yleensä yhdestä kontaktista, jonka kautta saa yhteyden muihinkin ja
pystyy sopimaan kevyen palaverin
heidän kanssaan. Esimerkiksi työpaikan WhatsApp-ryhmät ovat hyvä kanava välittää kutsuja. Pasi Lapinlehto
kertoo myös soittaneensa kaikki yhden työpaikan työntekijät lävitse.
Työntekijätapaamiset on luontevampaa järjestää työajan ja -paikan
ulkopuolella; töitä ei mieluusti mennä keskeyttämään.
Ongelmien kaivaminen ei ole järjestämistyön itsetarkoitus. Aina parempi, jos niitä ei ole. Mutta lyhyelläkin aikaa on esille noussut pimeää
palkanmaksua, irtisanomisella uhkailua, asiattomia kysymyksiä työhaastatteluissa. Räikeimmissä tapauksissa eivät järjestämisen keinot riitä. Silloin on jo turvauduttava työmaavalvontakäynteihin, joissa on liiton edustaja mukana.
Sähköalan suhteellisen valoisa työtilanne ajaa myös järjestämistyön asiaa: kun avoimia työpaikkoja on valittavaksi asti, työntekijät hakeutuvat
sinne, missä noudatetaan työelämän
pelisääntöjä.
Järjestäminen on nyt yksi Sähköliiton tämän vuoden painopisteistä,
mutta se tuskin menettää asemaansa
tulevinakaan vuosina.
– Järjestäminen ei ole nopeuskilpailu. Mieluummin yksi hyvin kuin kymmenen huonosti järjestettyä työpaikkaa, Juha Jumisko toteaa. 

MATKAOHJELMA:
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työntekijän ja työterveyshuollon tehtävä.
Kuitenkin Ahola kehottaa avoimuuteen. Hän korostaa, että toisen voinnista huolestunut työtoveri voi kysellä
kuulumisia, mutta ilman väitteitä, olettamuksia tai syytöksiä.
Myös etätyöntekijöillä on esimies,
jonka tehtäviin kuuluu pitää aktiivisesti yhteyttä työntekijöihin ja pitää huolta
heidän työturvallisuudestaan.
Aholan mukaan ihmisellä on kuitenkin ensisijainen vastuu itsestään.
– Työntekijällä on esilletuomisvelvoite ja esimiehellä huolestumisvelvoite, hän kertoo.
TUKI ON TÄRKEÄÄ
Vaativakaan työ ei aiheuta unettomia
öitä, jos työntekijä tuntee saavansa tukea esimieheltään ja työtovereiltaan.
– Harva asia muodostuu ylitsepääsemättömäksi, jos vain saa pohtia sitä työyhteisössään ja tietää saavansa apua
tarvitessa, Ahola toteaa.
Jaksamiselle on Aholan mukaan
huonoa, jos työntekijä ei tunne saavansa tukea, ei pysty säätelemään työntekoaan eikä työ tai työnantaja jousta.
Uupumista vauhdittaa, jos jättää tauot pitämättä, vie töitä kotiin ja tekee
niitä yötä myöten vain suoriutuakseen
työstä.

Työuupunut
tarvitsee yhteisön tuen
Työtoverin uupuminen
vaikuttaa koko yhteisöön.
Uupunut voi eristäytyä tai
saada kiukunpurkauksia
tai itkukohtauksia ilman
näkyvää syytä.



TEKSTI: TIINA TENKANEN / UP



PIIRROS: PAULA HIHNALA

10
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T

yöuupumus on pitkäaikaisesta stressistä johtuva tila, joka ei
hellitä levolla. Sen tyypillisiä oireita ovat kokonaisvaltaisen väsymyksen lisäksi kyynistyminen ja alentunut
aikaansaamisen tunne.
Stressioireisiin kuuluu lisääntynyt
tunneherkkyys. Se voi ilmetä kiukunpurkauksina tai kyynelehtimisenä. Lisäksi uupumusta kokeva työtoveri saattaa eristäytyä: hän ei välttämättä ehdi
tai halua osallistua esimerkiksi yhteisille tauoille.
– Jos työkaverin muuttuneet toimintatavat tai heikentyneet työtulokset alkavat kiinnittää huomiota, silloin esimiehen pitäisi ottaa asia puheeksi, toteaa psykologian tohtori, johtaja Kirsi
Ahola Työterveyslaitokselta.
Pitkään podettu uupumus voi hoita-

mattomana sairastuttaa pysyvästi ja vakavasti.
Työpaikalle laadittu varhaisen tuen malli auttaa esimiestä ottamaan
vaikeatkin asiat puheeksi, esimerkiksi huolen työntekijän terveydestä. Varhaisen tuen malli on työntekijän, työnantajan ja työterveyshuollon tai muiden asiantuntijoiden yhteistoimintamalli, jossa sovitaan selkeät toimintatavat tiettyjen hälytysmerkkien ilmaantuessa.
AVOIMUUS AUTTAA
Vaikka työyhteisössä kummasteltaisiin
kollegan muuttunutta käytöstä, Ahola
ei kannusta työtovereita tekemään pitkälle vietyjä päätelmiä.
– Työyhteisön tehtävänä ei ole tunnistaa työtoverin työuupumusta. Se on

APUA KYLLÄ SAA
Jos työntekijä ja esimies ovat keskusteltuaan todenneet yhteisesti työntekijän kaipaavan apua, he ryhtyvät miettimään ratkaisuja työntekijän työkyvyn
säilyttämiseksi.
Jos työntekijän työkyky on selkeästi alentunut, työterveyshuolto määrittelee työntekijän työkyvyn ja avuntarpeen. Sen jälkeen palataan keskustelemaan esimiehen kanssa.
– Toipumisen kannalta on tärkeintä,
että työtilanteeseen saadaan muutos.
Yleensä työntekijä itse tietää, mikä olisi
hänelle parasta, Ahola muistuttaa.
Vaikka työntekijän uupuminen on
ensisijaisesti esimiehen ja työntekijän
välinen asia, työyhteisön on myös osallistuttava suunnittelutyöhön. Tilanteen
korjaamiseksi ei riitä, että työntekijän
töitä jaetaan muille, mahdollisesti jo
täystyöllistetyille.
– Töiden suunnittelu on luovaa ongelmanratkaisua parhaimmillaan. Työyhteisön jäsenten on toisaalta osattava
pitää puolensa ja toisaalta osattava ehdottaa uutta, Ahola kertoo.
INTOHIMOA ELÄMÄÄN
Suorituskeskeisyys, voimakas kunnianhimo tai velvollisuudentunto sekä työ ainoana elämän sisältönä ovat
useimmiten sopivaa kasvualustaa työuupumiselle.
Ahola kehottaa työntekijöitä tarkastelemaan elämäänsä kokonaisuutena.
Mielenkiintoa ja intohimoa pitäisi löytää myös harrastuksista ja muusta vapaa-ajasta.
– Niin ihanaa kuin työ onkin, se voi
myös addiktoida, aiheuttaa riippuvuutta, Ahola muistuttaa. 

KÄRKIMIES

Paljonko maksaa inhimillisyys?
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lousseminaarissa. Se on aina myös
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vien palveluiden kirjon kasvaessa
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maan yhteen hiileen. Kuntapuolen
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Me saimme poikkeusluvalla

sa työuraa hyvänsä. Toimeentulon
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Erityisen hyvä aktivointiasteiden

Näin muun muassa tiedot töitä
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na olevilla pienillä kunnilla. Tam-

ta ja työkokemuksesta ovat henki-

pereella luvut eivät ole parantuneet

lökunnalla heti käytössä asiakkaan

aivan yhtä paljon, vaikka hyvällä

maksan asumiseni? Miten käy per-

kymmenen alueen kuntaa on siirtä-

heeni, entä lasteni? Pienillä paikka-

nyt työvoimapalvelut kuntien kon-

kunnilla ja jopa julkisessa keskus-

tolle. Tänä vuonna palvelujamme

telussa se voi leimata, pahimmil-

tarvitsee noin 30 000 asiakasta.

Työllisyyspalveluilla on oltava vai-

tullessa tapaamiseen. Kohtaami-

alulla meilläkin ollaan. Koheneva

laan laiskaksi tai saamattomaksi.

Määrä on paljon. Tampereen seu-

kuttavuutta. Mitä enemmän, sitä

sessa voidaan keskittyä ratkomaan,

työllisyys luo hyviä alkuja kaikkiin

dulla työttömyysluvut ovat korkei-

useampi saa tarvitsemaansa apua.

mitä asiakas tarvitsee rutiinilomak-

murehtiviin mieliin.

Yhteisen päämäärän eteen ponnis-

ta verrattuna koko maahan. Meidän

Tulipa se työpaikan, harjoittelupai-

keiden sijasta. Lisäksi käytössä ole-

teleminen tuo merkitystä elämään.

alueemme työttömyyden rakentees-

kan, sosiaalipalvelujen, lisäkoulu-

vat ohjelmistot kartoittavat asiak-

Se antaa syyn keskitalven pimeänä

sa on huomattava määrä yli 1000

tuksen tai uuden ammatin opiske-

kaan antamien tietojen perusteella,

aamuna pukea ulkotakki ja painel-

päivää työttömänä olleita. Heitä on

lun muodoissa. Jokaista näistä tar-

millaista palvelukokonaisuutta juu-

la viimassa kohti työmaata. Se tuo

lähes 3 000. Tartti tehrä jotain.

vitaan. Näiden tuottajina voivat

ri hän tarvitsisi. Näin oikean palve-

yhtä hyvin olla yritykset, kolman-

lun saanti ei edellytä henkilökun-

Me kaipaamme osaksi yhteisöä.

  

toimeentulon, hälventää huolia pär-

Tähän olemme Tampereella pis-

jäämisestä. Se antaa eväitä parem-

täneet sekä itsemme että huomat-

nen sektorin toimijat tai julkisin va-

nalta koko palvelurepertuaarin ul-

paan huomiseen sekä yksilölle että

tavan summan verovaroja likoon.

roin toimivat.

koa opettelua ja hetkessä mieleen

koko hyvinvointiyhteiskunnalle.

Olemme varanneet työllisyyden hoi-

Tälle kokonaisuudelle on moni
taho laskenut hinnan. Työllisyyspal-

Tärkeintä on oikean palvelun

palauttamista.

LAURI LYLY

toon 10 miljoonaa euroa vuosittain.

saaminen oikeaan aikaan. Se on

Tampereen pormestari

Raha on tarkoitus kohdentaa

vaikuttavuutta parhaimmillaan. Se

Sähköliiton kunniapuheenjohtaja

—
Uudet innovatiiviset koje- ja remonttirasiat
Molemmissa rasioissa on runsaasti tilaa asentamiseen. Kojerasiassa on asennusrenkaan rakenteen
ansiosta korkeuden säätö helppoa, nopeaa ja luotettavaa. Lisäksi rengas mahdollistaa kojeen
kiinnittämisen haluttuun asentoon. Remonttirasian teleskooppirakenteen ansioista rasiaan saadaan
tarvittaessa lisätilaa, jolloin kojeet saadaan asennettua helposti ja johdotuksille jää tilaa. Lisäksi
rasian voi kiinnittää hirsiseinään tai puiseen seinärankaan vinoruuvauksella. abb.fi/asennustuotteet
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TEKSTI JA KUVAT: RIITTA KALLIO

Maakaapeloinnin kytkentätyöt Juvan
keskustassa tuntuvat kokeneesta
verkostoasentajasta Jouni Ossista miltei
”siistiltä sisätyöltä” verrattuna
edellisviikon rankkoihin linjanraivaustöihin
Pohjois-Karjalan lumisissa metsissä.
Työkaverina ahkeroi Petri Vesterinen.

Tykkylumi työllisti
satoja verkostoasentajia
12
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”MAASSA OLI
LUNTA LIKI
VYÖTÄRÖÄ MYÖTEN,
JOTEN LIIKUIMME
KOHTEISSA
MOOTTORIKELKOILLA
JA SUKSILLA.”

– Leipä on hyvvee, luonnehtii Jari Lahikainen syytä lähteä karuille komennuskeikoille välillä hyvinkin kauas kotoa.

I

tä-Suomea joulun ja loppiaisen tienoilla kiusanneet laajat ja pitkäaikaiset sähkökatkot tiesivät töitä jopa sadoille sähköasentajille. Kun kymmenet tuhannet kotitaloudet värjöttelivät kynttilänvalossa ja aggregaatit hurisivat Kainuun lypsykarjatiloilla, avuksi
kutsuttiin myös parikymmentä sähköyhtiö Elveran asentajaa Mikkelin tienoilta.
– Joulupäivän aamuna ajoimme komennukselle Pohjois-Karjalaan, missä
tykkylumi oli painanut ja katkonut puita sähkölinjoille. Sähköyhtiö Loisteen
alueella Kainuuseen asti oli varmaan
satoja vikapaikkoja, joten töitä riitti aamusta yömyöhään. Maassa oli lunta liki vyötäröä myöten, joten liikuimme
kohteissa moottorikelkoilla ja suksilla,
kuvailevat verkostoasentajat Jouni Ossi ja Jari Lahikainen.
JOULUVIIKKO MENI
LINJOJA RAIVATESSA
Kangasnimellä
vakituisesti
asuvien miesten jouluviikko meni tarkkaan
sähkölinjoille taipuneiden puiden ja
katkeilleiden oksien raivaamiseen mm.
Kolin maisemissa, Enossa, Ilomatsissa
ja Juukassa.
– Asuimme Joensuussa hotelli Kimmelissä, mutta ei kenestäkään ollut
enää töiden jälkeen lähtemään edes tapanintansseihin, Ossi leukailee.
Uutta vuotta miehet pääsivät viettämään kotiin ja seuraavalla viikolla
muutamaksi päiväksi tavallisiin maakaapelihommiin kotikulmille. Sitten
keikkatyöt taas kutsuivat, kun tykkylumi teki tuhojaan Kaakonkulmalta Koillismaalle.
HANKALAT OLOSUHTEET
Sähkölinjojen lisäksi poikkeuksellinen keli aiheutti valtavat vahingot metsille, jossa tykkylumi lenkoutti nuoria
koivikoita mutta myös katkoi kookkaita mäntyjä laajoilta alueilta. Arvokkaista tukkipuista tuli pikaisesti korjattavaa
kuitupuuta, joka pitäisi saada metsästä ennen kesää ja ötökkätuhoja. Alueen
metsänomistajille tykkylumista koi-

Asentajien ottamat puhelinkuvat tykkylumialueelta 20 kW:n linjan raivaustyömaalta kertovat karua kieltä työolosuhteista,
jossa tekijöiltä vaaditaan hyvän ammattitaidon lisäksi kovaa kuntoa ja hurttia huumoria.

tuneet vahingot nousevat jopa viiteen
miljoonaan euroon. Myös sähköyhtiöiden korvausvelvollisuudet nousevat
huomattaviin summiin.
– Sähköjen palauttaminen oli hidasta hankalista olosuhteista johtuen. Yhdessäkin kohteessa olimme illalla raivanneet monta kilometriä pitkän linjan ja olimme yötä myöten palailemassa väsyneinä ja nälissään takaisin, kun
huomasin, että isoista petäjistä oli tippunut langoille uusia oksia ja latvoja.
Silloin sanoin pojille, että pimeässä ei
näin vaarallista hommaa ruveta väsyksissä tekemään vaan jatketaan aamulla, muisteli raivaushommissa mukana
ollut Elveran pääluottamusmies Keijo
Suomalainen.
Hän muistutti, että komennustöissä olevat verkostoasentajat eivät työskentele tutussa ympäristössä. Suunnistaminen vierailla selkosilla muodostaa
jo oman haasteensa, kun päivät ovat lyhyitä ja töitä riittää valoisan ajan ulkopuolellakin.
ARMEIJALTAKIN APUJA
Tykkylumiraivauksiin saatiin lopulta
apuja jopa armeijalta, joka lainasi Kai-

nuun korpiin tela-ajoneuvoja, jotta korjausjoukot pääsivät kulkemaan hankalimpiinkin kohteisiin. Paksulumisten metsien pohjat eivät olleet ehtineet
routaantua pitkän ja märän syksyn aikana, joten liikkuminen korjattavilla
sähkölinjoilla oli erittäin hankalaa.
Pelastuspalveluviranomaiset saivat
apua myös vapaaehtoisilta. SPR:n vapaaehtoiset saivat kuitenkin huomata,
että esimerkiksi Koillismaan syrjäseudun vanhukset eivät hevin olleet suostuvaisia lähtemään hätämajoitukseen
kotinsa ulkopuolelle.
– Syrjäseuduilla osataan varsin hyvin varautua sähkökatkoihin. Haja-asutusalueilla ihmiset ovat hyvin omaksuneet 72-tunnin säännön, jonka mukaan
pitäisi hätätilassa tulla toimeen kolme
vuorokautta ilman sähköä. Kun kotitaloudessa riittää vettä, lämpöä ja ruokaa
niin normaalisti ei ole mitään hätää, sisäasiainministeriön pelastusylijohtaja
Esko Koskinen totesi tv-haastattelussa.
Viranomaiset muistuttelevat myös
pattereista ja vara-akuista, jotka kannattaa pitää käyttökunnossa. Taskulamppu ja patteriradio ovat kovaa valuuttaa sähkökatkojen aikana.

VOIMALINJOILLA
MONIA VAARATILANTEITA
Tykkylumi aiheutti monia vaaratilanteita ja korjaustöiden yhteydessä ainakin yhden henkilön vakavan loukkaantumisen. Kaadettavan puun latvus katkesi tykkylumen painosta ja tipahti vieressä kulkevan sähkölinjan päälle. Latvuksen painosta linja putosi maahan ja
puiden kaatoa seurannut mies sai voimakkaan sähköiskun ja pahat palovammat. Mies kuljetettiin jatkohoitoon Oulun yliopistolliseen sairaalaan.
– Tarkkana näissä hommissa pitää olla ja hereillä koko ajan, tiivistää Elveran työsuojeluvaltuutettunakin toimiva Jouni Ossi.
Ossi työryhmineen nousi suorastaan tv-suosikiksi, kun Yleisradion uutiset pyöritti lähetyksissään jouluviikolla kuvattua tykkylumi-uutista kerran toisensa perään pitkälle tammikuuhun. Siinä sähkövikoja korjaava ja puita linjoilta raivaava Elveran porukka toteaa lumessa rämpiessään, että ”näissä
hommissa kaivataan talvisotahenkeä ja
hurttia huumoria”. 

• Elvera on reilu vuosi sitten toimintansa
aloittanut uusi verkonrakennusyhtiö. Se
syntyi Suur-Savon Sähkötyö Oy:n, Lappeenrannan Verkonrakennus Oy:n ja Kyvera Oy sulautumisesta. Pääpaikka on
Mikkelissä.
• Henkilökunnan määrä on 267, asentajia 220. Yrityksellä on useita sivutoimipisteitä, joita karsitaan lähiaikoina.
• Elvera Oy yhteistoimintaneuvottelut
päätyivät tammikuun alussa. Henkilöstöä irtisanottiin 26, joista asentajia 24
ja seitsemän henkilöä eläköitymisratkaisuilla.
• Yhtiön tiedotteen mukaan palveluntoimittajien kilpailutilanne markkinoilla on
erittäin tiukka. Henkilöstön riittävää työllistymistä nykyisillä toimipaikkakunnilla ei pidetä enää mahdollisena, ja töitä
haetaan yhä laajemmalta alueelta.
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Merkkipäiväänsä valmistautuva
Keijo Suomalainen lähettää terveisiä
Vasaman lukijoille: Voimia ja uskoa
tähän työelämän markkinatalouteen!

Elveran pääluottamusmies
myrskyn silmässä


TEKSTI JA KUVA: RIITTA KALLIO

Y

ksi vuodenvaihteessa Itä-Suomen
tykkylumikomennuksille lähteneistä Elveran verkostoasentajista oli yhtiön pääluottamusmies Keijo Suomalainen Joutsasta. Kohta kuusikymppinen konkari on
nähnyt työssään monenlaista myrskyä
ja myllerrystä. Yksi niistä päättyi tämän
vuoden alussa, kun yhtiön YT-neuvottelujen jälkeen 26 työntekijää irtisanottiin ja seitsemän sai varhennetun eläkeratkaisun.
– Kyllä nämä ovat luottamusmiehelle raskaita asioita, vaikka osasimmekin
odottaa jotain tapahtuvaksi, kun kolme
yhtiötä sulautui yhteen reilu vuosi sitten, Suomalainen toteaa.
Hän viittaa Suur-Savon Säkötyö Oy:n,
Lappeenrannan Verkonrakennus Oy:n
ja Kyvera Oy:n sulautumiseen, joka tarkoittaa muun muassa sitä, että Keijo
Suomalainen on nykyään 220 asentajan
pääluottamusmies. Isolle energia-alan
palveluja tarjoavalle yhtiölle riittää toiminta-aluetta ainakin Kotkasta Siilinjärvelle ja Heinolasta Joensuuhun, tarvittaessa kauemmaksikin. Yhtiön pääpaikka on Mikkelissä.
TIUKKAA KILPAILUA
ENERGIA-ALALLA
Keijo Suomalainen arvioi, että energia-alan palveluja tarjoavien yhtiöiden

14
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tiukka kilpailutilanne vääristää alan
toimintaa. Myös uusi sähkömarkkinalaki muokkaa käytäntöjä – eikä aina työntekijöiden mielestä järkevään
suuntaan.
– Uusi sähkömarkkinalaki velvoittaa yhtiöitä maakaapelointiin nopealla aikataululla. Joka paikassa kaapelointi on aloitettu taajamista, missä aiemminkaan ei pahemmin ollut myrskyistä ja lumesta johtuvia sähkökatkoja. Minun näkemykseni mukaan
järkevämpää olisi keskittyä aluksi siirtämään metsissä kulkevia sähköverkkoja maantien varsille.
Keijo Suomalainen perustelee ajatustaan sillä, että henkilökuntaansa
supistavissa yhtiöissä olisi vielä tekijöitä maastossa tehtäville töille, kun
varallaoloa varten kuitenkin vakituista
henkilökuntaa on yhtiöissä oltava.
– Näin asentajilla olisi järkeviä töitä
suurhäiriöiden välilläkin. Nyt taajamien maakaapelointi työllistää lähinnä
vain maanrakennusfirmoja. Ainoastaan kytkentätyöt työllistävät verkostoasentajia.
LUMIKUORMATILANTEET
KOETTELEVAT
Suomalainen on huomannut, että
myrskyt ja lumituhot aiheuttavat harmia juuri maaseudun väelle.
– He maksavat sähköstä saman verran kuin taajamienkin asukkaat. Miksi sähkökatkojen aiheuttamat harmit
kohdistuvat juuri heihin, joille sähkö
monesti on aivan elintärkeää asumi-

sen ja elinkeinon kannalta.
Suomalainen on uransa varrella nähnyt, että sähköyhtiöissä henkilökunnan
määrä on suunnilleen puoliintunut.
– Ehkä tämä yhtiöitten sulautuminen auttaa juuri isojen sähköhäiriöiden
korjaustilanteissa. Häiriötilanteissa supistunutta henkilökuntaa pystytään nopeasti siirtämään sellaiselle alueille,
jossa korjaustarvetta ilmenee.
JOUTSAN AY-VAIKUTTAJA
Keijo Suomalaisen työhuoneessa, Joutsan keskustassa sijaitsevassa Elvera
Oy:n sivutoimipisteessä ilmoitustaululla roikkuu paikallislehden koko sivun kokoinen huoneen haltijan haastattelu. Siinä arvioidaan, että Suomalainen on Joutsan vaikutusvaltaisin aytoimija.
Hänen meriittilistaltaan löytyy pitkän pääluottamusmiesuran lisäksi jäsenyys Sähköliiton edustajistossa ja liiton energia-alan johtokunnassa. Joutsan kunnanvaltuuston jäsenenä SDP:tä
edustava sujuvasanainen mies on
kunnanhallituksen toinen varapuheenjohtaja, jolla on
elinikäinen
kokemus
kunnan kehityksestä.

seen. Heti kun kynnelle kykenin, piti osallistua pientilan askareisiin. Vaikka elämä tuohon aikaan oli rahallisesti tiukkaa, niin silti koen eläneeni onnellisen lapsuuden, Keijo Suomalainen
pohtii.
Hän muistelee, että uravalintaa sähköalalla vaikutti varmaan naapurissa
asunut sähköyhtiön mies, joka ajeli työmatkansa Java-merkkisellä moottoripyörällä.
– Tein varmaan ensimmäisiä automatkojani hänen kyydissään sähköyhtiön autossa joskus 60-luvulla. Ammattikoulun ja armeijan jälkeen kävin kysymässä töitä Suur-Savon Sähköltä ja
pääsin ensiksi kesätöihin vuonna 1980.
Pestiä jatkettiin ja työpaikasta tuli toistaiseksi voimassa oleva. Saman tien liityin myös Sähköliittoon. Pian tulee 38
vuotta täyteen, kun aloittelin näitä verkostoasentajan hommia. Työnantajan
nimi on vaihtunut pari kertaa, nyt reilun vuoden palkan on maksanut Elvera Oy.
Keijo Suomalainen kertoo, että perheeseen kuuluu vaimo ja kaksi
aikuista poikaa. Monesti mies
tavataan harrastustensa parista, kalastamasta, metsästämästä ja mökkeilemästä. Syntymäpäiväänsä hän aikoo viettää vetäytymällä
Vennanlammen
rantamökilleen nauttimaan
hiljaisuudesta, savusaunan
löylyistä ja ehkäpä muutamasta
saunaoluesta. 

KEIJO
SUOMALAINEN
60 vuotta
2.3.

PIENTILALTA
SÄHKÖYHTIÖÖN
– Synnyin öljylampun valossa Jokirinteen
kammarissa Joutsan Mieskonmäessä 2.3.1958, neljänneksi lapseksi pienviljelijäperhee-
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”Moro, onkohan mun jäsenyys kunnossa?”
 TEKSTI: MARGIT NURMIKOLU,
jäsenpalveluasiantuntija

V

iime viikkoina olemme jäsenre-

karttuminen. Oppilasjäsenstatuksel-

kisterissä käyneet vielä kerran

la oleva jäsen ei ole työttömyyskassan jäsen!

läpi vuoden 2016 puuttuvia jäsen-

maksuja ja jäsenmaksuvapautuksia.

Kesätyön päättyessä ja opiskelun jälleen jatkuessa jäsenrekiste-

Syksyn ja talven aikana olemme lähettäneet jäsenille viimei-

ri myöntää pyynnöstä jäsenmaksuva-

siä kyselyitä ja jäsenmaksuviittei-

pautuksen aina opiskelulukuvuodel-

tä ja tiedustelleet toista vuotta van-

le kerrallaan.

hoja maksamattomia jäsenmaksuja

Jo mahdollisesti muutaman kesän

tai jäsenmaksuvapautuksia. Aikaa

aikana ehtii kertyä 26 työssäoloeh-

maksamiseen ja jäsenmaksuvapai-

toviikkoa, jotka tarvitaan työttömyys-

den ilmoittamiseen on siis annet-

kassan maksamaa päivärahaa varten,

tu runsaasti!

jos opiskelun päätyttyä ei heti löydykään työpaikkaa.

Moni onkin ottanut yhteyttä ja

Oppilasjäsenyys kannattaa vaihtaa

hoitanut jäsenyytensä kuntoon. Silti osa jäsenistä ei ole vastannut yh-

varsinaiseksi jäsenyydeksi viimeis-

teenkään kyselyyn.

tään silloin, kun valmistuu ja saa
sähköalalta töitä.

JÄSENYYS PÄÄTETÄÄN
Jos mitään vastauksia ei ole tullut

ENEMMISTÖLLÄ

useankaan kyselyn jälkeen, liiton,

JÄSENYYS KUNNOSSA

kassan ja osaston jäsenyys on pää-

On kuitenkin hyvä huomata, että

tetty viimeiseen jäsenmaksusuori-

suurin osa jäsenistöstä hoitaa jäsen-

tukseen tai ilmoitettuun jäsenmak-

maksunsa ensiluokkaisesti. Toivom-

suvapautuspäivään. Työttömyys-

me, että nekin joiden jäsenyys ei ole

kassa on antanut asiasta kirjallisen

kunnossa, hoitaisivat nyt uuden vuo-

erottamispäätöksen.

den alettua vuoden 2017 jäsenmaksut ja jäsenmaksuvapautukset kun-

Tämä ikävä asia tulee ajankohtaiseksi viimeistään, kun jäsen tar-

toon.

vitsee liiton apua työsuhdeasiois-

Viime viikolla lähti tiedustelu vuo-

sa tai joutuu lomautetuksi tai työt-

den 2017 puuttuvista jäsenmaksuis-

tömäksi. Työttömyyskassa ei mak-

ta ja jäsenmaksuvapautuksista niil-

sa päivärahaa, jos jäsenyystiedot ei-

le jäsenille, joiden jäsentiedoissa on

vät ole kunnossa eli jos jäsenellä ei

aukkoja.

ole maksettuja jäsenmaksuja tai il-

sairauspäiväraha-, toimeentulo- tai

ELÄKEPÄÄTÖKSEN MYÖTÄ

ten löytyy nettisivuiltamme kohdas-

moitettuja jäsenmaksuvapautuk-

muut maksetut ajat, vakuutusyhtiöi-

ELÄKELÄISJÄSENEKSI

ta Lomakkeet.

sia ja hänen jäsenyytensä on pää-

den, oppilaitosten tai puolustusvoi-

Eläkkeelle siirtyneiden jäsenten kan-

tetty maksamattomien jäsenmaksu-

mien armeijassa tai rauhanturvateh-

nattaa myös muistaa ilmoittaa eläk-

joka kerää kyseistä kertymää ja pa-

senrekisteri. Sisäänkirjautumisen jäl-

jen vuoksi.

tävissä oloajat. Ne pitää muistaa il-

keellesiirtymispäivä ja lähettää saa-

lauttaa kertyneen summan jäsenelle

keen pääsee näppärästi päivittämään

moittaa aina itse, jotta jäsenyys py-

mansa eläkepäätös. Eläkepäätöksen

pysyvän eläkkeen alkaessa!

omia tietojaan ja ilmoittamaan jä-

jos jäsenmaksut eivät ole kunnos-

syy voimassa ja jäsenmaksuvapau-

perusteella maksava jäsen siirretään

sa. Myös jäsenen matkustajavakuu-

tus voidaan viedä jäsenyystietoihin.

eläkeläisjäseneksi, jolloin jäsenmak-

OPPILASJÄSENESTÄ

tus ja muutkin jäsenedut päätty-

Kaikki edellä mainitut asiat oikeutta-

sua ei enää tarvitse maksaa, vaikka

MAKSAVAKSI JÄSENEKSI

vät maksamattomien jäsenmaksu-

vat jäsenmaksuvapautukseen.

jäsen kävisikin töissä.

Oppilasjäsenten tulee pitää mieles-

voi ilmoittaa jäsenmaksuvapautusai-

Liitosta ei myöskään saa apua,

jen vuoksi.

Sähköliitto on muuten ainoa liitto,

Omia tietojaan on helppo päivittää
seuraamalla polkua www.sahkoliitto.
fi > Liiton muut verkkopalvelut > Jä-

senmaksuvapautuksia sekä suorittamaan puuttuvat jäsenmaksut.
Myös puhelimitse ja sähköpostitse

sä, että kesätyön tai minkä tahansa

koja ja pyytää maksuviitteitä jäsen-

sää jäsenmaksuvapautukseen oikeut-

sen voi lisäksi hakea itselleen jäse-

opiskelun aikana tehdyn työn alkaes-

maksun maksamiseksi.

JÄSENMAKSUVAPAIDEN

tavia syitä. Uusilta nettisivuilta

nyyden aikana jäsenmaksuista kerät-

sa kannattaa liittyä Sähköliiton var-

On niin hauska lopettaa jäsenyys-

ILMOITTAMINEN

osoitteesta www.sahkoliitto.fi löytyy

tyjen työtaistelukassamaksujen pa-

sinaiseksi eli maksavaksi jäseneksi.

tiedusteluja koskeva puhelu, kun jä-

Tietoturvasyiden takia jäsenrekiste-

paljon kullanarvoisia vastauksia eri-

lautuskertymän. Hakulomake työtais-

Tällöin alkaa myös työttömyyskassan

sen voi todeta: ”Hei, mun jäsenyys

riin eivät siirry Kelan työttömyys-,

laisiin kysymyksiin.

telukassamaksujen palautusta var-

jäsenyys ja 26 työssäoloehtoviikon

on kunnossa, moro!”

Sähköliiton verkkosivuilta löytyy li-

Pysyvän eläkepäätöksen myötä jä-

Hiihtokohteen lähelle hostelliin!

30 kurssia valittavanasi

Suunnitteletko lomaa jossakin Suomen hiihtokohteista? Muistithan, että niiden lähistöllä

Sähköliitto järjestää tänä vuonna 30 kurssia, joiden aiheet vaih-

on myös hostelleja, joihin sinulla on Sähköliiton jäsenenä mahdollisuus majoittua jäsenhin-

televat järjestötoiminnasta työsuojeluun ja työehtosopimuk-

taan?

siin. Mukana on myös uusi yhdeksän alueellisen kurssin kokonai-

Suomen Hostellijärjestön hostelleja sijaitsee Luoston, Pyhän, Rukan, Saariselän, Ukkohallan ja Paljakan sekä Ylläksen tuntumassa. Yhden henkilön majoittuminen kyseisissä hos-

suus Toimi työpaikkasi puolesta!, joka käsittelee järjestämistyötä.
Koko vuoden tarjonnan löydät osoitteesta www.sahkoliitto.fi/

telleissa maksaa edullisimmillaan 22,50 euroa yöltä.

ajankohtaista/koulutukset-ja-tapahtumat. Valitse kurssikalenteris-

Lue lisää ja tee varaus osoitteessa www.hostellit.fi.

ta sinua kiinnostavat ja ilmoittaudu heti kunkin kurssin yhteydes-

Sähköliiton jäsenenä saat kymmenen prosentin alennuksen majoituksesta kaikissa Suo-

sä linkkinä olevalla sähköisellä lomakkeella! 

men Hostellijärjestön noin 40 hostellissa. 
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Kuva: RIITTA KALLIO

Matkailu avartaa.

Jorma Tiuraniemi on seurannut Kemijoki Oy:n vaiheita yli 30 vuotta.

”Luottamus on tärkeintä”
K

uka olet ja mistä tulet?
– Jorma Tiuraniemi, syntynyt
6.2.1958 Rovaniemen Korkalovaarassa. Perheeseen kuuluu avopuoliso ja kaksi aikuista poikaa.
Mistä sinut tunnetaan?
– Työpaikastani, olen Caverion Suomi Oy Vesivoiman pääluottamusmies.
60 vuotta pähkinänkuoressa?
– Kouluttauduin elektroniikka-asentajaksi Kemijärvellä, armeijan kävin
Oulussa, erikoistuin sähköttäjäksi. Kolme vuotta asuin Jönköpingissä Ruotsissa. Suomeen palattuani kouluttauduin
Kemissä ja Turussa sisustuskirvesmieheksi.
– Vuonna 1986 pääsin vakituiseksi
Kemijoki Oy:n kunnossapitoon vesivoimalaitoksille, 1992 varapääluottamusmieheksi ja 1998 pääluottamusmieheksi. Yhdeksän vuotta olen myös edustanut työntekijöitä Kemijoki Oy:n johtajistossa. Työt ulkoistettiin Caverion Industriaan 2014 ja 2016 siirryimme Caverion Suomeen.

– Kaksi kertaa olen osallistunut Metallin liittokokoukseen ja energia-alan
edustajana Metallin valtuustoon. Vuonna 2011 Kemijoella lopetettiin metallin
energia-alan osasto 159 ja siirryttiin koko osastona sähköliittoon osastoon 004.
Kaudelle 2012 ja 2016 minut valittiin
Sähköliiton edustajistoon ja sieltä hallitukseen.
Mistä saat virtaa?
– Talvella hiihdosta ja matkailusta,
kesällä kesämökillä puuhastelusta.
Mikä ottaa päähän?
– Sähköliitto on vuodessa menettänyt
uskottavuutta SAK:n ja Teollisuusliiton
silmissä, mikä oli varmaan osasyy teknologiateollisuuden työehtosopimuksen menettämiselle. Siihen ei tällä vaalikaudella saada parannusta. Pienellä
liitolla pitäisi olla hyvät suhteet muihin
liittoihin sekä asialliset välit työnantajaliittoihin itsenäisyyden takaamiseksi.
Itse haluaisin ehdottomasti, että Sähköliitto pysyy ja menestyy itsenäisenä.
– Omalla työpaikalla ärsyttää työnan-

tajan suhtautuminen paikalliseen sopimiseen, kun ei pysty yhtään luottamaan sovittuun. Työnantaja ihmettelee, miksei sovita paikallisesti tai mistä johtuu surkea tulos työilmapiirikyselyissä, muttei näe vikaa itsessä. Vanha
fraasi pätee tässä, samoin kuin luottamusmiestoiminnassakin: Luottamus
on helppo menettää mutta vaikea saavuttaa!
Mikä tekee sinut iloiseksi/onnelliseksi?
– Onnelliseksi tekee tasapainoinen
arki ja kesän odotus. Olin iloinen myös
viime talven Volttipäivien järjestelyiden onnistumisesta. Osastojen 004 ja
019 yhteisestä järjestämisurakasta selvittiin ainakin palautteen mukaan kiitettävästi. Vielä kerran kiitokset Rovaniemen Volttipäivien järjestämiseen
osallistujille!
Miten juhlit merkkipäivääsi?
– Syntymäpäivänä olen matkoilla Thaimaassa. Olen innostunut Aasian matkailusta. Viime talvena lomai-

JORMA
TIURANIEMI
60 vuotta
lin Vietnamissa ja aikaisemminkin pari kertaa Thaimaassa. Seuraavaksi haaveilen Indonesian matkasta, ja myös
Vietnamissa riittäisi katseltavaa toisen
matkan verran.
Mitä on suunnitelmissasi juhlan jälkeen?
– Pääluottamusmiehenä tulee tänä
vuonna 20 vuotta täyteen ja lisäksi varapääluottamustehtäviä kuusi vuotta,
eli on aika antaa nuoremmille tilaa tämän kauden jälkeen. Kiitän oman työpaikan alueluottamusmiehiä sekä työntekijöitä luottamuksesta, samoin perhettä tuesta luottamustehtävien hoitamisessa!
Terveisiä Vasaman lukijoille
– Työnantajien ja Suomen hallituksen otteiden koko ajan kovetessa meidän täytyy hyväksyä, että ajaudumme
yhä useammin työtaisteluihin, pidimme siitä tai emme. Ay-liikkeen pitää
ajaa myös työttömien asiaa, sillä nykyään ei varmoja työpaikkoja tai eläkevirkoja ole olemassa. 

VOLTTIPÄIVÄT 17.–19.8.2018

HÄMEENLINNA, AULANKO
KUVA: VISIT HÄMEENLINNA
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Puhelinpäivystys maanantaina ja keskiviikkona klo 9.00–15.00,
perjantaina klo 9.00–12.00, puh. 03 252 0300. Toimisto avoinna arkisin klo 9.00–15.00
Hakemusten postitusosoite: Sähköalojen työttömyyskassa, PL 774, 33101 TAMPERE
Lisätietoa: www.sahkoliitto.fi/tyottomyyskassa ja ttkassa@sahkoliitto.fi

faktaa aktiivimallista

Työttömien työnhakijoiden
aktiivisuuden seuranta
alkoi vuoden alussa,
kun ns. aktiivimalli
tuli voimaan. Miten se
vaikuttaa työttömyyskassan jäseniin?

Koskeeko aktiivimalli kaikkia työttö-

mennus, ura- ja ammatinvalinnanoh-

miä työnhakijoita?

jaus, oman TE-toimiston paikalliset

Aktiivimallin ulkopuolelle jäävät

ostopalvelut sekä rekrytointikokeilu.

vain työnhakijat, jotka saavat työky-

Aktiivisuusedellytyksen täyttymis-

vyttömyyden tai vamman perusteel-

tä arvioi työttömyyskassa tai Kela, ei

la myönnettyä etuutta, työskentele-

TE-toimisto. Työvoimaviranomainen

vät omais- tai perhehoitajina tai ovat

ei aina anna palveluihin osallistumi-

hakeneet työkyvyttömyyseläkettä ja

sesta lausuntoa työttömyysetuuden

odottavat päätöstä siitä. Tällaisesta

maksajalle, joten työttömän pitää

tilanteesta kannattaa ilmoittaa työt-

itse olla aktiivinen ilmoittamisessa.

tömyyskassaan välittömästi.
Mitä jos en onnistu täyttämään aktii-

Mitä aktiivimalli tarkoittaa?
Aktiivimallin tarkastelujakso on 65

Pieneneekö etuuteni aina uudella

visuusedellytyksen ehtoja: tekemään

työttömyysetuuden maksupäivää eli

4,65 prosentilla seuraavien 65 mak-

palkkatyötä 18 tuntia, ansaitsemaan

noin kolme kuukautta. Työttömän

supäivän kuluttua?

241 euroa yritystoiminnalla tai osal-

työnhakijan on tuona aikana täytettä-

Etuus voi pienentyä vain kerran 4,65

listumaan viittä päivää työllistymistä

vä ns. aktiivisuusedellytys, jotta hä-

prosenttia normaalitasosta. Vähen-

edistävään TE-toimiston palveluun?

nelle voidaan maksaa täysimääräis-

nys ei siis ole kumulatiivinen. Tä-

Työttömyysetuutesi pienenee 4,65

tä etuutta seuraavat 65 maksupäi-

män jälkeen se pysyy samana, mikä-

prosenttia seuraavien 65 maksupäi-

vää. Jos aktiivisuusedellytyksen eh-

li aktiivisuusvelvoitteen edellytykset

vän eli noin kolmen kuukauden ajak-

dot eivät täyty, työttömyysetuus pie-

eivät täyty, tai nousee ennalleen nor-

si. Tuon ajanjakson jälkeen etuus py-

nenee seuraavan 65 maksupäivän

maalitasolle, jos velvoitteet täyttyvät.

syy sillä tasolla, mikäli aktiivisuusvelvoitteen edellytykset eivät täyty

ajaksi 4,65 prosenttia. Leikkaus vastaa yhtä korvauksetonta päivää kuu-

Kuka seuraa aktiivisuusvelvoitteen

seuraavien 65 maksupäivän aikana,

kaudessa.

ehtojen täyttymistä?

tai nousee ennalleen normaalitasol-

Työttömyyskassa seuraa ansiosidon-

le, jos velvoitteen ehdot täyttyvät.

Ensimmäiset työttömyysetuuden
alentamista koskevat päätökset an-

naisen päivärahan saajan ehtojen

netaan huhtikuussa 2018, koska

täyttymistä, Kela työmarkkinatuen ja

tä edistävään palveluun pääsemisen

työnhakijan aktiivisuuden seuranta

peruspäivärahan saajan.

aina työnhakijan palvelutarpeen mu-

TE-toimisto arvioi työllistymis-

kaisesti. Aktiivimallin voimaantulo ei

alkoi vuoden alussa.
Mitä tarkoittavat aktiivisuusedelly-

velvoita TE-toimistoja järjestämään

Miten täytän aktiivisuusedellytyk-

tyksen ehdoissa mainitut työllisty-

palveluita, jotta työnhakijoiden aktii-

sen ehdot?

mistä edistävät palvelut?

visuusvelvoitteen ehdot täyttyisivät.

Jotta työttömyysetuutesi säilyisi en-

Niitä ovat omaehtoinen opiskelu,

nallaan, sinun on tehtävä 65 maksu-

työvoimakoulutus, työnhaku- ja ura-

päivän aikana 18 tuntia palkkatyötä,

valmennus, työ- ja koulutuskokeilu

ansaittava yritystoiminnalla 241 eu-

sekä kuntouttava työtoiminta. Myös

roa tai oltava viisi päivää TE-toimis-

muunlaiseen TE-toimiston järjestä-

ton työllistymistä edistävässä palve-

mään työllistymisedellytyksiä paran-

lussa. Nämä ovat vaihtoehtoja toi-

tavaan palveluun tai toimintaan osal-

silleen, eikä niistä voi koota yhdis-

listuminen voi täyttää ehdot. Kysee-

telmiä.

seen tulevat esimerkiksi työhönval-

Lähde: TE-palvelut, TYJ

Päivitämme
aktiivimallifaktoja osoitteessa
www.sahkoliitto.fi/
tyottomyyskassa

Jos joudut
työttömäksi
tai lomautetuksi
Ilmoittaudu TE-toimistoon työnhakijaksi täyttämällä sähköinen il-

X

Jäljennös irtisanomis- tai

X

Jäljennös työsopimuksesta.

lomautusilmoituksesta.

moittautumislomake osoitteessa
www.te-palvelut.fi viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänäsi.
Oikeutesi työttömyysetuuksiin al-

Mikäli saat eläkettä,

kaa aikaisintaan ilmoittautumis-

liitä mukaan myös:

päivästä lukien.

X

Jäljennös
eläkepäätöksestä.

NÄIN HAET
ANSIOPÄIVÄRAHAA

Mikäli sinulla on sivutoimista yri-

Lähetä hakemus ja liitteet työttö-

tystoimintaa, liitä mukaan:

myyskassan sähköisessä asiointi-

X

palvelussa. Löydät sen osoitteesta

Jäljennös viimeksi vahvistetusta verotuksestasi.

www.sahkoliitto.fi/tyottomyyskassa. Voit lähettää hakemuksen ja

Mikäli olet ollut ennen työttömyyt-

liitteet myös postitse osoitteeseen

tä armeijassa tai opiskelemassa:

Sähköalojen työttömyyskassa, PL

X

774, 33101 Tampere.

Opiskelutodistus tai
todistus armeijasta.

TARKASTA HAKEMUKSESI JA

VEROTUS

SEN LIITTEET

Työttömyyskassa saa verotiedot

Jotta hakemusten käsittely oli-

suoraan verottajalta aina vuoden

si mahdollisimman nopeaa, täytä

alussa. Palkkaa varten annetun

hakemuksesi huolellisesti ja muis-

verokortin ennakonpidätysprosent-

ta tarkistaa se ja liitteet.

tia korotetaan vähintään 25 prosenttiin ansiopäivärahaa makset-

LIITÄ HAKEMUKSEESI
SEURAAVAT DOKUMENTIT:

X

taessa.
Voit halutessasi tilata verot-

Palkkatodistus vähintään

tajalta muutosverokortin etuutta

työttömyyttä edeltäneeltä

varten. Ansiopäivärahan ennakon-

26 työssäoloviikolta. Todis-

pidätys tehdään silloin verokortin

tuksessa pitää näkyä enna-

mukaisesti ilman prosentin

konpidätyksen alainen tulo

korottamista.

sekä siihen sisältyvä lomaraha ja korvaus.

Työttömyys
hellitti vielä lisää
loppuvuodesta
S

ähköliittolaisten työttömyysaste putosi viime vuonna 5,7

maksettujen päivärahojen summa oli
merkittävästi pienempi. Pienimmil-

prosenttiin. Vuonna 2016 työt-

lään summa oli lokakuussa 2017:

tömyysaste oli vielä 8 prosenttia.

1 340 722,06 euroa.

Sähköalojen työttömyyskassan ti-

Myös vuorottelukorvauksia mak-

lastoissa jo vuoden 2017 ensim-

settiin työttömyyskassasta viime

mäisen puolikkaan aikana työttö-

vuonna paljon vähemmän kuin edel-

myysaste oli 7,1 prosenttia, ja lop-

lisinä vuosina. Ainoastaan vuoden

puvuotta kohden työttömyys vähe-

2016 kahtena viimeisenä kuukaute-

ni vielä siitä.

na maksetut summat alittivat viime-

Työttömyyskassa on tilastoinut
vuodesta 2014 viime vuoden loppuun maksettujen päivärahojen,
vuorottelukorvauksien ja päivärahan saajien määriä. Menneisiin
vuosiin verrattuna viime vuonna

vuotiset.
lähtien, mutta sitä saavien määrä jäi

määrä oli viime vuonna pienimmil-

kassaan on tullut hakemuksia sa-

nimmillään viime vuoden syyskuus-

Sähköalojen työttömyyskassassa vä-

lään heinä-syyskuussa, mutta koko

maan tahtiin kuin alkuvuodes-

sa; heitä oli silloin 934.

häiseksi. Tammi-, syys- ja lokakuus-

vuodenkin taso oli matalin tarkaste-

ta 2017. Voimaan tullut ns. aktii-

sa saajia ei ollut lainkaan.

lujaksolla 2012–2017.

vimalli on lisännyt yhteydenottoja

Päivärahan saajien määrä oli pie-

Liikkuvuusavustusta oli mahdollista alkaa hakea viime vuoden alusta

Saapuneiden ensihakemuksien

Vuoden 2018 alussa työttömyys-

kassaan. 
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Selfiessä
1/10
JUTTUSARJAMME
TUTUSTUTTAA VUODEN
MITTAAN KYMMENEEN
TUOREESEEN JÄSENEEMME.

TYÖELÄMÄ YLITTI
ODOTUKSET
Asenne ratkaisee -lausahdusta voisi kuvailla Ilkka Raesalmen
motoksi. – Pitää olla avoin ja kuunnella kaikkea palautetta,
hän täsmentää, mitä tarkoittaa hyvällä asenteella työelämässä.


TEKSTI: MINNA JÄRVENPÄÄ



KUVA: ILKKA RAESALMI

J

os Ilkka Raesalmea kehotettaisiin värväämään työkaverinsa Sähköliiton jäseneksi, hän käyttäisi tismalleen samaa konstia, jolla hänet itsensä saatiin järjestäytymään.
– Työkaverini kertoi liitosta asiallisesti
ja perusteli liittymisen kannattavuutta sillä, että liitto tarvitsee taakseen työntekijöitä. Omakin värväyspuheeni pohjautuisi samaan ajatukseen: oman liiton säilyttäminen on tärkeää, ja sen takaa parhaiten riittävä jäsenmäärä. Liitto ei saa kuihtua, eikä
sitä saa yhdistää muihin.
Liiton eduista ja palveluista nuorukainen arvostaa eniten koulutusmahdollisuuksia. Niihin työkaverikin on kehottanut tarttumaan.
PÄHKÄILY JA KIKKAILU
OVAT TYÖN SUOLA
19-vuotias Kajaaniin yhdistetyllä Vuolijoella asustava sähkö- ja automaatioasentaja on ensimmäisessä opiskelun jälkeisessä työpaikassaan. Sotkamon Sähkötyö on
hänelle kuitenkin tuttu jo opiskeluaikojen
työharjoittelusta.
– Jatkoin heti valmistumispäivänäni töitä
samassa yrityksessä. Käytännössä en siis
hakenut vaan sain töitä. Nyt työn alla on pian valmistuva kerrostalosaneeraus. Seuraavasta kohteesta ei ole tarkkaa tietoa, mutta
kesää kohden raksapuolella aina vilkastuu.
Suht tuore sähkömies sanoo suorastaan
häkellyttävän lauseen: työelämä on ylittänyt odotukset. Suitsutusta saavat niin työ

itsessään kuin työkaveritkin.
– Sähkärin hommassa riittää pähkäilyä ja
kikkailua, ja siinä onkin sen mukavuus. On
innostavaa, kun saa omin käsin tehdä, huomaa, että osaa, ja näkee vielä lopputuloksenkin.
– Koen, että teen merkityksellistä työtä,
jollaiseen opettajani aikoinaan kehotti hakeutumaan. Ei minua kiinnostaisi, jos ei
pääsisi itse keksimään ratkaisuja ja näkemään kädenjälkeään.
Työelämän vetovoima aukeni Ilkalle vasta
työharjoittelussa, koska koulussa ei saanut
tarkkaa mielikuvaa, millaista on olla töissä.
– Töissä on mukavaa, ja siellä pärjää
hommassa kuin hommassa, kunhan asenne on kohdillaan. Pitää kuunnella ja ottaa
vastaan kaikki palaute. Työkavereillekin sanon, että pitää huomauttaa, jos teen jotain
väärin.
Mistä Ilkan asenne sitten lienee peräisin? Olisiko vaikka taannoisilta neljältä kesältä, jolloin hän työskenteli turvesuolla
traktorin puikoissa? Sanomattakin on selvää, että sekin homma oli hänestä kivaa.
KAINUUN VALTTEJA
METSÄSTYS- JA SIENESTYSMAASTOT
Sähköala oli Ilkalle itsestään selvä opiskeluala. Se oli myös ainut, joka kiinnosti.
– Valinta on todellakin ollut oikea, hän
vakuuttaa.
Mutta mitä tulevaisuudessa? Riittääkö töitä kotiseudulla? Näppituntuma sanoo, että Kajaanissa ja ylipäätään Kainuus-

sa rakennetaan ja remontoidaan vähemmän kuin etelämpänä isoissa kaupungeissa. Sähköistys- ja sähköasennusalalla työpaikkoja ei ole tungokseksi asti.
– Olisi mahtavaa, jos töitä olisi täällä tarpeeksi. Jos toisin käy, niin työn perässä on
pakko muuttaa muualle.
Kotiseudun valtteja ovat tietysti koti ja
läheiset ihmiset sekä luonto. Pienriistaa
metsästävälle miehelle tutut seudut ovat
tärkeitä. Siellä kelpaa liikuskella isältä lainatun pystykorvan kanssa vaikka sorsa- ja
kyyhkymetsällä. Kotiseudun metsistä saa
myös hyvät sienisaaliit.

Kotosaltakaan ei tekemistä puutu. Hänet
saattaa tavata korjailemasta koneita ja laitteita tai polttopuu- ja lämmityshommista.
– Asun tyttöystävän ja kolmen kissan
kanssa rintamamiestalossa. Puita kuluu,
koska koti lämpiää puuhellalla, leivinuunilla ja yhdellä pönttöuunilla.
Rankemmastakin työpäivästä Ilkka palautuu kotona oleilemalla, telkkaria katsomalla ja pelaamalla – eikä vain tietokonepelejä.
– Näin talviaikaan jääkiekko on ykkösharrastus. Pelailemme kavereiden ja kyläläisten kanssa rennosti ulkojäillä. 

TOIMI TYÖPAIKKASI PUOLESTA 2018
Nämä kurssit on tarkoitettu erityisesti kai-

pe 23.2.2018 klo 10–17

pe 6.4.2018 klo 10–17

Sähköliitto maksaa kurssin ajalta kurssipäi-

kille ammattiosastojen toimihenkilöille ja

Kuopio, Sokos Hotel Puijonsarvi

Turku, Holiday Club Caribia

värahan ja -stipendin, kun toimitat työnanta-

muille aktiiveille. Kurssilla pohditaan yh-

hakuaika päättyy 9.2.2018

hakuaika päättyy 23.3.2018

jasi allekirjoittaman vapaamuotoisen palkat-

me saavuttaa, jos Sähköliitolla olisi suu-

la 24.2.2018 klo 10–17

la 14.4.2018 klo 10–17

rempi ja aktiivisempi jäsenistö? Mitä on jär-

Jyväskylä, Sokos Hotel Aleksandra

Tampere, Cumulus Koskikatu

maan merkityt ruokailut sekä matkakulut,

jestäminen? Miten järjestämistyötä käytän-

hakuaika päättyy 9.2.2018

hakuaika päättyy 29.3.2018

mikäli niitä syntyy, kotipaikkaa lähinnä ole-

dessä seuraavia kysymyksiä: Mitä voisim-

tomuustodistuksen.

nössä tehdään? Millainen työnjako työpaikka-aktiivien, osastojen ja liiton välille pitäisi rakentaa?
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Liitto maksaa myös kurssin aikana ohjel-

valle kurssipaikalle. Matkakulut korvataan
Ilmoittaudu mukaan kursseille hakuaikoja noudattaen
tarja.toppari@sahkoliitto.fi tai 050 409 8469.

julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai
oman auton käytöstä 0,23 €/km.

KURSSIT
LUOTTAMUSMIESTEN
PERUSKURSSI

LUOTTAMUSMIESTEN
PERUSKURSSI

KURSSIN KOHDERYHMÄ

KURSSIN KOHDERYHMÄ

Kurssi on tarkoitettu luottamusmiehille, varaluottamusmiehille, teollisuuden yhteyshenkilöille

Kurssi on tarkoitettu luottamusmiehille, varaluottamusmiehille, teollisuuden yhteyshenkilöille

sekä ammattiosastojen puheenjohtajille. Kurssi soveltuu peruskoulutukseksi kaikille, joita kiin-

sekä ammattiosastojen puheenjohtajille. Kurssi soveltuu peruskoulutukseksi kaikille, joita kiin-

nostaa työnantajien ja työntekijöiden yhteistoiminnan parantaminen työntekijöitten oikeuksia

nostaa työnantajien ja työntekijöiden yhteistoiminnan parantaminen työntekijöitten oikeuksia

kehittämällä.

kehittämällä.

KURSSIN TAVOITE

KURSSIN TAVOITE

on aloittaa luottamusmiehen perustaitojen oppiminen. Tavoitteena on myös, että tehtäväkoko-

on aloittaa luottamusmiehen perustaitojen oppiminen. Tavoitteena on myös, että tehtäväkoko-

naisuuden ymmärtäminen ja oikeuksien tiedostaminen auttavat selviytymistä työpaikalla.

naisuuden ymmärtäminen ja oikeuksien tiedostaminen auttavat selviytymistä työpaikalla.

AVAINSISÄLTÖJÄ OVAT

AVAINSISÄLTÖJÄ OVAT

• luottamusmieheksi kehittyminen

• luottamusmieheksi kehittyminen

• luottamusmiehen tehtävät ja yhteistyökumppanit

• luottamusmiehen tehtävät ja yhteistyökumppanit

• luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet

• luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet

• työoikeuden perusteet, mm. työsopimuslaki, yhteistoimintalaki

• työoikeuden perusteet, mm. työsopimuslaki, yhteistoimintalaki

• työehtosopimuksen tulkinta ja liiton apu

• työehtosopimuksen tulkinta ja liiton apu

• paikallinen sopiminen ja yhteistoimintamenettely

• paikallinen sopiminen ja yhteistoimintamenettely

• vaikuttaminen ja neuvottelutoiminta

• vaikuttaminen ja neuvottelutoiminta

19.–23.2.2018 Oulu

•luottamusmiehen ja jäsenistön luottamus

12.–16.3.2018 Kiljavan opisto, Nurmijärvi

•luottamusmiehen ja jäsenistön luottamus

Työnantaja maksaa palkan kurssin ajalta sekä ateriakorvauksen opistolle, tai liitto maksaa kurs-

Työnantaja maksaa palkan kurssin ajalta sekä ateriakorvauksen opistolle, tai liitto maksaa kurs-

silaiselle opintostipendin. Liitto maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus, opetus ja jaet-

silaiselle opintostipendin. Liitto maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus, opetus ja jaet-

tava materiaali, sekä matkakulut, mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan

tava materiaali, sekä matkakulut, mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan

tai omaa autoa käytettäessä vain auton kuljettajalle 0,23 €/km.

tai omaa autoa käytettäessä vain auton kuljettajalle 0,23 €/km.

Tarvittaessa voit majoittua jo sunnuntaista alkaen. Siitä sinun tulee ilmoittaa etukäteen Kilja-

Tarvittaessa voit majoittua jo sunnuntaista alkaen. Siitä sinun tulee ilmoittaa etukäteen Kilja-

van opistolle.

van opistolle.

Kurssihakemuslomake löytyy Sähköliiton kotisivuilta kohdasta Lomakkeet. Lähetä hakemuslo-

Kurssihakemuslomake löytyy Sähköliiton kotisivuilta kohdasta Lomakkeet. Lähetä hakemuslo-

make osoitteella: Sähköliitto, PL 747, 33101 Tampere tai tarja.toppari@sahkoliitto.fi.

make osoitteella: Sähköliitto, PL 747, 33101 Tampere tai tarja.toppari@sahkoliitto.fi.

TYÖSUOJELUN PERUSKURSSI
12.–16.3.2018 Kiljavan opisto, Nurmijärvi
KURSSIN TAVOITE

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN KURSSIT 2018

Selvittää työsuojeluun liittyvät perustiedot ja niiden merkitys sekä työsuojelutoiminnan orga-

Nämä kevään kurssit on tarkoitettu kaikille sähköistys- ja sähköasennusalan jäsenille.

nisaatiot ja opettaa näihin liittyviä tietoja ja taitoja työsuojelutoiminnassa.

Syksyllä kursseja luvassa lisää. Henkilökohtainen tieto työehtosopimuksen määräyksistä

AVAINSISÄLTÖJÄ OVAT
• työsuojelun peruskäsitteet, toiminta-alueet ja merkitys ihmiselle
• työsuojelutehtävissä toimivien ihmisten tehtävät, oikeudet ja velvollisuudet
organisaatiossa, työsuojelun ennakko- ja jälkivalvonta

antaa parhaat edellytykset hyvän edunvalvonnan hoitamiseen.
Tarkoituksena on ensin käydä TES tutuksi -kurssi, sen jälkeen Urakkamääräykset- ja
viimeisenä Urakkalaskenta-kurssi.

URAKKAMÄÄRÄYKSET

• työsuojelua säätelevän lainsäädännön pääperiaatteet

10.–11.3.2018, Tampere • Hakuaika päättyy 23.2.2018

• toimialakohtaiset työsuojelusopimukset

URAKKALASKENTA

• työn ja työympäristön kuormitustekijät
• työsuojelutoiminnan kehittäminen
Luentojen lisäksi käytetään yksilö- ja parityöskentelyä, erilaisia ryhmätyöskentelyn muotoja ja harjoituksia.

17.–18.3.2018, Tampere • Hakuaika päättyy 2.3.2018

TYÖEHTOSOPIMUS TUTUKSI
6.–7.4.2018, Kouvola • Hakuaika päättyy 23.3.2018

URAKKAMÄÄRÄYKSET

Työnantaja maksaa palkan kurssin ajalta sekä ateriakorvauksen opistolle, tai liitto maksaa

5.–6.5.2018, Kouvola • Hakuaika päättyy 20.4.2018

kurssilaiselle opintostipendin. Liitto maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus, opetus

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN KÄRKIMIES

ja jaettava materiaali, sekä matkakulut, mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen
mukaan tai omaa autoa käytettäessä vain auton kuljettajalle 0,23 €/km.
Tarvittaessa voit majoittua jo sunnuntaista alkaen. Siitä sinun tulee ilmoittaa etukäteen
Kiljavan opistolle.

7.4.2018 Cumulus Koskikatu, Tampere • Hakuaika päättyy 23.3.2018
Ilmoittaudu mukaan kursseille hakuaikoja noudattaen
tarja.toppari@sahkoliitto.fi tai 050 409 8469.
Sähköliitto maksaa kurssin aikana majoituksen (2 hh), ohjelmaan merkityt ruokailut sekä

Kurssihakemuslomakkeen löydät Sähköliiton kotisivuilta kohdasta Lomakkeet. Lähetä hake-

matkakulut, mikäli niitä syntyy, kotipaikkaa lähinnä olevalle kurssipaikalle. Matkakulut

muslomake osoitteella: Sähköliitto, PL 747, 33101 Tampere tai tarja.toppari@sahkoliitto.fi.

korvataan julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai oman auton käytöstä 0,23 €/km.
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OSASTOT TOIMIVAT

Seuraava Vasama ilmestyy 1.3.2018. Siihen tarkoitetut osastojen ilmoitukset pyydämme toimittamaan
maanantaihin 19.2.2018 kello 15.00 mennessä. Tällä välin päivitämme saapuneita ilmoituksia liiton
kotisivuille.

tolounaan Ravintola Pölkky -baaris-

057 Etelä-Pohjanmaan

076 Vaasan Sähköalan-

LÄHETÄ OSASTOILMOITUS NETTILOMAKKEELLA!

sa (lounas sis. hernekeiton, leivän

Sähköalantyöntekijäin osasto ry

työntekijät ry

ja juoman sekä jälkiruoaksi panna-

Osasto maksaa jäsenilleen mat-

Virkistysmatka Ouluun pe–la 16.–

Osastoaktiivit huomio! Osastot toimivat -ilmoituksia pääsee lähettämään

ria). Osaston sarjat: miehet, naiset,

kat Sähköliiton jäsenristeilylle 21.–

17.3. Lähtö junalla Vaasasta per-

liiton uusien nettisivujen sähköisellä lomakkeella. Löydät lomakkeen

nuoret alle 18 v. Suurin kala palki-

22.4. juna- tai linja-autokuittia vas-

jantaiaamuna ja paluu launtai-il-

osoitteesta www.sahkoliitto.fi/ammattiosastot/ilmoita-tapahtumasta.

taan. Tiedustelut Asko Karppanen

taan.

tana, tarkempi aikataulu ilmoite-

Valitse ensin lomakkeen alasvetovalikosta oma osastosi, kirjoita sit-

puh. 050 524 2056, asko.karppa-

ten ilmoituksesi teksti ja jätä vielä yhteystietosi niille varattuihin kent-

nen@gmail.com tai Asko Pulli puh.

058 Joensuun Sähköalan-

le. Osasto kustantaa matkat, yö-

tiin. Paina lopuksi Lähetä-painiketta. Saat kuittauksen osastoilmoituk-

0400 772 747, asko.pulli@nord-

työntekijät ry

pymisen hotellissa sekä illallisen.

sen lähettämisestä.

kalk.com. Tervetuloa nauttimaan ul-

Osaston hallitus on suunnitellut

Sitovat ilm. 22.2. mennessä mak-

koilusta koko perheen voimin!

teatteriretken Lappeenrantaan la–

samalla omavastuu 30 € osas-

su 24.–25.2. Esityksenä on Vil-

ton tilille FI81 1187 3000 6042

036 Kuopion Sähköalan-

lit vuodet. Lähtö Joensuun linja-au-

53. Kirjoita maksun viestikent-

työntekijät ry

toasemalta. Tarkempi aikataulu lä-

tään Oulu + oma nimi. Lisätieto-

Kevään opinto- ja virkistysmatka

hetetään osallistujille myöhem-

ja Kristian Rönnholm puh. 050
574 9229.

Päivitämme saapuneet ilmoitukset nettisivujemme Osastot toimivat
-osioon ja julkaisemme ne Vasama-lehdessä. Osastoilmoitukset ovat nettisivuilla osoitteessa www.sahkoliitto.fi/ammattiosastot/osastot-toimivat

taan myöhemmin ilmoittautuneil-

001 Oulun Sähkötyöntekijäin

kylpylälippuja hintaan 10 €/aikui-

tehdään keväiseen Kööpenhami-

min. Paikkoja on varattu 50 kpl, ja

Ammattiosasto N:o 1 ry

nen ja 6 €/lapsi. Edun max henkilö-

naan to–su 26.–29.4.2018. Mat-

ne täytetään varausjärjestyksessä.

Eläkeläisjaoston kokoukset vuonna

määrä kerrallaan 5 hlöä. Tunnistau-

kustamme lentäen, ja vierailukohde

Ilm. 16.2. mennessä Kari Heino-

077 Savonlinnan ja

2018 pidetään osaston toimistolla

tuminen tapahtuu Sähköliiton jä-

on NKT Cables Tanskan tehdas (pe

nen, puh. 050 454 7319. Osaston

Lähiympäristön Sähkömiehet ry

osoitteessa Rautatienkatu 16 D 46,

senkortilla.

27.4.), hotellimajoitus aamiaisella.

uudet kotisivut on avattu osoittees-

Sääntömääräinen kevätkokous pe

Lisätiedot ja sitovat ilm. puh. 044

sa www.osasto058.fi. Sivuilta löytyy

20.4.2018 klo 18 alkaen Hotel-

553 9871/Ilpo.

myös tarkemmat tiedot teatteriret-

li Pietari Kylliäisen Ruiskukka-ka-

kestä. Tervetuloa! – Hallitus

binetissa. Asioina sääntöjen mää-

Oulu joka kuukauden toisena tiistaina klo 12 alkaen. Kesä-, heinä- ja

022 Lappeenrannan Seudun

elokuussa ei poikkeuksellisesti pi-

Sähköalantyöntekijät ry

detä kokouksia.

Kevätkokous ti 17.4.2018 klo 18

043 Porvoon

osaston kokoushuoneella Väinölän-

Sähkötyöntekijät ry

065 Iisalmen Sähköalan-

pieni iltapala. Tervetuloa. – Hal-

011 Tampereen Seudun

katu 25. Käsiteltävinä sääntömää-

Kokoonnumme seuraavasti v. 2018:

työntekijät ry

litus

Sähköalantyöntekijät ry

räiset sekä muut esille tulevat asi-

torstaisin klo 18 Sibeliusbulevar-

Ylimääräinen kokous pe 16.2. klo

Veteraanijaosto kokoontuu ma

at. Kahvitarjoilu.

di 36, Porvoo, Raksan toimistolla

17 Brave Digitalissa, Kauppakatu

100 Järvenpään Sähköalan-

22.2. ja 22.3., kevätkokous 19.4.,

14, Iisalmi. Päätetään mökin myyn-

työntekijät ry

nistä.

Sähköliiton jäsenristeilylle 21.–

12.2. klo 14 osaston toimistolla,

SAK:n Lappeenrannan paikallis-

Näsilinnankatu 33 b A. Portin tun-

järjestö ry:n pilkkilpailut su 18.3.

17.5., 30.8., 27.9., 25.10., syys-

nusluku 3390.

klo 10 alkaen Taipalsaarella Kirk-

kokous 22.11. Tervetuloa! – Hal-

koselällä. Kokoontuminen ja ilmoit-

litus

Pilkkilpailut su 18.3. klo 9 Aito-

räämät asiat. Kokouksen jälkeen

22.4. osallistuvia tuetaan majoi073 Kurikan Sähköalojen osasto ry

tuksen hinnassa täysimääräisesti

Sähköliitto järjestää jäsenilleen lai-

2–4 hengen hyteissä ja 50 %:lla

lahden Ensilässä. Ennakkoilmoit-

tautumiset seuratalo Väinölän park-

tautumista ei vaadita. Pikkupurta-

kialueella (osoite Kirkonrantatie 2,

047 Ukin Sähkötyöntekijät ry

varisteilyn 21.–22.4. Osasto 073

1 hengen hyteissä. Kuitti maksus-

vaa ja saunomismahdollisuus. Ter-

Taipalsaari). Kilpailuaika klo 10–

Osaston kevään virkistysmatkalla

korvaa jäsenilleen laivamatkan ja

ta sihteerille. Lisätietoja puh. 045

vetuloa!

13, meno- ja paluuaika 15 minuut-

lähdemme risteilemään Baltic Prin-

matkakulut julkisen liikenteen

632 8758.

tia. Kaiken kalan kilpailu. Sarjat:

cessillä pe 23.3. Lähtö Ugin linja-

mukaan. Laivamatkan ja julkisen

018 Hämeenlinnan

nuoret, naiset, miehet, miesvete-

autoasemalta klo 18. Matkan oma-

liikenteen maksutositteet palau-

24.3., jäälle klo 10–15. Majoitus-

Sähkötyöntekijät ry

raanit + 55 v. Suurimman tuloksen

vastuuhinta 10 €/jäsen ja 10 €/

tetaan kevätkokoukseen 4.5. Lii-

tilat varattu 23.–25.3. Ilm. (jos

Hämeenlinnan Sähkötyöntekijät ja

pyytänyt voittaa LAP:n pilkkimesta-

avec. Ilm. 20.2. mennessä teksti-

ton sivuilla lisää tietoa laivamat-

majoittuu) puh. 045 632 8758

Aulangon kylpylä jatkavat yhteistyö-

ruuden. Myös suurin kala palkitaan.

viestillä Petteri Salolle puh. 040

kasta. Tiedustelut Jani Mansikka-

tai 040 311 3555. Osasto ruokkii

sopimustaan vuodelle 2018. Aulan-

Kilpailun ja palkintojenjaon jäl-

574 3027. Viestiin lähtijän nimi ja

mäki, mansikja@gmail.com. Tervei-

osallistujat koko viikonlopun per-

ko tarjoaa jäsenillemme perheineen

keen LAP tarjoa osallistujille keit-

syntymäaika.

sin hallitus.

jantai-illasta sunnuntaihin. Ter-

Pilkkikisat Kaarniemessä la

vetuloa!
Kevätkokous pe 27.4.2018 klo
18–20 Cantina Zapatassa, 4. krs
kokoustilat, Mannilantie 44, Järvenpää. Käsitellään sääntöjen
määräämät asiat. Ruokailu virvokkeineen. Info puh. 045 632
8758/sihteeri.
Tuusulan seudun sähkölaitos
perustettiin vuonna 1918. Muistojen Ilta yhtiössä palvelleille
Cantina Zapatassa, 4. krs kokoustilat, pe 27.4. klo 20–24. Ilm.
20.4 mennessä ruokailun järjestämiseksi puh. 045 632 8758/
Pena tai 040 311 3555 Timo.
106 Savon Sähköalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous to
22.3.2018 klo 18 Kylpylähotelli Kunnonpaikassa, Jokiharjuntie
3, Vuorela. Kokouksen yhteydessä
ruokailu. Tervetuloa sankoin joukoin mukaan! – Hallitus
165 Päijänteen Sähköalantyöntekijät ry

Kevätkokous to 1.3.2018 Ravintola Uotissa Sysmässä. Esillä
sääntöjen määräämät asiat sekä
osaston purkamisasia. Kahvitarjoilu. Tervetuloa! – Hallitus
20
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Vasaman toimitus katsasti uuden
painon tilat. Taittaja Jari Mattilalle (vas. selin) ja toimittaja Minna Järvenpäälle painoprosessia
esittelivät kirjapainonjohtaja Kari
Portaanpää ja myyntipäällikkö
Tero Andrejeff.

VASAMA PAINETAAN PORISSA
Juuri käsiisi saamasi Vasa-

din mallinen lehti on mitoil-

kansi- ja keskiarkki paine-

ma-lehti saapuu sinulle nyt

taan 280 x 400 mm. Vasa-

taan kiiltävälle paperille.

Porista. Lehden painaa Sa-

ma on siis kaksi senttiä le-

Vasama ilmestyy tänä

ta-Pirkan Painotalo Oy.

veämpi kuin viime vuonna

vuonna kymmenen kertaa.

ja sentin ja neljäsosan kor-

Ilmestymis- ja aineistopäi-

tä myös lehden koko on kas-

keampi. Silmämääräisesti

vät löytyvät mediakortista:

vanut hieman. Sata-Pirkan

muutosta tuskin huomaa.

www.sahkoliitto.fi/vasama

KUVA: RIITTA KALLIO

Painon vaihtumisen myö-

Painotalon leikatun tabloi-

SYYSKOKOUKSEMME
JULKILAUSUMA
S

ähköliitto ja sen kaksi sopimusalaa, Sähköistys- ja sähköasennusala sekä Teknolo-

tukitoimineen.
Selvisi, että Teollisuusliitto ry oli sopinut

giateollisuuden sähköasentajien työehtosopi-

Teknologiateollisuus ry:n kanssa teollisuuden

mus, ovat joutuneet vuoden 2017 aikana usei-

sähköalan töiden eli ”punaisen kirjan” sisäl-

den hyökkäysten kohteeksi.

lyttämisestä omaan työehtosopimukseensa eli

Parikin sähköistys- ja sähköasennusalan yritystä yritti vaihtaa halvempaan eli Teknologiateollisuuden työehtosopimukseen. Se ei kuitenkaan onnistunut, kun jäsenistö taisteli työehtosopimuksensa puolesta.
Keväällä kyseenalaistettiin sähköistys- ja

ns. ”vihreään kirjaan” ja rinnakkaissopimuskiellosta.
Tällä tavoin Sähköliiton työehtosopimus pelattiin ulos teknologiateollisuudesta!
Tällainen toisen työntekijäliiton liittoutuminen työnantajaliiton kanssa on erittäin tuomit-

sähköasennusalan sekä Teknologiateollisuuden

tavaa, koska se murentaa ammattiyhdistysrin-

sähköasentajien työehtosopimusten yleissito-

tamaa ja hyödyttää työnantajapuolta!

vuus, mikä sekään ei onnistunut.

Se ei ainakaan lisää Teollisuusliiton jäsen-

Tuttuun tapaan Vasaman

? ?
? ?? ?
? ?VOLTTi-ViSA
?
?

1. Mikä on Lhasa apso?
2. Mistä maasta sanotaan Down Under?
3. Montako latoa oli Tapio Wirkkalan piirtämässä
Koskenkorva-pullon etiketissä?
4. Minkä kokoa mitataan munalla?
5. Missä urheilulajissa Harlem Globetrotters on viihdyttänyt
ihmisiä jo usean vuoden ajan?
6. Mistä kaupungista Titanic lähti kohtalokkaalle matkalleen?
Ja mihin kaupunkiin se oli matkalla?
7. Kuka pyhimys tarun mukaan karkoitti käärmeet Irlannissa?
8. Minkä maailmankuulun nähtävyyden on suunnitellut
albanialainen arkkitehti Mehmet Isa?
9. Mistä urheilulajista Vladimir Putin on kirjoittanut kirjan?

määrää juurikaan, vaan saattaa johtaa sii-

10. Kuka kirjoitti kirjan Lajien synty?

tajaliitto Teknologiateollisuus ry ja entinen Me-

hen, että jotkin sähköalan työntekijät vaihtavat

11. Minkä niminen huvila avattiin yleisölle Memphisissä

talliliitto eli nykyisin Teollisuusliitto ry, jotka

YTK:hon vastalauseena tällaiselle toiminnalle.

liittoutuivat Sähköliittoa vastaan.

Ja se taas hyödyttää työnantajapuolta.
Me sähköalan työntekijät olemme erittäin

köasentajien työehtosopimusneuvotteluihin

ammattiylpeitä ja tulemme puolustamaan

valmistauduttiin Sähköliitossa jo keväällä. Kui-

omia asioitamme tavalla tai toisella. Näin on

tenkaan valmistelevia keskusteluja Teknologia-

historia aiemminkin osoittanut, minkä takia

teollisuuden kanssa ei saatu käytyä, vaan työn-

lähdimme eri teille vuonna 1955 silloisen Me-

antajaliitosta ilmoitettiin, että palataan kesälo-

talliliiton ikeestä!
Toivottavasti Teollisuusliiton ja Teknologia-

Syksyn aikana vahvistui epäilys, ettei Tekno-

teollisuuden päättäjät pääsivät päämääräänsä

logiateollisuus ry enää tekisi Sähköliiton kans-

ja saivat nautinnon ja hyödyn keskenään, kos-

sa Teknologiateollisuuden sähköasentajien työ-

ka eihän tässä ole muuten mitään järkeä!

ehtosopimusta eli ns. ”punaista kirjaa”.
ja viikon mittainen (1.–8.11.) lakko alkoikin

13. Kenen jamaikalaisen muusikon bändi The Wailers oli?
14. Mikä jalkapalloseura pelaa kotiottelunsa
Santiago Bernabeu -stadionilla?
15. Missä Euroopan maassa on yli 100 aktiivista tulivuorta?

5. Koripallo 6. Southamptonista. New Yorkiin. 7. Pyhän Patrick

Sähköliitto valmistautui työtaistelutoimiin,

mukaan tappanut eniten ihmisiä Afrikassa?

TURUN SEUDUN

1. Pieni koirarotu 2. Australia 3. Ei yhtään 4. Kakun

mien jälkeen asiaan.

12. Jos ihmistä ei lasketa, niin mikä eläin on tilastojen

8. Taj Mahal 9. Judosta 10. Charles Darwin 11. Graceland

Syksyn 013- eli Teknologiateollisuuden säh-

1982?

12. Krokotiili 13. Bob Marley 14. Real Madrid 15. Islannissa

Kaiken tämän tekivät yhteistuumin työnan-

SÄHKÖTYÖNTEKIJÄT RY 041
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ELLEDNINGEN

Aktiveringsmodellen väcker diskussion
F

REGERINGEN BRYTER MOT

höjningar till arbetstagarnas social-

skulle få några förhandlingsresul-

ändringen är den arbetslöse i prakti-

KONKURRENSKRAFTSAVTALET

försäkringsavgifter har överförts till

tat till stånd före utlöpandet av av-

då försvagningarna till utkomstskyd-

ken skyldig att ta emot kortvarigt ar-

GENOM NEDSKÄRNINGAR

lagstiftningen. Arbetstidsförläng-

talen. Elektrikerförbundets med-

det för arbetslösa trädde i kraft.

bete, vilket kan försvåra försörjning-

AV UTKOMSTSKYDDET FÖR

ningarna har för sin del förts in i

lemmar väntar tydliga förhöjningar

Den arbetslöse skall under tre må-

en en längre tid.

ARBETSLÖSA

kollektivavtal, och för den delen är

till realinkomsterna och avskaffan-

det förstås möjlighet att agera.

de av talko- eller konkurrenskrafts-

inlands regering mindes de arbetslösa redan vid årsskiftet,

På grund av den redan gällande

naders betalningstid arbeta minst

Vår lag om utkomstskydd för ar-

När man kom överens om konkur-

18 timmar eller skall i sin egen fö-

betslösa anpassar sig dåligt för den

renskraftsavtalet, band regering-

retagsverksamhet intjäna minst

arbetslöse för att ta emot kortva-

en sig att inte företa ytterligare ned-

att för tillfället har man inte i stör-

punkter kommer förhandlingarna att

241,04 euro eller skall delta under

rigt arbete. Hen måste först få lön

skärningar till utkomstskyddet för

re skala eller aktivare krävt avskaf-

vara mycket utmanande, speciellt

fem dagar i sysselsättningsfrämjan-

för sitt kortvariga arbete på sitt kon-

arbetslösa. Nu har dessa nedskär-

fande av arbetstidsförlängningar vid

när man ser på de redan förhandla-

de service.

to och ett intyg om den utförda ar-

ningar ändå företagits oavsett vad

förhandlingsborden.

de avtalen av andra förbund.

betstiden för att kunna få anpassad

man lovade, och mera nedskärning-

dessa villkor, kommer nivån på ar-

dagpenning. I många fall kan det-

ar skall komma. Regeringen har för-

KOLLEKTIVAVTALS-

är minst sagt hyggligt, åtminstone

betslöshetsförmånen nedskäras

ta ta mycket lång tid, även om kost-

hållit sig likgiltigt på det ingångna

FÖRHANDLINGARNA PÅGÅR

här i Birkaland. Dagarna blir läng-

med nästan fem procent under de

naderna ändå löper hela tiden och

avtalet och dess avtalsparter.

följande 65 dagarna av förmånsbe-

man kan inte ”anpassa” räkningar-

talning.

nas förfallodagar.

Om den arbetslöse inte fyller

Regeringen planerar ytterliga-

FFC skall arrangera en politisk

Personligen förundrar jag lite

avtalstimmarna. Ur dessa utgångs-

Vintern har kommit och skidföret

De största avtalsbranscherna i Elek-

re, och också våren närmar sig. Med

Fackföreningsrörelsen har inte

trikerförbundet, elektrifierings- och

längre dagar önskar jag oss bra av-

krävt någon granskning av konkur-

elinstallationsbranschen samt ener-

talslösningar. Också gott nytt år för

renskraftsavtalet och har för tillfäl-

gi-ICT-nätverksbranschen förhandlar

alla förbundsmedlemmar!

re försvagningar till utkomstskyddet

åsiktsyttring den 2 februari mot

let bara nöjt sig med att höja pek-

just nu om kollektivavtal. De gäl-

för arbetslösa. Under våren kommer

nedskärningar av utkomstskyddet

pinnen mot regeringens handling-

lande avtalen löper ut i slutet av ja-

SAULI VÄNTTI

de att behandla en modell, där den

för arbetslösa. Förhoppningsvis del-

ar. Månne det beror på smärtsamma

nuari. Förhandlingarna framskri-

ordförande

arbetslöse skulle söka minst 12 ar-

tar medborgarna i stor utsträckning

processer i olika förbund att god-

der långsamt, och avtalsparterna vid

betsplatser under 3 månaders tid.

i den.

känna konkurrenskraftsavtalet?

båda förhandlingsborden har för-

Ifall detta villkor inte fylls, blir det

Konkurrenskraftsavtalet i sin hel-

60 dagars karens till utkomstskyd-

het är förstås besvärligt att uppsä-

det för arbetslösa.

ga eller upphäva, eftersom t.ex. för-

slagit en massa ändringsförslag till
sina avtal.
I nuläget ser det inte ut att vi

RISTIKON RATKAISU

Käyntiosoite: Aleksanterinkatu 15, 33100 Tampere
Toimisto on avoinna arkisin kello 9.00–15.00.
Postiosoite: PL 747, 33101 TAMPERE
Faksi: 03 252 0210
Järjestämis- ja järjestötyö: puh. 03 252 0600
Työsuhde- ja työehtosopimusasiat:
puh. 03 252 0700, edunvalvonta@sahkoliitto.fi
Jäsenrekisteri ja jäsenpalvelut:
puh. 03 252 0400, jasenrekisteri@sahkoliitto.fi
Työnantajatilitykset:
puh. 03 252 0500, tyonantajatilitykset@sahkoliitto.fi
Asiakaspalvelusarjoihin perustuvat numerot
ovat avoinna arkisin kello 9.00–15.00,
jäsenrekisteri ma, ke, pe 9–15, ti, to suljettu.
Jouluristikon oikein ratkaisseiden kesken arvotun palkinnon voitti Markku Mäkelä
Urjalasta. Onnea voittajalle!
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Messut avoinna:
Ke 7.2.2018 klo 10-17
To 8.2.2018 klo 10-17
Pe 9.2.2018 klo 10-16
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ä h k ö t ar vi kke e t

F innparttialta
Käytä hyödyksi valttejamme:
edulliset hinnat
suuret varastomäärät
nopeat ja varmat toimitukset

!

Ver kk okauppa w w w . f i n n p a r t t i a . f i
No uto hal l i J o u t n a nt ie 7 6 , 2 5 5 0 0 Pe rniö
Puh

02 72 72 00,

myynti@finnparttia.fi

petri.koskinen@finnparttia.fi
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SIEVI

STAR
ROLLER

Star Roller+ S3
Star Roller XL+ S3

Star Hiker+ S3
Star Hiker XL+ S3

VA ATIVIIN
TALVIOLOSUHTEISIIN
Sievi Star -tuoteperhe on suunniteltu talvikelien vaatimusten mukaisesti.
Lämmin vuori, lämpöä heijastavat pohjalliset sekä erinomaisen pidon takaava
FlexStep®-pohja tekevät Starista luotettavan valinnan kylmiin ja liukkaisiin
talviolosuhteisiin. Star-mallistosta voit valita itsellesi sopivan varrenkorkeuden ja
kiinnitysmekanismin: Nauhallisen Star Hikerin tai Star Zipin, tai vaihtoehtoisesti
Boa®-mekanismilla varustetun Star Rollerin. Boa®-mekanismia on helppo käyttää
myös hansikkaat kädessä! Kaikissa malleissa lisäsuojaa tuo Memory Foam, joka

Star Zip XL+ S3

maksimoi mukavuuden ja ehkäisee nilkkavammoja.

Boa® on Boa Technology Inc.’n rekisteröimä tavaramerkki.

Pohjois-Euroopan suurin jalkinevalmistaja
Sievin Jalkine Oy • Korhosenkatu 24, 85310 Sievi As. • Puh. (08) 488 11 • Fax (08) 488 1200 • info@sievi.com • www.sievi.com
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