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Haluamme olla jatkossakin osa tarinaasi ja teemme töitä suurella 
sydämellä, jotta voisimme palvella teitä entistäkin paremmin. 
Tervetuloa Turvaan uudet ja vanhat asiakkaat!

Yhdessä elämän käänteissä

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva • www.turva.fi • puh. 01019 5110

Olette jälleen arvioineet meidät vakuutusalan parhaaksi kumppaniksi. 
Lämmin kiitos rakkaat asiakkaamme

(EPSI Rating 2018 -asiakastyytyväisyystutkimus)

”Aivan huipun hyvää palvelua 

ja mukavan leppoisaa 

keskustelua, ja ammattimaista 

opastusta miten toimia 

tilanteissa kun tilanteissa. 

Nopeus korvausasioissa  

saa myös  
kiitosta.”

”Sain vastauksia useisiin 

kysymyksiini. Ja rauhoittavan 

tunteen liitty
en pitkään 

poissaoloon kotimaasta.  

Juuri tältä pitääkin tuntua,  

kun on soittanut 

vakuutusyhtiöön.” 

”Nopeaa ja asian- tuntevaa palvelua.  
Tunne että asiakas on  

oikeasti tärkeä.”

”Taskuturva on super- mahtava! Helpottaa  asiointia ihan hurjasti.  
Kiitos.”

Sitaatit:  

Turvan asiakas- 

palautekysely

Sähköliiton jäsenet on vakuutet-

tu vakuutusyhtiö Turvassa mat-

kustajavakuutuksella, josta saat 

lisätietoja Sähköliiton jäsenil- 

le räätälöidyiltä internetsivuil- 

ta www.turva.fi/sahkoliitto,  

Turvan asiakaspalvelusta  

01019 5110 tai käymällä  

Turvan toimipaikoissa.

Liiton eläkeläis- ja oppilasjä-

senet eivät kuulu jäsenvakuu-

tuksen piiriin. Sähköliiton neu-

vottelemana erityisetuna he saa-

vat Turvasta ostamastaan mat-

kustajavakuutuksesta 20 % lisä-

alennuksen liittoalennuksen li-

säksi.

Matkatavarat eivät ole va-

kuutettuna jäsenvakuutukses-

sa, mutta ne kuuluvat usein laa-

jan tason kotivakuutukseen. Lii-

ton neuvottelemana erityisetuna 

kaikki liiton jäsenet saavat liitto-

alennuksen lisäksi 20 prosentin 

lisäalennuksen matkatavarava-

kuutuksesta. 

Lisäksi liiton jäsenet on va-

kuutettu Järjestövakuutuksella, 

kun he ovat järjestötehtävissä ja 

-tilaisuuksissa.

JÄSENEDUT

Turvalla on kattava valikoima va-

kuutuksia kodin, ihmisten ja 

omaisuuden turvaksi. Myönnäm-

me niistä tuntuvia liittoalennuk-

sia sähköliittolaisille. Sähkölii-

ton jäsenenä saat kotivakuutuk-

seen ja jatkuviin vapaaehtoisiin 

henkilö- ja autovakuutuksiin  

10 % liittoalennuksen. Tämän 

lisäksi saat omistaja-asiakas-

alennuksen, joka vaihtelee  

5–10 %:iin asiakkuuden pituu-

desta riippuen.  

Sähköliiton jäsenenä saat eri-

koisetuna muiden alennusten li-

säksi 15 prosentin alennuksen 

ensimmäisen vuoden maksus-

ta ottaessasi Turvasta henkilö-

kohtaisen täysajan tapaturmava-

kuutuksen.

HENKIKULTA JA PARIKULTA 

OVAT SINULLE RÄÄTÄLÖITYJÄ 

HENKIVAKUUTUKSIA

Turvan Henkikulta ja Parikul-

ta ovat ammattiliittojen jäsenil-

le ja heidän perheilleen räätälöi-

tyjä henkivakuutuksia. Kyseessä 

on kuolemanvaravakuutus, jonka 

myöntää LähiTapiola Keskinäi-

nen Henkivakuutusyhtiö.

Turvan Henkikulta on edul-

linen: se on noin 25 % edul-

lisempi kuin muille asiakkail-

le myytävät vastaavat henkiva-

kuutukset, ja selvästi huokeam-

pi kuin pankkien tarjoamat lai-

naturvat. Kukapa ei haluaisi 

huolehtia läheistensä toimeen-

tulosta? 

MATKAVAKUUTUSKORTTI 

KULKEE NYT 

PUHELIMEN MUKANA

Ammattiliittosi tarjoama vakuu-

tusturva kulkee mukanasi Tas-

kuTurva-sovelluksen avulla, joka 

on ladattavissa iOS- ja Android-

puhelimiin. Sovelluksessa näkyy 

myös reissujasi turvaava matka-

vakuutuskortti. Jos et voi lada-

ta TaskuTurvaa ja lähdet ulko-

maille matkoille, ota mukaan jä-

senkorttisi, joka toimii vakuutus-

korttinasi. Vakuutustodistuksen 

saa myös Turvan toimipaikoista 

tai pyytämällä palvelunumerosta 

01019 5110.

TaskuTurvassa on myös muita 

hyödyllisiä ominaisuuksia. Sen 

kautta näet kaikki Turvassa ole-

vat vakuutuksesi, niin liiton ot-

tamat kuin omat henkilökohtai-

set vakuutuksesi. Sovelluksessa 

on erityisiä etuja lapsivakuutuk-

sen Junioriturva Plussan hank-

kineille sekä Turvan autoileville 

asiakkaille. Lisää TaskuTurvasta 

voit lukea osoitteessa  

www.turva.fi/taskuturva.

OLLAAN YHTEYDESSÄ

Lisätietoja kaikista Turvan va-

kuutuspalveluista saat kaikista 

Turvan toimipaikoista, palvelu-

numerostamme 01019 5110 tai 

sähköpostilla asiakaspalvelu@

turva.fi. Lähimmän toimipaikan 

yhteystiedot ja lisätietoja Tur-

vasta löydät internetsivuiltamme 

www.turva.fi.

Jäsenetuihin, jäsenvakuu-

tuksen ehtoihin, tuoteselostee-

seen ja korvauksenhakuohjeisiin 

voit tutustua liiton jäsenille rää-

tälöidyillä Turvan palvelusivuil-

la www.turva.fi/sahkoliitto, joille 

on linkki myös Sähköliiton inter-

netsivuilta.

JÄSENVAKUUTUS TURVASSA 
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Kannen kuvassa: Mika Holsti perheineen
Kuva: Riitta Kallio

Julkaisija: 
Sähköalojen ammattiliitto ry 
Elbranschernas 
fackförbund rf. 
Postiosoite: PL 747 
33101 Tampere 
Sähköpostiosoite: 
vasamalehti@sahkoliitto.fi 
etunimi.sukunimi@sahkoliitto.fi 
Päätoimittaja: Sauli Väntti
Vastaava toimittaja: Riitta Kallio 
Toimittaja, vs: Minna Järvenpää
Ulkoasu ja taitto: Jari Mattila  

Palkansaajalehdet –  
Löntagartidningar 
PALE ry:n jäsen

Noudatamme Julkisen sanan 
neuvoston määrittelemää hyvää 
journalistista tapaa.

Painopaikka: 
Sata-Pirkan Painotalo, Pori.

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

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

Osastot toimivat -ilmoitukset: 

lähetä osoitteeseen 

www.sahkoliitto.fi/ammattiosastot/

osastot-toimivat

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

SÄHKÖALOJEN 

AMMATTILIITON 

JÄSENLEHTI. 

Perustettu 1957 

Lehti ilmestyy 

11 kertaa vuodessa. 

Seuraava Vasama ilmestyy 

24.1.2019

Aineistot 14.1. mennessä.

SÄHKÖJOHTO

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

Vuosi 2018 alkaa olla lo-

puillaan. On aika hieman 

koota ajatuksia tästä vuodes-

ta ja vähän tulevastakin ennen 

kuin rauhoitumme joulun viet-

toon. 

Kulunut vuosi alkoi haasteel-

lisesti suurimpien sopimusalo-

jemme työehtosopimusneuvot-

teluiden merkeissä. Neuvot-

telut olivat erittäin hankalat. 

Kohtasimme työnantajapuolen 

erittäin vahvan ja määrätietoi-

sen koordinaation. Neuvotte-

luissa löytyy ratkaisu aina en-

nen pitkää, ja kesälomien viet-

toon pääsimme työehtosopi-

musratkaisut sovittuina. Men-

nyt neuvottelukierros tarjoaa 

meille hyvää oppia tulevaa var-

ten. 

Syksyllä valmistelimme liiton 

strategian päivitystä, ja marras-

kuussa edustajisto kokoukses-

saan hyväksyi strategian toteu-

tettavaksi. Keskeisimpänä asia-

na strategiassa on työehtosopi-

musrakenteiden uudistaminen, 

sopimusten määrällinen vähen-

täminen. Tavoitteena on yksi 

työehtosopimus kaikille sähköi-

sille aloille. Tämä ei välttämät-

tä ihan heti toteudu, mutta se 

on tavoittelemisen arvoinen ja 

oikeaa suuntaa näyttävä. 

  

Lopuillaan olevaa vuotta leima-

sivat ehkä eniten Suomen hal-

lituksen määrätietoiset pyrki-

mykset heikentää ammattiyh-

distysliikkeen asemaa työnteki-

jöiden oikeuksien puolustajana. 

Työttömyysturvan heikentämi-

nen ja työntekijöiden työsuhde-

turvan romuttaminen työllisyy-

den parantamisen nimissä oli-

vat hallituksen agendalla. 

Ammattiyhdistysliike jäseni-

neen vastusti työelämän peli-

sääntöjen romuttamista työtais-

telutoimenpitein, ja pahimmal-

ta vältyttiin. Nyt kun vaalikausi 

on lopuillaan ja tilanne rauhoit-

tunut, hallituspuolueet alkane-

vat taas kosiskella palkansaajia 

ja työttömiä kannattajikseen. 

Olen jo usein painottanut ää-

nestämisen tärkeyttä kevään 

2019 vaaleissa. Sähköliitto on 

monien muiden ammattiliitto-

jen tavoin mukana tukemassa 

eduskuntavaalien äänestysakti-

vointikampanjaa Vapaiden val-

takunta. Käykää tutustumassa 

kampanjan sivuihin osoittees-

sa www.vapaidenvaltakunta.fi 

ja ilmoittautukaa mukaan akti-

voimaan tuttuja ja työkavereita 

käyttämään äänioikeuttaan.

  

Tulevana vuonna 2019 keski-

tymme toimintojemme kehittä-

miseen. Toimintamme paino-

pisteen tulee ehdottomasti olla 

jäsenrajapinnassa tapahtuvas-

sa edunvalvonta- ja järjestämis-

työssä.  Resurssiemme mah-

dollisimman tehokas käyttämi-

nen tuo myös liiton jäsenille li-

säarvoa.

Myös liiton strategian täysi-

painoinen käyttöönotto tarjoaa 

mahdollisuuksia hyödyntää toi-

minnallisia sekä taloudellisia 

resurssejamme järkevästi. Toi-

vottavasti tulevasta vuodesta 

tulee meille kaikille hyvä. 

  

Toivotan Vasaman lukijoille, 

kaikille Sähköliiton jäsenille 

perheineen hyvää joulua, me-

nestystä, terveyttä ja iloa tule-

valle vuodelle!

SAULI VÄNTTI

Puheenjohtaja

Joulun lähestyessä

Sähkönsiirto kallistuu yhä 

Hakusaarrot varoittavat filungista

Jouluvapaa on ansaittu

Työpaikkaohjaaja kertoo, miksi ja miten

Jäsenedut vuodelle 2019 

Kuukauden kuva & Kärkimies

Kuvaaja tavoittelee ”sitä jotain”

Jäsenristeilyllä jytää

Jäsenpalvelut

Volttipäivät Valkeakoskella

Työttömyyskassa 

Jouluristikko

Osastot toimivat & Johtohahmo

Kurssit

Elledningen

Kaksoistutkinto, työpaikka ja oma koti. Nämä kaikki iloiset asiat osuivat turkulaisen Amanda Niemen vuoteen 2018.  

Ihan suora ei tie kuitenkaan ollut. Lue Amandan ja muiden sähköasentajien menneestä vuodesta, joulusta ja tulevaisuuden  

odotuksista sivulta 6 alkaen.
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Sähkön toimintavarmuusvaa-
timusten edellyttämät verk-
koinvestoinnit ovat nostaneet 
ja nostavat edelleen verkkoyh-
tiöille sallittuja liikevaihtoja, 
mikä näkyy sähkönkäyttäjille 
siirtohintojen nousuna. Verkko-
yhtiöiden valvontamallin salli-
ma liikevaihtojen muutos vuo-
sien 2016–2028 aikana on 
10–40 prosenttia alueellisista 
olosuhteista ja taloudellisesta 
kehityksestä riippuen.

Näin todetaan professori Jarmo 

Partasen selvityksessä, joka 

luovutettiin 29. marraskuuta asun-

to-, energia- ja ympäristöministe-

ri Kimmo Tiilikaiselle. Partasen teh-

tävänä oli selvittää sähkön jakelu-

verkkojen hinnankorotusten taustal-

la olevia syitä ja korotusten alueel-

lista kohdentumista.

Sähkömarkkinalakiin vuonna 

2013 sisällytetyt vaatimukset säh-

köverkkojen toimintavarmuuden pa-

rantamisesta vuoden 2028 loppuun 

mennessä ovat aiheuttaneet säh-

köyhtiöille aikaistettuja ja lisäinves-

tointitarpeita, jotka ovat näkyneet 

asiakkaille merkittävinä sähkön siir-

tohintojen korotuksina.

TOIMITUSVARMUUDESSA EROJA

– Sähkön keskeytymätön saanti on 

yhteiskunnan peruspilareita. Toi-

mitusvarmuuden kehittäminen on 

elintärkeää, koska yhteiskuntamme 

on erittäin haavoittuva sähkökat-

kojen suhteen, selvittäjä Partanen 

muistuttaa.

Sähkön siirtomaksuissa on mer-

kittäviä eroja verkkoyhtiöiden kes-

ken. Yhtiöiden toiminta-alueiden 

erot, erityisesti väestötiheys, selittä-

vät pääosan näistä eroista. Väestö-

tiheys vaikuttaa verkkomäärään per 

asiakas ja energiamäärään per kilo-

metri. Lisäksi kaupungeissa on aina 

käytetty maakaapeleita ja haja-asu-

tusalueilla ilmajohtoja, joita nyt täy-

tyy uudistaa säävarmuuden takaa-

miseksi erityisesti metsäisillä alu-

eilla.

Partasen selvityksessä todetaan, 

että toimitusvarmuuden parantami-

seen investoidaan vuosina 2010-

2028 vajaat kolme miljardia eu-

roa. Samaan aikaan ikääntyvän ver-

kon uusintaan joudutaan tekemään 

noin 6,5, miljardin euron edestä in-

vestointeja. Vuonna 2013 toimitus-

varmuusinvestointien kustannus-

ten arvioitiin olevan noin 3,5 miljar-

dia euroa.

– Vaikka monet sähkönsiirtomak-

sujen korotukset tuntuvat kulutta-

jan kannalta kohtuuttomilta, täytyy 

todeta, että toimitusvarmuusinves-

toinnit ovat tuoneet vuosiksi töitä 

sadoille energia-alalla työskentele-

ville sähköliittolaisille, liiton työeh-

toasiantuntija Juha Lujanen toteaa.

SELVITTÄJÄ EHDOTTAA 

TASAISEMPIA SIIRTOMAKSUJA

Selvittäjän mukaan sähkömarkkina-

lain mukaiset sähköverkkohinnoit-

telun valvontamenetelmät ovat toi-

mineet haasteellisessa ympäristössä 

pääpiirteittäin hyvin. Energiaviras-

ton valvontamenetelmien perusteel-

la jokaiselle verkkoyhtiölle määritel-

lään 4-vuotisen valvontajakson ali- 

ja ylijäämä, joka pitää kompensoida 

seuraavan valvontajakson aikana.

Partanen ehdottaa, että alituotto-

jen kompensointi sallittaisin jatkos-

sa seuraavien kahden valvontajak-

son aikana. Muutos mahdollistaisi 

siirtohintojen korotusten siirtämisen 

eteenpäin ilman sähkönkäyttäjil-

le aiheutuvia lisäkustannuksia. Käy-

tännössä tämä tarkoittaisi tasaisem-

pia siirtomaksuja, kun sama siirto-

maksumäärä kerättäisiin pidemmäl-

lä aikavälillä. Ylituottojen kompen-

soinnin tulisi kuitenkin tapahtua 

jatkossakin seuraavan valvontajak-

son aikana.

Selvittäjä ehdottaa asiakkaita 

suosivia muutoksia korvauksiin säh-

kön jakelun keskeytyessä. Hän eh-

dottaa, että vakiokorvausten maksa-

misen nykyinen alaraja muutetaan 

kaikkialla 12 tunnista kuuteen tun-

tiin, joka on sama kuin asemakaa-

va-alueilla vaadittava toimitusvar-

muustaso, joka suurelta osin saavu-

tetaan asemakaava-alueilla vuoden 

2019 loppuun mennessä.

KESKEYTYKSISTÄ ALENNUSTA 

SIIRTOMAKSUIHIN

Jarmo Partanen myös suosittaa 

verkkoyhtiöitä antamaan asiakkaille 

siirtomaksualennusta, jos yksittäi-

sen keskeytyksen pituus asemakaa-

va-alueilla on yli 6 tuntia ja muil-

la alueilla yli 36 tuntia. Alennuksen 

suuruus voisi olla keskeytyksen pi-

tuuden mukaan porrastettu. Alen-

nukset toimisivat kompensaationa 

asiakkaille, joille siirtymäjakson ai-

kana ei voida taata tavoitetilan mu-

kaista toimitusvarmuutta.

Lisäksi Partanen selvitti vaihto-

ehtoisia tapoja toteuttaa toimitus-

varmuutta parantavia investointe-

ja ja sitä kautta saavuttaa kustan-

nussäästöjä. Esimerkiksi nopeasti 

kehittyvät älyverkkoratkaisut, ener-

giavarastot ja varavoimakoneet sekä 

sähkönkäyttäjien omat käyttövar-

muusratkaisut voivat täydentää toi-

mintavarmuuden takaavia toimin-

tamalleja erityisesti haja-asutus-

alueilla.

Selvittäjä esittää, että Suomen 

digi-infrastruktuurin ja toimitusvar-

mojen sähkönjakeluverkkojen to-

teutus tulisi tapahtua yhteistoimin-

nassa. Kuituverkkojen ja sähkökaa-

peliverkkojen yhteisrakentamisella 

voidaan saavuttaa merkittäviä kan-

santaloudellisia hyötyjä. Asiaa tuli-

si Partasen mukaan kiirehtiä, kos-

ka sähköverkkoja kaapeloidaan kiih-

tyvää tahtia.

Partanen ehdottaa myös selvi-

tettäväksi mahdollisuudet muuttaa 

sähkömarkkinalain sähköyhtiöille 

asettamia velvoitteita sähköliittymi-

en ylläpitoon tilanteissa, joissa liit-

tymän sähkönkäyttö pitkäaikaises-

ti on nolla tai hyvin vähäinen. Käy-

tännössä tämä tarkoittaisi verkkoyh-

tiölle mahdollisuutta irtisanoa liitty-

miä, joilla ei ole ollut sähkön käyt-

töä useaan vuoteen. 

Sähköliiton työehtoasiantuntijat Juha Lujanen ja Jouni Leppänen kävivät tutustumassa 

professori Jarmo Partasen (oikealla) tutkimusalaan ja selvitystyöhön Lappeenrannan 

teknillisellä yliopistolla.

SÄHKÖN SIIRTOHINTOJEN 
NOUSU EI PYSÄHDY

”SÄHKÖN KESKEYTYMÄTÖN 
SAANTI ON YHTEISKUNNAN 
PERUSPILAREITA.”

SELVITYS SÄHKÖN SIIRTOHINTOIHIN VAIKUTTAVISTA 
TEKIJÖISTÄ JA TOIMINTAVARMUUDEN TOTEUTTAMISEN 
VAIHTOEHDOISTA JULKISTETTIIN MARRASKUUN LOPULLA
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SÄHKÖN SIIRTOHINTOJEN 
NOUSU EI PYSÄHDY
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RAUHALLISTA JOULUA 
JA VALOISAA UUTTA

VUOTTA!
Tervehdysten sijasta Sähköliitto ja Sähköalojen 

työttömyyskassa ovat päättäneet
tänä vuonna tukea Hyvä Joulumieli -keräystä. 

Hyvä Joulumieli -keräys on Mannerheimin 
Lastensuojeluliiton ja Suomen Punaisen Ristin 

yhdessä Ylen kanssa toteuttama keräys 
kotimaan vähävaraisten lapsiperheiden hyväksi.

Kymmenet sähköalan yritykset  

ovat tällä hetkellä Sähköliiton  

asettamassa hakusaarrossa. Liitto 

kehottaa jäseniään olemaan hake-

matta töitä saarron kohteena olevis-

ta yrityksistä.

– Saarto julistetaan tavallisesti, 

kun yritys maksaa työehtosopimus-

ta pienempää palkkaa. Kyse ei juu-

ri koskaan ole yksittäisen työnte-

kijän palkkasaatavista. Yritys saat-

taa maksaa liian pientä palkkaa läpi 

linjan, liiton vastaava sopimusasi-

antuntija Jari Ollila kertoo.

SAARRETUT ULKOMAALAISET 

LÄHTEVÄT MAASTA

Liian pienen palkan maksajista osa 

ei tunne sähköistys- ja sähköasen-

nusalan yleissitovaa työehtosopi-

musta. Osa yrittäjistä on välinpitä-

mättömiä.

– Aina, kun rikkeitä tulee vas-

taan, lähestymme ensin työnantajaa 

ja kerromme, minkälaista palkkaa 

pitäisi maksaa. Saartotoimenpitei-

siin ryhdymme vasta, jos työnanta-

ja ei halua korjata palkkoja tai mui-

ta rikkeitä, Ollila kertoo.

Hänen mukaansa osassa liiton 

saartamista yrityksistä toiminta on 

ollut hyvin kyseenalaista.

– Niissä on jätetty esimerkik-

si eläkemaksuja ja veroja maksa-

SÄHKÖLIITTO ON SAARTANUT 
KYMMENIÄ YRITYKSIÄ

matta. Voisi sanoa, että toiminnan 

taustalla on harmaata taloutta, Ol-

lila arvioi.

Vaikka Sähköliitolla on voimas-

sa yli 30 saartoa, vain osa niistä on 

aktiivisia.

– Listallamme on mukana vuo-

delta 2012 periytyviä saartoja, joita 

ei ole koskaan purettu.

Ollilan mukaan kyseessä ovat 

yleensä ulkomaiset yritykset, joiden 

työehdoissa on havaittu puutteita.

– Kun saarto on laitettu päälle, 

yrittäjät ovat häipyneet maasta.

KETJUN VIIMEINEN LENKKI

Saartojen määrän kasvu johtuu Olli-

lan mukaan usein siitä, että markki-

noille tulee uusia firmoja.

Suurissa rakennusprojekteissa 

 TEKSTI: MIKA PELTONEN / UP

pahin ongelma on aliurakointiketju.

– Siinä liiketoimintaideassa jo-

kainen ketjussa mukana oleva ot-

taa katteensa matkalta. Ketjun vii-

meisenä on yleensä halvin yritys, 

jolta velvoitteiden noudattaminen 

usein jää.

Osa alihankintaketjun lopussa 

olevista tarjoaa Ollilan mukaan ket-

jussa ylempänä oleville töitä sel-

laisella hinnalla, ettei siitä voi jää-

dä mitään.

– Joskus olen keskustellut järjes-

täytyneiden yritysten kanssa näistä 

urakkaketjuista. Sielläkin ymmärre-

tään, että hinnalla, jolla jotkut tar-

joavat itseään töihin, ei pysty hoita-

maan edes sovittua työtä. 

SÄHKÖLIITON SAARROT
• Tällä hetkellä Sähköliiton 

 hakusaarrossa on 32 yritystä.

• Lähiviikkojen aikana kaksi 

 saartoa on purettu yritysten 

 hoidettua asiat kuntoon.

• Saarrot on nostettu pikalin-

 kiksi Sähköliiton nettisivujen 

 etusivulle. Jatkossa saarron 

 syyt pyritään erittelemään 

 sivuille entistä tarkemmin.

• Saarron julistaa aina 

 Sähköliiton hallitus. 

Yes we can! Päihdehaitat hallin-

taan yhdessä -seminaari soveltuu 

muun muassa työsuojelupäälliköil-

le ja -valtuutetuille sekä luottamus-

miehille. 15. tammikuuta järjestettä-

vän seminaarin taustajoukoissa ovat 

SAK, Työturvallisuuskeskus, Akava, 

SEMINAARI PÄIHDEHAITOISTA 15. TAMMIKUUTA
EK, Kuntatyönantajat KT ja Tehy.

Seminaaripäivän tavoite on ym-

märtää, miksi päihdehaitat on otet-

tava työpaikalla puheeksi varhain, 

ja saada jokaiselle työpaikalle päih-

deohjelma hyvinvointia tukemaan.

Seminaari alkaa kello 12 Tehyn 

Toini-luentosalissa osoitteessa Ase-

mamiehenkatu 4, Helsinki. Tilai-

suus kestää kello 16:een.

Ohjelman ja ilmoittautumislinkin 

löydät Työturvallisuuskeskuksen si-

vuilta www.ttk.fi Koulutus ja kehit-

täminen -osiosta. 

Vuoden 2018 sähköurakoitsi-

ja on tamperelainen Novasäh-

kö Oy. Sähkö- ja teleurakoitsijaliit-

to STUL ry palkitsi yrityksen mar-

raskuun lopulla Sähköurakoitsija-

päivillään.

Valinnan perusteluissa todetaan, 

että Novasähkö on näyttänyt luo-

tettavuutensa ja taitonsa vaativissa 

kohteissa, kuten sairaaloiden ja nii-

den lääkintä- ja terveydenhoitotilo-

jen sähköasennuksissa, kunnossapi-

NOVASÄHKÖ OY ON 
VUODEN SÄHKÖURAKOITSIJA

dossa, lääkintätilamittauksissa sekä 

elintärkeiden varavoimaverkkojen 

rakentamisessa. 

– Työ kannattaa tehdä niin, että 

se tuottaa iloa itselle, perheelle 

ja asiakkaille. Arvostamme jokais-

ta henkilöä, edustaapa hän sitten 

omaa henkilökuntaamme, asiakkai-

tamme tai yhteistyökumppaneitam-

me, Novasähkö Oy:n hallituksen pu-

heenjohtaja Terho Leinonen avaa 

yrityksen arvomaailmaa. 

Taitaja2019-semifinaalien säh-

köasennuslajissa kilpailee 56 

opiskelijaa. Automaatioasennukses-

sa semifinalisteja on 17 ja elektro-

niikassa 23. Semifinaalit käydään 

tammi-helmikuun vaihteessa.

56 KILPAILEE SÄHKÖASENNUKSEN 
TAITAJA2019-SEMIFINAALEISSA

Yhteensä semifinaaliin on ilmoit-

tautunut 1 474 ammattiin opiske-

levaa. 

Taitaja2019-finaali käydään 

Joensuussa 21.–23. toukokuuta. 

Valtioneuvoston kanslia koko-

aa Kestävän kehityksen kansa-

laisraatia kommentoimaan kestävän 

kehityksen tilaa Suomessa. Raati 

aloittaa työnsä tammikuussa 2019, 

ja mukaan mahtuu 250 ensimmäi-

senä ilmoittautunutta.

Raadin jäsenet pääsevät kerto-

maan verkossa näkemyksensä kes-

tävän kehityksen eri osa-alueiden ti-

MUKAAN KESTÄVÄN 
KEHITYKSEN KANSALAISRAATIIN!

lasta Suomessa vuonna 2018. Ky-

sely lähetetään raatilaisille 17. tam-

mikuuta, ja sen täyttämiseen kuluu 

noin kolme tuntia.

Kyselyn tuloksia käytetään pää-

töksenteon tukena esimerkiksi hal-

lituksen raportoinnissa. Mukaan voi 

ilmoittautua kuka tahansa.

Lue lisää ja ilmoittaudu: www.

kestavakehitysfi/kansalaisraati

Sopimusasiantuntija Jari Ollila muistuttaa, 

että saarron julistaa liiton hallitus.
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Suomen sievimmät pikku joulu-
tontut taitavat löytyä Imatralta, 
jossa Holstin perhe valmistau-

tuu joulunviettoon keskellä pikkulap-
siperheen arkea. Verkostoasentaja Mi-
ka Holstin puolivuotias Eeli-kuopus ja 
kaksi ja puolivuotias Silja-tytär pitävät 
varsinkin Heidi-rouvan kiireisenä. Esi-
koispoika Tomas on jo itsellinen kou-
lulainen, mutta pienet sisarukset eivät 
usein päästä äitiä edes pistäytymään 
parturi-kampaamossaan.

– Meidän joulu tulee sujumaan lasten 
ehdoilla, Mika Holsti toteaa.

Jouluaattona nuoren perheen ava-
raan taloon tupsahtavat kyllä myös iso- 

vanhemmat ja pari muutakin lähi-
sukulaista nauttimaan yhteistä joulu-
ruokaa.

– Pikkuisten lahjojen takia ei onneksi 
tarvitse stressata lainkaan. Edes Silja ei 
vielä osaa odottaa joululta mitään, kun 
aiemmat joulut eivät ole muistissa, Hei-
di Holsti naurahtaa.

ISOÄIDIT AUTTAVAT 
LASTENHOIDOSSA
Ruuhkavuosia elävä Holstin perhe saa 
tasapainotella monien muiden lap-
siperheiden tavoin työn ja lastenhoi-
don kanssa. Oman haasteensa tuo-
vat myös perheenisän monet luotta-
mustoimet. Imatranseudun Sähköllä 
asentajana työskentelevä Mika Holsti 
on myös 25 työtoverinsa luottamusmies 

jo kymmenettä vuotta. Miten työn ja 
perheen yhteensovittaminen sujuu?

– Tässä kohti täytyy kyllä kiittää reip-
paita isoäitejä, jotka mielellään auttavat 
lastenhoidossa, kun meille näitä ilta- ja 
viikonloppumenoja väkisinkin kertyy, 
myös Sähköliiton edustajistossa ensim-
mäistä kauttaan vaikuttava Holsti tun-
nustaa.

LUOTTAMUSTOIMET SOPIVAT
Mika Holsti kertoo yllättyneensä siitä, 
kuinka hyvin luottamustoimet tuntuvat 
sopivan hänelle.

– Ryhdyin luottamusmieheksi pie-
nen suostuttelun jälkeen, eikä minulla 
ollut mitään isoja odotuksia asian suh-
teen. Positiivisia yllätyksiä on sittem-
min tullut paljonkin. Aina välillä oi-

keaan suuntaan ajetuista asioista tu-
lee kiitostakin, ja kyllähän se lämmit-
tää. Rohkaisen muitakin kokeilemaan 
luottamusmiehen tärkeää roolia työ-
paikoillaan!

Reipas ja puhelias Holsti onkin saa-
nut hoitaakseen myös aktiivisen am-
mattiosastonsa Imatran Sähköalan 
Ammattiosaston sihteerin tehtävät. Sa-
moin hän on mukana liiton energia-
alan johtokuntatyöskentelyssä.

– Olen yllättynyt, kuinka mielenkiin-
toista ammattiyhdistystoiminta on. Esi-
merkiksi ammattiosaston syyskokouk-
sessa oli mukavasti asiaa ja porukkaa 
paikalla. Työntekijöiden edustamisen 
ja jäsenhankinnan lisäksi luottamus-
miehellä on rooli viedä osaston toimin-
nasta viestiä kentälle.  TEKSTI  JA KUVA:  RIITTA KALLIO

Joulu lasten ehdoilla

Joulunpyhät tuovat kaivatun tauon Holstin  

nuoren perheen hektiseen arkeen.  

Aattona tilavaan omakotitaloon Imatran  

Pässiniemessä kokoontuu lapsiperheen lähipiiri.

”PIKKUISTEN 

LAHJOJEN TAKIA 

EI ONNEKSI 

TARVITSE 

STRESSATA 

LAINKAAN.” 
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Päättyvä vuosi 2018 on ollut tur-
kulaisen Amanda Niemen elä-
män tähän mennessä mullista-

vin. Hän saavutti ne kolme isoa tavoi-
tetta, jotka oli vuoden alussa asettanut 
itselleen ja joiden toteutumiseen yhden 
vuoden aikana hän ei olisi uskonut: pi-
täisi valmistua, saada töitä ja muuttaa 
omaan kotiin. Tie ei kuitenkaan ole ol-
lut ihan yksioikoinen.

Sähkö- ja automaatioasentajan pa-
perien saaminen keväällä tuntui vain 
puolinaiselta valmistumiselta. Kaksois-
tutkinnon toinen puolikas, ylioppilas-
tutkinto, jäi kiinni äidinkielestä. 

– Sen tiedon tultua oli tosi huono fii-

 TEKSTI  JA KUVA:  MINNA JÄRVENPÄÄ

Takana 
ääripäiden vuosi 

lis. Vaihtoehtoja oli kaksi: menettää her- 
monsa totaalisesti ja jäädä vellomaan 
pahaan oloon tai sitten vakuuttaa itsel-
leen, että pystyn uusimaan kokeen syk-
syllä.

Amanda ilmoittautui syksyn yliop-
pilaskirjoituksiin uusimaan reputta-
mansa oppiaineen ja päätti yrittää olla  
stressaamatta liikaa. Sukukin vähensi 
paineita muistuttamalla, että hän on jo 
valmistunut ammattiin. Taktiikka puri: 
äidinkielen i eli hylätty vaihtui, ei vain 
seuraavalle tasolle a:ksi, vaan sitä seu-
raavalle tasolle b:ksi. Seuraava arvo-
sana c:kin jäi vain muutaman pisteen 
päähän.

Kaksoistutkinnon suorittaminen oli 
tärkeää siksikin, että Amanda ylitti 
omat ja muiden odotukset. Pänttäämi-

nen ei ole hänelle se luontaisin tapa op-
pia, tekeminen on.

NELJÄS SUKUPOLVI 
TURKU ENERGIASSA
Tämän vuoden aallonpohja oli siis re-
puttaminen. Vuoden kohokohtiin puo-
lestaan kuuluu työpaikan saaminen. 
Nuori nainen pääsi jatkamaan kesätyö-
paikassaan vuoden määräaikaisuuden 
merkeissä. Amanda työskentelee säh-
köverkkoasentajana Turku Energiassa.

Paikka on tuttu ja suvulle perinteikäs-
kin. Täällä Amanda työskenteli jo 8. ja 
9. luokan työelämään tutustumisjak-
soilla. Äidin isän eli papan työpaikka 
oli silloin yrityksessä työnjohtajana. Pa-
pan isä eli vaari on niin ikään ollut yri-
tyksen palkkalistoilla linja-asentajien 

kärkimiehenä, ja kuulemma hänen isän-
sä aloitti yrityksessä tolpankaivajana.

– Olen siis neljäs sukupolvi meikäläi-
siä täällä töissä. Äitini sukupolvi vain on 
jäänyt välistä. Pappa on mielissään, kun 
minulla on sama työnantaja kuin hänel-
lä aikoinaan.

”OLEN YKSI PORUKASTA”
Tuleva joulu on Amandalle poikkeuk-
sellinen. Opiskeluvuosina joulun tie-
noille osui pitkä loma. Nyt hän on väli-
päivät töissä, samoin heti uudenvuoden 
jälkeen 2. tammikuuta. 

– Niin pyhä ei joulu minulle ole, et-
tenkö menisi mielelläni töihin sen jäl-
keen. Joulunpyhiä vietän varmaan poi-
kaystävän ja tämän perheen kanssa ja 
käyn moikkaamassa omia vanhempia-
ni ja pikkuveljiäni heidän joulunvietto-
paikassaan. Uusivuosi kuluu kavereiden 
kanssa.

Sähköverkkoasentajan työssä kohteet 
ja tehtävät vaihtelevat.

– Mittarin vaihtaminen on paljon mu-
kavampaa hommaa kuin lasivillassa 
rämpiminen puoliksi katon sisällä. Mi-
kään päivä ei ole samanlainen, ja vaihte-
lua tuo myös asiakkaiden kohtaaminen. 
Tykkään myös meidän työyhteisöstäm-
me. Olen yksi porukasta, ja meillä on hy-
vä yhteishenki.

SISÄINEN KOULUTUS 
KEHITTYMISEN VÄLINEENÄ
Mitä todistetusti päämäärätietoinen ja 
sinnikäs Amanda odottaa ensi vuodelta? 
Yksi toive ohittaa muut.

– Haluaisin jatkaa tässä työpaikassa ja 
kehittää itseäni sisäisissä koulutuksissa. 
Jatko-opiskelu uudessa oppilaitoksessa 
ei ole se, mitä haluan. Olen alani löytä-
nyt.

– Minua kiinnostaa liikennevalopäi-
vystys, johon olenkin menossa tutus-
tumaan pian. Haluan oppia siitä enem-
män.

JUOHEVASTI KAKSOISTUTKINTOA RAI-
SIOSSA
Kohta 19-vuotias Amanda sanoo olleen-
sa muutama vuosi sitten hukassa sen 
suhteen, mitä haluaa tehdä yläasteen 
jälkeen. Kaksi Turku Energiassa vietet-
tyä työelämään tutustumisjaksoa kallis-
tivat vaa’an sähköpuolelle. 

– Ylioppilaaksi halusin lukea yleissi-
vistyksen takia ja osittain siksikin, et-
tei sitä minulta osattu odottaa. Raisiossa 
kaksoistutkinnon opiskeleminen oli su-
juvaa, kun ammattikoulun ja lukion tun-
nit oli suunniteltu hyvin limittäin. Vasta 
jälkeenpäin olen kuullut, ettei kaikkialla 
homma toimi niin juohevasti.

Kymmenen viikon työssäoppimisjak-
soilla toisena ja kolmantena vuonna hän 
pääsi jo monipuolisiin sähkötöihin. Tu-
tuiksi tulivat niin ruokaloiden levitean-
nostelijat kuin hotellihuoneiden remon-
titkin.

– Yksi mieleenpainuva tehtävä oli al-
lasvalojen kytkeminen kylpylään. Työ-
kaveri työskenteli happinaamarin ja 
-laitteen avulla pinnan alla, ja minä olin 
altaan reunalla antamassa ja vastaanot-
tamassa tarvikkeita. 

”NIIN PYHÄ EI JOULU MINULLE OLE, ETTENKÖ MENISI MIELELLÄNI TÖIHIN SEN JÄLKEEN. ”
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23.–24.1.2019
TAMPEREEN MESSU-
JA URHEILUKESKUS

 TEKSTI  JA KUVA:  RIITTA KALLIO

-Meidän jouluun kuuluu, et-
tä kuusi haetaan aattoaa-
muna lastenlasten kans-

sa tuosta mökin takaa metsästä. Ja kun 
silloin on vielä hämärää, niin homma 
hoidetaan otsalampun valossa, enna-
koi Arimo Hautala, joka viettää tule-
van joulun merenrantamökillä Meri-
karvialla yhdessä Jaana-vaimon, lasten 
ja lastenlasten kanssa.

Hautalat ovat jo jonkin aikaa viettä-
neet kauniilla ja tilavalla hirsimökil-
lään enimmän osan vapaa-aikaansa. 
Hiljattain teollisuuden sähköhuolto-
töistä eläkkeelle jäänyt Arimo Hautala 
suunnitteleekin, että mökistä tulee hei-
dän vakituinen asuntonsa. Vielä paris-
kunta odottelee viranomaisten päätös-
tä, voiko asuinosoitteen siirtää pysyväs-
ti ja virallisesti vapaa-ajan asuntoon. 

– Toistaiseksi meillä on postiosoi-
te Poriin, mutta asunto-osakkeen jo 

Joulu meren rannalla
myimme pois, kun viihdymme niin hy-
vin täällä luonnon rauhassa, Hautalat 
selittävät.

Poriin heitä sitoo vielä Jaanan osa-ai-
kainen työ päiväkodin keittiöllä, mikä 
tarkoittaa viikossa kahta päivää ja nel-
jää 65 kilometrin työmatkaa. 

40 VUODEN 
TYÖURA TAKANA
Arimo Hautalalla on takanaan 40 vuo-
den työura Porin Outokummun kupa-
rinjalostustehtaan sähköasennus- ja 
huoltotöissä.

– Aloitin tehtaalla vuonna 1975. Työ-
paikka pysyi samana, mutta palkan-
maksajana oli sittemmin Pori Copper, 
Luvata ja ABB. Työttömyysputkeen ja 
hieman myöhemmin eläkkeelle jäin 
Aurubis Oy:stä.

Hautala kertoo, että aiemmin heillä 
oli kesäpaikka järven rannalla Siikai-
sissa. Vuonna 2006 myyntiin tuli kol-
men hehtaarin merenrantapalsta met-
sineen, saunoineen ja hiekkarantoi-

neen Merikarvian Lankoslahdella. Se 
oli ”ohittamaton ostospaikka” ja niin 
Hautaloista tuli Riispyyn kylän vakitui-
sia.

– Kunnan keskustaan on 12 kilomet-
riä. Tällä kulmalla asuu harvakseltaan 
vain kourallinen ihmisiä vakituisesti, 
kesäasukkaita on moninkertainen mää-
rä. Talvella näkee useammin hirviä ja 
kettuja kuin ihmisnaapureita, Hautalat 
kuvailevat elämänmenoa Riispyyssä.

Maalla asumisen etuihin he laskevat 
myös sen, että rantatontilla riittää aina 
puuhasteltavaa. Hyötyliikuntaan osal-
listuvat mielellään myös lapset perhei-
neen.

TEKNIIKKA 
MAHDOLLISTAA ASUMISEN
Kahdeksan vuotta sitten Hautalat ra-
kensivat palstalleen talviasuttavan hir-
sitalon, jossa on kaikki asumiseen tar-
vittava mukavuus. Pakettitalon sähkö-
työt teki luonnollisesti isäntä itse lo-
mallaan.

– Täällä on toistaiseksi voimas-
sa rantayleiskaava. Sähkö ja vesi tu-
lee tontille, mutta jätevedet hoide-
taan tyhjennettävällä likakaivolla. Ta-
lo lämpiää sähköllä. Hiljattain asen-
nutimme katolle myös aurinkopanee-
lit, jotka pitkässä juoksussa madalta-
vat sähkölaskua.

Arimo Hautala kertoo, että panee-
leihin liittyvä invertteri on mitoitet-
tu sähköauton lataukseenkin riittä-
väksi. Myös ilmalämpöpumppu aut-
taa pitämään sähkölaskun kurissa ja 
kesäkuumalla sillä voi myös viilentää 
asuntoa. 

”TÄLLÄ KULMALLA ASUU HARVAKSELTAAN VAIN KOURALLI-NEN IHMISIÄ...”
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23.–24.1.2019
TAMPEREEN MESSU-
JA URHEILUKESKUS



10  VA S A M A  1 0  /  2 0 1 8

Haastattelua edeltävällä viikol-
la sähköverkkoasentaja Petter 
Lahtinen on hoitanut jakokaa-

pin kytkennän työparinaan alan opis-
kelija. Viimeksi mainittu sai oppia tur-
vallisesta tavasta kuoria kaapeli ja siitä, 
miten oikeat kaapelit asennetaan oike-
aan paikkaan.

Lahtinen työskentelee Eltel Network-
silla ja on yksi sen työpaikkaohjaajista. 
Yrityksellä on jatkuvasti yksi ammattiin 
opiskelija kuukauden kerrallaan oppi-
massa alan käytännön töitä. Se tekee 
tiivistä yhteistyötä Tampereen seudun 
ammattiopiston Tredun kanssa oppilai-
den työssäoppimisen tiimoilta.

Oma työpaikka soveltuu Lahtisen 
mielestä monella tapaa sähköalan opis-
kelijoiden oppimispaikaksi. Alan töihin 
perehdyttäviä kursseja kuuluu opinto-
ohjelmaan vain vähän, joten on luon-
tevaa opettaa niitä työpaikalla. Oppi-
las on helppo ottaa töihin mukaan, kos-
ka työt tehdään muutenkin tavallisesti 
työpareina. Eltelin asentajat ovat myös 
auliita jakamaan osaamistaan. Työ-

paikka ja -ilmapiiri ovat sellaisia, että 
työssäoppijat istuvat kuvioon hyvin.

KÄSITYS TYÖELÄMÄSTÄ 
SYNTYY YRITYKSESSÄ
Ohjaaminen ei ole pelkästään omas-
taan jakamista. Viitisen vuotta työpaik-
kaohjaajana toiminut Petter Lahtinen 
sanoo, että myös oma osaaminen ja tie-
tämys karttuvat.

– Kun oppilas kysyy jotakin, asiaa pi-
tää itsekin miettiä perusteellisesti ja eh-
kä myös ottaa selvää tarkemmin.

Hänestä ohjaaminen maustaakin mu-
kavasti normaalia työtä.

Vaikka ohjaaminen on pitkälti käy-
tännön työhön perehdyttämistä, rinnal-
la kulkee myös työyhteisöön totuttami-
nen ja sen jäseneksi ohjaaminen. On-
han työssäoppimispaikka monelle am-
mattikoululaiselle ensimmäinen koke-
mus työelämästä.

– Vastuu on suuri, kun oppilas muo-
dostaa käsityksensä työstä ja työelä-
mästä työssäoppimispaikan perusteel-
la. Opetuksen päävastuu on tietysti op-
pilaitoksella, mutta yrityksillä on vas-
tuu pitää huolta siitä, että niissä annet-
tu ohjaus on laadukasta ja monipuolis-
ta. 

TÄRKEÄT KYSYMYKSET: 
MIKSI JA MITEN
Työpaikkaohjaajalle palkitsevaa on, 
kun oppilas suoriutuu onnistuneesti ja 
turvallisesti eteen tulevasta työstä. Lah-
tisen opetusmenetelmä on kertoa ensin 
teoria, näyttää sitten työvaihe ja antaa 
lopuksi oppilaan tehdä itse.

– Työn tekemistä helpottaa, kun op-
pilas tietää, miksi ja miten se tehdään. 
Ensimmäisen kerran jälkeen annan pa-
lautteen, mitä tekemisessä vielä pitää 
korjata, jos sille on tarvetta. Toisella 
kertaa työ usein jo onnistuu.

Oppilaat tulevat työpaikalle tietyin 
pohjatiedoin, eikä esimerkiksi pylväs-
töitä voi teettää työpaikalla, ellei niitä 
ole opetettu oppilaitoksessa. Joillakin 
alueilla tiedot ja osaaminen ovat puut-
teellisia.

– Johtuneeko se sitten vähentyneis-
tä opetustunneista tai siitä, ettei maalli-
koilla ole enää lupaa tehdä kotona pal-
jonkaan sähköön liittyviä töitä ja oppia 
sitä kautta? hän pohtii.

Ihan perusteita ei voi työpaikalla ryh-
tyä opettamaan, koska ohjaamiseen 
käytetty aika on yrityksen työaikaa, jol-
loin työt tulee saada valmiiksi. Niin op-
pilaan kuin yrityksenkin tulee hyötyä 

työssäoppimisjaksoista. Myös näyttö-
töiden tehtävät ovat aitoja; ne on vain 
mahdollisuuksien mukaan säästetty 
juuri näyttötyön ajankohtaan. 

Tämän vuoden alusta voimaan tul-
leen kiistellyn ammatillisen koulutuk-
sen uudistuksen eli amisreformin vai-
kutukset eivät vielä näy työpaikkaoh-
jaajan arjessa. Ohjattavat kun opiskele-
vat toista tai kolmatta vuottaan. Amis-
reformi vaikuttaa ensimmäisenä niihin 
oppilaisiin, jotka aloittivat opintonsa 
tänä syksynä.

JUURI NIIN VAIHTELEVAA 
KUIN VAKITUISILLAKIN
Eltel Networksilla työntekijöiden aa-
mu alkaa kokoontumisella, jossa set-
vitään päivän työt ja johon myös oppi-
las osallistuu. Tilanteen mukaan katso-
taan, missä työssä tarvitaan hänen apu-
aan tai kenellä työntekijöistä on aikaa 
opettaa häntä.

– Oppilas saa realistisen kuvan alas-
ta, sillä myös vakituisten työntekijöi-
den työpäivien sisältö vaihtelee samal-
la tavalla. 

Ohjaaja perehdyttää 
myös osaksi työyhteisöä

 TEKSTI  JA KUVA:  MINNA JÄRVENPÄÄ

”VASTUU ON SUURI, 
KUN OPPILAS MUO-
DOSTAA KÄSITYK-
SENSÄ TYÖSTÄ 
JA TYÖELÄMÄSTÄ 
TYÖSSÄOPPIMISPAI-
KAN PERUSTEELLA.”
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A
ANSIOMERKKI
Sinulle voidaan myöntää ansiomerkki tun-

nustuksena toiminnastasi ammattiosastos-

sasi ja Sähköliitossa. Osastosi tulee hakea 

sitä sinulle. Merkin myöntää Sähköliiton 

hallitus vahvistettuja ansiomerkkisäännös-

töjä noudattaen.

ASIANAJOTOIMISTO 
KASANEN & VUORINEN
Asianajotoimisto Kasanen & Vuorinen Oy 

antaa maksutonta puhelinneuvontaa yksi-

tyiselämään liittyvissä oikeudellisissa asi-

oissa. Voit soittaa numeroon 040 809 

9900 maanantaista perjantaihin kello 

9–15. Neuvonta ei koske asiakirjojen tutki-

mista ja laatimista. Palvelu on heinäkuus-

sa kesätauolla.

E
ECKERÖ LINE
Eckerö Linen SAK:n jäsenjärjestöjen jäse-

nille myöntämät jäsenedut löydät osoittees-

ta www.eckeroline.fi/sak. Lopullinen hinta 

määräytyy lähtöpäivän, -ajan ja varausajan-

kohdan mukaan. 

F
F-SECUREN SAFE-TIETOTURVA
Sähköliiton jäsenenä saat F-Securen Safe-

tuotteista 20–40 euron alennuksen. Safe-

tuotteet suojaavat Windows- ja Mac-tietoko-

neet sekä Android- ja iOS-älypuhelimet ja 

-tabletit internetin vaaroilta. Ostamisessa ja 

asentamisessa tarvittavan kampanjakoodin 

saat ammattiosastosi.

H
HERTZ
CDP-numero 719957 oikeuttaa sinut eri-

koishintaan Hertz Autovuokraamoissa. Käy-

tä numeroa nettivarauksessa, soittaessa-

si Hertz Varauspalvelun numeroon 0200 

11 22 33 (0,75 €/min. + pvm/mpm) tai 

vuokratessasi autoa matkatoimiston kautta. 

Suomessa alennus on 15 prosenttia edul-

lisimmasta julkaistusta päivähinnasta ja 

10 prosenttia viikkohinnasta: Ulkomailla 

alennus vaihtelee 5 ja 15 prosentin välillä 

maan ja maksutavan mukaan.

HOSTELLIT
Sähköliiton jäsenenä saat Suomen Hos-

tellijärjestön yli 40 hostellissa10 prosen-

tin alennuksen normaalista majoitushinnas-

ta. Kansainvälisellä hostellikortilla käytös-

säsi ovat Hostelling International -verkoston 

noin 3 500 hostellia 90 maassa, joissa saat 

vähintään 10 prosentin alennuksen. Vuoden 

kansainvälinen hostellikortti maksaa sinulle 

15 euroa (norm. 20 euroa) ja kahden vuo-

den 30 euroa (norm. 40 euroa). Kortin voit 

ostaa verkkokaupasta www.hihostels.fi ja 

kaikista Suomen HI-hostelleista.

I
IF
Pääset mukaan If Etuohjelmaan jo yhdel-

lä vakuutuksella, kun vastaanotat vakuutus-

postisi vain sähköisesti Ifin Omille sivuil-

le. If Etuohjelmassa saat lähes kaikista jat-

kuvista vakuutuksistasi vähintään 11 pro-

sentin alennuksen. Etu laajenee asiakkuu-

tesi kasvaessa aina tuntuvaan 16 prosen-

tin alennukseen saakka. Poikkeuksena on 

vain Primus-henki- ja -tapaturmavakuutus, 

joita alennus ei koske. Hyödynnä kaikki va-

kuutusten jäsenedut ja päivitä myös auto-

vakuutuksesi tai puolisosi matkavakuutus. 

Jos vaihdat autoa, If tarjoaa palvelun käte-

vään auton sähköiseen rekisteröintiin. Lisä-

tietoja: www.if.fi/sahkoliitto tai numerosta 

010 19 19 19 

IMATRAN KYLPYLÄ
Imatran Kylpylä kutsuu sähköliittolaisia 

Saimaan rannalle virkistymään ja viihty-

mään. Alennetun hinnan saadaksesi sinun 

tulee tehdä varaus joko Booking.comissa, 

puhelimitse numeroon 020 710 0502 tai 

sähköpostitse osoitteeseen myynti@ 

imatrankylpyla.fi. Muista ottaa jäsenkort-

ti mukaan! Lue lisää alennusprosenteista ja 

varaustunnuksista: www.imatrankylpyla.fi/

majoitus-lomat/sak-jasentarjous

J
JÄSENEDUT.FI
Sähköliiton jäsenkortissasi on Jäsenedut.

fi-logo. Sillä saat satoja erilaisia jäsenetu-

ja verkkokaupoista ja kivijalkamyymälöis-

tä. Rekisteröidy palveluun, sillä alennuk-

set saa vain ammattiliittoon kuuluva tai hä-

nen perheenjäsenensä. Tilaa samalla uutis-

kirje, niin saat joka kuukausi tiedot uusista 

eduista sähköpostiisi. Varaudu todistamaan 

Sähköliiton jäsenyytesi ostotapahtuman yh-

teydessä.

JÄSENKALENTERI
Sähköliiton sopimusalajäsenenä saat vuo-

sittain taskukalenterin tilaamalla sen syk-

syllä sähköisen tilauskanavan kautta. Ka-

lentereita painetaan tilattu määrä, ja ne toi-

mitetaan tilaajille postitse joulu-tammikuun 

aikana. 

K
KOULUTUS
Sähköliitto tukee tarmokkaasti jäsenien-

sä koulutusta. Työn ohessa tapahtuva opis-

kelu parantaa ammatillista pätevyyttä, lisää 

motivaatiota ay-toimintaan ja antaa uut-

ta virtaa arkipäivään. Liiton tukema kurs-

sitoiminta on laajaa tes-kursseista ay-kou-

lun verkko-opiskeluun. Tiedon ja virkistyk-

sen lisäksi kursseilla on mukava vaihtaa 

kuulumisia muiden oman alan ammattilais-

ten kanssa. Lue lisää Sähköliiton omista ja 

muista koulutuksista ja ilmoittaudu www.

sahkoliitto.fi.

L
LAINOPILLINEN NEUVONTA 
JA OIKEUSAPU
Liitto antaa maksutonta lainopillista neu-

vontaa ja oikeusapua työsuhdeasioiden työ-

paikka- ja tuomioistuinkäsittelyyn. Kun jä-

sen pyytää liiton oikeusapua, asian valmis-

televat ensin työpaikan luottamusmies ja 

työehtoasiantuntija ja sitten liiton lakimies. 

Oikeusavun myöntää liiton hallitus.

LEHTIETU TYÖVÄENLEHTIEN 
TILAUKSISTA
Sähköliiton jäsenenä saat työväenlehtien ti-

lauksista lehtiedun. Etu myönnetään vuo-

sitilauksiin ja yksi tilaajaa kohti. 25 eu-

ron lehtiedun saat Demokraatti- ja Kan-

san Uutiset -lehdistä. 15 euron etu puoles-

taan koskee muita palkansaajalehtiä. Ilmoi-

ta lehteä tilatessasi, että olet Sähköliiton 

jäsen. Lehti vähentää tilauslaskustasi lehti-

edun ja laskuttaa sen suoraan Sähköliitolta.

LOMAPAIKKAEDUT
Sähköliiton jäsenenä lomailet haluama-

si ajan liiton omassa lomapaikassa Kotkan 

Kaarniemessä tai viikon liiton viikko-osak-

keissa Saariselällä, Sallassa, Tahkolla, Tam-

pereella, Vierumäellä, Vuokatissa ja Virossa 

lähellä Pärnua. Varausjärjestelmään pääset 

liiton nettisivuilta. Nopein varaaja saa va-

rattua kohteen itselleen maksamalla vara-

uksen verkkopankissa tai luottokorttimaksu-

na varaamisen yhteydessä. 

M
MERKKIPÄIVÄLAHJAKORTTI 
Sähköliiton jäsenenä saat 50 vuotta täyttä-

essäsi merkkipäivälahjakortin. Korttien toi-

mitus tapahtuu suunnilleen merkkipäivä-

kuukauden puolivälissä, eli osa saa lahja-

korttinsa hieman etu- ja osa jälkikäteen. 

Lahjakorttipalvelun toteuttaa Perfect Fin-

nish: www.perfectfinnish.fi.

O
OSUUSPANKKI
Keskittämällä pankki- ja vakuutusasiointi-

si Osuuspankkiin asioit verkossa käteväs-

ti yksillä tunnuksilla. Keskittäjänä saat OP-

bonuksia, joilla maksat pankin palvelumak-

suja ja Pohjolan vakuutusmaksuja. Osuus-

pankin palkankeskeytymisluotto on tar-

koitettu tilanteisiin, joissa palkkatulo kes-

keytyy esimerkiksi työtaistelun johdosta. 

Luoton saaminen ei riipu asiakassuhtees-

ta, ja sitä kannattaa tiedustella oman alu-

een osuuspankista. Lisätietoja: www.op.fi/

edut ja www.pohjola.fi, puhelinpalveluista 

0100 0500 (OP) ja 0303 0303 (Pohjola).

Tampereen Seudun Osuuspankki myön-

tää Sähköliiton jäsenille erityisetuja pank-

ki- ja vakuutuspalveluista: jatkuvan rahas-

tosäästämisen aloituksen ilman merkintä-

palkkiota, sapattivapaaluottoa ja alennus-

ta Pirkan OP-Kiinteistökeskuksen välitys-

palkkiosta. 

R
RETKEILY
Työväen Retkeilyliiton ja Luonnonystävi-

en Kansainvälisen Liiton majat ovat koh-

tuuhinnalla sähköliittolaisten käytössä. Am-

mattiosastot ja jäsenet voivat myös osallis-

tua etuhintaan Työväen Retkeilyliiton seuro-

jen järjestämille ohjatuille retkille. Lisätie-

toja: www.tyovaenretkeilyliitto.com

S
SAL-LOMAT
Sähköliitto kuuluu Suomen Ammattiliit-

tojen Lomajärjestö SAL ry:hyn. SAL tu-

kee osallistumista Palkansaajien hyvinvoin-

ti ja terveys ry:n 1.askel-jaksoille. Tutustu 

ohjelmiin, kurkkaa lisätietoja ja ilmoittau-

du: www.sal-lomat.fi. 
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SCANDIC HILTON
Sähköliiton jäsenenä pääset varaamaan 

huoneita sopimushinnalla kaikissa Scandic-

maissa ja Suomen Hilton-hotelleissa. Kat-

so lisätiedot, varausohjeet ja osastoille so-

pivat kokouspaketit osoitteesta www.sahko-

liitto.fi.

SILMÄASEMA
Silmäasema antaa Sähköliiton jäsenille 23 

prosentin alennuksen normaalihintaisis-

ta silmälaseista ja 15 prosenttia aurinkola-

seista. Laserleikkauksien leikkausosuudes-

ta alennus on 10 prosenttia. Alennuskam-

panjoiden aikana maksat edullisimman hin-

nan mukaan.

SOLARIS KYLPYLÄT
Sähköliiton jäsenenä saat Solaris Kylpylöis-

tä 10 prosentin alennuksen normaaleista 

huonehinnoista. Tee varaus koodilla SAK-

SOLARIS suoraan osoitteessa www.solaris-

kylpylat.fi. Lisäksi Solaris Kylpylät antaa 

ryhmille 5 prosentin alennuksen normaa-

leista ryhmämajoitushinnoista kokouspäivi-

en, virkistyspäivien sekä ryhmälomien viet-

toon. Kumpikaan alennus ei ole voimassa 

juhlapyhinä.

SÄHKÖALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSA
Vuonna 2019 Sähköliiton kokonaisjäsen-

maksusi sisältää 0,30 prosenttia Sähköalo-

jen työttömyyskassan jäsenmaksua. Kas-

sa maksaa työttömyysajaltasi ansioon suh-

teutettua päivärahaa, kun olet ilmoittautu-

nut TE-toimistoon työnhakijaksi, olet ollut 

työttömyyskassan jäsenenä työssäoloehtoon 

vaadittavan ajan ja olet maksanut jäsen-

maksusi työttömyyden alkuun saakka. Kas-

sa voi maksaa myös liikkuvuusavustusta ja 

vuorottelukorvausta. Katso tarkemmin sivul-

ta www.sahkoliitto.fi/tyottomyyskassa 

T
TALLINK SILJA
Tallink Silja tarjoaa Sähköliiton jäsenille 

mahdollisuuden liittyä Club One -jäsenek-

si ilmaiseksi. Suoraan Silver-tasolle pääset 

täyttämällä lomakkeen osoitteessa www.

tallinksilja.fi/club-one-erikoisliittyminen. 

Laita lomakkeen kohtaan Yrityksen/yhdis-

tyksen/liiton sopimusetu-/asiakasnume-

ro jäsennumerosi. Mikäli olet jo kanta-asi-

akas, nykyinen asiakasnumerosi pysyy voi-

massa. Ilmoita asiakasnumerosi ja se, että 

olet Sähköliiton jäsen, osoitteeseen  

erikoisliittymiset@tallinksilja.com ja saat 

Silver-tason kortin veloituksetta postitse. 

Silver-tason etuihin kuuluvat esimerkik-

si 20 prosentin perusalennus tai hyvissä 

ajoin varaaville 35 prosentin ennakkova-

raajan etu Tallink Siljan tietyistä normaali-

hintaisista tuotteista. 

TEBOIL
Saat Sähköliiton jäsenkortilla alennusta 

polttoaineesta 2,1 senttiä litralta ja voite-

luaineista kymmenen prosenttia. Autoke-

mikaaleja, pesuja ja nestekaasua koskee 

viiden prosentin alennus. Etu on voimassa 

kaikilla Teboil-huoltamoilla ja -automaatti-

asemilla lukuun ottamatta Teboil Express 

-automaattiasemia. Lue tarkemmin: www.

teboil.fi/liitto

TURVA
Sähköliiton ja vakuutusyhtiö Turvan yhteis-

työsopimuksessa sinut on vakuutettu jä-

senvakuutuksella, joka sisältää matkus-

tajavakuutuksen vapaa-ajan matkoille ja 

joka kattaa myös mukana matkustavat alle 

18-vuotiaat lapset ja lapsenlapset. Jokai-

nen Sähköliiton jäsen on vakuutettu, kun 

hän osallistuu liiton järjestämiin järjestö-

tehtäviin tai -tilaisuuksiin. Henkikulta puo-

lestaan on erikoishinnoiteltu henkivakuu-

tus perheesi taloudellisen tulevaisuuden 

turvaksi. Liittokasko-autovakuutus taas si-

sältää bonusedun: kun olet ajanut kolme 

vuotta ilman törttöilyjä, bonuksesi ei pu-

toa, jos sattuu vahinko. Lisätietoja: www.

turva.fi/sahkoliitto. Turvan mobiilisovelluk-

sen kautta voit ladata matkavakuutuskortin 

älypuhelimeesi. Silloin se on siellä, mis-

sä sinäkin!

TYÖEHTOSOPIMUKSET
Kuinka palkkasi tai työaikasi määräytyvät? 

Mikä on vuosilomapalkka tai lomaraha, työ-

ajan lyhennys ja arkipyhäkorvaus? Mitkä 

ovat oikeutesi sairastumistapauksessa? Työ-

ehtosopimus on yksi liiton tärkeimmistä jä-

senpalveluista. Sopimuksessa on sovittu 

työntekijöiden työsuhteissa noudatettavat 

vähimmäisehdot. Liittoon järjestäytyneenä 

turvaat näiden vähimmäisehtojen jatkuvuu-

den. Sähköliitto solmii kaikkiaan 12 työeh-

tosopimusta. 

TYÖSUOJELU
Sähköliitto valvoo jäsentensä etuja työtur-

vallisuuteen liittyvissä asioissa. Työsuoje-

lutoiminnan tavoitteita ovat turvallinen 

työympäristö, terveet tekijät, fyysisten ja 

psyykkisten riskien tunnistaminen, enna-

koiminen ja hallitseminen, hyvä työilma-

piiri, hyvinvoiva työyhteisö, yrityksen koko-

naisvaltainen kehittäminen sekä tuotannon 

häiriöttömyys ja korkea laatutaso.

TYÖTAISTELUKASSA
Jos joudut liiton hyväksymään työtaiste-

luun, liiton työtaistelukassa tukee sinua ta-

loudellisesti. Korkein verovapaasti makset-

tava avustus on tällä hetkellä 16 euroa päi-

vältä. Tapauskohtaisesti liitto voi maksaa 

myös korkeampaa veronalaista työtaistelu-

avustusta.

U
URAKKALASKENTAOHJELMA ASPA
ASPA-urakkalaskentaohjelmalla voi suorit-

taa yksikköhinnoitellun urakan, asuntotuo-

tannon ja niin sanotun könttäurakan las-

kennan sekä urakan jaon.  Osa ammatti-

osastoista on hankkinut ASPA-lisenssin 

omille sopimusalajäsenilleen, mutta jäsen 

voi itsekin hankkia sen maksamalla 80 eu-

ron lisenssimaksun. Varmista, onko osastosi 

hankkinut lisenssin. Lue lisää ja asenna oh-

jelma: www.sahkoliitto.fi

V
VASAMA-LEHTI
Sähköliiton Vasama-jäsenlehti ilmestyy 

kymmenesti vuodessa. Lehden painos on 

29 000 kpl, josta suurin osa menee Sähkö-

liiton jäsenille. Vasamaa tilaavat ammatil-

liset oppilaitokset ja kurssikeskukset, alan 

yritykset sekä työvoima- ja työsuojeluvi-

ranomaiset. Alaa opiskelevat jäsenet ja so-

pimusalajäsenet saavat lehden automaat-

tisesti. Eläkeläisjäsenet saavat Vasaman 

maksutta tilaamalla sen syksyisin auki ole-

van sähköisen tilauskanavan kautta.

VERKKOKAUPPA
Sähköliiton verkkokaupasta voit ostaa lii-

ton tai osastosi logolla varustettuja tuot-

teita. Tutustu valikoimaan: go.innoflame.

fi/goshop/sahkoliitto/fi. Osastoille tarkoi-

tettu verkkokauppa vaatii kirjautumisen: 

go.innoflame.fi/gokeep/sahkoliitto 

VIKING LINE
Viking Line tarjoaa SAK:laisten liittojen jä-

senille alennuksia mm. risteilypaketeista 

sekä ammattiosastoille ja yhdistyksille ko-

kousmatkoja koskevia etuja. Lisätietoja saat 

osoitteesta: www.vikingline.fi/sak > Vapaa-

ajan-matkat

VVO
Sähköliiton jäsenenä sinulla on ulottuvilla-

si VVO:n monipuolinen vuokra-asuntokanta. 

Hakemuksen voit tehdä netissä tai toimit-

taa lähimpään VVO-kotikeskukseen. Merkit-

se hakemuksesi lisätietoihin maininta: Olen 

Sähköliiton jäsen. Lisätiedot ja hakemusten 

jättö: www.vvo.fi

Y
YHDISTYSAVAIN
Yhdistysavain on ammattiosastoille suun-

nattu nettisivutyökalu, jolla kotisivujen pe-

rustaminen ja päivittäminen sekä jäsenvies-

tintä on helppo hoitaa. Se otetaan käyttöön 

verkossa, eikä se vaadi ohjelmien asenta-

mista omalle tietokoneelle. Lue lisää:  

www.yhdistysavain.fi/liitot/sahkoliitto

Lisää jäseneduista sivuilla 17–18
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Tiedän kokemuksesta, että Vasa-

ma-lehden lukijat ovat osaavia ja 

fiksuja ammatti-ihmisiä. Sähköalan 

pioneerien joukossa oli ihmeiden te-

kijöitä jo silloin, kun Finlaysonin ti-

loihin Tampereelle syttyi neljänte-

nä Euroopan kaupunkina sähkövalo. 

Tuolloin, 1870-luvulla rakennettiin 

pohja uuden ajan teolliselle vallan-

kumoukselle.

Valosta, kamppailusta ja saavu-

tuksista kertoo myös Työväen Kes-

kusmuseon Vapaus-näyttely. Finlay-

sonin alueella Tampereella nähtävä 

Werstaan näyttely on saanut hyvän 

yleisömenestyksen ja palautteen, ko-

lahtaa takuulla!

Tampereella syttyi myös toinen 

valo. Valo, joka vaikutti koko maan 

kehitykseen. Tarkoitan Tampereen 

Keskustorilla luettua ”Punaista ju-

listusta”. Sen valon voima on ol-

lut vähintään yhtä suuri kuin oikean-

kin valon. Tie tehtiin taistellen ja so-

pien kohti suojatietä, pohjoismaista 

hyvinvointivaltiota. Punaisen julistus 

oli aikanaan ensimmäinen Suomessa 

julkisesti esitetty kansalaisvapauk-

sia, demokratiaa ja työväen oikeuk-

sia vaatinut puheenvuoro. 

Monet tutkijat ovatkin puhuneet 

1900 -luvusta sosialidemokratian 

vuosisatana. Kansanvaltaan perus-

tavan liikkeen ja ay-liikkeen yhteis-

työ ja voima on ollut tässä työssä ai-

van keskeistä.

Siksi pohjoismaat ovat kaikissa 

hyvinvointitutkimuksissa 10 parhaan 

maan joukossa. Hyvä me!

  

Kiitos teille valon naiset ja mie-

het, Sähköliiton aktiivit: Esko Prus-

ti, Seppo Ahlberg, Lauri Lyly, Eero 

Huhtakallio ja monet muut.  Pitkään 

Sähköliiton koulutusasioissa vaikut-

tanut Tiina Mäkkylä aloitti uransa 

Metallin Murikkaopistossa työtoveri-

nani. Loistotyyppi.

Haluan vielä nostaa huikean elä-

mäntyön jalkapallossa ja Sähköliitos-

sa tehneen Gunnar Yliharjun. 

Hän toimi yli kaksi vuosikymmen-

tä Suomen jalkapallomaajoukku-

een huoltajana. Ylivertaisen arvos-

tettu jalkapalloilijoiden keskuudes-

sa. Henkilökohtainen ystäväni. Hie-

no mies. Liiton mies!

  

Eduskuntavaaleihin on aikaa neljä 

kuukautta. Mikä tekee vaaleista nyt 

erityisen tärkeät?

Mielestäni se, että sosialidemo-

kraateille ja ylipäätään vasemmistol-

le ei riitä pieni voitto. Näen jo paina-

jaisia pienestä voitosta.

Nyt pitää olla kunnianhimoa niin, 

että vaalien kakkonen jää 2-3 pro-

sentin päähän, mieluummin kau-

emmas.

Ajattelen niin, että seuraavas-

sa hallituksessa pitää näkyä politii-

kan suunnan muutos. Selvästi ja nä-

kyvästi! Jos hallitusneuvottelut käy-

dään pienten marginaalien jälkeen, 

niin ohjelmasta on vaarassa tulla vä-

ritön ja mauton.

Asia on myös tulevaisuuden kan-

nalta tärkeä. Vasemmiston kokonais-

kannatus on Suomessa varsin mata-

la. Uskon että se saadaan pysyvästi 

nousemaan näytöillä ja teoilla.

Sipilän hallitus on ollut avokäti-

nen hyväosaisille, ja rahat ovat aina 

loppu, kun me demarit esitämme, 

että ”kasvu kuuluu kaikille”. Sipilän 

hallituksen mukaan kasvu ei kuu-

lu lapsiperheille, palkansaajalle eikä 

eläkeläisille.

Erityisesti kokoomus on hyökännyt 

puheenjohtaja Antti Rinteen kimp-

puun hänen luvatessa pienituloisil-

le, myös pientä työeläkettä saavil-

le, 100 euron nettokorotuksen kuu-

kaudessa.

  

Vain voitto vaaleissa avaa tien työ-

elämän uudistamiseen. Työpaikka- ja 

yritysdemokratia vaativat uusia aske-

lia. Työntekijöiden tulkintaoikeus so-

pimusasioissa, henkilöstön edustus 

yritysten hallinnossa. Unohtamat-

ta ulkomaisen työvoiman valvontare-

surssien lisäämistä.

Kokoomuksen käsi ja sydän on 

kylmä.

Niin, se on ollut sitä myös nuoril-

le. Koulutuksesta on leikattu miljar-

di euroa. Tulevaisuuden oksia ja sii-

piä on katkottu.

Erityisen noloa ovat olleet amma-

tillisen koulutuksen leikkaukset, sa-

maan aikaan kun maa kaipaa osaa-

vaa työvoimaa. Osa nuorista on kol-

me- tai nelipäiväisellä kouluviikolla. 

Ammattisivistys on kokeilussa.

Olen ollut jo lain käsittelyvaihees-

sa yhteydessä muun muassa sähkö-

alan ammattiopetuksen opettajiin. 

Siksi äänestimme ilmiselviä valuvi-

koja vastaan. Olimme oikeassa.

Jos ja kun valta vaaleissa vaihtuu, 

myös ammatillisen reforminkin ra-

hoitusta ja lainsäädäntöä korjataan.

Lupaamme suunnanmuutoksen: 

suurinvestointi koulutukseen, tutki-

mukseen, sivistykseen ja kulttuuriin.

Alkuperäisen ruotsalaisen sosiali-

demokratian kansankotiajatus elää 

edelleen vahvana mielissämme.

JUKKA GUSTAFSSON

Kansanedustaja SDP, 

koulutuspoliittisen 

työryhmän pj.

Työväen museoyhdistyksen pj.

KÄRKIMIES

SÄHKÖÄ ALKAA OLLA ILMASSA

KUUKAUDENKUVAMarraskuisessa tunnelmakuvassa aamuaurinko kurkistelee pilvien takaa, puista lehdet ovat jo lähteneet ja taustalla pönöttää vielä sopivasti Ahvenkosken vesivoimalaitos, kotkalainen harrastajavalokuvaaja Jyrki Salmi kuvailee 

hienon maisemakuvansa aineksia. Lisää seuraavalla aukeamalla.



14  VA S A M A  1 0  /  2 0 1 8

Kaakkois-Suomen sähköasemat ovat tulleet tu-

tuksi Jyrki Salmelle, jonka työnä on pitää asemat 

toimintakunnossa.

-Valokuvaaminen on siinä 
mielessä hauska harrastus, 
että tässä yhdistyy monta eri 

aspektia, tekniikka, kerääminen, tai-
teellisuus ja ulkona oleminen. Noista 
jokainen sitten painottaa itselleen so-
pivia. Minua lähinnä ovat nuo ulkona 
liikkuminen ja taiteellisuus, sanoo kot-
kalainen sähköasema-asentaja Jyrki 
Salmi, jonka upeita sähköisiä luonto-
kuvia on nähtävissä esimerkiksi Flickr-
palvelussa.

Eltel Networks Oy:n palveluksessa 
työskentelevä Salmi kiinnostui kuvaa-
misesta jo vuosia sitten.

– Valokuvaamista aloin aktiivisem-
min harrastamaan reilut kymmenen 
vuotta sitten, kun ostin ensimmäi-
sen järjestelmäkamerani. Kiinnostusta 
alaan oli toki jo ennen sitäkin ja tulihan 
sitä kuvailtua pokkarilla kaiken maail-
man juttuja aiemminkin.

KAMERAN TÄHTÄIMESSÄ ”SE JOKIN”
Jyrki Salmi selittää, että hän tavoittelee 
jokaisessa kuvassaan jotain tiettyä, tun-
nelmaa tai valoa.

– Yritän jokaiseen julkaisemaani ku-
vaan tuoda ”sen jonkin”, mun jutun, 
vaikka juuri tietynlaisen valon. Senpä 
takia en julkaisekaan kovin tiheään. Py-
rin siihen, että laatu ennen määrää. 

– En ole myöskään lähtenyt kalasta-
maan tykkäyksiä instagramiin tai face-
bookiin. Faceen laittelen kyllä silloin 
tällöin kuviani, mutta olen pitänyt tuon 
Flickerin mun ykkösjulkaisupaikkana. 
Sieltä kautta olen saanut jonkin verran 
näkyvyyttä kuvilleni myös muuallekin. 

Salmi kertoo, että Flickr taitaa olla 
maailman suurin valokuvaussivusto, 
johon voi ilmaiseksi tallentaa kuvia ja 
julkaista niitä tai vaikka pitää ne yksi-
tyisinä tallessa. 

– Voit julkaista Flickeriin tallentami-

LUONTO ON LOPUTON 
KUVAUSKOHDE

asi kuvia myös eri aihealueisiin erikois-
tuneissa ryhmissä, jossa saat täsmänä-
kyvyyttä kyseisen aihealueen ihmisiltä, 
esimerkkikohteina vaikka oravat, junat 
tai Suomen linnut.

SÄHKÖASEMIEN TARKASTUKSIA 
JA HUOLTOJA
Jyrki Salmen leipätyö pyörii paljolti 
sähköasemien ympärillä.

– Työni on nykyään pääasiassa säh-
köasemien tarkastuksia, huoltoa ja 
koestuksia.  Vaihteeksi välillä on jotain 
muutakin työtä, esimerkiksi liikenne-
valohuoltoa. Työ myös ajeluttaa usein 
pitkin poikin Kaakkois-Suomea. 

Salmi kertoo, että hänellä on hyvin it-
sellinen työnkuva.

– Teen töitäni enimmäkseen yksin 
ja se sopii minulle hyvin. On tietty va-
paus.

Koulutukseltani olen alun perin 

 TEKSTI :  RIITTA KALLIO   KUVAT:  JYRKI SALMI

”TEEN TÖITÄNI 
ENIMMÄKSEEN 
YKSIN JA SE SOPII 
MINULLE HYVIN. 
ON TIETTY VAPAUS.”



 VA S A M A  1 0  /  2 0 1 8   15

minen, joten valokuvakilpailuihinkin 
olen osallistunut vain pari kertaa ja 
vailla kunniamainintaa suurempaa me-
nestystä. 

KUVAAJA KILPAILEE 
ITSENSÄ KANSSA
Jyrki Salmi on yrittänyt analysoida suh-
dettaan valokuvaamiseen.

– Välillä sitä pohtii vähän syvällisem-
min omaa harrastustaan. Kenelle ku-
vaan? Kuvaanko itselleni vai muita var-
ten? Kyllä se itselle on, ja jos muutkin 
siinä sivussa tykkäävät niin hyvä niin. 

Salmi tunnustaa, että näyttelytoimin-
takin toisaalta kiinnostaisi.

– Se vaatisi pienen investoinnin tar-
peeksi suuriin tulosteisiin. Ehkäpä jos-
kus vielä…

LUONTOKUVAAJAN VINKIT 
HYVÄN KUVAN OTTAMISEKSI
– Kirkas auringonpaiste ei ole paras ku-
vauskeli. Varjot ja kontrastit ovat liian 
voimakkaat, Jyrki Salmi vinkkaa.

Hänen mielestään ohut vaihteleva 
pilvikerros on paras. 

– Valo leviää tasaisemmin. Parhaat 
maisemakuvat saa hämärässä aamulla 
auringon noustessa tai illalla sen laski-
essa, kamera jalustalla.

Salmi muistuttaa myös, että kostea 
keli tuo luonnon värit hienosti esiin. 
Aina hyvä sää ei siis ole hyvän kuvan 
edellytys. 

elektroniikka-asentaja, mutta työn 
ohessa kouluttauduin aikoinaan sähkö-
asema-yliasentajaksi. 

Työreissuiltaan Jyrki Salmi palailee 
omakotitaloonsa Kotkan Ruonalaan, 
niin kuin on tehnyt jo vuodesta 1998 
lähtien. 

– Omakotitalohan on myöskin vähän 
kuin harrastus. Aina on jotain puuhail-
tavaa.

Salmi tunnustaa harrastavansa ahke-
rasti myös autolla ajoa.

– Tällä hetkellä elelen onnellisessa 
kaukoparisuhteessa. Elikkä ajelen Kot-

kan ja Kuopion väliä harva se viikon-
loppu. 

ALKUUN PÄÄSEE
KOHTUUKUSTANNUKSIN
– Kuvaamisen alkuun pääsee helpos-
ti ilman suuria investointeja, Jyrki Sal-
mi arvioi.

– Kaikkihan nykyään kuvailevat pu-
helimen kameralla, ja sillä toki pää-
see alkuun. Uusissa puhelimissa on tä-
nä päivänä jo kohtuullisen hyvät kame-
rat päiväkuvaukseen, mutta jos haluaa 
kuvata vaikka illan ruskoa auringonlas-

kun jälkeen, niin hyvään lopputulok-
seen vaaditaan kyllä järjestelmäkame-
ra ja jalusta. 

Salmi neuvoo, että muutaman vuo-
den vanhoja järjestelmäkameroita löy-
tyy markkinoilta yllin kyllin ja uudet 
perustason kameratkaan eivät paljoa 
maksa. 

– Kameran lisäksi suosittelen hankki-
maan jonkun kunnollisen kuvankäsit-
telyohjelman kuvien säätämiseen ja ar-
kistointiin, esimerkiksi Adoben Light-
roomin.

Salmi myöntää, että harrastuksen va-
kavoituessa kuvaukseen saa rahaakin 
palamaan helposti. 

– Uusimmat kamerarungot ja valo-
voimainen optiikka ovat kalliita. Tosi-
harrastajan lintukuvauskalustoon me-
nee helposti yli kymppitonni.

KUVAAJASTA KERÄILIJÄKSI
Jyrki Salmi tunnistaa valokuvaajien 
”keräilyvietin”.

– Monille kamerakaluston keräämi-
sestä tulee suorastaan oma harrastuk-
sensa tai kilpailulaji. Objektiiveja voi, 
ja pitääkin toki olla useampia eri ku-
vaustilanteisiin. Ja niitä sitten aika 
ajoin vaihdetaan uusiin. Jotkut kerää-
vät myös vanhaa kamerakalustoa ihan 
koriste-esineiksi. 

Salmi itse kieltää olevansa kilpailu-
henkinen.

– En ole kovin kilpailuhenkinen ih-

Oikea valo, oikeat pilvet, mitä muuta luontokuvaaja voisi toivoa! Kotkan rannikko tarjoaa runsaasti kuvauskohteita. Henkeä-

salpaavan upeat maisemakuvat piirtyvät usein Jyrki Salmen järjestelmäkameran muistikortille. Eri vuoden- ja vuorokauden-

ajat tuovat omat haasteensa kuvaukselle.
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Sähköliittolaiset, nyt lähdetään yhdessä

JÄSENRISTEILYLLE 
TALLINNAAN
LA-SU 4.-5.5.2019

l
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HELMIKUU

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN 
TES-KURSSI
Työehtosopimus tutuksi
8.–9.2.2019, Sokos Hotel Arina, Oulu
hakuaika päättyy 25.1.2019

ALUEELLINEN NUORISOTAPAHTUMA
15.–16.2.2019, Sokos Hotel Flamingo, Vantaa
hakuaika päättyy 1.2.2019

NUORILLE TARKOITETTU SÄHKÖISTYS- 
JA SÄHKÖASENNUSALAN URAKKALASKENTAKURSSI
16.–17.2.2019, Sokos Hotel Ilves, Tampere
hakuaika päättyy 1.2.2019

MAALISKUU

ALUEELLINEN NUORISOTAPAHTUMA
8.–9.3.2019, Scandic Jyväskylä City, Jyväskylä
hakuaika päättyy 22.2.2019

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN TES-KURSSI
Urakkamääräykset
9.–10.3.2019, Sokos Hotel Arina, Oulu
hakuaika päättyy 22.2.2019

LUOTTAMUSMIESTEN PERUSKURSSI
11.–15.3.2019, Kiljavan opisto, Nurmijärvi

TYÖSUOJELUN PERUSKURSSI
11.–15.3.2019, Kiljavan opisto, Nurmijärvi

ASPA-KOULUTUS
16.3.2019, Sokos Hotel Ilves, Tampere  
hakuaika päättyy 1.3.2019

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN TES-KURSSI
Urakkatöiden laskeminen
30.–31.3.2019, Sokos Hotel Arina, Oulu  
hakuaika päättyy 15.3.2019

HUHTIKUU

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN TES-KURSSI
Työehtosopimus tutuksi
5.–6.4.2019, Scandic Helsinki Aviacongress, 
Vantaa
hakuaika päättyy 22.3.2019

TEOLLISUUS- JA ERITYISALOJEN AJANKOHTAISPÄIVÄT
6.–7.4.2019, Radisson Blu Seaside, Helsinki 
ja Silja Europa
hakuaika päättyy 4.3.2019

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN 
KÄRKIMIESKURSSI
13.4.2019, Sokos Hotel Ilves, Tampere  
hakuaika päättyy 29.3.2019

ALUEELLINEN NUORISOTAPAHTUMA
26.–27.4.2019, Scandic Lappeenranta City, 
Lappeenranta 
hakuaika päättyy 12.4.2019

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN TES-KURSSI
Urakkamääräykset
27.–28.4.2019, Scandic Helsinki Aviacongress, 
Vantaa
hakuaika päättyy 12.4.2019

SYYSKUU

ENERGIA-, ICT- JA VERKOSTOALAN TYÖEHTOSOPI-
MUSKURSSI
7.–8.9.2019, Sokos Hotel Ilves, Tampere
hakuaika päättyy 23.8.2019

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN TES-KURSSI
Työehtosopimus tutuksi
20.–21.9.2019, Sokos Hotel Alexandra, Jyväskylä
hakuaika päättyy 6.9.2019

JÄRJESTÄVÄ AMMATTIOSASTO
21.–22.9.2019, Sokos Hotel Ilves, Tampere
hakuaika päättyy 6.9.2019

LUOTTAMUSMIESTEN PERUSKURSSI
23.–27.9.2019, Kiljavan opisto, Nurmijärvi

LUOTTAMUSMIESTEN JATKOKURSSI
1. osa 23.–27.9.2019 ja  
2. osa 28.10.–1.11.2019, Kiljavan Opisto, Nurmijärvi

JÄRJESTÄVÄ AMMATTIOSASTO
28.–29.9.2019, Scandic Julia, Turku 
hakuaika päättyy 13.9.2019
 
SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN TES-KURSSI
Urakkatöiden laskeminen
28.–29.9.2019, Scandic Helsinki Aviacongress, 
Vantaa
hakuaika päättyy 13.9.2019

LOKAKUU

TYÖYMPÄRISTÖN AJANKOHTAISPÄIVÄT
4.–5.10.2019, Sokos Hotel Arina, Oulu  
hakuaika päättyy 20.9.2019

ALUEELLINEN NUORISOTAPAHTUMA
4.–5.10.2019, Scandic Kemi, Kemi   
hakuaika päättyy 20.9.2019

NUORILLE TARKOITETTU SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖ-
ASENNUSALAN URAKKALASKENTAKURSSI
5.–6.10.2019, Sokos Hotel Vantaa, Vantaa  
hakuaika päättyy 20.9.2019

TYÖYMPÄRISTÖN AJANKOHTAISPÄIVÄT
11.–12.10.2019, Scandic Aulanko, Hämeenlinna  
hakuaika päättyy 13.9.2019

JÄRJESTÄVÄ AMMATTIOSASTO
12.–13.10.2019, Sokos Hotel Arina, Oulu  
hakuaika päättyy 27.9.2019

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN TES-KURSSI
Urakkamääräykset
12.–13.10.2019, Sokos Hotel Alexandra, Jyväskylä 
hakuaika päättyy 27.9.2019

VALTAKUNNALLINEN NUORISOTAPAHTUMA
26.–27.10.2019, Sokos Hotel Ilves, Tampere
hakuaika päättyy 11.10.2019

MARRASKUU

JÄRJESTÄVÄ AMMATTIOSASTO
2.–3.11.2019, Scandic Helsinki Aviacongress, 
Vantaa
hakuaika päättyy 18.10.2019

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN TES-KURSSI
Urakkatöiden laskeminen
2.–3.11.2019, Sokos Hotel Alexandra, Jyväskylä  
hakuaika päättyy 18.10.2019

AMMATTIOSASTOT YHDESSÄ
30.11.–1.12.2019, Sokos Hotel Ilves, Tampere  
hakuaika päättyy 15.11.2019

Osallistuminen kursseille on sähköliittolaisille mak-
sutonta. Ilmoittaudu mukaan Sähköliiton kursseil-
le hakuaikaan mennessä osoitteella tarja.toppari@
sahkoliitto.fi tai 050 409 8469. 

Tutustu koulutustarjontaamme 
www.sahkoliitto.fi

MATKA- JA MAJOITUSKULUJEN KORVAAMINEN

• Matkakulut korvataan julkisten kulkuneuvojen 
taksojen mukaan. Oman auton käytöstä korvaus 
maksetaan vain auton käyttäjälle. Korvaus on 0,23 
€/km.

• Lentokoneella tai/ja taksilla matkustamista ei 
korvata kuin erityistapauksissa. Näistä tapauksista 
on aina sovittava ennakkoon liiton koulutusyksikön 
kanssa.

• Epäselvissä tapauksissa kurssilaisen on 
pystyttävä osoittamaan kulujen todenperäisyys.

• Mikäli liitto järjestää kursseja samasta 
aiheesta eri puolella Suomea, osallistuminen ja 
matkakulut korvataan kotipaikkaa lähinnä olevalle 
kurssipaikalle. 

• Liitto ei korvaa muita kuin kurssitapahtumaan 
liittyvät majoitukset. Mikäli on tarvetta majoittua 
kurssipaikalle kurssin alkamista edeltävänä 
päivänä, on siitä haettava korvausta esim. omalta 
ammattiosastolta tai vastattava kustannuksista itse 
(ei koske Kiljavan opiston kursseja)

• Matka- ja muiden kulujen korvaaminen edellyttää 
täysipainosta osallistumista kurssitapahtumaan.

• Liitolla on oikeus laskuttaa jäseneltä 
sellaisia kuluja, joita syntyy, jos jäsen ei ilmoita 
osallistumisensa peruutuksesta kutsussa mainittuun 
määräaikaan mennessä. Mikäli jäsen esittää 
lääkärintodistuksen tai muun todistettavissa olevan 
syyn, jolla poissaololle syntyy peruste, ei kuluja 
laskuteta.

Kaikista näistä poikkeavista toimista on 
keskusteltava etukäteen liiton koulutusasiantuntijan 
kanssa.

SÄHKÖLIITON KURSSIT 2019
SÄHKÖLIITON 
KOULUTUS-
OHJESÄÄNTÖ
1. LIITON KURSSIT
2. OPISTOKURSSIT 
 (Kiljava ja 
 muut kansanopistot)
3. PAIKALLINEN KOULUTUS
4. PIDEMPIKESTOINEN
 KOULUTUS, MM. HUMAK
5. KURSSITOIMINNAN 
 MATKA- JA MAJOITUS-
 KULUJEN KORVAAMINEN

1.  LIITON KURSSIT

Sähköliitto järjestää vuosittain koulutusta-

pahtumia, jotka on tarkoitettu sopimusala-

jäsenille. Koulutusta voidaan järjestää myös 

nimetylle kohderyhmälle. Sähköliiton jäsen-

palveluasiain johtokunta vastaa koulutuk-

sen suunnittelusta. Edunvalvontaan liittyvä 

koulutus suunnitellaan yhteistyössä johto-

kuntien kanssa. Koulutus voi olla alueellis-

ta tai valtakunnallista.

Sähköliiton omilla kursseilla korvataan:

• majoitus 2 hengen huoneissa

• ohjelmaan merkityt ruokailut

• kaikki kursseilla jaettava materiaali

• matkakulut koulutusohjesäännön 

   kohta 5 mukaan.

2. OPISTOKURSSIT 

(Kiljava ja muut kansanopistot)

Luottamushenkilökoulutus

On koulutusta, joka hyväksytään vuosittain 

Sähköliiton ja työnantajaliittojen välisissä 

neuvotteluissa työnantajan tukeen oikeut-

tavaksi koulutukseksi. Työnantajan tuki tar-

koittaa ansionmenetyksen korvausta (keski-

tuntiansion mukaan tai kuukausipalkka ly-

hentämättömänä) ja ateriakorvausta opis-

tolle. Työnantajan tukeen oikeutetut henki-

löt määritellään työehtosopimuksissa.

Matkakulut korvataan koulutusohjesäännön 

kohta 5 mukaan.

Opintostipendi luottamushenkilö-

koulutukseen osallistuville henkilölle

Opintovapaalain mukaan opintovapaata voi-

daan myöntää ammattiyhdistyskoulutus-

ta varten siten kuin valtakunnallisten työ-

markkinajärjestöjen välisessä työehto- tai 

virkaehtosopimuksessa erikseen sovitaan. 

Pääsääntö työehtosopimuksissa on se, että 

työntekijällä on hänen asemastaan riippu-

matta oikeus osallistua ay-koulutukseen 

työsuhteen katkeamatta enintään kuu- q

q

l
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kauden ajan kalenterivuodessa. Luottamus-

mies- ja työsuojeluedustajille tarkoitettuun 

koulutukseen voivat osallistua esimerkik-

si teknologiateollisuuden yhteyshenkilöt tai 

muut koulutuksesta kiinnostuneet henki-

löt, joilla ei ole työehtosopimuksen tarkoit-

tamalla tavalla oikeutta työnantajan maksa-

maan palkkaan koulutusajalta.

Niille sähköliittolaisille aktiiveille ja yhte-

yshenkilöille, jotka eivät saa koulutusajal-

ta palkkaa tai muuta korvausta maksetaan 

erillinen opintostipendi. Erillinen stipendi 

maksetaan vain luottamusmies- ja työsuo-

jeluedustajien koulutukseen osallistuville. 

Stipendin suuruuden päättää vuosittain lii-

ton edustajisto. Jos koulutuksen pituus on 

alle viikon, on stipendin suuruus kurssin pi-

tuuden mukaan laskettava viikkostipendin 

osamäärä.  Liitto seuraa vuosittain sitä, et-

tei maksettujen stipendien enimmäismää-

rä ylitä verottajan vuosittain antamaa enim-

mäismäärää. Saajalla on vastaavasti velvol-

lisuus seurata kaikkien stipendien ja apura-

hojen enimmäismäärää. Sähköliitolla on oi-

keus tarkastaa stipendin hakijoilta se, että 

stipendi kohdistuu opinnoista aiheutuvien 

kulujen kattamiseen. Apurahojen ja stipen-

dien vuotuinen enimmäismäärä löytyy ve-

rottajan syventävistä vero-ohjeista.

Matkakulut korvataan koulutusohjesäännön 

kohta 5 mukaan.

Järjestökurssit

Ovat ammattiyhdistystoimintaan läheises-

ti liittyviä kursseja, joita järjestetään am-

mattiyhdistysliikettä lähellä olevissa kan-

sanopistoissa. Kurssille hakeudutaan oh-

jeen mukaisesti ja hakemus toimitetaan lii-

ton koulutusyksikköön, joka tekee päätök-

sen hakemuksen hyväksymisestä.

Työnantajalla ei ole korvausvelvollisuut-

ta koulutuksesta syntyneiden kulujen ja an-

sionmenetyksen osalta. Työnantaja voi kor-

vata syntyneet kustannukset ja ansionme-

netyksen siitä paikallisesti niin sovittaes-

sa. Kurssilaisten on anottava työnantajalta 

opintovapaata koulutuksen ajaksi, jos se si-

joittuu työvuoron ajalle. Koulutukseen voi 

osallistua myös vapaa-ajalla tai työttömyys-

aikana.

Mikäli kurssille osallistumisesta syntyy an-

sionmenetystä, liitto korvaa sen kurssisti-

pendillä ja -päivärahalla. Myös useat am-

mattiosastot maksavat jäsenilleen kurs-

sin käymisestä korvauksia. Ota selvää oman 

ammattiosastosi maksamista korvauksista.

Kurssit on tarkoitettu sopimusalajäsenille. 

Matkakulut korvataan koulutusohjesäännön 

kohta 5 mukaan.

3. PAIKALLINEN KOULUTUS

Paikallisella koulutuksella tarkoitetaan työ-

huonekunnissa ja ammattiosastoissa toteu-

tettavaa koulutusta. Se voi myös olla am-

mattiosastojen yhteenliittymien maakunta-

tasolla järjestämää koulutusta. Paikallinen 

koulutus on liiton koulutusyksikön ja am-

mattiosastojen kanssa yhteistyössä järjestä-

mää koulutusta (1–5 pv), jota liitto tukee.

Paikallinen koulutus tulisi ensisijaisesti 

suunnata niille ammattiosastojen jäsenille, 

jotka eivät toimi luottamustehtävissä. Pai-

kallisella koulutuksella voidaan myös täy-

dentää liiton luottamushenkilöille suuntaa-

maa koulutusta.

Paikallinen koulutus ei korvaa liiton järjes-

tämää alueellista ja valtakunnallista kou-

lutusta.

Ammattiosasto tai -osastot

• hankkii osanottajat 

• varaa kurssipaikan

• vastaa kurssin käytännön järjestelyistä, 

   ruokailuista, virkistystaukojen tarjoiluista, 

   majoituksista ja muista vastaavista 

   koulutukseen liittyvistä asioista

• tilaa liitolta haluamansa kurssin

Liitto

• hyväksyy kurssihakemuksen

• vastaa paikallisen koulutuksen opetuksen 

   toteutuksesta sovittavalla tavalla

• ilmoittaa vuosittain kurssikalenterissa 

   paikallisen koulutukseen suunnitellut 

   kurssikokonaisuudet

• vastaa kouluttajien ja kurssimateriaalin 

   hankkimisesta

Ammattiosasto ja liitto sopivat yhdessä 

kurssin ajankohdan ja kurssin sisältöön liit-

tyvät tarkennukset.

Ammattiosasto korvaa

• kurssilaisten mahdolliset majoituskulut

• kurssilaisten matkakustannukset

• kurssin ilmoituskulut (postimaksut yms.)

• ruokailu- ja tarjoilukulut 15 € 

   ylittävältä osalta

• liiton hyväksymän tason ylittävät 

   tilakustannukset

Liitto korvaa

• kouluttajan palkkiot, majoituskulut, 

   matkakulut, ruokailu- ja tarjoilu-

   kustannukset

• järjestön ulkopuolisten kouluttajien 

   todelliset tilaisuudesta aiheutuneet laskut

• liiton ja ammattiosaston omille koulutta- 

   jille ei makseta palkkioita. Oman 

   ammattiosaston kouluttajana toimiminen 

   ei myöskään oikeuta kulukorvauksiin.

• opetustilasta aiheutuneet kulut keski-

   määräisen ja kohtuullisen tason mukaan

• ruokailu- ja muut tarjoilukulut 

   tositetta vastaan, enintään 

   15 €/hlö/kurssipäivä (6 h)

• koulutusmateriaalit ja niiden hankinnan

• arkipäivänä järjestettävästä koulutuksesta

   maksetaan kurssistipendi ja päiväraha, 

   mikäli kurssille osallistujalle syntyy 

   ansionmenetystä. Tuen maksaminen 

   edellyttää palkattomuustodistusta.

Kurssien sisältöjä:

• ATK

• luottamushenkilökoulutus

• mediataidot/viestintä

• muutoksen- ja elämänhallinta

• nuorille erikseen suunnatut kurssit

• työehtosopimuskoulutus

• työoikeus

• työsuojelu

• yhdistys- ja järjestötoiminta

• yrityksen/yhteisön toiminnan kehittä-

   minen/yhteistoiminnan kehittäminen

• hakemus paikallisen koulutuksen 

   järjestämisestä tulee toimittaa liittoon 

   viimeistään kuukautta ennen tilaisuuden 

   alkua. Hakemuksia saa liiton postituk-

   sesta sekä kotisivuilta

4. PIDEMPIKESTOINEN KOULUTUS, 

MM. HUMAK

Humanistisen Ammattikorkeakoulun (Hu-

mak) kansalaistoiminnan ja nuorisotyön 

koulutusohjelman mukaisesta koulutukses-

ta avoimessa korkeakoulussa sekä aikuisil-

le kohdennetusta muuntokoulutuksesta kor-

vataan:

• Kurssiapuraha ja kurssistipendi makse-

   taan lähiopetukseen kuuluvilta päiviltä.

• Majoitus- ja ruokailukulut korvataan 

   Kiljavan opiston Humak-opiskelijoiden 

   hinnoittelun mukaan

• Matkakustannukset korvataan liiton 

   koulutusohjesäännön mukaan

• Kurssi- ja osallistumismaksut

• Työoppimisjaksot korvataan SAK:n 

   suosituksen mukaisesti.

Sähköliitto ei korvaa kansalaistoiminnan ja 

nuorisotyön nuorisoasteen koulutusohjel-

man opinnoista aiheutuneita kuluja.

Sähköliitto osallistuu samoilla periaatteilla 

muiden vastaavansisältöisten korkeakoulu-

opintojen tukemiseen.

5. KURSSITOIMINNAN MATKA- JA 

MAJOITUSKULUJEN KORVAAMINEN

• Matkakulut korvataan julkisten kulkuneu-

   vojen taksojen mukaan. Oman auton 

   käytöstä korvaus maksetaan vain auton 

   käyttäjälle. Korvaus on 0,23 €/km.

• Lentokoneella ja taksilla matkustamis-

   ta ei korvata kuin erityistapauksissa. 

   Näistä tapauksista on aina sovittava 

   ennakkoon liiton koulutusyksikön kanssa.

• Epäselvissä tapauksissa kurssilaisen on 

   pystyttävä osoittamaan kulujen toden-

   peräisyys.

• Mikäli liitto järjestää kursseja samasta

   aiheesta eri puolella Suomea, kehotetaan

   osallistumaan lähinnä kotipaikkaa 

   olevalle kurssille. Matkakulut korvataan 

   osallistujaa lähinnä olevan kurssipaikan 

   mukaan.

• Liitto ei korvaa muuta kuin kurssitapah-

   tumaan liittyvät majoitukset. Mikäli on 

   tarvetta majoittua kurssipaikalle kurssin 

   alkamista edeltävänä päivänä, siitä on 

   haettava korvausta esim. omalta ammat-

   tiosastolta tai vastattava kustannuksista 

   itse (ei koske Kiljavan opiston kursseja).

• Matka- ja muiden kulujen korvaami-

   nen edellyttää täysipainoista osallistu-

   mista kurssitapahtumaan.

• Liitolla on oikeus laskuttaa jäseneltä 

   sellaisia kuluja, joita syntyy, jos jäsen ei 

   ilmoita osallistumisensa peruutukses-

   ta kutsussa mainittuun määräaikaan 

   mennessä.

• Mikäli jäsen esittää lääkärintodistuksen 

   tai muun todistettavissa olevan syyn, 

   jolla poissaololle syntyy peruste, 

   ei kuluja laskuteta.

Kaikista näistä poikkeavista toimista on 

keskusteltava etukäteen liiton koulutusasi-

antuntijan kanssa.

SÄHKÖLIITON KOULUTUSOHJESÄÄNTÖ
1. LIITON KURSSIT 2. OPISTOKURSSIT (Kiljava ja muut kansanopistot)3. PAIKALLINEN KOULUTUS 4. PIDEMPIKESTOINEN KOULUTUS, MM. HUMAK 5. KURSSITOIMINNAN MATKA- JA MAJOITUS-KULUJEN KORVAAMINEN

q

q
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Jäsenrekisterin puhelinpäivystys numerossa 03 252 0400 ma, ke ja pe 9–15, ti ja to suljettu
Postitusosoite: Sähköliitto, Jäsenrekisteri, PL 747, 33101 Tampere
Lisätietoa: www.sahkoliitto.fi ja jasenrekisteri@sahkoliitto.fiJÄSENPALVELUT 

&

&

MISTÄ 
JÄSENMAKSU 
KOOSTUU?
Sähköliiton jäsenmaksu pysyy ensi 

vuonna samana kuin tänä vuonnakin. 

Mutta mistä se koostuu, ja mitä tar-

koittaa termi kokonaisjäsenmaksu?

Kun puhutaan Sähköliiton jäsen-

maksusta, tarkoitetaan poikkeukset-

ta kokonaisjäsenmaksua. Se on jäse-

nen veronalaisesta tulosta perittä-

vä osuus, joka on siis ensi vuonnakin 

1,45 prosenttia. Kokonaisjäsenmak-

suun sisältyy kolme maksua: liitto-

maksu sekä työtaistelu- ja työttö-

myyskassojen jäsenmaksut. Viimek-

si mainittu voidaan jättää perimättä, 

mikäli jäsen ei halua kuulua Sähkö-

alojen työttömyyskassaan.

Kokonaisjäsenmaksuun sisälty-

vä liittomaksu pitää sisällään liiton ja 

ammattiosaston jäsenmaksuosuu-

den. Työtaistelukassan jäsenmaksu on 

0,05 prosenttia ja työttömyyskassan 

jäsenmaksu 0,30 prosenttia. Viimek-

si mainittu laskee ensi vuodeksi 0,05 

prosenttia tämänvuotisesta. 

SUOSITTELIJAN 
PALKKIO NOUSEE
Sähköliiton Värvää työkaverikin 

liittoon -suosittelukampanja jat-

kuu ensi vuonnakin. Kampanja-

vuosi on jo neljäs, ja nyt suositteli-

ja saa palkkioksi S-ryhmän 30 eu-

ron lahjakortin jokaisesta uudesta 

liittyneestä sopimusalajäsenestä. 

Aikaisemmin palkkio on ollut 20 

euron lahjakortti.

Liittyvä jäsen saa edunvalvon-

nan ja työttömyysturvan lisäk-

si mahdollisuuden voittaa tablet-

titietokoneen. Laite arvotaan nel-

jästi vuodessa uusien liittyneiden 

sopimusalajäsenten kesken. Uusi 

jäsen on arvonnassa mukana, kun 

hän on hoitanut jäsenmaksunsa.

Suosittelijan eli värvääjän kan-

nattaa varmistaa, että uusi jäsen 

täyttää liittymislomakkeen koh-

dan Jäsenyyttä suositteli. Muu-

tenkin on hyvä täyttää lomake yh-

dessä.

Kampanja ei koske ammat-

tiin opiskelevia, jotka liittyvät jä-

seneksi.

Liittymislomake on tällä Va-

saman sivulla, ja lisäksi se löytyy 

sähköisenä liiton nettisivuilta Sitä 

voi myös tilata paperisena osoit-

teesta postitus@sahkoliitto.fi.

Lue lisää värväyskampanjasta: 

www.sahkoliitto.fi > Liity jäse-

neksi > Suosittele Sähköliittoa
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LA 27.7.2019 VALKEAKOSKELLA TYÖVÄEN MUSIIKKITAPAHTUMAN YHTEYDESSÄ

VALKEAKOSKEN SÄHKÖALANTYÖNTEK I JÄT  RY  JA  SÄHKÖL I I TTO  YLPEÄNÄ ES ITTÄVÄT:

VOLTTIPÄIVÄT
MERKKAA KALENTERIIN JA SEURAA ILMOIT-TELUAMME!

Ehdotukset käsitellään nimettöminä jäsenpalveluasiain johtokunnassa, joka valitsee kolme finalistia. 
Voittajan valitsevat kevään luottamushenkilöseminaariin osallistujat.
Vuoden luottamushenkilö palkitaan 500 euron matkalahjakortilla.

NIMEÄ OMA EHDOKKAASI JA PERUSTELE HYVIN:
• nettilomakkeella www.sahkoliitto.fi > Liiton muut verkkopalvelut > Ehdota Vuoden luottamushenkilöä
• WhatsApp-viestillä (kirjoitettu, ääniviesti tai video) numeroon 050 470 7167

LÄHETÄ EHDOTUKSESI 31.12.2018 MENNESSÄ

SÄHKÖLIITTOLAISTEN OHELLA PÄIVÄN TÄHTIÄ OVAT MOKOMA, ELLINOORA JA PEPE WILLBERG

KUKA ON SÄHKÖLIITON

VUODEN 
LUOTTAMUSHENKILÖ 
2019?

ASIANTUNTEVA. AKTIIVINEN. OSALLISTAVA.  
TAITAVA NEUVOTTELIJA. PERUSTEELLINEN. 
Sähköliiton Vuoden luottamushenkilö 
voi olla kaikkea tätä ja paljon muuta!
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TYÖTTÖMYYSKASSA Puhelinpäivystys maanantaina ja keskiviikkona klo 9.00–15.00, perjantaina klo 9.00–12.00, puh. 03 252 0300. 

Asiakaspalvelu avoinna ma klo 9–15, muina arkipäivinä ajanvarauksella. 

Hakemusten postitusosoite: Sähköalojen työttömyyskassa, PL 774, 33101 TAMPERE 

Lisätietoa: www.sahkoliitto.fi/tyottomyyskassa ja ttkassa@sahkoliitto.fi

VOLTTIPÄIVÄT

Vuodenvaihteen jälkeen työtön voi 

aloittaa enintään kuusi kuukautta 

kestävät opinnot työttömyysetuudel-

la. Eduskunta hyväksyi asiaa koske-

van lakimuutoksen viikolla 50. Sa-

malla työtön kartuttaa aktiivimal-

lin edellyttämää aktiivisuusedellytys-

tä. Myös sivutoimiset opinnot kartut-

tavat edellytystä ensi vuoden alusta 

enintään kuuden kuukauden ajan.

Työttömyysetuudella opiskelun eh-

tona on, että työtön on vähintään 

25-vuotias ja opinnot antavat amma-

tillisia valmiuksia tai tukevat yritys-

toimintaa. Aiempien opintojen jatka-

minen on mahdollista, jos keskeyttä-

misestä on kulunut vähintään vuosi.

Enintään puoli vuotta kestäviä 

opintoja kutsutaan lyhytkestoisiksi, 

ja niiden aikana opiskelijalla on yhä 

velvollisuus hakea ja vastaanottaa 

työtä ja osallistua työllistymistä edis-

täviin palveluihin niitä tarjottaessa. 

Opintojen perusteella ei makseta ko-

rotettua etuutta, kuten työllistymis-

tä edistäviin palveluihin luettavien 

omaehtoisten opintojen ajalta.

TE-toimisto tekee päätöksen sii-

tä, voiko työtön aloittaa lyhytkestoi-

set opinnot ja saada samalla työttö-

myysetuutta. 

Ilmoittaudu TE-toimistoon työnhaki-

jaksi täyttämällä sähköinen ilmoit-

tautumislomake osoitteessa www.te-

palvelut.fi viimeistään ensimmäise-

nä työttömyyspäivänäsi. Oikeutesi 

työttömyysetuuksiin alkaa aikaisin-

taan ilmoittautumispäivästä lukien.

NÄIN HAET 

ANSIOPÄIVÄRAHAA

Lähetä hakemus ja liitteet työttö-

myyskassan sähköisessä asiointi-

palvelussa. Löydät sen osoittees-

ta www.sahkoliitto.fi/tyottomyyskas-

sa. Voit lähettää hakemuksen ja liit-

teet myös postitse osoitteeseen Säh-

köalojen työttömyyskassa, PL 774, 

33101 Tampere.

TARKASTA HAKEMUKSESI JA SEN 

LIITTEET

Jotta hakemusten käsittely olisi 

mahdollisimman nopeaa, täytä ha-

kemuksesi huolellisesti ja muista 

tarkistaa se ja liitteet.

LIITÄ HAKEMUKSEESI 

SEURAAVAT DOKUMENTIT:

Palkkatodistus vähintään työt-

tömyyttä edeltäneeltä 26 

työssäoloviikolta. Todistukses-

sa pitää näkyä ennakonpidä-

tyksen alainen tulo sekä sii-

hen sisältyvä lomaraha ja kor-

vaus.

Jäljennös irtisanomis- tai lo-

mautusilmoituksesta.

Jäljennös työsopimuksesta.

Mikäli saat eläkettä, 

liitä mukaan myös:

Jäljennös 

eläkepäätöksestä.

Mikäli sinulla on sivutoimista yritys-

toimintaa, liitä mukaan: 

Jäljennös viimeksi vahviste-

tusta verotuksestasi.

Mikäli olet ollut ennen työttömyyttä 

armeijassa tai opiskelemassa:

Opiskelutodistus tai 

todistus armeijasta.

VEROTUS

Työttömyyskassa saa verotiedot suo-

raan verottajalta aina vuoden alus-

sa. Palkkaa varten annetun verokor-

tin ennakonpidätysprosenttia korote-

taan vähintään 25 prosenttiin ansio-

päivärahaa maksettaessa.

Voit halutessasi tilata verottajal-

ta muutosverokortin etuutta varten. 

Ansiopäivärahan ennakonpidätys 

tehdään silloin verokortin mukaises-

ti ilman prosentin  

korottamista.

Jos joudut työttömäksi tai lomautetuksi

X

X

X

X

X

X

LOPPUVUODEN MUISTIO
MAKSUPÄIVÄT
Jouluviikolla torstai 27. ja perjantai 28. joulukuuta.
Päivärahoja ei makseta uudenvuodenpäivänä 1. tammikuuta 2019.

PUHELINPALVELU
Joulun jälkeen torstaina 27. joulukuuta kello 9–10 ja 
perjantaina 28. joulukuuta kello 9–12.
Uudenvuoden jälkeen keskiviikkona 2. tammikuuta kello 9–15.
Perjantaina 4. tammikuuta kello 9–12.

ASIAKASPALVELU
Suljettu viikot 52 ja 1.
Viikosta 2 lähtien normaaliaikataulu: maanantaina kello 9–15, 
muina päivinä ajanvarauksella.

Muista ilmoittaa vuosilomasi ajankohta työttömyyskassalle 
hakemuksessasi. Liitä hakemuksen mukaan vuosiloma-ajan 
palkkaa koskeva palkkatodistus tai -laskelma.

LOMAUTET TU!

Työttömyyskassojen toimintaa haas-

tavat nyt ja tulevaisuudessa monet 

tekijät. Muun muassa pätkä- ja silp-

putöiden yleistyminen sekä yrittäjyy-

den ja työsuhdetyön määritelmien li-

mittyminen aiheuttavat muutospai-

neita työttömyysturvalainsäädäntöön.

Työttömyysturvan ja muiden 

etuuksien maksatusta helpottaa, kun 

digitalisaation ansiosta tiedot välit-

tyvät sähköisesti viranomaisten välil-

lä. Vuoden 2019 käyttöön tuleva tu-

lorekisteri otetaan kassoissa käyt-

töön vuonna 2020. Rekisteri sisältää 

kunkin suomalaisen palkka-, etuus- 

ja eläketiedot.

Koko nykyistä ansioturvajärjes-

telmää ja sitä kautta kassojen toi-

mintaa voivat muuttaa vireillä olevat 

hankkeet, jotka liittyvät muun mu-

assa yleiseen ansioturvaan ja perus-

turvan uudistukseen. Marraskuun lo-

pussa sosiaali- ja terveysministeriöl-

le luovutettiin selvitys ansioturvasta, 

joka ei olisi sidoksissa työttömyys-

kassan jäsenyyteen.

– Työttömyyskassojen on kehitet-

tävä edelleen toimintaansa vasta-

takseen työelämän ja lainsäädännön 

sekä etenevän digitalisaation tuo-

miin muutoksiin. Vain siten meidän 

on mahdollista palvella jäseniämme 

mahdollisimman hyvin, Sähköalojen 

työttömyyskassan johtaja Tarja Ojala 

sanoo vuoden 2019 kynnyksellä. 

Muutokset haastavat kassoja

Työttömän opiskelu 
helpottuu vuodenvaihteessa

LOMAUTET TU!

MUISTA LIITTEET, ASIASI KÄSITTELY NOPEUTUU!
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JOULURISTIKKO

Lähetä vastauksesi 14.1. 2019 mennessä: Sähköliitto, Vasama-lehti, PL 747, 33101 Tampere. Oikein vastanneiden kesken arvomme yllätyspalkinnon.

Nimi:

Osoite:

&

&
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OSASTOT TOIMIVAT Seuraava Vasama ilmestyy 24.1.2019. Siihen tarkoitetut osastojen ilmoitukset pyydämme toimittamaan 
maanantaihin 14.1.2019 kello 15.00 mennessä. Tällä välin päivitämme saapuneita ilmoituksia liiton kotisivuille.

LÄHETÄ OSASTOILMOITUS NETTILOMAKKEELLA!
Osastoaktiivit huomio! Osastot toimivat -ilmoituksia pääsee lähettämään sähköisellä lomakkeella. Löydät lomak-

keen osoitteesta  

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

Valitse ensin lomakkeen alasvetovalikosta oma osastosi, kirjoita sitten ilmoituksesi teksti ja jätä vielä yhteys-

tietosi niille varattuihin kenttiin. Paina lopuksi Lähetä-painiketta. Saat kuittauksen osastoilmoituksen lähettä-

misestä.

Päivitämme saapuneet ilmoitukset nettisivujemme Osastot toimivat -osioon ja julkaisemme ne Vasama-leh-

dessä. Osastoilmoitukset ovat nettisivuilla osoitteessa www.sahkoliitto.fi/ammattiosastot/osastot-toimivat

043 Porvoon Sähkötyöntekijät ry

Osaston hallitus toivottaa hyvää jou-

lua ja onnekasta uutta vuotta jäse-

nistölleen.

055 Riihimäen Sähköalojen 

ammattiosasto ry

Tammikuun järjestäytymiskokous 

pidetään Laineen Juhlapalvelun ti-

loissa pe 11.1.2019 klo 17.30 al-

kaen. Tämän jälkeen tilaisuus jat-

kuu klo 18 osaston saunailtana, jo-

hon kaikki osaston jäsenet ovat ter-

vetulleita viettämään mukavaa il-

taa. Osasto tarjoaa iltapalaa ja vir-

vokkeita.

083 Pargas Elbranschernas 

Avdelning rf

Syyskokous to 20.12.2018 klo 

18.30 Ravintola Kamussa, Skröb-

belöntie 2. Kokouksen jälkeen ruo-

kailu. Tervetuloa! – Hallitus

ONNI PRO OY

Sähköalojen ammattiliitto ry on 26.11.2018 purkanut Onni Pro 

Oy:n sähköistys- ja sähköasennusalaa koskevan saarron.

Tiedustelut: 

työehtoasiantuntija Jaakko Aho, puh. 050 60 448, 

työehto- ja järjestöasiantuntija Jari Räsänen, puh. 050 60 304

BOCTOK OY

Sähköalojen ammattiliitto ry on 29.11.2018 purkanut Boctok Oy:n 

sähköistys- ja sähköasennusalaa koskevan saarron.

Tiedustelut: 

työehtoasiantuntija Jaakko Aho, puh. 050 60 448, 

työehto- ja järjestöasiantuntija Jari Räsänen, puh. 050 60 304

SAARRON PURKU

KURIKAN SÄHKÖALOJEN OSASTO juhlisti perustamisensa 50-vuotispäivää matkailun merkeissä. Sähköliiton hallituksessakin 

vaikuttavan puheenjohtajansa Teemu Anttilan (edessä keskellä) johdolla osasto vieraili Tampereen teatterissa ja Sähköliitossa.
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TYÖSUOJELUN PERUSKURSSI
11.–15.3.2019, Kiljavan opisto, Nurmijärvi
KURSSIN TAVOITE

Selvittää työsuojeluun liittyvät perustiedot ja perehtyä toimintaa ohjaaviin säädöksiin. Kurs-

silla tutustutaan työsuojeluorganisaatioon sekä työsuojeluhenkilöstön tehtäviin ja rooleihin. 

Kurssilla saadaan perustiedot myös työn ja terveyden vuorovaikutuksesta sekä työhön liitty-

vistä kuormitustekijöistä.

AVAINSISÄLTÖJÄ OVAT

• työsuojelun peruskäsitteet, toiminta-alueet, tavoitteet ja työhyvinvoinnin merkitys

• työsuojelutehtävissä toimivien ihmisten tehtävät, oikeudet ja velvollisuudet

• työsuojelua säätelevän lainsäädännön pääperiaatteet

• ennakoiva työsuojelutoiminta ja vaarojen arviointi

• tapaturma-ajattelu ja jälkivalvonta

• toimialakohtaiset yhteistoimintasopimukset

• työn ja työympäristön kuormitustekijät

• työsuojelutoiminnan kehittäminen

Luentojen lisäksi käytetään yksilö- ja parityöskentelyä, erilaisia ryhmätyöskentelyn muotoja 

ja harjoituksia.

Työnantaja maksaa palkan/ansionmenetyskorvauksen (työehtosopimuksen mukaan) kurssin 

ajalta sekä ateriakorvauksen opistolle tai liitto maksaa kurssilaiselle opintostipendin.  

Liitto maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus (2 hh), opetus ja jaettava materiaali 

sekä matkakulut, vain 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 tullee ilmoittaa etukäteen  

Kiljavan opistolle.

Kurssihakemuslomakkeen löydät Sähköliiton kotisivuilta kohdasta ”lomakkeet”.  

Lähetä hakemuslomake osoitteella: Sähköliitto, PL 747, 33101 Tampere tai  

tarja.toppari@sahkoliitto.fi.

LUOTTAMUSMIESTEN PERUSKURSSI
18.–22.2.2019, Oulu
KURSSIN KOHDERYHMÄ

Kurssi on tarkoitettu luottamusmiehille, varaluottamusmiehille, teollisuuden yhteyshenki-

löille sekä ammattiosastojen puheenjohtajille. Kurssi soveltuu peruskoulutukseksi kaikille, 

joita kiinnostaa työnantajien ja työntekijöiden yhteistoiminnan parantaminen työntekijöitten 

oikeuksia kehittämällä.

KURSSIN TAVOITE

on aloittaa luottamusmiehen perustaitojen ja -tietojen oppiminen. Tavoitteena on myös, että 

tehtäväkokonaisuuden ymmärtäminen ja oikeuksien tiedostaminen auttavat selviytymistä 

työpaikalla.

AVAINSISÄLTÖJÄ OVAT

• luottamusmiehen perustehtävät ja verkostot

• luottamusmieheksi kehittyminen

• luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet

• työoikeuden perusteet

• työehtosopimuksen tulkinta ja liiton apu

• yhteistoimintamenettely

• vaikuttaminen ja neuvottelutoiminta

• luottamusmiehen ja jäsenistön luottamus

• ammattiyhdistysliikkeen toiminta ja tulevaisuus

Työnantaja maksaa palkan/ansionmenetyskorvauksen (työehtosopimuksen mukaan) kurssin 

ajalta sekä ateriakorvauksen opistolle, tai liitto maksaa kurssilaiselle opintostipendin.  

Liitto maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus (2 hh), opetus ja jaettava materiaali 

sekä matkakulut, vain mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai  

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

Kurssihakemuslomake löytyy Sähköliiton kotisivuilta, kohdasta ”lomakkeet”. Lähetä hake-

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

TYÖSUOJELUN PERUSKURSSI
18.–22.2.2019 Oulu
KURSSIN TAVOITE

Selvittää työsuojeluun liittyvät perustiedot ja perehtyä toimintaa ohjaaviin säädöksiin. 

Kurssilla tutustutaan työsuojeluorganisaatioon sekä työsuojeluhenkilöstön tehtäviin ja roo-

leihin. Kurssilla saadaan perustiedot myös työn ja terveyden vuorovaikutuksesta sekä työ-

hön liittyvistä kuormitustekijöistä.

AVAINSISÄLTÖJÄ OVAT

• työsuojelun peruskäsitteet, toiminta-alueet, tavoitteet ja työhyvinvoinnin merkitys

• työsuojelutehtävissä toimivien ihmisten tehtävät, oikeudet ja velvollisuudet

• työsuojelua säätelevän lainsäädännön pääperiaatteet

• ennakoiva työsuojelutoiminta ja vaarojen arviointi

• tapaturma-ajattelu ja jälkivalvonta

• toimialakohtaiset yhteistoimintasopimukset

• työn ja työympäristön kuormitustekijät

• työsuojelutoiminnan kehittäminen

Luentojen lisäksi käytetään yksilö- ja parityöskentelyä, erilaisia ryhmätyöskentelyn muoto-

ja ja harjoituksia.

Työnantaja maksaa palkan/ansionmenetyskorvauksen (työehtosopimuksen mukaan) kurs-

sin ajalta sekä ateriakorvauksen opistolle tai liitto maksaa kurssilaiselle opintostipendin. 

Liitto maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus (2 hh), opetus ja jaettava materiaa-

li sekä matkakulut, vain mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai 

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

 

Kurssihakemuslomakkeen löydät Sähköliiton kotisivuilta kohdasta ”lomakkeet”. 

Lähetä hakemuslomake osoitteella: Sähköliitto, PL 747, 33101 Tampere tai  

tarja.toppari@sahkoliitto.fi.

LUOTTAMUSMIESTEN PERUSKURSSI
11.–15.3.2019 Kiljavan opisto, Nurmijärvi
KURSSIN KOHDERYHMÄ

Kurssi on tarkoitettu luottamusmiehille, varaluottamusmiehille, teollisuuden yhteyshenki-

löille sekä ammattiosastojen puheenjohtajille. Kurssi soveltuu peruskoulutukseksi kaikille, 

joita kiinnostaa työnantajien ja työntekijöiden yhteistoiminnan parantaminen työntekijöitten 

oikeuksia kehittämällä.

KURSSIN TAVOITE

on aloittaa luottamusmiehen perustaitojen ja -tietojen oppiminen. Tavoitteena on myös, 

että tehtäväkokonaisuuden ymmärtäminen ja oikeuksien tiedostaminen auttavat selviyty-

mistä työpaikalla.

AVAINSISÄLTÖJÄ OVAT

• luottamusmiehen perustehtävät ja verkostot

• luottamusmieheksi kehittyminen

• luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet

• työoikeuden perusteet

• työehtosopimuksen tulkinta ja liiton apu

• yhteistoimintamenettely

• vaikuttaminen ja neuvottelutoiminta

• luottamusmiehen ja jäsenistön luottamus

• ammattiyhdistysliikkeen toiminta ja tulevaisuus

Työnantaja maksaa palkan/ansionmenetyskorvauksen (työehtosopimuksen mukaan) kurssin 

ajalta sekä ateriakorvauksen opistolle, tai liitto maksaa kurssilaiselle opintostipendin. Liit-

to maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus (2 hh), opetus ja jaettava materiaali sekä 

matkakulut, vain mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa au-

toa käytettäessä vain auton kuljettajalle 0,23 €/km.

Tarvittaessa voit majoittua jo sunnuntaista alkaen, siitä sinun tulee ilmoittaa etukäteen Kil-

javan opistolle.

Kurssihakemuslomake löytyy Sähköliiton kotisivuilta, kohdasta ”lomakkeet”. 

Lähetä hakemuslomake osoitteella: Sähköliitto, PL 747, 33101 Tampere tai 

tarja.toppari@sahkoliitto.fi.

KURSSIT
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TYÖEHTOSOPIMUS 

TUTUKSI -KURSSI

painottuu työehtosopimus-

tekstien perusteelliseen

käsittelyyn

8.–9.2.2019

Sokos Hotel Arina Oulu

hakuaika päättyy 25.1.2019

5.–6.4.2019

Scandic Aviacongress Vantaa

hakuaika päättyy 22.3.2019

20.–21.9.2019

Sokos Hotel Alexandra Jyväskylä

hakuaika päättyy 6.9.2019

URAKKAMÄÄRÄYKSET-

KURSSI

painottuu urakkatyömääräys-

ten selvittämiseen ja kärki-

miehen velvollisuuksien hal-

lintaan

9.–10.3.2019

Sokos Hotel Arina Oulu

hakuaika päättyy 22.2.2019

27.–28.4.2019

Scandic Aviacongress Vantaa

hakuaika päättyy 12.4.2019

12.–13.10.2019

Sokos Hotel Alexandra Jyväskylä

hakuaika päättyy 27.9.2019

URAKKALASKENTA-KURSSI

painottuu työehtosopimusten 

mukaisten urakkatöiden 

laskemiseen

30.–31.3.2019

Sokos Hotel Arina Oulu

hakuaika päättyy 15.3.2019

28.–29.9.2019

Scandic Aviacongress Vantaa

hakuaika päättyy 13.9.2019

2.–3.11.2019

Sokos Hotel Alexandra Jyväskylä

hakuaika päättyy 18.10.2019KILJAVAN OPISTON 
KURSSIT KEVÄÄLLÄ 2019
Sähköliitto on varannut paikkoja seuraavilta kevään yleisiltä kursseilta:

TALOUDENHOITAJIEN PERUSKURSSI 4.–8.2.2019

PÄÄLUOTTAMUSMIESTEN TÄYDENNYSKURSSI 6.–8.5.2019

PUHEENJOHTAJA- JA SIHTEERIKURSSI 6.–10.5.2019

TYÖOIKEUDEN PERUSKURSSI 6.–10.5.2019

TUOTTAVUUS JA HYVINVOINTI: 

LUOTTAMUSMIESTEN TÄYDENNYSKURSSI 13.–14.5.2019

PAIKALLINEN SOPIMINEN 15.–17.5.2019

Löydät muut opiston järjestämät kurssit osoitteesta: www.kio.fi. Jäsenillämme on mahdolli-

suus osallistua myös muille opiston kurssikalenteriin merkityille yleisille kursseille. 

Kurssille haetaan ay-liikkeen kurssihakemuslomakkeella, jonka saat esimerkiksi 

osoitteesta https://www.sahkoliitto.fi/lomakkeet (Kiljavan opiston kurssihakemuslomake). 

Palautettuasi hakemuksen liitto lähettää sen opistoon. Opisto lähettää sinulle 

kurssikutsun noin viikkoa ennen kurssin alkua. 

Tiedustele osallistumismahdollisuutta koulutusasiantuntijalta 050 409 8469 tai

tarja.toppari@sahkoliitto.fi. Häneltä voit myös tilata hakemuksen ja saada apua sen täyttä-

misessä. Täytetyt hakemukset myös palautetaan koulutusasiantuntijalle. 

SÄHKÖLIITON ALUEELLISET 
NUORISOTAPAHTUMAT
Lähde sinäkin mukaan nuorille Sähköliittolaisille tarkoitettuun alueelliseen 

nuorisotapahtumaan!

Tilaisuuksissa tutustutaan Sähköliiton ja alueen ammattiosaston toimintaan 

mm. järjestämistyön kannalta sekä Vapaiden valtakunta -kampanjaan.

Perjantai-ilta vietetään rennon yhdessäolon merkeissä.

15.–16.2.2019 Sokos Hotel Flamingo,Vantaa hakuaika päättyy 1.2.2019

8.–9.3.2019 Scandic Jyväskylä City, Jyväskylä hakuaika päättyy 22.2.2019

26.–27.4.2019 Scandic Lappeenranta City, Lappeenranta hakuaika päättyy 12.4.2019

4.–5.10.2019 Scandic Kemi, Kemi hakuaika päättyy 20.9.2019

Tapahtumat alkavat perjantaina noin klo 17.00 ja päättyvät lauantaina noin klo 12.00.

Sähköliitto korvaa matkakulut kotipaikkaasi lähinnä olevaan tapahtumaan, ohjelmaan 

merkityt aktiviteetit, tarjottavat ruokailut ja tarvittaessa majoituksen 2 hh huoneissa.

Ilmoittaudu mukaan hakuaikoja noudattaen tarja.toppari@sahkoliitto.fi tai 050 409 8469.

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

nen tieto työehtosopimuksen määräyksistä antaa parhaat edellytykset hyvän edunvalvonnan 

hoitamiseen.

Tarkoituksena on ensin käydä Tes tutuksi -kurssi, sen jälkeen Urakkamääräykset ja viimeisenä 

Urakkalaskentakurssi.

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUS-
ALAN KURSSIT 2019

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUS-
ALAN KÄRKIMIESKURSSI

13.4.2019 Sokos Hotel Ilves Tampere • Hakuaika päättyy 29.3.2019

ASPA-KOULUTUS
16.3.2019 AriSokos Hotel Ilves Tampere • Hakuaika päättyy 1.3.2019

NUORILLE TARKOITETTU SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖ-
ASENNUSALAN URAKKALASKENTAKURSSI

16.–17.2.2019 Sokos Hotel Ilves Tampere • Hakuaika päättyy 1.2.2019 

5.–6.10.2019 Sokos Hotel Vantaa Vantaa • Hakuaika päättyy 20.9.2019

Ilmoittaudu mukaan kursseille hakuaikojan noudattaen 

tarja.toppari@sahkoliitto.fi tai 050 409 8469.

Sähköliitto maksaa kurssin aikana majoituksen (2hh), ohjelmaan merkityt ruokailut 

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

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

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.

www.sahkoliitto.fi > Koulutukset & tapahtumat
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ELLEDNINGEN

I VÄNTAN PÅ JULEN
År 2018 går mot sitt slut. 

Det är dags att samla tan-

karna kring året som gått, och 

tänka lite framåt innan vi tar in 

julen i våra hem. 

Året började med stora 

utmaningar när våra 

avtalsbranschers kollektivavtal 

skulle förhandlas fram.  För-

handlingarna var mycket svå-

ra. Vi möttes av en ytterst stark 

och målmedveten koordine-

ring av arbetsgivarsidan. Förr 

eller senare leder dock förhan-

dlingar alltid till ett resultat, 

och vi kunde underteckna kol-

lektivavtalen före sommarens 

semesterperiod. Vi lärde oss 

mycket av förhandlingsrundan 

och håller lärdomarna i minnet 

inför framtida duster. 

Under hösten beredde vi en 

uppdatering av förbundets stra-

tegi, och på representantska-

pets möte i november godkän-

des den. Det främsta i strate-

gin är en reform av kollektivav-

talsstrukturerna, minskat antal 

avtal. Strävan är att få ett enda 

kollektivavtal för alla elbran-

scher.  Det kanske inte genast 

går att genomföra, men det är 

värt att sträva efter och visar 

rätt riktning. 

  

Det gångna året präglades kans-

ke mest av regeringens målmed-

vetna försök att försvaga fackfö-

reningsrörelsens ställning som 

försvarare av arbetstagarnas rät-

tigheter. En försämring av ar-

betslöshetsskyddet och ned-

montering av arbetstagarnas 

anställningsskydd i syfte att för-

bättra sysselsättningen fanns 

på regeringens agenda. Fackfö-

reningsrörelsen och dess med-

lemmar motsatte sig nedmonte-

ringen av arbetslivets spelregler 

genom strejker, och det värsta 

kunde undvikas. Nu när valperi-

oden går mot sitt slut och situ-

ationen har lugnat ner sig, tor-

de regeringspartierna igen väd-

ja till löntagarna och de arbets-

lösa om stöd.  

Jag har redan många gånger 

betonat vikten av att rösta i vå-

rens val 2019. Liksom många 

andra fackförbund stödjer Elekt-

rikerförbundet kampanjen Va-

paiden valtakunta för att aktive-

ra medborgarna att rösta i riks-

dagsvalet. Gå in på kampanjens 

webbsidor www.vapaidenvalta-

kunta.fi (på finska) och anmäl 

dig som medverkande för att ak-

tivera bekanta och kollegor att 

utnyttja sin rösträtt.

  

Nästa år 2019 koncentrerar vi 

oss på att utveckla vår verksam-

het. Tyngdpunkten kommer de-

finitivt att ligga på intressebe-

vaknings- och organiseringsar-

betet.  Maximalt effektiv an-

vändning av våra resurser ger 

också förbundsmedlemmarna 

mervärde. 

När förbundets strategi gen-

omförs fullt ut ger det oss en 

möjlighet att utnyttja våra funk-

tionella och ekonomiska resur-

ser på ett förnuftigt sätt.  Vi ska 

hoppas att det kommande året 

blir lyckosamt för oss alla. 

Jag önskar alla Vasamas lä-

sare, alla Elektrikerförbundets 

medlemmar och deras famil-

jer en riktigt God Jul, framgång, 

hälsa och glädje under det nya 

året!

SAULI VÄNTTI

Ordförande

ähkötarvikkeet
F i nnpa r t t i a l t a
Käytä hyödyksi valttejamme:
e d u l l i s e t  h i n n a t
s u u r e t  v a r a s t o m ä ä r ä t
n o p e a t  j a  v a r m a t  t o i m i t u k s e t !
Verkkokauppa w w w. f i n n p a r t t i a . f i
Noutohall i Joutnantie 76, 25500 Perniö

Puh 02 72 72 00,  m y y n t i @ f i n n p a r t t i a . f i
petri.koskinen@finnparttia.fi
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RAHANARVOISIA VAKUUTUSETUJA,  
ole hyvä
Tiesitkö, että saat Sähköliiton jäsenenä vakuutusetuja Ifistä?  
Nappaa oivat edut talteen ja muista, että vahingon sattuessa 
saat korvauspalvelua, joka sujuu niin kuin pitääkin.

HENKILÖVAKUUTUKSET JÄSENHINTAAN
Liittosi on neuvotellut sinulle edullisen Primus -henki- ja tapaturma-
vakuutuksen, jolla saat kattavan turvan koko perheellesi, jopa  
55 %:n alennuksella.  

Tutustu tarjoukseen osoitteessa henkivakuutuskuntoon.fi. Vakuu-
tuksen myöntää Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva.

IF ETUOHJELMA PALKITSEE  JA PALVELEE
Saat lisäalennuksella jopa -16 % vakuutusmaksuistasi. Kun pääset  
If Etuohjelman korkeimmalle tasolle, saat halutessasi Oman palve-
luneuvojan.

IF OMAVASTUURAHAA VAHINGOTTOMISTA VUOSISTA
Sinulle kertyy If Omavastuurahaa vahingottomilta vuosilta jopa  
40 euroa vuodessa, aina 200 euroon asti. Omavastuurahalla voit 
pienentää omavastuuta vahingon sattuessa.

Lue lisää If Etuohjelmasta osoitteessa if.fi/asiakasedut.

KORVAUSPALVELUA, JOKA SUJUU NIIN KUIN PITÄÄKIN
Vahingon kokeneet asiakkaamme antavat meille arvosanaksi  
4,5 asteikolla 1—5. Mielestämme se kertoo korvauspalvelusta,  
joka sujuu niin kuin pitääkin.  ■

TALLENNA IF PALVELUNUMEROT  

puhelimeesi
 

Asiakas- ja korvauspalvelu 010 19 19 19
Vahinkopäivystys 0800 13800
Vakuutus- ja korvausasiat  if.fi/sahkoliitto

henkivakuutuskuntoon.fi

Jäsenetuna henkivakuutus

MAKSAA VAIN UIMAREISSUN KUUSSA

Tutkitusti

SUOMEN
EDULLISIN*

010 19 19 19

Tee pieni päätös, jolla voi olla valtava merkitys. Henkivakuutus 
auttaa säilyttämään perheesi nykyisen elintason, jos toinen jää yksin 
pitämään huolta kaikesta. Järjestöjäsenenä saat Ifistä vakuutuksen jo 

muutamalla eurolla kuussa. Aloita katsomalla oma hintasi nyt heti.

*Suomen edullisimman henkivakuutuksen (Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEn hintavertailu 09/2016) 
järjestöjäsenille myöntää Suomen vanhin henkivakuutusyhtiö, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva.
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JÄSENKORTTI

-3snt/l

Korotettu alennus* 
KOKO loppuvuoden!

Joululahjat Teboililta 
Keräilyleimat myös polttoainekuitilla!

*Korotettu alennus koskee bensiiniä ja dieselöljyä 15.11.-31.12.2018. Edun  
saa kaikilta Teboil-huoltamoilta ja –automaattiasemilta lukuun ottamatta 

Teboil Express –automaattiasemia. Etu on normaalisti 2,1 snt/litra.

Jokaisesta 10 € ostoksesta saat yhden keräilyleiman. 20 € ostos = 2 leimaa, 30 € ostos = 3 leimaa jne. 
Automaattiasemalla tehdystä tankkauksesta saat leimat esittämällä kuitin Teboil-huoltamolla.

5 leimalla voit lunastaa yhden keräilytuotteen -40% alennuksella. 
Keräilyleimoja saa 31.12.2018 asti. Kampanjatuotteita voi ostaa 7.1.2019 asti. Lisätiedot teboil.fi/fiskars

10 € ostos
= 1 leima


