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Katsopa hetki tätä hymyä
Huomasitko hymyn vaikutuksen? Hymyilitkö takaisin?
Toivottavasti, sillä pienikin hymy tuottaa tutkitusti paljon hyvää,
sinulle ja ympärilläsi oleville ihmisille.
Muista siis hymyillä. Tutuille ja tuntemattomille.
Turva on vakuutusyhtiö, joka uskoo hymyn voimaan. Uskomme
siihen, että hymy ei tee elämästä pelkästään mukavampaa, vaan
myös turvallisempaa ja terveellisempää. Siksi toivomme, että
hymyilisimme toisillemme mahdollisimman paljon.
Tänään ja kaikkina muinakin päivinä.

turva.fi/hymy

Jäsenvakuutus Turvassa
Sähköliiton jäsenet on vakuutettu vakuutusyhtiö
Turvassa matkustajavakuutuksella, josta saat lisätietoja Sähköliiton jäsenille tehdyiltä internetsivuilta www.turva.fi/sahkoliitto, Turvan asiakaspalvelusta
01019 5110 tai käymällä Turvan toimipaikoissa.
Liiton eläkeläis- ja oppilasjäsenet eivät kuulu jäsenvakuutuksen piiriin. Sähköliiton neuvottelemana erityisetuna he saavat Turvasta ostamastaan
matkustajavakuutuksesta 20 % lisäalennuksen jäsenalennuksen lisäksi.
Matkatavarat eivät ole vakuutettuna jäsenvakuutuksessa, mutta ne voi halutessaan vakuuttaa erikseen. Liiton neuvottelemana erityisetuna kaikki liiton jäsenet saavat jäsenalennuksen lisäksi 20 % lisäalennuksen matkatavaravakuutuksesta.
Lisäksi liiton jäsenet on vakuutettu Järjestövakuutuksella, kun he ovat järjestötehtävissä ja -tilaisuuksissa.

muiden alennusten lisäksi 15 % alennuksen ensimmäisen vuoden maksusta ottaessasi Turvasta henkilökohtaisen täysajan tapaturmavakuutuksen.

Henkikulta ja Parikulta
ovat sinulle räätälöityjä
henkivakuutuksia
Turvan Henkikulta ja Parikulta ovat ammattiliittojen jäsenille ja heidän perheilleen räätälöityjä henkivakuutuksia. Kyseessä on kuolemanvaravakuutus, jonka myöntää LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö. Turvan Henkikulta on edullisempi kuin muille asiakkaille myytävät vastaavat henkivakuutukset, ja selvästi huokeampi kuin pankkien
tarjoamat lainaturvat. Kukapa ei haluaisi huolehtia
läheistensä toimeentulosta?

Jäsenedut

Matkavakuutuskortti
kulkee puhelimen mukana

Turvalla on kattava valikoima vakuutuksia kodin,
ihmisten ja omaisuuden turvaksi. Myönnämme
niistä tuntuvia jäsenalennuksia sähköliittolaisille.
Sähköliiton jäsenenä saat kotivakuutukseen ja jatkuviin vapaaehtoisiin henkilö- ja autovakuutuksiin
10 % jäsenalennuksen.
Etuja kerrytät myös keskittämällä vakuutuksesi Turvaan. Sähköliiton jäsenenä saat erikoisetuna

Ammattiliittosi tarjoama vakuutusturva kulkee mukanasi TaskuTurva-sovelluksen avulla, joka on ladattavissa iOS- ja Android-puhelimiin. Lisäksi sovelluksessa näkyy reissujasi turvaava matkavakuutuskortti ja kun matkustaminen on taas mahdollista, löydät sovelluksesta myös luotettavan lääkärin yhteystiedot ulkomaanmatkalla ollessasi. Jos et
voi ladata TaskuTurvaa ja lähdet ulkomaille mat-

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

koille, ota mukaan jäsenkorttisi, joka toimii vakuutuskorttinasi. Vakuutustodistuksen saa myös Turvan toimipaikoista tai pyytämällä palvelunumerosta 01019 5110.
TaskuTurvassa on myös muita hyödyllisiä ominaisuuksia. Sen kautta näet kaikki Turvassa olevat
vakuutuksesi, niin liiton ottamat kuin omat henkilökohtaiset vakuutuksesi. Sovelluksen avulla löydät tarpeen tullen lähimmän autokorjaamon ja sitä kautta voit nykyään myös viestitellä kanssamme
turvallisesti. Lisää TaskuTurvasta voit lukea osoitteessa www.turva.fi/taskuturva.

Ollaan yhteydessä
Lisätietoja Turvan vakuutuspalveluista saat kaikista Turvan toimipaikoista, palvelunumerostamme
01019 5110 tai sähköpostilla asiakaspalvelu@turva.
fi. Lähimmän toimipaikan yhteystiedot ja lisätietoja
Turvasta löydät sivuiltamme www.turva.fi.
Sivuiltamme löydät myös kätevän ajanvaraustyökalun. Työkalun avulla näet heti vapaat ajat turvalaisille, jotka auttavat sinua mielellään. Hoida vakuutusasiat vaikka kotisohvalta käsin!
Jäsenetuihin, jäsenvakuutuksen ehtoihin, tuoteselosteeseen ja korvauksenhakuohjeisiin voit tutustua liiton jäsenille räätälöidyillä Turvan palvelusivuilla www.turva.fi/sahkoliitto, joille on linkki
myös Sähköliiton verkkosivuilta.

SÄHKÖJOHTO

Sisäisesti yhtenäinen, ulkoisesti vahva

VASAMA 10/2020
Kannen kuvassa Juha Alatalo,
Hannu Luukkonen, Sauli Väntti
ja Henry Träff

Julkaisija:
Sähköalojen ammattiliitto ry

K

oko maailmaa piinaavan ko-

sapainoista julkista taloutta vah-

sissa ja eurooppalaisissa ammatti-

tainen ammattiliitto, ja jäseniäm-

ronaviruksen vaikutus näkyi

vistavaa esitystä toimista, joilla yli

liitoissa sekä federaatioissa. Sähkö-

me yhdistää ylpeys omasta ammat-

Sähköliiton uuden edustajiston jär-

55-vuotiaiden työllisyysastetta nos-

liittoa kiitettiin laajasti ansiokkaas-

tiosaamisestaan. Sähkö yhdistää

jestäytymiskokouksessa marraskuun

tetaan, työmarkkina-asemaa paran-

ta tekemisestä, joka vaikuttaa nyt

meitä! Olemmehan Suomen sähköi-

viimeisenä viikonvaihteena Tampe-

netaan ja työssä jaksamista ediste-

lähetettyihin työntekijöihin kautta

sin ammattiliitto.

reella. Kokous vietiin läpi turvalli-

tään. Keskiössä oli nk. eläkeputken

Euroopan.

sesti kaikkia viranomaisten kokoon-

eli työttömyysturvan lisäpäiväoikeu-

tumisrajoituksia ja ohjeita noudat-

den kohtalo.

taen.

Palkansaajapuoli haki neuvotte-

Vuosien varrella olemme menes-

Kiitänkin vielä kerran lämpimäs-

tyneet hyvin, välillä kokeneet myös

ti kaikkia asian valmisteluun osal-

melkoisia kolhuja. Jatkamme mää-

listuneita valtavasta ja merkittäväs-

rätietoisesti eteenpäin. Sähköliitto

tä työpanoksesta!

tuli tänä vuonna 65 vuoden ikään.

Edustajisto valitsi hyvin rakenta-

luissa ratkaisua, jolla kokeneiden

vassa ja sopuisassa ilmapiirissä lii-

työntekijöiden toimeentulo turvat-

tolle hallituksen ja sopimusalakoh-

taisiin myös, jos lisäpäiväoikeuden

PÄÄTUOTTEEMME ON

taiset johtokunnat.

ikärajaa nostetaan. EK:n kanta oli

TYÖEHTOSOPIMUS

Uutta ja todella hienoa kokouk-

yksioikoisempi: lisäpäiväoikeus pois

Ammattiliittojen päätuotetta, vä-

vuotta sähköliittolaisten palveluk-

Eläkeiässä emme ole, vaan nuorina
ja notkeina, valmiina haasteisiin.
Minulla tulee täyteen pian 26

sessa oli se, että ay-liikkeen vanhan

välittömästi ja ilman kustannuksia,

himmäistyöehdot sisältävää työeh-

sessa. Edustajiston järjestäytymis-

Elbranschernas

vallanjako-opin mukaisia ryhmäko-

joita palkansaajapuolen esitys piti

tosopimusta nykyisessä muodos-

kokouksessa sähköliittolaiset va-

fackförbund rf.

kouksia ei järjestetty vaan päättäji-

sisällään. Eläkeputken poistaminen

saan haastetaan laajalla rintamal-

litsivat minut jatkamaan liiton pu-

Postiosoite: PL 747

en valintaa pohjustettiin sopimus-

ei ole työnantajapuolelle niin tärkeä

la niin työnantajien Etelärannassa

heenjohtajana seuraavat neljä vuot-

33101 Tampere

alakohtaisissa palavereissa avoi-

kysymys, että siitä kannattaisi mak-

kuin poliittisella kentälläkin. Työeh-

ta. Koen valintani suurimmaksi

Sähköpostiosoite:

mesti ja läpinäkyvästi.

saa. Itse asiassa eläkeputki on aut-

doista sopiminen halutaan yritysta-

mahdolliseksi luottamuksen osoi-

tanut yrityksiä löytämään pehmeitä

solle kaikessa laajuudessaan.

tukseksi liiton jäseniltä ja laitan

vasamalehti@sahkoliitto.fi

Toivon, että jokainen edustajis-

etunimi.sukunimi@sahkoliitto.fi

ton jäsen koki olevansa merkityk-

ratkaisuja, jos henkilöstöä on jou-

Päätoimittaja: Sauli Väntti

sellinen ja voivansa vaikuttaa. Tällä

duttu vähentämään.

Palkansaajien järjestäytymisaste

kaiken tarmoni tehtäväni hoitami-

on ollut laskussa jo pidemmän ai-

seen ollakseni tämän luottamuksen

kaa, mikä lienee vahvistanut työeh-

arvoinen.

Vastaava toimittaja: Riitta Kallio

tekemisen mallilla Sähköliitto kas-

Toimittaja: Minna Järvenpää

vaa sisäisesti entistä yhtenäisem-

kaisussaan palkansaajapuolen esi-

tosopimuksia vastustavien tahojen

Joulu on jo kohta ovella, vuosi-

Ulkoasu ja taitto: Jari Mattila

mäksi ja ulkoisesti vahvemmaksi.

tykset.

uskoa tavoitteensa toteutumiseen.

kin on lopuillaan. Annetaan lämpi-

Hallitus toivottavasti huomioi rat-

Lisäämme avoimuutta ja läpinäky-

Ammattiliittojen välinen yhteistyö

mien ja tulevaisuuden toivoa täynnä

Painopaikka:

vyyttä edelleen Sähköliiton toimin-

TYÖMME PARANSI

nousee nyt entistä merkittävämpään

olevien ajatusten vallata mielemme

Sata-Pirkan Painotalo, Pori.

nassa. Vahvistamme jäsenten paris-

LÄHETETTYJEN TYÖN-

rooliin. Toimintaympäristössämme

rauhoittuessamme joulun viettoon

sa tekemäämme työtä, edistämme

TEKIJÖIDEN TYÖEHTOJA

tapahtuneita muutoksia olisi syy-

poikkeustilanteessa.

järjestäytymistä ja tätä kautta pa-

Päivitetty laki lähetetyistä työnteki-

tä analysoida syvällisesti yhdessä ja

Hyvää, rauhallista ja leppoisaa

Mustavalko

rannamme asemaamme työmarkki-

jöistä tuli voimaan joulukuun alus-

samalla luoda yhteisiä toimintamal-

joulua kaikille Sähköliiton jäsenille

2,25 €/pmm

natoimijana.

ta. Sähköliiton EU-tuomioistuimes-

leja uusiin tilanteisiin, kuten met-

perheineen! Turvallisuutta ja terve-

Sähköliitto jatkaa vuonna 2021

sa ajama juttu puolalaisten säh-

säteollisuuteen nykyisten työehtoso-

yttä tulevaan vuoteen!

3,00 €/pmm

SAK:n liittojen alhaisimmalla, 1,25

köasentajien palkkauksessa Olki-

pimusten päättyessä. Peräänkuulu-

Työpaikkailmoitukset ja

prosentin kokonaisjäsenmaksulla,

luoto 3:n työmaalla näkyy vahvasti

tankin liittojen vahvaa ja rakentavaa

ammattiosastot -50 %

jolla jäsen saa muun muassa liiton

sekä EU-direktiivissä että Suomen

yhteistyötä jäsentemme puolustami-

Mainostoimistoalennus -15 %

kattavan edunvalvonnan, työehtoso-

päivitetyn lainsäädännön peruste-

sessa ja tarvittavan uuden toimin-

pimuksen ja luottamushenkilöt työ-

luissa. EU-maassa toimivan yrityk-

nan visioimisessa.

Ilmoitusmyynti:

paikoille sekä ansioon suhteutetun

sen on maksettava Suomeen lähet-

Ekamedia

työttömyysturvan.

tämilleen työntekijöille suomalai-

liikkeellä on hyvät resurssit arvioida

Ilmoitushinnat tekstisivulla:

Neliväri-ilmoitukset

Puhelin: 044 344 4414

Suomalaisella ammattiyhdistys-

sen yleissitovan työehtosopimuksen

tulevaisuutta ja tarpeita uudistua

KOKENEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN

mukaiset palkka, lomarahat, päivä-

sekä etsiä keinoja pysäyttää negatii-

ASEMA TURVATTAVA

rahat, matka-ajan palkat ja muut

vinen jäsenkehitys.

Osastot toimivat -ilmoitukset:

Yli 55-vuotiaiden työllisyyden pa-

edut.

www.sahkoliitto.fi/ammattiosastot/

rantamiseen liittyvät neuvottelut ka-

ilmoita-tapahtumasta

rahtivat karille keskusjärjestöjen vä-

tuomioistuimen päätös sai paljon

AMMATTILIITTO

SAULI VÄNTTI

lillä. Suomen hallitus edellytti ta-

positiivista huomiota pohjoismai-

Sähköliitto on vahva ammattikun-

puheenjohtaja

emmi.kallio@ekamedia.net

Lakimuutoksiin vaikuttanut EU-

SUOMEN SÄHKÖISIN

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

SÄHKÖALOJEN
AMMATTILIITON
JÄSENLEHTI.
Perustettu 1957
Lehti ilmestyy
8 kertaa vuodessa.
Seuraava Vasama ilmestyy
28.1.2021
Aineistot 18.1. mennessä.

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

Sähköliiton edustajiston kokous saatiin pidettyä juuri ennen korona-rajoitusten tiukkenemista Tampereella. Kokous käytiin silti
kasvomaskeja käyttäen, turvavälejä noudattaen käsidesiä säästämättä. Lisää edustajistoasiaa sivuilla 4 ja 6-7.

4

Edustajisto teki valintoja

6

Edustajisto uudistui

8

Yrittäjät joulumielellä

10

Joulukirja: Sähkömies

11

Kärkimies

12

Jouluristikko

13

Jäsenedut 2021

18

Sähkön historia 4.

20

Taide ja luonto hoitaa

21

Työttömyyskassa

22

Kurssit

24

Osastot toimivat

25

Muista työtori!

26

Elledningen
VA S A M A 1 0 / 2 0 2 0

3

SÄHKÖLIITON JA SÄHKÖALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSAN
EDUSTAJISTON KOKOUS TAMPEREELLA 27.-29.11.2020

Jäsenmaksun pitämisestä alhaisena 1,25 prosentissa ei tarvinnut äänestää, mutta muissa asioissa edustajisto pääsi perinteiseen tapaan tuulettamaan punaisia äänestyslippujaan useamman kerran ensi kertaa käytössä olleen sähköisen äänestämisen lisäksi.

TEKNIIKKA PELASTI SÄHKÖLIITON EDUSTAJISTON MARRASKUISEN ”KORONAKOKOUKSEN” TAMPEREELLA

Väntti, Luukkonen ja Träff jatkavat,
Alatalo edustajiston johtoon
Puheenjohtaja Sauli Väntti,
varapuheenjohtaja Hannu
Luukkonen ja edustajiston varapuheenjohtaja Henry
Träff jatkavat pestejään Sähköliiton johdossa, vantaalainen
Aren pääluottamusmies Juha
Alatalo äänestettiin edustajiston puheenjohtajaksi. Sujuvasti valintakokousta johtanut Jari Virtanen jäi äänestyksessä toiseksi. Työttömyyskassan hallituksen puheenjohtajaksi nousi liiton työehtoja järjestöasiantuntija Tapio
Heikkinen Oulusta.


TEKSTI JA KUVA: RIITTA KALLIO
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S

ähköliiton vaaliedustajisto kokousti Tampereella 27.-29. mar-

Edustajiston keuruulainen varapuheenjohtaja Henry Träff sai jat-

raskuuta sopuisasti ja koronarajoi-

kaa pestiään toiselle kaudelle ilman

tukset huomioon ottaen tyylikkään

vastaehdokkaita, mutta edustajiston

sujuvasti. Kolmeen saliin ja muuta-

puheenjohtajasta jouduttiin äänestä-

maan etäosallistujaan hajautettu iso

mään. Sähköistysalaa edustava Aren

kokous saatiin hoidettua atk- ja vi-

pääluottamusmies Juha Alatalo päi-

deoyhteyksien avulla kunnialla maa-

hitti äänestyksessä puunjalostusteol-

liin. Jopa sähköiset äänestykset toi-

lisuudessa työskentelevän Jari Virta-

mivat riittävän hyvin. Kasvomaskeja

sen äänin 35–31.

ja käsidesiä kului paljon.
Sähköliiton uusi edustajis-

SOPIMUSALOILTA

to valitsi puheenjohtaja Sauli Vän-

12 NIMEÄ HALLITUKSEEN

tin ja varapuheenjohtaja Hannu

Korkeinta päätäntävaltaa kaikis-

Luukkosen jatkamaan liiton johdos-

sa liittoa koskevissa asioissa käyttää

sa kauden 2020–2024.

edustajisto, joka valitaan neljän vuo-

Väntti on toiminut liiton puheen-

den välein. Edustajiston vahvuus

johtajana neljä vuotta. Luukkonen

vuosina 2020–2024 on 70 jäsentä.

valittiin liittosihteeriksi ensimmäi-

Liiton edustajisto toimii myös työt-

sen kerran vuonna 2012 ja uudel-

tömyyskassan edustajistona. Heis-

leen 2016. Nimike vaihtui varapu-

tä 12 nousee liiton hallitukseen ja

heenjohtajaksi kaksi vuotta sitten.

varasijalla olevat nousevat vapautu-

Edustajiston puheenjohtajaksi äänestetty Juha Alatalo oli tyytyväinen saamastaan luottamuksesta.

Puheenjohtaja Sauli Väntti valittiin jatkokaudelle ilman vastaehdokkaita. Linjapuheessaan hän
painotti yhteistyön merkitystä niin Sähköliitossa kuin laajemminkin ay-liikkeessä työmarkkinoiden pelisääntöjen uudistuessa ja kovetessa.

Hukka voi vaania taloteknisissä töissä jopa todennäköisemmin kuin muissa työlajeissa.

Aalto-yliopisto tutkii

HUKAN VÄHENTÄMINEN ON KAIKKIEN ETU TYÖMAALLA

P

Pasi Lapinlehdon jäsenyys työympäristöasiain johtokunnassa vaihtui puheenjohtajuuteen.

aljonko työmaan sähkö- ja LVI-

tehtyjen töiden purkamisiin. Aika-

to eivät varsinaisesti osallistu tutki-

töissä esiintyy hukkaa, mistä se

taulujen yhteensovittaminen saat-

mukseen, ne pitävät sitä tarpeelli-

johtuu ja millä keinoilla sitä pystyt-

taa olla hankalaa, jos pääurakoitsi-

sena. Mahdollisimman laajan tutki-

täisiin vähentämään? Vähennyskei-

jalla ei ole tarkkaa ymmärrystä sii-

musaineiston varmistamiseksi ja ra-

nojen löytäminen on kaikkien raken-

tä, mitä taloteknisten töiden aloitta-

kennusalan kehittämiseksi jäsenten

nusalalla työskentelevien etu.

minen edellyttää muilta töiltä. Työ-

on hyvä pohtia, voisivatko he antaa

Aalto-yliopiston rakennusteknii-

järjestyksen muuttaminen vaikuttaa

panoksensa osallistumalla tutkimuk-

kan laitoksen tekeillä oleva tutkimus

kaikkien muiden työmaalla työsken-

sen tekemiseen.

keskittyy hukkaan ja sen vähentä-

televien töihin. Jos tieto ei kulje eri

miseen nimenomaan sähkö- ja LVI-

toimijoiden välillä, jotkut joutuvat

muksen vastuullinen tutkija on ra-

töissä. Hukan tutkimiseksi on aiem-

odottamaan ja työvaiheita tehdään

kentamisen tuotantotalouden profes-

min kehitetty menetelmiä, mutta

väärässä järjestyksessä.

sori Olli Seppänen Aalto-yliopistos-

Hukka LVI- ja sähkötöissä -tutki-

Tutkimusoletus on, että työnteki-

ta. Tutkimusryhmä etsii parhaillaan

set työt, vaikka niissä hukka-aika voi

jöillä on paras ymmärrys hukkaa ai-

työmaita, joissa mittauksia ja haas-

olla suurempi.

heuttavista tekijöistä ja myös asian-

tatteluita voidaan tehdä. n

keskiössä eivät ole olleet talotekni-

Ennakko-oletusten mukaan hukkaa esiintyy erityisesti, kun työmaan

tuntevia ehdotuksia niiden korjaamiseksi.

Lisätietoja tutkimuksesta ja tutkijasta: research.aalto.fi

eri toimijat kohtaavat. Suunnitelmia
ei ole sovitettu yhteen, jolloin ai-

TYÖMAAT ETSINNÄSSÄ

kaa kuluu selvittämiseen ja jopa jo

Vaikka Sähköliitto ja Rakennusliit-

Päivitetty laki parantaa lähetettyjen työntekijöiden asemaa

PUOLALAISTEN SÄHKÖTYÖNTEKIJÖIDEN
TAPAUS ESILLÄ PERUSTELUISSA

P

äivitetty laki lähetetyistä työnte-

vahvasti esillä lain perusteluissa.

saa samanlaiset matka- ja majoi-

kijöistä tuli voimaan joulukuun

Toivomme, että jatkossa myös viran-

tuskustannusten korvaukset kuin

alusta. Kyseistä asiaa koskeva EU:n

omaisilla on riittävät resurssit val-

suomalaisillekin, mikäli lähtömaan

12 UUTTA EDUSTAJISTOON

muutosdirektiivi annettiin noin kak-

voa lain noudattamista ja että ulko-

säännökset alittavat suomalaisen ta-

VARASIJOILTA

si ja puoli vuotta sitten, ja nyt sen

maalaisen työvoiman hyväksikäyttö

son.

lituksi tulivat Timo Airas Lahdes-

Edustajistoon Juha Alatalon ja Hen-

edellyttämät muutokset siirtyivät

saadaan vihdoin kuriin, sanoo Säh-

ta, Teemu Anttila Kurikasta, Janne

ry Träffin lisäksi nousevat seuraa-

Suomen lainsäädäntöön.

köliiton vastaava sopimusasiantunti-

rantavat yli vuoden yhtäjaksoises-

Heikkinen Kajaanista, Raimo Härmä

vat henkilöt: Aalto Asmo, Noormark-

Sekä EU:n direktiivin että sitä

ja Jari Ollila.

ti lähetettynä työskentelevien ase-

Ulvilasta, Jarno Peuramäki Ylöjärvel-

ku, Aaltonen Samuli, Tampere, Aho-

kautta Suomen lainsäädännön muu-

tä, Petri Samiola Vihdistä ja Esa Rä-

la Ossi, Tampere, Anttonen Jussi,

toksissa näkyy vahvasti Sähkölii-

MIKÄ MUUTTUU?

sänen Kuopiosta, teollisuudesta Jari

Imatra, Ekman Jani, Nousiainen, Fa-

ton EU-tuomioistuimessa ajama

Lakimuutokset vahvistavat sen pe-

– Yhtenäiset työehdot turvaavat

Korpela Hämeenlinnasta ja Jari Vir-

gernäs Jarmo, Kokkola, Grönstrand

juttu puolalaisten sähköasentaji-

riaatteen, että lain ja yleissitovan

tasapuoliset kilpailuasetelmat myös

tanen Heinolasta. Energia-, ICT- ja

Kaarlo, Askola, Haapanen Marko,

en palkkauksesta Olkiluoto 3:n työ-

työehtosopimuksen perusteella lä-

yrityksille. Sähköliitto toivoo, että

verkostoalaa edustavat Arto Mäkinen

Seinäjoki, Heikka Risto, Rovanie-

maalla. EU-tuomioistuimen tuo-

hetettyjen työntekijöiden työsuh-

liittojen ja viranomaisten tekemän

Kuusankoskelta, Perttu Sarja Oulus-

mi, Heikkinen Miia, Espoo, Hellsten

mio vahvisti, että EU-maassa toimi-

teissa noudatetaan samoja työehto-

ulkopuolisen valvonnan lisäksi tilaa-

ta ja Pasi Ylönen Rautalammilta.

Jarkko, Lahti, Holsti Mika, Imatra,

van yrityksen on maksettava Suo-

ja kuin suomalaistenkin. Muutoksen

jat edellyttäisivät tekemissään sopi-

Inkinen Matti, Parkano, Juntunen

meen lähettämilleen työntekijöille

myötä esimerkiksi vähimmäispalkan

muksissa suomalaisten työehtojen

valla nelivuotiskaudella johtaa Jan-

Ari, Mäntyharju, Kaijansinkko Pasi,

suomalaisen yleissitovan työehtoso-

määritelmä pitää sisällään palkan li-

noudattamista ja valvoisivat sen to-

ne Heikkinen, teollisuuden ja eri-

Jyväskylä, Kantanen Hannu, Varka-

pimuksen mukaiset palkka, lomara-

säksi muut työehtosopimuksen mää-

teutumista, Jari Ollila toteaa.

tyisalojen johtokuntaa Jari Korpela

us, Keränen Jesse, Rauma, Keränen

hat, päivärahat, matka-ajan palkat ja

räämät lisät ja korvaukset.

ja energia-ICT-verkostoalaa Pasi Ylö-

Tapio, Laukaa, Kiukas Timo, Kotka,

muut edut.

nen. Jäsenpalveluasiain johtokuntaa

Kontio Jouni, Kouvola, Korpi Har-

vetää Jarno Peuramäki ja työympä-

ri, Lohja, Kukkola Krista, Akaa, Kuu-

ristöasiain johtokuntaa Pasi Lapin-

sela Matti, Oulu, Kähkönen Antti

Jarno Peuramäki sai jatkopestin jäsenpalveluasiain johtokunnan puheenjohtajana.
neille edustajistopaikoille.
Sähköistysalalta hallitukseen va-

Sähköistysalan johtokuntaa tule-

lehto.

JATKUU SIVULLA 6

Kannatti siis viedä tapaus EU-tuomioistuimeen saakka!
– Sähköliittona voimme olla ylpeitä siitä, että ajamamme juttu on

Näiden lisäksi lakimuutokset pa-

maa muun muassa vuosiloman an-

Päivitetty laki edellyttää, että lä-

saitsemisessa.

Laissa on 12 kuukauden siirtymäsäännös, mikä tarkoittaa sitä,

hetettyihin työntekijöihin noudate-

että sen määräyksiä aletaan sovel-

taan samoja majoitusolosuhdesään-

taa Suomeen jo lähetettyihin työn-

nöksiä kuin suomalaisiinkin työn-

tekijöihin 1. joulukuuta 2021 läh-

tekijöihin. Lisäksi heille tulee mak-

tien. n
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SÄHKÖLIITON JA SÄHKÖALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSAN
EDUSTAJISTON KOKOUS TAMPEREELLA 27.-29.11.2020

Vastavalittu hallitus kasvomakeissaan kokoontui ensimmäiseen kokoukseensa heti edustajiston kokouksen jälkeen. Edessä vasemmalta edustajiston varapuheenjohtaja Henry Träff, liiton puheenjohtaja Sauli Väntti, varapuheenjohtaja Hannu Luukkonen
ja edustajiston puheenjohtaja Juha Alatalo. Takana vasemmalta hallituksen jäsenet Jari Virtanen, Raimo Härmä, Arto Mäkinen, Timo Airas, Juha Anttila, Jarno Peuramäki, Jari Korpela, Perttu Sarja, Janne Heikkinen, Esa Räsänen ja Petri Samiola.
JATKOA SIVULTA 5

Joonas, Varpaisjärvi, Lahtinen Sant-

Niko, Kempele, Nevalainen Juha, Jo-

konen Arto, Kuopio, Torvinen Tuo-

Wirola Pekka, Kangasala, Ylikarju-

Ekman Naantalista esitti vuorotyötä

tu, Espoo, Lapinlehto Pasi, Hyvin-

ensuu, Ojala Sami, Raahe, Osmala

mas, Kemi, Tuomi Teemu, Haara-

la Santeri, Heinola, Yli-Somero Pet-

tekeville kokousedustajille korvauk-

kää, Latva Timo, Kristiinankaupun-

Janne, Vantaa, Pasanen Petri, Tuusu-

joki, Tuominen Arto, Kaarina, Turk-

ri, Kangasala

sia arkivapaista. Äänestyksessä esitys

ki, Lemmetty Jarno, Kuopio, Liima-

la, Pennanen Mika, Helsinki, Pieti-

ki Jarmo, Jämsä, Vehmas Sami, No-

tainen Sami, Kouvola, Lindstedt Vil-

käinen Marko, Kemi, Poutanen Mar-

kia, Viberg Juha, Harjavalta, Vihlman

7. toukokuuta ja 11.–12. marraskuu-

le, Lohja, Luukinen Matti, Oulu, Läs-

ko, Varkaus, Reinikka Ari, Valkea-

Jyrki, Pori, Vilppola Markku, Turku,

ta. Uuden edustajiston ensimmäisiä

jisto sai päättää muun muassa tule-

pä Ari, Kokkola, Martikainen Aleksi,

koski, Ryyppö Tapani, Helsinki, Saa-

Vuorinen Kari, Helsinki, Vähä Mik-

päätöksiä olikin kokouspäivien siirto

van vuoden toimintasuunnitelmas-

Lappeenranta, Merilehto Tapio, Ou-

relainen Harri, Riihimäki, Sarasmä-

ko, Simo, Väisänen Ari, Pori, Väyry-

arkipäiville Helsingin osaston esityk-

ta ja talousarviosta sekä liittomak-

lainen, Merkkiniemi Juhani, Oulu,

ki Jani, Rauma, Suikkanen Timo,

nen Tommi, Kajaani, Wahrman Tuuk-

sen mukaisesti. Päätöksestä seurasi

sun pitämisestä alhaisena, 1,25 pro-

Mieskoski Markku, Rauma, Muranen

Hyvinkää, Suvinen Jari, Kuopio, Tirk-

ka, Kouvola, Wallenius Tony, Kemiö,

toinenkin esitys, kun vuoromies Jani

sentissa. n

UUSIN SILMIN
EDUSTAJISTOSSA

MIIA HEIKKINEN, 36

SAMULI AALTONEN, 32

MATTI KUUSELA, 33

JUHANI MERKKINIEMI, 34

Remonttipartio Oy, Espoo

Sähkösuomilammi Oy, Tampere

Caverion Industrial Oy, Oulu

GRK Rail Oy, Oulu

Sähköliiton edustajistoon nousi näis-

– Oli helppoa tulla tuttuun poruk-

– Kaikki on uutta ja opeteltavaa.

– Mielenkiinnolla odotin tätä kokous-

– Tämä kokous on uusi ja hieno ko-

kaan ja omaan vaaliryhmään, vaikka

Tämä ensimmäinen kokous menee

ta, mitä tuleman pitää. Mitään en-

kemus. Alku on mennyt siinä, että

ison kokouksen ”kapulakieli” on vie-

ihmetellessä ja tutustuessa ihmisiin

nakko-odotuksia ei oikeastaan ol-

yrittää päästä kärryille, mistä on ky-

lä vähän outoa. Kokouksen ainoana

ja kokouskäytäntöihin.

lut valmiina. Kaikki on ollut uutta ja

symys. Toivottavasti kokouksen lo-

kiinnostavaa.

puttua osaa jo hahmottaa asiat pa-

Edustajisto kokoontuu ensi vuonna

voitti selkein luvuin.
Henkilövalintojen lisäksi edusta-

GAL
LUP
sä vaaleissa paljon uusia ja nuoria
edustajia. Vasama kävi kyselemässä
vaaliedustajistossa tulokkaiden ensivaikutelmia, odotuksia ja joulusuunnitelmia, samoin kuin työpaikkojen
korona-ajan kuulumisia.

naisedustajana tunnen olevani vähän
kuin etulyöntiasemassa.
– Joulua on tarkoitus viettää Hel-

TEKSTI JA KUVAT: RIITTA KALLIO
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– Jouluna suuntaan vanhempien

– Korona-aika ei varsinaisesti ole

luokse Koskenkorvalle, ehkä avopuo-

singissä ystäväperheen kanssa, joil-

vaikuttanut meidän työmaihin, aina-

la on myös kaksi lasta, kuten minul-

kaan mitenkään merkittävästi.

lison kera.
– Teollisuussähköasentajana työs-

remmin.
– Joulua vietetään Rovaniemellä
perheen kanssa. Tärkeintä olisi, että
olisi lunta ja pääsisimme kolmevuoti-

lakin. Pukkia jo odotellaan kummas-

kentelen usein Stora Enson tehdas-

sakin kodissa.

alueella, jossa on isot investoinnit

– Korona ei ole vaikuttanut mei-

menossa. Sen myötä kaikki alueen

dän töihimme millään lailla. Vauh-

la. Varmaan muutama hanke on lyk-

työntekijät testataan koronan varalta.

ti on vain kiihtynyt ja lisää porukkaa

kääntynyt koronan takia, vaikka mi-

Itse olen juuri nyt eri työmaalla.

otettu töihin. Keskitalvi tietysti hil-

– Teen töitä linjasaneerauspuolel-



– Joulua vietetään rauhassa, enimmäkseen kotona avopuolison kanssa.

tään täyssulkua ei onneksi ole tullut.

aan tyttären kanssa pulkkamäkeen.

jentää työmaita.

la päätyi myös Sähköliiton edustajistoon ja hallitukseen. Hyvän laskupään omaava mies vaikutti pitkään
myös liiton talousvaliokunnassa ja
tuli tunnetuksi tarkkuudestaan.
– Piti yrittää hillitä kustannusten
nousua, Ylikauppila tiivistää linjansa.
Hallituskautensa ohella hän ehti

”PAIKALLISTA SOPIMISTA
AJETAAN VÄKISIN
SELLAISIINKIN HOMMIIN,
MIHIN SE EI MISSÄÄN
TAPAUKSESSA SOVI.”

vielä vaikuttaa myös työttömyyskassan hallituksessa ja erinäisissä valiokunnissa.
– Monia hyviä kompromisseja tehtiin, vaikka pohjalla oli suuriakin ristiriitoja.
Kari Ylikauppila muistaa erityises-

kotinurkilla!
Aikaansa seuraava mies on huolissaan työmarkkinameiningistä, jossa

ti vuoden 1992 edustajiston, jolloin

työnantajapuoli sanelee yksipuolises-

muutettiin liiton säännöt.

ti ehtojaan.

– Se oli varsinainen työvoitto.

– Paikallista sopimista ajetaan vä-

Sääntöjä viilattiin vielä viimehetkillä,

kisin sellaisiinkin hommiin, mihin se

yötä myöten, mutta niin vain hom-

ei missään tapauksessa sovi. Ener-

ma saatiin pakettiin määrätyssä ajas-

gia-alan tes mahdollistaa paikallisen

sa. Liiton sääntöjen ohella piti sorva-

sopimisen hyvin monessa asiassa ja

ta myös ammattiosastojen, työtaiste-

itsekin pääluottamusmiehenä olen

Kari Ylikauppilan ohella mieluisan ansiomitalin rintapieleensä saivat myös kajaanilainen Raimo Leinonen (oikealla, liiton aiemman hallituksen ja

lukassan ja työttömyyskassan sääntö-

ollut sopimassa esimerkiksi työaika-

talousvaliokunnan jäsen) sekä edustajiston entinen puheenjohtaja Niilo Ojala Raahesta (toinen oikealla). Kättelyn sijasta sankarit saivat

jä, muistelee sääntövaliokuntaa joh-

joustoista ydinvoimalan vuosihuol-

kyynärpäätervehdyksen Sauli Väntiltä ja Hannu Luukkoselta.

tanut Ylikauppila.

toon liittyen. Työntekijöiden jousta-

Kari Ylikauppila eteni
Lauri Lylyn jalanjäljissä
T

vuus kiiretilanteessa palkittiin myöKOLME VUOTTA VAPAAHERRANA

hemmillä vapaapäivillä, joita sai itse

Monessa mukana ollut Kari Ylikaup-

vapaammin järjestellä, Ylikauppila

pila on pian kolme vuotta saanut

muistelee.

nauttia eläkepäivistä, jotka kuluvat

Hän arvioi, että tes-neuvottelut tu-

Loviisassa lenkkeillen ja kirjastossa

levat yhä vaikeammiksi ja sopimuk-

käyden. Lukusalin lisäksi mies viih-

siin päästään yhä useammin uhki-

tyy sudokujen ja ristisanatehtävien

en kautta.

parissa. Asunto-osakeyhtiön sivutoi-

– Sähköliitto on aika pieni toimi-

ämänvuotisessa edustajistossa

joita on myönnetty koko liiton histori-

kun pestiä hoitanut Lauri Lyly lähti

miset puheenjohtajatehtävät pitävät

ja työmarkkinakentällä. Näin jälkeen-

jaettiin kolme Sähköliiton kul-

an aikana vain reilut 60 kappaletta.

toimitsijaksi Sähköliittoon. Ylikaup-

osaltaan eläkeläisen vauhdissa.

päin ajatellen Lauri Lylyn visioimaan

taista ansiomerkkiä. Ensimmäisen

Kultaisen ansiomerkin saajilta vaa-

pila jäi Fortumilta eläkkeelle kevääl-

– Koronatilanteesta johtuen mat-

liittoyhteistyöhön olisi ollut ehkä vii-

niistä sai rintapieleensä Kari Ylikaup-

ditaan käytännössä vuosikymmen-

lä 2018 ja hoiti luottamustointaan

kailu on nyt jäänyt vähemmälle. Ta-

sasta tarttua. Minusta suurin este

pila Loviisasta. 67 vuotta täyttänyt

ten mittainen työ liiton luottamus-

miltei loppuun asti. Hän ehti olla pit-

vallisesti olen reissannut ulkomailla

oli Sähköliiton työtaistelukassa, jota

kolmikon seniori oli yllättynyt ja otet-

tai työtehtävissä. Ylikauppilan meriit-

kään myös henkilökunnan edustaja-

pari kertaa vuodessa ja keväisin La-

emme halunneet alkaa tasailemaan

na yhtiön hallintoneuvostossa.

pissa. Toivottavasti koronarokotteet

toisten liittojen kanssa. Toki hyvät

saadaan keväällä käyttöön ja liikus-

myötäjäiset toimisivat myös neuvot-

kelu muuttuu taas vapaammaksi. Yri-

teluvalttina liittoyhteistyökuvioissa,

tetään nyt vielä hetki kärvistellä vain

Ylikauppila nauraa. n

tu harvinaislaatuisesta huomionosoi-

tilista on pitkä, alkaen Loviisan ydin-

tuksesta.

voimalasta vuonna 1977, jossa hän

– Tuntuu todella hienolta saada
tämä liiton korkein kunniamerkki,

teki lähes koko työuransa. Luottamusmiespesti hänelle lankesi 1989,

TARKKA TALOUSMIES
Lylyn vanavedessä Kari Ylikauppi-

Sähköliiton edustajiston kannanotto:

Työehtosopimus – ammatti- ja työnantajaliittojen yhteinen menestystuote
M

etsäteollisuus ry ilmoitti pois-

asiantuntemusta. Isoimmat alan yri-

paikallisessa pöydässä, sillä heillä on

tuvansa työehtosopimuspöydis-

tykset sen sijaan ovat jo haalineet so-

luottamushenkilöidemme osaaminen

pimisosaajia itselleen.

ja liiton tuki takanaan.

tä ja jättävänsä työehtoihin liittyvät
asiat sovittaviksi jäsenyritystensä ja

Työehtosopimus on meidän pal-

Järjestäytymisessä on myös pai-

työntekijöiden kesken. Nyt elämme

kansaajaliittojen ja työnantajaliitto-

kallisen sopimisen voima. Yhtä lail-

siirtymäkautta niin kauan kuin nykyi-

jen yhdessä tekemä menestystuote,

la paikallisissa pöydissä kuin työeh-

set työehtosopimukset ovat voimassa.

joka takaa työehtojen perustason, li-

tosopimusneuvotteluissakin se antaa

Sähköliittolaisia koskevat sopimukset

sää oikeudenmukaisuutta ja hyvin-

puolestamme neuvotteleville paino-

päättyvät ensi vuoden lopussa.

vointia työpaikoilla sekä varmistaa

arvoa, jonka ansiosta äänemme tulee

Irtautuminen ei ole vain yhden

tasapuolisen kilpailuasetelman yri-

kuulluksi ja työntekijöiden tasapuoli-

työnantajaliiton yksittäinen hetkelli-

tysten välillä. Työlainsäädäntö ei ole

nen kohtelu toteutuu.

nen päähänpisto vaan selkeä merkki

koskaan estänyt ottamasta paikalli-

Uudessa tilanteessa me lupaam-

Elinkeinoelämän keskusliiton ja Suo-

sia erityistarpeita huomioon ja sopi-

me pitää huolta jäsenistämme ja aut-

men Yrittäjät ry:n piirissä pidemmän

masta toisin.

taa luottamushenkilöitämme kaikin

aikaa vireillä olleesta tavoitteesta.

On aivan varmaa, että työnteki-

tavoin hoitamaan vaativa tehtävän-

jöiden työehdot joutuvat tulilinjal-

sä. Tärkein lupauksemme on vahvis-

lisuuden alan työpaikoilla sopimus-

le, kun liittojen yhteinen työehtosopi-

taa järjestäytymisen puolesta teke-

rumban, kun sopimuksia tulee syntyä

mus ei enää takaa vähimmäistasoa.

määmme työtä. Tähän työhön kut-

Ari Läspä ja Minna Järvenpää saivat valiokunnan työstämän julkilausuman hyväksytettyä edusta-

monenlaisissa yrityksissä, joissa kai-

Liittoon järjestäytyneet työntekijät

summe myös muita palkansaajaliitto-

jiston kokouksen lopuksi

kissa ei ole sopimisen kokemusta ja

ovat vahvemmassa asemassa myös

ja mukaan. n

Irtautuminen aiheuttaa metsäteol-
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KAVERIN KANSSA USKALTAA
ISOJAKIN ASKELEITA
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TEKSTI JA KUVAT: MINNA JÄRVENPÄÄ

Y

ksi viikko työkalujen ja -vaatteiden hankkimista, toisella viikolla
jo ensimmäinen työkeikka oman
yrityksen nimissä. Näin lähti käyntiin
kangasalalaisen Juha Haapasen ja tamperelaisen Samppa Tetrin perustaman
Insähkö Oy:n toiminta.
Kaksikko kuuluu Sähköliiton yrittäjäjäseniin.
Pelkästään tarvikkeita hankkimalla
ja työt aloittamalla ei yrittäjyys olisi onnistunut. Pohjatöitä piti tehdä. Oli suoritettava yrittäjäkoulutus, jota starttirahan saaminen edellyttää. Oli hankittava y-tunnus, jonka kyllä saa muutamassa päivässä, kun perustamisilmoitus kirjataan Patentti- ja rekisterihallituksen ja
Verohallinnon yritys- ja yhteisötietojärjestelmään.
– Starttiraha on hyvä juttu, mutta sen
hakeminen on hiukan monimutkaista.
Hakemus on tehtävä ennen kuin yritys
on pystyssä, mutta y-tunnus on kuitenkin jo oltava, Samppa selvittää.
Yrityksen nimi-ideakin palasi Patentti- ja rekisterihallituksesta, ja uusi piti
ideoida viikonlopun aikana. Sen piti olla yksinkertainen ja jäädä helposti mieleen.
PITKÄÄ PÄIVÄÄ
OTSALAMPUN VALOSSA
Insähkö aloitti toimintansa helmikuussa, ja jo maaliskuussa koronaviruspandemia saavutti Suomenkin toden teolla.
Poikkeusolot eivät ole kuitenkaan vieneet yrittäjiltä töitä.
– Päivittäinen työaika on venynyt, Juha myöntää.
– On tehty yhtä vuoroa aamusta iltaan,
nyökkää Samppakin.
Hurjin päivä taisi olla se, kun molemmat huhkivat ensin tekemässä liiketilan sähkötöitä valmiiksi avajaisia varten. Siinä meni iltayhdeksään. Sitten jat-

kettiin omakotitalotyömaalle viimeistelyhommiin, että seuraavana päivänä oli
mahdollisuus tehdä tarvittavat mittaukset ja luovutus. Siinä kello kerkisi yöyhteen.
– Yöhön asti otsavalon kanssa, kumpikin hymähtelee.
Jotkut nipistävät lisäaikaa jättämällä
syömisen, mutta näillä miehillä on terve periaate:
– Ruokatunneista pidetään kiinni,
vaikka aina syömään ei pääse ihan yhdeltätoista.
LUOTTAMUS OMAAN JA
KAVERIN TEKEMISEEN
Suht tuoreet yrittäjät tutustuivat edellisessä työpaikassaan.
– Ajatus lausuttiin julki kahvitunnilla.
Kumpikin taisi avata suunsa samaan aikaan, he muistelevat.
Vanhan työkaverin kanssa on turvallista ottaa näinkin iso askel.
– Samalla työmaalla kaverista näkee
nopeasti, millainen hän on ja miten suhtautuu töihin, Juha toteaa.
Samppa on tehnyt sähköalan töitä 15
vuotta. Ennen valmistumistaan hän jo
kulki sähköasentajaisänsä mukana kohteissa. Juha puolestaan opiskeli ensin
elektroniikka- ja tietoliikennealaa, työskenteli rakennusalan hommissa ja valmistui oppisopimuksella sähköasentajaksi viisi vuotta sitten. Rakennusalan
taustasta on hyötyä nykyisessä työssä.
Millaisia neuvoja he antavat muille
yrittäjyyttä harkitseville?
– Yrittäjyys vaatii, että luottaa omaan
tekemiseensä. Laaja tukiverkosto on hyvä olla olemassa, että voi kysyä neuvoja ja haistella mahdollista työkantaa. Ja
kaikkeen työhön on tartuttava, mitä on
tarjolla.
– Yrittäjyyteen liittyvistä asioista pitää ottaa selvää, ja tietoa löytyy helpos-

ti. Yrittäjäkoulutus antaa hyvän perustan
ja ammatti-ihmisten verkoston, joilta kysyä neuvoa.
LASKUJA KIRJOITTAMALLA
PÄÄSEE NIITÄ MAKSAMAANKIN
Insähkön perustajien työnjako on selkeän epäselvä: kumpikin tekee kaikkea,
niin niitä varsinaisia sähköhommia kuin
toimistotöitäkin.
– ”Toimisto” on läppäri, tulostin ja
mappi keittiön pöydällä, Samppa nauraa.
Kaikki muu kuin sähkötyöt tulivat
miehille uusina opeteltavina asioina:
laskujen tekeminen, tarvikkeiden tilaaminen, tilattujen töiden aikatauluttaminen, työnjohto ja ne toimistyöt.
– Laskujen maksaminen oli sentään
tuttua henkilökohtaisesta elämästä.
Mutta sitäkään ei voi tehdä, ellei samalla osaa kirjoittaa laskuja! Niitä sitten tehdään viikonloppuisin, kun muulloin ei
ehdi.
Yrityksen markkinointi on hoitunut
voittopuolisesti vanhojen työkavereiden
puskaradion kautta. Omat netti- ja Facebook-sivutkin ovat pystyssä.
– Facebookin päivittäminen kyllä laahaa, he harmittelevat.
Tavoitteena on, että jollakin aikavälillä yritys voisi palkata työntekijöitä. Silloin työkannan pitää olla vakaa.
– Ei olisi mukavaa, jos töitä ei yhtäkkiä
olisikaan ja joutuisi lomauttamaan.
”LIITTO ON YRITTÄJÄNKIN
TUKI JA TURVA”
Juhalle ja Sampalle oli selvää jatkaa Sähköliiton ja Sähköalojen työttömyyskassan jäseninä sen aikaa kuin se on yrittäjänä mahdollista. Yrittäjäjäsenenä voi olla puolitoista vuotta.
– Liitto on tuki ja turva yrittäjällekin.
Jos tulee tarvetta kysyä, liitosta neuvo-

”LIITTO ON TUKI JA
TURVA YRITTÄJÄLLEKIN.
JOS TULEE
TARVETTA KYSYÄ,
LIITOSTA NEUVOTAAN.”
taan. Näin alussa on myös hyvä, että jos
homma ei lähde lentoon, on mahdollisuus palata palkansaajaksi ja säilyttää
oikeus työttömyyskorvaukseen.
Kumpikin kiittelee nimenomaan liiton asiantuntijoita, jotka ovat perehtyneet juuri edustamansa alan kysymyksiin. Sellaista apua ei Yleisestä työttömyyskassasta saa.
VIIMEINEN JOULUYÖN
KUKKUJA SAMMUTTAA VALOT
Entäs sitten ne lomat? Haastatteluhetkellä joulu oli reilun kolmen viikon päässä,
ja miehet suunnittelivat joulunpyhistä
vuodenvaihteeseen ulottuvaa lomaa.
– Viikonloput olemme pystyneet pitämään aika hyvin vapaina, vaikka toimistohommia pitääkin hoitaa silloin. Mutta varsinaisella lomalla olen ollut yhden
päivän, ja silloinkin lapsi oli sairaana,
Juha tokaisee.
Juhan näköpiirissä on pienen porukan
perhejoulu. Joulun tuntu löytyy kuin itsestään, kun perheessä on viisivuotias
poika, jolle kyseessä on tärkeä juhla.
Samppa ei tunnustaudu varsinaiseksi jouluihmiseksi, mutta pyhiin kuuluva
rauhoittuminen maistuu hänellekin.
Millaisia terveisiä lähetätte jouluviettäjille?
– Kuten armeijassakin, viimeinen
sammuttakoon valot. Ja myös ne kynttilät! 

SÄHKÖLIITON JA
KASSAN YRITTÄJÄJÄSENYYS
• Jos aloitat yritystoiminnan, voit
kuulua liittoon ja Sähköalojen työttömyyskassaan 18 kuukauden ajan.
• Yrittäjäjäsenen jäsenmaksu on 30
euroa kuukaudessa.
• Ansiopäivärahan työssäoloehto ei
kerry yrittäjäjäsenyyden aikana.
• Jos palaat palkansaajaksi 18 kuukauden kuluessa ja jäät sitten työttömäksi tai lomautetuksi, sinulla on
oikeus kassan maksamaan työttömyysturvaan.
• Jos yrittäjäjäsenenä eroat kassasta ja liityt kuukauden kuluessa Yrittäjäkassaan (SYT), sinut katsotaan siirtyväksi jäseneksi ja varmistat näin, ettei ansioturvaasi tule
katkosta.

Juha ja Samppa suunnittelevat pitävänsä yrittäjäuransa ensimmäistä lomaa joulun ja uudenvuoden välillä.
VA S A M A 1 0 / 2 0 2 0
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Kumarrus
mystisen
luonnonvoiman
hallitsijoille


TEKSTI: MINNA JÄRVENPÄÄ



KUVA: WSOY/OTTO VIRTANEN

JUTUN YHTEYDESSÄ OLEVAT NOSTOT OVAT POIMINTOJA KIRJASTA.

T

eräsmies, Hämähäkkimies, Lemiltä tuollainen sähköisku voion jossain maailman ääressä valmiskeustilanne, tosin koropakkomies, Sudenkorentomies,
si tuntua.
tettu ja rahdattu tänne. Kaikki tämä syö
nan takia?
MINÄ OLEN TUHON
Kissanainen, Ihmenainen, JääMistä sait apua sähkötyökuympäristömme ennen pitkää elinkel‒ Kirjoitin tekstin
JARRU,
mies… Ja nyt myös Sähkömies!
vausten kirjoittamiseen ja
vottomaksi.
kesästä 2019 helmiHEHKUVA VASTUS,
Sähkömies on kirjailija Mikkotarkistamiseen?
‒ Yksi tavoite oli myös härskisti dekuuhun 2020 eli lopeMUUTOSVOIMA!
Pekka Heikkisen näppäimis‒ Mitään sähkötöitä en osaa
monisoida fossiiliseen energitin juuri ennen kuin
MINUA EI MAADOITA
töllä syntynyt sankarihahtehdä, joten haastattelin kahta
aan perustuvaa keskuslämpoikkeusolot
alkoiMIKÄÄN.
mo, jonka elämäntehtävä
ansioitunutta sähköasentajaa.
mityssysteemiä.
vat. Yllätyksenä tulivat
on taistella ilmastonmuuIlman heidän apuaan kirjaa ei olisi
‒ Putkimieskin olisi kylminulle niin kuin kaikille
OLEN
tosta vastaan.
syntynyt. Lähettelin heille kysymyksiä
lä erinomainen supersanmuillekin.
SÄHKÖASENTAJA,
MAAILMAN VASTUS.
Oman elämäntavan anvaikkapa siitä, miten elektromagneetkarin nimi… Ehkä hän
Miten toimisit, jos tulisi vastaavanlaitama esimerkki ei riitä
tista pulssia voisi käyttää ekoterroriin.
herättelisi päättäjiä johtanen pitkäkestoinen sähkökatko kuin
vakuuttamaan edes omaa
Sain myös kokeilla tolppakenkiä.
malla viemärivedet keittikirjassa?
perhettä, joten päiväsaikaan
‒ Pääsin käsitykseen, että suomaön vesihanaan.
‒ Retkikeitin olisi kaivettava ruuansähköasentaja Tarmo Koskelainen sähköasentaja hallitsee
Kirjassa on eläviä kuvauklaittoon ja paljon kaurapuuroa syötävä.
na tunnettu mies pukeutuu hämärän
paitsi mystisen luonnonvoisia muun muassa pistorasian
Onneksi olen ruuan suhteen helppo.
turvin kahdesta sukelluspuvusta asman, myös huikean miekokeilemisesta sukkapuikolViluhan toki tulisi, kun keskuslämmiPAHA OLO
karreltuun neopreeniseen supersanlikuvittelun.
la. Millaisia kokemuksia sitys kuolisi. Ehkä pitäisi muuttaa takaiKOTELOITUI
karipukuunsa ja lähtee tekemään fosOletko itse perehtynyt
nulla on sähköstä?
sin lapsuudenkotiin Kainuuseen. Talo
PUTKIIN
siilisten polttoaineiden vastaisia uroilmastonmuutokseen,
‒ Olen välittänyt virtaa
lämpenee klapeja polttamalla.
PIENJÄNNITEtekoja iltapäivälehden kuvituskuvasta
koska kirja sisältää
sähköpaimenesta lehmään
‒ Mutta nämä olisivat pieniä murheiKAAPELEIDEN
mukailtu keltainen salamakuvio rintapaljon faktaa aiheesta?
oman kehoni kautta! Se oli
ta sen rinnalla, että yhteiskuntamme
KANSSA.
muksessaan.
‒ Ihmiskunta tuhoaa
kaunis kesäpäivä mummoromahtaisi, jos sähköt katoaisivat pitNyt on ihan pakko onnitella jääkarmaapallonsa, jos ei tee jolassa Kainuussa. Tarrasin vakäksi aikaa.
huille Sähkömies-kirjansa omistanutta
tain ja pian. Kirjaa kirjoittasemmalla kädellä langasta ja läntKirjassa kiperässä tilanteessa palakirjailijaa loistavasta aihe- ja sankarivaessani luin niin paljon ilmastonmuutäsin oikean lehmäparan kylkeen. Sain
taan perusasioiden, kuten kodinja
linnasta ja kysellä tarkemmin!
toksesta, että lopetin muun muassa
tällin muodossa ihan riittävän muistuperheen, pariin, aivan kuin nykyisesMiksi ilmastonmuutosta vastaan kirmaitotuotteiden kulutuksen ja vähentuksen siitä, ettei moista kannata harsä koronatilanteessa. Onko tämä yksi
jassasi taistelee nimenomaan Sähkösin lihansyönnin melkein nollaan.
rastaa. Lehmä ampaisi paikalta kuin
kirjan sanomista?
mies? Millaiset eväät esimerkik‒ Tiedän, etteivät saarnat ihmirusakko puskasta.
‒ Juu. Kyllä kannattaisi arsi Putkimiehellä tai Kirvesmiesiin tehoa, joten halusin teh‒ Sukkapuikkoa en ole
vostaa jokaista leivänmuhellä olisi vastaavaan?
dä vetävän tarinan, joka vipistorasiaan työntänyt
rusta omassa pötsissä ja
AIVOJA TÖKKÄSI
VIRTAPIIKKI,
‒ Sähköasentajan avulla
non huumorin keinoilla saimutta haastattelin ihläheistä ihmistä.
JA ELEKTRONIT
ILMAN SÄHKÖÄ
sain tarinassa ensi käden otsi hoksaamaan karmean tomistä, joka on sen tehKuka näyttelijä soPYÖRÄHTIVÄT
MINÄ OLEN VAIN
teen liikakulutukseen, vaiksiasian.
nyt.
Sähkömiehespisi mielestäsi TarRINNASSA,
MIES.
kapa kaikenkarvaisiin viihOlisitko uskonut tekstiä
sä oleva kuvaus seumon rooliin SähköMUTTA ILOITA
dytinhärpäkkeisiin, joille pikirjoittaessasi, että kirjan ilrauksista on yhdistelmies-elokuvassa, ja miEI USKALTANUT.
tää käyttövoima eli sähkö jolmestyessä meillä tosiaan on
mä hänen kertomaansa
kä olisi tyylilaji?
lain tavalla loihtia, kun ne ensin
siinä kuvatun kaltainen poikja omaa kuvitteluani siitä,
‒ Pekka Strangista tuli10 V A S A M A 1 0 / 2 0 2 0

si oiva Tarmo Koski, tai Jani Volasesta.
Jos minä saisin päättää, elokuvasta tulisi toimintaa sisältävä musta komedia
vähän Coenin veljesten tyyliin, mutta
ilahtuisin suunnattomasti millaisesta
tulkinnasta tahansa.
Miten itse torjut ilmastonmuutosta, ja
kuinka sitä vastaan tulisi käydä?
‒ Yritän ostaa niin vähän kuin mahdollista. Vaatekaappi on täynnä ehjiä lumppuja; en ole ostanut housuja
tai paitaa moneen vuoteen. En omista
autoa, harrastan lähinnä juoksemista.
Lentomatkaan pitää olla painava syy,
kuten työtehtävä.
‒ Taistelu ilmastonmuutosta vastaan
käydään jokaisen meidän pääkopassa. Mieli vastustaa isoja muutoksia, jotka ovat edessä, jos meinataan tuleville
polville elinkelpoinen planeetta jättää.
Harmi, että ekotuho hiipii niin hitaasti
ja on niin hahmoton, että omien tekojen
vaikutuksia on liki mahdoton todentaa.
Millainen rooli sähköllä mielestäsi on
tulevaisuudessa?
‒ Sähkö on kosken voima pistorasiassa, yksi maailman suurimmista ihmeistä. Sähköä tarvitaan aina, ja keinot tuottaa sitä puhtaasti ovat jo olemassa.
Päähenkilöä kuvataan ekoterroristiksi. Mikä on omasta mielestäsi paras tapa vaikuttaa asioihin, joita pitää
tärkeinä?
‒ Äänestäminen lienee demokratiassa pakollinen ja tärkein keino. Harmi,
että toivottua tulosta se ei aina takaa,
koska vaalien jälkeen poliitikot syövät lupauksiaan tai levittelevät käsiään,
kun hallitusyhteistyö pakottaa hampaattomiin kompromisseihin.
‒ Kansalaisaloitetta pidän oivana keinona, samoin kuin mielenosoituksia.
Mitä vilkkaampi katu, sitä parempi medianäkyvyys.
Miten lentävät lauseesi, kuten Muovi
on öljyn kusta, syntyvät?
‒ Sen kun tietäisi. Esimerkkilause syntyi kiukulla, johon lietsoin itseni päästäkseni Tarmo Kosken mielentilaan. Kiukku on luovuuden lähde, ehdottomasti.
Sinua on soviteltu valtakunnanhumoristin paikalle Arto Paasilinnan seuraajaksi. Koetko olevasi humoristi?
‒ Todellinen humoristi olisi sellainen henkilö, jolla olisi tuhat käyntikorttia, joissa jokaisessa olisi eri mutta yhtä hyvä vitsi. Niitä hän jakelisi yhteistyökumppaneilleen ja jättäisi jälkeensä
nauruun kuolleita ihmisiä.
‒ Minä vain kirjoitan kiukun voimalla tarinan silloin tällöin ja toivon, että
se vähän ravistelisi. Saa nauraa, muttei
ole pakko. 

Rauhallista joulua
ja valoisaa uutta vuotta!
Tervehdysten sijasta Sähköliitto ja Sähköalojen työttömyyskassa ovat
päättäneet tänäkin vuonna tukea Hyvä Joulumieli -keräystä.
Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Suomen Punaisen Ristin yhdessä Ylen
kanssa toteuttama keräys auttaa kotimaan vähävaraisia lapsiperheitä.

KÄRKIMIES

MITEN RATKAISTA PALKANSAAJALIIKKEEN
KAKSI HAASTETTA?
O

len huolissani SAK:laisten liittojen jä-

min kuin muissa liitoissa, ja toimintatavois-

senmäärän kehityksestä ja liittojen vä-

samme on todella paljon kehitettävää. Jäse-

lisestä yhteistyöstä, jotka on usein eri ta-

nistössämme kuitenkin näkyy edelleen voi-

vaisuudessa muillekin aloille. Meillä alal-

voin tunnistettu myös SAK:n tulevassa stra-

makkaasti ammattiylpeys ja laaja sitoutunei-

la toimivilla ammattiliitoilla on nyt tuhan-

tegiassa.

suus omaan ammattikuntaliittoon.

nen taalan paikka hoitaa tilanne yhteistyös-

hen riittävän tehokkaasti.
Metsäteollisuuden avaus voi levitä tule-

sä jäseniämme tyydyttävään ratkaisuun.

Kannan huolta siitä, etteivät strategia-

Meidän on kyettävä vastaamaan parem-

kirjaukset jää pelkiksi korulauseiksi. Samat

min palkansaajien palveluitamme ja viestin-

YTK ja Suomen Yrittäjät varmasti kiittävät,

asiat on osin huomioitu jo aiemmissakin

täämme koskeviin tarpeisiin ja odotuksiin.

jos me työntekijöitä edustavat liitot jätäm-

strategioissa, ja ne ovat olleet pitkään kes-

Ei riitä, että tarjoamme oikeita asioita oi-

me yhteistyötilaisuuden käyttämättä.

kustelun keskiössä. Nyt olisi aika ryhtyä oi-

kealla tavalla. Jotta palkansaajat olisivat val-

keasti tuumasta toimeen.

miita sitoutumaan ammattiliittoihin, meidän

uusi. Näytetään työnantajille, koko elinkei-

Peräänkuulutankin yhteistyötä! Tilanne on

tulee olla houkuttelevia. Tässä tulee ole-

noelämälle ja, mikä tärkeintä, jäsenillem-

voi hyvin peilata ammattiliittojen varsinais-

maan yksi suurimmista haasteistamme, kun

me, että seisomme yhtenä rintamana hei-

ten jäsenten määrän kehittymiseen. Finans-

katsoo, millaiset asiat ja näkökulmat saavat

dän takanaan.

sivalvonnan tilastot SAK:laisten työttömyys-

palstatilaa valtakunnallisessa mediassa.

Työttömyyskassojen jäsenmääräkehitystä

kassojen jäsenmääristä kuluneelta vuosi-

Kannattaako kaikkien ammattiliittojen

kymmeneltä ovat surullista luettavaa. Kaikki

miettiä kehityskohtia omissa poteroissaan,

ammattiliitot ovat menettäneet merkittävän

vai pitäisikö tehdä enemmän yhteistyötä?

osan jäsenistään, toiset enemmän, toiset vä-

Joka liitolla on toimiviksi todettuja toimin-

hemmän. Jäsenkadon syyt ovat moninai-

tatapoja, joita muidenkin kannattaisi ottaa

sia: toiset alat kutistuvat murroksessa, toi-

käyttöön.

set muuttuvat toimihenkilövaltaisiksi ja toi-

Viime vuosina julkisuudessa on esitetty

set taas kykenevät tarjoamaan yhä vähem-

avauksia SAK:laisten ammattiliittojen yhdis-

män vastinetta jäsenmaksulle.

tymisistä, jolloin toiminnan tukena olisi suu-

Hälyttävintä murroksessa on kuitenkin ol-

remmat resurssit. Itse näen, että jos emme

lut todeta, kuinka nopeasti työnantajapuo-

kykene muuttumaan ja kehittämään toimin-

len perustaman YTK:n jäsenmäärä on sa-

taamme, yhdistymisistäkään ei ole hyötyä.

manaikaisesti kasvanut.

Jos samaa tuotetta vain myy isommassa paketissa, mikään ei muutu.

SAMA TUOTE ISOMMASSA
Mikko-Pekka Heikkinen:
SÄHKÖMIES
(Johnny Kniga 2020),
kovakantisen lisäksi
myös E-kirjana,
MP3-CD-äänikirjana ja
MP3-äänikirjana

PAKETISSA? EI NÄIN!

YHTEISTYÖTILAISUUTTA

Sähköliitto on saman tilaston mukaan me-

EI OLE VARAA JÄTTÄÄ

JARI KORPELA

nettänyt prosentuaalisesti vähiten jäseniään

KÄYTTÄMÄTTÄ

SAK:n edustajiston jäsen,

viime vuosikymmenen aikana. Emme vält-

Olen huolestunut metsäteollisuuden tilan-

Hämeenlinnan Sähkötyöntekijät ry:n pu-

tämättä ole osanneet tehdä jotain parem-

teesta. Ammattiliittojen tulee tarttua sii-

heenjohtaja
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JOULURISTIKKO
Laadinta ja ulkoasu: Heikki Partala

KYLMISSÄÄN
ÄÄNTÄ YLIMPINÄ PAIMEN- MART
- 1.
LAUKKA
MIETIT- -MAA HILJAA TOLAISIA
HERKKYYS ALKUAINE
PIRNES
TYJÄ

MUSIKAALI

ETENEVÄ

koulutaso

kasvi
alkaa
peli

työstää

puuta
rasvoja

DANSON KIRKTURNER KAITA

JAPANIL.
MERKKI

Kunnas
nuhde

TIELLE
VEDEN
EMÄNTÄ

Soraya

hedelmä

avain
parkua

BILLY

toisen
avulla

PÄIVYSTYS

Seppo
hei-lastaa
tälli

ankka
huuhdella
kivi-

Norjan
joki

TAITAA

serkkuja

ROINIA

tarukuningas

T

lensi
ennen

JUST

PÄÄHINE

selostaja

VATKATA

kalustaja

ENT. PUHDISTUSpakPULVEKAMU suunREITA
tunut

HANKINTA

laulaja
Tapio

tapaava

näytteitä

paininut
Marko

KASVEJA

sileä
ennen
pulttia

avio-

tasoittaa

Hellaakoski
SATUAASI
KIUAS

paluu

MATELIJOITA

pyhiä
kiirjoja
juoks.
Ville
järvi

poikia

erilllinen

SAITOJA
NORJAN
JOKI

veteen

sifoni suk-

sissa

puhuvia

Leino

Heiniö
Östring

insatsi
tottumus

kesäkuun
neito

Laven
Joutseno

pakastettuja

Roine

MAILTAKIN

aviomiehen
sisar

EPÄSOPU

nostoja

Nimi
Osoite
Lähetä vastauksesi 18.1.2021 mennessä: SÄHKÖLIITTO, Vasama-lehti, PL 747, 33101 Tampere. Oikein vastanneiden kesken arvomme yllätyspalkinnon.
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Pelkkiä etuja
A:sta Y:hyn
Tämä nelisivuinen jäsenetuosio listaa aakkosjärjestyksessä a:sta y:hyn
etusi Sähköliiton jäsenenä. Esitellyt edut ovat tiedossa vuodenvaihteessa,
mutta uusia etuja tulee vuoden mittaankin. Kannattaa siis seurata uutisointia
Sähköliiton nettisivuilla ja tietysti sen Edut ja palvelut -osiota.
Jäsenetuosion päättää koulutuspaketti, joka listaa vuoden 2021 koulutukset
kuukauden mukaan. Merkitse jo nyt kalenteriisi kiinnostavimmat ja muista käydä
ilmoittautumassa nettisivujemme Koulutukset & tapahtumat -osiossa.
Hakulomakkeen löydät aina kunkin koulutukset ovat sivulta.
Omien kurssiemme lisäksi sinulla on oikeus hakeutua opistokursseille,
paikalliseen koulutukseen ja pidempikestoiseen koulutukseen.
Koulutuskäytännöistä voit lukea lisää jäsenetuosion lopussa
olevasta Sähköliiton koulutusohjesäännöstä.
Tärkeät nettiosoitteet:
www.sahkoliitto.fi/edut-ja-palvelut,
www.sahkoliitto.fi > Koulutukset & tapahtumat
Sähköliiton jäsenenä pääset edullisemmin vaikkapa
hotelliaamupalalle (s. 14) ja voit viettää huolettoman
sapattivapaan esimerkiksi kalastaen (s. 14).

VA S A M A 1 0 / 2 0 2 0
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SÄHKÖLIITON JÄSENEDUT 2021
A

ANSIOMERKKI
Oma ammattiosastosi voi hakea sinulle ansiomerkkiä tunnustuksena toiminnastasi
osastossasi ja Sähköliitossa. Merkin myöntää
Sähköliiton hallitus vahvistettuja ansiomerkkisäännöstöjä noudattaen. Saat aktiivisuudestasi pisteitä, ja 100 kerättyä pistettä oikeuttaa toiminta-ansiomerkkiin ja 200 suuransiomerkkiin.
Ansiomerkkihakemus löytyy liiton nettisivuilta: www.sahkoliitto.fi/lomakkeet
Sähköliiton kultaisen ansiomerkin saajaa
esittää liiton hallitus, joka myös myöntää sen.
Myönnettyjen merkkien lukumäärä ei saa
ylittää liiton ikävuosien lukumäärää. Kultaiset ansiomerkit jaetaan aina uuden edustajiston ensimmäisessä kokouksessa.
ASIANAJOTOIMISTO
KASANEN & VUORINEN
Yksityiselämään liittyvissä oikeudellisissa asioissasi voit kääntyä yhteistyökumppanimme Asianajotoimisto Kasanen & Vuorinen Oy:n puoleen soittamalla numeroon 040
809 9900. Puhelinneuvonta on maksutonta,
ja se palvelee maanantaista perjantaihin kello 9–15.
Maksuton neuvonta ei koske asiakirjojen
tutkimista ja laatimista. Heinäkuussa palvelu on kesätauolla.

E

ECKERÖ LINE
Sähköliiton jäsenenä matkustat Eckerö Linen Helsinki–Tallinna-reitillä 20 prosenttia
edullisemmin. Laivayhtiö myöntää alennuksen henkilölippujen risteily- ja reittimatkojen
päivittäisestä verkkokauppahinnasta samalla varausnumerolla matkustaville. Alennuksen saat ostamalla lippusi Eckerö Linen verkkokaupasta ja käyttämällä varausvaiheessa
tuotekoodia JARJ21.
Kesän huippusesongin aikana 28.6.–
15.8.2021 alennus on kymmenen prosenttia.
Varaudu esittämään henkilökorttisi lunastaessasi lippuja.
Verkkokauppa: www.eckeroline.fi/SAK
F
F-SECUREN SAFE -TIETOTURVA
Sähköliiton jäsenenä saat F-Securen Safetuotteista 20–40 euron alennuksen. Safetuotteet suojaavat Windows- ja Mac-tietokoneet sekä Android- ja iOS-älypuhelimet ja
-tabletit internetin vaaroilta.
Safe-tuotteita voit ostaa ja asentaa F-Securen kampanjasivun kautta. Alennetut hinnat saat käyttöösi klikkaamalla ensin Osta
nyt -painiketta ja syöttämällä sen jälkeen tilaussivulla olevaan kenttään kampanjakoodin, jonka saat ammattiliitostasi tai -osastostasi.
Kampanjasivulle:
campaigns.f-secure.
com/safe/corporate/fi_fi

G

GREENSTAR-HOTELLIT
GreenStar-hotellit Joensuussa, Jyväskylässä,
Lahdessa ja Vaasassa tarjoavat Sähköliiton
jäsenille majoitusta erikoishintaan 1–3 hengen huoneissa. Edun saat tehdessäsi varauksen hotellien varausjärjestelmässä ja käyttämällä koodia SAK. Huone maksetaan paikan päällä, joten varaudu esittämään jäsenkorttisi.
Aamiainen ei sisälly etuhintaan, mutta voit
varata sen huonevarausta tehdessäsi tai ostaa paikan päällä. Etukäteen varattu aamiainen on euron edullisempi kuin paikan päällä ostettu.
Etuhintaisia huoneita ei ole tarjolla erikoistapahtumien aikana.
Tee varaus: www.greenstar.fi (muista koodi SAK)
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HOSTELLIT
Sähköliiton jäsenenä saat Suomen Hostellijärjestön yli 40 hostellissa 10 prosentin alennuksen normaalista majoitushinnasta. Kansainvälisellä hostellikortilla käytössäsi 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 vuoden 30 euroa (norm. 40 euroa). Kortin voit ostaa verkkokaupasta ja kaikista Suomen HI-hostelleista.
Verkkokauppa: www.hihostels.fi

I

IF
Pääset mukaan If Etuohjelmaan jo yhdellä vakuutuksella, kun vastaanotat vakuutuspostisi vain sähköisesti Ifin Omille sivuille. If
Etuohjelmassa saat lähes kaikista jatkuvista
vakuutuksistasi vähintään 10–15 prosentin
alennuksen. Poikkeuksena on vain Primushenki- ja -tapaturmavakuutus, joita alennus
ei koske. Hyödynnä kaikki vakuutusten jäsenedut ja päivitä myös autovakuutuksesi tai
puolisosi matkavakuutus. Jos vaihdat autoa,
If tarjoaa palvelun kätevään auton sähköiseen rekisteröintiin.
Ifin 11–16 prosentin järjestöetua pääsevät
hyödyntämään ennen tulevaa vuodenvaihdetta vakuutuksen ostaneet Sähköliiton jäsenet.
Lisätietoja: www.if.fi, puh. 010 19 19 19

J

JÄSENKALENTERI
Sähköliiton sopimusalajäsenenä saat vuosittain taskukalenterin tilaamalla sen syksyllä
sähköisen tilauskanavan kautta tai tekstarilla.
Kalentereita painetaan tilattu määrä, ja ne
toimitetaan tilaajille postitse joulu-tammikuun aikana. Kalenterista löydät selkeää perustietoa liitosta, työttömyyskassasta ja osastoista. Onko sinulla asiaa liittoon tai vaikkapa
jollekin sen hallinnon jäsenelle? Tärkeät yhteystiedot ovat myös kalenterissa.

K

KALEVA VAKUUTUS
Kaleva Vakuutus myöntää sinulle Sähköliiton jäsenenä henkivakuutuksen jäsenetuhintaan. Edun jo hyödyntäneet jäsenet säästävät
vuosittain keskimäärin 262 euroa. Vakuutuksen saat voimaan heti.
Vakuutuksen hinnan pääset kätevästi laskemaan laskurilla Sähköliiton nettisivujen
Edut ja palvelut -osion Pankki- ja vakuutusedut -osiossa. Laske hinta ja jatka täyttämään tietosi klikkaamalla Osta nyt -painiketta.
Laske hinta ja osta vakuutus: www.sahkoliitto.fi > Edut ja palvelut > Pankki- ja vakuutusedut > Kaleva Vakuutus
KOULUTUS
Sähköliitto järjestää itse koulutusta ja tukee
osallistumistasi myös muiden tahojen järjestämään koulutukseen. Työn ohessa tapahtuva opiskelu parantaa ammatillista pätevyyttä, lisää motivaatiota ay-toimintaan ja antaa
uutta virtaa arkipäivään.
Tiedon ja virkistyksen lisäksi kursseilla on
mukava vaihtaa kuulumisia muiden oman
alan ammattilaisten kanssa.
Vuoden 2021 koulutustarjonta on koottu
näiden jäsenetusivujen loppuun, samoin koulutuksissa noudatettava koulutusohjesääntö.
Tutustu koulutuksiin ja ilmoittaudu: www.
sahkoliitto.fi > Koulutukset & tapahtumat

L

LAINOPILLINEN NEUVONTA
JA OIKEUSAPU
Sähköliitto antaa sinulle maksutonta lainopillista neuvontaa sekä oikeusapua työsuhdeasioiden työpaikka- ja tuomioistuinkäsittelyyn. Kun pyydät liiton oikeusapua, asian valmistelevat ensin työpaikkasi luottamusmies
ja työehtoasiantuntija ja sitten liiton lakimies.
Oikeusavun myöntää liiton hallitus.
Oikeusapu kattaa myös oikeudenkäyntikulut, jos sinut hävityssä asiassa mahdollisesti
velvoitetaan maksamaan työnantajallesi.
Toimihenkilömme neuvottelevat vuosittain noin sata erimielisyystapausta, joista osa
päätyy oikeuteen. Oikeusavun kautta liitto on
hankkinut jäsenilleen viimeisen neljän vuoden aikana noin miljoona euroa palkkaa ja
korvauksia.
Lue tosielämän esimerkkejä oikeusavustamme: www.sahkoliitto.fi > Pidämme puoliasi > Oikeusapu käytännössä
LEHTIETU
Sähköliiton jäsenenä saat työväenlehtien tilauksista lehtiedun. Etu myönnetään vuositilauksista, yksi tilaajaa kohti.
25 euron lehtiedun saat Demokraatti- ja
Kansan Uutiset -lehdistä. 15 euron etu puolestaan koskee muita palkansaajalehtiä. Ilmoita lehteä tilatessasi, että olet Sähköliiton
jäsen. Lehti vähentää tilauslaskustasi lehtiedun ja laskuttaa sen suoraan Sähköliitolta.
LOMAPAIKKAEDUT
Sähköliiton jäsenenä lomailet haluamasi ajan
liiton omassa lomapaikassa Kotkan Kaarniemessä tai viikon liiton lomaosakkeissa Saariselällä, Sallassa, Tahkolla, Tampereella, Vierumäellä, Vuokatissa ja Virossa lähellä Pärnua.
Varausjärjestelmään pääset liiton nettisivuilta. Nopein varaaja saa varattua kohteen
itselleen maksamalla varauksen verkkopankissa tai luottokorttimaksuna varaamisen yhteydessä.
Lue lisää ja klikkaa itsesi varausjärjestelmään: www.sahkoliitto.fi > Omat lomapaikat,
joissa viihtyy

M

MERKKIPÄIVÄLAHJAKORTTI
Sähköliiton jäsenenä saat 50 vuotta täyttäessäsi merkkipäivälahjakortin. Korttien toimitus tapahtuu suunnilleen merkkipäiväkuukauden puolivälissä, eli osa saa lahjakorttinsa hieman etu- ja osa jälkikäteen.
Lahjakorttipalvelun toteuttaa Perfect Finnish: www.perfectfinnish.fi.

N

NORDIC CHOICE HOTELS
Nordic Choice Hotels -ketjulla on Suomessa
kaksi Clarion-hotellia ja lisäksi hotelleja Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Baltian maissa.
Sähköliiton jäsenenä saat 15 prosentin alennuksen päivän hinnasta.
Majoitus maksetaan hotellissa. Varaukset
voi perua ilman kuluja klo 16 saakka saapumispäivänä. WiFi ja aamiainen sisältyvät huonehintaan.
Tee varaus: www.nordicchoicehotels.fi/sak

S

SAL-LOMAT
Sähköliitto on Suomen Ammattiliittojen Lomajärjestö SAL ry:n jäsen. SAL tukee osallistumista Palkansaajien hyvinvointi ja terveys
ry:n 1.askel-jaksoille.
Tutustu ohjelmiin, katso lisätietoja ja ilmoittaudu: www.sal-lomat.fi
SOKOS HOTELLIT
Sähköliiton jäsenenä saat Sokos Hotellit tarjoamia kausittain vaihtuvia vapaa-ajanmajoitustarjouksia. Suomessa käytössäsi on yli 50

hotellia 28 paikkakunnalla. Virossa Tallinnassa voit majoittua Sokos Hotel Virussa ja
Pietarissa Original Sokos Hotel Olympia Gardenissa, Solo Sokos Hotel Vasilievskyssä tai
Solo Sokos Hotel Palace Bridgessä.
Hintaetu on voimassa vain netin kautta tehdyissä ja ennakkoon maksetuissa varauksissa. Muista näyttää jäsenkorttisi vastaanotossa sisään kirjautuessasi.
Lue lisää ja varaa: www.sokoshotels.fi/fi/
tarjoukset/tarjous/tarjoukset-liittojen-jasenille
SÄHKÖALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSA
Vuonna 2021 Sähköliiton kokonaisjäsenmaksuusi sisältyy 0,30 prosenttia Sähköalojen työttömyyskassan jäsenmaksua. Kassa maksaa työttömyysajaltasi ansioon suhteutettua päivärahaa, kun olet ilmoittautunut TE-toimistoon työnhakijaksi, olet ollut
työttömyyskassan jäsenenä työssäoloehtoon vaadittavan ajan ja olet maksanut jäsenmaksusi työttömyyden alkuun saakka.
Kassa voi maksaa sinulle myös liikkuvuusavustusta ja vuorottelukorvausta.
Kassan omat sivut: www.sahkoliitto.fi/
tyottomyyskassa

T

TALLINK SILJA
Sähköliiton jäsenenä voit liittyä Tallink Siljan
Club One -kanta-asiakasohjelmaan veloituksetta. Pääset automaattisesti ohjelman keskimmäiselle eli Silver-tasolle, jolloin voit varata matkoja Silver-asiakkaan hinnoin.
Jos olet jo Club One -asiakas, nykyinen
asiakasnumerosi pysyy voimassa. Ilmoita
asiakasnumerosi ja se, että olet Sähköliiton
jäsen, osoitteeseen erikoisliittymiset@tallinksilja.com ja saat Silver-tason kortin veloituksetta postitse.
Täytä liittymislomake: www.tallinksilja.
com/fi/web/fi/club-one-erikoisliittyminen
TAMPEREEN SEUDUN OSUUSPANKKI
Tampereen Seudun Osuuspankki myöntää
Sähköliiton jäsenille palkankeskeytymis- ja
sapattivapaaluottoa. Luoton saaminen ei riipu asiakassuhteesta, vaan saajalle voidaan
avata pankkiin erillinen tili, jolta lyhennykset
hoidetaan.
Palkankeskeytymisluotto on tarkoitettu tilanteisiin, joissa palkkatulo keskeytyy esimerkiksi lomautuksen tai työtaistelun takia.
Lue lisää myönnettävien luottojen ehdoista: www.sahkoliitto.fi > Edut ja palvelut >
Pankki- ja vakuutusedut
TEBOIL
Sähköliiton jäsenkortilla saat alennusta polttoaineesta 2,1 senttiä litralta ja voiteluaineista kymmenen prosenttia. Autokemikaaleja, pesuja ja nestekaasua koskee viiden
prosentin alennus.
Jäsenetusi on voimassa kaikilla Teboilhuoltamoilla ja -automaattiasemilla lukuun
ottamatta Teboil Express -automaattiasemia.
Lue lisää eduista: www.teboil.fi/liitto
TELMA-LEHTI
Telma-lehti on Työsuojelurahaston ja Työturvallisuuskeskuksen yhteinen julkaisu, jossa on asiantuntevia artikkeleita työturvallisuudesta, työhyvinvoinnista ja työn muutoksesta. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja
sen voi tilata maksutta lehden nettisivuilta.
Tilaa: www.telma-lehti.fi/tilaa-lehti
TURVA
Sähköliiton ja vakuutusyhtiö Turvan yhteistyösopimuksessa sinut on vakuutettu jäsenvakuutuksella, joka sisältää matkustajavakuutuksen vapaa-ajan matkoille ja joka kattaa myös mukana matkustavat alle 18-vuotiaat lapset ja lapsenlapset. Jokainen Sähköliiton jäsen on vakuutettu, kun hän osallistuu
liiton järjestämiin järjestötehtäviin tai -tilaisuuksiin.

SÄHKÖLIITON KURSSIT 2021
TaskuTurva-mobiilisovelluksen kautta voit
ladata matkavakuutuskortin älypuhelimeesi.
Silloin se on siellä, missä sinäkin! Sovelluksesta löydät myös kaikki vakuutuksesi Turvassa ja laskusi.
Henkikulta puolestaan on erikoishinnoiteltu henkivakuutus perheesi taloudellisen tulevaisuuden turvaksi. Liittokasko-autovakuutus taas sisältää bonusedun: kun olet ajanut
kolme vuotta ilman törttöilyjä, bonuksesi ei
putoa, jos sattuu vahinko.
Lisätietoja: www.turva.fi/sahkoliitto

viimeisin päivitys, ja sen asennus- ja käyttöohjeet on päivitetty Sähköliiton nettisivuille.
Osa ammattiosastoista on hankkinut ASPA-lisenssin omille sopimusalajäsenilleen,
mutta voit itsekin hankkia sen maksamalla 80 euron lisenssimaksun. Varmista ensin,
onko osastosi hankkinut lisenssin.
Lue lisää ja asenna ohjelma: www.sahkoliitto.fi > Edut ja palvelut > Sähköiset palvelut jäsenille

TYÖEHTOSOPIMUKSET
Kuinka palkkasi tai työaikasi määräytyvät?
Mikä on vuosilomapalkka tai lomaraha, työajan lyhennys ja arkipyhäkorvaus? Mitkä ovat
oikeutesi sairastumistapauksessa?
Oman sopimusalasi työehtosopimus on
yksi liiton tärkeimmistä jäseneduista. Sopimuksessa on sovittu työntekijöiden työsuhteissa noudatettavista vähimmäisehdoista
työnantajaliittojen kanssa. Liittoon järjestäytyneenä turvaat näiden vähimmäisehtojen
jatkuvuuden.
Sähköliitto solmii kaikkiaan 11 työehtosopimusta.
Tutustu tarkemmin omaan työehtosopimukseesi:
www.sahkoliitto.fi/tyoehtosopimukset

VASAMA-LEHTI
Vuonna 1957 ensimmäisen kerran ilmestynyt Vasama on Sähköliiton jäsenlehti. Vuonna 2021 lehti ilmestyy kahdeksan kertaa.
Painos on noin 24 000 kpl, josta suurin osa
menee Sähköliiton jäsenille.
Vasamaa tilaavat ammatilliset oppilaitokset ja kurssikeskukset, alan yritykset sekä
työvoima- ja työsuojeluviranomaiset.
Sähköliiton sopimusalajäsenet saavat Vasama-lehden automaattisesti. Oppilas- ja
eläkeläisjäsenten on tilattava Vasama erikseen. Oppilasjäsenet saavat syksyisin Vasamaa koskevan tekstiviestikyselyn, johon vastaamalla lehden voi tilata. Eläkeläisjäsenille
on syksyisin auki oma tilauskanava. Kaikki jäsenten tilaukset ovat maksuttomia.
Vasamaa pääsee lukemaan myös digilehtenä ja pdf-muodossa liiton nettisivuilla. Sieltä löytyy myös pdf-lehtien arkisto vuodesta
2009 ja digilehdet vuodesta 2015 alkaen.
Vasama verkossa: www.sahkoliitto.fi/vasama

TYÖSUOJELU
Sähköliitto valvoo jäsentensä etuja myös työturvallisuuteen liittyvissä asioissa. Työsuojelutoiminnan tavoitteena on rakentaa työympäristö, jossa terveytesi ei vaarannu.
Tavoitteena on turvallinen työympäristö,
terveet työntekijät, fyysisten ja psyykkisten
riskien tunnistaminen, ennakoiminen ja hallitseminen, hyvä työilmapiiri, hyvinvoiva työyhteisö, yrityksen kokonaisvaltainen kehittäminen sekä tuotannon häiriöttömyys ja korkea laatutaso.
Lue tarkemmin: www.sahkoliitto.fi > Pidämme puoliasi > Työsuojelu
TYÖTAISTELUKASSA
Sähköliiton työtaistelukassa tukee sinua taloudellisesti, jos liiton hyväksymä työtaistelu koskee sinua. Avustuksen määrän päättää
liiton hallitus tapauskohtaisesti. Korkein verovapaasti maksettava avustus on 16 euroa
päivältä, mutta hallituksen päätöksellä voidaan maksaa myös korkeampaa avustusta,
josta menee vero.
Työtaisteluavustus alkaa, ellei hallitus toisin päätä, kahdeksannesta päivästä työtaistelun alkamisesta lukien, mainittu päivä mukaan luettuna ja päättyy, kun työtaistelu loppuu. Avustuksen saadakseen tulee noudattaa liiton hallituksen tai oman ammattiosaston työtaistelua koskevia ohjeita.
TYÖTORI
Työtori on Sähköliiton sivuilla oleva jäsenille
räätälöity työpaikkasivusto. Työtorilla pääset
etsimään avoimia työpaikkoja ammattinimikkeen, paikkakunnan tai vaikka yrityksen nimen perusteella.
Mikä erottaa Työtorin muista työpaikkasivustoista? Se suodattaa juuri sähköliittolaisille sopivat työpaikat. Sivuston selaamisen lisäksi voit käyttää Hakuvahti-toimintoa, joka
lähettää sinulle sähköpostitse tiedon uusista
työpaikoista valintasi mukaan päivittäin, viikoittain tai kuukausittain.
Työtorin kanssa käsi kädessä toimii myös
Työpaikat sähköalan ammattilaisille -niminen Facebook-ryhmä sähköalan työpaikoille.
Katso työpaikkoja ja tilaa hakuvahti: tyotori.sahkoliitto.fi.

U

URAKKALASKENTAOHJELMA ASPA
ASPA-urakkalaskentaohjelmalla voit suorittaa yksikköhinnoitellun urakan, asuntotuotannon ja niin sanotun könttäurakan laskennan sekä urakan jaon. Ohjelmaan tuli kesällä

V

VERKKOKAUPPA
Pipo, takki, huppari vaiko sittenkin monitoimityökalu, juomapullo tai Bluetooth-kaiutin Sähköliiton logolla? Sähköliiton verkkokaupasta voit ostaa liiton logolla varustettuja tuotteita. Ammattiosastot puolestaan voivat teettää tuotteita omalla logollaan.
Tutustu valikoimiin! Yksityisasiakkaille
tarkoitettu verkkokauppa on kaikille avoin,
osastoille tarkoitettu vaatii kirjautumisen. Yksityisasiakkaat maksavat tilauksen suoraan
verkkokaupassa, osastot voivat tilata tuotteita laskulla.
Tutustu ja tilaa:
go.innoflame.fi/goshop/sahkoliitto/fi (yksityisasiakkaat), go.innoflame.fi/gokeep/sahkoliitto (osastot)

Y

YHDISTYSAVAIN
Yhdistysavain on Sähköliiton ammattiosastoille suunnattu nettisivutyökalu, jonka avulla on helppoa perustaa nettisivut ja päivittää niitä sekä hoitaa jäsenviestintää. Yhdistysavaimella tehtyjen nettisivujen ulkoasu on
Sähköliiton visuaalisen ilmeen mukainen.
Yhdistysavain otetaan käyttöön verkossa,
eikä se vaadi ohjelmien asentamista omalle
tietokoneelle. Osasto saa veloituksetta käyttöönsä liiton sahkoliitto.fi-verkkotunnuspäätteen. Osastot voivat valita neljästä erilaisesta
paketista aina ilmaisesta Free-versiosta kuukausimaksullisiin Start-, Plus- ja Premiumversioihin.
Lue lisää: www.yhdistysavain.fi/liitot/sahkoliitto

HELMIKUU
SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN
TES-KURSSI
Työehtosopimus tutuksi
5.–6.2.2021, Kuopio
hakuaika päättyy 22.1.2021

LUOTTAMUSMIESTEN JATKOKURSSI
1. osa 27.9.–1.10.2021 ja		
2. osa 1.–5.11.2021,
Kiljavan Opisto, Nurmijärvi

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN
TES-KURSSI
Työehtosopimus tutuksi
12.–13.2.2021, Vantaa			
hakuaika päättyy 29.1.2021

LOKAKUU

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN
TES-KURSSI
Urakkamääräykset
27.–28.2.2021, Kuopio			
hakuaika päättyy 12.2.2021

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN
TES-KURSSI
Urakkamääräykset
2.–3.10.2021, Tampere
hakuaika päättyy 17.9.2021

MAALISKUU

NUORILLE TARKOITETTU
SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN
URAKKALASKENTAKURSSI
9.–10.10.2021, Vantaa
hakuaika päättyy 24.9.2021

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN
TES-KURSSI
Urakkamääräykset
13.–14.3.2021, Vantaa			
hakuaika päättyy 26.2.2021

TYÖSUOJELUPÄIVÄT
1.–2.10.2021, Oulu
hakuaika päättyy 17.9.2021

TYÖSUOJELUPÄIVÄT
29.–30.10.2021, Hämeenlinna
hakuaika päättyy 15.10.2021

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN
KÄRKIMIESKURSSI
VALTAKUNNALLINEN
20.3.2021, Vantaa				
NUORISOTAPAHTUMA
hakuaika päättyy 5.3.2021
30.–31.10.2021, Vantaa
hakuaika päättyy 15.10.2021
LUOTTAMUSMIESTEN PERUSKURSSI
22.–26.3.2021Kiljavan opisto,
SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖNurmijärvi
ASENNUSALAN TES-KURSSI
Urakkatöiden laskeminen
TYÖSUOJELUN PERUSKURSSI
6.–7.11.2021, Tampere
22.–26.3.2021,
hakuaika päättyy 22.10.2021
Kiljavan opisto, Nurmijärvi
SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN
TES-KURSSI
Urakkatöiden laskeminen
27.–28.3.2021, Kuopio
hakuaika päättyy 12.3.2021
HUHTIKUU
SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN
TES-KURSSI
Urakkatöiden laskeminen
17.–18.4.2021, Vantaa
hakuaika päättyy 1.4.2021
KESÄKUU
VALTAKUNNALLINEN NUORISOTAPAHTUMA
5.–6.6.2021, Tampere
hakuaika päättyy 21.5.2021
SYYSKUU
TEOLLISUUS- JA ERITYISALOJEN
AJANKOHTAISPÄIVÄT
4.–5.9.2021, Hämeenlinna			
hakuaika päättyy 20.8.2021

Osallistuminen kursseille on sähköliittolaisille maksutonta. Ilmoittaudu mukaan
Sähköliiton kursseille 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.
TSL:n kurssien kohdalla kulut korvataan
TSL:n ohjeen mukaan.
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.

ENERGIA-, ICT- JA VERKOSTOALAN
TYÖEHTOSOPIMUSKURSSI
11.–12.9.2021, Tampere			
hakuaika päättyy 27.8.2021

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

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN
TES-KURSSI
Työehtosopimus tutuksi
10.–11.9.2021, Tampere			
hakuaika päättyy 27.8.2021

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)

ASPA-KOULUTUS
18.9.2021, Vantaa				
Matka- ja muiden kulujen korvaaminen
hakuaika päättyy 3.9.2021
edellyttää täysipainosta osallistumista
kurssitapahtumaan.
AMMATTIOSASTOT YHDESSÄ
Liitolla on oikeus laskuttaa jäseneltä sellai25.–26.9.2021, Helsinki			
sia kuluja, joita syntyy, jos jäsen ei ilmoita
hakuaika päättyy 10.9.2021
osallistumisensa peruutuksesta kutsussa
mainittuun määräaikaan mennessä. Mikäli
TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT
jäsen esittää lääkärintodistuksen tai muun
25.9.2021, Tampere			
todistettavissa olevan syyn, jolla poissahakuaika päättyy 10.9.2021
ololle syntyy peruste, ei kuluja laskuteta.
LUOTTAMUSMIESTEN PERUSKURSSI
27.9.–1.10.2021,
Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Kaikista näistä poikkeavista toimista on
keskusteltava etukäteen liiton koulutusasiantuntijan kanssa.
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SÄHKÖLIITON KOULUTUSOHJESÄÄNTÖ

1. LIITON KURSSIT2. OPISTOKURSSIT (KILJAVA JA MUUT KANSANOPISTOT)
3. PAIKALLINEN KOULUTUS4. PIDEMPIKESTOINEN KOULUTUS, MM. HUMAK
5. KURSSITOIMINNAN MATKA- JA MAJOITUSKULUJEN KORVAAMINEN
1. LIITON KURSSIT
Sähköliitto järjestää vuosittain koulutustapahtumia, jotka on
tarkoitettu sopimusalajäsenille. Koulutusta voidaan järjestää
myös nimetylle kohderyhmälle. Sähköliiton jäsenpalveluasiain johtokunta vastaa koulutuksen suunnittelusta. Edunvalvontaan liittyvä koulutus suunnitellaan yhteistyössä johtokuntien kanssa. Koulutus voi olla alueellista tai valtakunnallista.
Sähköliiton omilla kursseilla korvataan:
• majoitus 2 hengen huoneissa
• ohjelmaan merkityt ruokailut
• kaikki kursseilla jaettava materiaali
• matkakulut koulutusohjesäännön kohta 5 mukaan.

Huom! Koronaviruspandemian aiheuttamien poikkeusolojen aikana majoitus on 1 hengen huoneissa. Mikäli koronatilanne muuttuu oleellisesti, majoituskäytännössä palataan koulutusohjesäännön mukaiseen
majoitukseen 2 hengen huoneissa.

JÄRJESTÖKURSSIT
Ovat ammattiyhdistystoimintaan läheisesti liittyviä kursseja, joita järjestetään ammattiyhdistysliikettä lähellä olevissa
kansanopistoissa. Kurssille hakeudutaan ohjeen mukaisesti
ja hakemus toimitetaan liiton koulutusyksikköön, joka tekee
päätöksen hakemuksen hyväksymisestä.
Työnantajalla ei ole korvausvelvollisuutta koulutuksesta
syntyneiden kulujen ja ansionmenetyksen osalta. Työnantaja voi korvata syntyneet kustannukset ja ansionmenetyksen siitä paikallisesti niin sovittaessa. Kurssilaisten on anottava työnantajalta opintovapaata koulutuksen ajaksi, jos se
sijoittuu työvuoron ajalle. Koulutukseen voi osallistua myös
vapaa-ajalla tai työttömyysaikana.
Mikäli kurssille osallistumisesta syntyy ansionmenetystä,
liitto korvaa sen kurssistipendillä ja -päivärahalla. Myös useat ammattiosastot maksavat jäsenilleen kurssin käymisestä
korvauksia. Ota selvää oman ammattiosastosi maksamista
korvauksista.
Kurssit on tarkoitettu sopimusalajäsenille. Matkakulut
korvataan koulutusohjesäännön kohta 5 mukaan.

3. PAIKALLINEN KOULUTUS
2. OPISTOKURSSIT (Kiljava ja muut kansanopistot)
LUOTTAMUSHENKILÖKOULUTUS
On koulutusta, joka hyväksytään vuosittain Sähköliiton ja
työnantajaliittojen välisissä neuvotteluissa työnantajan tukeen oikeuttavaksi koulutukseksi. Työnantajan tuki tarkoittaa ansionmenetyksen korvausta (keskituntiansion mukaan
tai kuukausipalkka lyhentämättömänä) ja ateriakorvausta
opistolle. Työnantajan tukeen oikeutetut henkilöt määritellään työehtosopimuksissa.
Matkakulut korvataan koulutusohjesäännön kohta 5 mukaan.
OPINTOSTIPENDI
LUOTTAMUSHENKILÖKOULUTUKSEEN
OSALLISTUVILLE HENKILÖLLE
Opintovapaalain mukaan opintovapaata voidaan myöntää
ammattiyhdistyskoulutusta varten siten kuin valtakunnallisten työmarkkinajärjestöjen välisessä työehto- tai virkaehtosopimuksessa erikseen sovitaan. Pääsääntö työehtosopimuksissa on se, että työntekijällä on hänen asemastaan
riippumatta oikeus osallistua ay-koulutukseen työsuhteen
katkeamatta enintään kuukauden ajan kalenterivuodessa.
Luottamusmies- ja työsuojeluedustajille tarkoitettuun koulutukseen voivat osallistua esimerkiksi teknologiateollisuuden
yhteyshenkilöt tai muut koulutuksesta kiinnostuneet henkilöt, joilla ei ole työehtosopimuksen tarkoittamalla tavalla oikeutta työnantajan maksamaan palkkaan koulutusajalta.
Niille sähköliittolaisille aktiiveille ja yhteyshenkilöille, jotka
eivät saa koulutusajalta palkkaa tai muuta korvausta maksetaan erillinen opintostipendi. Erillinen stipendi maksetaan
vain luottamusmies- ja työsuojeluedustajien koulutukseen
osallistuville. Stipendin suuruuden päättää vuosittain liiton
edustajisto. Jos koulutuksen pituus on alle viikon, on stipendin suuruus kurssin pituuden mukaan laskettava viikkostipendin osamäärä. Liitto seuraa vuosittain sitä, ettei maksettujen stipendien enimmäismäärä ylitä verottajan vuosittain
antamaa enimmäismäärää. Saajalla on vastaavasti velvollisuus seurata kaikkien stipendien ja apurahojen enimmäismäärää. Sähköliitolla on oikeus tarkastaa stipendin hakijoilta se, että stipendi kohdistuu opinnoista aiheutuvien kulujen
kattamiseen. Apurahojen ja stipendien vuotuinen enimmäismäärä löytyy verottajan syventävistä vero-ohjeista.
Matkakulut korvataan koulutusohjesäännön kohta 5 mukaan.
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Paikallisella koulutuksella tarkoitetaan työhuonekunnissa
ja ammattiosastoissa toteutettavaa koulutusta. Se voi myös
olla ammattiosastojen yhteenliittymien maakuntatasolla järjestämää koulutusta. Paikallinen koulutus on liiton koulutusyksikön ja ammattiosastojen kanssa yhteistyössä järjestämää koulutusta (1–5 pv), jota liitto tukee.
Paikallinen koulutus tulisi ensisijaisesti suunnata niille
ammattiosastojen jäsenille, jotka eivät toimi luottamustehtävissä. Paikallisella koulutuksella voidaan myös täydentää
liiton luottamushenkilöille suuntaamaa koulutusta.
Paikallinen koulutus ei korvaa liiton järjestämää alueellista
ja valtakunnallista koulutusta.
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 liittyvät 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, ruokailuja tarjoilukustannukset
• järjestön ulkopuolisten kouluttajien todelliset tilaisuudesta aiheutuneet laskut
• liiton ja ammattiosaston omille kouluttajille ei makseta
palkkioita. Oman ammattiosaston kouluttajana toimiminen ei myöskään oikeuta kulukorvauksiin.
• opetustilasta aiheutuneet kulut keskimääräisen 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 kehittäminen/yhteistoiminnan kehittäminen
Hakemus paikallisen koulutuksen järjestämisestä tulee toimittaa liittoon viimeistään kuukautta ennen tilaisuuden alkua. Hakemuksia saa liiton postituksesta sekä kotisivuilta.

4. PIDEMPIKESTOINEN
KOULUTUS, MM. HUMAK
Humanistisen Ammattikorkeakoulun (Humak) kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelman mukaisesta koulutuksesta avoimessa korkeakoulussa sekä aikuisille kohdennetusta muuntokoulutuksesta korvataan:
• Kurssiapuraha ja kurssistipendi maksetaan 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 koulutusohjelman opinnoista aiheutuneita kuluja.
Sähköliitto osallistuu samoilla periaatteilla muiden vastaavansisältöisten korkeakouluopintojen tukemiseen.

5. KURSSITOIMINNAN MATKA- JA
MAJOITUSKULUJEN KORVAAMINEN
• Matkakulut korvataan julkisten kulkuneuvojen taksojen
mukaan. Oman auton käytöstä korvaus maksetaan vain
auton käyttäjälle. Korvaus on 0,23 €/km.
• Lentokoneella 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, kehotetaan osallistumaan lähinnä kotipaikkaa
olevalle kurssille. Matkakulut korvataan osallistujaa lähinnä olevan kurssipaikan mukaan.
• Liitto ei korvaa muuta kuin kurssitapahtumaan liittyvät majoitukset. Mikäli on tarvetta majoittua kurssipaikalle kurssin alkamista edeltävänä päivänä, siitä on haettava korvausta esim. omalta ammattiosastolta tai vastattava kustannuksista itse (ei koske Kiljavan opiston kursseja).
• Matka- ja muiden kulujen korvaaminen edellyttää täysipainoista 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.

TEBOIL
TARJOAA
Sähköliiton jäsenkortilla saat
polttoainealennuksen lisäksi
PUHDASTA EDULLISESTI
LAADUKKAAT
VOITELUAINEET
AUTOHUOLLON
EVÄSTÄ TIEN PÄÄLLE
TUORETTA KAHVIA
TUTTU KAUPPIAS

TERVETULOA!



TEKSTI: TUULA VUOLLE-SELKI

RAKENTAMISEN
JA KASVUN AIKAA

Warkauden Lehti 26.6.1929
(Kansalliskirjasto, digitaaliset palvelut)

Laatokka 23.10.1934
(Kansalliskirjasto, digitaaliset palvelut)

Strömbergin tehtaan työntekijöitä ja valmisteilla oleva generaattori Strömbergin tehtaalla Pitäjänmäessä vuonna 1921. (Työväen Arkisto)
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Tampereen Työväen Teatterin sähkömies 1936. (Tampereen museot)

Yläkuva: Kaksi Suomen Tivolin sähkötyömiestä kiivenneenä kookkaaseen sähkömuuntajatorniin. (Keravan museo)
Alakuva: Insinööri Ahlstedt vasemmalla ja voimalan työntekijä Matti Sairanen oikealla Nurmijärvellä Vantaanjoen
varressa sijaitsevan voimalaitoksen sisätiloissa 1920. (Nurmijärven museo)

S

uomen itsenäistymisen alku-

na olleita sähkötyömiehiä vangittiin

veksi, tehdään urakkatöinä.” (Nimi-

taan ennen kaikkea sähköturvalli-

vaiheessa maa alkoi sähköis-

ja siirrettiin vankileirille. Yksi heis-

merkki ´Setä´ Metallityöläinen -leh-

suuslaki. Sähkötapaturmia sattui

tyä nopeaan tahtiin. Sähkö oli tul-

tä oli sähkötyömies Juho Kauhanen,

dessä 1.4.1926)

ammattilaisillekin:

lut ensin kaupunkeihin ja teollisuu-

joka toimi sodan aikana kapinallis-

teen, mutta nyt sähkölaitoksia pe-

ten organisoijana sähkölaitoksessa.

säsivät jäsenkatoa. Kun ei ollut

sa 1920 kuolemaan johtanut säh-

rustettiin kiivaasti maaseudulle. Ta-

Osa teloitettiin, kuten Sorvalista ko-

edellytyksiä palkankorotuksiin, niin

köisku Ansion kartanossa. Sähkö-

loihin tarvittiin asentajia vetämään

toisin ollut sähkötyömies Uuno No-

ei ollut myöskään kiinnostusta jäse-

työmiehet olivat viimeistelemässä

johdot ja tekemään kytkennät. Li-

kelainen, joka joutui Viipurissa ke-

nyyteen ammattiosastoissa. Talou-

töitään, kun yksi sähkötyömiehistä

säksi voimalaitostyömaille tarvittiin

väällä 1918 teloitusryhmän eteen.

dellisen tilanteen helpottaessa Hel-

meni ensin pyydettyään puhelimes-

singin sähkötyöläisten ammattiosas-

sa sähkövirtaa pantavaksi käyntiin,

1930-luvun alun lamavuodet li-

”Padasjoella aiheutui toukokuus-

linjanraivaajia, joista useimmat oli-

1920-luvulla järjestäytyneet

vat lähipitäjistä. He työskentelivät

monttöörit olivat mukana ammat-

to kävi lakkoon vuonna 1934. La-

vielä yhdistämään matalajohdon

linjanteossa niin kauan, kuin raken-

tiosastoissaan, joista suurin osa

kon tuloksena sähkömiehet saivat

lankoja, vaikka siitä oli ankarasti

taminen kesti ja palasivat sitten ko-

kuului Suomen Metallityöväen liit-

10-20 prosentin palkanlisän. Seu-

kielletty. Hän nousi tässä tarkoituk-

tipaikkakunnilleen.

toon. Työmarkkinakentällä ja osas-

raava noin 650 helsinkiläisen säh-

sessa kartanon alueella olevan rii-

toissa oli levotonta: Tampereen säh-

kömiehen lakko kesti kesästä syk-

hen luona seisovaan sähköpylvää-

KOULUTUSTA LISÄTTIIN

kötyömiesten lakko alkoi touko-

syyn 1939.

seen, jonka luota hänet noin parin

Sähkömiesten koulutusta lisättiin ja

kuussa 1920, ja se kesti 150 päi-

oppikirjoja hankittiin. Asennus- ja

vää. Viipurissa sähkötyöntekijät ryh-

AMMATTITAITOINEN

na.” (Suomen Sosialidemokraatti

muut sähkötyöt vaativat omaa eri-

tyivät lakkoon seuraavan vuoden

SÄHKÖTYÖMIES VÄISTI VAARAT

20.5.1920) n

koiskoulutustaan.

syyskuussa. Sähköasentajat olivat

Tarkastuksen puuttuessa ongelma-

Verrattuna monien muiden am-

1920-luvulla hajaantuneina eri am-

tunnin kuluttua löydettiin ruumii-

Helsingin kaupungin sähkölaitoksen
sähköasentaja Onni Salminen asennustöissä

na oli paikoin käytettyjen tarvikkeiden laatu ja ammattitaitoisen työ-

Lähteet:

voiman puute:

Kauas ja korkealle. Linjamiesmuistoja 1984.

mattimiesten työnkuvaan sähkömie-

mattiliittoihin. Mm. maan suurin

het työskentelivät varsin monipuo-

sähkötyöntekijäin järjestö, Helsin-

lisella ja ammatillisesti erikoisella

gin monttöörien järjestö, hajosi so-

alalla. Heitä työskenteli niin sähkö-

siaalidemokraattien lähdettyä sen

tetty mitään yleistä tarkastusta,

Voima.

asennusliikkeissä, sähkö- ja puhe-

riveistä 1929.

joka valvoisi käytettyjen tarpeiden

Simola, Osmo 1982, Vuosisata sähköä

laatua ja työtapoja. Tästä johtuu,

Suomessa. Suomen Sähkölaitosyhdistys r.y.
Vasara, Erkki 2007, Virtaa viisi vuosikym-

vuonna 1938. (Kuvaaja Theodor Michelsson,
Helsingin kaupunginmuseo).

linlaitoksissa, voimalaitoksissa, ra-

”Maassamme ei ole vielä järjes-

Arvi A. Karisto Oy:n kirjapaino. Imatran

kennuksilla tai eri teollisuudenalo-

SESONKITÖITÄ JA LAMAVUOSIA

työksi. Talvisin, jolloin rakennustyöt

että se ääretön kilpailu, joka kaikil-

jen tehtaissa.

Sähkötyömiehistä oli 1920-luvun

ovat seisauksissa, on ammattialan

la aloilla ja erittäinkin sähköalalla

mentä. Sähköalojen ammattiliitto 1955-

puolivälissä jopa puutetta, mutta la-

työtä saatavissa ainoastaan pienel-

tätä nykyä vallitsee, pakoittaa töitä

2005. Hämeenlinna.

SISÄISTÄ HAJAANNUSTA

mavuodet heikensivät nopeasti työl-

le joukolle työläisiä, toiset vähem-

suorittavat liikkeet käyttämään töis-

Suomen Sosialidemokraatti 20.5.1920,

Sähkötyöntekijäin piirissä ja heidän

lisyystilannetta. Rakennustyöt olivat

män onnelliset saavat luvan mittail-

sään useinkin ala-arvoisia tarvikkei-

Metallityöläinen 1.4.1926, Maaseudun

ammattiosastoissaan oli sisällisso-

talvisin seisahtuneina, joten myös

la katuja, tai mennä kilpailemaan

ta, eikä liike työn valvontaankaan

sähköistys 1.1.1926.

dan jälkeen sisäistä hajaannusta,

sähkötyömiesten työtilaisuudet oli-

työmarkkinoille toisten ammatti-

voi panna tarpeeksi huolta.” (Maa-

Viipurissa ammuttujen luettelo 1918.

joista yhtenä syynä oli käyty sisällis-

vat vähissä:

alojen työläisten kanssa. Tilannetta

seudun sähköistys 1.1.1926).

(Kansalliskirjasto.)

sota. Sisällissodan loppumittelöissä
työväenliikkeessä aktiivisesti muka-

”Sähkötyöt ovat Helsingissä muodostumassa niin sanotuksi sesonki-

huonontaa vielä se, että nekin vähät
työt rakennuksilla, jotka jäävät tal-

Vuonna 1928 säädettiin uusi laki
sähkölaitoksista. Laki oli luonteel-

Esikunnan tiedusteluosaston luettelo. A
1918 (Kansalliskirjasto).
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Taide kohottaa ja
vie toisiin maailmoihin
Ankeina korona-aikoina kannattaa lenkkeillä kauniissa ympäristössä. Esimerkiksi Kotkan uljas Meripuisto vetääkin väkeä lähes ympäri vuoden nauttimaan upeista maisemista, taiteesta ja istutuksista.

valita, mitä teos itselleen merkitsee ja
miten syvällisesti haluaa siihen uppoutua. Teoksen synnyn aikakauteen, tekotapaan ja yksityiskohtiin perehtyminen
avaa niihin uusia kerroksia.
— Esimerkiksi 1600-luvun maalaukset, joissa on hedelmä- ja kasviasetelmia, ovat sinällään kauniita ja nautittavia. Syvemmälle tulkintaan pääsee esimerkiksi sen ajan historiaan perehtymällä, Saarikangas selventää.
Hänelle myös käsityöt, esimerkiksi
ryijyt, antavat kauneuselämyksiä.
— Ennen renessanssia ei puhuttukaan taiteesta, vaan taidosta. Kädentaidot ovat parhaimmillaan taidetta.

Taiteella on tärkeä osa
yhteiskunnassamme,
erityisesti vaikeina aikoina.
Taidekokemus on kuitenkin
yksilöllinen ja jokaiselle
erilainen.


TEKSTI JA KUVAT: UP/TIINA TENKANEN

T

aidetta ei tarvitse ymmärtää,
mutta sen kauneudesta voi nauttia, toteaa taidehistorian tohtori,
professori Kirsi Saarikangas Helsingin
yliopistosta.
– Lähiympäristöä voi tarkkailla uudella tavalla ja löytää kauneutta vaikkapa luonnosta, rakennuksista ja musiikista.
Saarikangas on arkkitehtuuriin erikoistunut taidehistoroitsija. Arkkitehtuurissa pitäisi hänen mukaansa ottaa
huomioon ihmisten viihtyminen ja rakennetun ympäristön kauneusarvot.
– On tärkeää, minkälaisessa ympäristössä vietämme aikaa ja esimerkiksi
minkälainen näkymä ikkunasta on.
Moni on jo saattanut korona-aikaan
kyllästyä omiin ikkunanäkymiinsä. Samoin tietokoneen tuijottelu voi aiheuttaa ruutuväsymystä.
Kirjallisuuden, kuvataiteen tai musiikin parissa voi kuitenkin siirtyä mielessään muihin maailmoihin ja saada uutta ajateltavaa. Saarikangas kertoo saavansa musiikista lohdutusta.
– Minua musiikki liikuttaa. Se kuljettaa mielen pois arjesta ja kuitenkin
juurruttaa hetkeen.
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Helsingin yliopiston professori Kirsi Saarikankaan
mielestä taide on monikerroksellista. Hänelle musiikki
antaa lohdutusta ja vie toisiin maailmoihin.

UTELIAISUUS RIITTÄÄ
On ihmisiä, jotka väittävät, etteivät ymmärrä taidetta. Heille dekaani Hanna
Johansson Taidekorkeakoulun Kuvataideakatemiasta toteaa, ettei taiteen
kokemiseksi tarvitse kuin pysähtyä taiteen äärelle, tuntea hieman uteliaisuutta ja keskittyä teokseen.
– Vaikkapa Helene Schjerfbeckin
maalausta katsoessa voi seurata pensselin jälkeä ja kuvitella, miten taiteilijan käsi on liikkunut maalatessa. Siinä
voi aistia inhimillisen kosketuksen, eikä sitä tarvitse sen tarkemmin ymmärtää, Johansson rohkaisee.
Saarikangas kehottaa ihmisiä unohtamaan, että taidetta pitäisi ymmärtää
vain jollain tietyllä tavalla. Jokainen voi

YHTEISKUNTA
TARVITSEE TAIDETTA
Taiteella on myös yhteiskunnallista
merkitystä moniarvoisuuden tuottajana. Johanssonin mukaan taide tuottaa
katsojalleen uusia näköaloja sekä luo
merkityksellisyyttä. Lisäksi se kyseenalaistaa itsestäänselvinä pitämiämme
arvoja.
– Taide tuottaa myös moniäänisyyttä, jota demokratia tarvitsee, Johansson
uskoo.
Kuvataideakatemian opiskelijat valmistuvat vapaiksi kuvataiteilijoiksi.
Heillä on vapaus luoda teoksia ilman
ulkopuolelta tulevaa sisällön tai aiheen
ohjailua.
Vapaan taiteen ja demokratian yhteyden voi todeta tarkastelemalla niitä aikakausia ja maita, joissa taide on valtaapitävän ideologian tai puolueen määrittelemää. Toisinaan valtaa pitävä puolue on nimittänyt järjestelmää arvostelevaa taidetta ”rappiotaiteeksi”, joskus

Kuvataideakatemian dekaani Hanna Johansson uskoo,
että taiteella on yhteiskunnallisesti tärkeä tehtävä.
Hänet on kuvattu akatemian grafiikkapajassa.

polttanut kansanvihollisiksi määrittelemiensä kirjailijoiden teokset ja kieltänyt kriittiset näytelmät.
AIKAA AISTIA JA KOKEA
– Taide on myös tietynlainen vastavoima meidän teknis-rationaaliselle yhteiskunnallemme, Johansson toteaa.
Hän arvioi, että korona-aika on saattanut muuttaa ihmisten suhdetta ympäristöön. Ehkä on pysähdytty tarkastelemaan lähiympäristöä eri tavalla tai löydetty omasta kodista esineitä tai kuvia,
joita on katsottu uudella tavalla.
— Meidän elämämme on normaalisti
aivan liian kiireistä. Nyt meillä voisi olla aikaa aistia ja kokea, eikä vain juosta
elämäämme läpi.

TYÖTTÖMYYSKASSA

Puhelinpäivystys maanantaina ja keskiviikkona klo 9.00–15.00, perjantaina klo 9.00–12.00, puh. 03 252 0300.
Asiakaspalvelu avoinna arkipäivinä vain ajanvarauksella.
Hakemusten postitusosoite: Sähköalojen työttömyyskassa, PL 774, 33101 TAMPERE
Lisätietoa: www.sahkoliitto.fi/tyottomyyskassa ja ttkassa@sahkoliitto.fi

 OTA SÄHKÖINEN PÄÄTÖS KÄYTTÖÖN
Sähköalojen työttömyyskassan sähköisessä asioinnissa voit nyt valita ansiopäivärahapäätöksellesi sähköisen toimitustavan. Silloin päätös tulee luettavaksesi
sähköiseen asiointiin. Jos et käy lukemassa päätöstä seitsemään päivään, saat sen

postitse.
Ne jäsenet, joille maksuilmoitus tulee
jo sähköisenä, saavat jatkossa automaattisesti myös päätökset sähköisinä. Jos
haluatkin päätöksen postitse, se pitää
käydä erikseen valitsemassa sähköisessä

asioinnissa.
Sähköinen päätös nopeuttaa tiedonkulkua kassan ja jäsenen välillä ja säästää
paperia sekä postituskuluja. Sähköisen
päätöksen valitsemalla päätökset myös
pysyvät tallessa sähköisessä asioinnissa.

Maksuilmoitukset on jo aiemmin pystynyt tilaamaan sähköiseen asiointiin; ansiopäivärahapäätösten tilaaminen on tullut mahdolliseksi aivan äskettäin.

NÄIN TILAAT PÄÄTÖKSET SÄHKÖISESTI:
Kirjaudu sähköiseen asiointiin
työttömyyskassan nettisivujen
etusivulta tai kirjoittamalla selaimeen
sahko.yap.fi.
Järjestelmä ohjaa sinut
Suomi.fi-tunnistautumiseen.

Klikkaa kirjauduttuasi oman etusivusi
Asetukset-painiketta, jolloin
Päätösten toimitustapa -otsikko
tulee näkyviin. Ylimpänä näkyy
aikaisemmin valitsemasi
maksuilmoitusten toimitustapa.





Valitse vaihtoehto eAsiointiin klikkaamalla sen edessä olevaa ympyrää. Näkyviin tulee teksti, joka kertoo, saatko
ilmoituksen uudesta päätöksestä sähköpostiisi vai tekstiviestillä. Ilmoitus tulee samaan kanavaan, johon olet pyytänyt ilmoituksen maksupäätöksistä.



Muista lopuksi painaa
Tallenna-painiketta, jolloin
toimitustavan valintasi tulee voimaan.

PÄÄTÖSTEN SÄHKÖISEN TOIMITUSTAVAN VOIT VALITA MYÖS ANSIOPÄIVÄRAHAHAKEMUKSEN
TEKEMISEN YHTEYDESSÄ, JOS ET OLE AIEMMIN JO VALINNUT SITÄ. SE ONNISTUU NÄIN:
Kirjaudu sähköiseen asiointiin
työttömyyskassan nettisivujen
etusivulta tai kirjoittamalla selaimeen
sahko.yap.fi ja
tunnistautumalla Suomi.fi-palvelussa.

Tee ansiopäivärahahakemus normaaliin
tapaan. Jos et ole aiemmin valinnut
sähköistä päätösten toimitustapaa,
järjestelmä kysyy sinulta hakemuksen
täyttämisen päätteeksi,
haluaisitko luopua postitse
lähetettävistä päätöksistä.



MISTÄ SAAN TIEDON
SAAPUNEESTA PÄÄTÖKSESTÄ?
Jos olet valinnut aikaisemmin uuden
maksuilmoituksen ilmoitustavaksi tekstiviestin, saat sähköisen päätöksen tilattuasi aina ilmoituksen tekstiviestillä,
kun päätös on tullut tullut sähköiseen



asiointiin. Muissa tapauksissa ilmoitusuudesta sähköisestä päätöksestä tulee sähköpostiisi.
Tekstiviesti tai sähköposti tulee siihen numeroon tai osoitteeseen, joka on
tiedoissasi kassan maksatusjärjestelmässä.

Klikkaa Muokkaa-painiketta,
jolloin saat näkyviin kaksi vaihtoehtoa.
Valitse eAsiointiin
ja tallenna vielä valintasi.



Löydät sähköisen päätöksen heti etusivulta kirjauduttausi sähköiseen asiointiin Uusi päätös -painikkeen alta.
Päädyt Tilannetiedot-näkymään, jossa näkyvät päätösten lisäksi myös maksuilmoitukset. Punainen huutomerkki
Lue päätös -painikkeen päällä on merk-

Sähköinen asiointi kysyy päätöksen
toimitustapaa vain, jos et ole
aikaisemmin valinnut sähköistä
toimitustapaa. Kun olet sen kerran
valinnut, kysely ei enää toistu.

ki lukemattomasta päätöksestä.
Selaimeen avautuvassa pdf-tiedostossa on mukana lausunnot ja valitusohjeet, ja yläkulman Tulosta-painikkeesta onnistuu myös dokumentin tallentaminen omalle koneelle. Päätös pysyy tallessa sähköisessä asioinnissa.

Kotihoidon tukea maksetaan alle 3-vuotiaan kotihoidosta, ja muun muassa se vaikuttaa ansiopäivärahan määrään.

TULOREKISTERIN ETUUSTIEDOT KASSAN KÄYTTÖÖN
Vuoden 2021 alusta alkaen työttömyyskassat

vaihteen jälkeenkin. Tämä johtuu siitä, että tie-

saavat käyttöönsä tulorekisteriin viedyt etuus-

dot maksetuista etuuksista eivät aina päivity tu-

Liikkuvuusavustus kannustaa ottamaan työtä vastaan pidemmänkin työmatkan takaa. Sitä haetaan lomakkeella, jonka

tiedot. Tulorekisteriin viedyt palkkatiedot tu-

lorekisteriin välittömästi.

löydät Sähköalojen työttömyyskassan nettisivujen Lomakkeet-osiosta.

livat kassojen käyttöön jo päättyvän vuoden
alussa.

Ilmoita hakemuksessasi saamastasi etuudesta, jos haet tai alat saada uutta etuutta, aiem-

SUOJAOSA 500 EUROA MAALISKUUN LOPPUUN

rahapäätöstensä tukena, sillä jäsenelle makse-

ansiopäivärahaa ensimmäistä kertaa. Lapsilisä,

Työttömyysturvan suojaosaa ja liikkuvuusavus-

maaliskuuta ensi vuonna. Huhtikuun alusta

tut muut sosiaalietuudet voivat vähentää an-

asumistuki ja toimeentulotuki eivät vaikuta an-

tusta koskevia väliaikaisia lakimuutoksia jat-

alkavissa hakujaksoissa suojaosa palaisi 300

siopäivärahan määrää tai estää sen maksami-

siopäivärahaan, eikä niistä tarvitse ilmoittaa.

ketaan maaliskuun loppuun asti. Tämä tar-

euroon.

sen kokonaan. Kassat alkavat myös itse ilmoit-

koittaa sitä, että työtön työnhakija voi ansaita

Lakimuutoksen mukaan myös liikkuvuus-

osa-aika- tai keikkatyössä 500 euroa bruttona

avustuksen työmatkaedellytys pysyy maalis-

ilman, että se vaikuttaa ansiopäivärahaan.

kuun loppuun asti kahdessa tunnissa. Avus-

Kassat hyödyntävät etuustietoja ansiopäivä-

min saamasi etuuden määrä muuttuu tai haet

Ansiopäivärahan määrää vähentävät muun

taa tiedot maksamistaan etuuksista tulorekis-

muassa lasten kotihoidon tuki, opintotuki ja

teriin vuodenvaihteesta alkaen.

osa-aikaeläke. Päivärahan maksamisen estävät
esimerkiksi äitiys-, isyys- tai vanhempainraha,

Suojaosan korotuksen piti päättyä tämän

tusta voi siis saada kokoaikatyöhön yli kah-

ILMOITA VIELÄ HAKEMUKSESSASI

työkyvyttömyyseläke sekä sairaus- tai tapatur-

vuoden lopussa, mutta koronaviruspandemian

den tunnin työmatkan perusteella, kun työ-

ETUUKSISTA

mavakuutuslain mukainen päiväraha.

aiheuttama poikkeustilanne ei ole päättynyt.

suhde alkaa viimeistään 31. maaliskuuta. Työ-

Kuten palkkatiedotkin tämän vuoden alussa,

500 euron suojaosaa sovelletaan, kun an-

matkaedellytys palaisi kolmeen tuntiin 1. huh-

myös tiedot saaduista etuuksista kannattaa il-

rahaan: www.tyj.fi/jos-jaat-tyottomaksi/paivara-

tikuuta. n

moittaa ansiopäivärahahakemuksessa vuoden-

halaskuri/sosiaalietuuksien-vaikutus n

siopäivärahan hakujakso alkaa viimeistään 31.

Lue lisää etuuksien vaikutuksesta ansiopäivä-
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KURSSIT
TYÖSUOJELUN PERUSKURSSI

22.–26.3.2021 Kiljavan opisto, Nurmijärvi
Kurssi on tarkoitettu työpaikoilla työsuojelutehtävissä toimiville edustajille sekä luottamusmiehille.

LUOTTAMUSMIESTEN PERUSKURSSI
22.–26.3.2021 Kiljavan opisto, Nurmijärvi
KURSSIN KOHDERYHMÄ
Kurssi on tarkoitettu uusille luottamusmiehille, varaluottamusmiehille, teollisuuden yhdyshenkilöille sekä ammattiosastojen puheenjohtajille. Kurssi soveltuu peruskoulutuksek-

KURSSIN TAVOITE

si kaikille, joita kiinnostaa työnantajien ja työntekijöiden yhteistoiminnan ja edunvalvon-

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

nan kehittäminen.

silla tutustutaan työsuojeluorganisaatioon sekä työsuojeluhenkilöstön tehtäviin ja rooleihin.
Kurssilla saadaan perustiedot myös työn ja terveyden vuorovaikutuksesta sekä työhön liittyvistä kuormitustekijöistä.

KURSSIN TAVOITE
on aloittaa luottamusmiehen perustaitojen ja -tietojen oppiminen. Tavoitteena on myös,
että tehtäväkokonaisuuden ymmärtäminen ja oikeuksien tiedostaminen auttavat selviyty-

AVAINSISÄLTÖJÄ OVAT

mistä työpaikalla.

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

AVAINSISÄLTÖJÄ OVAT

• 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
Työnantaja maksaa palkan/ansionmenetyskorvauksen (työehtosopimuksen mukaan) kurssin

• luottamusmiehen perustehtävät ja verkostot
• luottamusmieheksi kehittyminen
• luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet
• työoikeuden perusteet
• työehtosopimuksen tulkinta ja liiton apu
• yhteistoimintamenettely
• neuvottelutoiminnan perusteet
• luottamusmiehen ja jäsenistön luottamus

ajalta sekä ateriakorvauksen opistolle tai liitto maksaa kurssilaiselle opintostipendin. Liitto

• ammattiyhdistysliikkeen merkitys ja tulevaisuus

maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus, opetus ja jaettava materiaali sekä matkaku-

Työnantaja maksaa palkan/ansionmenetyskorvauksen (työehtosopimuksen mukaan) kurssin

lut, vain mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa käytet-

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

täessä vain auton kuljettajalle 0,23 €/km.

to maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus, opetus ja jaettava materiaali sekä mat-

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.

kakulut, 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 tulee ilmoittaa etukäteen
Kiljavan opistolle.
Kurssihakemuslomake löytyy Sähköliiton kotisivuilta, kohdasta ”lomakkeet”. Lähetä hakemuslomake osoitteella: Sähköliitto, PL 747, 33101 Tampere tai tarja.toppari@sahkoliitto.fi.

TYÖSUOJELUN PERUSKURSSI
22.–26.2.2021 Kiljavan opisto, Oulu

Kurssi on tarkoitettu työpaikoilla työsuojelutehtävissä toimiville edustajille sekä luottamusmiehille.

LUOTTAMUSMIESTEN PERUSKURSSI
22.–26.2.2021 Kiljavan opisto, Oulu
KURSSIN KOHDERYHMÄ

KURSSIN TAVOITE

Kurssi on tarkoitettu luottamusmiehille, varaluottamusmiehille, teollisuuden yhteyshenki-

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

löille sekä ammattiosastojen puheenjohtajille. Kurssi soveltuu peruskoulutukseksi kaikille,

silla tutustutaan työsuojeluorganisaatioon sekä työsuojeluhenkilöstön tehtäviin ja rooleihin.

joita kiinnostaa työnantajien ja työntekijöiden yhteistoiminnan parantaminen työntekijöit-

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

ten oikeuksia kehittämällä.

vistä kuormitustekijöistä.

KURSSIN TAVOITE

AVAINSISÄLTÖJÄ OVAT

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

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

että tehtäväkokonaisuuden ymmärtäminen ja oikeuksien tiedostaminen auttavat selviyty-

• työsuojelutehtävissä toimivien ihmisten tehtävät, oikeudet ja velvollisuudet

mistä työpaikalla.

• työsuojelua säätelevän lainsäädännön pääperiaatteet

AVAINSISÄLTÖJÄ OVAT

• ennakoiva työsuojelutoiminta ja vaarojen arviointi

• luottamusmiehen perustehtävät ja verkostot

• tapaturma-ajattelu ja jälkivalvonta

• luottamusmieheksi kehittyminen

• toimialakohtaiset yhteistoimintasopimukset

• luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet

• työn ja työympäristön kuormitustekijät

• työoikeuden perusteet

• työsuojelutoiminnan kehittäminen

• yhteistoimintamenettely

Työnantaja maksaa palkan/ansionmenetyskorvauksen (työehtosopimuksen mukaan) kurssin
ajalta sekä ateriakorvauksen opistolle tai liitto maksaa kurssilaiselle opintostipendin. Liitto
maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus, opetus ja jaettava materiaali sekä matkaku-

• neuvottelutoiminnan perusteet
• luottamusmiehen ja jäsenistön luottamus
• ammattiyhdistysliikkeen merkitys ja tulevaisuus

lut, vain mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa käytet-

Työnantaja maksaa palkan/ansionmenetyskorvauksen (työehtosopimuksen mukaan) kurssin

täessä vain auton kuljettajalle 0,23 €/km.

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

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.
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to maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus, 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 hakemuslomake osoitteella: Sähköliitto, PL 747, 33101 Tampere tai tarja.toppari@sahkoliitto.fi.

ALUEELLISET SÄHKÖISTYSJA SÄHKÖASENNUSALAN KURSSIT

ALUEELLISET SÄHKÖISTYSJA SÄHKÖASENNUSALAN KURSSIT

Nämä kurssit on tarkoitettu kaikille sähköistys- ja sähköasennusalan jäsenille.

Nämä kurssit on tarkoitettu kaikille sähköistys- ja sähköasennusalan jäsenille.

Tarkoituksena on ensin käydä tes-tutuksi kurssi, sen jälkeen urakkamääräykset ja viimeise-

Tarkoituksena on ensin käydä tes-tutuksi kurssi, sen jälkeen urakkamääräykset ja viimeisenä

nä urakkalaskentakurssi.

urakkalaskentakurssi.

TYÖEHTOSOPIMUS TUTUKSI -KURSSI
12.–13.2.2021
Scandic Helsinki Aviacongress, Vantaa
hakuaika päättyy 29.1.2021

TYÖEHTOSOPIMUS TUTUKSI -KURSSI
5.–6.2.2021 Sokos Hotel Puijonsarvi, Kuopio
hakuaika päättyy 22.1.2021

URAKKAMÄÄRÄYKSET-KURSSI
13.–14.3.2021
Scandic Helsinki Aviacongress, Vantaa
hakuaika päättyy 26.2.2021
URAKKALASKENTA-KURSSI
17.–18.4.2021
Scandic Helsinki Aviacongress, Vantaa
hakuaika päättyy 1.4.2021
Ilmoittaudu mukaan kursseille hakuaikojan noudattaen tarja.toppari@sahkoliitto.fi tai
050 409 8469.

URAKKAMÄÄRÄYKSET-KURSSI
27.–28.2.2021 Sokos Hotel Puijonsarvi, Kuopio
hakuaika päättyy 12.2.2021
URAKKALASKENTA-KURSSI
27.–28.3.2021 Sokos Hotel Puijonsarvi, Kuopio
hakuaika päättyy 12.3.2021
Ilmoittaudu mukaan kursseille hakuaikojan noudattaen tarja.toppari@sahkoliitto.fi tai
050 409 8469.
Sähköliitto maksaa kurssin aikana majoituksen, 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.

Sähköliitto maksaa kurssin aikana majoituksen, 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.

VOLTTIPÄIVÄT

HELSINGISSÄ

30.7.–1.8.2021
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OSASTOT TOIMIVAT
Seuraava Vasama ilmestyy 28.1.2021.
Siihen tarkoitetut osastojen ilmoitukset pyydämme toimittamaan maanantaihin 18.1.2021 kello 15.00 mennessä.
Tällä välin päivitämme saapuneita ilmoituksia liiton kotisivuille.

LÄHETÄ OSASTOILMOITUS NETTILOMAKKEELLA!
Osastoaktiivit huomio! Osastot toimivat -ilmoituksia pääsee lähettämään
sähköisellä lomakkeella. Löydät lomakkeen osoitteesta
www.sahkoliitto.fi/ammattiosastot/ilmoita-tapahtumasta.
Valitse ensin lomakkeen alasvetovalikosta oma osastosi, kirjoita sitten ilmoituksesi teksti ja jätä vielä yhteystietosi niille varattuihin kenttiin. Paina lopuksi Lähetä-painiketta. Saat kuittauksen osastoilmoituksen lähettämisestä.
Päivitämme saapuneet ilmoitukset nettisivujemme Osastot toimivat
-osioon ja julkaisemme ne Vasama-lehdessä. Osastoilmoitukset ovat nettisivuilla osoitteessa www.sahkoliitto.fi/ammattiosastot/osastot-toimivat

001 OULUN SÄHKÖTYÖNTEKIJÄIN
AMMATTIOSASTO N:O 1 RY
Ammattiosasto ei järjestä tänä
vuonna pikkujoulua vallitsevan
koronatilanteen vuoksi.
002 VEITSILUODON SÄHKÖ- JA
AUTOMAATIOTYÖNTEKIJÄT RY
Osasto ei järjestä tänä vuonna
pikkujoulua vallitsevan COVID19-tilanteen vuoksi. Hallitus
toivottaa oikein hyvää ja rauhallista joulua sekä parempaa tulevaa vuotta. – Hallitus
018 HÄMEENLINNAN
SÄHKÖTYÖNTEKIJÄT RY
Muistathan seurata myös osas-
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ton sivuja www.sahko018.fi
039 TIETOLIIKENNE- JA
INFORMAATIOTEKNIIKKA OS. 039
Syyskokous ke 30.12.2020 klo
18 alkaen osaston toimistolla,
Kiitoradantie 6 rak. 21 01530
Vantaa. Koronatilanteen takia ei
poikkeuksellisesti tarjoilua. Lisätiedot Risto Savo puh. 050
525 0702. Tervetuloa kokoukseen!
147 PAIMION
SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT RY
La 19.12.2020 pidettäväksi ilmoitettu sääntömääräinen syyskokouksemme siirtyy korona-

tilanteen takia myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan. Tulevaan kokoukseen on mahdollisuus osallistua myös etänä
esimerkiksi Microsoft Teamsin kautta. Hyvää joulun aikaa
osaston jäsenille! – Hallitus
166 VAASAN SÄHKÖMIEHET RY
Osaston sääntömääräinen syyskokous ke 30.12.2020 klo 18
osaston toimitilassa, Hovioikeudenpuistikko 18, sisäpiha. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoilu ja
kokouksen jälkeen iltapala.
Tervetuloa! – Hallitus
166 VASA ELARBETARE RF
Avdelningens stadgeenliga
höstmöte hålls onsdagen den
30.12.2020 kl. 18 i avdelningens utrymme på Hovrättsesplanaden 18, innergården. På
mötet avhandlas ärenden enligt stadgan. Kaffe under mötet
och efteråt kvällsbit. Välkomna! – Styrelsen

SAK:n hallitus:

IKÄÄNTYVIEN TYÖLLISYYS
JA TOIMEENTULO TURVATTAVA

H

eti itsenäisyyspäivän jäl-

– Irtisanottujen työllistymistä

keen kokoontunut SAK:n

nopeutettaisiin lisäämällä koulu-

hallitus muistuttaa Suomen hal-

tusta, pidentämällä työllistymis-

litusta, että ohjeistaessaan työ-

vapaata ja nopeuttamalla työn-

markkinaosapuolia se edellytti

haun aloitusta jo irtisanomisai-

paitsi vähintään 10 000 työllisen

kana.

lisäämistä, myös tasapainois-

Muutosturvakoulutuksen kesto

ta kokonaisuutta, jossa ediste-

pitenisi palkansaajien ehdotuk-

tään ikääntyneiden työssä jaksa-

sessa työsuhteen pituudesta riip-

mista, työkykyä ja osaamista vah-

puen kahteen tai kolmeen kuu-

vistavia toimenpiteitä sekä muu-

kauteen. Myös pienemmistä yri-

tosturvaa.

tyksistä irtisanottujen ja vailla

Yli 55-vuotiaiden työllisyyttä

muutosturvaa olevien toimeentu-

parantavat neuvottelut työmark-

lo sekä koulutusmahdollisuudet

kinajärjestöjen kesken päättyivät

olisi turvattu.

tuloksettomina marraskuun lo-

– Tulevaisuudessakin jää työt-

pussa. Hallituksen toimeksian-

tömäksi eläkeikää lähestyviä pit-

to oli palkansaajille erittäin vai-

kän työuran tehneitä palkansaa-

kea ja hallituksen toimeksiannon

jia. Silloin on huolehdittava myös

tavoitteet tiukat, mutta neuvotte-

heidän toimeentulostaan, muis-

luihin lähdettiin tosissaan.

tuttaa myös Sähköliiton puheen-

– Hallituksen onkin nyt syy-

johtaja Sauli Väntti.

tä etsiä toimia, joilla tuetaan yli

Hän arvioi, että palkansaaji-

55-vuotiaiden työssä jaksamista

en ehdotus turvaisi ikääntynei-

ja jatkamista esimerkiksi helpot-

den työttömien toimeentulon jat-

tamalla siirtymistä osa-aikatyö-

kossakin, vaikka työttömyystur-

hön työuran loppupäässä. Myös

van lisäpäivien ikäraja nostettai-

uusia toimia työtekijöiden osaa-

siin 65 vuoteen eli koskemaan

misen parantamiseen tarvitaan,

vuonna 1965 ja sen jälkeen syn-

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Elo-

tyneitä. Toimeentulo turvattai-

ranta sanoo.

siin viime sijassa velvoitetyöllä ja

Palkansaajajärjestöt esitti-

palveluilla sekä ansioturvan 500

vät myös muutosturvan paran-

päivän kestolla ja 100 prosentin

tamista.

suojaosalla. n

tyotori.sahkoliitto.fi auttaa työnhaussa
Lähes 500 sähköalan työpaikkaa avoinna
Sähköliiton jäsenille räätälöity työnhakusivusto tyotori.sahkoliitto.fi on jo aktiivisessa käytössä. Sähköliiton
ja Duunitorin yhteistyöstä
syntynyt sivusto kertoo heti,
että sähköammattilaisille on
kysyntää. Avoimia paikkoja
on haussa lähes 500.

Näpyttele tietokoneesi tai kännyk-

eri suodatusvalintojen kautta, esi-

käsi näytölle osoite tyotori.sahko-

merkiksi paikkakunnan tai am-

suton ja helppokäyttöinen palve-

Sähköliiton jäsenlehden Vasaman

liitto.fi ja saat ruudullesi kaikki

mattinimikkeen perusteella.

lu, jota voivat käyttää myös työssä

kautta 10 kertaa vuodessa.

sähköalan avoimet työpaikat Suo-

Työtori on kaikille avoin, mak-

taa tositekijät kattavammin vain

olevat. Työtorin kautta tieto avoi-

Parhaan tuloksen hyvää am-

messa. Sähköliitolle räätälöity ja

HAKUVAHTI

mista sähköalan paikoista välittyy

mattilaista etsivä työnantaja voi

kaikille avoin helppokäyttöinen

SEURAA PUOLESTASI

nopeasti ja tehokkaasti.

saada ilmoittamalla sekä sähköi-

työnhakupalvelu avautui vuosi sit-

Työtorin palvelu valikoi Duunitorin

ten. Palvelun toteuttaa Duunitori.

työpaikkatarjonnasta sähköalan

tekijät ja työnantajat entistä vai-

massa. Työpaikkailmoitukset jul-

Avoimet työpaikat -näkymä lis-

avoimet työpaikat. Voit myös ti-

vattomammin. Ilmoittaminen Työ-

kaistaan lehdessä puoleen hin-

taa työnhakijalle kaikki palvelus-

lata itsellesi hakuvahdin, joka lä-

torilla on myös työnantajalle mak-

taan. n

sa avoinna olevat sähköalojen työ-

hettää haluamasi työpaikat tarjol-

sutonta. Sähköalan ammattilai-

paikat. Hakija voi rajata hakuaan

le sähköpostiisi.

sia etsivä työn tarjoaja voi saavut-

Työtori yhdistää sähköalan työn-

sellä työnhakusivustolla että Vasa-
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ä hkötarv i kke e t

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

!
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N o uto h al l i Joutnant i e 76, 25500 Perni ö
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02 72 72 00,

myynti@finnparttia.fi
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ELLEDNINGEN

INTERNT ENHETLIGT, EXTERNT STARKT
E

lektrikerförbundets nya repre-

ning och rådgivning, kollektivavtal

tiden i enlighet med skrivningar i

ning i sin nuvarande form såväl hos

tar, i el- eller värmeproduktionen, i

sentantskaps konstituerande

och förtroendemän att hjälpa till på

regeringsprogrammet. Vi får bara

arbetsgivarna i Södra Kajen som på

eldistributionen, på elinstallationer-

möte ägde rum på det sista vecko-

arbetsplatserna, gratis rättshjälp i ar-

hoppas, att regeringen beaktar lönta-

det politiska fältet. Man vill skjuta

na, inom ICT eller på elarbeten inom

slutet i november i Tammerfors un-

betslivets frågor, omfattande med-

garnas förslag för att trygga arbetsta-

avtalandet om arbetsvillkoren till fö-

olika industribranscherna, är det all-

der exceptionella förhållanden. På-

lemsförmåner samt inkomstrelaterat

garnas rättigheter och utkomst även

retagsnivån helt och hållet.

tid elektricitet som förenar oss! Vi

verkan av hela världen besvärande

utkomstskydd för arbetslöshet.

mot slutet av arbetskarriären.

la säkerhetsåtgärder. Mötet genom-

ERFARNA YRKESMÄNS

VÅRT ARBETE FÖRBÄTTRADE

sjunkit redan en längre tid, vilket

fördes i säkerhet enligt myndigheter-

STÄLLNING SKALL TRYGGAS

ARBETSVILLKOREN FÖR

kanske har förstärkt de gruppers tro,

då och då fått oss också hårda tör-

nas samlingsbegränsningar och in-

Förhandlingarna mellan centralorga-

UTSTATIONERADE ARBETSTAGARE

som motstår kollektivavtal, att de-

nar. Oavsett fortsätter vi målmed-

struktioner.

nisationerna om förbättring av sys-

Den uppdaterade lagen om utsta-

ras mål skulle förverkligas. Medierna

vetet framåt mot det som kommer.

Representantskapet valde i kon-

selsättning för över 55-åriga arbets-

tionerade arbetstagare trädde i kraft

har lockats att förmedla negativa ny-

Elektrikerförbundet fyllde 65 år i år.

struktiv och godmodig atmosfär en

tagare strandade. I sitt uppdrag för-

från början av december. Saken om

heter om organiseringen till fackför-

Vi är inte i pensionsåldern, utan vi
är unga och spänstiga, alltid redo för
utmaningar.

Det är inte någon hemlighet, att
löntagarnas organiseringsgrad har

corona-viruset syntes som speciel-

är ju Finlands mest elektriska fackförbund.
Under åren har vi klarat oss bra,

förbundsstyrelse, som kommer att

utsatte Finlands regering att få ett

avlöningen av polska elektriker på ar-

bund och kollektivavtalen som fack-

förverkliga representantskapets be-

förslag om åtgärder, som skulle för-

betsplatsen i Olkiluoto 3 som Elek-

förbunden ingår.

slut, och avtalsbranschenliga direk-

stärka en välbalanserad offentlig

trikerförbundet drev i EU domstolen

tioner, vilka styr avtalsbranschernas

ekonomi, med hjälp av vilka man hö-

syns kraftigt både i EU direktivet och

kommer nu att ha ännu viktigare roll.

Elektrikerförbundets medlemmar.

avtals- och förhandlingsverksamhet.

jer över 55-årigas sysselsättnings-

i motiveringar för Finlands uppdate-

Vi borde tillsammans grundligt ana-

På representantskapsmötet valde re-

Nytt och riktigt fint på mötet var,

grad, förbättrar deras arbetsmark-

rade lagstiftning.

lysera de ändringar som skett i om-

presentanterna mig att fortsätta som

Samarbetet mellan fackförbunden

Det är snart 26 år jag har tjänat

att man inte arrangerade grupp-

nadsställning och främjar ork i ar-

EU-domstolens dom förstärkte,

världen och samtidigt skapa gemen-

förbundsordförande de följande fyra

möten i enlighet med fackets gam-

betet. I praktiken handlade det om

att ett företag som arbetar i ett EU-

samma verksamhetsmodeller till nya

åren. Jag upplever mitt val som det
största möjliga beviset på förtroen-

la maktfördelningslära, utan valet av

ödet av den sk. pensionsslussen eller

land skall betala sina till Finland ut-

situationer, så som till skogsindu-

beslutsfattarna motiverades öppet

tilläggsdagarna med arbetslöshets-

stationerade arbetstagare löner, se-

strin när nuvarande kollektivavtalen

de från medlemmarnas sida och jag

och genomskinligt på avtalsbrans-

dagpenning.

mesterpengar, dagtraktamente, löner

löper ut. Jag efterlyser nu förbun-

kommer att göra mitt allt för att kun-

Löntagarsidan sökte efter en lös-

för resetid och andra förmåner en-

dens starka och konstruktiva samar-

na utföra min uppgift för att vara

Jag hoppas, att varje ledamot i

ning, som skulle trygga mer erfarna

ligt det finska allmänbindande kol-

bete i att försvara våra medlemmar

värd denna förtroende.

representantskapet upplevde sig vara

arbetstagarnas utkomst även i en si-

lektivavtalet.

och i att skapa visioner om nya ak-

betydelsefull och kunna inverka. Jag

tuation där man höjer åldersgränsen

tror med säkerhet, att med den här

till rätten till tilläggsdagar.

chenliga diskussioner.

modellen kan Elektrikerförbundet bli

Finlands Näringsliv EK:s stånd-

EU-domstolens dom som påverkat
lagförändringarna fick mycket posi-

tioner.







Den finska fackföreningsrörelsen

tiv uppmärksamhet i de nordiska och

har goda resurser, med vilka vi kan

Julen knackar redan på dörren, och

internt ännu enhetligare och externt

punkt i förhandlingarna var mycket

europeiska fackförbunden och fede-

tillsammans utvärdera framtiden och

året närmar sig sitt slut. Vi kommer

ännu starkare.

enklare: rätten till tilläggsdagar bort

rationerna. Man berömde Elektriker-

behov av att förnyas. Den första sa-

att fira jul och årsskiftet i en annor-

omgående och utan kostnader, vil-

förbundet för det värdefulla arbetet,

ken lär vara att avbryta den negati-

lunda situation än vi är vana vid. Låt

genomskinlighet i Elektrikerförbun-

ka löntagarsidan hade i sitt förslag.

vilket påverkar nu de utstationerade

va medlemsutvecklingen till vilken

våra tankar vara varma och fulla av

dets verksamhet. Vi förstärker vårt

Ståndpunkten kan uppfattas också

arbetstagarna runt Europa.

man borde hitta flera medel. Vi be-

framtidshopp när vi lugnar ner oss

arbete bland medlemmarna, främjar

så, att avskaffandet av pensionsslus-

Jag tackar varmt än en gång alla

höver mycket större gemenskap mel-

för att fira jul.

organiseringen och genom det för-

sen inte är så viktig fråga för arbets-

som deltog i förberedningar av sa-

lan förbunden.

Vi ökar vårt öppna arbetande och

bättrar vår ställning som arbetsmark-

givarsidan, att det skulle löna sig att

ken för den omfattande och betydli-

nadsaktör.

betala för det. I själva verket har

ga arbetsinsatsen!

Representantskapet fattade beslu-

pensionsslussen hjälpt och underlät-

God, fridfull och trevlig jul till
alla medlemmar med sina familjer!

FINLANDS MEST

Trygghet och hälsa till det komman-

ELEKTRISKA FACKFÖRBUND

de året!

tet, att Elektrikerförbundet fortsät-

tat företag att hitta mjuka lösningar i

VÅR HUVUDPRODUKT

Elektrikerförbundet är ett starkt yr-

ter med den lägsta medlemsavgiften

situationer, där de har varit tvungna

ÄR KOLLEKTIVAVTAL

kesrelaterat fackförbund, och det är

SAULI VÄNTTI

bland FFC:s förbund under 2021.

att minska personal.

Fackförbundens huvudprodukt, kol-

stoltheten över yrkeskunskap som

ordförande

Regeringen kommer att fatta sitt

lektivavtalet som innehåller minimi-

förenar våra medlemmar med varan-

beslut i saken i den närmaste fram-

arbetsvillkor, utmanas i stor omfatt-

dra. Var än våra medlemmar arbe-

Med den får medlemmarna bl.a. förbundets omfattande intressebevak-

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.
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Sähköliiton asiantuntijat ottavat
kantaa ajankohtaisiin työelämän,
ay-kentän ja yhteiskunnallisiin aiheisiin:

www.sahkoliitto.fi/blogi

Suomen edullisin henkivakuutus
on Sähköliiton jäsenetu

Ifin asiakaspalvelu auttaa

Valitse Suomen edullisin henkivakuutus Ifistä. Jäsenetua
hyödyntävät säästävät yli 250 € vuodessa. Tutustu ja laske
hinta vakuutuksellesi jo tänään.

Palvelemme numerossa 010 19 19 19
(ma-pe klo 8–20, viikonloppuisin klo 10–16)
if.fi/sahkoliitto

Henkilövakuutukset jäsenhintaan
Liittosi on neuvotellut sinulle edullisen Primus -henkivakuutuksen, jolla saat kattavan turvan koko perheellesi, jopa 55 %:n
alennuksella. Vakuutuksen myöntää Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Kaleva.

Korvauspalvelua liiton jäsenille joka päivä
Tiesithän, että voit hakea korvausta vakuutuksesta kellonaikaan
riippumatta Omilla sivuilla. Siellä teet helposti ja hetkessä
korvaushakemuksen, johon saat päätöksen useimmiten heti.
Korvausasiakkaamme ovat Suomen tyytyväisimpiä.

If etuohjelmaan jo yhdellä vakuutuksella
Tervetuloa tutustumaan järjestösi neuvottelemiin jäsenetuihin
Saat etuja ja säästöjä jo koti- tai autovakuutuksella. If Etuohjelman if.fi/sahkoliitto.
korkeimmalla tasolla, saat halutessasi Oman palveluneuvojan.

Kun haluat turvata rakkaimpasi Suomen edullisimmalla*
henkivakuutuksella, olemme rinnallasi.
Järjestöjäsenen etuhinta koskee sekä sinua että puolisoasi.
Laske hinta helposti netissä. Saat vakuutuksen voimaan heti.

if.fi/henkivakuutus
Vakuutuksen myöntää Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva.
*Suomen edullisimman henkivakuutuksen hintavertailu, Innolink 11/2020.

Thermomark GO!
My on-the-go-printer!
Phoenix Contactin uudella Thermomark GO -sarjan tulostimella tulostat helposti
etiketit ja kutistemuoviletkut paikan päällä. Yhdistä älylaitteesi Bluetoothilla tai
NFC:llä helposti. Työpöytäsovelluksena toimii PROJECT COMPLETE. Materiaalit ovat
kaseteissa, joten materiaalin loppuessa vaihdat kasetin hetkessä ja tulostus voi jatkua.

Lisätietoa (09) 3509 0260, myynti@phoenixcontact.com tai www.phoenixcontact.fi
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