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Jäsenetuna henkivakuutus

MAKSAA VAIN
UIMAREISSUN KUUSSA
Tee pieni päätös, jolla voi olla valtava merkitys. Henkivakuutus auttaa
säilyttämään perheesi nykyisen elintason, jos toinen jää yksin pitämään huolta
kaikesta. Järjestöjäsenenä saat Ifistä vakuutuksen jo muutamalla eurolla kuussa.
Aloita katsomalla oma hintasi nyt heti.

henkivakuutuskuntoon.fi
*Suomen edullisimman henkivakuutuksen (Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEn hintavertailu 09/2016)
järjestöjäsenille myöntää Suomen vanhin henkivakuutusyhtiö, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva.
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010 19 19 19
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SÄHKÖJOHTO

Käräjäoikeus antoi tuomionsa OL3:n
palkkasaatava-oikeudenkäynnissä
VASAMA 1
Kannen kuvassa: Pasi Ylönen
Kuva: Raimo Kolehmainen

S

atakunnan käräjäoikeus antoi

le olevansa tyytymätön koko tuo-

tiivi hävisi rankasti hovioikeudes-

taa, että Sähköliitto ei suositte-

17.12.2018 ratkaisunsa Ol-

mioon.

sa”. Ikäväkseni on todettava, että

le työsopimuksen tekemistä saar-

ay-liikettä halutaan nostaa medi-

rossa olevan yrityksen kanssa. Ali-

assa esiin vain negatiivisessa va-

palkkauksesta voi seurata jatkos-

lossa.

sa ongelmia esimerkiksi työttö-

kiluoto 3:n ydinvoimalatyömaalla työskennelleiden puolalaisten

  

työntekijöiden palkkasaatava-asi-
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myysturvan kanssa. Saarron voi

assa. Käräjäoikeuden tuomio vel-

Mennessäni ensimmäisen kerran

voittaa Elektrobudowa Spolka Ak-

Sähköliiton yhdyshenkilönä alku-

cyjna -yhtiötä suorittamaan Säh-

vuodesta 2011 OL3:n työmaal-

köliitolle maksamattomia palk-

le, en olisi ikinä arvannut, kuinka

Pohjanmaalta kuuluu kummia.

ja noudattamalla sen määräyksiä,

kasaatavia lähes kahdeksan mil-

pitkäksi ja monimutkaiseksi tämä

Sähköliitto julisti viime vuoden

eli kilpailemalla rehdisti muiden

joonaa euroa viivästyskorkoineen

juttu muotoutuu. Suomessa ei

lopulla kahta Pohjanmaalla toi-

rehellisten urakoitsijoiden kanssa.

sekä korvaamaan liiton oikeuden-

välttämättä edes ymmärretä, mitä

mivaa sähköalan yritystä kohtaan

Näin menettelemällä näitä saar-

käynti- ja asianosaiskulut.

tuo järjestäytyminen ammattilii-

hakusaarron. Se on herättänyt

toon liittyviä keskusteluja ei olisi
tarvinnut käydä lainkaan.

välttää ottamalla selvää yleissito-

  

van työehtosopimuksen sisällöstä

Kanteissa olevat työntekijät

ton jäsenyyteen työntekijöiltä vaa-

melkoista parranpärinää alueen

työskentelivät lähetettyinä työn-

ti. Monelta se vei elannon kantei-

lehdissä. Keskusteluissa on ollut

Sähköliitto ei julista saartoa

tekijöinä puolalaisyhtiön palve-

den tullessa julkisiksi.

suoranaisia asiavirheitä ja viitta-

mielivaltaisesti. Sähköliiton halli-

uksia aiheeseen kuulumattomiin

tus voi julistaa saarron vasta, jos

seikkoihin.

työnantaja ei kehotuksista huoli-

luksessa pääosin vuosina 2009–

Riitaa tullaan vielä puimaan eri

2013. Työntekijät liittyivät Säh-

oikeusasteissa sekä mahdollisesti

köliiton jäseniksi ja vaativat, että

palataan vielä Euroopan Unionin

työnantaja suorittaa heille yleis-

tuomioistuimeen lausuntopyyn-

neuvotella jäsenilleen ja alal-

sitovan Sähköistysalan työehtoso-

nölle, ennen kuin riitaan saadaan

le työehtosopimukset sekä val-

pimuksen ja sitä edeltäneen Talo-

lainvoimainen tuomio aikaiseksi.

voa niiden noudattamista yhdessä

tekniikka-alan sähköasennustoi-

Silmiinpistävää oli se, millä ta-

matta korjaa tilannetta.

Sähköliiton perustehtävä on

Mukavaa vuoden alkua!

ammattiosastojen kanssa. Jos rik-

mialan työehtosopimuksen mu-

valla media uutisoi tämän ehkä

keitä ilmenee esimerkiksi Sähkö-

kaiset palkkasaatavat.

määrältään Suomen kaikkien ai-

liiton tai osastojen tekemillä työ-

kojen suurimman alipalkkauk-

maakäynneillä, liitto tai osasto on

teet elokuussa 2011 ja tammi-

seen liittyvän käräjäoikeuden tuo-

yhteydessä työnantajaan ja ker-

kuussa 2012 työntekijöiden (186

mion. Täytyy hämmästellä, kuin-

too, mitkä asiat tulisi hoitaa kun-

henkilöä) siirrettyä saatavansa

ka vähän asiasta uutisoitiin medi-

toon.

ammattiliiton perittäväksi. Kärä-

assa. Sen sijaan vähän myöhem-

jäoikeus katsoi tuomioissaan, että

min mediassa julkaistiin artikkeli,

jonka liitto voi julistaa. Saarron

töihin olisi tullut soveltaa Säh-

missä ay-liikettä koskevassa ikä-

syynä on tavallisimmin se, että

köliiton työehtosopimusta. Yritys

vässä asiassa uutisoitiin näyttä-

yritys on laiminlyönyt työehtojen

asiamiehineen ilmoitti määräajas-

västi otsikkoa myöten, että ”Pa-

noudattamisen ja rikkonut työeh-

HANNU LUUKKONEN

sa Satakunnan käräjäoikeudel-

peritehtaalta pois potkittu ay-ak-

tosopimusta. Hakusaarto tarkoit-

Varapuheenjohtaja

Sähköliitto nosti asiassa kan-

Saarto on laillinen toimenpide,

Osastot toimivat -ilmoitukset:
lähetä osoitteeseen
www.sahkoliitto.fi/ammattiosastot/
osastot-toimivat
Lehden tilaushinta:
30 €/vsk kotimaa
40 €/vsk ulkomaat
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Vuosi 2019 alkoi myrskyisästi. Ennätystuulet tekivät tuhoja maalla ja merellä. Aapeli-myrskyn raivaustöissä menehtyi yksi ihminen ja jopa 120 000 taloutta kärsi sähkökatkoista, jotka pahimmillaan kestivät kymmeniä tunteja. Sähköyhtiöiden mukaan häiriöt olisivat olleet vieläkin pahempia ilman maakaapelointiin tehtyjä investointeja. Myös Leppäkosken Sähkön asentajat joutuivat yhtiön satavuotisjuhlien sijasta korjailemaan sähkölinjojen myrskytuhoja. Lisää suurhäiriön korjaajista alkaen sivulta 10.

VA S A M A 1 / 2 0 1 9

3

EU-tuomioistuin linjasi Sähköliiton
ja puolalaisasentajien eduksi:
Suomen palkkamääräykset koskevat
myös lähetettyjä työntekijöitä
(Vasama 2/2015)

Satakunnan käräjäoikeus:
OL 3:n
ongelmalliset
aliurakoitsijat
(Vasama 4/2011)

Elektrobudowalla
ongelmia
Olkiluodossa
(Vasama 5/2011)

OL 3:
puolalaisfirmat
panttaavat
palkkatietoja
(Vasama 6/2011)

Olkiluoto 3:n
saarto peruuntui:
Irtisanomisasiassa päästiin
sopuun
(Vasama 11/2011)

Olkiluodon
puolalaisasentajien
ongelmat:
Saatavat
3 miljoonaa –
alin tuntipalkka
1,59 euroa
(Vasama 8/2011)
4
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Elektrobudowa
jättikorvauksiin
Satakunnan käräjäoikeus
tuomitsi puolalaisen Elektrobudowa SA:n maksamaan
miljoonakorvaukset Olkiluoto 3:n työmaalle lähettämilleen työntekijöille ja Sähköliitolle. Yrityksellä on aikaa
jättää valitus 22. helmikuuta saakka.


saanut lisäaikaa 22. helmikuuta

köliiton historian toistaiseksi pisin ja

tään työehtosopimusten ja tähän ta-

saakka jättää valitus hovioikeuteen.

saataviltaan mittavin.

paukseen liittyvän EU-tuomioistui-

Lainvoimaiseksi tuomio tulee, jos

Elektrobudowa AS on toiminut Ol-

yritys ei jätä valitusta määräaikaan

kiluoto 3:n työmaalla aliurakoitsija-

mennessä.

na. Pesti jatkuu yhä. Kolmosreak-

men ratkaisun puolustamisessa, hän
jatkaa.
– Käräjäoikeuden päätös viestii, et-

– Voidaan lähteä siitä, että vas-

torin on tilannut Teollisuuden Voi-

tei työn tilaaja voi vältellä omaa vas-

tapuoli valittaa, arvioi Sähköliiton

ma, joka puolestaan on palkannut

tuutaan menemällä urakoitsijoiden

asianajajana koko tähän mennessä

pääurakoitsijaksi ranskalaiskonser-

ja aliurakoitsijoiden selän taakse. Ti-

seitsemän vuotta kestäneen proses-

ni Arevan.

laajan tulee kunnioittaa suomalaisia

sin ajan toiminut Jari Kailiala Asianajotoimisto Kailiala & Palo Oy:stä.

Neljä vuotta sitten EU-tuomioistuin linjasi ennakkoratkaisus-

työehtoja, toteaa Sähköliiton varapuheenjohtaja Hannu Luukkonen.

Jos asiassa edetään hovioikeu-

saan, että toisesta EU-maasta Suo-

teen, prosessi pitkittyy jälleen vuo-

meen tulevan yrityksen on noudatet-

HYVIN SUURTA,

silla.

tava yleissitovien työehtosopimusten

PITKÄÄ JA MERKITTÄVÄÄ

palkkamääräyksiä. Ennakkoratkai-

Hyvin-sana eri laatusanojen parina

uden tuomio saataisiin ehkä vuo-

sua pyysi Satakunnan käräjäoikeus,

toistuu asianajaja Jari Kailialan kom-

U-maassa toimivan yrityksen on

den 2020 alkupuolella. Kyse on kui-

joka nyt joulukuussa teki vastaavan

menteissa, kun hän puntaroi ainut-

maksettava Suomeen lähettä-

tenkin laajasta ja vaikeasta asias-

ratkaisun.

laatuiseksi kutsumaansa oikeuspro-

TEKSTI: MINNA JÄRVENPÄÄ

E

– Normaalitilanteessa hovioike-

milleen työntekijöille suomalaisen

ta, joten voi olla hyvin mahdollista,

yleissitovan työehtosopimuksen mu-

että hovioikeuden päätöstä saadaan

sa Sähköliitossa iloitaan käräjäoikeu-

kaiset palkka, lomarahat, päivära-

odottaa pidempään. Jos korkein oi-

den ratkaisusta.

hat, matka-ajan palkat ja muut edut.

keus puolestaan myöntää valituslu-

Satakunnan käräjäoikeus antoi rat-

van, päätös saataneen kahden vuo-

maisille toimijoille, ettei Suomeen

tekijöitä. Vastapuolena on suuri puo-

kaisunsa ns. Elektrobudowa-jutussa

den sisällä.

voi tulla tekemään töitä työehtosopi-

lainen pörssiyhtiö. Oikeudenkäynnis-

– Ei voida liioin sulkea pois sitä

muksista välittämättä. Tällä on val-

sä on arvioitavana kysymyksiä, joilla

mahdollisuutta, että asiassa käänny-

tava merkitys suomalaiselle palkan-

voidaan katsoa olevan suuri yleisem-

malle kannalla kuin EU-tuomiois-

tään vielä uudelleen Euroopan uni-

saajaliikkeelle ja kotimaisille työeh-

pi merkitys.

tuin ennakkoratkaisussaan vuodel-

onin tuomioistuimen puoleen, mikä

tosopimuksia noudattaville yrityksil-

ta 2015. Päätös tarkoittaa, että puo-

tavanomaisella käsittelyaikataululla

le, Sähköliiton puheenjohtaja Sauli

toinen, ja siihen on sisältynyt EU-

lalaisen Elektrobudowa SA -pörssi-

pitkittäisi prosessia edelleen puoles-

Väntti sanoo.

tuomioistuimen ja työtuomioistui-

yhtiön on maksettava lähes 8 miljoo-

tatoista kahteen vuoteen.

17. joulukuuta.
Käräjäoikeus päätyi odotetusti sa-

naa Suomeen lähetettyjen puolalais-

Kailiala muistuttaa kuitenkin,

Vastapuolen vastavetoa odotelles-

– Päätös oli selkeä signaali ulko-

– Tapauksen käsittely kesti ennä-

sessia.
– Kyse on hyvin suuresta ydinvoimalatyömaasta, jossa on työskennellyt hyvin suuri määrä lähetettyjä työn-

– Prosessi on ollut hyvin pitkäkes-

men puoleen kääntyminen. Se on oi-

tyspitkään odottamattomien ja yllät-

keudellisesti ja työmäärältään hy-

ten sähköasentajien palkka- ja muita

että asia on koko ajan mahdollis-

tävienkin käänteiden johdosta. Kärä-

vin haastavaa, ja oikeudenkäyntikulut

saatavia. Tämän summan lisäksi

ta sopia.

jäoikeuden tuomitsemat tämäntasoi-

muodostuvat siksi suuriksi. Proses-

set jättikorvaukset työehtosopimuk-

si vaatii sen osapuolilta ja asianajajil-

SUOMESSA

sen laiminlyönnistä ovat harvinai-

ta asian hallitsemisen lisäksi erityistä

SUOMEN EHDOILLA

sia; kyseessä taitaa olla jonkinlainen

kärsivällisyyttä.

vuonna 2011 päättänyt 2,9 miljoo-

Sähköliitto haastoi Olkiluoto 3:a ra-

Suomen ennätys.

nan euron turvaamistoimesta, joka

kentavan Elektrobudowan vuonna

pysyy yhä voimassa.

maksettavaksi tuomittiin viivästyskorko ja oikeudenkäyntikulut.
Satakunnan käräjäoikeus on jo

Kailiala korostaa, että juttuun kuu-

Väntti pitää surullisena tilantee-

luu useita ennakkotapausluonteisia

2011 oikeuteen puolalaisten sähkö-

na, että näinkin merkittävässä raken-

kysymyksiä, jotka liittyvät niin Suo-

asentajien palkka- ja muiden saata-

nushankkeessa pääsee tapahtumaan

men kuin EU:nkin säädöksiin. 

VALITUSAIKAA

vien vuoksi. 186 asentajaa oli liit-

tällaisia.

22. HELMIKUUTA SAAKKA

tynyt Sähköliiton jäseniksi ja siirtä-

– Viranomaisvalvonta ja tilaajan

Tuomio ei kuitenkaan ole vielä lain-

nyt palkkasaatavansa liiton perittä-

vastuu pettivät täysin. Toivon, että

Vasamaan vuosien mittaan aiheesta

voimainen, sillä Elektrobudowa on

väksi. Oikeudenkäynti on ollut Säh-

ammattiliitot syventävät yhteistyö-

tehtyjen juttujen otsikoita

* Jutun yhteydessä on käytetty

SAK julkisti oman
työttömyysturvamallinsa
S

merkiksi karenssien kohtuullisuu-

ki olennaiset tiedot olisi saatava au-

konaisuutena ja tarjoaa uudistustyön

dessa: karenssit ovat alussa lieviä ja

tomaattisesti vuoden alussa käyt-

pohjaksi oman kannustavan työllisty-

kasvavat laiminlyönnin toistuessa.

töön tulleesta tulorekisteristä, Saana

misturvan mallinsa.

Työtön voi välttää ne korjaamalla lai-

Siekkinen toteaa.

AK haluaa uudistaa työttömyysturvan ja työttömien palvelut ko-

SAK:n kannustava työllistymistur-

Luottamus työttömään näkyy esi-

vaisuudessa etuuden kannalta kaik-

minlyöntinsä tai olemalla esimerkik-

va on yksinkertainen ja joustava työt-

si töissä, yrittäjänä, koulutuksessa

TUTKIMUS: KEIKKATYÖNTEKIJÄN

tömyyden aikainen toimeentuloturva,

tai muussa työllistymistä edistäväs-

AIKA KULUU TYÖN HAKEMISEEN

joka täydentää myös keikkatyötä te-

sä palvelussa.

Byrokratian purkamiseen kannus-

kevien toimeentuloa tarvittaessa.

– Nykyisellään työtön voi menet-

Malli luottaa työttömään mutta

tää kuukauden tai kahden toimeen-

meentulon ja sosiaaliturvan yhteen-

kannustaa samalla työntekoon. Tur-

tulon tahattoman laiminlyönnin

sovittamisen haasteita käsittelevä

van toisena puolena SAK:n mallissa

vuoksi. Pelkkä varoitus ensimmäisel-

tutkimus. SAK tilasi sen osana työt-

ovat laadukkaat palvelut, jotka tuke-

lä kerralla riittää. Aktiivimalli on toi-

tömyysturvan uudistamishanketta

vat työttömän työnhakua, kouluttau-

nen esimerkki viime vuosien turhista

ja tulevaisuuden ilmiöitä luotaavaa

tumista ja työkykyä.

muutoksista, jotka lisäävät pelkoa ja

Mahdollisuuksien aika -hanketta.

– Työttömyysturvan ja työttömien palveluiden ongelmien paikkailu

monimutkaistavat työttömyysturvaa,
Saana Siekkinen huomauttaa.

ei enää riitä. Suomen työttömyystur-

taa myös keikkatyöntekijöiden toi-

Työllisyystutkija Mikko Kesän toteuttaman Vajaalla työllä, valtavalla
vaivalla -tutkimuksen mukaan keik-

va on uudistettava seuraavalla hal-

TYÖAJAN TARKASTELUSTA

katyöntekijöiden työaika muodostaa

lituskaudella kokonaisuutena eikä

LUOPUMINEN PARANTAA KEIK-

epätasapainoisen kolmion.

vain pienissä paloissa, kuten tähän

KATYÖNTEKIJÄN TOIMEENTULOA

saakka on tehty, SAK:n johtaja Saa-

Keikkatyöntekijöiden toimeentulon

lisesti ja taloudellisesti usein vähän.

na Siekkinen painottaa.

parantamiseksi SAK esittää muun

Sen sijaan työntekijän aikaa kulut-

– Samalla työttömien palvelui-

muassa työajan tarkastelusta luopu-

tavat valtavasti töiden hakeminen,

hin on sijoitettava lisää voimavaroja

mista työttömyysturvassa sekä palk-

työttömyysturvan yhteensovittami-

niin, että voimme saavuttaa palvelui-

katyön ja yrittäjyyden välisen eron

nen ja erilaisten ongelmien ratkaise-

demme laadussa Ruotsia ja Tanskaa.

selkeyttämistä.

minen, tutkija Mikko Kesä toteaa ra-

Työttömien työkyvystä ja osaamisesta
on pidettävä huolta.

Kannustavassa työllistymisturvassa työajan tarkastelusta luovuttai-

– Ansiotyötä on keikkatyössä ajal-

portissaan.
Keikkatyöntekijöiden toimeentu-

siin sekä sovitellun päivärahan mak-

loa koskevaan tapaustutkimukseen

kratiaa, joka tekee nykyisestä järjes-

samisessa että työssäoloehdon tar-

haastateltiin 11 satunnaisesti vali-

telmästä työttömälle monimutkaisen.

kastelussa.

koitunutta henkilöä. Haastattelut to-

SAK:n malli purkaa turhaa byro-

teutettiin henkilökohtaisina laadulli-

Kiertue pysähtyy muun muassa Lahden Sibeliustalolle.

ÄÄNI TYÖLLE ON TYÖMARKKINAJÄRJESTÖJEN YHTEINEN KIERTUE

P

alkansaajien keskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK sekä Elinkeinoelämän
keskusliitto EK ja KT Kuntatyönantajat järjestävät yhdessä Ääni työlle -kier-

tueen. Sen tavoitteena on herättää laajaa keskustelua työelämästä ennen eduskuntavaaleja. Kiertueen aiheet liittyvät työllisyyteen, osaamiseen sekä koulutuksen ja tutkimuksen merkitykseen.
Ääni työlle -kiertue starttasi Sanomatalosta Helsingistä tiistaina 22. tammikuuta. Kiertue vierailee ennen vaaleja kaikkiaan 11 paikkakunnalla. Tulevat
kiertuepäivät ja -kaupungit ovat:
24.1. klo 17 Aaltosali, Jyväskylä
29.1. klo 17 Technopoliksen auditorio, Kuopio
5.2. klo 17 Sibeliustalon Puusepän verstas, Lahti
13.2. klo 17 kauppakeskus Puuvillan Areena, Pori
21.2. klo 17 Bock’s Corner Breweryn Garage, Vaasa
28.2. klo 17 Santa’s hotel Santa Clausin Kirnu, Rovaniemi
13.3. klo 17 Technopolis Peltolan Auditorium, Oulu
20.3. klo 17 kaupungintalon valtuustosali, Lappeenranta
26.3. klo 17 valtion virastotalon Aitiopaikka, Turku
2.4. klo 17 Fazer Food & Co, Tampere

Kannustavassa työllistymisturvas-

– Monet keikkatyöntekijät koke-

sa työttömyysetuuksia on vain kak-

vat joutuneensa byrokratialoukkuun,

si – ansioturva ja perusturva. Selke-

jossa toimeentulon turvaaminen

liehdokkaita ja päästä keskustelemaan heidän kanssaan. Paikalla on myös työ-

yttä tuo myös omavastuupäivistä luo-

edellyttää lukemattomien selvitys-

markkinoiden keskusjärjestöjen edustajia.

puminen.

ten toimittamista eri tahoille. Tule-

sina teemahaastatteluina 

Kaikille avoimissa tilaisuuksissa on mahdollista tavata alueen eduskuntavaa-

Lisätietoja ja ilmoittautumislinkit: www.sak.fi > Ajankohtaista > Tapahtumat

EHDOKAS, MUISTA VAALITUKI!
Sähköliiton jäsen, oletko asettumassa eduskuntavaaliehdokkaaksi?
Liitto tukee ehdokkaana olevia jäseniään, joten lähetähän tukihakemuksesi
osoitteeseen reijo.salmi@sahkoliitto.fi.
Vasama-lehti puolestaan haluaa haastatella sähköliittolaisia eduskuntavaaliehdokkaita. Ilmoittaudu tai ilmoita ehdokkaana oleva kaverisi siis osoitteeseen
vasamalehti@sahkoliitto.fi.

OIKEUSAVUSTA KONKREETTISESTI UUDELLA SIVULLA

S

ähköliiton toimihenkilöt neuvot-

keusapu käytännössä -alasivun löy-

sa päättää sen yli 200 päivää kestä-

televat vuosittain noin sata eri-

dät Pidämme puoliasi -osion alta.

neen lomautuksen perusteella. Entä

mielisyystapausta, joista osa päätyy

Päivitämme sivun sisältöä uusin esi-

miten ratkesi tilanne, jossa kahden

oikeuteen. Viimeisen kolmen vuoden

merkein, mutta näin alussa sivulla

samanlaista työtä tekevän palkassa

aikana liitto on hankkinut oikeus-

on seitsemän valaisevaa tapausta sii-

oli perusteeton ero?

avun kautta jäsenilleen noin miljoo-

tä, miten liitto on auttanut jäsentä

na euroa palkkaa ja korvauksia.

peräämään oikeuksiaan.

Nettisivuillemme on nyt koottu

Käy lukemassa esimerkiksi, mitä

uusi sivu, joka kertoo konkreettisesti

tapahtui, kun työnantaja väitti pur-

tosielämän esimerkein jäsenelle ar-

kaneensa työsuhteen jo ennen kuin

vokkaasta oikeusapupalvelusta. Oi-

työntekijä oli ilmoittanut haluavan-

Lue lisää: www.sahkoliitto.fi >
Pidämme puoliasi > Oikeusapu

Ehdokashakemusten jättöpäivä on 5. maaliskuuta, ja ehdokasasettelu vahviste-

käytännössä

taan 14. maaliskuuta.
Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 14. huhtikuuta. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 3.–9. huhtikuuta ja ulkomailla 3.–6. huhtikuuta. 
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Terveempää elämää
Nämä lahtelaiset ovat
armoitettuja urheilumiehiä
ja tuntevat olonsa juuri
nyt hyvinvoivaksi. On silti
huojentavaa kuulla, että
lipsumisia ja laiminlyöntejä
sattuu ja että löhöily ja itsensä
palkitseminen kuuluvat
heidänkin elämäänsä. Mitkä
Ilkan ja Vesan konstit sinäkin
voisit ottaa käyttöön?


6

TEKSTI: MINNA JÄRVENPÄÄ
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K

uka olet ja mitä teet?
– Olen Vesa Lindfors,
53-vuotias sähköasentaja ja
ammattiosaston puheenjohtaja Lahdesta. Perheeseeni kuuluu vaimo ja
kolme aikuista lasta.
Mitä terveys mielestäsi tarkoittaa?
– Mielestäni se pitää sisällään itsestään huolehtimisen sekä fyysisesti että
psyykkisesti.
Oletko mielestäsi juuri nyt terve ja
hyvinvoiva?
– Kyllä. Joskus aikaisemmin hyvinvointiani ovat verottaneet pienet tapaturmat: olkapään särky ja nilkkojen nivelsiteiden sijoiltaan meneminen sekä
erinäiset urheiluharrastuksissa sattuneet nyrjähdykset.
Mitkä asiat elämässäsi ylläpitävät
terveyttäsi?
– Runsas liikunta viikoittain, kiitos
urheiluharrastusteni.
Oletko aina ymmärtänyt pitää huolta itsestäsi?

– Täytyy myöntää, että en aina ja
laiminlyöntejä on päässyt tapahtumaan. Nykyään pyrin kuuntelemaan
kehoani ja pitämään parempaa huolta
terveydestäni.
Kaipaako jokin hyvinvoinnin osaalue petraamista?
– Yksi asia, joka varmasti parantaisi terveydentilaani, olisi tupakoinnin
lopettaminen. Lisäksi voisin parantaa
ruokailutottumuksiani. Rasvainen ruoka kelpaa minulle aina.
Kuinka usein ja miten liikut?
– Tällä hetkellä enimmillään neljä
kertaa viikossa noin puolitoista tuntia
kerrallaan erinäisissä harrastuksissa,
kuten lentopallossa, salibandyssa ja jalkapallossa. Liikunta on aina kuulunut
elämääni; olen harrastanut sitä aktiivisesti nuoresta lähtien.
Mitä tapahtuu, jos et pääse liikkumaan?
– Liikkumattomuus turhauttaa pidemmän päälle. Esimerkiksi nilkan ni-

”SÄÄNNÖLLINEN
LIIKUNTA JA TERVEET
ELÄMÄNTAVAT AUTTAVAT JAKSAMAAN
PAREMMIN ARJEN
KIIREESSÄ!”

VESA LINDFORS

– Yritän ottaa rennosti ja olla murehtimatta turhia asioita.
Mikä stressaa, mikä antaa
virtaa?
– Stressiä aiheuttaa eniten kiire.
Voimaa puolestaan antavat harrastukset, perhe ja kesällä mökkeily.
Kuinka stressaava työsi on?
– Nykyään vähemmän, sillä aiemmin stressiä aiheuttanutta urakkatyötä tulee tehtyä hyvin vähän. Työperäisen stressin välttää parhaiten jättämällä työasiat työmaalle. Niitä ei tarvitse
miettiä omalla vapaa-ajalla.
Onko työelämä muuttunut mielestäsi vaativammaksi?
– Urani alussa työmailla oli
mielestäni rennompi ilmapiiri. Nykyään tuntuu, että ainoa asia, johon halutaan panostaa, on työn
tehokkuus:
yritetään
tehdä sama työ vähemmällä
väkimäärällä.
Tämä aiheuttaa ajoittain arkeen stressiä.
Miten kiteyttäisit elämänfilosofiasi?
– Mennään päivä kerrallaan, eikä stressata turhasta!
Ketkä vaikuttavat hyvinvointiisi?
– Perhe antaa minulle energiaa. Urheilu on minulle tärkeää, ja perheeni on tukenut ja ollut ymmärtäväinen,
vaikka harrastukseni vievät välillä yhteistä aikaamme.
Mikä on hyvinvoinnin reseptisi
muille sähköliittolaisille?
– Säännöllinen liikunta ja terveet elämäntavat auttavat jaksamaan paremmin arjen kiireessä! 

K

velsidevammojen aiheuttama liikuntakielto oli ikävä.
Mitä liikkuminen antaa sinulle?
– Saan siitä hyvän olon ja virtaa arkeen.
Miten pidät huolta levonsaannistasi?
– Yritän nukkua vähintään 7–8 tuntia
yössä. Arki-iltaisin ja viikonloppuna lepään sohvalla ristisanatehtävien tai television parissa.
Millaiset ruokailutottumukset sinulla on?
– Olen melko kaikkiruokainen ja
avoin uusille mauille. Ruokailutottumukseni kaipaisivat kuitenkin parantamista, sillä syön tällä hetkellä vain yhden lämpimän aterian päivässä ja juon
paljon kahvia.
Miten herkuttelet?
– Kun haluan palkita itseni, haen
yleensä pizzaa ja nautin sen kanssa oluen.
Miten pidät huolta mielesi hyvinvoinnista?

uka olet ja mitä teet?
– Ilkka Jokela Lahdesta. Olen
työskennellyt LSK Electricsillä
asentajana vuodesta 2008 ja työsuojeluvaltuutettuna toista kautta. Olen ammattiosasto 059:n hallituksen varajäsen
ja Sähköliiton työympäristöasiain johtokunnan jäsen. Perheeseeni kuuluu
puoliso sekä 1- ja 3-vuotiaat tytöt.
Mistä hyvinvointi mielestäsi koostuu?
– Liikunnasta, oikeasta ravinnosta,
hyvistä sosiaalisista suhteista ja motivoivasta työstä.
Oletko mielestäsi juuri nyt terve ja
hyvinvoiva?
– Tilanne on hyvä, vaikka aina voi parantaa. Kaikkeen ei aika kuitenkaan riitä. Diabetes tuo omat haasteensa, mutta pitkä sairastaminen on antanut rutiinia ja uusi tekniikka helpotusta hoitoon. Teini-iässä ja vielä alle parikymppisenä hoitotasapaino oli huonompi,
koska kaikki muu kiinnosti enemmän.
Liikunnassakin oli hieman taukoa, ja
tupakoin vuoteen 2013 saakka. Omaan
sairauteen liittyvän uuden tekniikan ja
tiedon omaksuminen on lisännyt kiinnostusta liikuntaan entisestään. Lasten synnyttyä tavoite on olla heidän
elämässään terveenä mahdollisimman
pitkään.

ILKKA JOKELA

”LAPSIPERHEARJESSA
ON HAASTEITA, MUTTA
KUN LÄHTEE VAIKKA
SALILLE AAMUVIIDELTÄ ENNEN TÖIHIN
MENOA, EI HUKKAA
YHTEISTÄ AIKAA.”

Miten hoidat terveyttäsi?
– Liikkumalla säännöllisesti ja monipuolisesti: käymällä punttisalilla,
pelaamalla salibandya ja jalkapalloa,
lenkkeilemällä, pyöräilemällä ja maastossa liikkumalla. Ulkoilemme usein
perheen kanssa, ja näistä retkistä saa
liikunnan lisäksi kokonaisvaltaista hyvää oloa. Hyvällä ravinnolla on myös
suuri merkitys: olet mitä syöt.
Voisitko tehdä vielä enemmän hyvinvointisi eteen?
– Lapsiperhearjessa on haasteita,
mutta kun lähtee vaikka salille aamuviideltä ennen töihin menoa, ei hukkaa
yhteistä aikaa.
Millainen on liikuntahistoriasi?
– Jalkapalloa olen harrastanut seurassa 5-vuotiaasta 15-vuotiaaksi. Myöhemmin lajeja on tullut lisää, ja olen
aloittanut myös kuntosaliharrastuksen.
Kaveripiirissäni suurin osa on aktiivisia liikkujia ja entisiä jalkapallo- tai jääkiekkojunnuja.
Mitä tapahtuu, jos et pääse liikkumaan?
– 15-vuotiaana polven ristiside repeytyi onnettomuudessa, ja siitä johtunut
pitkä huili päätti käytännössä jalkapallon pelaamisen seuratasolla. Illalla olo
on tukkoinen, jos ei ehdi aamulla salille. Pahinta ehkä kuitenkin on, jos seuran sählyvuoro jää väliin. Siihen kun
liittyy myös kaverien näkemistä ja jutustelua. Elämässä on kuitenkin muutakin kuin harrastukset, eikä pidä surra
liikaa, jos jotain jää joskus harvoin tekemättä.
Mitä liikkuminen antaa sinulle?
– Todella paljon varsinkin, kun voimme liikkua yhdessä perheen tai kaverien kanssa. On huippua, kun omat lapset innostuvat liikkumaan!
Kuinka huolehdit palautumisesta?

– Lepo on tärkeä terveyden ylläpitäjä. Sauna palauttaa ehdottomasti parhaiten liikunnasta, eikä saunakaljaakaan kannata jättää väliin kalorien takia, koska se
on hyvä palkkio hikoilusta. Hyvät
yöunet olisivat palautumisen kannalta tärkeät, mutta aina niihin ei
lapsiperheessä ole mahdollisuutta.
Miten syöt?
– Syön säännöllisesti ja monipuolisesti ja käytän paljon kasviksia. Insuliinilääkityksen takia tarkkailen hiilihydraattimääriä. Punaista lihaa syön useana viikkona liikaa. Puolison ansiosta
ruokapöytään on onneksi tullut kasvisvaihtoehtoja, joiden määrää täytyisi lisätä. Kalaa syön viikoittain.
Miten herkuttelet?
– Syömällä hyvää ruokaa joko itse
tehtynä tai ravintolassa ja juomalla sen
kanssa hyvää viiniä.
Miten pidät huolta psyykkisestä hyvinvoinnistasi?
– Kun kroppa voi hyvin, mielikin voi
hyvin. Paha olo lähtee isommilla painoilla tai kovemmalla juoksulla.
Mikä stressaa, mikä antaa virtaa?
– Sähkötöissä tulee harvoin stressiä,
mutta luottamustehtävissä joutuu välillä painimaan hyvinkin hankalien asioiden kanssa, jotka voivat jäädä hiertämään. Perheestä saan voimia ja puolisolta mittaamattoman arvokasta tukea
asiassa kuin asiassa, rakkautta ja läsnäoloa. Lasten merkitystä ei voi oikein sanoin kuvailla. Varsinkin he, joilla lapsia
on, tietävät kyllä. Se on ainutlaatuista.
Kuinka hallitset työperäistä stressiä?
– Keskustelen sellaisen ihmisen
kanssa, jolla ei ole mitään kytköksiä kyseisiin asioihin.
Onko työelämä muuttunut mielestäsi vaativammaksi?
– Vaativuus on kasvanut törkeällä
vauhdilla, ja ennakoiminen on muuttunut vaikeammaksi koko tähänastisen
työurani ajan. Tietynlaista tasaisuutta
ei rakennustyömailla ole ollenkaan. Aina on joko pulaa tekevistä miehistä tai
sitten töistä, ja tekijät lomautetaan.
Millainen on elämänfilosofiasi?
– Tee jotain asialle, älä vain valita.
Ketkä vaikuttavat hyvinvointiisi ja
mielialaasi?
– Perhe on voimavara: kun kotona
asiat ovat hyvin, töissä jaksaa paremmin huononakin päivänä. Perhe on
myös motivaattori: haluan olla hyvä ja
terve puoliso sekä esimerkki lapsilleni
niin liikkumisessa kuin muissakin asioissa.
Millaisia hyvinvointineuvoja antaisit muille sähköliittolaisille?
– Syö hyvin ja säännöllisesti ja mieti,
mitä syöt. Tee itse ruokaa! Älä unohda
myöskään palkita itseäsi kovasta työstä.
Liiku säännöllisesti ja monipuolisesti, harrasta mahdollisuuksien mukaan
sellaisina aikoina, ettei se ole poissa
perheen yhteisestä ajasta. Muista lihashuolto siksikin, että olet sähkäri. Hartiat ja niska joutuvat kovalle rasitukselle, joten mars hierojalle säännöllisesti kuukauden tai puolentoista välein! 
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Masennuksesta voi
jo puhua työpaikallakin


TEKSTI: SEIJA PENTTILÄ

N

8

oin joka viides suomalainen
sairastuu
masennukseen
joskus elämässään.
Suurin osa masentuneista pystyy
käymään töissä. Masennuksen vuoksi sairauslomalle joutuneista nuorista yli 90 prosenttia palaa takaisin töihin. Työpaikoilla mielenterveyteen
liittyvistä asioista puhutaan aikaisempaa enemmän, mikä helpottaa
tuen saamista sairastuessa.

mistä. Myös se, ettei työtä ole mahdollista tehdä kunnolla tai että hyvin
tehdystä työstä ei saa palautetta ja
kiitosta, voi pitkän ajan kuluessa lisätä masennuksen riskiä.
Työterveyslaitoksen
erityisasiantuntija Pauliina Mattila-Holappa huomauttaa, että työ kuormittaa
eri ihmisiä eri lailla. Meidän kaikkien voimavarat myös vaihtelevat työuran aikana.

KIIRE JA VASTUU
PAINAVAT HARTEILLA
Työympäristö on yksi tekijä, joka
vaikuttaa alttiuteen sairastua masennukseen. Esimerkiksi ylipitkät työpäivät ja liian stressaava työ lisäävät riskiä sairastua masennukseen.
Työterveyslaitoksen tutkimus osoittaa, että koettu työstressi lisää masennusta 30-80 prosenttia. Vähintään 55-tuntista työviikkoa tekevillä on puolestaan 11 prosenttia suurempi riski sairastua masennukseen
kuin tavallisen 35-40 tunnin työviikon tekijöillä.
Pitkään jatkuva liiallinen työkuormitus voi olla terveydelle vaarallista.
Työn kiire, yllättävät tilanteet, suuri
vastuu toisista ihmisistä ja työn monet keskeytykset kuormittavat ih-

ESIMIES
AVAINASEMASSA
Masentunut ihminen voi töissä olla
väsynyt ja alavireinen. Hänen on ehkä vaikea keskittyä tehtäviin ja tehdä
päätöksiä. Masentunut voi myös jumiutua kielteisiin ajatuksiin tai ärtyä
helpommin kuin aikaisemmin.
Myös eristäytyminen muista ja välinpitämättömyys saattavat olla masennuksen oireita.
Mattila-Holappa neuvoo puhumaan esimiehen kanssa ajoissa, mikäli työntekijällä on uupumisen oireita tai hän sairastaa masennusta ja
kokee sen vaikuttavan työn tekemiseen.
– Esimiehen kanssa voidaan miettiä, millaisin keinoin työn kuormitusta on mahdollista vähentää.
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KAIKKI EIVÄT HALUA PUHUA
Jokainen voi itse päättää, kuinka paljon haluaa puhua omista asioistaan
työpaikalla. Siinä on paljon eroja ihmisten välillä ja toiset pitävät asiat
mieluiten itsellään. Mielenterveyden häiriöistä on edelleen vaikeampi puhua kuin fyysisistä sairauksista.
Mattila-Holapan kokemuksen mukaan ilmapiiri työpaikoilla on kuitenkin menossa parempaan suuntaan.
– Varhaisen tuen käytännöt ja
myös sairausloman jälkeen työhön
paluun prosessit ovat nykyisin monilla työpaikoilla jo näkyvillä. On
puhelinnumerot ja ihmiset. Näin tulee fiilis, etten ole ainut, jota tämä
asia koskee. Työntekijälle tulee lupa
hakea apua.
TYÖTERVEYSHUOLTO
AUTTAA
Masennusta, kuten muitakin sairauksia, voidaan hoitaa työterveyshuollossa. Työpaikan käytännön järjestelyissä esimiehen rooli on tärkeä. Mattila-Holappa muistuttaa, että masennuksen vaikutukset työkykyyn ovat usein ohimeneviä.
– Tavallisesti ihminen toipuu pitemmän ajan kuluessa ja sopivasti

”ESIMIEHEN
KANSSA VOIDAAN
MIETTIÄ, MILLAISIN
KEINOIN TYÖN
KUORMITUSTA
ON MAHDOLLISTA
VÄHENTÄÄ.”

Pauliina Mattila-Holappa kehottaa
sopeuttamaan työkuormituksen
kullekin työntekijälle sopivaksi.

mitoitettu työ voi edistää toipumista.
Jos työntekijän on vaikea suoriutua tehtävistään, esimiehen velvollisuus on puuttua asiaan. Hän voi
neuvoa ottamaan yhteyttä työterveyshuoltoon, jos kyse näyttää olevan terveyteen liittyvästä asiasta.
Viesti on, että työntekijä on yritykselle tärkeä. Mattila-Holappa toteaa,
että paljon riippuu asian esittämisen
tavasta.
Esimiehen on helpompaa puhua,
jos yrityksen ilmapiiri on avoin ja
on luontevaa kysyä toisen voinnista. Esimies voi esimerkiksi aloittaa
sanoilla, ”olen huomannut, että...”.
Asian puheeksi ottaminen saattaa olla masentuneelle iso helpotus.

TYÖAIKAA VOI LYHENTÄÄ
T

utkimusten mukaan työn muokkaus ja työajan lyhentäminen voivat aut-

taa masentunutta. Samoja keinoja voidaan käyttää jo, kun huomataan ensimmäisiä merkkejä liiallisesta kuormittumisesta. Työajan pituus vaikuttaa kouriintuntuvasti siihen, kuinka ihminen jaksaa tehdä työtään.
Jos voimat hiipuvat, työaikaa on mahdollista lyhentää monella tavalla.
ANSIOT EHKÄ VÄHENTYVÄT
Tietyin ehdoin kokonaistyöaikaa voidaan lyhentää niin, että työntekijä tekee tavallista lyhyempää päivää tai lyhyempää työviikkoa. Työntekijä voi myös itse haluta siirtyä
osa-aikatyöhön. Silloin hän hyväksyy sen,

ARKISET ASIAT TÄRKEITÄ
Pauliina Mattila-Holappa sanoo, että
hyvässä työyhteisössä hyväksytään
se, että kaikkien voimavarat vaihtelevat työuran aikana.
Työpaikan rohkaiseva ilmapiiri,
arvostus ja esimiehen tuki antavat
voimavaroja koko työpaikalle. Arkinen huomaavaisuus – huomenet,
tervehdykset, katse puhujaan päin rakentavat luottamusta ja myönteistä henkeä. 

että ansiot pienenevät. Myös työajan väliaikainen lyhentäminen voi suojella työkykyä.
Silloin työntekijä, työnantaja tai työterveyslääkäri voivat tehdä aloitteen osasairauspäivärahan hakemisesta.
Työn muokkauksen keinoja ovat esimerkiksi tehtävien pilkkominen pienempiin
osiin esimiehen tai työkaverin avulla. Myös
parin kanssa työskentely voi auttaa. Taukojen lisääminen tai siirtyminen väliaikaisesti pois esimiestyöstä voivat palauttaa
voimavaroja.
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Juupeli, mikä Aapeli!
Tämän vuoden aloitti Aapeliksi
ristitty tammikuun myrsky. Pasi
Ylönen työkavereineen aloitti
vikojen korjaustyöt hankalissa
oloissa jo päivää ennen kuin
Aapeli iski. Kolmantena
päivänä päästiin jo ennakoivaan
puidenpoistoon.


TEKSTI: MINNA JÄRVENPÄÄ



KUVA: RAIMO KOLEHMAINEN

K

un enemmistö meistä suomalaisista uudenvuodenpäivänä
puolilta päivin kaapi perunasalaatin jämiä lautaselle ja lämmitti nakkipaketin loput, rautalampilainen jakeluverkkoasentaja Pasi Ylönen työkavereineen aloitti 12-tuntisen työpäivän.
Tiedossa oli jo, että seuraavana eli Aapelin nimipäivänä olisi myrskytuhoja
luvassa. Ylönen ja kumppanit olivatkin
etukäteen ilmoittautuneet Savon Voiman varallaolijoiksi.
Kutsu töihin tulikin jo tammikuun 1.
päivänä kello 12:ksi. Ensimmäisten tuhojen korjaamisessa meni yli keskiyön.
2. tammikuuta Aapelin päivänä, josta myrsky sai nimensäkin, aamuseitsemältä alkanut työrupeama päättyi, kun
Ylönen ja työpari pääsivät iltakahdeksan jälkeen kotiin. Suur- ja pienjänniteviat pitivät kiireisenä yksitoista tuntia.

”MEILLÄ SAVOSSA
ON OLLUT LIIAKSIKIN
LUNTA. VAASASSA
TAAS, JONNE MUUTAMAT TYÖKAVERIT
LÄHTIVÄT, TUULI ON
HAITANNUT TÖITÄ
ENITEN.”

Vuoden kolmantena päivänä Voimatelin asentajat alkoivat vähitellen päästä ennakoivan puidenpoiston pariin,
kun kiireisimmät viat oli saatu korjattua. Eniten töitä teettivät linjoille katkenneet mäntyjen ja kuusten latvat ja
niille taipuneet ”räippäpuut”, ohuet
koivut ja lepät.
ASTA JA VEERA
– ÄKÄISET KESÄNAISET
Aikamoinen alku vuodelle! Monissa
myrskyissä työskennelleelle Pasi Ylöselle Aapeli ei kuitenkaan ollut niin
hurja kuin sen äkäisemmät edeltäjät, kesämyrskyt Asta ja Veera vuodelta 2010.
Asta osui heinäkuun viimeisenä päivänä erityisesti Savoon, katkaisi junaliikenteen, mykisti kännykät ja aiheutti
arviolta 20 miljoonan euron vahingot.
Veera riehui 4. elokuuta varsinkin Keski-Suomessa, kun edellisen myrskyn
tuhojen raivaaminen oli vielä kesken.
RYTINÄÄ, PUOMEJA
JA SAHAAVIA LÄMPÖTILOJA
Jakeluverkkoasentajien työolosuhteet
ovat näin talviaikaan hankalat. Eri alueilla talvisia korjaustöitä vaikeuttavat
eri asiat.
– Meillä Savossa on ollut liiaksikin
lunta. Vaasassa taas, jonne muutamat
työkaverit lähtivät, tuuli on haitannut
töitä eniten.
Jos ei ihan tienposkessa pääse työskentelemään, tilanteen mukaan kulkupeliksi valitaan sukset, moottorikelkka
tai mönkijä.
– Auraamattomat tiet, katkenneet
puhelinyhteydet, teille pystytetyt puomit, Ylönen luettelee eteen tulevia ongelmia.
Aapeli-myrskyn jälkiä korjattiin
myös sahaavissa lämpötiloissa: napakimmillaan pakkasta oli 24 astetta,
mutta isoimman kiireen mentyä ilma
lämpesi plusasteiden puolelle.
Kun metsä on täynnä katkenneita
latvuksia ja taipuneita puita, on muistettava, että puu voi myös kaatua päälle. Välillä pimeässä käy melkoinen rytinä.

Yllätyksiin ja muutoksiin pitää varautua. Työkohteessa voi selvitä, että laajempi alue pitääkin ajaa sähköttömäksi, että työ saadaan turvallisesti tehtyä.
PIDETÄÄN HUOLI
MYÖS KAVEREISTA
Ylösen ja kumppaneiden työvuoron
palkitsevin hetki, kun korjaustyö valmistuu ja pääsee seuraavan kimppuun
tai sitten jo huilaamaan.
– Kyllähän sekin jo yksinään palkitsee, että pääsee syvän ojan tai muun pahan esteen ylitse kelkalla. Tai se, että
selviää metsästä autolle takaisin.
Sähkönkäyttäjiltä tulee kiitollista palautetta, kun asentajat saapuvat paikalle. Moni keittäisi kahvitkin, mutta kahvipöytään eivät asentajat jouda.

Energiateollisuuden
Sähkökatkokartta.fi-palvelun viimeiset kolme
päivää sisältävä grafiikka näytti 3. tammikuuta tältä.
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Pasi Ylönen uskoo, ettei maaseudun
asukkaita paljon tarvitse ohjeistaa varautumaan sähkökatkojen varalle.
– Kyllä se täällä tiedetään, että lämpöä, evästä ja vettä pitää varata.
Yksi neuvo häneltä kuitenkin heltiää
sähkön käyttäjille.
– Sen lisäksi, että varaudutte itse, pitäkää huolta myös kavereista, esimerkiksi vanhuksista, jotka eivät itse pysty huolehtimaan katkoihin varautumisesta.
SAATTAAHAN SITÄ 20 TUNNIN
JÄLKEEN VAKAVOITUAKIN
Pasi Ylönen ei herkeä kiittelemästä Voimatelin porukan toimintaa ja työlle
omistautumista poikkeusoloissa.
– Juuri Aapelin kaltainen tilanne
vasta luokin yhteishenkeä. Pidämme
tsemppiä yllä huumorin avulla, mutta
saattaa sitä joku vakavoituakin 20 työtunnin jälkeen, hän sanailee.
– Kaverit antavat itsestään paljon ja
ovat vielä hyväkuntoista porukkaa. Miten vain mahtaa käydä, kun eläkeikä
nousee 67–68 vuoteen?
Myrskytuhojen
jälkimainingeissa
esille nousee aina sähköverkon maakaapeloinnin eteneminen. Pasi Ylönen
muistuttaa, että kaapelointi on kallista
ja että jo siirtämällä verkot tienvarteen
joudutetaan vikojen havaitsemista ja
korjaamista. 

AAPELI NU
MEROINA
4
1
,6 m/s
kov
immat puu
skat merell
ä

32

tuulen k ,5 m/s
keskiarvon ymmenen minuutin
opeus Ahve
nanmaalla

20 m

puuskatu/s
maa-alueuillta
la

Pasi Ylönen toivottaa alalla työskenteleville hyvää
alkanutta vuotta työn ja vapaan merkeissä.
– Annatte itsestänne paljon, hän kehaisee.
VA S A M A 1 / 2 0 1 9
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Leppäkoski juhli
työn merkeissä



TEKSTI JA KUVAT: RIITTA KALLIO
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”ILLAN JUHLAT
JÄÄVÄT MEILTÄ
VÄLIIN, MUTTA
TOIVOTTAVASTI TYÖNANTAJA JÄRJESTÄÄ
MEILLE MYÖHEMMIN
KORVAAVAT PIRSKEET, ASENTAJAT
NAUROIVAT.
Korkean paikan työskentely kävi Juha Vilpolta ja Masi Lehtoselta jo rutiinilla.

L

eppäkosken Sähkön verkon
henkilökunta vietti yhtiön satavuotisjuhlaa 4.1. töitä tehden, kun konsernin muu henkilökunta juhli Ikaalisten Kylpylässä. Verkkopalveluiden henkilökunta oli Aapeli –
myrskyn viankorjaustöissä jakelualueellaan lähinnä Ylöjärven – Parkanon
suunnilla.
– Ensin piti saada kaikille asiakkaille sähköt, juhlimaan ehdimme myöhemmin, verkostojohtaja Matti Virtanen selvensi.
Virtanen arvio, että Aapeli-myrskyn aiheuttamat vahingot alueen sähköverkolle olivat samaa luokkaa kuin
parin vuoden takaisen Tapani-myrskyn, joka oli pahin 20 vuoteen. Aapelin kustannukset yhtiölle ovat miljoonan euron luokkaa.
– Aapelin aiheuttama työ jatkuu
viikkoja, kun korjaamme asiakkaiden
ilmoitusten mukaan vielä pienjännitevikoja ja poistamme myrskytuulen
kaatamia, johtoja uhkaavia konkelopuita. Lainmukaiset korvaukset maksamme asiakkaille kuuden kuukauden
kuluessa sähkökatkosta.

MOOTTORISAHA VERKOSTOASENTAJIEN APUNA
Aapeli-myrskyyn sisältyi kovia tuulia ja
nopeita sään vaihteluita. Kun vesikeli
muuttui parissa tunnissa pakkaseksi ja
alkoi kova lumisade, joka tarttui märkiin puihin, suurhäiriön ainekset olivat valmiina tuulen voimistuessa. Ahvenanmaalla ja Vaasan Raippaluodossa myrsky kaatoi metsiköitä, mutta sisämaassakin Aapeli puhalsi puita nurin.
Eräs erikoisimmista myrskytuhoista osui Hämeenkyröön, missä suuri osa
komeaa, parikymmentä metriä korkeaa kuusiaitaa keikahti juurineen nurin.
Puurivistö kaatui kohti läheistä omakotitaloa, mutta pihassa kasvava iso tammi ja sen vieressä kulkeva pienjännitelinja pylväineen ottivat painavan lastin
vastaan. Talo säilyi ehjänä, mutta sähköpylväs katkesi kuin tulitikku.
Vaarallisen näköistä kuusirytöä raivaamaan tulivat Leppäkosken Sähkön
Ylöjärven rakennustiimistä verkostoasentajat Juha Vilppo ja Masi Lehtonen. Pitkälaippaisten moottorisahojen
lisäksi työparilla oli apunaan nosturiauto, jonka häkistä käsin asentajat pääsivät sahaamaan katon päällä roikkuvia
kuusenlatvoja poikki.

Satavuotista olemassaoloaan juhliva Leppäkosken Sähkö Oy on julkaissut historiakirjan yrityksen vaiheista. ”Vuosisata virtaa ja kasvua” on
tietokirjailija Leena Vaahteran käsialaa ja uusista kuvista vastaa muotokuvaaja Sirpa Ryyppö. Tyylikäs kirja maalaa kuvaa maaseudun sähköistämisestä, yhtiön kasvuvaiheista ja avaintekijöistä. Toimitusjohtaja,
DI Juha Koskisen esipuheessa määritellään yhtiön nykyiseksi tehtäväksi
tuottaa asiakkailleen kestäviä energiaratkaisuja muuttuviin asiakastarpeisiin. Kirja paljastaa myös sen, että peruskoulutukseltaan Koskinen on
sähköasentaja.

HELIKOPTERIA
TARVITTIIN SAARILLA
Haastetta hankalalle hommalle lisäsi osaltaan sekin, että maassa ja kuusenrunkojen lomassa kiemurtelevassa sähkökaapelissa oli virta päällä. Onneksi kyseessä oli vain 0,4 kilowatin
pienjännitelinja.
Takanaan asentajilla oli jo kaksi pitkää keskiyöhön asti kestänyttä myrskynraivauspäivää, mutta se ei tahtia
haitannut. He hoitivat tämänkin kohteen harkiten, ammattitaitoisesti ja tehokkaasti rikkomatta puolittain kaatuneiden kuusten alla olevan talon rakenteita.
– Illan juhlat jäävät meiltä väliin,
mutta toivottavasti työnantaja järjestää meille myöhemmin korvaavat pirskeet, asentajat nauroivat.
Julien jälkeisenä lauantaina saatiin
Leppäkosken jakelualueen viimeisetkin tiedossa olevat vikapaikat korjattua, kun Ylöjärvellä sijaitseviin Iso- ja
Pikku Otavan saariin vietiin korjausmiehet ja -kalusto helikopterilla. Ilmasta käsin vikapaikat löytyivät nopeasti ja sähkölinjalle kaatuneet puut
poistettiin. Vikaantuneen johto-osan
korjauksen jälkeen sähköt saatiin kytkettyä kaikille saarissa oleville yli 70
käyttöpaikalle.
AAPELI KATKOI SÄHKÖT
JOPA KOLMEKSI VUOROKAUDEKSI
– Eniten keskijänniteverkon vikoja, yhteensä 138 kappaletta oli Parkanossa ja Kihniöllä. Onnistuneita valvomosta käsin etäkäytöllä tehtyjä jälleenkytkentöjä oli 150. Pisimmät sähkökatkot verkkoalueellamme olivat yli
kolmen vuorokauden mittaisia, käyt-

töpäällikkö Jukka Rajala summaa talvimyrskyn vaikutuksia jakelualueella.
Hän laskee, että enimmillään runkoverkon vikoja oli yhteensä noin 6000
asiakkaalla. Ongelmallisista paikoista
valtaosa oli jakelualueen pohjoisosissa.
Kihniön ja Parkanon haja-asutusalueilla vikoja oli eniten, sillä metsäisellä ja
vaikeakulkuisella alueella on yli 700 kilometriä ilmajohtoa. Myös lumi ja pimeys vaikeuttivat korjausmiehistön työtä.
– Pohjoisen jakelualueemme runkoverkon viat saatiin korjattua torstai-iltana, jonka jälkeen päästiin koko miehistön voimin pienjännitevikojen korjaukseen ja johdon päälle lumen painosta
taipuneiden puiden poistoon. Apunamme oli lisäksi työryhmiä Tampereen Verasta ja Sallila Energialta sekä ulkopuolisia urakoitsijoita motoineen ja kaivinkoneineen, Rajala kertoi.
SATOJA VIKAILMOITUKSIA
JA TIEDUSTELUJA
– Nostimme varautumisastetta jo uuden
vuoden aattona ja käynnistimme suurhäiriöorganisaation heti ensimmäisten
vikojen ilmaannuttua, jolloin siirsimme myös vikapuheluiden vastaanoton
omaan asiakaspalveluumme. Vikapuheluiden vastaanottajia oli paikalla
useita varhaisesta aamusta iltaan saakka ja yön tunteina vikapuheluihin vastattiin Satapirkan Sähkön valvomosta.
Valitettavasti
linjat
ruuhkautuivat
välillä, sillä puheluita tuli satoja, Rajala summaili.
– Myös pienjänniteverkon vikoja kirjattiin paljon ja ilmoituksia niistä tulee lisää, kun asiakkaat käyvät esimerkiksi mökeillään tarkastamassa
myrskyvahinkoja. 
VA S A M A 1 / 2 0 1 9
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KÄRKIMIES

LÄHETETYN TYÖNTEKIJÄN TIE ON PITKÄ
MITEN ELEKTROBUDOWA-OI-

jen työntekijöiden työehtoja koske-

KEUDENKÄYNTI LÄHTI LIIK-

vat riitaisuudet saada ratkaistuksi

KEELLE?

muulla tai ainakin tehokkaammal-

Puolalainen Elektrobudowa SA

la tavalla. Tässä oikeudenkäynnis-

teki Olkiluodon ydinvoimalatyö-

sä kysymys on tosin poikkeuksel-

maan pääurakoitsijan Arevan

lisesta prosessista, ja selvää on,

kanssa urakkasopimuksen säh-

että EUTI:n ja työtuomioistuimen

köjärjestelmien rakentamistöistä.

puoleen kääntymiset ovat pitkit-

Työt alkoivat vuonna 2008.

täneet prosessia. Siitä huolimatta asian käsittely on kestänyt ko-

Yhtiön työntekijät olivat lähetettyjä työntekijöitä. Heihin sovelle-

vin pitkään.

taan lähetettyjä työntekijöitä kos-

Lähetetyn työntekijän työsken-

kevaa lakia, jota tulee tulkita lähe-

tely on tilapäistä, jolloin siihen

tettyjä työntekijöitä koskevien EU-

liittyvät riitaisuudet tulisi ratkais-

säädösten mukaisesti. Lainsää-

ta tehokkaasti ja riitoja tulisi pyr-

dännöllä pyritään yhtäältä takaa-

kiä välttämään. Sekä työnanta-

maan vilpitön kilpailu kotimaisten

jan että työntekijän edun mukais-

sekä valtioiden välisiä palvelu-

ta olisi, että työehdot, erityisesti

ja tarjoavien yritysten välillä. Toi-

palkka, olisivat etukäteen helposti

saalta lainsäädännöllä pyritään ta-

selvitettävissä ja että ratkaisu saa-

kaamaan, että lähetettyihin työn-

taisiin nopeasti ilman vuosia kes-

tekijöihin sovelletaan vastaanotta-

tävää oikeudenkäyntiä, mikäli eh-

van jäsenvaltion vähimmäissuojaa

doista syntyy erimielisyyttä.

koskevia pakottavia ydinsääntöjä,

Tulisiko nämä asiat ratkaista

muun muassa vähimmäispalkkaa.

jossain erikoistuomioistuimessa,

Yhtiön olisi lain mukaan tul-

lautakunnassa tai välimiesoikeu-

lut työsopimuksia tehdessään il-

dessa? Voitaisiinko muutoksen-

moittaa sovellettavasta työehto-

hakua rajoittaa? Tulisiko tuomio-

sopimuksesta työntekijöille, mut-

istuimen käsitellä nämä asiat kii-

ta näin se ei toiminut. Yhtiö oli

reellisinä?

kuitenkin ilmoittanut tilaajalle ja

Mitä voitaisiin toisaalta tehdä

myös aluehallintovirastolle nou-

riitojen välttämiseksi? Tulisiko pe-

dattavansa Sähköistysalan työeh-

rustaa sovitteluelimiä ja määrätä

tosopimusta.

sovitteluun osallistuminen pakolliseksi? Voitaisiinko tilaajan vastuu-

Sähköliitossa havaittiin, että yhtiö ei ilmoituksistaan huolimat-

la ja selkeitä. Päivärahan maksa-

us antoi tuomionsa 17.12.2018.

en kriteerien määritteleminen. Sii-

ta tai velvoitteita vielä lisätä, voi-

ta noudattanut Sähköistysalan työ-

misen osalta edellytyksien tulee

Käräjäoikeus hyväksyi Sähköliiton

hen on tukeuduttu, kun lähetet-

taisiinko työehtojen valvontaa te-

ehtosopimuksen ja sitä edeltä-

olla samat kuin paikallisilla työn-

vaatimukset ja velvoitti yhtiön suo-

tyjä työntekijöitä koskevaa direk-

hostaa, ja olisiko näillä seikoilla

neen työehtosopimuksen määrä-

tekijöillä.

rittamaan pääomaa lähes 8 mil-

tiiviä on vuonna 2018 uudistettu.

merkitystä?

joonaa euroa viivästyskorkoineen

Työehtosopimusten merkitys on
siis korostunut.

yksiä. Työntekijöille ei esimerkiksi
maksettu urakkapalkkaa eikä päi-

ratkaistavaksi jätettiin, täyttyvät-

ja oikeudenkäyntikulut. Tuomio ei

värahaa. Suuri osa työntekijöistä

kö EUTI:n asettamat edellytyk-

ole vielä lainvoimainen, ja yhtiö

liittyi Sähköliiton jäseniksi ja siir-

set. Yhtiö kiisti edellytykset kat-

hakenee siihen muutosta.

si saatavansa liitolle perittäväksi.

soen muun muassa, ettei työhön

Sähköliitto nosti asiassa kanteet

tule soveltaa Sähköistysalan työ-

elokuussa 2011 ja tammikuus-

ehtosopimusta. Tämän vuoksi asi-

sa 2012.

Mikäli käräjäoikeuden tuomios-

Riitoja ei kuitenkaan pysty kokonaan välttämään, ja selvää on,
että ammattiliton aktiivisuudel-

ta ei tule lainvoimaista, kuten voi-

la on käytännössä suuri merkitys

daan olettaa, joudutaan vielä odot-

epäkohtien esille nostamisessa.

tamaan lopullista tuomiota. Asias-

Näin tässäkin asiassa, jossa voi-

SAAVUTETTU JOTAIN?

sa on olemassa ennakkoluonteisia

daan joutua odottamaan lopullis-

assa käännyttiin jopa kahteen eri

Kysymys on suomalaisen työelä-

kysymyksiä, joten on mahdollista,

ta ratkaisua vielä pitkään, pidem-

kertaan työtuomioistuimen puo-

män, työntekijöiden ja yritysten

että lopullinen päätös asiassa saa-

pään kuin ydinvoimalan valmis-

MITEN OIKEUDENKÄYNTI ON

leen koskien sitä, mitä työehto-

kannalta tärkeästä asiasta: yleis-

daan vasta korkeimmalta oikeu-

tumista.

EDENNYT?

sopimusta työhön tulee soveltaa.

sitovan työehtosopimuksen merki-

delta. Oikeudenkäynti saattaa jat-

Oikeudenkäynti on melkoisen ai-

Lausunnot saatiin marraskuus-

tyksestä lähetettyjen työntekijöi-

kua vielä jopa 5–6 vuotta.

nutlaatuinen.

sa 2016 ja syyskuussa 2017. Yh-

den työehtojen määrittäjänä.

Käräjäoikeus kääntyi vuonna

tiö esitti myös joitakin uusia väit-

ONKO TÄHÄN MENNESSÄ

Kyse on kummankin osapuolen

EUTI:n tuomio on yleisesti ot-

kannalta merkittävästä summas-

2013 EU-tuomioistuimen (EUTI)

teitä kiistämisensä perusteeksi. Se

taen hyvin merkittävä. Siinä vah-

ta. Jos ratkaisu saadaan vasta yli

puoleen, joka tuomiossaan helmi-

muun muassa väitti saatavien osin

vistetaan, että vähimmäispalkko-

kymmenen vuoden oikeudenkäyn-

kuussa 2015 totesi Sähköliitolla

vanhentuneen. Yhtiö katsoi myös,

ja koskevia kysymyksiä säännel-

nin jälkeen, ei voida puhua ko-

olevan oikeus nostaa kanne. EUTI

että tilanteessa, jossa työhön kat-

lään työsuhteeseen sovellettavas-

vin tehokkaasta oikeudenkäynnis-

myös vahvisti, että palkat voidaan

sotaan soveltuvan kaksi yleissito-

ta lainsäädännöstä riippumatta

tä. Oikeudenkäyntikulut nousevat

määritellä työehtosopimuksen mu-

vaa työehtosopimusta, Sähköis-

vastaanottavan jäsenvaltion lain-

suuriksi, ja viivästyskorkoja kertyy

kaisesti urakkapalkkana, työnteki-

tysalan työehtosopimus ei ole EU-

säädännön tai kansallisen käytän-

hyvin huomattava määrä. Tämä to-

jät voidaan sijoittaa palkkaryhmiin

säädösten mukainen yleissitova

nön mukaisesti sillä ehdolla, että

sin antaa osapuolille aiheen asian

työehtosopimuksen mukaisesti

työehtosopimus, jonka mukaan vä-

määritelmällä ei estetä palvelujen

sopimiseen.

ja päiväraha, matka-ajan korvaus

himmäispalkka määräytyisi. Kai-

vapaata tarjoamista jäsenvaltioi-

ja lomaraha ovat osa vähimmäis-

ken kaikkiaan riitaa oli kovin mo-

den välillä. EUTI toteaa, että vas-

MITEN RIITOJA VOISI

Kailiala & Palo Oy

palkkaa. Edellytyksenä on kuiten-

nesta seikasta.

taanottavan jäsenvaltion asiana on

RATKAISTA JA JOPA VÄLTTÄÄ?

toiminut Sähköliiton

vähimmäispalkkojen laskentata-

Oikeudenkäynnin pitkä kesto he-

asianajajana koko

van ja vähimmäispalkkoja koskevi-

rättää kysymyksen, voisiko lähetty-

Elektrobudowa-prosessin ajan

kin, että säännökset ovat pakottavia ja että ne ovat olleet saatavil-
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Seitsemän vuotta kanteiden
nostamisen jälkeen käräjäoike-

JARI KAILIALA
varatuomari, asianajaja,

JÄSENPALVELUT
JÄSENREKISTERIUUDISTUS ON
HYVÄ SYY
PÄIVITTÄÄ TIETOSI

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

&

Sähköliiton jäsenrekisteri uudistuu
kevään aikana, ja juuri nyt on hyvä
aika tarkistaa tietosi rekisteristä ja
päivittää ne tarvittaessa. Näin varmistat, että uuteen rekisteriin siirtyvät voimassa olevat tietosi ja pysyt ajan tasalla jäsenyyteesi liittyvistä asioista.
Tarkistaaksesi jäsentietosi ja päivittääksesi niitä kirjaudu nettisivuillamme jäsenrekisteriin ja mene kohtaan Omat tiedot. Jäsenrekisterin
löydät ylälaidan Liiton muut verkkopalvelut -valikosta.
Jos esiin tulevat tietosi eivät enää
pidä paikkaansa, klikkaa Päivitä yhteystietojasi ja korjaa muuttuneet
tiedot. Muista painaa lopuksi Päivitä-painiketta.
Mikäli olet unohtanut salasanasi,
saat uuden salasanan klikkaamalla
linkkiä Jos olet unohtanut salasanasi, klikkaa tästä. Uusi salasana tulee
valintasi mukaan sähköpostiisi tai
puhelimeesi tai molempiin antamalla käyttäjätunnuksesi ja painamalla
Lähetä-painiketta.
Jos et ole aiemmin kirjautunut jäsenrekisteriin, käytä käyttäjätunnuksena omaa jäsennumeroasi ja salasanana postinumeroasi. Järjestelmä
vaatii ensimmäisellä kirjautumisella vaihtamaan salasanan. Järjestelmä hyväksyy 8–12 kirjainta käsittävän salasanan, jossa tulee olla kaksi seuraavista kolmesta vaihtoehdosta: isoja tai pieniä kirjaimia tai numeroita.
Huomaathan, että salasana jäsenrekisteriin ei ole sama kuin työttömyyskassan sähköiseen asiointipalveluun!
Mikäli et pääse kirjautumaan jäsenrekisteriin tai sinulla ei ole tietokonetta käytössäsi, ota yhteys jäsenrekisteriin. Yhteystiedot löydät tämän sivun ylälaidasta.

&
ETU ECKERÖ LINELLA NOUSI 20 PROSENTTIIN
Eckerö Linen tajoamat edut SAK:n

pahinnasta. Edun saadaksesi sinun

jäsenliittojen jäsenille on päivitet-

tulee käyttää verkkokaupassa uutta

ty, ja nyt alennus on 20 prosenttia.

tuotekoodia JARJ19.

Alennus lasketaan reitti- ja risteilymatkojen päivittäisestä verkkokaup-

Varaudu esittämään Sähköliiton
jäsenkorttisi lähtöselvityksen yhte-

ydessä.
Kesän huippusesongin aikana

kennöi päivittäin kolme vuoroa Helsingistä Tallinnaan ja päinvastoin.

1.7.–11.8. etu on tuttuun tapaan
kiinteä 10 prosenttia.
Eckerö Linen M/S Finlandia lii-

Lue lisää ja varaa:
www.eckeroline.fi/sak
VA S A M A 1 / 2 0 1 9
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Alanvaihto vaati
uskoa itseen
Niin voi elämä muuttua: aiemmin keskittymiskyvyttömäksi
leimautunut pääsi teoriatuntien makuun ja suunnittelee
jatko-opintojakin sähköalalla.


TEKSTI: MINNA JÄRVENPÄÄ

”HALUAN MYÖS OMALLA
JÄSENYYDELLÄNI
TUKEA AMMATTILIITTOJEN TEKEMÄÄ
TYÖTÄ TYÖNTEKIJÄN
OIKEUKSIEN PUOLESTA.”

16

VA S A M A 1 / 2 0 1 9

T

Selfiessä
6/10
JUTTUSARJAMME
TUTUSTUTTAA KYMMENEEN
TUOREESEEN JÄSENEEMME.

änään ansioluettelossa ammatin kohdalla opiskelija ja kokki, vajaan kolmen vuoden kuluttua lista täydentyy sähköasentajalla. Espoolainen Heidi Lindh ehti tehdä
kokin hommia seitsemän vuotta ennen
kuin aloitti sähköalan opinnot.
– Opiskelin kokiksi oppisopimuskoulutuksella mutta kyllästyin ravintolaalan hektisyyteen ja raskauteen. Kaikki
aiemmat opintoni ovat jääneet kesken,
koska minun on ollut hankalaa keskittyä tunneilla. Adhd-diagnoosin ja sopivan lääkityksen saatuani uskalsin hakea uudelleen koulunpenkille. Sähköalan valitsin, koska olen aina ollut hyvä matemaattisissa aineissa ja kätevä
käsistäni.
Opinnot ovat startanneet lupaavasti.
Alussa Heidistä tuntui, että teoriaa on
liikaa. Nyt hän jopa kaipaa sitä koulupäiviin enemmän! Aika hyvin naiselta, joka turhautui aiemmin siihen, että
muut tuntuivat tekevän ja oppivan asioita helposti, ja syytti itseään siitä, ettei osaa edes paikoillaan istua.
– Nuorelle minälleni haluaisin
kertoa, että olet hyvä juuri sellaisena kuin olet. Kaikkien ei tarvitse olla hyviä samoissa asioissa, ja
asioiden tekeminen omalla tyylillä on
ok.

luan myös omalla jäsenyydelläni tukea
ammattiliittojen tekemää työtä työntekijän oikeuksien puolesta.
Parilla vankalla perusteella hän värväisi kaverinsakin Sähköliiton jäseneksi.
– Liitto auttaa ongelmatilanteissa ja
pitää jäsentensä puolia, kun palkoista ja työoloista neuvotellaan, Heidi tiivistää.

LIITTO TUKEE MINUA,
MINÄ TUEN LIITTOA
Sähköliiton jäseneksi Heidi liittyi,
koska hän oli aiemmassa ammatissaan saanut silloiselta liitoltaan apua työpaikkakiusaamistilanteessa.
– Arvostan liiton jäsentensä ja alan puolesta käymiä
työehtosopimusneuvotteluja sekä työsuojelutoimintaa ja työhyvinvoinnin tukemista. Ha-

KOTINI ON ELÄINTARHA
Miten entinen kokki viettää vapaa-aikaansa? No tietysti laittamalla ruokaa!
Hyvä ruoka on myös mainio keino palautua raskaasta päivästä, vaikka pitkä lenkki ulkoilmassa ja päiväunetkin
tepsivät.
Muita mieluisia harrastuksia ovat
lukeminen, koiran kanssa lenkkeileminen ja seinäkiipeily.
Koira ei suinkaan ole ainut lemmikki, joka Heidin kotia asuttaa.
– Kotona on oikea eläintarha, jossa koiran lisäksi asuu kaksi kissaa ja
käärme. Haluaisin myös frettejä ja rottia.
Kun Heidiä pyytää kuvailemaan itseään, hän valitsee vähän ristiriitaisenkin sanaparin: sosiaalinen introvertti.
– Se tarkoittaa, että välillä minun
pitää päästä nollaamaan päätäni ihan
yksin mutta viihdyn myös ihmisten seurassa. Läheiseni tuntevat minut liikoja ihmismassoja kammoksuvana tyyppinä. Mutta olen kuulemma myös rauhaa rakastava, ja minulla on tuttujen
mukaan musta huumorintaju. Vähän
vieraammat ovat arvelleet minua myös
kohteliaaksi ja sanavalmiiksi. 

NYT JATKO-OPINNOTKIN
MAISTUISIVAT
Tulevissa sähköalan töissä Heidiä kutkuttaa se, että pääsee oppimaan uusia
taitoja ja kehittämään itseään. Ammatin varjopuoleksi hän laskee kuluttavat
työasennot, jotka varsinkin pitkällä aikavälillä voivat aiheuttaa ongelmia.
Jos kaikki menee tulevaisuudessa,
kuten Heidi nyt toivoo, hän tekee alan
töitä osa-aikaisesti ja jatkaa opintojaan.
Alan työllisyys pääkaupunkiseudulla on lupaava, sillä siellä rakennetaan
paljon. Kotiseutunsa vetovoimatekijöinä hän pitääkin hyvän työtilanteen lisäksi toimivaa joukkoliikennettä ja sitä, että luonto on kuitenkin lähellä.
Työn perässä hän olisi valmis muuttamaan vain ulkomaille. Suomen sisällä muuttamiseen hän ei näe syitä.

TYÖTTÖMYYSKASSA

Puhelinpäivystys maanantaina ja keskiviikkona klo 9.00–15.00, perjantaina klo 9.00–12.00, puh. 03 252 0300.
Asiakaspalvelu avoinna ma klo 9–15, muina arkipäivinä ajanvarauksella.
Hakemusten postitusosoite: Sähköalojen työttömyyskassa, PL 774, 33101 TAMPERE
Lisätietoa: www.sahkoliitto.fi/tyottomyyskassa ja ttkassa@sahkoliitto.fi

Nopeuta asiasi käsittelyä kassassa

Toimita tarvittavat
liitteet kerralla

SAK:n kysely:
Aktiivimalli
leikannut eritoten
yli 55-vuotiailta
Vain alle kolmannes SAK:laisten alo-

dot. 29 prosenttia ei tiennyt, kuinka

jen työttömyyskassojen jäsenistä on

monta aktiivisuusjaksoa hänellä on

pystynyt täyttämään aktiivimallin eh-

vuoden aikana ollut.

dot viime vuoden aikana. Viidennes

Valtaosa vastanneista, 73 prosent-

on saanut ehdot täytettyä jollain tar-

tia on sitä mieltä, että aktiivimal-

kastelujaksolla.

lin kaltainen työttömyysturvan leik-

Kassojen jäsenten keskuudessa

kaaminen ei aktivoi työttömiä työn-

tehtyyn kyselyyn vastasi yli 3 000

hakuun tai työllistämispalveluihin.

henkilöä, myös sähköliittolaisia. Vas-

Avoimista vastauksista käy ilmi, että

tausaika päättyi marraskuun lopussa.

työttömät kokevat aktiivimallin ran-

Suurimpia syitä siihen, etteivät

gaistuksena, turhana ja aikaa vie-

ehdot täyty, olivat työnsaannin han-

vänä byrokratiana sekä ihmisarvoa

kaluus ja työllistämispalvelujen puu-

alentavana ja nöyryyttävänä toimena.

te. Vaikein tilanne on Pohjois-Suo-

Erityisen ongelmallista vastaajien

Vuoden 2019 alkajaisiksi Säh-

tain ei liioin edistä asiasi käsit-

köalojen työttömyyskassa on vas-

telyä. Lähetä siis hakemus vasta,

sen löydät tämän sivun alareu-

messa asuvilla ja yli 55-vuotiailla

mielestä on, että aktiivisesta työnha-

taanottanut paljon puutteellisia

kun kaikki liitteet ovat kasassa.

nassa olevasta muistilistasta.

työttömillä. Pohjois-Suomen ohella

usta huolimatta työttömyysturvaa lei-

ansiopäivärahahakemuksia. No-

Hakemuksen ja liitteet pää-

Muista, että hakemuksesi käsit-

pienemmissä taajamissa ja maaseu-

kataan.

peutat asiasi käsittelyä, kun toi-

set lähettämään tietoturvallises-

telyä varten tarvitset TE-toimis-

dulla aktiivisuusehdon täyttäminen
on vaikeaa.

Tarvittavien liitteiden listauk-

– Yli 55-vuotiaat kertovat, että he
eivät saa töitä eikä heitä oteta koulu-

mitat kaikki tarvittavat liitteet

ti kassan sähköisessä asiointipal-

ton lausunnon työttömyytesi al-

kerralla. Jos liitteitä puuttuu,

velussa. Voit lähettää ne myös

kamisesta. Sen saat, kun ilmoit-

Reilu kolmannes vastaajista on

taudut työnhakijaksi täyttämällä

tehnyt palkkatyötä ehdon täyttämi-

he ovat jo liian vanhoja. Aktiivimalli onkin heille pelkkä työttömyystur-

asiasi käsittely ei pääse etene-

kirjepostina osoitteeseen Sähkö-

tukseen, koska työnantajien mielestä

mään ennen kuin kaikki tarvitta-

alojen työttömyyskassa, PL 774,

sähköisen lomakkeen TE-palve-

seksi ja vajaa kolmannes osallistunut

vat dokumentit ovat kassan käy-

33101 Tampere. Älä koskaan lä-

luiden sivuilla viimeistään ensim-

koulutukseen, valmennukseen tai jo-

van leikkaus jo ennestään pienistä

tettävissä.

hetä hakemuksia tai liitteitä säh-

mäisenä työttömyyspäivänäsi.

honkin muuhun työllistymispalve-

tuloista, sanoo SAK:n työttömyystur-

luun. Vain yksi prosentti on yrittänyt

van kehittämishankkeen hankepääl-

täyttää ehdon yrittäjätoiminnalla.

likkö Saana Siekkinen.

VAIKEASELKOINEN

suuden työttömyyskassan jäseniä,

JA NÖYRYYTTÄVÄ

koska Teollisuusliitto teetti heidän

Kyselyyn vastanneet pitivät aktiivi-

keskuudessaan oman kyselyn.

Liitteiden lähettäminen tipoit-

köpostitse.

Vastaajissa ei ole mukana Teolli-

Muutosverokortin voi tilata suoraan kassaan
Muutosverokortti etuutta varten on syytä tilata, ettei ansiopäi-

mallia vaikeaselkoisena. Jopa 10

värahastasi pidätetä 25 prosenttia veroa. Työttömyyskassa kun

prosenttia ei osannut sanoa, onko

Katso kyselyn tarkemmat tulokset

saa verotiedot suoraan verottajalta, ja palkkaa varten annetun

saanut täytettyä aktiivimallin eh-

www.sak.fi > Aineistot > Tutkimukset

verokortin ennakonpidätysprosenttia korotetaan vähintään 25
prosenttiin ansiopäivärahaa maksettaessa.

AKTIIVIMALLIN TOTEUTUS KAIPAISI VÄHÄN INHIMILLISTÄMISTÄ
JA HENKILÖKOHTAISTAMISTA. JOKAISELLE IHMISELLE PITÄISI
TEHDÄ OMANLAISENSA SUUNNITELMA JA KATSOA, MIHIN KUKIN
PYSTYY. EI KIRISTÄMISTÄ TAI UHKAILUA KARENSSEILLA, VAAN
OIKEANLAISEN POLUN LÖYTÄMISTÄ YHDESSÄ.
- avoin kommentti kyselyssä

Muutosverokortin etuutta varten voit tilata verottajalta ja
pyytää sen sähköisesti toimitettuna suoraan työttömyyskassaan. Muista, että silloin sinun ei enää tarvitse toimittaa verokortista kopiota kassaan sähköpostilla tai sähköisen asiointipalvelun kautta.

Jos joudut työttömäksi tai lomautetuksi
Ilmoittaudu TE-toimistoon työnhaki-

teet myös postitse osoitteeseen Säh-

hintään työttömyyttä edeltä-

Mikäli sinulla on sivutoimista yritys-

taan vähintään 25 prosenttiin ansio-

jaksi täyttämällä sähköinen ilmoit-

köalojen työttömyyskassa, PL 774,

neeltä 26 työssäoloviikolta.

toimintaa, liitä mukaan:

päivärahaa maksettaessa.

tautumislomake osoitteessa www.te-

33101 Tampere.

Todistuksessa pitää näkyä ennakonpidätyksen alainen tulo

palvelut.fi viimeistään ensimmäise-

X

Jäljennös viimeksi vahvistetusta verotuksestasi.

Voit halutessasi tilata verottajalta muutosverokortin etuutta varten.

nä työttömyyspäivänäsi. Oikeutesi

TARKASTA HAKEMUKSESI

sekä siihen sisältyvä lomaraha

työttömyysetuuksiin alkaa aikaisin-

JA SEN LIITTEET

ja korvaus.

Mikäli olet ollut ennen työttömyyttä

tehdään silloin verokortin mukaises-

taan ilmoittautumispäivästä lukien.

Jotta hakemusten käsittely olisi

Jäljennös irtisanomis- tai lo-

armeijassa tai opiskelemassa:

ti ilman prosentin korottamista.

mahdollisimman nopeaa, täytä haNÄIN HAET

kemuksesi huolellisesti ja muista

ANSIOPÄIVÄRAHAA

tarkistaa se ja liitteet.

Lähetä hakemus ja liitteet työttö-

X
X

mautusilmoituksesta.

Ansiopäivärahan ennakonpidätys

X

Opiskelutodistus tai
todistus armeijasta.

Jäljennös työsopimuksesta.

tarvita enää hakemuksesi liitteeksi.
VEROTUS

myyskassan sähköisessä asiointi-

LIITÄ HAKEMUKSEESI

Mikäli saat eläkettä,

Työttömyyskassa saa verotiedot suo-

palvelussa. Löydät sen osoittees-

SEURAAVAT DOKUMENTIT:

liitä mukaan myös:

raan verottajalta aina vuoden alus-

ta www.sahkoliitto.fi/tyottomyyskassa. Voit lähettää hakemuksen ja liit-

X

Palkanlaskijan tai työnantajan tekemä palkkatodistus vä-

X

Jos verottaja lähettää sähköisen
muutosverokortin kassaan, sitä ei

Jäljennös

sa. Palkkaa varten annetun verokor-

eläkepäätöksestä.

tin ennakonpidätysprosenttia korote-
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KURSSIT
SÄHKÖLIITON ALUEELLISET
NUORISOTAPAHTUMAT

KILJAVAN OPISTON
KURSSIT KEVÄÄLLÄ 2019

Lähde sinäkin mukaan nuorille Sähköliittolaisille tarkoitettuun alueelliseen

Sähköliitto on varannut paikkoja seuraavilta kevään yleisiltä kursseilta:

nuorisotapahtumaan!

TALOUDENHOITAJIEN PERUSKURSSI 4.–8.2.2019

Tilaisuuksissa tutustutaan Sähköliiton ja alueen ammattiosaston toimintaan
mm. järjestämistyön kannalta sekä Vapaiden valtakunta -kampanjaan.
Perjantai-ilta vietetään rennon yhdessäolon merkeissä.

PÄÄLUOTTAMUSMIESTEN TÄYDENNYSKURSSI 6.–8.5.2019
PUHEENJOHTAJA- JA SIHTEERIKURSSI 6.–10.5.2019
TYÖOIKEUDEN PERUSKURSSI 6.–10.5.2019
TUOTTAVUUS JA HYVINVOINTI:
LUOTTAMUSMIESTEN TÄYDENNYSKURSSI 13.–14.5.2019

15.–16.2.2019

Sokos Hotel Flamingo,Vantaa

hakuaika päättyy 1.2.2019

8.–9.3.2019

Scandic Jyväskylä City, Jyväskylä

hakuaika päättyy 22.2.2019

26.–27.4.2019

Scandic Lappeenranta City, Lappeenranta hakuaika päättyy 12.4.2019

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

4.–5.10.2019

Scandic Kemi, Kemi

suus osallistua myös muille opiston kurssikalenteriin merkityille yleisille kursseille.

hakuaika päättyy 20.9.2019

Tapahtumat alkavat perjantaina noin klo 17.00 ja päättyvät lauantaina noin klo 12.00.
Sähköliitto korvaa matkakulut kotipaikkaasi lähinnä olevaan tapahtumaan, ohjelmaan
merkityt aktiviteetit, tarjottavat ruokailut ja tarvittaessa majoituksen 2 hh huoneissa.
Ilmoittaudu mukaan hakuaikoja noudattaen tarja.toppari@sahkoliitto.fi tai 050 409 8469.

PAIKALLINEN SOPIMINEN 15.–17.5.2019

Kurssille haetaan ay-liikkeen kurssihakemuslomakkeella, jonka saat esimerkiksi
osoitteesta https://www.sahkoliitto.fi/lomakkeet (Kiljavan opiston kurssihakemuslomake).
Palautettuasi hakemuksen liitto lähettää sen opistoon. Opisto lähettää sinulle
kurssikutsun noin viikkoa ennen kurssin alkua.
Tiedustele osallistumismahdollisuutta koulutusasiantuntijalta 050 409 8469 tai
tarja.toppari@sahkoliitto.fi. Häneltä voit myös tilata hakemuksen ja saada apua sen täyttämisessä. Täytetyt hakemukset myös palautetaan koulutusasiantuntijalle.

LUOTTAMUSMIESTEN PERUSKURSSI
11.–15.3.2019 Kiljavan opisto, Nurmijärvi
KURSSIN KOHDERYHMÄ
Kurssi on tarkoitettu luottamusmiehille, varaluottamusmiehille, teollisuuden yhteyshenki-

TYÖSUOJELUN PERUSKURSSI

11.–15.3.2019 Kiljavan opisto, Nurmijärvi

löille sekä ammattiosastojen puheenjohtajille. Kurssi soveltuu peruskoulutukseksi kaikille,

KURSSIN TAVOITE

joita kiinnostaa työnantajien ja työntekijöiden yhteistoiminnan parantaminen työntekijöitten

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

oikeuksia kehittämällä.

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

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

vistä kuormitustekijöistä.

että tehtäväkokonaisuuden ymmärtäminen ja oikeuksien tiedostaminen auttavat selviyty-

AVAINSISÄLTÖJÄ OVAT

mistä työpaikalla.

• työsuojelun peruskäsitteet, toiminta-alueet, tavoitteet ja työhyvinvoinnin merkitys
• työsuojelutehtävissä toimivien ihmisten tehtävät, oikeudet ja velvollisuudet

AVAINSISÄLTÖJÄ OVAT
• luottamusmiehen perustehtävät ja verkostot
• luottamusmieheksi kehittyminen
• luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet
• työoikeuden perusteet
• työehtosopimuksen tulkinta ja liiton apu
• yhteistoimintamenettely

• työsuojelua säätelevän lainsäädännön pääperiaatteet
• ennakoiva työsuojelutoiminta ja vaarojen arviointi
• tapaturma-ajattelu ja jälkivalvonta
• toimialakohtaiset yhteistoimintasopimukset
• työn ja työympäristön kuormitustekijät
• työsuojelutoiminnan kehittäminen

• vaikuttaminen ja neuvottelutoiminta

Luentojen lisäksi käytetään yksilö- ja parityöskentelyä, erilaisia ryhmätyöskentelyn muotoja

• luottamusmiehen ja jäsenistön luottamus

ja harjoituksia.

• ammattiyhdistysliikkeen toiminta ja tulevaisuus

Työnantaja maksaa palkan/ansionmenetyskorvauksen (työehtosopimuksen mukaan) kurssin

Työnantaja maksaa palkan/ansionmenetyskorvauksen (työehtosopimuksen mukaan) kurssin

ajalta sekä ateriakorvauksen opistolle tai liitto maksaa kurssilaiselle opintostipendin.

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

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

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

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

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

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

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

Tarvittaessa voit majoittua jo sunnuntaista alkaen, siitä sinun tullee ilmoittaa etukäteen

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

Kiljavan opistolle.

javan opistolle.

Kurssihakemuslomakkeen löydät Sähköliiton kotisivuilta kohdasta ”lomakkeet”.

Kurssihakemuslomake löytyy Sähköliiton kotisivuilta, kohdasta ”lomakkeet”.

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

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

tarja.toppari@sahkoliitto.fi.

tarja.toppari@sahkoliitto.fi.

www.sahkoliitto.fi > Koulutukset & tapahtumat
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SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN KURSSIT 2019

VALTAKUNNALLISET TEOLLISUUSJA ERITYISALOJEN AJANKOHTAISPÄIVÄT

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

6.–7.4.2019 Radisson Blu Seaside ja Silja Europa

nen tieto työehtosopimuksen määräyksistä antaa parhaat edellytykset hyvän edunvalvonnan

Koulutus on tarkoitettu kaikille teollisuuden- ja erityisalojen sopimusalajäsenille

hoitamiseen.

(sopimusalat 011 – 023).

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

KURSSIN TEEMOINA OVAT

Urakkalaskentakurssi.

• Sähköliiton teollisuuden sopimusalojen nykytila ja tulevaisuus
• sopimusalakohtaiset erityiskysymykset

TYÖEHTOSOPIMUS

URAKKAMÄÄRÄYKSET-

URAKKALASKENTA-KURSSI

TUTUKSI -KURSSI

KURSSI

painottuu työehtosopimusten

painottuu työehtosopimus-

painottuu urakkatyömääräys-

mukaisten urakkatöiden

Koulutus räätälöidään osallistujien sopimusalojen mukaisesti. Kouluttajina toimivat liiton

tekstien perusteelliseen

ten selvittämiseen ja kärki-

laskemiseen

asiantuntijat. Tervetuloa keskustelemaan sopimusalasi muutoksista ja oppimaan uutta!

käsittelyyn

miehen velvollisuuksien hal-

• muut ajankohtaisasiat

Koulutuksen alkuosa järjestetään lauantaina klo 10 alkaen Radisson Blu Seasidessa

lintaan

(Helsingissä), josta siirrytään jatkamaan Silja Europalle. Sunnuntaina aamupäivällä on

8.–9.2.2019

9.–10.3.2019

30.–31.3.2019

aikaa käydä tekemässä ostoksia Tallinnassa ja koulutus jatkuu taas iltapäivällä.

Sokos Hotel Arina Oulu

Sokos Hotel Arina Oulu

Sokos Hotel Arina Oulu

Laiva saapuu Helsinkiin klo 16.

hakuaika päättyy 25.1.2019

hakuaika päättyy 22.2.2019

hakuaika päättyy 15.3.2019

5.–6.4.2019

27.–28.4.2019

28.–29.9.2019

Scandic Aviacongress Vantaa

Scandic Aviacongress Vantaa

Scandic Aviacongress Vantaa

hakuaika päättyy 22.3.2019

hakuaika päättyy 12.4.2019

hakuaika päättyy 13.9.2019

20.–21.9.2019

12.–13.10.2019

2.–3.11.2019

Sokos Hotel Alexandra Jyväskylä

Sokos Hotel Alexandra Jyväskylä

Sokos Hotel Alexandra Jyväskylä

hakuaika päättyy 6.9.2019

hakuaika päättyy 27.9.2019

hakuaika päättyy 18.10.2019

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN KÄRKIMIESKURSSI
13.4.2019 Sokos Hotel Ilves Tampere • Hakuaika päättyy 29.3.2019

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

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 4.3. mennessä tarja.toppari@sahkoliitto.fi tai
050 409 8469. Sähköliitto maksaa kurssin aikana majoituksen (2hh), ohjelmaan merkityt
ruokailut sekä matkakulut, mikäli niitä syntyy. Matkakulut korvataan julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai oman auton käytöstä 0,23 €/km.

JOULURISTIKON
RATKAISU

NUORILLE TARKOITETTU SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN URAKKALASKENTAKURSSI
16.–17.2.2019 Sokos Hotel Ilves Tampere • Hakuaika päättyy 1.2.2019
5.–6.10.2019 Sokos Hotel Vantaa Vantaa • Hakuaika päättyy 20.9.2019
Ilmoittaudu mukaan kursseille hakuaikojan noudattaen
tarja.toppari@sahkoliitto.fi tai 050 409 8469.
Sähköliitto maksaa kurssin aikana majoituksen (2hh), ohjelmaan merkityt ruokailut
sekä matkakulut, mikäli niitä syntyy, kotipaikkaa lähinnä olevalle kurssipaikalle. Matkakulut
korvataan julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai oman auton käytöstä 0,23 €/km.

LUOTTAMUSHENKILÖ,
ILMOITTAUDU SEMINAARIIN JA RISTEILYLLE

S

ähköliitto on lähettänyt luottamushenkilöille sähköpostikutsun toukokuun alun
luottamushenkilöseminaariin. Aikaisemmista vuosista poiketen seminaariin il-

moittautuminen tapahtuu matkatoimisto Matkapoikien kautta. Luottamushenkilö, ilmoittaudu siis saamassasi kutsussa olevan linkin kautta viimeistään perjantaina 8.
maaliskuuta.
Linkkiä klikkaamalla avautuvalla ilmoittautumissivulla kerrotaan tarkemmin seminaarin käytännön järjestelyistä. Ohjelma ja muut ohjeet lähetetään ilmoittautuneille
lähempänä 3.–4. toukokuuta pidettävää seminaaria.
Luottamushenkilöseminaariin osallistuvilla on mahdollisuus jatkaa suoraan seminaarista Sähköliiton jäsenristeilylle Tallinnaan Silja Europalla. Ilmoittautumislinkin jäsenristeilylle 4.–5. toukokuuta löydät myös ilmoittautumissivulta.
Luottamushenkilöseminaarissa käsitellään muun muassa paikallista sopimista ja
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SAK:n palkkapoliittista ohjelmaa sekä valitaan Sähköliiton Vuoden luottamushenkilö
2019. Sähköliiton omien alustajien lisäksi tilaisuudessa käyttää puheenvuoron SAK:n
työehtoasiantuntija Ismo Kokko. Ohjelma tarkentuu kevään mittaan.

Jouluristikon oikein ratkaisseiden kesken arvotun yllätyspalkinnon voitti
Reijo Kuitti Töysästä. Onnea voittajalle!
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OSASTOT TOIMIVAT

Seuraava Vasama ilmestyy 21.2.2019.
Siihen tarkoitetut osastojen ilmoitukset pyydämme toimittamaan maanantaihin 11.2.2019 kello 15.00 mennessä.
Tällä välin päivitämme saapuneita ilmoituksia liiton kotisivuille.

ja ilmoittautumiset puh. 044 553

056 Ikaalistenseudun

136 Hämeen sähkömiehet ry

LÄHETÄ OSASTOILMOITUS NETTILOMAKKEELLA!

9871/Ilpo. – Hallitus

Sähkötyöntekijät ry

Osasto järjestää yhdessä Ikaa-

Osasto järjestää yhdessä Hämeen

listenseudun Sähkötyönteki-

Osastoaktiivit huomio! Osastot toimivat -ilmoituksia pääsee lähettämään

paikallisosastojen kanssa Hop-

jät ry osasto 056:n kanssa koulu-

sähköisellä lomakkeella. Löydät lomakkeen osoitteesta

sähkömiehet ry osasto 136:n kans-

Lop-tapahtuman to 14.3. klo 14–

sa koulutustilaisuuden Ikaalisten

tustilaisuuden Ikaalisten kylpyläs-

20. Tapahtuma sisältää pääsyli-

kylpylässä pe–la 1.–2.2. Koulutus

sä pe–la 1.–2.2. Koulutus alkaa

pun lapsille vanhemman tai iso-

alkaa pe klo 9 ja päättyy la klo 12

pe klo 9 ja päättyy la klo 12 ruo-

vanhemman kanssa. Lapset omien

ruokailuun. Ennen koulutusta on

kailuun. Ennen koulutusta on ko-

vanhempien valvonnassa. Tervetu-

kokouspakettiin kuuluva aamupa-

kouspakettiin kuuluva aamupala

loa nykyiset ja liittyvät jäsenet. Li-

la tarjolla ravintola Violetassa. Kou-

tarjolla ravintola Violetassa. Kou-

-osioon ja julkaisemme ne Vasama-lehdessä. Osastoilmoitukset ovat net-

sätiedot ja ilmoittautumiset puh.

luttajana on Sähköliitosta perjantai-

luttajana on Sähköliitosta perjan-

tisivuilla osoitteessa www.sahkoliitto.fi/ammattiosastot/osastot-toimivat

050 544 0113/Esa tai 044 519

na aamupäivän Reijo Salmi aihee-

taina aamupäivän Reijo Salmi ai-

9494/Atte.

naan osaston uudet säännöt ja ilta-

heenaan osaston uudet säännöt ja

päivästä Jari Kiviluoma kertomassa

iltapäivästä Jari Kiviluoma kerto-

049 Helsingin

uusimmat tiedot sopimusala 005:n

massa uusimmat tiedot sopimus-

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

Osasto järjestää yhdessä SAK:n

011 Tampereen Seudun

su 4.–5.5.2019. Matkan hintaan

Sähköalantyöntekijät ry

tilanteesta sekä lauantaina Mikko

ala 005:n tilanteesta sekä lauan-

Sähköalantyöntekijät ry

kuuluu Sähköliiton järjestämän oh-

Eläkeläisten kokous ke 13.2. klo

Korpinen kertomassa teollisuuden

taina Mikko Korpinen kertomas-

Veteraanijaosto kokoontuu ma 11.2.

jelman lisäksi hytti, ruoat (su 5.5.

13 alkaen osaston toimistolla, Hä-

sopimusalan tilanteesta. Ilmoittau-

sa teollisuuden sopimusalan ti-

klo 14 osaston toimistolla, Näsilin-

aamiainen ja lounas) ja bussikul-

meentie 58–60 C 57, 2. krs. Ko-

tumiset 27.1. mennessä Matti Inki-

lanteesta. Ilmoittautumiset 27.1.

nankatu 33 b A. Portin tunnusluku

jetus. Omavastuu 50 %, ja osas-

kouksessa laaditaan vuoden 2019

selle puh. 043 217 5571 tai mat-

mennessä Matti Inkiselle puh.

on 3390.

to maksaa 50 %. Sähköliiton luva-

toimintasuunnitelma. Joukol-

ti.inkinen@ipp.fi tai Timo Rouhiai-

043 217 5571 tai matti.inkinen@

tessa myös eläkeläisillä on mahdol-

la mukaan omien ideoiden kans-

nen puh./txt 040 587 3596. Osas-

ipp.fi tai Timo Rouhiainen puh./txt

036 Kuopion

lisuus osallistua risteilylle. Paikkoja

sa! Tarjolla kahvia ja pientä purta-

tot maksavat jäsenilleen kulukorva-

040 587 3596. Osastot maksavat

Sähköalantyöntekijät ry

rajoitetusti. Paikat täytetään ilmoit-

vaa. – Eläkeläisten hallitus

ukset omien päätöstensä mukaan.

jäsenilleen kulukorvaukset omien

Osasto osallistuu liittoristeilylle la–

tautumisjärjestyksessä. Lisätiedot

Tervetuloa!

päätöstensä mukaan. Tervetuloa!

SÄHKÖTEKNIIKAN TUKKUMYYNTI YLITTI MILJARDIN
Sähköteknisten tuotteiden tukkumyynnin arvo ylitti viime vuonna ensimmäistä kertaa miljardi euroa. Edellisvuodesta kasvua on vähän yli kolme prosenttia. Vuoden viimeisen neljänneksen kasvu oli peräti neljä prosenttia.
Sähköteknisen Kaupan Liiton (STK) puheenjohtajan Mika Salokankaan
mukaan edessä on tasaantumisen vuosi, jonka aikana täytetään meneillään
olevien rakennus- ja infrahankkeiden sähköistystarpeita.
Sähköteknisen kaupan tulevaisuus näyttää valoisalta, koska sähkön yleinen
merkitys kasvaa kaupungistuvassa yhteiskunnassa, joka pyrkii torjumaan
ilmastonmuutosta. Esimerkiksi kiinteistöautomaatio vähentää nykyisten rakennusten tarpeetonta lämmitystä, jäähdytystä ja valaistusta, ja uudisrakentamisessa pitkälle viety älykkyys huomioi ympäristöarvot ja käyttäjien yksilölliset tarpeet.
Sähköinen liikenne puolestaan tarvitsee laajamittaisesti asuntojen, työpaikkojen ja liikekiinteistöjen yhteyteen latauspisteitä.

SAARTOILMOITUS
WIDELINE OY
Sähköalojen ammattiliitto ry:n hallitus on julistanut hakusaartoon
14.12.2018 klo 7.00 alkaen kaikki yllä mainitun yrityksen nykyiset
ja tulevat sähköistys- ja sähköasennusalaa koskevat työt.
Tiedustelut: työehtoasiantuntija Mika Sarja, puh 050 351 4280,
työehto- ja järjestöasiantuntija Tapio Heikkinen puh. 050 351 6628

SAARTOILMOITUS
SÄHKÖPALVELU WALBERG AB OY
Sähköalojen ammattiliitto ry:n hallitus on julistanut hakusaartoon
14.12.2018 klo 7.00 alkaen kaikki yllä mainitun yrityksen nykyiset
ja tulevat sähköistys- ja sähköasennusalaa koskevat työt.
Tiedustelut: työehtoasiantuntija Mika Sarja, puh 050 351 4280
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VOLTTiViSA
1. Mikä tanssi oli erityisen suosittu
Yhdysvalloissa 1920-luvulla?
a) Foxtrot b) Charleston c) Yenkka
2. Kenen Raamatun henkilön
poikien nimet olivat Seem, Haam
ja Jaafet?
a) Nooa b) Johannes Kastaja
c) Barabbas
3. Intian tarustossa Ganesha on
viisauden ja oppineisuuden jumala.
Minkä eläimen pää Ganeshalla on?
A) Tiikerin b) Pöllön c) Norsun
4. Kuka on Suomen pitkäaikaisin
valtionvarainministeri?
a) Juho Kusti Paasikivi
b) Mauno Koivisto c) Sauli Niinistö
5.Kenellä lastenkirjojen hahmolla
on oma patsaansa Kensingtonin
puistossa Lontoossa?
a) Nalle Puhilla b) Lumikilla
c) Peter Panilla
6. Murhia ja kantrimusiikkia
-niminen televisiossa pyörivä
sarja sijoittuu kuvitteelliseen
Brokenwoodin pikkukaupunkiin.
Minkä maalainen sarja on?
a) Irlantilainen b) Kanadalainen
c) Uusiseelantilainen

Ainakin näillä tavoin saarroista kirjoiteltiin Pohjanmaan lehdissä.

SAARTOILMOITUKSET POIKIVAT OUTOJA SYYTÖKSIÄ
ähköliiton 14. joulukuuta ju-

velu Walberg Ab Oy ja Wideline

listamat saarrot ja niistä asi-

Oy, joita koskevat saartoilmoituk-

saartoon asetettu yritys toimii.
Saartoihin otettiin Pohjanmaal-

maahan, Kalajokilaaksoon, Pohjalaiseen, Ilkkaan ja Österbottens

anmukaisesti julkaistut lehti-il-

set julkaistaan tässä Vasama-leh-

la kantaa aina pääkirjoituksia

Tidningiin. Vasaman painoonme-

moitukset poikivat Pohjanmaalla

dessä, koska joulukuun lehteen

myöten. Lehtikirjoituksissa tun-

noon mennessä ei ollut tullut tie-

ilmestyvissä lehdissä kirjoituksia,

ne eivät ehtineet. Sähköliiton nor-

tuivat varsinkin saarron ja työeh-

toa, että ne olisivat julkaisseet

joissa Sähköliittoa syytettiin jopa

maali käytäntö on, että saartoil-

tosopimuksen yleissitovuuden kä-

vastineen.

”ay-mafiasta”, kotirauhan rikko-

moitukset julkaistaan Vasamas-

sitteet olevan hukassa.

misesta ja herjauksesta.

sa ja liiton sähköisissä kanavis-

Saartoon julistettiin Sähköpal-

sa sekä sen alueen lehdissä, jolla

Sähköliitto toimitti vastineen
viiteen lehteen: Keski-Pohjan-

ähköalojen ammattiliit-

työnantajaan ja kerromme, mit-

ta yhtä lailla alan järjestäyty-

Ammattiliitto ei julista saar-

to ry:n (Sähköliitto) viime

kä asiat tulisi hoitaa kuntoon.

neiden kuin järjestäytymättö-

toa mielivaltaisesti. Sähköliiton

mienkin työnantajien palveluk-

hallitus voi julistaa saarron vas-

vuoden lopulla julistamat Säh-

Saarto on laillinen toimenpi-

köpalvelu Walberg Ab Oy:tä ja

de, jonka ammattiliitto voi ju-

sessa olevien työntekijöiden vä-

ta, jos työnantaja ei kehotuksis-

Wideline Oy:tä koskevat haku-

listaa. Saarron syynä on taval-

himmäistyöehdot. Järjestäyty-

ta huolimatta korjaa tilannet-

saarrot ja niistä alueen lehdis-

lisimmin se, että yritys on lai-

neeksi työnantaja katsotaan,

ta. Ammattiliitto voi purkaa ju-

sä julkaistut saartoilmoitukset

minlyönyt työehtojen noudatta-

kun se kuuluu työnantajaliit-

listamansa saarron, mikäli työn-

ovat poikineet runsaasti kirjoit-

misen ja rikkonut työehtosopi-

toon. Järjestäytymätön työnan-

antaja hoitaa saarron perustee-

telua ja palautetta. Keskuste-

musta. Hakusaarto tarkoittaa,

taja on työnantajaliittoihin kuu-

na olevat asiat kuntoon. Viime

lussa on ollut suoranaisia asia-

että emme suosittele työso-

lumaton.

kuukausien aikana Sähköliitto

virheitä ja viittauksia aiheeseen

pimuksen tekemistä saarros-

kuulumattomiin seikkoihin. Sik-

sa olevan yrityksen kanssa. Ali-

sähköasennusalan työehtoso-

Saarron voi välttää ottamal-

si haluamme selventää asiaa

palkkauksesta voi seurata jat-

pimus on yleissitova, koska se

la selvää yleissitovan työehtoso-

ja varsinkin kahta termiä: saar-

kossa ongelmia esimerkiksi

on valtakunnallinen ja alallaan

pimuksen sisällöstä ja noudat-

toa ja työehtosopimuksen yleis-

työttömyysturvan kanssa.

edustava. Sopimus on solmittu

tamalla sen määräyksiä eli kil-

sitovuutta.

on purkanut kaksi saartoa.

Sähköliiton ja alan työnantaja-

pailemalla rehdisti työmahdolli-

Ammattiliiton perustehtä-

uksissa saartoon asetettujen

liittojen Sähkötekniset työnan-

suuksista. Silloin näitä saartoon

vä on neuvotella jäsenilleen ja

yritysten on todettu rikkovan

tajat STTA ry:n ja Palvelualojen

liittyviä keskusteluja ei tarvitse

alalle työehtosopimukset ja val-

sähköistys- ja sähköasennus-

työnantajat Palta ry:n välillä.

käydä lainkaan.

voa niiden noudattamista yh-

alan yleissitovan työehtosopi-

Työsopimuslaki velvoittaa nou-

dessä ammattiosastojen kans-

muksen määräyksiä muun mu-

dattamaan yleissitovan työeh-

SAULI VÄNTTI,

sa. Jos rikkeitä ilmenee esimer-

assa maksamalla työntekijöil-

tosopimuksen vähimmäisehtoja

Sähköliiton puheenjohtaja

kiksi liiton ammattiosastojen

le työehtosopimuksen alittavia

myös järjestäytymättömissä yri-

HANNU LUUKKONEN,

tai työehtoasiantuntijoiden te-

palkkoja.

tyksissä riippumatta siitä, ovat-

Sähköliiton varapuheenjohtaja

kemillä työmaa- tai työpaikkakäynneillä, olemme yhteydessä

Nyt puheena olevissa tapa-

Sähköliiton Sähköistys- ja

Yleissitovan työehtosopimuksen tarkoitus on turva-

ko työntekijät ammattiliiton jäseniä vai eivät.

9. Powerpark-huvipuisto löytyy
a) Kauhavalta b) Alajärveltä
c) Ranualta
10. Kenen kirjailijan kuva oli
Suomen 20 markan setelissä?
a) Jari Tervon b) Mika Waltarin
c) Väinö Linnan

Julkaisemme liiton vastineen
tässä:

SÄHKÖLIITTO VASTAA SAARTOKIRJOITTELUUN

S

8. Minkä maalainen oli
ensimmäinen Miss Universum?
a) ruotsalainen b) norjalainen
c) suomalainen

URHEILU
11. Suomen nuoret voittivat 2019
jääkiekossa alle 20-vuotiaiden
maailmanmestaruuden. Kuka toimi
mestareiden päävalmentajana?
a) Tuomo Ruutu b) Jukka
Rautakorpi c) Jussi Ahokas
12. Minkä niminen on Sloveniassa
sijaitseva kuuluisa lentomäki?
a) Villars b) Planica c) Kulm
13. Taiteilija Kimmo Kaivanto
on suunnitellut erään SM-liigajoukkueen logon. Mikä seura?
a) SaiPa b) Ilves c) Tappara
14. Lontoon olympialaisissa
1948 miesten keihäänheiton voitti
suomalainen. Kuka?
a) Toivo Hyytiäinen b) Klaus
Järvinen c) Tapio Rautavaara
15. Missä pelaa Valepan
lentopallojoukkue kotipelinsä?
a) Tyrväällä b) Vammalassa
c) Sastamalassa

VASTAUKSET
1. b) Charleston
2. a) Nooan
3. c) Norsun
4. c) Sauli Niinistö
5. c) Peter Panilla
6. c) Uusi-Seelantilainen
7. b) Belgian
8. c) Suomalainen (Armi Kuusela)
9. a) Kauhavalta
10. c) Väinö Linna
Urheilu
11. c) Jussi Ahokas
12. b) Planica
13. c) Tappara
14. c) Tapio Rautavaara
15. c) Sastamalassa

S

7. Minkä maan passi mestarisalapoliisi Hercule Poirot’lla on?
a) Ranskan b) Belgian c) Kanadan
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ELLEDNINGEN

TINGSRÄTTEN GAV SIN DOM I RÄTTEGÅNGEN
OM LÖNEFORDRINGAR PÅ OL3
S

atakunta tingsrätt gav sitt avgörande den 17 december

Elektrikerförbundet väckte må-

ken blev offentlig. Tvisten kommer

et väsen i tidningar på områ-

nare om man har varit underbe-

let i augusti 2011 och januari

att behandlas i olika rättsinstan-

det. Det har funnits direkta sak-
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ITSEMAKSAVA, SIIRRY JÄSENMAKSUPERINTÄÄN
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ähköliitto kannustaa itse jäsenmaksunsa maksavia jäseniään siirtymään työnantajan hoitamaan
jäsenmaksuperintään. Liitto on lähettämässä itsemaksaville jäsenilleen tekstiviestejä asiasta

tammi-helmikuun vaihteesta alkaen. Viestin lähettäjäkentässä näkyy numero 13145. Älä vastaa vies-

tiin.
Tekstiviestin sisältämä linkki vie lomakkeelle, jolla jäsen pääsee antamaan tietonsa ja valtuuttamaan liiton lähettämään työnantajalle jäsenmaksun perintäsopimuksen. Liitto on yhteydessä työnantajaan, ja jäsenmaksuperintä suoraan palkasta käynnistyy noin kuukauden kuluessa. Palkkanauhan
erittelyistä näet, milloin jäsenmaksuperintä on alkanut.
Kun työnantaja perii maksun suoraan palkastasi, voit lopettaa kuukausittaisen jäsenmaksun laskemisen.
Jäsenmaksuperintään siirtyvien itsemaksavien jäsenten kesken arvotaan viisi S-ryhmän 30 euron
lahjakorttia. Arvonta suoritetaan 3. kesäkuuta. Siinä ovat mukana kaikki siihen mennessä jäsenmaksuperintään siirtyneet ja suostumuksensa arvontaan antaneet. 
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