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SÄHKÖLIITON 
JÄSENRISTEILY

ME MENEMME TAAS 25.–26.4.2020!

AIKATAULU
lauantai 25.4.2020
17.30 laivaannousu Länsiterminaali 1, Helsinki
18.30 Silja Europa lähtee Tallinnaan
18.30–20.00 Sähköliiton yksityistilaisuus Ocean Clubissa
20.30 buffet-illallinen Grande Buffet -ravintolassa
Yömyöhään verkostoitumista kuten vain sähköammattilaiset osaavat

sunnuntai 26.4.2020
8.00–12.00 mahdollisuus poistua laivasta ja käydä Tallinnassa
12.30 Silja Europa lähtee Helsinkiin
16.00 laiva palaa Helsinkiin

MATKAN HINTA
• A-hyttiluokassa 115 €/hytti (1–4 hlöä)
• B-hyttiluokassa 90 €/hytti (1–4 hlöä)
• B2-hyttiluokassa 70 €/hytti (1–2 hlöä, kerrosvuode)
• C-hyttiluokassa 65 €/hytti (1–4 hlöä)
Sähköliitto vastaa risteilyn kaikille suunnatusta yhteisestä ohjelmasta 
ja sen kustannuksista sekä lauantain illallisesta. Osastot voivat omilla 
päätöksillään osallistua jäsentensä kulujen kattamiseen.

Risteily on ensisijaisesti tarkoitettu sopimusalajäsenille, mutta oppilas- 
ja eläkeläisjäsenet pääsevät varaamaan ylitse jääviä paikkoja.
Vastuullinen matkanjärjestäjä: CWT Meetings & Events

VARAA HYTTISI:
www.lyyti.in/risteily_9957

Ilmoita varaamisen yhteydessä jokaisen samassa hytissä 
matkustavan nimi, syntymäaika ja Sähköliiton jäsennumero. 
Samalla voit varata myös lisäruokailut (aamiainen ja lounas).

Laskun saat varauksessa ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. 
Huomaathan, että laskun maksamatta jättäminen 

ei ole varauksen peruutus.
Luottamushenkilö, jos jatkat pe–la luottamushenkilöseminaarista 
jäsenristeilylle, ilmoittaudu sähköpostiisi saamasi linkin kautta.

Sähköliiton yksityistilaisuudessayksi mies, yksi kassi ja kymmenittäin hahmoja NikoLa
Starlight-lavalla ELASTINEN! 
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Teknologiateollisuus ry on voi-

massa olevan lakkomme ai-

kana väittänyt sitä laittomaksi ja 

vaatinut sen lopettamista vahin-

gonkorvausten uhalla. Kannat-

taa muistaa, että Sähköliiton jä-

seniä ei koske Teollisuusliiton ja 

Teknologiateollisuuden työehto-

sopimukseen perustuva työrauha-

velvollisuus. Lakkomme toteut-

tamistapa on laillinen, ja siitä on 

ilmoitettu osapuolille kahden vii-

kon ilmoitusaikaa noudattaen.

Valtakunnansovittelijalle an-

netun lainmukaisen ilmoituksen 

mukaan lakkomme tarkoitus on 

turvata liiton sähköalan työnte-

kijöiden edustus ja asema teolli-

suuden yrityksissä. Länsimaises-

sa demokratiassa työtaisteluva-

paus on olennainen osa oikeus-

valtiota. Työtaistelumme tavoit-

teena on painostuskeinoin saada 

jäsenillemme edustus ja asema 

Teknologiateollisuuden jäsenyri-

tyksissä. Tavoitteemme on nor-

maalia työmarkkinoiden edunval-

vontaa.

Sähköliiton lakko ei ole hyvän 

tavan tai oikeusjärjestyksen vas-

tainen. Työnantajaliiton väitteissä 

esiintyvä ”yleinen työrauhavelvol-

lisuus” on keinotekoinen käsite, 

jolla ei ole mitään laillista perus-

taa, koska Suomen laki ei tällais-

ta velvollisuutta tunne. Sähkö-

liitto ja sen jäsenistö tavoittele-

vat teollisuuden työpaikoille neu-

votteluoikeutta, joka on keskeisin 

osa kansainvälisesti hyväksyttyjä 

ammattiyhdistysoikeuksia.

PAIKALLISISSA SOPIMUKSISSA 

SÄHKÖLIITON TULEE OLLA 

SOPIJAOSAPUOLI

Monet lakon piirissä olevista Tek-

nologiateollisuuden jäsenyrityk-

sistä haluaisivat sopia Sähkölii-

ton kanssa teollisuuden sähkö-

alan työntekijöiden asemasta ja 

edustuksesta, jotta työpaikoilla 

päästäisiin palaamaan normaaliin 

arkeen ja työt jatkuisivat. Mikä 

siis jarruttaa yritysten sopimisen 

halua? Ei voi välttyä ajatuksel-

ta, että yrityksiä on kielletty teke-

mästä sopimuksia suoraan Säh-

köliiton kanssa ja että niille koi-

tuisi muuten harmia sopimuksia 

vastustavien taholta.

Sähköliitto ja sen jäsenistö 

edellyttävät, että riitaan saadaan 

kestävä ratkaisu. Paikallisissa 

ratkaisuissa Sähköliiton tulee olla 

sopijaosapuolena jäseniään edus-

tamassa. Riidassa on kyse sii-

tä, että Sähköliitto ja sen jäsenet 

vaativat omaa luottamusmiestä 

vastaavaa edustajaa Teknologia-

teollisuuden jäsenyrityksiin. Tek-

nologiateollisuuden ja Teollisuus-

liiton mielestä vaatimus  on juri-

disesti mahdoton.

Teknologiateollisuuden on tur-

ha väittää, että osapuolten vä-

lisellä sopimuksella rikottaisiin 

rinnakkaissopimuskieltoa. Työ-

markkinoilla laajasti arvostetun 

työtuomioistuimen entisen pre-

sidentin Jorma Saloheimon kir-

joittamassa työ- ja virkaehtosopi-

musoikeuden kirjassa todetaan, 

että sopijaosapuolet voivat teh-

dä keskenään sopimuksen, joka 

ei ole työehtosopimus, jos sopi-

jaosapuolten tarkoituksena ei ole 

ollut sitä sellaiseksi laatia. 

TOISEN LAKON MURTAMINEN 

EI KUULU AY-LIIKKEESEEN

Sähköliitto pitää ikävänä asiana, 

että Teollisuusliitto ja Teknologia-

teollisuus ovat yhdessä lähteneet 

toden teolla murtamaan Sähkölii-

ton Teknologiateollisuus ry:n jä-

senyrityksiin asettamaa laillista 

lakkoa. Yksittäisillä työpaikoilla 

sähköliittolaisten lailliseen lakko-

oikeuteen on yritetty puuttua uh-

kailun ja pelottelun keinoin. On 

väläytelty jopa toimintojen ulkois-

tamista, lopettamista sekä irtisa-

nomisia.

Yrityksiä on kehotettu teke-

mään Teollisuusliiton pääluotta-

musmiesten kanssa paikallisia 

sopimuksia Sähköliiton jäsenten 

edustajasta ja asemasta. Osa so-

pimuksista on Sähköliiton ja sen 

jäsenten näkökulmasta täydel-

lisiä floppeja, joilla meneillään 

oleva työriita ei tule päättymään. 

Työnantajan voisi olettaakin yrit-

tävän härskisti murtaa lakkoa, 

mutta kuuluuko tuonkaltainen 

toiminta ammattiyhdistysliikkeen 

periaatteisiin? Ei todellakaan.

Hankalaa on ollut muillakin lii-

toilla saada työehtosopimusrat-

kaisuja aikaiseksi meneillään ole-

valla työmarkkinakierroksella. Pa-

periliitto ja Teollisuusliitto ovat 

ilmoittaneet tammikuun loppu-

puolella alkavista kahden viikon 

työnseisauksista, jotka koske-

vat paperiteollisuutta, mekaanis-

ta metsäteollisuutta ja kemian-

teollisuutta. Sähköliiton jäsenet 

paperi- ja puumassateollisuudes-

sa, mekaanisessa metsäteollisuu-

dessa sekä kumi- ja kemianteol-

lisuuden sopimusaloilla osallistu-

vat edellä mainittuihin lakkoihin 

tukilakkojen muodossa.

Mukavaa sydäntalven jatkoa!

HANNU LUUKKONEN

varapuheenjohtaja
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VASAMA 1/2020
Kannen kuvassa puheenjohtaja 
Sauli Väntti Hyvinkään lakkokokouksessa.
Kuva: Minna Järvenpää

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

Palkansaajalehdet –  
Löntagartidningar 
PALE ry:n jäsen

Noudatamme Julkisen sanan 
neuvoston määrittelemää hyvää 
journalistista tapaa.

Painopaikka: 
Sata-Pirkan Painotalo, Pori.

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

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

Osastot toimivat -ilmoitukset: 

lähetä osoitteeseen 

www.sahkoliitto.fi/ammattiosastot/

osastot-toimivat

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

SÄHKÖALOJEN 

AMMATTILIITON 

JÄSENLEHTI. 

Perustettu 1957 

Lehti ilmestyy 

10 kertaa vuodessa. 

Seuraava Vasama ilmestyy 

20.2.2020

Aineistot 10.2. mennessä.

SÄHKÖJOHTO

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

Mistä kumpuaa väite lakon 
laittomuudesta ja sopimis-
haluttomuudesta?

SÄHKÖLIITON 
JÄSENRISTEILY

ME MENEMME TAAS 25.–26.4.2020!

Lakkoputki laajeni 
Vähältä piti Tikkurilassa 
Jäsenmaksu laski 
Älyvaatteet tulevat 
Työväen Musiikkitapahtuma 
Kellon ympäri: Petri Penttilä 
Volttipäiville Helsinkiin 
Relacomin konkurssi yllätti 
Hoitoalalta sähkäriksi 
Jäsenpalvelut 
Kärkimies-kolumni 
Työttömyyskassa 
Kurssit 
Osastot toimivat 
Lukijan ääni 
Elledningen 

4
6
7
8
9

10
11
12
14
15
16
17
18
20
21
22

Aloitamme tässä Vasamassa Kellon ympäri -nimisen juttusarjan, jossa seurataan haastateltavan päivän kulkua aamun en-

simmäisistä hetkistä illan viimeisiin. Kaikki, mitä siinä välissä tapahtuu, kertoo ihmisestä paljon. Sarjan aloittaa automaa-

tioasentaja Petri Penttilä Kokkolasta. Hänestä selviää muun muassa, että aamun ja aamupäivän aikana teetä kuluu jo koh-

tuullinen määrä. Jos aika olisi toinen, olisimme saaneet lukea hänen työpäivästään sinkkitehtaalla. Nyt pääsemme kuitenkin 

tutustumaan lakkovahdin päivään. Lue lisää sivulta 10.
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Tornio yli 70, Raahe yli 70, Hy-

vinkää yli 50, Hämeenlinna mel-

kein 40, Kokkola vajaa 30… Tällai-

sia olivat osallistujasaldot Sähkölii-

ton teollisuuden lakossa oleville jä-

senilleen alkuvuonna järjestämissä 

infotilaisuuksissa ympäri maata.

Tilaisuuksissa Sähköliiton asi-

antuntijat kumosivat julkisuudessa 

liikkuneita, lähinnä Teknologiateolli-

suus ry:n esittämiä väitteitä ja vasta-

sivat lakossa olijoiden kysymyksiin. 

Lakkolaisten kanta oli, että kiistassa 

ei anneta periksi.

4 X KUMOTTU VÄITTÄMÄ
Väite 1. 

Sähköliiton lakko 

on järjestöpoliittinen

Ja näin se kumoutuu: Sähköliiton jä-

senet tahtovat puolustaa oikeuksi-

aan ja ansiotasoaan teollisuudessa, 

ja liitto puolustaa tässä jäseniään.

Teknologiateollisuus ry sen si-

SÄHKÖLIITON INFOTILAISUUKSISTA

Yhteishenkeä 
ja vertaistukea

jaan tekee järjestöpolitiikkaa. Se 

jätti vuonna 2017 neuvottelemat-

ta työehtosopimuksen Sähkölii-

ton kanssa ja siirsi sähköasentaji-

en palkkaukseen liittyvät erityiseh-

dot Teollisuusliiton kanssa vihreään 

kirjaan. Teknologiateollisuus yrittää 

heikentää Sähköliiton roolia muilla-

kin liiton sopimusaloilla vaatimalla 

muiden työehtosopimusten yleissi-

tovuuden mitätöintiä.

Väite 2. 

Sähköliitto vaati omaa työehto-

sopimusta ja katkaisi neuvottelut

Ja näin se kumoutuu: Sähköliitto on 

esittänyt Teknologiateollisuus ry:n 

ja Teollisuusliitto ry:n kanssa käy-

dyissä neuvotteluissa useita erilai-

sia vaihtoehtoja asian ratkaisemi-

seksi, viimeisimmäksi sopimusta, 

jolla sovittaisiin luottamusmiesjär-

jestelmästä tai vastaavasta Sähkö-

liiton jäsenille.

Esitys ei kelvannut Teknologiate-

ollisuudelle, joka totesi neuvottelut 

päättyneiksi eli katkaisi neuvottelut.

Väite 3. 

Lainsäädäntö estää Sähköliiton 

esittämän ratkaisumallin

Ja näin se kumoutuu: Mikään laki 

ei estä osapuolia sopimasta asioista 

keskenään ilman, että rinnakkaisso-

pimuskieltoa rikotaan.

Jos on halua sopia, ratkaisu löy-

tyy nopeasti ja yritykset pääsevät 

palaamaan normaaliin tilanteeseen. 

Teknologiateollisuus vain piiloutuu 

juridisuusväittämänsä taakse.

Väite 4. 

Sähköliiton lakko on laiton

Ja näin se kumoutuu: Tämä tuules-

ta temmattu väite on epätoivoinen 

yritys murtaa työtaistelu. Sähköliitto 

on hankkinut asiantuntijalausuntoja 

näkemyksensä tueksi.

3 X VASTATTU KYSYMYS
Kysymys 1.

 Miksi ratkaisua sähköalan työnte-

kijöiden asemaan ja edustukseen 

teollisuuden työpaikoilla ei ole löy-

tynyt?

Sähköliitto on kahden vuoden ajan 

yrittänyt löytää ratkaisua neuvotte-

luteitse. Teknologiateollisuus ry ei 

jääräpäisesti ole halunnut neuvotel-

la mistään.

Sähköliitto haluaa teollisuudes-

sa työskenteleville jäsenilleen oman 

luottamusmiesjärjestelmän tai vas-

taavan, koska vain se takaa hei-

dän ansiotasonsa ja -kehityksensä. 

Tämä malli on täysin kustannusvai-

kutukseton.

Kysymys 2. 

Mitä kuuluu sovittelurintamalle?

Valtakunnansovittelija kutsui vih-

doin Sähköliiton ja Teknologiateol-

lisuus ry:n sovitteluun maanantaik-

si 27. tammikuuta. Edellisestä so-

vittelusta on silloin kulunut tasan 

kaksi kuukautta.

Suomessa työmarkkinoilla on 

sovittelupakko, kun riidan osapuo-

li sovittelua pyytää. Sähköliitto on 

esittänyt sovittelupyynnön jo vuo-

den alussa.

Kysymys 3. 

Milloin lakko loppuu?

Monet lakon piirissä olevat yrityk-

set haluaisivat sopia suoraan Säh-

köliiton kanssa ja palata normaa-

litilanteeseen. Konkreettista sopi-

mista kuitenkin tuntuu jarruttavan 

jokin. Väistämättä tulee käsitys, 

että yrityksiä on kielletty tekemäs-

tä sopimuksia suoraan Sähkölii-

ton kanssa.

Liiton edellytys on, että kestä-

vä ratkaisu asiaan syntyy vain, jos 

se on sopijaosapuolena. 

Infotilaisuudet starttasivat Hyvinkäältä viime vuoden toiseksi viimeisenä päivänä (kannen kuva). Hyvinkäällä järjestettiin toinenkin tilaisuus, jossa Sähköliiton varapuheenjohtaja Hannu Luukkonen  

kävi lävitse lakon kulkua.

 TEKSTI :  MINNA JÄRVENPÄÄ   KUVAT:  JUHA JUMISKO,  JARI OLLILA,  TAPIO HEIKKINEN JA  MIKA SARJA
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SÄHKÖLIITTO 
TEKI KANTELUN 
SOVITTELIJAN 
TOIMINNASTA
Sähköliitto on tehnyt oikeus-

kanslerille kantelun valtakun-

nansovittelija Vuokko Piekka-
lan virkatehtävien hoitamises-

ta teollisuuden sähköalan työn-

tekijöiden asemaa ja edustusta 

koskevan työriidan sovittelussa.

Lakossa olevat jäsenet ovat 

esittäneet kantelun laatimis-

ta muun muassa heille järjeste-

tyissä infotilaisuuksissa. Sähkö-

liiton hallitus päätti tämän pe-

rusteella asiasta, ja kantelu lä-

hetettiin 20. tammikuuta.

Kantelussaan Sähköliitto ky-

seenalaistaa valtakunnansovit-

telijan työ- ja elinkeinominis-

teriölle marraskuussa 2019 te-

kemän esityksen lainmukaisuu-

den. Ministeriö kielsi Tekno-

logiateollisuus ry:n 12 jäsen-

yritykseen kohdistuvan lakon 

toimeenpanemisen kahdeksi vii-

koksi sovittelijan esityksestä. 

Kiellon perusteena oli se, että 

lakko kohdistuisi yhteiskun-

nan elintärkeisiin toimintoihin 

tai vahingoittaisi huomattavasti 

yleistä etua. 

Sovittelija ei liioin kutsunut 

riidan osapuolia sovitteluun, 

vaikka Sähköliitto esitti sovitte-

lupyynnön 2. tammikuuta. So-

vittelukutsu tuli vasta sama-

na päivänä, jolloin liitto lähetti 

kantelun oikeuskanslerille, vä-

hän lähettämisen jälkeen. 

Kaikki kantelun perustelut 

nojaavat työriitojen sovittelusta 

annettuun lakiin kirjattuihin so-

vittelijan velvollisuuksiin.

Valtioneuvoston oikeuskansle-

rin tehtävänä on valvoa, että vi-

ranomaiset noudattavat lakia ja 

täyttävät velvollisuutensa. Val-

takunnansovittelijan tulee puo-

lueettomana virkamiehenä so-

vitella työriitoja ja edistää työn-

antajien ja palkansaajien välisiä 

suhteita. 

TAPAHTUNUTTA 
JA TAPAHTUVAA 
TAMMIKUUSSA

2.1. 
5. joulukuuta alkanut lakkojak-

so päättyy kello 22 ja uusi nel-

jän viikon jakso alkaa välittö-

mästi Teknologiateollisuus ry:n 

12 jäsenyrityksessä. 

Uutena työtaistelutoimena 

alkaa vuoronvaihtokielto Tekno-

logiateollisuus ry:n 13 jäsenyri-

tyksessä. Ylityökielto samoissa 

yrityksissä jatkuu.

Lakko laajenee kolmeen teh-

taille energiaa tuottavaan voi-

malaitokseen varavoimalaitok-

sineen Kokkolassa, Torniossa ja 

Uudessakaupungissa sekä säh-

köverkon käytönvalvontaa teke-

vään yritykseen Torniossa. 

Sähköliitto esittää valtakun-

nansovittelijalle sovittelupyyn-

nön. Lain mukaan sovitteluun 

on ryhdyttävä, kun riidan osa-

puoli sitä pyytää.

15.1.
Sähköliiton hallitus jättää kol-

mannen lakkovaroituksen Tek-

nologiateollisuus ry:lle. Neljän 

viikon lakon samoissa 12 yri-

tyksessä on määrä jatkua 30. 

tammikuuta kello 22 alkaen, 

katkotta edellisen lakon päät-

tyessä.

20.1.
Sähköliitto tekee jäsentensä 

pyynnöstä ja hallituksensa pää-

töksellä kantelun oikeuskans-

lerille valtakunnansovittelijan 

toiminnasta teollisuuden säh-

köalan työntekijöiden lakon so-

vittelussa.

Valtakunnansovittelija esit-

tää sovittelukutsun viikon pää-

hän.

27.1.
Osapuolet tapaavat valtakun-

nansovittelijan toimistolla. Va-

sama lähti painoon edeltävän 

viikon lopulla, joten tietoa so-

vittelun tuloksista kannattaa 

hakea liiton nettisivuilta.

30.1.
Vasama 1/2020 ilmestyy. Mi-

käli osapuolet eivät ole pääs-

seet sovintoon, kolmas nel-

jän viikon lakkojakso alkaa kel-

lo 22. Lakon on määrä päättyä 

27. helmikuuta kello 22. 

Kokkolassa.

Torniossa.

Turussa.

Hämeenlinnassa.

Raahessa.
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Ahteen aika päättyi

Iso torninosturi romahti rakenteil-

la olevan kerrostalon päälle Van-

taalla joulukuun 30. päivä. Pallas 

Rakennus Oy:n työmaalla sattunut 

vaaratilanne oli merkittävä, mut-

ta kukaan ei tiettävästi loukkaantu-

nut turmassa ja vahingot jäivät ma-

teriaalisiksi. Onnettomuuden syytä 

selvitetään, ja torninosturimalli on 

toistaiseksi käyttökiellossa. 

Vantaan Tikkurilassa kaatunut 

torninosturi rikkoi valmistumaisil-

laan olevan kuusikerroksisen asuin-

kerrostalon ylintä kerrosta ja liiskasi 

työmaakoppeja, joita käytettiin tau-

kotilana. Onnekkaan sattuman an-

siosta esimerkiksi sähköasennuksia 

tehneet LSK Electrics Oy:n sähkö-

asentajat pelastuivat täpärästi vaka-

vasta vaaratilanteesta.

Julkisuudessa olleiden tietojen 

mukaan kukaan ei loukkaantunut 

vakavasti turmassa, mutta mm. Ra-

kennusliitto painotti, että vaarati-

lanne oli merkittävä. Liitto vaatikin 

välittömästi käyttökieltoa turmanos-

Tiedekeskus Heureka sähköistyi 

torstaina 23. tammikuuta, jol-

loin vietettiin pohjoismaista Sähkön 

päivää. Tapahtuma järjestettiin yh-

dessä Sähköturvallisuuden edistä-

miskeskus STEK ry:n kanssa. Heu-

rekan edustan näyttävä valotaidete-

os oli esillä 23.–26.1. 

Sähkön päivänä tarjolla oli muun 

muassa tiede-esityksiä, VR-koke-

muksia sekä suuri autorata, johon 

tarvittava energia tuotettiin polku-

Ministeri Matti Ahde on kuollut 

20. joulukuuta. Eduskunnan 

puhemiehenä, SDP:n pitkäaikai-

sena kansanedustajana ja Veikka-

us Oy:n toimitusjohtajana muistet-

tu Ahde löytyy myös Sähköliiton jä-

senrekisteristä harvinaisella kunnia-

jäsenen statuksella. Kunniajäsenyys 

hänelle myönnettiin vuonna 1976, 

jolloin hän oli jo eduskuntaryhmän-

sä puheenjohtaja.

Koulutukseltaan Ahde oli säh-

köasentaja ja opiskeli lisää Työvä-

en Akatemian kansankorkeakoulus-

sa. Sähköasentajan työtä hän ehti 

tehdä vain muutaman vuoden, sil-

lä yhteiskunnalliset tehtävät vei-

vät aktiivisen nuorukaisen men-

nessään.

Sähköliiton Vasama-jäsenleh-

teen neljä vuotta sitten tehdys-

sä 70-vuotissyntymäpäivähaastat-

telussaan Matti Ahde muisteli jo 

50 vuotta täyttäessään tunteneen-

sa eläneensä sadan vuoden edestä. 

Tämä johtui siitä, että hän oli jo 

tuohon mennessä ehtinyt olla niin 

monessa mukana. Vuonna 2011 

hän siirtyi eläkkeelle eduskunnas-

ta ja pääsi nauttimaan enemmän 

vapaa-ajasta, joka täyttyi muun mu-

assa musiikki- ja urheiluharrastuk-

sista.

Oulussa syntynyt Ahde olisi täyt-

tänyt joulun aatonaattona 74 vuot-

ta. Vajaat kaksi vuotta sitten hänel-

lä todettiin vakava sairaus, joka lo-

pulta vei hänet. Vielä joulukuussa 

hän jaksoi osallistua tasavallan pre-

sidentin itsenäisyyspäivän juhlavas-

taanotolle, hauraana pyörätuolis-

sa tosin.

Sähköliitto ottaa osaa kunniajä-

senensä omaisten suruun.

turimallille. Näin tapahtuikin.

Rakennusliiton tiedotteessa to-

dettiin, että liitto edellyttää viran-

omaisilta nopeaa toimintaa onnetto-

muuden syiden selvittämiseksi. Liit-

to vaati myös, että kyseinen torni-

nosturimalli asetetaan väliaikaiseen 

käyttökieltoon, kunnes on saatu täy-

dellinen selvitys tapahtuneesta. Nos-

turimalli voidaan ottaa käyttöön uu-

destaan vasta luotettavien selvitys-

ten jälkeen. Liitto muistuttaa myös, 

että Australiassa tapahtui hiljattain 

samankaltainen onnettomuus, jossa 

vastaava nosturi romahti.

KÄRKIMIEHEN 

KAUHUNHETKET

Tikkurilan kerrostalotyömaan ylintä 

kerrosta viimeistelleet LSK Electrics 

Oy:n sähköasentajat olivat menos-

sa kahvitauolle onnettomuusaamu-

na kello 9.01, jolloin torninostu-

ri kaatui. Rappukäytävää laskeutu-

neet miehet ehtivät täpärästi pois ro-

mahduksen alta ja toisaalta eivät eh-

tineet aivan normaaliaikaan kahville 

liiskaantuvaan työmaakoppiinsa.

– Hyvää tuuria oli mukana, huo-

nomminkin olisi voinut käydä, tote-

aa kärkimies Ari Kuisma iloisena.

– Ensimmäisenä tuli mieleen sii-

Ulkopuolisen urakoitsijan onnettomuus-torninosturi on poistettu Tikkurilan työmaalta, jossa aloitellaan pystyttämään jo toista asuinkerrostaloa.

VÄHÄLTÄ PITI 
– VANTAAN NOSTURITURMASSA 
OLISI VOINUT KÄYDÄ PALJON 
HUONOMMINKIN

tä rytinästä, että lentokoneko puto-

si katolle, kun tässä lentokentän lä-

hellä ollaan.

Kuisma ei ole huolissaan työtur-

vallisuudestaan, vaikka olikin mu-

kana ”läheltä piti” -tilanteessa.

– Salama ei iske kahdesti sa-

man paikkaan, ja muutenhan meil-

lä on työturvallisuus hyvällä mallil-

la, kuittaa onnettomuustalon vieres-

sä toista asuinkerrostalon sähköis-

tystä aloitteleva kärkimies. 

SÄHKÖN PÄIVÄ INNOSTI NUORIA
pyörällä. Työpajoissa saattoi raken-

taa optisen lennättimen, tanssit-

taa robottikäsivarsia tai kokeilla eri-

laisilla komponenteilla, saako lam-

pun syttymään. Sähkölä-näyttelyssä 

esiintyi Pepper-robotti. Dinosaurus-

ten yllä välähtelivät salamat, Ai-

vot narikasta! -näyttelyssä sähköi-

set hermoimpulssit kiisivät aivoso-

lujen välillä ja planetaariossa esitet-

tiin Elävä aurinko -elokuvaa.

STEK oli kutsunut Heurekaan ta-

pahtumapäivän ajaksi myös ala- ja 

yläkoululaisia, jotka pääsivät näyt-

telyiden ja planetaarioelokuvien li-

säksi perehtymään sähköön.

Heurekan edustan Virtaa! -va-

loteos juhlisti Sähkön päivää 

24-metrisellä energiaa kipunoivalla 

tornilla. Teoksen yli 200 valaisin-

ta kuljettivat säkenöivää voimaa tai-

vaasta tantereeseen ukkosenjohdat-

timena, joka toi hetkeksi näkyviin ja 

kuuluviin sen valtavan energiamas-

san, joka aaltoilee kaikkialla ym-

pärillämme. Teoksen äänimaisema 

muistutti vanhanaikaisten modee-

mien ääntä. Virtaa! -teoksen mitta-

kaava hipoi kirjaimellisesti taivaita: 

30 metriin nouseva nostokurki jäi 

vain hieman alle korkeudesta, joka 

vaatii erillistä ilmoitusta lentoliiken-

nettä varten. Teoksen toteutuksesta 

vastasivat STEK ja Sun Effects yh-

teistyössä Heurekan kanssa. 
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Edustajisto laski 
jäsenmaksua 

Edustajisto, joka samalla on myös työttömyyskassan edustajisto, oli tällä kertaa niin yksimielinen, että äänestyslippuja tarvittiin vain kannattamaan työttömyyskassan itsenäisyyttä. 

Sähköliiton 15.–16. marraskuuta 
kokoontunut 65-henkinen syys-
edustajisto pääsi tekemään his-

toriallisen jäsenmaksun alentamispää-
töksensä aivan liiton syntysijoilla hotel-
li Scandicissa Tampereen Rautatienka-
dun varressa, jossa aikanaan sijaitsi ho-
telli Emmaus.

– Jäsenmaksun alentamisella madal-
lamme kynnystä liittyä Sähköliittoon ja 
pysyä liiton jäsenenä. Samalla tämä on 
viesti työnantajaliitoille, että aiomme 
edelleen pysyä vahvana liittona, pitää 
jäsenemme ja hoitaa heidän työehto-
asioitaan. Emme hyväksy työsopimus-
ten halpuuttamisia tai muuta kyykyt-
tämistä, mitä työntekijät viime aikoina 
ovat saaneet osakseen, tiivisti liittopu-
heenjohtaja Sauli Väntti.

Jäsenmaksun alentaminen mahdol-
listui työtaistelukassan sääntömuutok-
sella, jonka edustajisto vahvisti. Liiton 
toimintaa voidaan jatkossa rahoittaa jä-
senmaksujen lisäksi myös työtaistelu-
kassan sijoitustoiminnan tuotoilla si-
ten, että pääoman määrä ei reaalisesti 
vähene.

EDUSTAJISTO TYÖTAISTELUN 
TUNNELMISSA
Edustajiston kokouksen aikaan tekno-

logiateollisuudessa oli jatkunut Säh-
köliiton ylityökielto muutaman päivän 
ajan ja alan lakon oli määrä käynnis-
tyä maanantaina 18.11. Työ- ja  elinkei-
noministeriön päätöksellä lakko lykät-
tiin alkavaksi 5.12. TEM:n päätös turva-
si Turun telakalta valmistuvan risteily-
aluksen luovutuksen ajallaan. Kiistan 
sovittelu oli ja on edelleen käynnissä 
valtakunnansovittelijalla.

– Tilanne on haasteellinen, totesi 
edustajiston puheenjohtaja Niilo Oja-
la, joka itse työskentelee SSAB:n me-
tallitehtaalla Raahessa ja on sähköliit-
tolaisten yhteyshenkilö, entinen luotta-
musmies. Hän myös peräänkuulutti ko-
kouksessa SAK:n kantaa mm. työehtos-
hoppailuun.

SAK:n tulevien vuosien strategiaa ko-
kouksessa esitellyt keskusjärjestön pu-
heenjohtaja Jarkko Eloranta arvioi, et-
tä pöydässä olisivat nyt kaikki tupon ai-
nekset.

– SAK:lle on jäänyt oikeastaan vain 
”kahvinkeittäjän” rooli, kun sopimuk-
set tehdään liittotasolla. Ja työnantajil-
la on ratkaisuvalta työehtosopimuksien 
valinnassa, Eloranta pahoitteli ja koros-
ti järjestäytymisasteen tärkeyttä liitto-
jen uskottavuuden mittarina.

TYÖTTÖMYYSKASSAYHTEISTYÖ 
EI SAANUT VIELÄ KANNATUSTA
Sähköalojen työttömyyskassan edusta-
jisto pääsi pitkästä aikaa äänestämään, 
sillä kokoukseen tuli Ossi Aholan esi-
tys työttömyyskassojen aloitteellises-
ta yhteistyöstä, jota Pekka Virola kan-
natti. 

Äänestyksessä voittanut työttömyys-
kassan hallituksen esitys velvoittaa 
kassaa vain seuraamaan tilannetta, ei 
olemaan aloitteellinen fuusioasioissa.

Kassanjohtaja Tarja Ojalan esittele-
mät luvut kertoivat, että vaikka Sähkö-
alojen työttömyyskassa on SAK:laisen 
kentän kolmanneksi pienin, se on myös 
tehokas ja toimiva.

– Meidän työttömyyskassan jäsen-
maksu on tulevana vuonna pienempi 
kuin YTK:n. Vertailu on laskettu sähkö-
liittolaisten keskimääräisten palkkojen 
mukaan.

Liiton edustajistossa, hallituksessa 
eikä johtokunnissa tapahtunut jäsen-
ten vaihdoksia. Ainoastaan Kaarnie-
men kehittämistyöryhmän jäsenen Sa-
mi Lindgrenin tilalle nimettiin Pekka 
Stenroos osastosta 013.

OSASTOJEN ESITYKSET 
MYÖTÄTUULESSA
Jyväskylän osasto 026:n esitys omas-
ta aluetoimistosta sai tuulta purjeisiin, 
kun edustajisto hyväksyi hallituksen 
esityksen osasto- ja alueellisen järjes-
tötoiminnan organisoinnista. Osaston 
esitys otetaan huomioon, kun pilotti-
hankkeeseen valitaan osastoja.

Porin seudun sähköalantyöntekijöi-
den esitys runkosopimuksen eteenpäin 
viemisestä sai edustajistolta päätöksen, 
että liiton hallitus toimii osaston esityk-
sen mukaisesti päättäessään runkoso-
pimuksen etenemisen valmistelusta.

Edustajisto oli yksimielinen myös hy-
väksyessään tilinpäätöksen, vuoden 
2020 toimintasuunnitelman ja talous-
arvion. Toiminnan painopisteiksi ase-
tettiin edustajiston vaalit 2020, onnis-
tuneet työehtosopimusneuvottelut, jä-
senmaksutason alentaminen, teollisuu-
den sopimustoiminta ja jäsenkiinnitty-
minen sekä jäsenhankinta. 

Sähköliiton edustajisto 
päätti laskea Sähköliiton 
kokonaisjäsenmaksua 1,25 
prosenttiin. Aiemmin maksu 
on ollut 1,45 prosenttia. Myös 
työttömyyskassan edustajisto 
teki kovia päätöksiä ja 
tyrmäsi selvin äänin esitetyn 
kassan fuusioesityksen ja 
linjasi itsenäisen Sähköalojen 
työttömyyskassan puolesta.

 TEKSTI  JA KUVA:  RIITTA KALLIO

Teksti on aiemmin julkaistu 

Vasamassa numero 9/2019. 

Postilakon takia lehti ilmestyi 

vain sähköisenä versiona.



KUORMITUSTA 
VÄHENTÄVÄ MUISTI-
LISTA AREN TAPAAN
1. MIKROTAUOT JA PALAUTUMINEN
Staattisuus heikentää verenkiertoa ja ai-

neenvaihduntaa lihaksissa sekä voi ai-

heuttaa vaivoja ja kipuja. Pitkittyessään 

staattinen lihastyö ja puutteelliset mik-

rotauot voivat aikaa myöten altistaa li-

hasten ja tukikudosten rasitusvammoille.

2. NOSTIN TAI TELINE
Nostimen tai telineen päällä tehtävä 

asennustyö on sekä käsille että jaloille 

vähemmän kuormittavaa ja turvallisem-

paa kuin A-tikkailla tehden.

3. PARITYÖSKENTELY 
Parityöskentely vähentää kuormitusta 

sekä parantaa työturvallisuutta ja työn 

sujuvuutta. Suorittavan roolin vaihto an-

taa ajoittain palautumishetken.

4. TAUOT
Työvaiheissa, joissa syke nousee koko 

työpäivän aikana 30–50 prosenttiin 

maksimista, työtä tulisi tauottaa noin 10 

minuuttia tunnissa. Etenkin koko kehoa 

kuormittava ja staattinen lihastyö nosta-

vat syketasoa. 
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ÄLYVAATEMITTAUKSIN TODETTUA ARELLA:

Kuormitus vähenee pieninkin muutoksin

Yksi pyörittää kaapelikelaa, ja toi-
nen purkaa vetämällä. Välillä 
pyörittäjän pitää jarruttaa, ettei- 

vät kelatut kerrokset löysty. Kysyyhän 
se voimaakin, mutta ennen kaikkea 
kuormittavuus perustuu työn staatti-
suuteen. Samoin on laita sähköhyllyjen 
asentamisen kanssa. 

– Kummassakin työvaiheessa käsiä 
on pidettävä koholla. Mitä staattisempi 
työvaihe, sitä suurempi kuormitus, to-
teaa Are Oy:n työkykypäällikkö Laura 
Alalauri.

Tieto perustuu tutkimustuloksiin, sil-
lä Are on selvittänyt älyvaatemittauk-
sin työskentelyolosuhteiden vaikutus-
ta työn kuormittavuuteen. Yritys on 
tehnyt mittauksia yhteistyössä suoma-
laisen älyvaateteknologiaa kehittävän 
Myontec Oy:n kanssa.

NOSTIMELLA VAIN 
ETUJA PUOLELLAAN
Selvityksen tuloksilla pyritään siihen, 
että työntekijöiden tietämys työergo-
nomiasta kasvaisi ja he ottaisivat kuor-
mitusta vähentävät työtavan muutokset 
käyttöön. Sillä olisi iso vaikutus työky-
vyn säilyttämisessä.

– Mittausten mukaan esimerkiksi 
sähköhyllyjen asentaminen A-tikkailla 
seisten kuormittaa lihaksia kaksi kertaa 
sen mitä nostimen päältä käsin. Nosti-
mella työskennellessä käsilihakset saa-
vat myös nelinkertaisesti mikrotauko-
ja verrattuna A-tikkailla työskentelyyn, 
puhumattakaan siitä, että nostimella on 
turvallisempaa työskennellä kuin tik-
kailla, Alalauri kertoo esimerkkejä.

Mittausten perusteella Are Oy on laa-
tinut neljän kohdan muistilistan, jonka 
avulla staattisen työn kuormittavuutta 
pystyy vähentämään työpäivän aikana. 
Avainasemassa ovat lyhyemmät ja pi-
demmät tauot, nostimien ja telineiden 
käyttäminen ja parityöskentely.

– Näihin asioihin ei työmailla kiin-
nitetä vielä tarpeeksi huomiota. Usein 
esimerkiksi henkilönostimille ei ole 
riittävästi tilaa varsinkaan, kun työs-
kennellään tilassa, jossa on normaali 
huonekorkeus, sanoo Are Oy:n työsuo-
jeluvaltuutettu ja pääluottamusmies 
Pasi Lapinlehto.

Hän iloitsee siitä, että mittaustiedon 
avulla on mahdollista ottaa ergonomia 
entistä paremmin huomioon eri työvai-
heissa.

ALKUTESTIEN KAUTTA 
ÄLYVAATEMITTAUKSIIN
Aren älyvaatemittauksiin osallistui 
seitsemän sähkö-, IV- ja LVI-asentajaa 
neljällä työmaalla. Älyvaatteisiin integ-
roitu tekniikka mittasi heidän lihasryh-
miensä sähköistä aktiivisuutta, joka on 
merkkinä kuormittumisesta eri työteh-
tävissä. Mitattuja arvoja verrattiin työn-
tekijän omaan maksimivoimatasoon, 
joka tutkittiin alkutesteissä.

Mittauksissa kokeiltiin erilaisia työ-
asentoja kuormituksen selvittämisek-
si. Työvaiheet videoitiin, ja työfysiote-
rapeutti varmisti työvaiheiden ergono-
mian.

Älyvaatemittaukset kertoivat testi-
henkilön  työskentelyolosuhteiden vai-

kutuksesta kuormitukseen. Älyvaat-
teet mittasivat myös lihasten mikro-
taukojen määrää. Suuri mikrotaukojen 
määrä kertoo, että lihas saa tarpeeksi 
lepoa aktiivisuuden lomassa.

TUKI- JA LIIKUNTAELIN-
SAIRAUDET VITSAUKSENA
Mittaukset tehnyttä Myontecia edusta-
va tuotepäällikkö Riitta Simonen pitää 
älyvaatemittauksia juuri rakennusalal-
le hyödyllisinä.

– Fyysisesti kuormittavat työvaiheet 
ja yksilölliset kuormittumisen erot 
saadaan mittauksissa näkyville. Liika 
kuormitus lisää paitsi rasitusvammoja, 
myös tapaturmariskiä.

Sähköasennus- ja muulla rakennus-
alalla selän, niskan ja hartioiden vaivat 
ovat erityisen yleisiä. Peräti kolmannes 
suomalaisten työkyvyttömyyseläkkeel-
le siirtymisistä johtuu tuki- ja liikunta-
elinten sairauksista. 

Sähköliiton työympäristöasiantunti-
ja Jarkko Korhola on ilahtunut siitä, 
että Are on työnantajana ryhtynyt tut-
kimaan työn ergonomiaa.

– Työergonomiaan panostaminen on 
kannattava sijoitus, jonka vaikutuk-
set näkyvät ihmisten työssä ja sen su-
juvuudessa. Työhyvinvointi lisääntyy, 
ja työn tehokkuus kasvaa. Työpäivän 
päätteeksi tavoitteena on päästä ter-
veenä kotiin. Siihen ergonomia antaa 
hyviä työkaluja, hän jatkaa.

– Ergonomiaohjeiden noudatta-
minen auttaa ehkäisemään kuormit-
tumista. Alalla liikkuu myös paljon 
konkareilta periytynyttä tietoa erilai-

 TEKSTI :  MINNA JÄRVENPÄÄ 

sista helpottavista työskentelytavois-
ta ja apuvälineistä. Sieltäkin voi saada  
lisätyökaluja ergonomian kehittämi- 
seen työpaikoilla, Pasi Lapinlehto vink-
kaa. 
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Tutut isot areenat Paperitori ja 

SAK-sali sekä pienemmät lavat Sa-

nanvapauden torilla, Jylhävaarassa, 

Kirjaslammen tanssilavalla ja maa-

gisen tunnelmallisessa Salakapa-

kassa pursuilevat elämyksiä.

Monipuolinen artistikattaus ja 

uudenlaisten kulttuurielämysten 

löytäminen ovat Työväen Musiikki-

tapahtuman ytimessä. Tänä vuon-

na lavalle tuodaan kansainvälisesti 

erittäin suosittuja suomalaisia artis-

teja niin kansanmusiikin kuin kita-

ramusiikin osalta. Maailmanmusiik-

kia, improvisaatiota, avantgardea ja 

klassista musiikkia yhdistävä har-

monikkataiteilija Kimmo Pohjo-

nen esiintyy festivaalilla ensimmäi-

sen kerran. Myös modernia kansan-

musiikkia, elektronista musiikkia ja 

karjalaisia kansanperinteitä yhdistä-

vä Suistamon sähkö pyyhkii tapah-

tumassa pölyjä hyvin perinteisenä 

ja konservatiivisena pidetyn kansan-

musiikin päältä. 

Kansainvälisen tason kitaratai-

turointia tarjoilee kitaristi Erja Lyy-

tinen, joka vastikään valittiin maa-

ilman parhaiden blueskitaristien 

joukkoon. Kitaravetoisen rock-mu-

siikin ystäviä tapahtuma hemmot-

telee myös muun muassa ikonisen 

Popedalla, Anssi Kelalla, Irinalla, 

Leewingsillä sekä Kolmannen nai-

sen odotetutulla paluukeikalla. 

– Anssi Kela esiintyi meillä vii-

meksi vuonna 2001. Tuolloin Ke-

laa pidettiin vielä tuntemattomana 

trubaduurina, joka yllättäen vetikin 

koko tapahtumateltan ääriään myö-

ten täyteen. Muistan vieläkin, kun 

Kela kaivoi muistiinpanonsa esiin ja 

esitti edellisyönä valmistuneen Mil-

la-kappaleen. Se todellakin räjäytti 

pankin! Olen onnellinen, että saam-

me hänet taas tapahtumaan vie-

raaksi, festivaalin toiminnanjohtaja 

Marianne Haapoja muistelee. 

Työväen Musiikkitapahtuman tun-

tevat osaavatkin jo arvata, että ta-

pahtumalla on tänäkin kesänä muu-

tama ässä hihassa. Kesällä 2020 

juhlistetaan suomalaisen musiik-

kikentän grand old maneja M.A. 

Nummista ja Hectoria. M.A. Num-

minen on esiintynyt musiikkitapah-

tumassa säännöllisesti sen lähes 

50-vuotisen historian aikana. Siksi 

tapahtuma kunnioittaa Nummisen 

elämäntyötä ja juhlistaa 80-vuotias-

ta taiteilijaa.  Myös Hector on ollut 

Työväen Musiikkitapahtumassa erit-

täin pidetty vieras ja sen kunniaksi 

Litku Klemetti, Jonna Tervomaa, Ola-

vi Uusivirta ja kitaristinakin tunnet-

tu Timo Kämäräinen esittävät Sota 

on kaunis -teemakonsertissa Hec-

torin yhteiskunnallisia, sotaa kriti-

soivia ja rakkautta ylistäviä lauluja. 

Trubuuttikonsertin lisäksi Olavi Uu-

sivirta esiintyy tapahtumassa soo-

lokeikalla. 

Iskelmän ystäville Työväen Mu-

siikkitapahtuma tuo taiteilijajuh-

lavuottaan viettävän Muskan, Kake 

Randelinin sekä Neljänsuora-yhty-

eestä ponnistaneen Antti Ketosen 

konsertit. Kotimaisen folkin ja tun-

nelmallisen popin faneille tarjolla 

ovat Erin, Knipi, Laura Moisio, Vii-

tasen Piia, Kanerva, Liila Jokelin, 

Vilma Alina, Antti Autio sekä Tiisu.  

Ja kuten aiemmin, myös tänä vuon-

na festivaalilla pääsee hyppimään 

räppikeikoille. Elastinen, Asa, Get-

tomasa, Gasellit. Mouhous ja MC 

KOO huolehtivat tästä. Lapsille ja 

lapsenmielisille tarjolla on pikkuvä-

en suosikki Höpinätötterö sekä nuo-

risoidolit Eino ja Aapeli.

Myöhäisiltojen raskaammasta 

kattauksesta vastaavat Korpiklaa-

ni sekä JP Leppäluoto. Lauantai-il-

lan legendaarisia ja hikisiä keski-

yön salsabileitä unohtamatta. Tänä-

kin kesänä Los Salsanismo tarjoaa 

myös halukkaille maksuttoman sal-

satanssikurssin ennen illan keikkaa. 

Kaikki tämä kiedotaan aiempi-

en vuosien tapaan puutarhavaloi-

hin, tunnelmaillisiin illanviettosop-

piin, räsymattoihin, virkistäviin juo-

miin ja lämmittäviin ruokiin. Viikon-

lopun aikana juhlijoita ällistyttävät 

valo- ja tulitaiteilijat, trubaduurit, 

yöyhteislaulajat ja kymmenet muut 

yllätykset, joita tapahtuma vuosit-

tain tarjoilee. 

Earlybird-tarjous: Tapahtuma-

ranneke 75€ (voimassa 16.3.2020 

asti.) 

MUSIIKKI VETÄÄ VALKEAKOSKELLE

SUISTAMON SÄHKÖ ON YKSI TYÖVÄEN MUSIIKKITAPAHTUMAN MONISTA ESIINTYJISTÄ.K
uv

a:
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im
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Tänä vuonna Työväen Musiikkitapahtumassa ilottelevat sulassa sovussa 
muun muassa kansanmusiikki, punk, rap, lattarit, rock, iskelmä 

ja nostalgiset iskelmähitit viime vuosikymmeniltä.
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Tavallisena työpäivänä Petri 
Penttilä työskentelee Bolidenin 
sinkkitehtaalla Kokkolassa, ja 
marraskuun loppuun saakka 
hän toimi myös työpaikkansa 
sähköalan työntekijöiden 
yhteyshenkilönä. Nyt seurataan 
kuitenkin tammikuisen 
lakkopäivän kulkua.

 TEKSTI :  MINNA JÄRVENPÄÄ  KUVA:  RIITTA KALLIO

6.00
Tänään herääminen ei vaadi kelloa, sil-
lä olen nukkunut huonosti. Oikeastaan 
rytmi meni sekaisin jo teollisuuden la-
kon alkaessa 5. joulukuuta. Varsinkin 
ensimmäiset pari viikkoa olivat vaikei-
ta.

Olen aamutoimissa nopea: kasvo-
pesu, aamupalaksi vähän teetä ja lei-
pää ja vartissa tulee valmista, kun en 
ole meikkaajatyyppiä. Ajan kuuden ki-
lometrin päähän lakkovahdiksi työpai-
kallemme. Työmatkankin taitan yleen-
sä autolla, mitä nyt joskus olen kokeil-
lut pyöräilyä.

Työskentelen sinkkitehtaalla auto-
maatioasentajana, pääasiassa auto-
maattisten analysaattoreiden ja kame-
rajärjestelmien kanssa. Tarpeen tullen 
teen kaikenlaisia automaatiotöitä koko 
linjalla.

6.30
Lakkovahtivuoro alkaa. Se osuu koh-
dalle kerrasta kahteen viikossa, kun 
pitkänmatkalaisten ei voi olettaa tule-
van vahdiksi niin usein kuin meidän li-
kempänä asuvien.

Päivä alkaa lakkovahtina
Boliden Kokkolassa on yli 20 porttia, 

joten ihan kaikille ei miestä saada. Teh-
taamme sijaitsee rannassa, ja tuuli on 
kylmä. Onneksi ei sentään sada. Vahti-
vuoroon pitää osata pukeutua mahdol-
lisimman lämpimästi. Itselläni on teetä 
lämmikkeenä termospullossa.

Tänä aamuna meitä on portilla kolme 
lakkovahtia. Aamun aikana puretaan 
tuntoja. Lakon jatkosta on määrä tehdä 
Sähköliiton hallinnossa päätöksiä juu-
ri tänään. Toivomme, että asiassa pääs-
tään pian neuvottelupöytään ja sähkö-
liittolaiset saavat asemansa ja edustuk-
sensa teollisuudessa takaisin.

8.45 
Vahtivuoro päättyy, ja ajan takaisin ko-
tiin. Taas on teen aika. Juon päivän ai-
kana 80-prosenttisesti teetä ja aina il-
man lisukkeita. Kun kupissa on kahvia, 
sekin menee mustana.

Avaan television ja katson paikallis-
uutiset. Katson myös WhatsAppin, mi-
tä eri ryhmissä keskustellaan. Se on hy-
vä yhteydenpitoväline esimerkiksi työ-
kavereiden kanssa.

Keskipohjanmaa-lehti jaetaan vasta 
päivällä, joten seuraan uutisia televi-
siosta ja puhelimelta. Lehdenluku jää 
yleensä iltaan. 

Paikallinen sanomalehti on kirjoit-
tanut lakostamme pari kertaa. Myös 
Yleisradion toimittaja haastatteli mi-
nua lakon laajentuessa voimalaitoksiin 
tammikuun alussa. Haastattelut ovat 
minulle pakkopullaa; en halua ehdoin 
tahdoin esiintyä.

11.00
Lähden kolmen kilometrin päähän van-
hempieni kotitalolle. Olen käynyt siellä 
nyt useamman viikon rakentelemassa 
ja auttelemassa äitiäni. Isä loukkasi it-

sensä pahasti jokin aika sitten ja on vie-
lä hoidossa muualla. Hänen kotiuttami-
sensa vaatii muutostöitä kotona. Tällä 
hetkellä hän liikkuu pyörätuolilla.

Kaidetöiden ja pesuhuoneen muutos-
hommien ohella päivä kuluu putkilii-
ke- ja rautakauppakäynneillä.

15.00
Äiti saapuu sairaalasta isää katsomas-
ta. Vaihdamme kuulumisia hänen val-
mistamansa ruoan äärellä. Ateriaväli-
ni venyvät aika pitkiksi, mutta muuten-
kin ruoansaantia on pitänyt vähentää 
40 ikävuoden jälkeen.

Isän kuulumisten lisäksi juttelemme 
maailman menosta. 

Ajattelen niin, että autan nyt van-
hempiani niin paljon kuin pystyn. He 
olivat avuksi silloin, kun omat lapseni 
olivat pieniä.

20.30
Poikkean vielä kotimatkalla rakennus-
työmaallamme. Koko pitkäaikaispro-
jekti lähti harrastustilojen rakentami-
sesta ja laajeni taloksi. Olemme ”mam-
man” eli avovaimoni Mirvan kanssa 
suunnitelleet, josko kahden vuoden ku-
luttua pääsisimme muuttamaan sinne. 
En edes kehtaa kertoa, milloin aloitin 
rakentamisen.

Rakennuksella on lämmöt päällä, 
mutta en ole ehtinyt tekemään siellä 
paljonkaan viime aikoina. Harrastus-
tila on suunniteltu autojen, mopojen 
ja kaikkien liikkuvien vehkeiden värk-
käämistä varten. Harrastan sitä itse, sa-
moin poikani. Vielä tällä hetkellä autot 
sun muut ovat varastoissa ympäri Kok-
kolaa.

Aloitin autojen tekemisen Triumph 
Heraldista, jonka isä oli aikoinaan 
hankkinut. Tehtynä on myös ”Mummo 

Ankan auto” T-mallin Ford sekä Morris 
Minor.

Joku voi ajatella, että tällainen har-
rastus vie rahaa. Enemmänkin siinä 
kuluu aikaa. Ja kaikki harrastuksethan 
maksavat.

Kotiin palatessani kyselen kotona 
asuvilta tenavilta, 12- ja 14-vuotiail-
ta koulukuulumiset ja varmistan, että 
läksyt on tehty. Esikoinen asuu jo omil-
laan.

Avaan television aina, kun tulen ko-
tiin. Se saa pitää vähintäänkin tausta-
meteliä koko loppuillan.

22.00 
Henkilökohtaisena avustajana työsken-
televä Mirva tulee iltavuorosta kotiin.

Olemme aikoinamme harrastaneet 
yhdessä kilpatanssia. Tanssiminen on 
jäänyt nyt muutamaan kertaan vuodes-
sa. Ei ole aikaa, ja tanssipaikatkin ovat 
auki vain kesäisin. Talviaikaan tanssi-
mana pääsee lähinnä ravintolassa.

Paritanssit ovat ehkä tulossa takaisin, 
kiitos Tanssii tähtien kanssa -ohjelman.

Kilpatanssia olen harrastanut pikku-
pojasta lähtien. Väitän kyllä, ettei mi-
nulla ole kovin vahva kilpailuvietti. 
Tanssiminen oli enemmänkin vain mu-
kava harrastus, ja kilpaileminen tuli sii-
nä sivussa.

23.30
Puoli kahteentoista mennessä saan aja-
tukset käännettyä lakko- ja muista mie-
lessä pyörivistä asioista. Siinä auttavat 
myös television saksalaiset poliisisarjat 
ja uutislähetykset. Siitä tietää tulleensa 
vanhaksi, kun tv-uutiset kiinnostavat.

On aika mennä nukkumaan. Ensim-
mäisten kahden lakkoviikon aikana nu-
kuin paria kolmea tuntia yössä, nyt on 
mennyt vähän paremmin. 

KELLON YMPÄRI 
-JUTTUSARJASSA 

SEURATAAN 
HAASTATELTAVAN 
YHDEN PÄIVÄN 

KULKUA KELLON 
TARKKUUDELLA.
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Tulevan kesän Volttipäiviä vietetään Hel-

singissä 7.–9. elokuuta. Vauhdikkaan vii-

konlopun tukikohtana on hiljattain entistä 

upeammaksi remontoitu hotelli Presidentti. 

Järjestelyistä vastaa ammattiosasto 049, Hel-

singin Sähköalantyöntekijät ry.

– Huoneita varattu hotelli Presidentistä jo 

perjantaista, jos haluaa tulla hyvissä ajoin, 

opastaa osaston puheenjohtaja Petri Samiola.

Hän vinkkaa, että perjantai-iltana järjeste-

tään myös Royal Linen illallisristeily Helsin-

gin ja Espoon saaristoon. Merellisiä maise-

mia pääsee ihailemaan risteilyaluksen kannel-

Helsingin Volttipäivät 7.–9.8.
Hotelli Presidentin suojissa 

ta hyvässä seurassa saaristolaisherkkuja naut-

tien.

– Lauantaina on kaksiosainen paneelikes-

kustelu hotelli Presidentissä. Aiheena on Säh-

köliiton tulevaisuus ja edustajiston vaalit. Sen 

jälkeen on eläkeläisten tapaaminen samois-

sa tiloissa.

NÄHTÄVYYKSIÄ 

JA BAILAUSTA

– Lauantaina järjestetään Ruusulan keilahal-

lissa keilailukilpailu. Perheille on tarjolla lip-

puja Linnanmäelle. Opastamme halukkaita 

myös muihin nähtävyyksiin Helsingissä, jos-

sa vietetään samana viikonloppuna muun mu-

assa olympiastadionin avajaisia. Tarkoitus oli-

si saada myös vuokrattua raitiovaunu kanta-

kaupungin nähtävyyskierrokselle, Petri Sami-

ola paljastaa.

Hotelli Presidentin keskeisestä sijainnista 

johtuen Helsingin monet mukavat nähtävyydet 

ovat vain kivenheiton päässä majoituspaikas-

ta. Aivan nurkalla ovat esimerkiksi Eduskun-

tatalo, Eläintieteellinen museo, Kampin kaup-

pakeskus, taidemuseot Kiasma, Ateneum sekä 

Amos Rex.

Volttipäivät huipentuvat iltajuhlaan ja illal-

liseen hotelli Presidentissä. Biletahdit tarjoaa 

Hittiorkesteri Aimo. Tarkempi ohjelma ja ai-

kataulu seuraavassa Vasamassa. 15.2. alkaen 

varauksia pääsee tekemään netissä: https://

www.volttipaivat.fi/  TEKSTI  JA KUVAT:  RIITTA KALLIO 

Jos et vielä ole tutustunut Eduskuntataloon, nyt siihen on oiva mahdollisuus Volttipäivien ohessa.

Haluaisitko nähdä dinosauruksen tai sapelihammastiikerin? Eläintieteellinen museo sijaitsee hotelli Presidenttiä vastapäätä.

Hotellin kyljessä on Kampin kauppakeskus, jossa vaativampikin shoppaaja pääsee helposti rahoistaan eroon.Kansainvälinen Original Sokos Hotel Presidentti on pääkaupungin sydämessä ja monet Helsingin nähtävyydet sijaitsevat 

aivan sen nurkalla.
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Tele- ja tietoliikenteen huolto- ja 
asennuspalveluja tarjonnut osa-
keyhtiö, Vantaalla pääkonttori-

aan pitänyt Relacom Finland Oy hakeu-
tui konkurssiin 14. marraskuuta. Sii-
tä alkoi yhtiön 450 työntekijän kahden 
viikon irtisanomisaika. Myös lähes 130 
sähköliittolaista edustanut pitkäaikai-
nen pääluottamusmies Pentti Vihavai-
nen joutui myrskyn silmään.  

 – Kyllähän me osasimme odottaa, et-
tä jotain taas tapahtuu, kun yhtiön liike-
tulos on ollut kolmena viime tilikaute-
na peräkkäin tappiollista, sanoo Viha-
vainen, joka on kokenut luottamusmie-
henä ollessaan yli 30 yt-neuvottelut.

Nyt rysähti isommasti, ja pääluotta-
musmiehen puhelin alkoi piristä tiu-
haan. 

Relacomin konkurssi toi 
pääluottamusmiehelle töitä 

– Tunnelmaa tiivisti alkuunsa se, että 
monilla olisi ollut palkkapäivä konkurs-
si-ilmoitusta seuraavana päivänä. 15. 
päivän palkkoja ei maksettu, ja se tietys-
ti aiheutti suurta huolta osalle henkilö-
kuntaa. Onneksi Palkkaturva toimi no-
peutetusti ja kaikki saivat rahansa parin 
viikon sisällä, Vihavainen huokaisee.

Hän kiittää myös Sähköliiton tukea 
hankalassa tilanteessa. Erityiskiitokset 
lähtevät työehtoasiantuntija Juha Lu-
jaselle, joka osasi auttaa monissa kysy-
myksissä.

ERÄÄNTYNEET VELAT 
KOITUIVAT KOHTALOKSI
Teleliikenne- ja sähköverkkojen asen-
nusta ja ylläpitoa tehnyt Relacom Fin-
land Oy kaatui lopulta velkoihin ja mak-
sukyvyttömyyteen. Yhtiön jättämästä 
konkurssihakemuksesta ilmenee, että  TEKSTI  JA KUVAT:  RIITTA KALLIO

Relacomin logot häviävät Suomen katukuvasta. 

Konkurssipesän palkkalistoilla olevat asentajatkin 

ajelevat jo nyt omilla tai vuokra-autoilla, kun 

konkurssipesä myy pois kaikkea yhtiön omaisuutta.
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Kuka olet? 

– Pentti Vihavainen, ”Vihis”.

Mistä tulet? 

– Vantaalta, olen asunut koko ikäni 20 kilo-

metrin säteellä.

Mistä sinut tunnetaan? 

– Jaa??? Autourheilun kannattajana sekä 

ex-aktiivikilpailijana. 

60 vuottasi pähkinänkuoressa?

– 60-luku oli iloista lapsuutta. 70-luvul-

la seurailin isän kilpa-ajouraa ja aloittelin kil-

pauintiharrastusta, opiskelin ammattiin ja vih-

doin toukokuussa -78 sain ajokortin taskuun 

ja aloitin autoilun yleisillä teillä. 

– 80-luku oli työtä vuorotta. Uintiharrastus 

jäi sivuun ja aloitin oman autourheilu-urani. 

Ja tietysti kiinnostuin vastakkaisesta sukupuo-

lesta tosi mielellä.  

– 90-luvulla aloitin ay-aktiivina. Homma 

jatkuu edelleen pääasiassa osasto 039 talou-

denhoitajana. Perheeseemme siunaantui kak-

si tytärtä. Edelleen on hyvät välit tyttäriin 

sekä tietysti heidän viehättävään äitiinsä, jon-

ka vein vihille 36 vuoden seurustelun jälkeen 

Relacomin konkurssi toi 
pääluottamusmiehelle töitä 

– Relacomilaiset ovat varsin hyvin 

työllistyneet, jopa kysellään ja tarjotaan töitä, 

Pentti Vihavainen toteaa.

velkoja oli yli 15 miljoonaa euroa. Toi-
saalta varallisuuttakin oli saman ver-
ran. Summa koostui pääasiassa myyn-
tisaatavista, ennakkomaksuista ja kes-
keneräisestä tuotannosta. 

Relacom Finlandin hallitus peruste-
li konkurssihakemusta yhtiön velko-
jen eräännyttämisellä. Velkojat kun en-
nakoivat, että yhtiö ei kykene myöhem-
min suoriutumaan nykyisen luottoso-
pimuksen maksuista.

Yhtiön liikevaihto tilikaudella 2018 
oli noin 70 miljoonaa euroa. Liikevaih-
to putosi vuodesta 2016 noin 22 miljoo-
nalla eurolla. Henkilöstömäärä on niin 
ikään pudonnut yrityksen viimeisi-
nä aikoina. Vuonna 2016 palkollisia oli 
vielä 670.

Relacom Finland oli osa ruotsalais-
ta Relacom-konsernia. Suomessa yh-
tiö toimi muun muassa Veikkauksen 

PITKÄN URAN TEHNYT 
LUOTTAMUSMIES

tänä syksynä lokakuussa. 2000-luku on ol-

lut aikuisen elämän tasapainoilua työn ja va-

paan välillä. 

Mistä saat virtaa?

– Ulkona liikkumisesta ja ihan omissa aja-

tuksissa olemisesta.

Mikä tekee sinut iloiseksi / onnelliseksi?

– Kun omat tyttäret pärjää omillaan tai saan 

suuremman kalan kuin vävykokelas.

Mikä ottaa päähän?

– Sosiaalitukien perässä tulevat maahan-

muuttajat.

Miten juhlit merkkipäivääsi?

– Hmm… en tiedä vielä varmaan, mennään 

kai syömään lähipiirin kanssa.

Mitä on suunnitelmissasi juhlan jälkeen?

– Kun lumet sulaa, ilmat lämpenee ja hie-

koitushiekka on poistettu, niin moottoripyörä 

esiin ja nauttimaan ajotuokioista!

Terveisiä Vasaman lukijoille!

– Muistakaa, vain leikkikalujen hinta erot-

taa miehet pojista: toteuttakaa unelmianne ja 

liikkukaa luonnossa! 

– Konkurssin jälkeinen aika on ollut raskasta hyvin monelle. Pääluottamusmieskin meinasi väsähtää, mutta nyt valoa on 

onneksi näkyvissä työllistymisen suhteen, maaliskuussa 60 vuotta täyttävä Pentti Vihavainen tunnustaa.

pelilaitteiden korjaus- ja huoltoyhtiö-
nä. Yhtiö kertoo toimittaneensa myös 
R-kioskin kassapäätejärjestelmän ja 
olleensa tekemässä viranomaisradio-
verkko Virveä.

HENKILÖSTÖÄ TYÖLLISTYY MUUALLE
– Konkurssi-ilmoitus tuli henkilökun-
nalle ikävänä yllätyksenä, kun esimer-
kiksi meidän osasto teki hyvää tulosta, 
Pentti Vihavainen sanoo.

Hän muistelee, kuinka pääluoton pu-
helin alkoi soida tiheään heti ilmoituk-
sen ja tiedotustilaisuuden jälkeen.

– Kysymyksiä tuli heti laidasta laitaan 
monesta suunnasta. Kyllä siinä kaikki 
muut työt saivat jäädä ja keskityin vain 
vastailemaan puheluihin. Johonkin vä-
liin sain soitettua liittoon ja kerrottua ti-
lanteen. Seuraavan kahden viikon aika-
na konkurssipesältä tuli hyvin lyhyttä 
ja harvaa tietoa, Vihavainen muistelee.

– Relacomin toimintoja ja sopimuksia 
alettiin ajaa alas ja siirtämään muiden 
tehtäväksi. Samalla henkilöstöä siir-
tyi vuokrafirmojen kautta sekä suoraan 
toisiin yrityksiin tekemään näitä samo-
ja töitä kuin ennenkin.

KONKURSSIPESÄN HOMMISSA
Vihavainen muistelee, että pari päivää 
ennen irtisanomisajan loppua tuli tie-
toa, että osa henkilöstöä saa jäädä teke-
mään töitä konkurssipesään, jonka asi-
oita pyörittää asianajotoimisto Castrén. 

– Meitä jäi noin 110 henkeä vanhoilla 
ehdoilla töihin. Työsopimus oli aluksi 
voimassa vuoden loppuun. Osalle hen-
kilöstöä kerrottiin joulun alusviikol-
la työsuhteen jatkosta vuoden vaihteen 
jälkeenkin, jolla tiellä ollaan edelleen-
kin. Nyt näyttää siltä, että melkein kaik-
ki me konkurssipesään jääneet asenta-
jat työllistymme erääseen toiseen pai-
kalliseen yhtiöön ja jatkamme ”sinival-
koisen operaattorin” sopimuksen to-
teuttamista, kuten aiemminkin. Tällä 
tarinalla näyttäisi siis olevan onnelli-
nen loppu. Myös useimmat irtisanotut 
ovat työllistyneet varsin hyvin muualle, 
Vihavainen myhäilee.

Hän muistelee, että Palkkaturvasta 
ensimmäinen erä tuli maksuun jo 29.11.

– Tärkeä seikka muillekin tiedoksi, 
ettei kannata keräillä isoja loma- ym. 
saldoja, jos ei ole todellista tarvetta. 
Tässä kohtaa ”saldokuninkaat” hävisi-
vät, kun Palkkaturvasta saatavat mak-
settiin pykälien mukaan. Konkurssipe-
sä tosin hakee valvottavia saatavia hen-
kilöiden puolesta. 

”HENKILÖSTÖÄ SIIRTYI 
VUOKRAFIRMOJEN 
KAUTTA SEKÄ SUO-
RAAN TOISIIN YRITYK-
SIIN TEKEMÄÄN NÄITÄ 
SAMOJA TÖITÄ KUIN 
ENNENKIN.”
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Selfiessä
10/10
JUTTUSARJAMME 

TUTUSTUTTAA KYMMENEEN 
TUOREESEEN JÄSENEEMME. 

Puolison tuki ratkaisi, kun Nina 
Honkamäki alkoi opiskella 
aivan uutta alaa. Kiitosta 
mies saa myös siitä, että 
tönii eteenpäin, jos jokin syö 
jaksamista.

 TEKSTI :  MINNA JÄRVENPÄÄ

Voisi olla toisinkin, ainakin kah-
della vaihtoehtoisella tavalla. 
Nimittäin Nina Honkamäen 

nykytilanne. Hän saattaisi työskennel-
lä jo kokeneena ajoneuvoasentajana. 
Vaihtoehtoisesti hän tekisi lähihoitajan 
töitä. Näiden sijaan hän opiskelee par-
haillaan Valkeakoskella sähkö- ja auto-
maatioasentajaksi.

Miten tässä näin on käynyt? 
– Aloin alkujaan opiskella henkilöau-

tomekaanikoksi. Koulu jäi kesken, kun 
en oikein porukan ainoana naisena tul-
lut toimeen miesopettajan kanssa. Pää-
dyin sitten lähihoitajaopiskelijaksi ja 
erikoistuin mielenterveys- ja päihde-
työhön. Työllistyin ja viihdyin alalla 
useita vuosia mukavassa yksityisessä 
firmassa.

– Harmi kyllä kävi niin, että yritys 
myytiin suurelle kaupalliselle yrityk-
selle. Työolosuhteet romuttuivat vain 

Lähihoitaja vaihtoi piuhojen pariin
varjoksi entisestä. Työntekijöiden sel-
känahasta revittiin kaikki irti, kuten 
suuryrityksissä on tapana. Jaksami-
semme oli äärirajoilla.

PUOLISO NÄKEE VAHVUUDET
Väistämättä alanvaihto tuli Hämeenlin-
nassa asuvan Ninan mieleen. Nyt hän 
on siis sähköalan aikuisopiskelija Val-
keakosken ammattiopistossa. Ala tun-
tui uudelta ja erilaiselta, ja opinnot al-
koivat ilman ennakko-oletuksia.

– Aviomieheni kannusti, koska hän 
pitää minua matemaattisesti lahjakkaa-
na. Hän myös arveli vahvuuksieni hel-
pottavan opiskeluani. Oikeassahan hän 
oli, jo toisen kerran elämässään. En kyl-
lä ihan muista, milloin se ensimmäi-
nen kerta olisi ollut, mutta pelataan 
varman päälle, koska varmasti joskus 
muulloinkin hän on ollut oikeassa, Ni-
na veistelee.

Hän uskoo itsekin olevansa kuin luo-
tu alalle.

– Vaikken vielä näin opiskelijana tie-
dä ammatin hyvistä ja huonoista puo-
lista, uskon, että järjestelmällisyyteni 
pääsee oikeuksiinsa käytännön työssä.

KAHVIT VUOTEESEEN JA MENOKSI
Aviomies kannustaa niinkin, että tarjoi-
lee koulupäivinä rouvalleen aamukah-
vit vuoteeseen.

– Puoli seitsemältä herätys, kahvit 
kitusiin ja sitten moottoritietä pitkin 
opinahjoon, Nina kuvailee päivän alka-
mista.

Aikuisena opiskeleminen on erilaista 
kuin suoraan koulusta menneenä, kun 
perusoppiaineiden sisältö on jo koh-
tuullisesti hallussa. Ninasta tuntuu, et-
tä päivissä on jopa tyhjäkäyntiä.

– Jos oikein tiivistäisi, opinnoista sai-
si vuoden kirjekurssin, hän nauraa.

SUPERISTA SÄHKÖLIITTOON
Ammattiliiton jäsenyys on Ninalle sel-
viö. Lähihoitajana hän kuului Suomen 
lähi- ja perushoitajaliitto SuPeriin, nyt 
siis Sähköliittoon.

– Liityin aika pian opiskelut aloitet-
tuani. Oma liitto ajaa yleensäkin työn-
tekijän etuja, ja tietysti jäsenyydestä on 
hyötyä ääritilanteissa: hankaluuksissa 
työnantajan kanssa tai työttömäksi jää-
dessä. Ilman muuta korostaisin juuri 
näitä asioita, jos joku pitäisi puhua ym-
päri liittymään jäseneksi.

OSUMIIN KESKITTYMINEN SUITSII 
AJATUKSIEN KARKAAMISTA
Ninan perheeseen kuuluu aviomiehen 
lisäksi 3-, 5-, 10- ja 11-vuotiaat lapset. 
Perheen kanssa vietetty aika onkin hy-
vää vastapainoa koulunkäynnille. Ns. 
oma aika on hiukan kortilla, kun lasten 

harrastukset menevät monesti etusijal-
le. Paletista löytyy muun muassa par-
kouria, ratsastusta, karatea ja kuvista. 
Koko kööri harrastaa lisäksi eri tavoin 
musiikkia Sibelius-opistossa.

– Omat ajatukseni nollaan parhaiten 
ilma- ja ruutiaseilla ampumisen paris-
sa. Kun keskittyy moneksi tunniksi osu-
miin, ajatukset eivät karkaa muihin asi-
oihin.

– Ja onneksi on puoliso, joka jaksaa 
töniä eteenpäin, jos jokin välillä syö 
jaksamista.

Hämeenlinna asuinpaikkana on Ni-
nalle tärkeä jo siksikin, että sukulaiset 
ja kaverit löytyvät samalta paikkakun-
nalta.

– Puistometsät ja hyvät liikenneyh-
teydet ovat myös plussaa. Niin ja Iloi-
nen kulkija -pubi. Sieltä minut voi löy-
tää vapaalla. 

”JA ONNEKSI ON 
PUOLISO, JOKA 
JAKSAA TÖNIÄ 
ETEENPÄIN, JOS 
JOKIN VÄLILLÄ SYÖ 
JAKSAMISTA.”
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SÄHKÖLIITTO-
SOVELLUS – 
LATAA JO!
Sähköliiton mobiilisovellus on pal-

velu, josta löydät muun muassa jä-

senedut, uutiset, vakuutustiedot ja 

tärkeitä yhteystietoja. Pääset näp-

pärästi päivittämään myös omia tie-

tojasi.

Sähköliiton jäsenkorttisi kulkee 

kätevästi mukanasi, sillä sovelluk-

seen sisältyy myös mobiilijäsenkort-

ti. Uusi postitse saamasi jäsenkort-

ti on tietysti yhtä käypä kuin mobii-

liversiokin.

Sovellus on tarkoitettu vain Säh-

köliiton jäsenille, joten siihen pi-

tää kirjautua. Tarvitset kirjautumis-

ta varten jäsennumerosi sekä sala-

sanan. Tunnukset ovat samat kuin 

kirjautuessasi Sähköliiton sivujen 

kautta jäsenen sähköiseen asioin-

tiin. Jos et ole vielä luonut tunnuk-

sia, voit ensimmäisellä kerralla kir-

jautua jäsennumerollasi ja henkilö-

tunnuksen alkuosalla eli syntymä-

ajallasi.

SOVELLUKSEN KESKEISIÄ 

TOIMINTOJA OVAT:

• sähköinen jäsenkortti

• yhteystiedot: luottamusmies, 

   ammattiosasto, liitto sekä 

   työttömyyskassa

• jäsentietojen tarkastelu ja päivitys

• jäsenetujen selailu

• jäsenvakuutuksen tiedot

• Sähköliiton uutisvirta

• työehtosopimukset

• uuden jäsenen liittäminen

• jäsenmaksujen maksaminen 

   (tulossa)

• Sähköliiton tapahtumat (tulossa)

Sähköliiton mobiilisovelluksen 

voit ladata AppStoresta tai 

Play-kaupasta.  

&

&
SUOSITTELU-
KAMPANJAN 
VIIDES VUOSI 
ALKOI
Suosittele Sähköliittoa -värväyskam-

panja jatkuu jo viidettä vuotta. Kun 

suosittelet Sähköliiton jäsenyyttä 

työkaverillesi, saat S-ryhmän 30 eu-

ron lahjakortin. Värvääjäpalkinnon 

saaminen edellyttää, että uusi liit-

tyvä sopimusalajäsen täyttää liitty-

mislomakkeeseen tietosi. 

Liittymislomakkeen voi täyt-

tää sähköisesti osoitteessa liity.sah-

koliitto.fi/Liittymislomake. Täytet-

tävä ja tulostettava lomake puoles-

taan löytyy Sähköliiton nettisivuil-

ta Lomakkeet-kohdasta. Uusi jäsen 

lähettää lomakkeen liittoon tulosta-

misen jälkeen.

Liittyneiden uusien jäseni-

en on mahdollisuus voittaa muka-

va palkinto, sillä liitto arpoo neljäs-

ti vuodessa heidän keskensä tablet-

titietokoneen. Jäsen on mukana ar-

vonnassa jäsenmaksun maksettu-

aan.

Arvontapalkintoa tärkeämpi liiton 

ja työttömyyskassan uuden jäsenen 

palkinto on kuntoon hoidettu edun-

valvonta ja työttömyysturva. 

5. 
vuosi
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Kuka olet?
– Olen työttömyysturvan eri-

tyisasiantuntija Birgit Late, 
omaa sukua Ketola, Tampereen likka, 
kahden tyttären äiti ja neljän lastenlap-
sen mummo. Loppiaisen tienoilla täy-
tin 60 vuotta. Tulin Sähköliiton töihin 
18-vuotiaana ja näinä päivinä tulee täy-
teen 42 vuotta liiton ja kassan palveluk-
sessa.

Mistä sinut tunnetaan?
– Laskeskelimme, että olen työsken-

nellyt liiton ja kassan palveluksessa 
kuudella eri vuosikymmenellä, myös 
kahdella eri vuosituhannella. Työru-
peamaan mahtuu monta edustajisto-
kautta, kuusi eri puheenjohtajaa ja viisi 
kassanjohtajaa. Valtaosa ajasta on men-
nyt työttömyyskassan töissä, mutta pari 
vuotta myös jäsenrekisterissä ja muuta-
ma kuukausi kurssisihteerin vuorotte-
lunvapaan sijaisena.

Mikä on pitkän työurasi salaisuus?
– Sähköliitto on ollut varma ja turval-

linen työpaikka. Olen myös aina pitä-
nyt vaihtelevista töistäni. Työttömyys-
turvan lainsäädäntö muuttuu kaiken 
aikaa ja atk-ohjelmistot kehittyvät. Uut-
ta opeteltavaa ja mielenkiintoa on riit-
tänyt. Pari kertaa olen yrittänyt suunna-
ta hoiva-alalle, mutta kolmekymppise-
nä suoritetut lähihoitaja- ja jalkojenhoi-
tajakoulutukset eivät johtaneet kuiten-
kaan lopullisesti pois liiton ja kassan 

KÄRKIMIES

TYÖTAISTELUILLA PYRITÄÄN PAREMPAAN SOPIMUKSEEN 
Meneillään olevalla neuvottelu-

kierroksella on jo ehditty ko-
kea muutama työtaistelu. Lakot ei-
vät kuitenkaan ole kenenkään ta-
voite, vaan viimesijainen keino, jol-
la pyritään sopimukseen. Ilman työ-
taisteluja työehtoneuvottelut olisi-
vat pitkälti työnantajien sanelua. 

Usein työtaisteluiden aikaan 
työnantajat esittävät isoja laskelmia 
lakkojen vaikutuksista, ja palkan-
saajapuolelta näitä joskus opponoi-
daan. En pidä lakkojen kustannus-
ten arvioimista järin mielekkäänä, 
koska yritysten tilanteet vaihtelevat 
niin paljon, ettei niitä voi kovin täs-
mällisesti arvioida. 

Joissain tilanteissa menetetyt 
työpäivät voidaan kuroa umpeen 
etu- tai jälkikäteen ilman merkit-
täviä ylimääräisiä kuluja, kun taas 
toisissa tilanteissa lyhytkin katkos 
prosessissa aiheuttaa suuria mene-
tyksiä tuotantoon.

On selvää, että pitkittyessään 
työtaisteluilla on kasvava vaikutus 
yrityksiin. Vaikutusta ei pidä kuiten-
kaan liioitella. Suomen kansanta-
lous ei kaadu siihen, jos muutama 
prosentti palkansaajista on muuta-
mia päiviä poissa töistä. Kokonai-
suutena työtaisteluiden vaikutus 
tehtyjen työpäivien määrään Suo-
messa on häviävän pieni.

Lakon kustannusten päivitte-
lyn sijaan on mielestäni tärkeämpi 
pohtia lakkojen syitä ja vaikutuksia 
neuvotteluihin.

Yritysten ohella työtaistelut vai-
kuttavat tietysti myös tavallisiin ih-
misiin, erityisesti jos työtaiste-
lut kohdistuvat kuluttajien päivit-
täin käyttämiin palveluihin tai tuot-
teisiin. Toisaalta myös lakossa ole-
vat työntekijät kärsivät, koska lakon 
ajalta ei makseta palkkaa.

Työtaistelut aiheuttavat siis mo-
nenlaista harmia. Siksi lakko onkin 
aina viimesijainen keino, mutta jos-
kus se on ainoa tapa estää työehto-
jen heikennykset tai saavuttaa sie-
dettävä sopimus.

Lakon kustannusten päivitte-
lyn sijaan on mielestäni tärkeämpi 
pohtia lakkojen syitä ja vaikutuksia 
neuvotteluihin. 

TYÖTAISTELUT VAUHDITTAVAT 
NEUVOTTELUITA 
Joskus on niin, että neuvottelut 
junnaavat paikallaan kuukausikau-
palla, mutta sopu löytyykin työtais-
teluiden lähetessä tai alettua. Tämä 
voi tuntua järjenvastaiselta. Olisi 
tietysti kaikkien kannalta parempi, 
että sama sopimus olisi tehty jo en-
nen työtaistelua.

Käsittääkseni taustalla on se, 

että työtaistelu on myös signaloin-
tia, joka voi muuttaa neuvotteluase-
telmaa niin, että aiemmin mahdot-
tomana pidetty lopputulema muut-
tuukin hyväksyttäväksi kompromis-
siksi.

Lakko on keino osoittaa, että 
neuvotteluissa ei ole kyse pelkäs-
tään jonkun yksittäisen liittojohta-
jan mielipiteestä, vaan tuhannet tai 
kymmenet tuhannet muut ovat sa-
maa mieltä ja pitävät asiaa jopa 
niin tärkeänä, että ovat sen asian 
puolesta valmiit menemään lakkoon 
ja kärsimään siihen liittyvän ansion-
menetyksen. Ilman joukkovoimaa 
ammattiliiton neuvottelija olisi ko-
vin heikoilla. Lakko on konkreetti-
nen osoitus siitä, että joukot todella 
ovat neuvottelijan takana.

Vastaavasti sietämällä lakkoa 
työnantaja voi todistaa, että la-
kon taustalla oleva vaatimus on yri-
tysten näkökulmasta niin kohtuu-
ton, että yritysten kannattaa enem-
min kestää kallis lakko kuin suos-
tua vaatimukseen. 

Ideaalitilanteessa neuvottelukult-
tuuri olisi sellainen, että molemmat 
voisivat ilman lakkoakin tietää, mil-
loin toinen osapuoli on tosissaan ja 
kuinka tärkeästä asiasta kulloinkin 
on toisen näkökulmasta kyse. Paras 
lakko onkin sellainen, jolla ei tar-

vitse edes uhata tai joka ei koskaan 
ehdi alkaa. Näin se pääsääntöisesti 
Suomessa onneksi toimiikin. Lakko 
on osana työehtoneuvotteluita nyky-
ään poikkeus, ei sääntö.

TYÖNANTAJAMYÖNTEINEN OLE-
TUSVALINTA JOHTAA LAKKOIHIN
Työtaisteluita on periaatteessa lak-
kojen lisäksi myös työnantajien työ-
sulut, mutta niitä harvemmin nä-
kee. Tästä voi syntyä harhakäsitys, 
että työntekijät olisivat ärhäkämpiä 
tai taipuvaisempia riitelyyn. Todel-
linen syy tuolle epäsuhdalle on se, 
että neuvotteluasetelma on usein 
työnantajille jo valmiiksi niin edul-
linen, että nimenomaan palkansaa-
jien kannattaa vauhdittaa sopimista 
työtaisteluilla.

Työehtoneuvotteluissa kiista kos-
kee yleensä yksinkertaistaen pal-
kankorotusten suuruutta. Taloustie-
teellisesti neutraalina lopputulema-
na voisi ehkä pitää sitä, että palkat 
nousevat keskimääräisen tuottavuu-
den tai vähintäänkin inflaation tah-
dissa. Juridinen oletusvalinta ilman 
uutta sopimusta on kuitenkin se, 
että palkat säilyvät nimellisesti ny-
kytasolla, eli inflaation myötä reaa-
lipalkat alenevat ja työn tulo-osuus 
supistuu tuottavuuden kasvaessa.

Siksi neuvotteluissa on kyse 

yleensä siitä, miten paljon palkan-
saajat saavat nimellisesti lisää ja 
suurin intressi saada sopimus val-
miiksi on luonnollisesti palkansaa-
jilla. Työnantajilla ei yleensä ole 
vastaavaa kiirettä, koska heidän nä-
kökulmastaan ikuisesti jatkuvan so-
pimuksettoman tilan nollakorotus-
kin olisi taloudellisesti edullinen 
vaihtoehto. Tai näin olisi, jos sopi-
muksettomaan tilaan ei liittyisi uh-
kaa työtaisteluista.

Työtaistelu on siis keino, jolla 
palkansaajat luovat neuvotteluihin 
painetta ja jolla pyritään oikeuden-
mukaisempaan sopimukseen. Ilman 
työtaisteluoikeutta palkansaajat oli-
sivat työehtoneuvotteluissa pitkälti 
työnantajien sanelun varassa.
Uskon ja toivon, että meneilläänkin 
oleviin työmarkkinakiistoihin löytyy 
tyydyttävä ratkaisu ja pitkittyviltä 
lakoilta vältytään.

ILKKA KAUKORANTA
SAK:n pääekonomisti

palveluksesta.
Mistä saat virtaa?
– Tykkään monenlaisesta liikunnas-

ta ja kulttuuririennoista, teatterista ja 
konserteista. Mökillä ja marjametsässä 
viihdyn hyvin. Jonkin verran tulee mat-
kusteltua.

Mikä tekee sinut iloiseksi/onnelli-
seksi?

– Normielämä on tässä elämänvai-
heessa hyvällä mallilla. Töissä onnistu-
miset ja kiitokset kannustavat.

Miten juhlit merkkipäivääsi?
– Kaksoissisareni kanssa juhlimme 

hieman perhepiirissä.
Mitä on suunnitelmissasi juhlan jäl-

keen?
– Jatkan nykyistä työtäni, työttömyys-

turvahakemusten käsittelyä ja nuo-
rempien työttömyysturva-asiantunti-
joiden opastusta kesään asti. Lomien 
jälkeen jään eläkkeelle.

Terveisiä Vasaman lukijoille!
– Hyvää jatkoa kaikille! Ja hanka-

lissakin elämänvaiheissa kannattaa 
muistaa, että kaikella on tapana järjes-
tyä! 

”Kaikki järjestyy”

– Sähköliittolaisten työttömyys-

turva-asioiden erityisasiantuntija 

 Birgit Late lopettelee pitkää 

uraansa liiton työttömyyskassan 

palveluksessa hyvillä mielin.

BIRGIT LATE 
60 vuotta
7.1.2020
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60 v
Sähköalojen työttömyys-kassalla on juhlavuosi. Vuoden mittaan poimimme tälle sivulle kassaan ja työttömyysturvaan liittyviä historiapaloja 60 vuoden varrelta.

Ansiopäivärahan 
tasoon korotus

Vuodenvaihteessa voimaan tuli 

muutos työttömyysturvan lisäpäi-

väoikeuteen eli ns. työttömyys- tai 

eläkeputkeen. Ikärajan noustua 

vuonna 1961 ja sen jälkeen synty-

neille voidaan maksaa ansiopäivära-

haa 500 päivän enimmäisajan jäl-

keen eläkeikään asti heidän täytet-

tyään 62 vuotta.

Muutos alkaa vaikuttaa vas-

ta kahden vuoden kuluttua, jolloin 

Tilaa 
muutosverokortti 
suoraan kassaan
Kun pyydät verottajalta muutosverokortin etuutta varten, ansiopäivärahasta-

si pidätetään vero sen eikä 25 prosentin mukaan. Kun vielä pyydät muutosve-

rokortin sähköisesti toimitettuna suoraan työttömyyskassaan, sinun ei tarvitse 

toimittaa siitä itse kopiota kassalle.

Ilman etuutta varten myönnettyä muutosverokorttia kassa pidättää ansio-

päivärahasta vähintään 25 prosenttia. Kassa käyttää silloin palkkaa varten 

annetun verokortin ennakonpidätysprosenttia ja korottaa sitä tarvittaessa 25 

prosenttiin, jos prosentti on pienempi.

www.vero.fi > Verokortti ja veroilmoitus > Verokortti > Työttömyyspäiväraha

Pääosa TE-toimistojen nykyisistä 

työttömyysturva- ja vuorotteluvapaa-

tehtävistä on tarkoitus siirtää työt-

tömyyskassojen ja Kelan hoidetta-

viksi, koska ne myös maksavat työt-

tömyysetuuden. Lakiesityksen mu-

kaan ne ratkaisisivat jatkossa muun 

Palkka/kk Ansiopäiväraha/kk Korotettu ansiopäiväraha/kk

2 000 € 1 261 € 1 380 €

2 500 € 1 476 € 1 644 €

3 000 € 1 692 € 1 907 €

3 500 € 1868 € 2 124 €

4 000 € 1 964 € 2 244 €

4 500 € 2 060 € 2 363 €

muassa sen peruskysymyksen, onko 

henkilö työtön ja onko hänellä oi-

keus saada työttömyysetuutta.

Kassojen tai Kelan ratkaistavak-

si tulisi myös yrittäjyyden ja opiske-

lun vaikutus oikeuteen saada työttö-

myysturvaa.

”Yhden luukun periaatteeseen” 

nojaavan lakimuutoksen on tarkoi-

tus tulla voimaan ensi vuoden huh-

tikuun alusta. Työ- ja elinkeinomi-

nisteriö on tammikuussa lähettänyt 

luonnoksen hallituksen esitysluon-

noksesta lausuntokierrokselle. 

Työttömyysputken 
ikäraja nousi

1961 syntyneet täyttävät 61 vuotta 

vuonna 2022.

Vuosina 1955–1956 syntynei-

den lisäpäiviin oikeuttava ikäraja on 

ollut 60 vuotta ja vuosina 1957–

1960 syntyneiden 61 vuotta.

Lisäpäivärahaa voi saada enin-

tään sen kuukauden loppuun, jol-

loin täyttää 65 vuotta.

www.tyoelake.fi > Eläkkeet eri 

elämäntilanteissa

Esitys kassojen tehtävien 
laajentumisesta lausunnoilla

Työttömyyskassojen maksamaan ansiopäivärahaan tulee tänä vuonna tasoko-

rotus, jonka suuruus useimmilla ansiopäivärahan saajilla on 11 euroa kuukau-

dessa. 

Työttömyysturvan taso nousee myös indeksikorotuksen johdosta. Korotus 

tehdään ensimmäistä kertaa vuoden 2015 jälkeen.

Katso Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön laatima päivärahataulukko koko-

naisuudessaan TYJ:n nettisivuilta.

www.tyj.fi > Ajankohtaista

Ilmoittaudu TE-toimistoon työn-

hakijaksi täyttämällä sähköinen il-

moittautumislomake osoitteessa 

www.te-palvelut.fi viimeistään en-

simmäisenä työttömyyspäivänäsi. 

Oikeutesi työttömyysetuuksiin al-

kaa aikaisintaan ilmoittautumispäi-

västä lukien.

NÄIN HAET 

ANSIOPÄIVÄRAHAA

Lähetä hakemus ja liitteet työttö-

myyskassan sähköisessä asiointi-

palvelussa. Löydät sen osoitteesta 

www.sahkoliitto.fi/tyottomyyskassa. 

Voit lähettää hakemuksen ja liitteet 

myös postitse osoitteeseen Sähkö-

alojen työttömyyskassa, PL 774, 

33101 Tampere.

TARKASTA HAKEMUKSESI 

JA SEN LIITTEET

Jotta hakemusten käsittely olisi 

mahdollisimman nopeaa, täytä ha-

kemuksesi huolellisesti ja muista 

tarkistaa se ja liitteet.

LIITÄ HAKEMUKSEESI 

SEURAAVAT DOKUMENTIT:

Palkkatodistus vähintään 

työttömyyttä edeltäneeltä 26 

työssäoloviikolta. Todistuk-

sessa pitää näkyä ennakon-

pidätyksen alainen tulo sekä 

siihen sisältyvä lomaraha ja 

korvaus.

Jäljennös irtisanomis- tai lo-

mautusilmoituksesta.

Jäljennös työsopimuksesta.

Mikäli saat eläkettä, 

liitä mukaan myös:

Jäljennös 

eläkepäätöksestä.

Mikäli sinulla on sivutoimista yri-

tystoimintaa, liitä mukaan: 

Jäljennös viimeksi vahviste-

tusta verotuksestasi.

Mikäli olet ollut ennen työttömyyttä 

armeijassa tai opiskelemassa:

Opiskelutodistus tai 

todistus armeijasta.

VEROTUS

Työttömyyskassa saa verotiedot 

suoraan verottajalta aina vuoden 

alussa. Palkkaa varten annetun ve-

rokortin ennakonpidätysprosenttia 

korotetaan vähintään 25 prosent-

tiin ansiopäivärahaa maksettaessa.

Voit halutessasi tilata verottajal-

ta muutosverokortin etuutta varten. 

Ansiopäivärahan ennakonpidätys 

tehdään silloin verokortin mukai-

sesti ilman prosentin  

korottamista.

Jos joudut työttömäksi tai lomautetuksi
X

X

X

X

X

X
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KURSSIT

TYÖSUOJELUN PERUSKURSSI
17.–21.2.2020 Oulu (Yleinen)
KURSSIN KOHDERYHMÄ

Kurssi on tarkoitettu työpaikoilla työsuojelutehtävissä toimiville edustajille sekä  

luottamusmiehille.

KURSSIN TAVOITE

Selvittää työsuojeluun liittyvät perustiedot ja perehtyä toimintaa ohjaaviin säädöksiin. 

Kurssilla tutustutaan työsuojeluorganisaatioon sekä työsuojeluhenkilöstön tehtäviin ja  

rooleihin. Kurssilla saadaan perustiedot myös työn ja terveyden vuorovaikutuksesta sekä 

työhön liittyvistä kuormitustekijöistä.

AVAINSISÄLTÖJÄ OVAT

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

• työsuojelutehtävissä toimivien ihmisten tehtävät, oikeudet ja velvollisuudet

• työsuojelua säätelevän lainsäädännön pääperiaatteet

• ennakoiva työsuojelutoiminta ja vaarojen arviointi

• tapaturma-ajattelu ja jälkivalvonta

• toimialakohtaiset yhteistoimintasopimukset

• työn ja työympäristön kuormitustekijät

• työsuojelutoiminnan kehittäminen

Työnantaja maksaa palkan/ansionmenetyskorvauksen (työehtosopimuksen mukaan) kurssin 

ajalta sekä ateriakorvauksen opistolle tai liitto maksaa kurssilaiselle opintostipendin.  

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

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

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

Kurssihakemuslomakkeen löydät Sähköliiton kotisivuilta kohdasta ”lomakkeet”.  

Lähetä hakemuslomake osoitteella: Sähköliitto, PL 747, 33101 Tampere  

tai tarja.toppari@sahkoliitto.fi.

TYÖSUOJELUN PERUSKURSSI
23.–27.3.2020 Kiljavan opisto, Nurmijärvi
KURSSIN KOHDERYHMÄ

Kurssi on tarkoitettu työpaikoilla työsuojelutehtävissä toimiville edustajille sekä  

luottamusmiehille.

KURSSIN TAVOITE

Selvittää työsuojeluun liittyvät perustiedot ja perehtyä toimintaa ohjaaviin säädöksiin. 

Kurssilla tutustutaan työsuojeluorganisaatioon sekä työsuojeluhenkilöstön tehtäviin ja  

rooleihin. Kurssilla saadaan perustiedot myös työn ja terveyden vuorovaikutuksesta sekä 

työhön liittyvistä kuormitustekijöistä.

AVAINSISÄLTÖJÄ OVAT

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

• työsuojelutehtävissä toimivien ihmisten tehtävät, oikeudet ja velvollisuudet

• työsuojelua säätelevän lainsäädännön pääperiaatteet

• ennakoiva työsuojelutoiminta ja vaarojen arviointi

• tapaturma-ajattelu ja jälkivalvonta

• toimialakohtaiset yhteistoimintasopimukset

• työn ja työympäristön kuormitustekijät

• työsuojelutoiminnan kehittäminen

Työnantaja maksaa palkan/ansionmenetyskorvauksen (työehtosopimuksen mukaan) kurssin 

ajalta sekä ateriakorvauksen opistolle tai liitto maksaa kurssilaiselle opintostipendin.  

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

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

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

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

Kiljavan opistolle.

Kurssihakemuslomakkeen löydät Sähköliiton kotisivuilta kohdasta ”lomakkeet”.  

Lähetä hakemuslomake osoitteella: Sähköliitto, PL 747, 33101 Tampere  

tai tarja.toppari@sahkoliitto.fi.

LUOTTAMUSMIESTEN PERUSKURSSI
23.–27.3.2020 Kiljavan opisto, Nurmijärvi
KURSSIN KOHDERYHMÄ

Kurssi on tarkoitettu luottamusmiehille, varaluottamusmiehille, teollisuuden yhteyshenki-

löille sekä ammattiosastojen puheenjohtajille. Kurssi soveltuu peruskoulutukseksi kaikille, 

joita kiinnostaa työnantajien ja työntekijöiden yhteistoiminnan parantaminen työntekijöit-

ten oikeuksia kehittämällä.

KURSSIN TAVOITE

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

että tehtäväkokonaisuuden ymmärtäminen ja oikeuksien tiedostaminen auttavat selviyty-

mistä työpaikalla.

AVAINSISÄLTÖJÄ OVAT

• luottamusmiehen perustehtävät ja verkostot

• luottamusmieheksi kehittyminen

• luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet

• työoikeuden perusteet

• työehtosopimuksen tulkinta ja liiton apu

• yhteistoimintamenettely

• vaikuttaminen ja neuvottelutoiminta

• luottamusmiehen ja jäsenistön luottamus

• ammattiyhdistysliikkeen toiminta ja tulevaisuus

Työnantaja maksaa palkan/ansionmenetyskorvauksen (työehtosopimuksen mukaan) kurssin 

ajalta sekä ateriakorvauksen opistolle, tai liitto maksaa kurssilaiselle opintostipendin.  

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

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

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

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

Kiljavan opistolle.

Kurssihakemuslomake löytyy Sähköliiton kotisivuilta, kohdasta ”lomakkeet”.  

Lähetä hakemuslomake osoitteella: Sähköliitto, PL 747, 33101 Tampere  

tai tarja.toppari@sahkoliitto.fi.

SÄHKÖLIITON NUORILLE SUUNNATTU TAPAHTUMA
LÄHDE SINÄKIN MUKAAN NUORILLE SÄHKÖLIITTOLAISILLE 

TARKOITETTUUN NUORISOTAPAHTUMAAN!

Valtakunnallisessa tapahtumassa saat tietoa liiton ajankohtaisista kuulumisista ja toimin-

nasta kuten esimerkiksi työmarkkinatiedottamisesta. Asiapitoisten päivien lomassa vietäm-

me aikaa myös rennosti yhdessä, tällä kertaa Ilves-HIFK jääkiekko-ottelussa.

VALTAKUNNALLINEN 
NUORISOTAPAHTUMA
7.–8.3.2020 Sokos Hotel Ilves, Tampere
hakuaika päättyy 21.2.2020

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

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

tiviteetit sekä matkakulut, mikäli niitä syntyy (kotipaikkaa lähinnä olevaan tapahtumaan 

alueellisissa). Matkakulut korvataan julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai oman 

auton käytöstä 0,23 €/km.

Päivitämme TES-osapuolten hyväksymät
ay-koulutukset sopimusaloittain:
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LUOTTAMUSMIESTEN PERUSKURSSI
17.–21.2.2020, Oulu (Yleinen)
KURSSIN KOHDERYHMÄ

Kurssi on tarkoitettu luottamusmiehille, varaluottamusmiehille, teollisuuden yhteyshenki-

löille sekä ammattiosastojen puheenjohtajille. Kurssi soveltuu peruskoulutukseksi kaikille, 

joita kiinnostaa työnantajien ja työntekijöiden yhteistoiminnan parantaminen työntekijöit-

ten oikeuksia kehittämällä.

KURSSIN TAVOITE

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

että tehtäväkokonaisuuden ymmärtäminen ja oikeuksien tiedostaminen auttavat selviyty-

mistä työpaikalla.

AVAINSISÄLTÖJÄ OVAT

• luottamusmiehen perustehtävät ja verkostot

• luottamusmieheksi kehittyminen

• luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet

• työoikeuden perusteet

• työehtosopimuksen tulkinta ja liiton apu

• yhteistoimintamenettely

• vaikuttaminen ja neuvottelutoiminta

• luottamusmiehen ja jäsenistön luottamus

• ammattiyhdistysliikkeen toiminta ja tulevaisuus

Työnantaja maksaa palkan/ansionmenetyskorvauksen (työehtosopimuksen mukaan) kurssin 

ajalta sekä ateriakorvauksen opistolle, tai liitto maksaa kurssilaiselle opintostipendin.  

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

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

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

Kurssihakemuslomake löytyy Sähköliiton kotisivuilta, kohdasta ”lomakkeet”.  

Lähetä hakemuslomake osoitteella: Sähköliitto, PL 747, 33101 Tampere  

tai tarja.toppari@sahkoliitto.fi.

KILJAVAN OPISTON 
KURSSIT KEVÄÄLLÄ 2020
Sähköliitto on varannut paikkoja seuraavilta 
kevään yleisiltä kursseilta:
• Pääluottamusmiesten täydennyskurssi 4.–6.5.2020

• Puheenjohtaja- ja sihteerikurssi 4.–8.5.2020

• Työoikeuden peruskurssi 4.–8.5.2020

• Paikallinen sopiminen 11.–13.5.2020

• Tuottavuus ja hyvinvointi: luottamusmiesten täydennyskurssi 14.–15.5.2020

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

suus osallistua myös muille opiston kurssikalenteriin merkityille yleisille kursseille. 

Kurssille haetaan ay-liikkeen kurssihakemuslomakkeella, jonka saat esimerkiksi osoitteesta  

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

Palautettuasi hakemuksen liitto lähettää sen opistoon. Opisto lähettää sinulle  

kurssikutsun noin viikkoa ennen kurssin alkua. 

Tiedustele osallistumismahdollisuutta koulutusasiantuntijalta 050 409 8469  tai  

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

täyttämisessä. Täytetyt hakemukset myös palautetaan koulutusasiantuntijalle. 

SÄHKÖISTYS- JA 
SÄHKÖASENNUSALAN KURSSIT 2020
Nämä kurssit on tarkoitettu kaikille sähköistys- ja sähköasennusalan jäsenille. Henkilökoh-

tainen tieto työehtosopimuksen määräyksistä antaa parhaat edellytykset hyvän edunvalvon-

nan hoitamiseen.

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

nä urakkalaskentakurssi.

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN 
KÄRKIMIESKURSSI
12.9.2020 Sokos Hotel Torni Tampere. Hakuaika päättyy 28.8.2020.

ASPA-KOULUTUS
21.3.2020 Sokos Hotel Vantaa Vantaa. Hakuaika päättyy 6.3.2020.

NUORILLE TARKOITETTU SÄHKÖISTYS- JA 
SÄHKÖASENNUSALAN URAKKALASKENTAKURSSI
15.–16.2.2020   3.–4.10.2020
Sokos Hotel Ilves Tampere  Sokos Hotel Vantaa Vantaa
Hakuaika päättyy 31.1.2020  Hakuaika päättyy 18.9.2020

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 kor-

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

TYÖEHTOSOPIMUS 

TUTUKSI -KURSSI

painottuu työehtosopimus-

tekstien perusteelliseen 

käsittelyyn

7.–8.2.2020

Sokos Hotel Lakeus Seinäjoki

hakuaika päättyy 24.1.2020

13.–14.3.2020

Scandic Aviacongress Vantaa

hakuaika päättyy 28.2.202

18.–19.9.2020

Sokos Hotel Arina Oulu

hakuaika päättyy 4.9.2020

URAKKAMÄÄRÄYKSET-

KURSSI

painottuu urakkatyömääräysten 

selvittämiseen ja kärkimiehen 

velvollisuuksien hallintaan

7.–8.3.2020

Sokos Hotel Lakeus Seinäjoki

hakuaika päättyy 21.2.2020

4.–5.4.2020

Scandic Aviacongress Vantaa

hakuaika päättyy 20.3.2020

3.–4.10.2020

Sokos Hotel Arina Oulu

hakuaika päättyy 18.9.2020

URAKKALASKENTA-

KURSSI

painottuu työehtosopimusten 

mukaisten urakkatöiden laske-

miseen

28.–29.3.2020

Sokos Hotel Lakeus Seinäjoki

hakuaika päättyy 13.3.2020

26.–27.9.2020

Scandic Aviacongress Vantaa

hakuaika päättyy 11.9.2020

31.10.–1.11.2020

Sokos Hotel Arina Oulu

hakuaika päättyy 16.10.2020

www.sahkoliitto.fi > Työehtosopimukset

Metsäteollisuuden sähkönkäyttö 
vähentynyt Suomessa yli ydinvoimalan 
tuotannon verran – 40 paperikonetta 
suljettu
Metsäteollisuuden sähkön kulutus on laskenut rajusti paperikoneiden alasajon 
myötä.

Metsäteollisuus käytti viime vuonna Energiateollisuus ry:n tilastoinnin mukaan Suomessa sähköä 

19 terawattituntia, kun ennätysvuonna 2006 määrä oli yli 28 TWh.

Vähennys on selvästi enemmän kuin Loviisan ydinvoimalan vuosituotanto, joka on noin kah-

deksan TWh.

Metsäteollisuuden osuus oli vielä 2000-luvun alussa kolmannes koko Suomen sähkön kulu-

tuksesta. Viime vuonna osuus oli enää 22 prosenttia. Suomessa kului sähköä viime vuonna 86 

TWh.

Suomessa on suljettu 2000-luvulla 40 paperikonetta. Tänä vuonna määrä kasvaa taas vähin-

tään yhdellä. Stora Enso sulkee Oulun-tehtaaltaan yhden paperikoneen vuoden loppuun mennes-

sä. 
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011 Tampereen Seudun 

Sähköalantyöntekijät ry

Veteraanijaosto kokoontuu ma 17.2. 

klo 14 osaston toimistolla, Näsilin-

nankatu 33 b A. Portin tunnuslu-

ku 3390.

018 Hämeenlinnan 

Sähkötyöntekijät ry

Pilkkikilpailu ja ulkoilupäivä la 7.3. 

klo 9–13 Tervaniemen kodalla. Ko-

koontuminen ja ilmoittautuminen 

pilkkikilpailuun klo 8.30, kilpailuai-

ka klo 9–13. Joukkuekilpailu 3-hen-

kisin joukkuein, myös yksilökilpailu. 

Kerää porukka työpaikaltasi, tulkaa 

kisaamaan ja kirjauttakaa joukku-

eenne nimi kiertopalkintoon! Tapah-

tuman jälkeen jälkipelit, pikkusuo-

laista ja palkintojenjako. Tapahtu-

man lisätiedot: www.sahko018.fi

OSASTOT TOIMIVAT

Varaa Himoksen loma-asunto www.

sahko018.fi-sivuilta! Viikon 27 varaus 

arvotaan 6.4.

Sähköliiton jäsenristeily la–su 25.–

26.4. Silja Europalla. Osasto tukee 

jäsenten sunnuntairuokailuiden kus-

tannuksia laivalla. Ilmoittaudu tuen 

(40 €) hakijaksi 12.4. mennessä 

www.sahko018.fi-sivuilla. Tuen kuit-

taus tapahtuu risteilyllä Ocean Clubin 

sisääntulolla 25.4. klo 18–18.30.

Ulkoilu-, peli- ja saunailta pe 

8.5. klo 17 Vanajan Parvella. Tule yk-

sin tai ota työporukka mukaan, valit-

se, mitä haluat! Tarjolla, ruokaa, juo-

maa, sauna, palju, kattoterassi, leik-

kimielinen kaupunkisuunnistus sekä 

kortti- ja lautapelejä että hienoa jää-

kiekkotunnelmaa ison screenin ää-

rellä! Screeniltä Suomi–Yhdysval-

lat klo 17.15 alkaen. Leikkimieli-

seen kaupunkisuunnistukseen läh-

tö klo 17–18. Ilmoittautumiset tar-

joiluiden riittävyyden takaamiseksi 

30.4. mennessä.

Varaa Himoksen loma-asunto 

www.sahko018.fi-sivuilta! Viikon 37 

varaus arvotaan 15.4.

Matka MotoGP-kilpailuun Kymi-

ringille Iittiin su 12.7. Matka tait-

tuu miellyttävästi linja-autolla. Pe-

rillä sinua odottaa ainutkertainen ti-

laisuus seurata Suomen ensimmäis-

tä MotoGP-sarjan osakilpailua. Ta-

pahtuma on avec. Matkan hinta on 

30 €/jäsen ja 60 €/avec. Mukaan 

mahtuu 20 nopeinta. Ilmoita ilmoit-

tautumisen yhteydessä myös, mikä-

li alle 18-v. lapsia olisi tulossa mu-

kaan linja-auton istumapaikkojen 

varaamiseksi. Ilmoittautumisen jäl-

keen saat omavastuun maksuoh-

jeet. Linja-auton alustava lähtö klo 

10 Wetterhoff, Hämeenlinna. Paluu-

kyyti n. 30 minuuttia viimeisen kil-

pailun päättymisen jälkeen. Linja-

auton lopullinen reitti ja aikataulu 

julkaistaan noin kaksi viikkoa ennen 

tapahtumaa. HUOM! Alle 18-v. lap-

set pääsevät linja-autoon ilmaiseksi. 

Lastenlippu 7–17-vuotiaille maksaa 

30,50 € tapahtuman lipunmyyjillä. 

Osta lippu myös lapsellesi ja mat-

kusta yhdessä hänen kanssaan! Alle 

7-vuotiaat pääsevät ilmaiseksi alu-

eelle aikuisen seurassa. Max. 3 las-

ta per aikuinen. Valmistauduthan to-

Seuraava Vasama ilmestyy 20.2.2020. 

Siihen tarkoitetut osastojen ilmoitukset pyydämme toimittamaan maanantaihin 10.2.2020 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 sit-

ten ilmoituksesi teksti ja jätä vielä yhteystietosi niille varattuihin kent-

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

sen lähettämisestä.

Päivitämme saapuneet ilmoitukset nettisivujemme Osastot toimivat 

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

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

distamaan lapsen iän tarvittaessa. 

Tapahtuman lisätiedot ja ilmoittau-

tumiset 26.6. mennessä www.sah-

ko018.fi-sivuilla.

029 Kouvolan 

Sähkötyöntekijäin Osasto ry

Osasto järjestää paikallisen koulu-

tuksen, ASPA-kurssin la 15.2. klo 

9– Ravintola Nevillen Kammaris-

sa. Kurssilla opetellaan urakkalas-

kentaohjelma ASPAn käyttöä. Kurs-

sille osallistujalla tulee olla muka-

na oma tietokone ja ASPA-urakka-

laskentaohjelma asennettuna. Kurs-

silla ei opetella urakkalaskennan 

perusteita tai urakkamääräyksiä, 

vaan niiden tulisi olla hallussa en-

nen kurssille osallistumista. Osas-

to tarjoaa kurssilaisille lounaan li-

säksi kahvit kurssin alussa ja päivän 

päätteeksi. Kouluttaja tulee Sähkö-

liitosta. Ilmoittautuminen päättyy 

ma 10.2. Ilmoittautumiset osaston 

nettisivuilla kouvolansahkotyonteki-

jat.sahkoliitto.fi/koulutus tai sähkö-

postilla kouvolansahkotyontekijat@

gmail.com.

036 Kuopion Sähköalantyöntekijät ry

Osasto järjestää seuraavat kurssit 

Kuopiossa: 1) Urakkamääräysperus-

teet la 14.3. klo 9–16, 2) Urakka-

laskenta la 4.4. klo 9–16. Paikka-

na Original Sokos Hotel Puijonsar-

vi, Minna Canthin katu 16, 70100 

Kuopio. Kouluttajana Sähkölii-

ton työehtoasiantuntija Mika Sar-

ja. Kurssit avoimia myös lähialueen 

muiden osastojen jäsenille. Lisätie-

dot ja ilmoittautuminen viimeistään 

2.3. osoitteeseen erare2015@gmail.

com, puh. 050 544 0113. Terve-

tuloa!

100 Järvenpään 

Sähköalantyöntekijät ry

Kevätkokous to 2.4.2020 klo18.30 

Järvenpään kirjastossa Tyyni Tuulio 

-kabinetissa. Käsitellään sääntöjen 

määräämät asiat. Kahvitarjoilu.

106 Savon Sähköalantyöntekijät ry

Osaston jäsenristeily 22 h Tallin-

naan 7.–8.3. Sitovat ilmoittautumi-

set 6.2. mennessä Eero Vehkaperäl-

le p. 044 723 7318 tai eero.vehka-

pera@outlook.com.

144 Varkauden Seudun 

Asennussähkömiehet ry

Sitovat ilmoittautumiset Sähköliiton 

huhtikuun jäsenristeilylle numeroon 

040 757 7256. Osasto osallistuu 

osittain kustannuksiin!

165 Päijänteen 

Sähköalantyöntekijät ry

Sääntömääräinen kevätkokous 

to 5.3.2020 klo 18 Ravintola Uotis-

sa Sysmässä. Esillä sääntöjen mää-

räämät asiat. Tervetuloa! – Hallitus
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Heikoimmista 
huolehtiminen 
on yhteinen tehtävä

Nyt. Viimeistään nyt, on herättä-

vä, sillä housut tippuu, hevo-

nen jättää. Me jäämme kyydistä, jol-

lemme kehitä toiminteitamme, kehi-

tä liittoamme sisältä päin!

On muutama asia, joka vaatii vii-

lausta. Jäsenkato on se mikä eniten 

painaa mieltä. Ei itse se asia, vaan 

se ettei sen eteen tehdä tarpeeksi. 

Hyvällä sitkeällä tekemiselä, voimme 

kääntää tappion voitolle. Joskus tar-

vitaan myös onnea, mutta sitä ei voi 

työllään ostaa. 

Minulle on sanottu: ”Yritin liit-

tyä liittoon, mutta se oli niin hanka-

laa, että luovuin asiasta.” Tämä koh-

ta vaatii kohentamista, tätä paikkaa 

on mietittävä järkeväksi, jäsen edel-

lä, malliksi.

Kosketus ”tulokkaaseen” on hoi-

dettava henkilökohtaisella tasolla.  

Puheyhteys on toimiva yhteydenpi-

tomuoto. Tekstiviesti tai sähköposti 

on tunteeton, kylmä ja kolkko, vailla 

kasvoja, eikä toimi. 

Meidän on kerrottava asiat sellai-

sena, kuin ne ovat, edut ja myös hai-

tat, jos niitä on. Sähköliittoon on tu-

lijoita, jos osaamme oikein hoitaa yh-

teyttä jäseniimme. Tehdä työtä, hei-

dän edukseen, siten saamme mai-

nosarvoa, sitä kaikkein parasta. 

Tästä seuraa parhaassa tapaukses-

sa nostetta. Tämä imu toimii joukko-

hengen luojana, ja meillä on liitossa, 

sisällä päin, hyvä olla.

Me emme saa linnoittautua bunk-

kereihimme, suojaan vaaroilta ja vas-

tuilta. Se, että meihin voi ottaa yh-

teyttä murheessa ja ahdistuksessa. 

Meidän kuuluu olla apuna paikassa 

kuin paikassa.

Toinen tärkeä uudistus, mikä mei-

dän on opittava, on ketteryys. Kyky 

reagoida nopeasti tilanteisiin. Tiedon 

ja toiminnan on kuljettava käsikkäin, 

eli toiminta heti tiedon tultua. Toi-

minta-aktiivisuus on rasvattava her-

käksi. Tähän sopii vertaus pilkkionki-

jasta; tuloksen varmistaa herkkä, no-

pea toiminta. 

Tieto asioista on mentävä nopeasti 

kentältä liiton hermokeskukseen. 

Tässä kohdin havaitsen ongelman: 

Hermokeskuksessa, eli liittoviskaalil-

la on paljon työtä, eikä sinne saapu-

nut viesti mene aina heti perille asti. 

Tälle ahkeralle uurastajalle on saa-

tava apua, käsipareja avuksi toimin-

nassa. 

Monipuolisemman avun saavutam-

me siten, että valitsemme alueet, joi-

hin touhuamme tukihenkilön. Lahti, 

Joensuu, Kuopio, Jyväskylä, Vaasa. 

Noin malliksi, ainakin. 

Aluetoimisto on se yksikkö, joka 

auttaa työtaakan keventämisessä. 

Luottamusmiesten, työhuonekun-

tien avustajana, sekä monen, mo-

nen muun eteen tulevan tehtävän su-

juvassa hoitamisessa. Hän on sel-

lainen henkilö, jolla ei ole sillä het-

kellä työmaan vetovastuuta harteil-

laan. Tämä on, se henkilö, joka on 

heti valmis toimintaan. Tämä tyyppi 

eli kylän vanhin, on lähellä toimiva 

yhteyshenkilö. Avustaja, joka tukee 

”hädässä ja puutteessa olevia”.  Hän 

ei ole etäinen ja aristeltava tyyppi, 

kuten joku liiton toimihenkilö.

Tämä asia on kuuma, ja sellaise-

na pysyköön. Siihen pitää satsata, 

tovi miettiä, ja sitten mahdollisuutta 

aluetoimistoksi on tarjottava useam-

malle paikkakunnalle. Riittävän suu-

reen työkeskittymään, siellä aktiivi-

suus palkitaan.

Me olemme Sähköliitto ja edus-

tamme sitä. Samalla kun myymme it-

semme TES-pöydässä, me myymme 

edustamaamme järjestöä ja sen luo-

maa järjestelmää. Olen vakuuttunut 

siitä, että meidän järjestelmämme on 

kohta toimiva ja luotettava ratkaisu. 

Yhteistyötä työnantajan kans-

sa tulisi kehittää. Siellä on tutki-

matonta sarkaa pitkäksi aikaa. Mo-

nesta asiasta voidaan keskustel-

la yhdessä. Tällä toiminnalla voi-

daan silotella niitä ryppyjä, joita 

eduntavoittelukamppailuissa syntyy.

Tätä keskustelua voi ”kyläpäällik-

kö” aloitella. Firmojen ja työpaikan 

edustajia jututtamalla voi avata kes-

kustelua. Jutustella ihan mistä vaan, 

siten avataan niitä lukkoja, joita on 

ja tulee aina olemaan, mutta ne ovat 

pehmeämpiä, kun niistä keskustel-

laan. Pääsemme lähemmäs toisiam-

me, ja parhaassa tapauksessa meis-

tä tulee joukkue, jonka sisällä ei ole 

pahkuroita, jotka haittaisivat yhteis-

peliä. 

Tässä yhteispelissä on sääntö-

jä, jotka erottavat meidät toisistam-

me. Nämä säännöt me neuvottelem-

me selviksi TES-pöydässä, seuraavan 

kerran nyt tänä keväänä. Toivon neu-

vottelijoille myönteisiä tuulia ja sel-

keätä mieltä. Sitä tarvitsemme, sillä 

nyt käytävät neuvottelut ovat etukä-

teen kuulosteltuna hankalat.

Tiedän, että neuvottelijat tuntevat 

toisensa hyvin, ja yhteistyö heidän 

välillään on ratkaisevaa. Päätetään 

seuraavasta TES-määräajasta. Pääte-

tään yhteispelistä, ja säännöistä, joi-

ta meidän kaikkien on syytä noudat-

taa. Meidän on se parempi tehdä, 

jos olemme neuvottelijoiden aikaan-

saamaan lopputulokseen tyytyväisiä. 

Aina neuvottelutulos on kompromis-

si. Tämän sopimuksen lopputuloksen 

määrää se, mikä on sopimusta teh-

dessä oleva liikkumavara.

Sitten kun pääsemme lopputu-

lokseen, yhteistyömme alkaa. Ensin 

opiskelemme, mitä on kasaan saatu, 

ja seuraavaksi alamme toteuttaa sitä 

ja sen suomaa liikkumavaraa taas 

työssämme. Keskustelu osapuolien 

kesken alkaa ja yhteistyömme työn-

antajan ja työntekijän välillä jatkuu. 

Uskon ja toivon, niin nykypäivä-

nä kuin tulevaisuudessakin. Voi ky-

syä, että miksi? Vastaan siihen, että 

kumpikin tarvitsee toistaan. Meidän 

on parempi olla kumpaisenkin, jos 

keskustelemme asioista ja toteutam-

me asiamme yhteistyössä. Siten saa-

vutamme enemmän, saamme aikaan 

yhteispelin, jonka tuloksena molem-

man on hyvä olla. Tänään ja huo-

menna. Keskustelkaamme ja aloit-

takaamme muutos juuri nyt, ei vas-

ta huomenna!

Jyrki Tapper, Jyväskylä osasto 026

LUKIJAN ÄÄNI

KEHITETÄÄN LIITTOA JUURI NYT, EI VASTA HUOMENNA!

EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS 

Aika lauantai 9.5.2020

Paikka  Original Sokos Hotel Ilves, Tampere

 Sähköalojen ammattiliiton sääntöjen 8 §:n 16. kohdan mukaan edustajiston

 kevätkokouksesta on annettava edustajiston jäsenille kirjallinen ennakkoilmoitus

 viimeistään neljä kuukautta ennen kokousta.

 Hallitus on kokouksessaan 12. 12.2019 päättänyt kutsua edustajiston kevät

 kokouksen koolle

 toukokuun 9. päivinä 2020.

Käsiteltävät asiat

 Liiton sääntöjen 8 §:n 17. kohdan mukaan asioista, jotka halutaan edustajiston

 kevätkokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä esitys hallitukselle viimeistään kaksi

 kuukautta ennen kokousta.

 Edustajiston kokouksessa käsiteltäväksi tarkoitetut asiat on kirjallisina osoitettava

 hallitukselle ja toimitettava liiton toimistoon viimeistään 8.3.2020.

 Ammattiyhdistysterveisin

 Sähköalojen ammattiliitto ry

 Hallitus

 Sauli Väntti Hannu Luukkonen

 puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Suomen suurin eläkeläisjärjestö Eläke-

liitto täyttää 50 vuotta. Liiton perus-

tamiskokous pidettiin helmikuussa 1970. 

Eläkeliitto syntyi halusta toimia eläkeläis-

ten taloudellisen aseman kohentamiseksi 

sekä ikäihmisten itsetunnon ja ihmisarvon 

vahvistamiseksi. Yhä edelleen liitto puolus-

taa eläkeläisten oikeuksia ja rakentaa ikäys-

tävällistä Suomea.

Puoli vuosisataa perustamisensa jälkeen 

Eläkeliitto on kasvanut eläkeläisten etujär-

jestöksi, jonka ääni kuuluu ja sitä myös ar-

vostetaan. Liittoon kuuluu 20 piiriä ja nii-

hin 400 yhdistystä ja noin 125 000 jäsen-

tä ympäri maata. Piirit ja yhdistykset juh-

livat Eläkeliittoa lukuisin tapahtumin pit-

kin vuotta.

– Yhdistysten aktiivisen harrastustoimin-

nan lisäksi meille on tärkeää huolehtia hei-

koimmista: niistä, jotka eivät enää itse jak-

sa tai pysty osallistumaan harrastuksiin tai 

muuhun toimintaan, Eläkeliiton puheenjoh-

taja Raimo Ikonen kertoo.

Eläkeliitto rakentaa ikäystävällistä Suo-

mea juhlavuoden teemalla ”sukupolvien 

ketjussa”. Eläkeliiton yhdistyksiä on haas-

tettu siirtämään osaamistaan nuoremmil-

le polville: Taito perinnöksi on Eläkeliiton 

50-vuotisjuhlavuoden yhteistyökampanja 

koulujen ja päiväkotien kanssa.

Juhlavuoden kunniaksi liitto haastaa jä-

senensä myös ilmastonmuutoksen torjun-

taan luontoliikunnallisen metsänistutus-

haasteen muodossa.

– Puuntaimien istutus symbolisoi upeal-

la tavalla myös juhlavuotemme teemaa ”su-

kupolvien ketjussa”. Mikä voisi olla arvok-

kaampi lahja seuraaville sukupolville kuin 

mahdollisimman hyvinvoiva luonto, Ikonen 

toteaa.

Juhlavuoden valtakunnallista pääjuhlaa 

vietetään 26. helmikuuta. Juhlaa voi seu-

rata myös suoratoistona verkossa, linkki tu-

lee juhlapäivän aamuna Eläkeliiton verkko-

sivuille.

Eläkeliitto on Suomen suurin ja puoluepoliitti-

sesti sitoutumaton eläkeläisjärjestö. 

Järjestö valvoo ikäihmisten etuja sekä tarjoaa 

palveluja ja yhdessäolon mahdollisuuksia.

Eläkeliitossa toimii noin 130 000 jäsentä,  

20 piiriä ja 400 paikallisyhdistystä
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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.

ELLEDNINGEN

VARIFRÅN KOMMER PÅSTÅENDET OM OLAGLIG STREJK OCH AVTALSOVILJA?

Under vår strejk har Teknolo-

giindustrin rf påstått att den 

är olaglig och krävt ett slut på 

den med hot om skadeersättning.  

Det är skäl att komma ihåg att 

Elektrikerförbundets medlemmar 

inte berörs av Industriförbundets 

och Teknologiindustrin förpliktel-

se till arbetsfred enligt kollektiv-

avtalet.  Det sätt som vår strejk 

genomförs på är laglig, och strej-

ken har meddelats till parterna 

inom den lagstadgade tiden.

Enligt det lagstadgade medde-

landet till riksförlikningsmannen 

är syftet med vår strejk att tryg-

ga förbundets elbranschanställ-

das representation och ställning 

i industrins företag.  I en väster-

ländsk demokrati utgör strejkfri-

heten en väsentlig del av rättssta-

ten. Med vår strejk strävar vi ge-

nom påtryckning efter att trygga 

våra medlemmars representation 

och ställning i Teknologiindustrins 

medlemsföretag. Vår strävan är 

normal intressebevakning på ar-

betsmarknaden. 

Elektrikerförbundets strejk stri-

der inte mot god sed eller rätts-

ordningen.  ”Allmän förpliktel-

se till arbetsfred” i arbetsgivarför-

bundets påståenden är ett konst-

gjort begrepp utan någon som 

helst laglig grund, eftersom Fin-

lands lag inte känner till en sådan 

förpliktelse. Elektrikerförbundet 

och dess medlemmar strävar ef-

ter förhandlingsrätt på arbetsplat-

serna inom industrin, en av de 

främsta punkterna i de internatio-

nellt godkända fackföreningsrät-

tigheterna. 

I LOKALA AVTAL SKA 

ELEKTRIKERFÖRBUNDET 

VARA AVTALSPART

Flera av Teknologiindustrins med-

lemsföretag som berörs av strej-

ken skulle gärna avtala med 

Elektrikerförbundet om de el-

branschanställdas ställning och 

representation så att man kunde 

återgå till vardagen på arbetsplat-

serna och fortsätta arbetet. Vad 

är det då som bromsar företagens 

avtalsvilja? Det är svårt att und-

gå tanken att företagen förbjudits 

att ingå avtal direkt med Elektri-

kerförbundet och att avtalsmot-

ståndarna annars skulle vålla dem 

förtret.

Elektrikerförbundet och dess 

medlemmar kräver en hållbar lös-

ning på tvisten. I lokala avtal ska 

Elektrikerförbundet stå som av-

talspart och representera sina 

medlemmar.  Tvisten handlar om 

att Elektrikerförbundet och dess 

medlemmar kräver en egen re-

presentant i Teknologiindustrins 

medlemsföretag.  Teknologiindu-

strin och Industriförbundet anser 

att kravet är juridiskt omöjligt.

Det är meningslöst av Tekno-

logiindustrin att påstå att ett av-

tal mellan parterna skulle strida 

mot förbudet mot parallella avtal. 

I boken om tjänste- och arbets-

avtalsrätt skriven av den på ar-

betsmarknaden högt uppskattade 

f.d. presidenten för arbetsdom-

stolen Jorma Saloheimo konsta-

teras att avtalsparterna sinsemel-

lan kan ingå ett avtal, som inte är 

ett kollektivavtal, om avtalsparter-

nas syfte inte varit att skriva ett 

sådant.   

DET HÖR INTE TILL FACKFÖR-

ENINGSRÖRELSEN ATT BRYTA 

EN ANNANS STREJK

Elektrikerförbundet beklagar att 

Industriförbundet och Teknologi-

industrin tillsammans gått in för 

att bryta Elektrikerförbundets lag-

liga strejk riktad till Teknologiin-

dustrin rf:s medlemsföretag.  På 

enskilda arbetsplatser har det fö-

rekommit försök att ingripa i Elek-

trikerförbundsmedlemmarnas lag-

liga strejkrätt med hot och skräm-

seltaktik. Det har förekommit an-

tydningar om externalisering eller 

avslutning av verksamheter samt 

uppsägningar. 

Företag har uppmanats att 

ingå lokala avtal med Industri-

förbundets huvudförtroendemän 

om Elektrikerförbundsmedlem-

marnas representation och ställ-

ning.  Ur Elektrikerförbundets och 

medlemmarnas synvinkel är en 

del av avtalen fullständiga flop-

par som inte förmår avsluta strej-

ken.  Arbetsgivaren kan förväntas 

att fräckt försöka bryta strejken. 

Men hör ett sådant beteende till 

fackföreningsrörelsens principer? 

Verkligen inte.

Även andra förbund har haft 

svårigheter med att få kollektivav-

talslösningar till stånd under den 

pågående arbetsmarknadsrun-

dan. Pappersförbundet och Indu-

striförbundet har meddelat om två 

veckors arbetsnedläggelser i slu-

tet av januari. De berör pappers-

industrin, den mekaniska skogsin-

dustrin och kemiindustrin.  Elek-

trikerförbundets medlemmar i 

pappers- och trämassaindustrin, 

mekaniska skogsindustrin samt 

gummi- och kemiindustrin deltar i 

strejkerna i form av stödstrejker.

Jag önskar er en trevlig fortsätt-

ning på vintern!

Hannu Luukkonen

Vice ordförande

Jouluristikon oikein ratkaisseiden kesken arvotun yllätyspalkinnon voitti Juhani Väänänen Mikke-

listä. Onnittelut voittajalle!

O L A A T N A K A T A
K E I N U H E V O N E N
S A K K O V I I S A S
A R A I T A T T I K A

O S A T U T V T A T U O
L O R U T K A U A N K A T O T
A P S O T O T T A A S A A D A
T I I P I I T R S K E T S I T

V P V A H A T E T T O N E
R A T I N A U T A M I E
U I A T I K K A T V E
I R M A T T A L E N T I T
S E E S A M I T R A I L

M I K A T T A M U S
K A S A A J A H E T E E N S O
U K O T E T H E L I T T Ä Y T
V A R O K E U R U T H O I T O
E T A N A P A T A J E N N Y T

P T L I A T T
T A L O U S A S K A R E E T
E L I S A S E A U N T O
J O U L U T E R V E H D Y S
O T S O U R E A R O T I

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

Puh 02 72 72 00,  m y y n t i @ f i n n p a r t t i a . f i
petri.koskinen@finnparttia.fi
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Air

Jyväskylän Paviljonki 5.–7.2.2020

ALAN MERKITTÄVIN AMMATTILAISTAPAHTUMA 

Rekisteröidy ennakkoon!
www.sahkomessut.fi

MESSUT AVOINNA
Ke 5.2. klo 10-17
To 6.2. klo 10-17
Pe 7.2. klo 10-16

 

Tapaa asiakkaat ja yhteistyökumppanit, 
löydä uusimmat tuotteet  ja päivitä osaamisesi.


