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VOLTTIPÄIVÄT
HELSINGISSÄ

30.7.−1.8.2021

VOLTTIPÄIVÄT MERELLISESSÄ HELSINGISSÄ
ILLALLISRISTEILY SAARISTOON
Perjantai-iltana on Royal Linen risteily Helsingin edustan saaristoon. Lähtöja paluupaikkana on Kauppatori. Aluksina ovat m/s Natalia ja m/s Royalcat. Risteilyyn kuuluu myös saaristolaispöytäbuffet.
VOLTTIPÄIVIEN majoitus ja juhlapaikka
on Original Sokos Hotel Presidentti.
Tapahtuma alkaa perjantaina 30.7.2020
noin kello 15, kun hotellin aulassa aukeaa Volttipäivä-opastuspiste.
Perjantai-lauantai yöksi on varattu 25
kahden hengen huonetta Volttipäivä-vieraille. Lauantai-sunnuntai majoituksiin
on varattu 150 kahden hengen huonetta.

MAJOITUSVARAUKSET:
Sokos Hotels Myyntipalvelu
Puhelin: +35820 1234 600
Sähköposti: sokos.hotels@sok.fi
Mainitkaa ystävällisesti kiintiötunnus
”BVoltti2021” varausta tehdessä.
Varaamattomat huoneet vapautuvat automaattisesti myyntiin 30.6.2021. (Helsingin Sähköalantyöntekijöiden tekemää varausta supistetaan jo toukokuun lopussa,
jos muut osastot eivät ole varanneet kiintiöstä huoneita.)
Jos koronatilanne rajoittaa kokoontumisia edelleen kesällä, Volttipäivä-työryhmä arvioi tapahtuman järjestelyjä uudelleen kesäkuun alussa.

Helsingin
Sähköalantyöntekijät
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LAPSIPERHEILLE on luvassa retki Linnanmäelle. Linnanmäki-rannekkeita saa
ostaa hotellin aulasta, kuten myös Helsinki Card -kortteja. Mahdollisesti kiertoajelu museoratikalla.
LAUANTAIN iltatilaisuutta varten on
varattu salit 400 henkilölle kello 19-24.
Buffet-illallinen alkaa kello 19.
Tilassa myös kaksi baaria.
Illan esiintyjät ovat vielä vahvistamatta
ja selviävät myöhemmin keväällä.
LAUANTAINA kisaillaan Sähköliiton keilausmestaruudesta. Tarkemmat ajat ja
paikat selviävät myöhemmin.

SÄHKÖJOHTO

Veronumeromenettelyä koskevassa
lakiesityksessä vielä kehittämistä
VASAMA 1/2021

S

uomen hallitus on tehnyt

koita koskevasta kuukausittaises-

gelmalle ollaan alalla tekemässä

ulkomailta saapuvien työntekijöi-

eduskunnalle lakiesityksen

ta ilmoittamismenettelystä. Ne

konkreettisia toimenpiteitä.

den matkassa.

Kannen kuvassa Jukka Viinanen

jo rakennusalalla käytössä olevan

tulivat voimaan heinäkuun alussa

Kuva: Riitta Kallio

veronumeromenettelyn laajenta-

vuonna 2014.

misesta myös laivanrakennusalal-

Itseäni oudoksuttaa lakiesityk-

Rakennusteollisuus on anta-

Viranomaisten asettamien ra-

massa jäsenyrityksilleen suosi-

joitusten hyöty katoaa kuin vesi

tuksen, että ulkomailta saapuvien

hanhen selästä, jos Suomeen

le. Veronumerosta ja rakennus-

sessä myös se, miksi siihen ei ole

työntekijöiden työmaalle pääsyn

saapuvalta työvoimalta ei vaadita

Julkaisija:

alan veronumerorekisteristä an-

sisällytetty edellä mainittua ra-

edellytys on negatiivinen korona-

koronatestauspakkoa.

Sähköalojen ammattiliitto ry

nettuun lakiin tehtäisiin menette-

kennustyömailla noudatettavaa

testitulos. Työmailla työskentelee

lyn soveltamisalan laajentamisen

työntekijöitä ja rakennusurakoi-

sähköalan töissä paljon liittomme

UUSI STRATEGIA TEKEILLÄ

edellyttämät muutokset. Samalla

ta koskevaa kuukausittaista il-

jäseniä, joten mielestämme on

Vuoden 2021 aikana Sähköliitol-

33101 Tampere

lain nimike muutettaisiin veronu-

moittamismenettelyä. Hallituk-

enemmän kuin perusteltua vaatia

le laaditaan uusi strategia ja lii-

Sähköpostiosoite:

merosta ja veronumerorekisteristä

sen nyt tekemässä esityksessä la-

ulkomailta tulevilta työntekijöitä

ton avainprosessit mallinnetaan

vasamalehti@sahkoliitto.fi

annetuksi laiksi. Veronumerome-

kimuutokset koskevat ainoastaan

negatiivinen testitulos. Näin voi-

tarvittavilta osin. Niiden valmis-

etunimi.sukunimi@sahkoliitto.fi

nettelyn laajentamista koskevien

työntekijäkohtaisen veronumeron

daan konkreettisesti torjua koro-

tumisen jälkeen arvioidaan, mi-

Päätoimittaja: Sauli Väntti

lakien on tarkoitus tulla voimaan

käyttöönottoa ja sen esillä pitä-

naepidemian leviämistä Suomes-

ten liiton organisaatiota kannat-

Vastaava toimittaja: Riitta Kallio

1.7.2022.

mistä telakka-alueella.

sa ja parantaa työmaiden turval-

taisi muuttaa, jotta se tukisi par-

lisuutta.

haalla mahdollisella tavalla stra-

Elbranschernas
fackförbund rf.
Postiosoite: PL 747

Toimittaja: Minna Järvenpää
Ulkoasu ja taitto: Jari Mattila

Laajentaminen on oikea askel

Ilmoittamismenettelyä koskevat

Vapaaehtoisuuden pohjalta ko-

tegiaa sekä mallinnuksissa ha-

harmaan talouden kitkemiseksi,

säännökset ovat tukeneet vero-

mutta itseäni jäi mietityttämään,

numeron käyttöönoton toimivuut-

ronatestaukseen liittyvä ongelma

vaittuja muutostarpeita ja kehi-

eikö menettelyä olisi ollut syytä

ta olennaisesti. Rakennusala on

ei tule kuntoon; sen osoitti ter-

tyskohteita.

ulottaa myös muille toimialoille,

tehnyt hyvää työtä harmaan talou-

veysviranomaisten tammikuun

Ilmoitushinnat tekstisivulla:

joilla harmaata taloutta esiintyy

den torjumiseksi jo pitkään, jo-

puolivälissä Tallinnan-laivoilla jär-

Mustavalko

ja joilla käytetään ulkomaista työ-

ten näistä kokemuksista olisi ol-

jestämä vapaaehtoisuuteen perus-

2,25 €/pmm

voimaa. Harmaa talous tunnetusti

lut syytä ammentaa myös vero-

tuva koronatestaus. Perjantaina ja

vääristää yritysten välistä kilpai-

numeromenettelyn laajentamista

lauantaina Helsinkiin saapunei-

lua. Lainsäädännöllä voidaan kes-

koskevassa lainsäädännön uudis-

den laivojen matkustajista vapaa-

keisesti vaikuttaa siihen, miten

tamistyössä.

ehtoisesti koronatesteihin hakeu-

Painopaikka:
Sata-Pirkan Painotalo, Pori.

Neliväri-ilmoitukset
3,00 €/pmm
Työpaikkailmoitukset ja
ammattiosastot -50 %
Mainostoimistoalennus -15 %
Ilmoitusmyynti:
Ekamedia
Puhelin: 044 344 4414
emmi.kallio@ekamedia.net
Osastot toimivat -ilmoitukset:
www.sahkoliitto.fi/ammattiosastot/
ilmoita-tapahtumasta

Hyvää alkanutta vuotta ja pysytään terveinä!

tui ainoastaan 12 prosenttia.

rehellisesti toimivat yritykset pärjäävät töiden kilpailutuksessa eri

NEGATIIVINEN KORONATESTI-

Huolestuttavan alhaiseen tes-

toimialoilla.

TULOS TYÖMAALLE PÄÄSEMI-

ti-innokkuuteen vaikuttanee pel-

SEN EHDOKSI

ko mahdollisista ansioiden me-

menettely otettiin käyttöön kesä-

Koronaviruksen leviäminen Suo-

netyksistä, jos testitulos osoittau-

kuun alussa vuonna 2012. Toi-

messa ei laannu pelkästään sisäi-

tuu positiiviseksi ja työnteko Suo-

sessa vaiheessa alan verovalvon-

siä rajoituksia lisäämällä, jos vi-

messa estyy. Huolta lisää korona-

taa tehostettiin vielä säännöksillä

rus kulkeutuu ulkorajojen kaut-

viruksen brittimuunnos, joka tart-

rakennustyömailla noudatettavas-

ta työperäisenä muun muassa ra-

tuu entistä herkemmin. Sitäkin

HANNU LUUKKONEN

ta työntekijöitä ja rakennusura-

kennustyömaille. Vihdoinkin on-

voi mahdollisesti tulla Suomeen

varapuheenjohtaja

Rakennusalalla veronumero-

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

SÄHKÖALOJEN
AMMATTILIITON
JÄSENLEHTI.
Perustettu 1957
Lehti ilmestyy
8 kertaa vuodessa.
Seuraava Vasama ilmestyy
25.2.2021
Aineistot 15.2. mennessä.

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

Sähköliiton kurssitarjonta on nyt laajimmillaan. Kannattaa hyödyntää tämäkin jäsenetu. Lisää sivulta 18.
Kuva on urakkalaskentakurssilta Porista.
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Metsäteollisuus muutosten edessä
Lakimiehen puntarissa
Työehtojen tärkeimmät muutokset
Paikallisen sopimisen pelisäännöt
Kellon ympäri: Juha Alatalo
Perttu Pölösen työelämävisiot
Kuukauden kuva & Kärkimies
Nikkilän Sydän pian valmiina
Timo Latva 60 vuotta
Jäsenpalvelut
Työttömyyskassa
Ristikko
Kurssit
Osastot toimivat
Sähköauton turvallinen lataus
Elledningen
Hyödynnä tyotori.fi!
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METSÄTEOLLISUUDEN UUTTA PERUSTAA
VALETAAN JO ALKUVUONNA


TEKSTI: MINNA JÄRVENPÄÄ

S

ähköliiton valmistautuminen
yritystason sopimusten solmi-

keskustelutilaisuuksia jäsenistölle

tilanteen edistymisestä vuoden-

semmin käyttänyt palvelua, kirjau-

Sähköliiton jäsenenä sinun kannat-

tarpeen mukaan.

vaihteessa, ja lisää on tulossa tal-

tumisohjeet löytyvät heti etusivulta.

taa varmistaa, että myös työkaverisi

ven aikana. Jotta liiton tiedotus

Voit myös tarvittaessa olla yhteydes-

on liiton jäsen. n

miseksi metsäteollisuuden työpaikoilla etenee. Sähköliittolaisia kos-

PAIKALLINEN SOPIMINEN ON

saavuttaisi kaikki alan työntekijät,

sä jäsenpalveluihimme sähköpostit-

kevat paperi- ja puumassateollisuu-

ALALLA TUTTUA

on äärimmäisen tärkeää, että jä-

se tai puhelimitse. Yhteystiedot löy-

den sekä mekaanisen metsäteolli-

Valmistautumisen pohjaksi Sähkö-

senrekisterissä olevat tiedot ovat

dät tältä sivulta.

suuden työehtosopimukset ovat voi-

liitto teetti viime vuoden lopulla ky-

ajan tasalla.

massa tämän vuoden loppuun, ja

selyn metsäteollisuuden alan sähkö-

kummallekin sopimusalalle on ra-

liittolaisten luottamushenkilöiden ja

lisuudessa, käy sähköisessä asi-

KASVAA – ONHAN TYÖKAVERISI-

kennettava uusi kokonaisuus, koska

ammattiosastoaktiivien keskuudes-

oinnissamme pikimmiten tarkista-

KIN JÄSEN?

työnantajaliitto Metsäteollisuus ry

sa. Vastausten perusteella yhteistyö

massa omat tietosi. Kiinnitä huo-

Nykyisissä työehtosopimuksissa on

on ilmoittanut siirtävänsä neuvotte-

työnantajan ja muiden ammattiliit-

miota varsinkin siihen, että yhte-

paljon sellaista sisältöä, josta ei ole

lut työehdoista yritystasolle.

tojen jäsenten kanssa on voittopuo-

ystietosi pitävät paikkansa. Vies-

säädetty laissa: esimerkiksi palkka-

jasenpalvelu.sahkoliitto.fi > päi-

lisesti sujunut hyvin.

timme ensisijaisesti sähköpostilla,

määräykset kokonaisuudessaan, lo-

vitä jäsentietosi ajan tasalle säh-

Kyselyyn vastanneiden kertoman

joten muista päivittää toimiva ja

maraha, arkipyhä- ja työajan lyhen-

köisessä asiointipalvelussa

alussa irtautuvansa työehtosopi-

mukaan työpaikoilla on jo paljon ko-

säännöllisesti seuraamasi osoite.

nyskorvaukset, palvelusvuosilisä, li-

mustoiminnasta mutta vastaavansa

kemusta paikallisesta sopimisesta.

Tarkista tiedoistasi myös, että

sät, useat muut korvaukset, sosiaa-

sopimusosapuolena nykyisistä työ-

Työpaikkakohtaisesti on neuvoteltu

sopimusalasi on joko 011 paperi-

liset määräykset ja luottamusmies-

ehtosopimuksista niiden päättymi-

muun muassa palkkajärjestelmis-

ja puumassateollisuus tai 012 me-

järjestelmä.

seen asti.

tä, työajoista, vuorotyökäytännöistä,

kaaninen metsäteollisuus. Varmis-

erilaisista lisistä ja varallaolosta.

ta, että oleellinen työnantajatie-

on mahdollista päästä, kun työn-

to vastaa todellisuutta eikä varsin-

tekijät ovat järjestäytyneitä ja va-

jasenrekisteri@sahkoliitto.fi > jä-

kaan puutu kokonaan.

linneet itselleen luottamusmiehen.

senrekisteriin voi lähettää myös

Yritystason neuvotteluissa on teh-

sähköpostia jäsentietojen päivittämiseksi

Uusi tilanne sai alkunsa, kun
Metsäteollisuus ry ilmoitti lokakuun

Sähköliittolaiset metsäteollisuuden alan luottamushenkilöt ote-

Jos siis työskentelet metsäteol-

JÄRJESTÄYTYMISEN MERKITYS

Parhaaseen neuvottelutulokseen

taan mukaan uuden sopimustoimin-

JÄSENTIEDOT AJAN TASALLE,

nan rakentamiseksi heti talvesta al-

NIIN TIETO KULKEE

kaen. Liitto jalkautuu työpaikoille ja

Sähköliitto on lähettänyt alalla työs-

jautumaan osoitteessa jasenpal-

tävä yhteistyötä kaikkien alalla toi-

järjestää lisäksi virtuaalisia info- ja

kenteleville jäsenilleen tietoa alan

velu.sahkoliitto.fi. Jos et ole aikai-

mivien tahojen ja aktiivien kanssa.

Sähköiseen asiointiin pääset kir-

TÄRKEITÄ OSOITTEITA
JA NUMEROITA

03 252 0400 > jäsenrekisterin
puhelinpalvelu auttaa jäsentietojesi päivittämisessä maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin kello 9–15

VERONUMEROMENETTELY TULOSSA MYÖS LAIVANRAKENNUSALALLE

O

Hallituksen esityksen mukaan

harmaan talouden torjuntaa. Ilmoi-

tely on laajempi ja yksityiskohtai-

sa toiminnoissakin telakka-alueella.

kuukausittainen ilmoitusmenettely

tusmenettelyn käyttöönottoa puol-

maan talouden vastaista toimenpi-

sempi: urakoitsijoiden on kuukau-

Sähköliitto pitää veronumeromenet-

ei ole tässä vaiheessa tulossa käyt-

taa myös se, että telakka-alueella

deohjelmaa veronumeromenette-

sittain ilmoitettava tiedot työmaal-

telyyn liittyvää uudistusta tervetul-

töön laivanrakennusalalle, mut-

voidaan samanaikaisesti tehdä lai-

ly on laajentumassa myös laivanra-

la työskentelevistä työntekijöistä

leena ja toivoo, että se auttaa kit-

ta syitä ei ole tarkemmin perustel-

vanrakennusalan ja rakennusalan

kentamiseen. Rakennusalalla vero-

työmaan päätoteuttajalle, joka il-

kemään harmaata taloutta myös te-

tu. Sähköliitto toivoo, että sekin

säännösten piiriin kuuluvia töitä.

numeromenettely otettiin käyttöön

moittaa ne eteenpäin Verohallin-

lakoilta. Rakennusalalta kokemuk-

otettaisiin käyttöön mahdollisim-

set ovat positiiviset, ja selvitysten

man pian. Hallituksen esityksessä

kennus- ja muissa sähköasennus-

mukaan alan palkkasumma on kas-

on todettu, että työntekijätietojen il-

töissä satoja sähköasentajia. n

vanut.

moitusmenettely on olennainen osa

sana Suomen hallituksen hallitusohjelman mukaista har-

jo vuonna 2012 ja lisäksi vuonna 2014 kuukausittainen ilmoitusmenettely.
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Kuukausittainen ilmoitusmenet-

nolle.
Telakoilla tehdään sähköasennustöitä niin varsinaisessa laivan-

rakentamisessa kuin sitä tukevis-

Telakoilla työskentelee laivanra-

SEURAAVA
SÄHKÖSOPIMUKSEN
YHTEISKILPAILUTUKSEMME KÄYNNISSÄ

S

ähköliittolaisten sähkösopi-

helmikuuta. Kilpailutettavana on jo

muksen ensimmäinen yhteis-

tuttuun tapaan 24 kuukauden mää-

kilpailutus päättyi vuodenvaihtees-

räaikaissopimus yksiaikamittauksel-

sa, ja osallistujat saivat tarjouksen

la. Osallistua voit, asuit sitten mis-

7. tammikuuta. Heillä oli mahdol-

sä tahansa ja oli sähkönkulutuksesi

lisuus tehdä sähkösopimus kilpai-

millaista tahansa. Samalla kerralla

lutettuun hintaan 17. tammikuuta

kannattaa kilpailuttaa kaikki käyttö-

mennessä.

paikat, esimerkiksi mökki. Täytä jo-

Uusi kilpailutus on jo käynnissä!

kaisesta oma lomakkeensa

Osallistua voivat kaikki sähköliitto-

Kilpailuttaminen on maksuton-

laiset, joilla on toistaiseksi voimas-

ta, etkä sitoudu osallistumalla mi-

sa oleva tai viimeistään 30. huhti-

hinkään.

kuuta päättyvä sähkösopimus. 1.

Samalla voit ilmoittaa kiinnostuk-

toukokuuta ja myöhemmin päätty-

sesi myös matkapuhelinoperaatto-

vät sopimukset kilpailutetaan alku-

reiden yhteiskilpailutukseen. Se to-

vuoden kilpailutuksen päätyttyä.

teutuu myöhemmin tänä vuonna, jos
liittymiä on riittävä määrä.

ILMOITA MYÖS KIINNOSTUS
MATKAPUHELINLIITTYMIEN

Täytä kilpailutuslomake osoitteessa www.porukassa.fi/sahkoliitto n

KILPAILUTUKSEEN
Uusi yhteiskilpailutus päättyy 28.

Tutkimushanke selvittää:

HYPERSPEKTRIKAMERASTA APUA VERKON KUNNONHALLINNASSA?

N

alueita, joita hyperspektrikamera

kuin jotain on hajonnut, mikä tietää

päästä jo ennen kuin se on synty-

kuvaa. Kuvattujen kuvien avulla voi-

luotettavampaa sähköä sekä kus-

Finland Oy, Maanmittauslaitoksen

Energiasäätiö, Järvi-Suomen Ener-

nyt. Viime syksynä alkanut tutki-

daan analysoida esimerkiksi pylväi-

tannus- ja energiansäästöjä.

Paikkatietokeskus FGI, hyperspekt-

gia Oy, Maanmittauslaitoksen Paik-

mushanke selvittää hyperspektrika-

den lahoisuutta, eristimien kuntoa,

rikameravalmistaja Senop Oy, hybri-

katietokeskus ja Rejlers Finland Oy.

meran hyödyntämismahdollisuuksia

muuntajakoneiden ruostumista ja

että se voidaan kiinnittää droneen.

didronevalmistaja Avartek Drones

sähkönjakeluverkkojen vianpaikan-

öljyvuotoja. Tutkimushankkeen ta-

Sitä suunnitellaan käytettävän väri-,

Oy Ab, ohjelmistoyritys Terrasolid

nuksessa ja kunnonhallinnassa.

voite on, että vian syntyminen pys-

lämpö- ja infrapunakameroiden

Oy ja jakeluverkkoyhtiö Järvi-Suo-

äkymättömästä tulee näkyvää,
jolloin vian kimppuun voidaan

Ihmissilmä ei näe aallonpituus-

tytään jatkossa löytämään jo ennen

Kamera on niin pieni ja kevyt,

sekä laserkeilaimien rinnalla.
Hankkeessa ovat mukana Rejlers

men Energia. Hanketta rahoittavat
Sähkötutkimuspooli, Suur-Savon

Tutkimushanke kestää lokakuun
loppuun. n

TERVEISIÄ LAKIMIEHELTÄ
Hovioikeus:

JÄRJESTÄYTYMÄTÖN TYÖNANTAJA LAKKAUTTI LUOTTAMUSMIEHEN
TOIMEN – VÄLTTYI RIKOSOIKEUDELLISELTA VASTUULTA


Työnantajaliittoon kuulumaton työnantaja esti luottamusmiehen nimittämisen yritykseen. Käräjäoikeus sakotti tästä, mutta hovioikeuden mukaan
lainsäätäjä oli tarkoituksella jättänyt
asiaa koskevan lain epäselväksi. Tätä
ei voitu tulkita syytetyn vahingoksi.

Turun hovioikeus on 29.12.2020 antamallaan ratkaisulla ottanut kantaa tilanteeseen,
jossa työnantajaliittoihin kuulumaton eli
niin sanottu villi työnantaja ei hyväksynyt
työntekijöiden valitsemaa luottamusmiestä,
vaan lopetti luottamusmiehen toimen. Yrityksessä oli ollut luottamusmies 1980-luvulta lähtien. Lopettamispäätös oli yhtiön

TEKSTI: KIRSI WIDGREN

edustajan mukaan johtunut siitä, ettei yhteistyö luottamismieheksi valitun henkilön
kanssa ollut toiminut.
Rikoslain 47 luvun 5 § mukaan työntekijöiden järjestäytymisvapauden loukkaamisesta tuomitaan sakkoihin henkilö, joka estää työntekijöitä asettamasta tai valitsemasta työpaikalle luottamusmiehen, luottamusvaltuutetun, työsuojeluvaltuutetun tai henkilöstön edustajan konserniyhteistyössä.
Syyttäjä oli nostanut mainitun säännöksen
nojalla syytteen kahta työnantajan edustajaa vastaan.
Työnantajan edustajat kiistivät syyllistyneensä asiassa rikokseen, koska yhtiöllä ei järjestäytymättömänä työnantajana ollut ollut velvollisuutta noudattaa työehtosopimuksen luottamusmiestä koskevia määräyksiä.

Käräjäoikeus päätyi tulkintaan, jonka
mukaan myös yleissitova työehtosopimus,
tässä tapauksessa rakennusalan tes, velvoitti yhtiötä niin, että se ei olisi saanut estää luottamusmiehen valintaa. Käräjäoikeus tuomitsi molemmat vastaajat maksamaan kymmenen päiväsakkoa. Tulojen perusteella tämä tarkoitti 690 euron ja 240
euron sakkoja.
Hovioikeus kumosi käräjäoikeuden tuomion ja vapautti työnantajan edustajat sakoista.
Hovioikeuden ratkaisussa todetaan, että
edellä mainittu rikoslain säännös on sanamuodoltaan täsmällinen, mutta se saa sisältönsä monitulkintaisesta työoikeudellisesta normistosta. Hovioikeuden mukaan on epäselvää, mitä työehtosopimusten
yleissitovuutta koskevassa työsopimuslain

2 luvun 7 §:ssä tarkoitetaan määräyksillä ”työsuhteen ehdoista ja työoloista”, joita työnantajan on vähintään noudatettava.
Tätä ei lainvalmistelussa ole täsmennetty.
Hovioikeuden mukaan lainsäätäjä on voinut
jättää tarkoituksellisesti lainkohdan epäselväksi. Hovioikeuden päätelmä on joka tapauksessa selvä: ”Tällainen epäselvyys ei voi
koitua rikosasian vastaajan vahingoksi”.
Hovioikeus totesi, että kirjoitetun lain perusteella ei ole yksiselitteisesti pääteltävissä, että järjestäytymätön työnantaja olisi velvollinen sallimaan luottamusmiehen
asettamisen ja siten sen estäessään syyllistyisi työntekijöiden järjestäytymisvapauden
loukkaamiseen.
Asiasta on mahdollista hakea valituslupaa korkeimmasta oikeudesta. Hakemus on
tehtävä 1.3.2021 mennessä. n
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Muuttuneita prosentti- ja muita lukuja sekä päivämääriä on paljon. Pääotsikoihin jaoteltu lista selkiyttää ja auttaa löytämään juuri sinua koskevat muutokset.

Mikä muuttuu työehdoissa ja
työttömyysturvassa vuonna 2021?


TEKSTI: JARI OLLILA

MITEN TYÖNTEKIJÄN TYÖEHDOT, TYÖTTÖMYYSTURVA JA MUUT EHDOT MUUTTUIVAT VUODEN 2021 ALUSTA? KOKOSIMME YHTEEN MERKITTÄVIMMÄT MUUTOKSET.
TYÖLAINSÄÄDÄNTÖ

TYÖTTÖMYYSTURVA

TYÖELÄKE-, TYÖTTÖMYYS-

VEROVAPAAT

Koronapandemian aiheuttaman ta-

Työlainsäädännön väliaikaisiin

VAKUUTUS- JA SAIRAUS-

MATKAKUSTANNUSTEN

louskriisin johdosta työsopimusla-

mäispalkka määräytyy vastedes

muutoksiin kuulunut työttömyys-

VAKUUTUSMAKSUT

KORVAUKSET

kiin tehdyt väliaikaiset muutokset

yleissitovan työehtosopimuksen

turvan maksaminen ilman viittä

Työntekijän osuus työeläkevakuu-

Verottajan vahvistamat verova-

päättyivät 31.12.2020. Se tarkoit-

mukaan ja sisältää palkat, lisät ja

omavastuupäivää eli ns. karens-

tusmaksusta pysyy samana kuin

paiden matkakustannusten kor-

taa, että:

korvaukset.

sia päättyi 31.12.2020. Seuraa-

vuonna 2020.

vausten enimmäismäärät vuonna

via työttömyysturvan poikkeus-

• 17–52-vuotiaat työntekijät:

2021 ovat:

• yhteistoimintalain mukainen vä-

Lähetetyn työntekijän vähim-

Uutena määräyksenä direktii-

himmäisneuvotteluaika lomau-

vi edellyttää, että Suomeen tule-

säännöksiä jatketaan vielä vuon-

tustilanteessa palaa 5 päiväs-

van työntekijän kotimaassa mat-

na 2021.

tä takaisin 14 päivään tai 6 viik-

ka- tai majoituskulut on määritelty

• Työttömällä on oikeus opiskel-

koon.

laissa tai työehtosopimuksessa. Jos

la päätoimisesti sen vaikut-

lähtöjäsenvaltiossa ei ole kyseisiä

tamatta työttömyysetuuteen

määräaikaisia työsopimuksia sa-

määräyksiä tai ne alittavat olennai-

31.12.2021 asti. Poikkeus-

massa laajuudessa kuin toistai-

sesti Suomen tason, noudatetaan

säännös koskee 16.3.2020 jäl-

seksi voimassa olevia työsopi-

suomalaisen yleissitovan työehto-

keen lomautettuja

muksia.

sopimuksen määräyksiä

• lomautusoikeus ei koske enää

• lomautusilmoitusaika on vähin-

Lakia sovelletaan 1.12.2020 jäl-

• Yrittäjällä on oikeus saada työmarkkinatukea 31.3.2021
asti.

tään 14 vuorokautta, kun se

keen solmittuihin urakkasopimuk-

määräaikaisessa lakimuutokses-

siin. Sitä aiemmin tehtyihin sopi-

sa oli 5 päivää.

muksiin noudatetaan 12 kuukau-

osa-aika- tai keikkatyössä 500

den siirtymäaikaa ja matka- ja ma-

euroa kuukaudessa ilman, että

joitusmääräyksiä sovelletaan vasta

se vaikuttaa työttömyysetuu-

1.12.2021 alkaen.

teen, 31.3.2021 asti.

Myös työmarkkinajärjestöjen neuvottelemat ns. koronapöytäkirjat ovat päättyneet samaan aikaan
kuin työlainsäädännön väliaikaiset
muutokset.
Lakia työntekijöiden lähettämisestä on muutettu. Euroopan unionin direktiiviin perustuva laki koskee työvoiman lähettämistä Suomeen toisesta EU:n jäsenvaltiosta
tai EU:n ulkopuolisesta maasta.
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• Työtön työnhakija voi ansaita

• Työttömyysetuutta voidaan
maksaa hakemuksen perusteella ennakkona kuudelta kuukaudelta ilman ansiopäivärahapäätöstä 31.3.2021 asti.
• Liikkuvuusavustusta voidaan
maksaa, jos työmatkan kesto ylittää kaksi tuntia. Poik-

7,15 prosenttia
• 53–62-vuotiaat työntekijät:
8,65
• 63 vuotta täyttäneet työntekijät: 7,15

• kilometrikorvaus 44 senttiä kilometriltä
• kokopäiväraha 44 euroa
• osapäiväraha 22 euroa
• ateriakorvaus 11 euroa

Työntekijän sairausvakuutusmak-

Matkakustannusten korvausten

su koostuu kahdesta osasta. Sai-

maksuperuste määräytyy työehto-

raanhoitomaksu on veroluontei-

sopimuksen mukaan. Matkakus-

nen maksu, jota ei voi vähentää

tannusten verovapauden määrit-

verotuksessa. Sillä katetaan Ke-

telee verottaja. Jos matkakustan-

lan maksamia lääkekorvauksia ja

nusten korvausta tulee työehtoso-

ja lääkärinpalkkioita. Päiväraha-

pimuksen mukaan maksaa, mut-

maksulla katetaan Kelan maksa-

ta se ei täytä verottajan määrit-

maa sairauspäivä-, kuntoutus- tai

tämää verovapauden kriteeriä,

vanhempainpäivärahaa, ja se pe-

korvaus maksetaan ja siitä pidä-

ritään maksetusta palkasta.

tetään vero.

• Sairaanhoitomaksu pysyy ennallaan 0,68 prosentissa.
• Päivärahamaksu nousee 1,36
prosenttiin viime vuoden 1,18
prosentista. Maksu peritään,
jos vuotuinen palkka- ja työtulo
on vähintään 14 766 euroa.

keussäännös koskee työsuh-

Työntekijän työttömyysvakuutus-

teita, jotka alkavat ennen

maksu nousee 1,40 prosenttiin

31.3.2021.

viime vuoden 1,25 prosentista.

ENERGIA-ALAN TES-OSAPUOLILTA
YHTEISKIRJOITUS PAIKALLISESTA
SOPIMISESTA
Sähköliiton puheenjohtajan Sauli Väntin ja energia-alan työnantajia edustavan Energiateollisuus
ry:n johtajan Kari Laaksosen yhteiskirjoitus paikallisen sopimisen käytännöistä energia-alalla
julkaistiin Kauppalehdessä viikolla 3.
Väntti ja Laaksonen halusivat kirjoituksessaan
kertoa oman näkemyksensä paljonpuhutusta paikallisesta sopimisesta. Alan työehtosopimus kun
sisältää runsaasti mahdollisuuksia sopia asioista tessistä poikkeavasti.
Julkaisemme työntekijä- ja työnantajapuolta
edustavien johtajien kirjoituksen myös Vasaman
lukijoille.

NYKYINEN TYÖLAINSÄÄDÄNTÖ EI ESTÄ PAIKALLISTA SOPIMISTA
ENERGIA-ALALLA PAIKALLINEN SOPIMINEN OLLUT PITKÄÄN KÄYTÖSSÄ.
Energia-alan työehtosopimus sisäl-

järjestelmiä, joiden tarve vaihtelee

tyistarpeita ei kerta kaikkiaan pys-

kirjaukset. Sen jälkeen etsitään

le maksaa bonuksia? Mitä voidaan

tää enemmän mahdollisuuksia pai-

alueittain.

tytä huomioimaan valtakunnallises-

keinot saavuttaa tuo ratkaisu. Jos

oppia siitä, että yhdessä tavoitel-

sa työehtosopimuksessa.

neuvotteluissa sitten onnistutaan,

tu urakka meni sivu suun? Kuin-

ei ole edes tarpeen vertailla, kum-

ka työhyvinvointi ja tulokset parani-

ehtosopimukseen

pi osapuoli jousti enemmän. Jous-

vat, kun sovimme uudesta työaika-

on omaksi luvuk-

tavuutta ja vastavuoroisuutta joka

järjestelmästä? Vähenivätkö saira-

seen kirjoitettu on-

tapauksessa tarvitaan molemmilta:

uspoissaolot?

nistuneen sopimi-

jos jotain haluaa, pitää olla myös

sen edellytykset,

valmis antamaan.

kalliseen sopimiseen kuin mikään
muu työehtosopimus.
Alalla on sovittu työehdoista pai-

Työehtosopimus tarjoaa laajat

Energia-alan työ-

mahdollisuudet sopia paikallisesti lähes

”PAIKALLISET SOPIJAOSAPUOLET EIVÄT OLE
VELVOLLISIA
RAPORTOIMAAN TEKEMISTÄÄN SOPIMUKSISTA
TYÖEHTOSOPIMUKSEN
OSAPUOLILLE.”

kallisesti jo ennen käsitteen kek-

kaikista sisältämis-

simistä. Sähkön ja lämmön saata-

tään asioista. Paikal-

vuuden takaaminen on ollut yhtei-

lisen sopimisen ulko-

nen arvokysymys yrityksille ja nii-

puolelle on käytännös-

den henkilöstölle jo vuosikymme-

sä rajattu ainoastaan

niä. Energian tuotanto, ja varsin-

perhevapaat ja työ-

kin jakelu, tapahtuu paikallisesti,

suhteen irtisanomis-

omassa yhteisössä, jossa halutaan

ja purkamisperusteet.

pitää huolta siitä, että naapurin

Työpaikoille on järjestetty osapuol-

hansa työlainsäädännön sallimas-

kaikkia hyödyttävään ratkaisuun il-

talo on lämmin ja tuttavan tuvas-

ten yhteistä koulutusta siitä, mistä

ta asiasta ja kumman tahansa osa-

man taka-ajatuksia. Koko työyhtei-

sa on valot.

voidaan sopia ja mistä ei.

puolen, työnantajan tai työnteki-

sön tulee voida luottaa siihen, että

jän aloitteesta. Työntekijöitä edus-

neuvottelijat hakevat juuri näihin

Koska sääolosuhteet vaihtelevat

Energia-alalla voidaan sopia

periaatteet ja me-

Työehtosopimuksen työnantajia
ja työntekijöitä edustavat osapuo-

Paikallisia neuvotteluja ei voida

nettelytavat. Neu-

käydä ilman luottamusta. Osapuol-

vottelut voidaan

ten tulee luottaa toisiinsa niin, että

käydä mistä ta-

kumpikin tietää toisen pyrkivän

”ENERGIA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEEN ON OMAKSI
LUVUKSEEN KIRJOITETTU
ONNISTUNEEN SOPIMISEN
EDELLYTYKSET,
PERIAATTEET JA
MENETTELYTAVAT.”

nopeasti ja aiheuttavat katkoksia,

sekä pienemmistä, yksittäistä työn-

taa yleensä pääluottamus- tai luot-

olosuhteisiin sopivaa, työehtosopi-

jähmeällä valtakunnallisella sopi-

tekijää koskevista asioista, että laa-

tamusmies. Yksittäistä työntekijää

muksen kirjaukset päihittävää lop-

misella ei pystyttäisi reagoimaan

jemmista, koko yrityksen vakauteen

koskevassa asiassa työntekijä edus-

putulosta. Siksi neuvotteluiden ku-

let ovat energia-alalla sitoutuneet

häiriötilanteisiin niin nopeasti kuin

ja menestykseen vaikuttavista asi-

taa itseään ja neuvottelee suoraan

lusta pitää kertoa avoimesti.

myötävaikuttamaan paikallisen so-

alan tekemät sitoumukset edel-

oista. Paikallisesti voidaan sopia

työnantajan kanssa.

lyttävät. Henkilöstö on myös hy-

yhtä lailla työaika- ja matkustamis-

Liitoilla on paikallisessa sopimi-

vin sitoutunutta tehtäväänsä tarjota

järjestelyistä kuin urakkatarjouskil-

energiaa ihmisille.

pailun voittamiseen tähtäävistä toi-

Energia-alan työehtosopimus an-

mistakin.

Kun luottamuksen ilmapiiri on

pimisen kehittymiseen ja ovat val-

kerran luotu, seuraavat paikalli-

miita tukemaan yrityksiä ja toimi-

sessa neuvonantajan rooli: pyydet-

set neuvottelut on entistä helpom-

paikkoja paikallisista tarpeista läh-

täessä osapuolille tarjotaan apua

pi aloittaa.

tevien ratkaisujen löytämiseksi.

tai neuvoja teknisissä kysymyk-

Paikalliset sopimukset ovat työ-

Energia-alalla parhaat edellytyk-

ehtosopimusten osia, ja tulkintaeri-

set paikalliselle sopimiselle on si-

mielisyyksissäkin ratkaisua haetaan

sällytetty työehtosopimukseen. Työ-

tus on, että kun sovitaan paikalli-

ensisijaisesti paikalliselta tasol-

lainsäädäntö ja työehtosopimus ei-

pimuksen osapuolille, joten työn-

sesti jotain muuta kuin työehtoso-

ta. Jos yksimielisyyttä ei saavuteta,

vät estä paikallista sopimista, päin-

ti sopimalla on synnytetty erilaisia

antaja- ja työntekijäliitoissa ei edes

pimukseen on kirjattu, kumpikin

teknisissä asioissa neuvonantajina

vastoin. On alakohtaisen harkinnan

henkilöstön varallaolo- ja valmius-

ole tietoa kaikista sopimisen yksi-

osapuoli hyötyy. Neuvottelut on-

toimineet liitot jatkavat neuvotte-

varassa, voiko energia-alan mal-

tyiskohdista ja pienimmistä sovi-

nistuvat, kun osapuolet perehtyvät

lua siitä, mihin paikallisesti jäätiin.

lia soveltaa myös muualla. Omalla

neuvoteltavaan asiaan ja varsinkin

Tulkintaerimielisyyksiä on harvoin

alallamme käytäntö ainakin toimii.

ratkaisuesitysten vaikutuksiin.

ratkottu työtuomioistuimessa.

sissä.

taa mahdollisuuden sopia yrityksis-

Paikalliset sopijaosapuolet ei-

sä paikallisesti esimerkiksi sääolo-

vät ole velvollisia raportoimaan te-

Paikallisen sopimisen perusaja-

suhteiden aiheuttamiin häiriötilan-

kemistään sopimuksista työehtoso-

teisiin varautumisesta. Paikallises-

”JÄHMEÄLLÄ VALTAKUNNALLISELLA SOPIMISELLA EI
PYSTYTTÄISI REAGOIMAAN
HÄIRIÖTILANTEISIIN NIIN
NOPEASTI KUIN ALAN
TEKEMÄT SITOUMUKSET
EDELLYTTÄVÄT.”

tuista asioista.
Jos sopiminen ei olisi mahdollis-

Jotta työpaikalla voitaisiin jat-

SAULI VÄNTTI,

tai toiseen ei työpaikoilla onnistui-

että kumpikin osapuoli sitoutuu

kossakin sopia paikallisesti ja ai-

puheenjohtaja,

si. Yllättävissäkin tilanteissa toi-

hakemaan juuri kyseiseen työpaik-

emmasta oppien, tehtyjä sopimuk-

Sähköalojen ammattiliitto ry

mittaisiin jähmeästi sen mukaan,

kaan sopivaa ratkaisua, joka vastaa

sia tulee arvioida. Mitä hyvää kai-

mitä työehtosopimukseen on ylei-

sen tarpeisiin paremmin kuin val-

kille koitui urakkatarjouskilpailun

KARI LAAKSONEN,

sellä tasolla kirjattu. Paikallisia eri-

takunnallisen työehtosopimuksen

voittamisesta? Voidaanko kaikil-

johtaja, Energiateollisuus ry

ta, minkäänlainen jousto suuntaan

Neuvottelut tulee aloittaa niin,

Paikallisesta sopimisesta on energia-alan työehtosopimuksessa oma lukunsa. Sopimuksen löydät osoitteesta www.sahkoliitto.fi > Työehtosopimukset
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KUVA: VIRPI ALATALO

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

AN HAASTATE
ATA
LTA
VA



A

N

ON

I -JUTTUSAR
PÄR
JA
SS
YM

UR
SE

LL

MONEN TEHTÄVÄN MIES
T

uore Sähköliiton edustajiston
puheenjohtaja Juha Alatalo on
myös osastonsa sihteeri ja osastokouluttaja, työpaikallaan kahdessa luottamustehtävässä ja Aren asentajayhdistyksen puheenjohtaja. Silti mies sanoo vähentäneensä velvollisuuksiaan! Haastattelupäivänä osaston
ja asentajayhdistyksen järjestäytymiskokoukset olivat vasta tulossa.
5.00
Suihku, puuro, kahvi, Hesarin lukeminen. Arkiaamut etenevät tässä järjestyksessä.
Viideltä heräämiset sujuvat sen mukaan, mitä on edellisenä päivänä tehnyt ja mihin aikaan mennyt illalla nukkumaan. Maanantaisin yleensä väsyttää, muutoin aikaiseen heräämiseen on

tottunut, ja välillä olen hereillä jo ennen kuin kännykkä hälyttää.
Viikonloppuisin voin nukkua kuuteen tai seitsemään, parhaimmillaan
joskus yhdeksäänkin.
6.30
Lähden töihin kotoa Vantaalta viimeistään puoli seitsemältä. Kellonaika riippuu tulevan työpäivän sisällöstä. Jos
hoidan luottamustehtäviä Are Oy:n
konttorilla Vantaan Kaivokselassa, riittää, kun varaan puoli tuntia työmatkaan. Mutta jos menen tekemään vuosihuoltoa vaikka Helsingin Lauttasaareen, ruuhkien takia on lähdettävä aikaisemmin.
Kuljen yleensä autolla, jossa saan
vietyä laitteet kohteeseen. Huoltomies
on tavallisesti vastassa päästämässä si-

sään ja neuvomassa pääkeskukselle.
Konttoripäiviä pidän pari viikossa.
Silloin hoidan pääluottamusmiehen ja
työsuojeluvaltuutetun tehtäviä. Lisäksi tulevat henkilöstötoimikunnan, Tapamme toimia -ryhmän ja laatujohtoryhmän kokoukset, joita on vuosittain
noin 20. Niihinkin pitää tehdä valmistelut.
Ajauduin kahden luottamustehtävän haltijaksi, koska tarjokkaita on vähän. Joku voi ensin lupautua mutta peruu sitten.
Luottamushenkilönä onnistumisen
tunteen saavuttaa, kun käsillä oleva
asia päästään sopimaan puhumalla, ilman isompia muistioita. Tuskastuttavinta on, jos asiat eivät edisty tai ne etenevät vasta pakon edessä.

”UUSI EDUSTAJISTO EI PÄÄSE TYÖSKENTELEMÄÄN
AINAKAAN YHTÄÄN HELPOMMASSA TILANTEESSA
KUIN EDELLINEN. SÄHKÖLIITTOA HAASTETAAN JOKA
SUUNNASTA, JA HAASTAJAT OVAT ISOJA TOIMIJOITA. ”

9.00
Olen ollut sähköasentajana Arella jo
vuodesta 1985 ja tottunut, että aamukahvi juodaan kello 9 ja päiväkahvia
puoli kahdelta. Isommissa huoltokohteissa kahvinkeitin on ladattukin juuri niihin aikoihin. Mutta jos huoltokohteeseen pääsee sisälle vasta kahdeksalta, yhdeksän kahvit tulisivat liian aikaisin.
Arelle päädyin onnekkaan sattuman
kautta. Valmistuin sähköasentajaksi
Kemin ammattikoulusta vuonna 1979,
mutta alan töitä oli alueella aika vähän.
Lähdin etelään kultaa vuolemaan ja sillä reissulla olen vieläkin. Aren mainos
sattui ensimmäiseksi silmiin, kun puhelinluettelon keltaiset sivut avasin.
Soitto sinne, ja siitä lähtien olen Aren
palkkalistoilla ollut. Ensimmäisenä
työpäivänäni Ketosen Antti toi Sähköliittoon tai silloiseen Suomen Sähköalantyöntekijäin Liittoon liittymiseen
tarvittavat laput eteen.
Ammattiosastoni on ollut koko ajan
Helsingin Sähköalantyöntekijät Ry, ja
toimin sen sihteerinä ja opintosihteerinä tai kansantajuisemmin osastokouluttajana.
Mieleen on jäänyt vuosien varrelta
esimerkiksi vuoden 1986 pitkä lakkomme ja se, miten tuhat sähkäriä kokoontui Hakaniemeen Paasitorniin kuuntelemaan liiton edustajia.
Tämän päivän nuoret voivat ajatella,
että kyllä he hoitavat omat asiansa työelämässä. Heille sanoisin, että yksinään
voi joutua hakoteille ja että yhteinen
ymmärrys on parempi. On hyvä tietää,
mihin itsellä on oikeus.
10.30
Kun lounaalle pyrkii jo puoli yhdeltätoista, säästyy jonottamiselta ja ehtii syödä puolessa tunnissa. Jos lähtee
liikkeelle puoli tuntia myöhemmin, saa
seistä jonossa.
Aren konttorilla meillä on oma ruokala, ja huoltokohteissa huoltomiehet
osaavat yleensä suositella parhaat lounaspaikat.
Harvoin käy niin huonosti, että lounas pitää korvata kahvilla ja sämpylällä
siksi, ettei lähistöltä löydy kunnon ruokapaikkaa. Pyrkimykseni on syödä lämmin ateria joka päivä.
15.30
Luottamushenkilönä pitää olla esimerkkinä omasta työhyvinvoinnista huolehtimisesta ja noudattaa työnantajajärjestöjen kanssa yhteisesti tehtyä työehtosopimusta. Jos ajan Kaivokselasta, olen kotona neljän aikoihin.
Muualta matkaan voi laskea aikaa puolesta tunnista tuntiin.

Olen pyrkinyt vähentämään vapaaaikaa vieviä tehtäviä niin paljon kuin
mahdollista, että aikaa riittää vaimollekin. Ennen viikonloppuja kului paljon
kodin ulkopuolella. Sähköliiton uusi
edustajisto päätti ensimmäisessä kokouksessaan siirtää kokouksensa arkipäiviin, mikä auttaa myös rauhoittamaan
tämän vuoden viikonloppuja. Edustajisto kokoontuu kahdesti vuodessa.
Edustajiston puheenjohtajana osallistun varapuheenjohtajan kanssa myös
kuukausittaisiin liiton hallituksen kokouksiin, jotka pidetään viikolla.
Uusi edustajisto ei pääse työskentelemään ainakaan yhtään helpommassa
tilanteessa kuin edellinen. Sähköliittoa
haastetaan joka suunnasta, ja haastajat
ovat isoja toimijoita.
Tunnelmat ovat kuitenkin paremmat
kuin edellisen edustajistokauden alussa. Toivottavasti kausi sujuu niin, että
edustajiston jäsenet tuntevat pääsevänsä vaikuttamaan ja päättämään tärkeistä asioista.
18.30
Tavallisena iltana selaan päivän uutisia iPadilta sillä välin, kun vaimo katsoo televisiosta Emmerdalea. Itse katson ajankohtaisohjelmia. Vanhoja suosikkejani olivat Karpolla on asiaa ja Kuningaskuluttaja. Jo silloin ärsytti, kun
jotakuta kohdeltiin kaltoin.
Paras keino rentoutua löytyy tuosta
ulkosalta kannen alta: poreamme. Kun
käyt saunassa ja lekottelet puoli tuntia
ammeessa, ajatukset seestyvät. Aina tosin ammekaan ei auta.
Iltaan kuuluu myös ruokailu. Näin alkuvuodesta ruokavalioon kuuluu keittoja ja muuta kevyttä, kun joulun aikaan pöydässä oli viiden kilon kinkku jyrsittävänä. Arki-iltaisin saatamme
turvautua mikroateriaan, mutta viikonloppuisin teen itse ruokaa. Innostuimme vahvasti maustetusta ruoasta Thaimaan-matkalla. Suosikkiraaka-aineeni
on kana: siitähän saa mitä vain, eikä sitä yleensä saa pilattua!
22.00
Viikolla iltatoimien kaava on yksinkertainen: Kymmenen uutiset ja sitten nukkumaan.
Perjantai-iltaisin tulee katseltua leffaa puolille öin. Kummasti sitä nimittäin virkistyy iltaa kohden, vaikka töistä tullessa olisi kuinka rättiväsynyt tahansa. Kun selviytyy nukahtamatta tietyn kellonlyömän yli, jaksaa vähän valvoakin.
Viikonloppuisin pitää yrittääkin venyttää nukkumaanmenoa myöhempään, ettei heräisi vapaapäivänä heti
kuudelta. 

JÄRKÄLE SOI SAK:N NUORTEN
AKTIIVIEN JÄRJESTÄMÄNÄ
Sähköliiton jäsen, osallistu sinäkin SAK:n

moittautua osoitteessa www.lyyti.fi/reg/jarka-

nuorten aktiivien järjestämään Järkäle-musiik-

le2021.

kitapahtumaan! Järkäle striimataan suoraan
Lahden ytimestä Möysän Musaklubilta lauantaina 13. helmikuuta. Kuulolla kannattaa olla
kello 18 alkaen.
Järkäleessä ääneen pääsevät illan pääartis-

Ilmoittautuneet saavat striimin linkin sähköpostiin lähempänä tapahtumaa.
Sähköliiton ja muiden SAK:laisten liittojen
ammattiosastot voivat halutessaan osallistua
tapahtuman kulujen kattamiseen, koska pää-

ti Pete Parkkonen, koomikko Tommi Tuomi-

sylipputulot jäävät nyt saamatta. Osastot voi-

nen ja paikallinen metallibändi Fool Overload.

vat päättää asiasta ja maksaa vapaaehtoisen

Alun perin tapahtuman piti olla pääsymak-

50 euron tuen tapahtuman jälkeenkin. Tuki-

sullinen yleisötapahtuma, mutta koronavirus-

jaksi voi ilmoittautua osoitteessa www.lyyti.in/

pandemian takia Järkäle järjestetään etäyh-

Jarkale21osastot. n

teyksin ja se on kaikille avoin. Mukaan voi il-

SÄHKÖTEKNIIKAN TUKKUMYYNTI
UUTEEN ENNÄTYKSEEN VIIME VUONNA
Sähköteknisten tuotteiden tukkumyynnin arvo

kertoo sähköistyksen merkityksen kasvusta

vuonna 2020 oli 1 056 miljoonaa euroa eli

niin rakennetun ympäristön kuin ihmisten elä-

2,9 prosenttia edellisvuotta suurempi. Vuo-

mänlaadun parantamisessa. Myynti kasvoi kai-

den viimeisen neljänneksen aikana kasvu oli

killa viime vuoden vuosineljänneksillä edellis-

3,8 prosenttia vuoden 2019 vastaavaan kau-

vuoteen verrattuna, sanoo Sähköteknisen Kau-

teen verrattuna.

pan Liiton STK:n toimitusjohtaja Sallamaa-

Koronaviruspandemia ei pysäyttänyt rakentamista tai infrahankkeita. Rakentamisessa

ri Muhonen.
Hän näkee sähköteknisen kaupan tulevai-

painopiste on kuitenkin muuttumassa: asuin-

suuden valoisana. Kehittyneiden sähköistys-

rakentaminen on reippaassa kasvussa, liike- ja

ratkaisujen laaja käyttöönotto edistää ener-

toimistorakentaminen vähenee.

giatehokkuutta sekä auttaa kohti hiilineutraa-

– Sähkötekniikan tukkumyynnin arvo ylitti kaikkien aikojen ennätyksen, mikä osaltaan

lia tulevaisuutta ja ilmastonmuutoksen torjuntaa. n
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Suosittu puhuja ja monilahjakkuus
Perttu Pölönen visioi tulevaisuuden työelämää.

AJATTELUTAIDOT JA LUOVUUS
EIVÄT ONNISTU KONEELTA
Työn murroksen keskellä
pitäisi varautua myös oman
ammattinsa muutokseen.
Keksijä, kirjailija, säveltäjä,
futuristi Perttu Pölönen
kertoo, minkälaisia taitoja
tulevaisuuden työelämässä
tarvitaan. Hän muistuttaa, ettei
tulevaisuutta tarvitse pelätä.
Tulevaisuuteen voi vaikuttaa,
sillä sitä luodaan nyt.


TEKSTI: TIINA TENKANEN / UP

L

uonteen laatu ja ajattelutaidot
eivät onnistu koneelta. Siksi niitä tarvitaan tulevaisuuden työelämässä, Googlen tekninen johtaja
Raymond Kurzweil on todennut Perttu Pölöselle. Tähän ajatukseen perustuu Pölösen ”tulevaisuuden lukujärjestys" eli taidot, joita työntekijä tarvitsee
ja joihin kone tai robotit eivät yllä.
– Jos minulla olisi valta, ihmiset opiskelisivat vähän koodaamista, lakia,
puutarhanhoitoa, taidetta ja niin edes
päin. Ei sen takia, että heistä tulisi alan
ammattilaisia, vaan koska näissä aiheissa ajattelutapa vaihtelee, Pölönen
selventää.
Koska tulevaisuuden työelämässä liikkuvuus on suurta, jokaisen tulisi
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pohtia minäkuvaansa monipuolisemmin kuin ammatin tai työn kautta. Taidot ja ominaisuudet ovat pysyvämpiä
kuin ammatit.
Pölönen ehdottaa jokaisen miettivän
omia ominaisuuksiaan. Minäkuvaksi
voi löytyä vaikkapa kirkastaja, innostaja, yhdistäjä, mahdollistaja tai välittäjä.
TUNNE LUO YHTEYTTÄ
Vaikka kone pystyisi tulevaisuudessa
koodaamaan sekä kääntämään mandariinikiinaa samanaikaisesti suoraan
puheesta, sillä ei Pölösen mukaan tulevaisuudessakaan ole kykyä aitoon
kommunikaatioon tai tarinankerrontaan. Hän uskoo, että tarinankerronta
ja kommunikaatio ovat viimeisimpiä
taitoja, joissa koneet eivät voi päihittää
ihmisiä.
Tarinankerronnalla luodaan merkityksiä ja arvoa esimerkiksi työelämään.
Ihminen osaa perustella myös tunteen
tasolla, miksi jokin työvaihe on tärkeä
ja miksi työtä tehdään, kone ei.
– Kommunikaation laatu on koko
elämän laatu. Miten onnistutaan luomaan yhteyttä ja ymmärrystä, Pölönen
toteaa.
Intohimo ja luonne ovat myös tulevaisuuden taitoja. Intohimo on voima
ja resurssi, joka auttaa sopeutumaan ja
pärjäämään muuttuvassa maailmassa.
– Se, että pystymme antamaa itsestämme jotakin, on lisäarvo koneeseen
verrattuna, Pölönen sanoo.
KOKEILULLA INNOVAATIOITA
Pölönen väittää, että suomalaiset pelkäävät niin paljon virheitä, etteivät us-

kalla kokeilla uutta. Uteliaisuuden ja ja
kokeilu kuitenkin veisivät eteen päin
myös työelämässä, vaikka virheitä syntyisikin.
– Ei voi löytää parempia ratkaisuja,
jos ei rohkene kokeilla, Pölönen tokaisee.
Jos ihminen antaa työlleen kaikkensa, hän myös tekee virheitä.
– Jos pelaamme varman päälle, emme kehity, Pölönen kiteyttää.
Tulevaisuudessa pitkäjänteisyys on
entistä harvinaisempi taito. Nykyinen
ympäristö ei tue myöskään kärsivällisyyteen. Tuloksia halutaan nopeasti
työssä, mutta myös henkilökohtaisessa
elämässä. Toisaalta tiedetään, että jos
halutaan saada aikaan jotakin merkittä-vää, se vaatii pitkäjänteisyyttä ja sitoutumista.
AITOUTTA JA
REHELLISYYTTÄ KAIVATAAN
Rehellisyyttä pidetään ihmisen ominaisuutena, mutta Pölösen mukaan se on
kehitettävä taito. Hän uskoo, että muun
muassa mainosten vaikuttamaan pyrkivien ja epäaitojen viestien tilalle halutaan tulevaisuudessa rehellisyyttä.
Teknologian kehitystä ja sen seurauksia pitäisi pohtia eettisesti ja moraalisesti.
– Jos geeniteknologia sallitaan Kiinassa, tarkoittaako se etumatkaa meihin verrattuna. Pitääkö meidän ryhtyä
samaan kilpailukyvyn takia, Pölönen
heittää.
Luovuus on myös kehitettävä taito.
Rohkeus, myötätunto ja muut inhimilliset ominaisuudet tulevat Pölösen mu-

kaan esiin muun muassa luovan toiminnan kautta.
– Kun päästään flow-tilaan, niin ylitämme itsemme. Tulevaisuudessa ollaan
luovia
ongelmanratkaisijoita
enemmän tai vähemmän.
Siksi meidän pitää Pölösen mukaan
tulla luovan prosessin kanssa tutuiksi ja oppia tietämään, miten luovuutta
edistetään ja mitkä sitä estävät.
TARVITAAN MONIA
NÄKÖKULMIA
Tärkeimpinä työelämän taitoina Pölönen pitää ongelmanratkaisukykyä ja
sopeutumiskykyä. Myös hakukonejätti Google perää Pölösen mukaan työnhakijoiltaan sopeutumiskykyä, ei niinkään parasta CV:tä.
– Tärkeää työnantajalle ei ole mitä
olet tehnyt, vaan mitä aiot tehdä.
Kukaan ei ratkaise ongelmia yksin.
Tarvitaan monenlaisia näkökulmia ja
tapoja ajatella, sillä maailma on monimutkaisempi ja keskinäisriippuvuuksia on enemmän kuin koskaan.
– Ajattelutaidot ovat ongelmanratkaisun ydin.
Tulevaisuuden työelämää leimaa
myös yrittäjämäinen asenne. Omaa
osaamista pitää osata myydä ja tarttua
erilaisiin mahdollisuuksiin tehdä työtä.
Pitää osata myös tehdä töitä erilaisten ja
eri tavalla ajattelevien kanssa.
Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen ja itsetuntemus korostuvat.
— Jos keho ei ole terve, ei mikään
muukaan toteudu. Itsetuntemus on tulevaisuudessa kriittinen taito, Pölönen
summaa. 

KUVA: RIITTA KALLIO

Talvinenkin merenranta houkuttelee kulkijoita upeilla maisemillaan. Hiihtolomille lähtijöiden kannattaa muistaa Sähköliiton oma lomapaikka, Kotkan Kaarniemi, joka tarjoaa jäsenistölle tasokasta majoitustilaa edullisin hinnoin.
Varaukset netissä https://www.sahkoliitto.fi/edut-ja-palvelut/omat-lomapaikat-joissa-viihtyy. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta tehdä varausta nettisivujen kautta tai sinulla ei ole verkkopankkitunnuksia, ole yhteydessä toimistotyöntekijä
Teija Niemenmaahan puh. 050 371 8961. Kaarniemen varauksissa voit ottaa yhteyttä myös aluevalvoja Tapio Haikkaan puh. 0440 557 841

KÄRKIMIES

ÄÄNESTÄMINEN KANNATTAA AINA
H

uhtikuun kolmantena sun-

kasti yli 60 prosentin. Pohjanotee-

eli vuosille 2021 – 2024. Ne ovat

dollisimman hyvin, kunnalla pi-

taa, mitä Tampereen nykyinen por-

nuntaina Suomessa pidetään

raus tuli vuonna 2000, jolloin ää-

palvelujen toimivuus, henkilöstön

tää olla elinvoimaa. Se tarkoittaa

mestari, Sähköliiton ja SAK:n en-

kuntavaalit. Yleensä niitä pidetään

nestysprosentiksi tuli vain 55,9.

aseman turvaaminen sekä elinvoi-

muun muassa sitä, että kunnan on

tinen puheenjohtaja ja minunkin

eduskuntavaaleja ja presidentin-

Kaukana siis ovat ne menneiden

maisen kunnan rakentaminen. Li-

oltava mahdollisimman houkutte-

entinen esimieheni Lauri Lyly ai-

vaaleja vähäisempänä mittelönä.

vuosikymmenien ajat, jolloin kun-

säksi keskusjärjestö haluaa, että

leva paikka yrityksille, niin kun-

koo tuleviin vaaleihin liittyen. Tätä

Todellisuudessa vaaleilla valituil-

tavaaleissakin päästiin noin 70–

kuntiin siirtyvät työllisyyspalvelut

taan aikoville kuin siellä jo olevil-

kirjoittaessani ainakaan minulla ei

la valtuutetuilla on kuitenkin jopa

80 prosentin aktiivisuuteen.

alkavat tuottaa tulosta.

le yrityksille. Kunnan houkutta-

ole asiasta parempaa tietoa, mutta

vuuteen vaikuttaa suuresti myös

kyllähän se tässä lähiaikoina selviää – ellei sitten jo ole selvinnyt…

suurempi valta ja vaikutus jokai-

SAK:laisittain tilanne on ollut

Palveluissa SAK korostaa nii-

sen suomalaisen arkielämään kuin

vielä harmittavampi, sillä selvitys-

den laatua ja saatavuutta. Myös

se, miten kunta hoitaa maankäyt-

kansanedustajilla, presidentistä

ten mukaan SAK:n liittojen jäsenet

palvelun hinta on tärkeä, mut-

töään, kaavoitustaan, että erilai-

puhumattakaan.

äänestävät eri vaaleissa noin 10

ta se ei saa olla ratkaiseva tekijä,

nen asuminen ja eri tavalla liikku-

prosenttiyksikköä heikommin kuin

vaan myös muut palveluun vaikut-

minen ovat mahdollisia kunnan ja

tetun on syytä käyttää äänioi-

suomalaiset keskimäärin. Tämä

tavat tekijät on otettava huomioon.

sen lähialueilla.

keuttaan. Näin voi vaikuttaa sii-

tarkoittaa sitä, että jopa yli puolet

Palvelujen tuottaminen on SAK:n

hen, miten kunnissa palvelut jär-

SAK:laisista jättää kuntavaalit vä-

mielestä oltava pääsääntöisesti

suuri uudistus eli sote toteutuu, se

jestetään ja tuotetaan. Kysymys on

liin. SAK:laiset kuitenkin ovat kun-

kunnan omaa työtä, mutta yksityi-

tarkoittaa, että nämä palvelut siir-

siis muun muassa siitä, miten hy-

tapalvelujen aktiivisempia käyttä-

sen ja kolmannen sektorit toimijat

tyvät kunnilta pois isommille har-

vin tai huonosti kunnassa pääsee

jiä. Näin ollen näen, että palkan-

täydentävät palvelukokonaisuutta.

teille. Tämä muutos ei kuitenkaan

lääkäriin, onko kunnassa tarpeek-

saajien aktiivisempi osallistuminen

Palkansaajien edunvalvontajär-

tule voimaan täysimääräisesti vie-

si hoitopaikkoja lapsilla ja vanhuk-

kuntavaaleihin tuottaisi palkansaa-

jestönä SAK ei tietenkään hyväk-

lä muutamaan vuoteen, joten sote-

sille, ovatko kunnan asunto- ja lii-

jille parempia palveluja. Näkemyk-

sy, että kunnissa heikennettäisiin

asiat kaikkinensa tullevat olemaan

kenneasiat kunnossa ja niin edel-

seni perustuu siihen, että uurnille

työntekijöiden työehtoja erilaisis-

kuntavaalikeskustelujen yhtenä

leen. Kuntapäättäjät ratkaisevat

mennessään palkansaaja äänestä-

sa mahdollisissa muutostilanteis-

pääaiheena. Varmasti myös koro-

meidän jokaisen arkipäiväisiä asi-

nee sellaista ehdokasta, joka tun-

sa. Lisäksi järjestö korostaa sitä,

na, jonka keskellä vaalit käydään,

oita.

tee palkansaajan ja hänen lähipii-

että kilpailutus- ja hankintatilan-

antaa kuntavaaleille niin puheen-

rinsä tarpeet.

teissa on otettava huomioon edel-

aiheita kuin muuttanevat perintei-

lä mainitun hinnan lisäksi sosiaali-

siä vaalitilaisuuksia.

Näin ollen jokaisen äänioikeu-

Ikävä kyllä kuntavaalien äänestysprosentit ovat olleet viime
vuosikymmeninä varsin alhaiset.

  

set, työoikeudelliset ja ympäristölliset tekijät.

2000-luvulla pidetyissä aikaisemmissa kuntavaaleissa vain vuonna

SAK:lla on kolme isompaa tavoi-

2008 äänestysprosentti nousi niu-

tetta tulevalle kuntavaalikaudelle

Jos sosiaali- ja terveyssektorin

  

kilöstöä voitaisiin kohdella mah-

HARRI JÄRVINEN
Kirjoittaja on

Jotta palvelut toimisivat ja henSähköliittolaisia saattaa kiinnos-

SAK:n yhteyspäällikkö
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– Nikkilän Sydän -rakennus ja opetustilat on pyritty
tekemään muuntuviksi ja joustaviksi. Seinät eivät saa
olla tulevaisuudessa esteenä oppimiselle. Omaperäisen
rakennuksen ja sen laajennuksen sähkövarustelu
noudattelee kuitenkin tavanomaista hyvää
rakennustapaa, kärkimies Jukka Viinanen arvioi.

NIKKILÄN SYDÄN
on sivistyskeskus
täynnä tekniikkaa
ja taidetta


TEKSTI JA KUVAT: RIITTA KALLIO
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S

ipoon Nikkilän keskustaan valmistuu pian koulukeskuksen
tyylikäs, noin 4000 neliön laajennusosa. Täydentyvä sivistyskeskus
edustaa uutta arkkitehtuuria, joka voi
saada näyttävällä ulkoasullaan ja upealla monitoimi-liikuntasalillaan naapurikuntalaiset kateellisiksi. Peruskoulun sähkötekniikkakin sisältää kaikki
ajanmukaiset herkut, mitä toivoa sopii.
Sähköasennuksista vastaa Järvenpään
Sähkö Oy, pääasiassa kolmen kokeneen
asentajan voimin.
– Maaliskuussa viimeinenkin piuha
on varmasti paikallaan, lupaa sähköasennusporukan kärkimies Jukka Viinanen, joka loppiaisviikon päätteeksi
varvasteli saksinostimen päällä kiinnittämässä viimeisiä hätäpoistumisvaloja
liikuntasalin korkeaan kattoon.
Hän arvioi, että erikoisen koulukeskuksen sähkötyöt eivät juurikaan poikkea muista ajankohdan urakoista. Tie-

Aimo Katajamäen taiteilemat eläin- ja ihmishahmot leikittelevät koulukeskuksen seinillä.

NIKKILÄN
S
-KOULUKE YDÄN
SKU
2. VAIHE. S
• Peru

Sähköasentajilta sujuu myös sahaaminen, puikoissa Hannu Anttila ja taustalla Aki Paldanius.

skoulun la
ajennus, S
•Rakennu
ipoo.
saika noin
22 kuukau
• Kustann
tta.
usarvio on
13,3 milj. €
• Hankem
.
uoto jaettu
• Rakennu
urakka.
surakoitsij
a Kymppir
• LVI-urak
akenne Oy.
ointi Cons
ti Talotekn
iikka Oy.
• Sähköas
ennukset
Järvenpää
n Sähkö O
y.

Pohjapiirrokseltaan tähden mallisessa Nikkilän Sydämessä kukin sakara on varattu

Nikkilän peruskoululaiset pääsevät pian nauttimaan mainiosta monitoimihallista, jossa on hyvät puitteet monenlaisen

tiettyyn toimintaan. Tähden keskellä ovat sivistyskeskuksen yhteiset tilat.

kulttuurin ja urheilun harrastamiseen, kiipeilyseinistä alkaen.

totekniikkaa on tosin ehkä tavallistakin
enemmän.

osuneet Uudellemaalle kohtuullisen
työmatkan päähän.
– On mukavaa, että työmaalle ajo hoituu puolessa tunnissa. Työ on itsenäistä, eikä työnjohtajan tarvitse ketään pidellä kädestä kiinni, Viinanen nauraa.
Sähköasentajilla on työpuhelimissaan käytössä Visma-työajanseurantaohjelma.
– Minusta ohjelma on ok. Sen avulla
on helppo seurata vaikkapa viikkotyötunteja, että niitä kertyy 40, jolloin saadaan myös ”pekkaset”, Jukka Viinanen
selittää.

LUOKAT MUUTTUIVAT PAJOIKSI
JA SAIVAT KÄNNYKKÄKAAPIT
Viinaselle koulu-urakka on jo kolmas
laatuaan, joten mitään isoja yllätyksiä
reilun vuoden mittainen sähköurakka
ei asennuspuolelle tuonut mukanaan,
vaikka perinteinen koulurakenne onkin hiljalleen uudistunut.
– Entiset luokat ovat Nikkilän Sydämessä ”pajoja” ja monet tilat ovat
muunneltavissa kulloisenkin tarpeen
mukaisiksi. Muutama kilometri kaapelia, kymmenkunta keskusta ja kaikki ohjaukset DMX-tekniikalla, valaisimet Dali-ohjauksella ja tiloihin induktiosilmukka kuulovammaisia varten,
Jukka Viinanen luettelee sähköurakan
sisältöjä.
Erityisen tyytyväinen hän on valittuihin laadukkaisiin suomalaisiin säh-

kökalusteisiin ja varsinkin led-valaisimiin, jotka ovat helposti asennettavissa ja tarvittaessa myös vaihdettavissa.
– Oikeastaan ainoa näkyvä uudistus
on luokkiin tulevat ”kännykkäkaapit”,
joissa oppilaat voivat oppituntien ajan
pitää ja ladata kännyköitään, Viinanen
pohtii.
KOLMEN ASENTAJAN URAKKA
Jukka Viinasen lisäksi Nikkilän Sydämen toisen vaiheen urakkaa ovat tekemässä sähköasentajat Hannu Anttila ja
Aki Paldanius.
– Kaikkiaan meillä Järvenpään Sähkössä on parikymmentä asentajaa.
Teemme sekä asuntotuotantoa että julkisia kohteita, Viinanen kertoo.
Yli 30 vuotta saman työnantajan palveluksessa vaikuttanut Jukka Viinanen on toiminut kärkimiehenä jo reilut
20 vuotta. Tuusulan Kellokoskella asuva mies iloitsee siitä, että työmaat ovat

HYVÄHENKINEN JA
HUIPPUSIISTI TYÖMAA
ARK-house arkkitehtien pääsuunnittelija Pentti Kareojan visioiman tähden muotoisen koulukeskuksen monia julkisivuja koristavat isot leikittelevät eläin- ja ihmisaiheiset kuviot, jotka
ovat kuvataiteilija Aimo Katajamäen

käsialaa. Niin julkisivuissa kuin sisustuksessakin on käytetty rohkeasti iloisia värejä.
Nikkilän Sydämen laajennustyömaan reilun 13 miljoonan euron pääurakka on Kymppirakenne Oy:llä, jolle
työmaa on tärkeä referenssikohde.
– On positiivista, että urakoitsijalla
on omia miehiä koko ajan rakennuksella töissä. Kaikki tuntevat toisensa ja
työmaalla on erittäin hyvä henki. Paljon täällä tehdään toisillemme palveluksia ja vastapalveluksia, Jukka Viinanen toteaa.
Hän on tyytyväinen myös rakennustyömaan esimerkilliseen siisteyteen,
joka on tietysti hyvä asia myös rakennuksen ykkösvaiheen puolella täyttä häkää toimivalle peruskoululle.
Vaikka rakennustyömaa on toistaiseksi eristetty kyljessä toimivasta koulusta, esimerkiksi pölynhallinta on eduksi kaikille. 
VA S A M A 1 / 2 0 2 1
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PITKÄN LINJAN
EDUNVALVOJA

K

uka olet?
– Olen Timo Latva. Perheeseen kuuluu vaimo, kolme lasta
ja lastenlasta. Olen töissä Eltelillä
Mistä tulet?
– Olen paljasjalkainen kristiinalainen.
Mistä sinut tunnetaan?
– Olen Kurikan sähköalojen osasto 073:n ja sen
hallituksen
jäsen.
Olen toiminut Eltel Networks Powerin pääluottamusmiehenä ja noussut
edustajistoon edunvalvonnantekijätryhmästä tälle kaudelle.
60 vuottasi pähkinänkuoressa?
– Olen syntynyt Kristiinankaupungissa. Harrastin nuorempana jääkiekkoa,
sen jälkeen kalastusta ja vanhemmiten
myös sienestystä.
Mistä saat virtaa?
– Hyvistä työkavereista, ystävistä ja
mökkeilystä. Viihdymme mökillä noin
10 kuukautta vuodesta.

Mikä tekee sinut iloiseksi/onnelliseksi?
– Perhe, lapsenlapset, terveys.
Mikä ottaa päähän?
– Jouduimme luopumaan Ossi koirastamme viime vuonna. Se suretti, samoin kuin lisääntyneet myrskyt ja vesisateet.
Miten juhlit merkkipäivääsi?
– Olimme varanneet
loman matkaa varten,
mutta eihän tällaisessa
koronatilanteessa sellaista voinut toteuttaa. Kävimme kuitenkin tyttären luona
Turussa. Siellä otimme
skumpat kakkukahvin kera ja sitten grillattiin lastenlasten kanssa.
Mitä on suunnitelmissasi juhlan jälkeen?
– Viikon loman jälkeen taas töihin ja
kesäisen rakennusprojektin järjestelyä.
Terveisiä Vasaman lukijoille!
– Hyvää alkanutta uutta vuotta ja terveyttä!

TIMO LATVA
60 vuotta
s. 10.1.1961

Timo Latva juhlisti syntymäpäiväänsä perhepiirissä. Juhlan kunniksi lastenlapsetkin pääsivät gillailemaan.

Alaska
Roller
Alaska Roller on markkinoiden ensimmäinen
talviturvajalkine, jossa on FlexEnergy

Elementti sitoo syntyvää liikeenergiaa ja yli 55 % energiasta
palautuu askellukseesi.
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JÄSENPALVELUT

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

VÄRVÄYSKAMPANJAMME JATKUU
JO KUUDETTA VUOTTA
Sähköliiton Värvää työkaverikin liittoon -kampanja jatkuu myös vuonna 2021, jo kuudetta vuotta!

tä suositteli.
Lisätietoa kampanjasta löydät
nettisivujemme Suosittele Sähköliit-

Kampanjan idea on, että kun

toa -osiosta. Sivulla on myös linkki

suosittelet liiton jäsenyyttä työka-

sähköiseen liittymislomakkeeseen,

verillesi, sinut palkitaan jokaisesta

joka on hyvä täyttää yhdessä liitty-

liittyneestä sopimusalajäsenestä S-

vän työkaverin kanssa.

ryhmän 30 euron lahjakortilla. Suo-

Lue lisää: www.sahkoliitto.fi >

sittelijana sinun kannattaa siis var-

Liity jäseneksi > Suosittele Sähkö-

mistaa, että uusi jäsen täyttää liit-

liittoa n

tymislomakkeen kohdan Jäsenyyt-

VAIN TERVEENÄ LIITON LOMAPAIKKOIHIN
Koronaviruspandemia ei ota laantu-

Sähköliiton muissa lomapaikoissa.

akseen, eikä laajoja rokotuksia ole

Peruminen on näin poikkeusoloissa

vielä näköpiirissä. Tilanteen pitämiseksi hallinnassa on tärMobilePay-maksaja nauttii ilmaisen kahvi- tai teekupillisen joka tankkauskerralla, jos on Sähköliiton jäsen.

TEBOIL-EDUT AINA MUKANA –
LIITÄ JÄSENKORTTISI MOBILEPAYHIN
Onko MobilePay-sovellus jo si-

lePayta. Kertaostolla ei ole alarajaa.

alapuolella ja jossa lukee Asia-

nulle tuttu maksutapa? Viimeistään nyt kannattaa tehdä tuttavuutta sen kanssa, sillä kun liität Sähköliiton jäsenkorttisi MobilePayhin,
voit maksaa sovelluksella kaikki autoiluun liittyvät ostosi Teboil-asemien sisäkassoilla ja saada samalla sähköliittolaisen alennukset il-

MITEN LIITTÄÄ JÄSENKORTTI
SOVELLUKSEEN?
Sähköliiton jäsenkorttisi liittäminen MobilePay-sovellukseen onnistuu näin:

kaskortin numero, jäsenkortissa-

1. Lataa maksuton MobilePay-sovellus puhelimeesi Google Plays-

senkorttiasi.

ta tai App Storesta.

ta. Sähköiseen asiointiin pääset kirjautumaan osoitteessa jasenpalvelu.

Express-asemat eivät kuulu edun

dasta 3 alkavien ohjeiden mu-

sahkoliitto.fi.

luksessa kanta-asiakaskortteihin,

puhelimestasi, kumpi sinulla nä-

klikkaa Teboilin korttia ja sitten ros-

liittoalennuksen lisäksi kupin kah-

kyy. Jos näkyvillä on Kanta-as,

kapönttökuvaketta.

via tai teetä veloituksetta, kun mak-

klikkaa sitä, jolloin saat näkyviin

sat MobilePaylla, johon olet liittä-

neljän kortin kuvat. Jos sinulla

sesta ja kampanjasta: www.teboil.fi/

nyt Sähköliiton jäsenkorttisi. Kam-

näkyy Valikko, valitse sieltä Kan-

liitto/mobilepaylla-kahville

panja on voimassa 15. helmikuuta

ta-asiakkuudet.

saakka, ja saat kahvin tai teen joka

4. Klikkaa Teboilin korttia. Syö-

eduista: www.sahkoliitto.fi/edut-ja-

tankkauskerralla, kun käytät Mobi-

tä ruudulle tulevaan laatikkoon,

palvelut/edullista-polttoainetta n

laus on maksuton, ja se on voimassa vuoden loppuun.
Vasama ilmestyy tänä vuonna kahdeksan kertaa. Jos
tekee tilauksen lähellä lehden aineistopäivää, joka on
noin kymmenen päivää ennen ilmestymistä, tilaus ei

tehty painike, jolla tilaaminen onnistuu missä vaiheessa

ehkä ehdi juuri tulevan lehden postituksiin mukaan vaan

vuotta tahansa.

tilaaja saa vasta seuraavan lehden. Vasaman ilmesty-

tilauspäivän ja tekstin Tilauksesi on voimassa. Näiden
alla on Peru tilaus -painike mielenmuutosten varalta. Ti-

masi loma myös Kaarniemessä ja

Lisätietoa Sähköliiton Teboil-

paikkaamaan, sillä sähköiseen asiointipalveluumme on

Kun klikkaa Tilaa Vasama -painiketta, palvelu näyttää

Vain siis terveenä myös Sähköliiton lomapaikkoihin! n

Lisätietoa MobilePay-maksami-

VINKKAA ELÄKELÄISJÄSENELLE VASAMAN
TILAAMISESTA SÄHKÖISESSÄ PALVELUSSAMME

linkkinä heti palvelun etusivulla.

ranteeniin, sinun tulee perua varaa-

lääkärintodistuksen esittämällä.

hemmin MobilePaysta, mene sovel-

ta Kanta-as tai Valikko. Riippuu

teessa jasenpalvelu.sahkoliitto.fi. Kirjautumisohjeet ovat

kielletty? Jos sairastut tai joudut ka-

Jos haluat poistaa kortin myö-

kaan.
3. Avaa sovellus ja valitse koh-

etusivulta, kun hän kirjautuu sähköiseen asiointiin osoit-

nen matkustaminen on sairaana

mansa summan saa takaisin

numeron, löydät myös sähköisen

jo MobilePay-käyttäjä, jatka koh-

Tilaa Vasama -painike löytyy eläkeläisjäsenen omalta

Muistathan, että kaikenlai-

Kirjautumisohjeen, joka sisäl-

huolto- ja -automaattiasemilla. Vain

lessa auki? Vinkkaa hänelle, että unohduksen pystyy nyt

Normaalioloissa maksa-

nen testitulos on varma.

tyä käyttämään sitä.

asiointimme Ajankohtaista-osios-

Vasaman viime vuoden lopulla tekstaritilauskanavan ol-

050 371 8961.

tää myös kortissasi olevan Teboil-

2. Täytä tarvittavat tiedot ja maksu-

Tunnetko Sähköliiton eläkeläisjäsenen, joka unohti tilata

sahkoliitto.fi tai puh.

kotona, kunnes negatiivi-

Nyt MobilePay-sovelluksessa on

senkorttisi sovellukseen. Jos olet

Saat palvelevilta Teboil-asemilta

han teija.niemenmaa@

ilmaantuessa ja pysytellä

kaa Jatka.

alennus kaikilla palvelevilla Teboil-

vaihtuvia etuja syötävistä.

sä vähäisienkin oireiden

meroinen Teboil-numero ja klik-

kortit. Seuraavaksi voit liittää jä-

bilePayhin saat myös kuukausittain

tekijä Teija Niemenmaa-

si kääntöpuolella oleva 16-nu-

si kuuluu muun muassa polttoaine-

piiriin. Liitettyäsi jäsenkorttisi Mo-

malla yhteyttä toimistotyön-

keää käydä koronatestis-

näkyvillä Teboilin kortti, ja voit ryh-

man, että sinun tarvitsee näyttää jäSähköliittolaisen Teboil-etuihi-

joka on Teboilin asiakaskortin

maksutonta, ja se onnistuu otta-

ECKERÖ LINELLA OMA SIVU
SÄHKÖLIITTOLAISILLE
Eckerö Line myöntää Sähköliiton jä-

neen. Hinta on alkaen 49 euroa

senille 20 prosentin alennuksen ris-

henkilöltä. Kokous- ja ryhmämyynti

teily- ja reittimatkojen henkilölippu-

palvelee numerossa 09 228 8540

jen päivittäisestä verkkokauppahin-

maanantaista perjantaihin kello

nasta, kun ostat liput nimikkosivuil-

8–19 ja sähköpostitse osoitteessa

tamme ja ilmoitat sopimustunnuk-

ryhmat@eckeroline.fi

sen JARJ21 varausvaiheessa.
Kesän huippusesongin aikana
28.6.–15.8. etu on 10 prosenttia.
Muistaa ottaa jäsenkorttisi mu-

Eckerö Linella on kolme päivittäistä lähtöä Helsingistä ja Tallinnasta suomalaisella m/s Finlandialla. Kokouskeskus & Lounge tarjoaa

mispäivät ovat 28.1., 25.2., 1.4., 27.5., 19.8., 30.9.,

kaan matkalle todistaaksesi jäse-

inspiroivat tilat jopa 200 hengen ti-

25.11. ja 23.12.

nyytesi lippuja lunastaessasi.

laisuuksiin.

Vasamaa pääsee lukemaan sekä pdf-muodossa että

Sähköliittolaisten kokous- ja ryh-

digilehtenä myös nettisivuillamme. Sieltä löytyy lisäk-

mämatkaetu puolestaan sisältää ko-

si lehden aikaisempia vuosikertoja.

koustilan tarjoiluineen sekä mais-

Vasama verkossa: www.sahkoliitto.fi /vasama n

Sähköliittolaisten oma varaussivu: www.eckeroline.fi/sahkoliitto
Lisätietoa: www.sahkoliitto.fi >

tuvan Buffet Eckerö -aamiaisen tai

Edut ja palvelut > Monipuoliset

lounaan/päivällisen ruokajuomi-

matkailuedut n
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TYÖTTÖMYYSKASSA

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

Samana vuonna, kun Opel Kapitän P2:n
valmistui loppui, syntyivät he, joihin ja
joita vuotta nuorempiin ikärajan nosto

ALKUVUOSI VOI TUODA KÄSITTELYRUUHKAN

vaikuttaa. Vuosi oli 1963.

Sähköalojen työttömyyskassa on pystynyt tähän mennessä käsittelemään
ansiopäivärahahakemukset kasvaneista hakemusmääristä huolimatta
muutamassa päivässä. Alkuvuosi voi kuitenkin tuoda käsittelyyn muutamia lisäpäiviä.
Iso osa koronaviruspandemian vuoksi tehdyistä työttömyysturvan väliaikaismuutoksista päättyi vuodenvaihteessa, mikä voi lisääntyneiden hakemusmäärien ohella vaikuttaa käsittelyaikaan.
Parhaiten varmistat hakemuksesi nopean käsittelyn, kun liität kerralla
mukaan kaikki tarvittavat liitteet.
Listan tarvittavista liitteistä löydät tämän sivun alalaidasta ja osoitteesta www.sahkoliitto.fi/tyottomyyskassa/ansiopaivaraha

Lisäpäivien ikäraja muuttui

VAIKUTTAA ANSIOPÄIVÄRAHAOIKEUTEEN 2025 ALKAEN
Hallitus päätti viime vuoden lopulla, että työttömyysturvan lisäpäivien

sen jälkeen syntyneiltä.
Lisäpäivät tunnetaan myös eläke-

Lisäksi edellytetään, että henkilö on
työskennellyt vähintään 5 vuotta vii-

ikäraja nousee vuodella ikäluokkaa

putken nimellä, ja termi tarkoittaa,

meisen 20 vuoden aikana. Ansiopäi-

kohden vuonna 1963 syntyneistä al-

että työttömälle työnhakijalle voi-

värahaa maksetaan lisäpäiviltä van-

kaen. Muutos vaikuttaa ansiopäivä-

daan maksaa ansiopäivärahaa elä-

huuseläkeikään asti.

rahaoikeuteen vuodesta 2025 alka-

keikään asti, vaikka työttömyystur-

Lisäpäivien ikäraja on porrastettu

en, jolloin vuonna 1963 syntyneet

van 500 päivän enimmäisaika olisi

syntymävuoden mukaan jo nykyisin.

saavuttavat lisäpäivien nykyisen 62

jo tullut täyteen.

Vuosina 1957–1960 syntyneiden

vuoden ikärajan.

Lisäpäiville voi siirtyä ansiopäi-

ikäraja on 61 vuotta, vuonna 1961

värahan enimmäisajan päättyessä,

ja sen jälkeen syntyneiden tällä het-

lisuus ansiopäivärahan lisäpäiviin

jos on täyttänyt vaaditun iän ennen

kellä 62 vuotta. n

poistuu kokonaan vuonna 1965 ja

enimmäisajan kulumista loppuun.

Samalla päätettiin, että mahdol-

ILMOITA VIELÄ ETUUKSISTA TULOREKISTERISTÄ HUOLIMATTA
Saatko lasten kotihoidon tukea,

tyjä etuustietoja, mutta sinun tulee

Porvoo on yksi kokeilun 118 kunnasta. Kuulutko kuntakokeilun piiriin maaliskuun alusta?

KOKEILUSSA KUNTA ANTAA
LAUSUNNON TE-TOIMISTON SIJAAN
118 kunnan alle 30-vuotiaat, maa-

non siis antaa kokeilukunta.

tuu tai haet ansiopäivärahaa ensim-

hanmuuttajat ja vieraskieliset TE-

Jos kuulut kokeilun piiriin, saat

mäistä kertaa.

toimistojen ansiopäivärahaa saa-

tiedon asiasta kirjeellä tai TE-palve-

opintotukea tai osa-aikaeläkettä?

ilmoittaa saamasi etuudet ansiopäi-

Vaiko äitiys-, isyys- tai vanhempain-

värahahakemuksessasi. Tiedot mak-

Kassa ilmoittaa vastedes myös

vat asiakkaat kuuluvat maaliskuun

lujen Oma asiointi -osiossa, joka on

rahaa tai työkyvyttömyyseläkettä? Ne

setuista etuuksista eivät liioin päivi-

itse tiedot maksamistaan etuuksista

alusta kuntakokeilun piiriin. Yli kak-

käytössäsi, vaikka työnhakijan pal-

kaikki ovat etuuksia, jotka vaikutta-

ty tulorekisteriin välittömästi.

tulorekisteriin. n

si vuotta kestävässä kokeilussa kaik-

velusta vastaisikin kunta. Viestisi

kiaan noin kolmannes TE-toimisto-

ja tietosi ohjautuvat sieltä kuntaan.

tai alat saada uutta etuutta, aiem-

jen asiakkaista siirtyy kuntien asi-

Kuntakokeiluun kuuluvana työttö-

min saamasi etuuden määrä muut-

akkaiksi.

mänä työnhakijana sinun tulee suh-

vat ansiopäivärahaasi eri tavalla.
Vuoden alusta kassa on alkanut
saada käyttöönsä tulorekisteriin vie-

Muista ilmoittaa myös, jos haet

Kuntakokeilussa selvitetään, voi-

MUUTOSVEROKORTIN VOI PYYTÄÄ SUORAAN KASSAAN
Kun pyydät verottajalta muutosvero-

mittaa siitä itse kopiota kassalle.

vittaessa kahdella prosenttiyksiköllä
vähintään 25 prosenttiin.

tautua kuntaan kuten TE-toimistoon:

daanko työnhakijoiden palveluja

osallistu kunnan järjestämiin tapaa-

parantaa järjestämällä ne kuntien

misiin ja noudata kunnan kanssa

kautta ja päästäänkö näin nopeam-

laadittuja suunnitelmia, jotta vältyt

paan työllistymiseen.

karenssilta.

kortin etuutta varten, ansiopäivära-

Ilman etuutta varten myönnettyä

hastasi pidätetään vero sen eikä 25

muutosverokorttia kassa pidättää an-

prosentin mukaan. Kun vielä pyydät

siopäivärahasta vähintään 25 pro-

kortti ja veroilmoitus > Verokortti >

tävistä ja antavat myös lausuntoja

muutosverokortin sähköisesti toimi-

senttia. Kassa käyttää silloin palkkaa

Työttömyyspäiväraha n

esimerkiksi työttömyyskassoille ha-

ja 118 kokeilukuntaa:

tettuna suoraan Sähköalojen työttö-

varten annetun verokortin ennakon-

kijan oikeudesta ansiopäivärahaan.

www.tem.fi/kuntakokeilualueet n

myyskassaan, sinun ei tarvitse toi-

pidätysprosenttia ja korottaa sitä tar-

Kun haet ansiopäivärahaa, lausun-

Pyydä kortti: www.vero.fi > Vero-

Kokeilukunnat vastaavat suuresta
osasta TE-toimistolle kuuluvista teh-

Kuntakokeilu jatkuu vuoden 2023
kesäkuun loppuun.
Katso täältä 25 kokeilualuetta

JOS JOUDUT TYÖTTÖMÄKSI TAI LOMAUTETUKSI
Ilmoittaudu TE-toimistoon työnhaki-

myös postitse osoitteeseen Sähkö-

työssäoloviikolta. Todistukses-

Mikäli sinulla on sivutoimista yritys-

tetaan vähintään 25 prosenttiin an-

jaksi täyttämällä sähköinen ilmoit-

alojen työttömyyskassa, PL 774,

sa pitää näkyä ennakonpidä-

toimintaa, liitä mukaan:

siopäivärahaa maksettaessa.

tautumislomake osoitteessa www.

33101 Tampere.

tyksen alainen tulo sekä sii-

Jäljennös viimeksi vahviste-

hen sisältyvä lomaraha ja kor-

tusta verotuksestasi.

te-palvelut.fi viimeistään ensimmäi-

Voit halutessasi tilata verottajalta muutosverokortin etuutta varten.

senä työttömyyspäivänäsi. Oikeutesi

TARKASTA HAKEMUKSESI

vaus.

työttömyysetuuksiin alkaa aikaisin-

JA SEN LIITTEET

Jäljennös irtisanomis- tai lo-

Mikäli olet ollut ennen työttömyyttä

tehdään silloin verokortin mukaises-

taan ilmoittautumispäivästä lukien.

Jotta hakemusten käsittely olisi

mautusilmoituksesta.

armeijassa tai opiskelemassa:

ti ilman prosentin korottamista.

Opiskelutodistus tai

mahdollisimman nopeaa, täytä haNÄIN HAET

kemuksesi huolellisesti ja muista

ANSIOPÄIVÄRAHAA

tarkistaa se ja liitteet.

Lähetä hakemus ja liitteet työttömyyskassan sähköisessä asiointi-

LIITÄ HAKEMUKSEESI

palvelussa. Löydät sen osoitteesta

SEURAAVAT DOKUMENTIT:

www.sahkoliitto.fi/tyottomyyskassa.

Palkkatodistus vähintään työt-

Voit lähettää hakemuksen ja liitteet

tömyyttä edeltäneeltä 26
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Ansiopäivärahan ennakonpidätys

Jäljennös työsopimuksesta.

todistus armeijasta.

Lue lisää:
www.sahkoliitto.fi/tyottomyyskassa,

Mikäli saat eläkettä,

VEROTUS

liitä mukaan myös:

Työttömyyskassa saa verotiedot suo-

Jäljennös

raan verottajalta aina vuoden alus-

eläkepäätöksestä.

sa. Palkkaa varten annetun verokortin ennakonpidätysprosenttia koro-

www.tyj.fi



TAMMIRISTIKKO

Nimi
Osoite
Lähetä vastauksesi 18.2.2021 mennessä: SÄHKÖLIITTO, Vasama-lehti, PL 747, 33101 Tampere. Oikein vastanneiden kesken arvomme yllätyspalkinnon.
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KURSSIT
TYÖSUOJELUN PERUSKURSSI

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

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

KURSSIN TAVOITE

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

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

nan kehittäminen.

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

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

AVAINSISÄLTÖJÄ OVAT

mistä työpaikalla.

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

AVAINSISÄLTÖJÄ OVAT

• työsuojelutehtävissä toimivien ihmisten tehtävät, oikeudet ja velvollisuudet
• työsuojelua säätelevän lainsäädännön pääperiaatteet
• ennakoiva työsuojelutoiminta ja vaarojen arviointi
• tapaturma-ajattelu ja jälkivalvonta
• toimialakohtaiset yhteistoimintasopimukset
• työn ja työympäristön kuormitustekijät
• työsuojelutoiminnan kehittäminen
Työnantaja maksaa palkan/ansionmenetyskorvauksen (työehtosopimuksen mukaan) kurssin

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

ajalta sekä ateriakorvauksen opistolle tai liitto maksaa kurssilaiselle opintostipendin. Liitto

• ammattiyhdistysliikkeen merkitys ja tulevaisuus

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

Työnantaja maksaa palkan/ansionmenetyskorvauksen (työehtosopimuksen mukaan) kurssin

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

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

täessä vain auton kuljettajalle 0,23 €/km.

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

Tarvittaessa voit majoittua jo sunnuntaista alkaen, siitä sinun tullee ilmoittaa etukäteen Kiljavan opistolle.
Kurssihakemuslomakkeen löydät Sähköliiton kotisivuilta kohdasta ”lomakkeet”. Lähetä hakemuslomake osoitteella: Sähköliitto, PL 747, 33101 Tampere tai tarja.toppari@sahkoliitto.fi.

kakulut, vain mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa
käytettäessä vain auton kuljettajalle 0,23 €/km.
Tarvittaessa voit majoittua jo sunnuntaista alkaen, siitä sinun tulee ilmoittaa etukäteen
Kiljavan opistolle.
Kurssihakemuslomake löytyy Sähköliiton kotisivuilta, kohdasta ”lomakkeet”. Lähetä hakemuslomake osoitteella: Sähköliitto, PL 747, 33101 Tampere tai tarja.toppari@sahkoliitto.fi.

TYÖSUOJELUN PERUSKURSSI
22.–26.2.2021 Kiljavan opisto, Oulu

Kurssi on tarkoitettu työpaikoilla työsuojelutehtävissä toimiville edustajille sekä luottamusmiehille.

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

KURSSIN TAVOITE

Kurssi on tarkoitettu luottamusmiehille, varaluottamusmiehille, teollisuuden yhteyshenki-

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

löille sekä ammattiosastojen puheenjohtajille. Kurssi soveltuu peruskoulutukseksi kaikille,

silla tutustutaan työsuojeluorganisaatioon sekä työsuojeluhenkilöstön tehtäviin ja rooleihin.

joita kiinnostaa työnantajien ja työntekijöiden yhteistoiminnan parantaminen työntekijöit-

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

ten oikeuksia kehittämällä.

vistä kuormitustekijöistä.

KURSSIN TAVOITE

AVAINSISÄLTÖJÄ OVAT

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

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

että tehtäväkokonaisuuden ymmärtäminen ja oikeuksien tiedostaminen auttavat selviyty-

• työsuojelutehtävissä toimivien ihmisten tehtävät, oikeudet ja velvollisuudet

mistä työpaikalla.

• työsuojelua säätelevän lainsäädännön pääperiaatteet

AVAINSISÄLTÖJÄ OVAT

• ennakoiva työsuojelutoiminta ja vaarojen arviointi

• luottamusmiehen perustehtävät ja verkostot

• tapaturma-ajattelu ja jälkivalvonta

• luottamusmieheksi kehittyminen

• toimialakohtaiset yhteistoimintasopimukset

• luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet

• työn ja työympäristön kuormitustekijät

• työoikeuden perusteet

• työsuojelutoiminnan kehittäminen

• yhteistoimintamenettely

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

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

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

Työnantaja maksaa palkan/ansionmenetyskorvauksen (työehtosopimuksen mukaan) kurssin

täessä vain auton kuljettajalle 0,23 €/km.

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

Tarvittaessa voit majoittua jo sunnuntaista alkaen, siitä sinun tullee ilmoittaa etukäteen Kiljavan opistolle.
Kurssihakemuslomakkeen löydät Sähköliiton kotisivuilta kohdasta ”lomakkeet”. Lähetä hakemuslomake osoitteella: Sähköliitto, PL 747, 33101 Tampere tai tarja.toppari@sahkoliitto.fi.

18 V A S A M A 1 / 2 0 2 1

to maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus, opetus ja jaettava materiaali sekä matkakulut, vain mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa
käytettäessä vain auton kuljettajalle 0,23 €/km.
Kurssihakemuslomake löytyy Sähköliiton kotisivuilta, kohdasta ”lomakkeet”. Lähetä hakemuslomake osoitteella: Sähköliitto, PL 747, 33101 Tampere tai tarja.toppari@sahkoliitto.fi.

ALUEELLISET SÄHKÖISTYSJA SÄHKÖASENNUSALAN KURSSIT
Nämä kurssit on tarkoitettu kaikille sähköistys- ja sähköasennusalan jäsenille.
Tarkoituksena on ensin käydä tes-tutuksi kurssi, sen jälkeen urakkamääräykset ja viimeisenä urakkalaskentakurssi.

TYÖEHTOSOPIMUS TUTUKSI -KURSSI
12.–13.2.2021
Scandic Helsinki Aviacongress, Vantaa
hakuaika päättyy 29.1.2021
URAKKAMÄÄRÄYKSET-KURSSI
13.–14.3.2021
Scandic Helsinki Aviacongress, Vantaa
hakuaika päättyy 26.2.2021
URAKKALASKENTA-KURSSI
17.–18.4.2021
Scandic Helsinki Aviacongress, Vantaa
hakuaika päättyy 1.4.2021
Ilmoittaudu mukaan kursseille hakuaikojan noudattaen tarja.toppari@sahkoliitto.fi tai
050 409 8469.

VALTAKUNNALLINEN SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN KURSSI

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN KÄRKIMIESKURSSI
20.3.2021Sokos Hotel Flamingo, Vantaa
hakuaika päättyy 5.3.2021

Kurssi on tarkoitettu työmailla jo joitakin vuosia sähköasentajan tehtävissä toimineille, jotka
haluavat toimia vastuullisessa tehtävässä.
Ilmoittaudu mukaan kurssille hakuaikaa noudattaen tarja.toppari@sahkoliitto.fi tai 050 409
8469.
Sähköliitto maksaa kurssin aikana ohjelmaan merkityt ruokailut sekä matkakulut, mikäli
niitä syntyy. Matkakulut korvataan julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai oman auton
käytöstä 0,23 €/km.

KURSSIMAJOITUKSET YHÄ
YHDEN HENGEN HUONEISSA
Koronaviruspandemian aiheuttaman poikkeus-

Päätös koskee pandemian aikana järjestet-

tilanteen takia Sähköliitto on päättänyt kustan-

täviä kursseja, ja Sähköliitto pidättää oikeu-

Sähköliitto maksaa kurssin aikana majoituksen, ohjelmaan merkityt ruokailut sekä matka-

taa kursseille osallistuvien majoitukset syksyn

den muutoksiin.

kulut, mikäli niitä syntyy, kotipaikkaa lähinnä olevalle kurssipaikalle. Matkakulut korvataan

tapaan 1 hengen huoneissa, mikäli majoituk-

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

sen kapasiteetti sallii.
Majoituspäätös koskee paitsi liiton omia
kursseja, myös kaikkia Kiljavan opiston kursseja. Ammattiosastot tekevät omia päätöksiään

Halutessaan kursseille osallistuvat voivat
jatkossakin majoittua kaverin kanssa kahden
hengen huoneissa.
Kunkin kurssin osallistujamäärissä otetaan
huomioon paikalliset koronarajoitukset.

järjestämiensä koulutuksien majoituksista.

ALUEELLISET SÄHKÖISTYSJA SÄHKÖASENNUSALAN KURSSIT
Nämä kurssit on tarkoitettu kaikille sähköistys- ja sähköasennusalan jäsenille.
Tarkoituksena on ensin käydä tes-tutuksi kurssi, sen jälkeen urakkamääräykset ja viimeisenä
urakkalaskentakurssi.

URAKKAMÄÄRÄYKSET-KURSSI
27.–28.2.2021 Sokos Hotel Puijonsarvi, Kuopio
hakuaika päättyy 12.2.2021
URAKKALASKENTA-KURSSI
27.–28.3.2021 Sokos Hotel Puijonsarvi, Kuopio
hakuaika päättyy 12.3.2021
Ilmoittaudu mukaan kursseille hakuaikojan noudattaen tarja.toppari@sahkoliitto.fi tai
050 409 8469.
Sähköliitto maksaa kurssin aikana majoituksen, ohjelmaan merkityt ruokailut sekä matkakulut, mikäli niitä syntyy, kotipaikkaa lähinnä olevalle kurssipaikalle. Matkakulut korvataan julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai oman auton käytöstä 0,23 €/km.

Koko vuoden kurssit
helmikuusta
marraskuulle:
www.sahkoliitto.fi >
Koulutukset &
tapahtumat
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OSASTOT TOIMIVAT

Seuraava Vasama ilmestyy 25.2. Siihen tarkoitetut osastojen ilmoitukset pyydämme toimittamaan maanantaihin 15.2.2021
kello 15 mennessä. Tällä välin päivitämme saapuneita ilmoituksia liiton kotisivuille:
www.sahkoliitto.fi > Tietoa meistä > Ammattiosasto > Osastot toimivat

060 MIKKELIN SÄHKÖALAN-

moitamme siitä jäsenistölle sähkö-

soft Teams, johon lähetetään kut-

LÄHETÄ OSASTOILMOITUS NETTILOMAKKEELLA!

TYÖNTEKIJÄT RY

postitse.

su sähköpostilla. Kannattaa osal-

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

tetään Rantasalmen Järvisydämeen

104 SAARIJÄRVEN SÄHKÖALAN-

se on koronan takia nyt poikkeuk-

19.–21.2. Majoittuminen Kotaho-

TYÖNTEKIJÄT RY

sellinen. Hallitus aloittaa kahvilla

tellissa. Omavastuu 50 €, kulje-

Syyskokous 2020 la 13.2 2021 klo

ja sämpylällä klo 9, minkä jälkeen

tukset järjestetty Mikkelistä Järvi-

14 Takkatupa-ravintolassa Pihtipu-

pidetään kokous. Lisätiedot: Rami

sydämeen ja takaisin. Ilmoittautu-

taalla. Käsitellään sääntömääräiset

Rajala puh. 0440 721 821, ramp-

miset osaston sähköpostiosoittee-

asiat. Kokouksen jälkeen ruokailu.

pu69@gmail.com tai Joni Kata-

listua tärkeään kokoukseen, vaikka

Talvireissu osaston jäsenille järjes-

ja puh. 040 650 0760, joni.kata-

seen mikkelin.sahkoalantyontekijat@gmail.com. Tervetuloa! – Mat-

147 PAIMION SÄHKÖALAN-

ja@gmail.com. Kokouksessa pääte-

katoimikunta

TYÖNTEKIJÄT RY

tään matkakustannusten korvauspe-

Sääntömääräinen syyskokous la

rusteista. Muista kuitenkin säilyttää

100 JÄRVENPÄÄN SÄHKÖALAN-

30.1.2021 klo 10.00–12.30. Hal-

kuitit! – Hallitus

011 TAMPEREEN SEUDUN

018 HÄMEENLINNAN

TYÖNTEKIJÄT RY

litus kokoontuu Forssan Autokei-

SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT RY

SÄHKÖTYÖNTEKIJÄT RY

Kevätkokous to 6.5.2021 klo 19,

taalla, muut jäsenet voivat osallis-

Veteraanijaosto kokoontuu ma 15.2.

Pilkkikisat ja ulkoilupäivä la 6.3.

mikäli koronarajoitukset sallivat,

tua Teams-etäyhteyden avulla. Jos

klo 14 osaston toimistolla, Näsilin-

Aulangon ulkoilumajalla, Linnanen

Järvenpään kirjaston Tyyni Tuulio

haluat osallistua kokoukseen, lä-

nankatu 33 b A. Portin tunnusluku

77, Hämeenlinna. Sää-, jää- ja ko-

-kabinetissa. Käsitellään sääntö-

hetä aktiivinen sähköpostiosoittee-

3390. Huom. mahd. koronarajoi-

ronavaraus. Tarkemmat lisätiedot

jen määräämät asiat. Kahvitarjoilu

si nimelläsi joko Jonille tai Ramille.

tukset: www.osasto11.com.

osaston sivuilla www.sahko018.fi.

Mikäli kokouksen paikka siirtyy, il-

Etäyhteyttä varten tarvitaan Micro-

TYÖTURVALLISUUSKORTTIKOULUTUS SIIRTYI VERKKOON –
VUOROVAIKUTTEISUUS KESKEINEN OSA KOULUTUSTA

T

yöturvallisuuskortin suosio on

taa verkko-, lähi- ja monimuotokou-

suuskortin voi suorittaa kahdeksan

Työturvallisuuskeskus ry. Työturvalli-

kurssin suorittamista, vaan työnan-

pysynyt korkealla tasolla koro-

lutuksena. Monimuoto- ja verkko-

tunnin koulutuksena etäyhteysoh-

suuskorttikoulutusta kehitetään yh-

tajan vastuulla on järjestää riittä-

na-aikana. Vuonna 2020 Työturval-

koulutusta pilotoitiin vuoden 2020

jelmalla.

dessä edelläkävijäyritysten kanssa,

vän osaamisen varmistava koulutus

lisuuskortteja suoritettiin yli 130

aikana. Samaan aikaan koronatilan-

– Työturvallisuuskorttia ei voi

jotka edustavat suurimpia suomalai-

ja perehdytys parhaaksi katsomal-

000, mikä on yli 80 prosenttia nor-

ne esti lähikoulutusten järjestämis-

suorittaa täysin itseopiskeltavina

sia tilaajayrityksiä eri toimialoilta.

laan tavalla.

maalin vuoden tasosta.

tä. Pilotoidut uudet toimintamal-

verkkokursseina, sillä vuorovaikutus

lit saivat hyvää palautetta koulutuk-

osallistujan ja kouluttajan välillä on

auditoi toiminnan laatua. Vuonna

tettu poistamaan päällekkäisyyttä

että työnantajat ja yhteisten työ-

sen järjestäjiltä, asiakkailta ja kort-

osa laadukasta ja vaikuttavaa Työ-

2020 pilotoidut toimintamallit eivät

yhteisten työpaikkojen perehdytyk-

paikkojen tilaajaorganisaatiot ovat

tikoulutusta kehittäviltä edelläkävi-

turvallisuuskortin koulutusta, sanoo

aiheuttaneet poikkeamien määrän

sestä, kertoo Wuorikoski.

koronasta huolimatta huolehtineet

jäyrityksiltä.

Työturvallisuuskeskuksen kehittä-

kasvua vaan koulutus on säilynyt

Työturvallisuuskorttikoulutus an-

mispäällikkö Tuomas Wuorikoski.

laadukkaana, kertoo Wuorikoski.

taa perustiedot työympäristön vaa-

Tällä mittapuulla voidaan sanoa,

työturvallisuuskoulutuksista hyvin.
Vuoden 2021 alusta lähtien Työturvallisuuskortin on voinut suorit-
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Työturvallisuuskorttikoulutuksessa vuorovaikutus on keskeinen osa
koulutusta. Verkossa Työturvalli-

Työturvallisuuskortti on rekisteröity tavaramerkki, jonka haltija on

– Työturvallisuuskeskus valvoo ja

Lainsäädäntö ei edellytä minkään
määrämuotoisen työturvallisuus-

– Työturvallisuuskortti on perus-

roista ja työsuojelusta yhteisellä
työpaikalla. n

KUVA: RIITTA KALLIO

Markkinoilla on tarjolla monenlaisia sähköajoneuvojen latauspisteitä. Tällaisia malleja oli esillä Kouvolan asuntomessuilla jo vuosia sitten.

SESKO MUISTUTTAA VIKAVIRTASUOJAUSVAATIMUKSISTA

– NÄIN SÄHKÖAUTON LATAUSJÄRJESTELMÄ SUOJATAAN
Nykyaikaiset asennustesterit
mahdollistavat
vikavirtasuojien testaamisen
monenlaisilla vikavirroilla.
Testejä tehdessä tulee muistaa
sekä asennusstandardin
että suojalaitteiden
tuotestandardien vaatimukset.

tavirta. Esimerkiksi 30 milliampee-

suoja ei laukea 33 mA sinimuotoi-

testandardin (SFS-EN 62423) mu-

tilanteessa, jossa esimerkiksi pit-

rin vikavirtasuoja testataan 30 mil-

sella vaihtovikavirralla, se on stan-

kaan 30 mA B-tyypin vikavirtasuoja

kän ryhmäjohdon takia oikosulku-

liampeerin virralla.

dardin vastainen.

saa nousevalla tasavikavirralla tes-

virta ei ole riittävä ylivirtasuojal-

tattaessa laueta 15 mA virralla ja

la toteutetun vikasuojauksen toimi-

Mikäli vikavirtasuojaa käytetään
syötön automaattisen poiskytken-

VIKAVIRTASUOJAT SÄHKÖ-

sen pitää laueta vasta 60 mA tasa-

miselle), tulee varmistaa myös toi-

nän toteuttamiseen, tulee varmis-

AUTOJEN LATAUSPISTEISSÄ

vikavirralla.

minta-aika.

taa myös toiminta-aika. Tällä ei

Kiinteästi asennetut sähköautojen

yleensä ole käytännön merkitystä:

latauslaitteet tulee suojata joko mi-

taan vain A-tyypin vikavirtasuojan

en yleistyminen asennustestereissä

vikavirtasuoja toimii hyvin nopeasti,

toitustoimintavirraltaan 30 mA B-

kanssa, ja 30 mA B-tyypin vikavir-

otetaan huomioon pienjännitestan-

jos se ylipäätään toimii.

tyypin vikavirtasuojalla tai vaihtoeh-

tasuojan ei edes kuulu laueta kysei-

dardin uudistustyössä. Toistaiseksi

toisesti käyttämällä mitoitustoimin-

sellä 6 mA tasavikavirralla.

B-tyypin vikavirtasuojaa ei ole pak-

Yhä useammalla sähköalan am-

6 mA tasavikavirtasuojaus vaadi-

Monipuolisten testiominaisuuksi-

mattilaisella on käytössään asen-

tavirraltaan enintään 30 mA A-tyy-

Vikavirtasuojaus tulee toteuttaa

nustesteri, jolla voi vikavirtasuojan

pin vikavirtasuojaa sekä soveltuvia

SFS 6000 -standardin mukaises-

li testaus suoritetaan muulla kuin

testauksen tehdä sinimuotoisen vi-

laitteita, joilla varmistetaan poiskyt-

ti. Tiivistelmä suojausvaatimuksista

sinimuotoisella vikavirralla, tulee

kavirran lisäksi myös pulssimuo-

kentä tasasähkövikavirran ylittäes-

löytyy SESKOn suosituksesta Säh-

muistaa, että tällöin raja-arvo voi

VIKAVIRTASUOJAT

toisella tasavirralla, erivaiheisella

sä 6 mA.

köajoneuvojen latauspisteiden suo-

olla erilainen kuin sinimuotoisel-

KIINTEISTÖJEN

vaihtovirralla tai tasavirralla. Mikäli

jausvaatimukset ja lisätietoa la-

la vikavirralla ja arvo tulee tarkis-

SÄHKÖASENNUKSISSA

näitä testaustapoja käytetään, tulee

vaatimus A-tyypin vikavirtasuojaa

tausjärjestelmistä SESKOn lataus-

taa tuotestandardista. Pitää myös

huomata, että

käytettäessä perustuu siihen, että

suosituksesta.

muistaa, että hyväkään asennustes-

Pienjänniteasennusstandardi SFS
6000 vaatii mitoitustoimintavirral-

• voimassa olevan asennusstan-

6 mA tasasähkövikavirtasuojaus-

tätä suurempi tasasähkövikavir-

ko testata tasavikavirralla. Mikä-

teri ei suorita laitestandardin mu-

taan enintään 30 milliampeerin ja

dardin SFS 6000:2017 mukaan

ta voi saturoida A-tyypin vikavirta-

SFS 6000 VAATII TESTAUKSEN

kaista testausta, vaan mittauksel-

vähintään sinimuotoisella vaihtovir-

testaukseen riittää mitoitustoimin-

suojan summavirtamuuntajan, jol-

VAIN SINIMUOTOISELLA

la vain varmistetaan vikavirtasuojan

ralla ja sykkivällä tasavirralla toimi-

tavirran suuruisen sinimuotoisen vi-

loin se ei enää laukea vaihtosäh-

VIKAVIRRALLA

toiminta. n

van A-tyypin vikavirtasuojan käyt-

kavirran käyttö.

kövikavirralla. 6 mA tasavikavirran

Voimassa oleva pienjänniteasennus-

töä lisäsuojana muun muassa pisto-

tunnistin (RDC-DD, tuotestandar-

standardi SFS 6000:2017 vaatii,

rasia-asennuksissa ja asuntojen va-

tatessa tulee muistaa, että täysin

di IEC 62955) voi olla integroitu la-

että vikavirtasuojan toimintakunto

laistusryhmäasennuksissa. Suoja-

ehjä vikavirtasuoja ei välttämättä

tausasemaan tai se voidaan asen-

testataan. Jos vikavirtasuoja lauke-

ukseen voidaan käyttää myös moni-

laukea mitoitustoimintavirran suu-

taa erikseen.

aa sinimuotoisella nimellistoiminta-

puolisempia B- tai F-tyypin suojia.

ruisella vikavirralla. Esimerkiksi 30

Vikavirtasuojan toiminta tulee tar-

mA A-tyypin vikavirtasuojan tapa-

väärinkäsitys on, että sähköauton

virtasuoja on ehjä ja kytketty oikein.

kastaa käyttöönottotarkastuksessa.

uksessa tuotestandardi vaatii puls-

latauslaitteen 30 mA B-tyypin vi-

Tämä pätee myös B-tyypin vikavir-

Suojauksen toiminta on SFS 6000

simaisella tasavikavirralla laukea-

kavirtasuojan tulisi laueta 6 mA ta-

tasuojalla suojatuille piireille.

-standardin mukaan varmistettu,

misen vasta 42 mA kohdalla. Jos

savirralla. Näin ei kuitenkaan ole:

jos laukaisu tapahtuu sinimuotoi-

suoja ei laukea vaikkapa 33 mA

tuotestandardin mukainen 30 mA

ei ainoastaan lisäsuojaukseen vaan

sella vikavirralla, joka on pienempi

pulssimaisella tasavirralla, se on

B-tyypin vikavirtasuoja ei edes sai-

vikasuojaukseen (syötön automaat-

tai yhtä suuri kuin mitoitustoimin-

tuotestandardin mukainen. Jos taas

si laueta 6 mA tasavikavirralla: tuo-

tisen poiskytkennän toteuttamiseen

• muunlaisilla vikavirroilla tes-

Säännöllisesti kentällä toistuva

virran suuruisella vikavirralla, vika-

Mikäli vikavirtasuojaa käytetään
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ELLEDNINGEN

LAGFÖRSLAGET OM FÖRFARANDET MED SKATTENUMMER SKALL UTVECKLAS VIDARE

F

inlands regering har överläm-

Förfarandet med skattenummer

arbetet av lagstiftningen om för-

att det är mer än grundat att krä-

från gåsen, om man inte tvingar

nat en proposition till riksda-

togs i bruk i början av juni 2012.

farandet med skattenummer ha ta-

va ett negativt testresultat av dem

den till Finland kommande arbets-

gen om utvidgning av förfarandet

I det andra skedet effektiverades

git nytta av branschens erfaren-

som kommer från utlandet. På det

kraften att ta Coronatest.

med skattenummer, som redan är

skattekontrollen inom branschen

heter.

viset kan vi konkret bekämpa Coro-

i bruk i byggnadsbranschen, även

med stadganden om förfarandet

naepidemin att sprida sig i Finland

NY STRATEGI PÅ GÅNG

till skeppsbyggnadsbranschen. De

med anmälning per månad om ar-

NEGATIVT CORONATEST-

och förbättra säkerheten på arbets-

Under 2021 kommer vi att utar-

skulle göra ändringar i lagen om

betstagarna på byggarbetsplat-

RESULTAT SOM FÖRUTSÄTTNING

platserna.

beta en ny strategi i Elektrikerför-

skattenummer och skattenummer-

ser samt byggnadsentreprenader.

FÖR ATT KOMMA IN PÅ

Coronatestning på frivilligba-

bundet och förbundets nyckelpro-

register i byggnadsbranschen, så-

Stadganden trädde i kraft i början

ARBETSPLATSEN

sis löser inte problemet; det visade

cesser skall modelleras vid behöv-

som utvidgning av tillämpningsom-

av juli 2014.

Utspridningen av Coronaviruset i

av hälsomyndigheterna arrangera-

liga delar. Efter det kommer vi att

rådet förutsätter. Samtidigt skulle

Det som förvånar mig i lagför-

Finland minskar inte bara genom

de Coronatestningen på frivilligba-

bedöma, hur vi skall ändra förbun-

man ändra namnet av lagen till la-

slaget är, att varför det ovannämn-

att öka inre begränsningar, om vi-

sis på Tallinn-färjorna i mitten av

dets organisation, så att den skul-

gen om skattenummer och skatte-

da förfarandet med anmälning per

ruset tar sin väg genom yttre grän-

januari. I fredags och i lördags tog

le på bästa möjliga sätt stöda stra-

nummerregister. Dessa lagar skulle

månad om arbetstagarna på bygg-

ser med utländska arbetstaga-

enbart 12 procent av resenärerna

tegin samt ändringsbehoven och

träda i kraft den 1 juli 2022.

arbetsplatser samt byggnadsentre-

re till byggnadsarbetsplatser. Änt-

på färjorna, som kom till Helsing-

utvecklingsmålen som vi har upp-

fors, frivilligt ett Coronatest.

täckt i modelleringarna.

prenader inte finns med. Reger-

ligen kommer man att vidta kon-

att utrota grå ekonomi, men själv

Utvidgningen är ett rätt steg för

ingens nu överlämnade förslag om

kreta åtgärder till problemet inom

började jag fundera på om förfa-

lagändringar handlar enbart om

branschen.

randet borde ha utvidgats även till

ibruktagandet av skattenummer

andra sektorer, där det finns grå

per arbetstagare och att numren är

utfärda en rekommendation till

sultatet visar sig vara positivt och

HANNU LUUKKONEN

ekonomi och där det används ut-

framme på dockområdet.

sina medlemsföretag om att ar-

arbetet i Finland blir förhindrat.

vice ordförande

betstagare som kommer från ut-

Den brittiska varianten av viruset

ländsk arbetskraft. Den gråa eko-

Stadganden om förfarandet med

Orsaken till bekymrande låg vilja att ta Coronatest lär vara rädslan

Byggnadsindustrin kommer att

Jag önskar er gott nytt år och
god hälsa!

för förlorade inkomster, om testre-

nomin som bekant förvrider kon-

anmälning stöder väsentligt funk-

landet får komma in på arbetsplat-

ökar också oron, för viruset smit-

kurrensen mellan företag. Med

tionsdugligheten av ibruktagan-

sen om de har negativt Coronatest-

tar ännu lättare. Det kan möjligen

hjälp av lagstiftningen kan det på-

det av skattenummer. Byggnads-

resultat. Det är många Elektriker-

spridas till Finland med utländska

verkas hur ärliga företag klarar sig

branschen har utfört bra jobb med

förbundets medlemmar som arbe-

arbetstagare.

i konkurrensutsättningen av jobb i

att bekämpa grå ekonomi redan

tar i elbranschens arbeten på ar-

olika sektorer.

länge, därför borde det här reform-

betsplatserna, och därför tycker vi

Nyttan av myndigheternas begränsningar försvinner som vatten

JOULURISTIKON RATKAISU

Käyntiosoite: Aleksanterinkatu 15, 33100 Tampere
Toimisto on avoinna arkisin kello 9.00–15.00.
Postiosoite: PL 747, 33101 TAMPERE
Faksi: 03 252 0210
Järjestämis- ja järjestötyö: puh. 03 252 0600
Työsuhde- ja työehtosopimusasiat:
puh. 03 252 0700, edunvalvonta@sahkoliitto.fi
Jäsenrekisteri ja jäsenpalvelut:
puh. 03 252 0400, jasenrekisteri@sahkoliitto.fi
Työnantajatilitykset:
puh. 03 252 0500, tyonantajatilitykset@sahkoliitto.fi
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Jouluristikon oikein ratkaisseiden kesken arvotun palkinnon voitti Jyrki Kuusisto Tuusulasta.
Onnittelut voittajalle!
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SÄHKÖ- JA
AUTOMAATIOALAN
AMMATTITUTKINTO
Aloitus:10.2.2021,
2 iltaa viikossa klo 17:00 – 21:00
Tutkinto on tarkoitettu sähkö- ja automaatioalan ammattilaisille, jotka haluavat korottaa tutkintonimikkeensä ammattitutkintotasolle. Tutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä.
Tutkintonimikkeet
• Sähköasentaja (AT)
• Automaatioasentaja (AT)
Sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinnon suorittaneella
on ammattitaito toimia itsenäisesti sähkö- ja automaatioalan monipuolisissa työtehtävissä. Tutkinnon suorittanut voi
valinnoistaan riippuen erikoistua kiinteistöjen ja teollisuuden
erilaisiin sähkö- ja automaatioasennuksiin.

Lisätietoja:
Matti Kunnari puh. 0400-862 773, matti.kunnari@vamia.fi
Vamia Guide: Johanna Backman 040 541 4121 ja
Hans Kankkonen 040 186 9396
vamiaguide@vamia.fi

vamia.fi

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

Näpyttele tietokoneesi tai kännyk-

eri suodatusvalintojen kautta, esi-

käsi näytölle osoite tyotori.sahko-

merkiksi paikkakunnan tai am-

suton ja helppokäyttöinen palve-

Sähköliiton jäsenlehden Vasaman

liitto.fi ja saat ruudullesi kaikki

mattinimikkeen perusteella.

lu, jota voivat käyttää myös työssä

kautta 10 kertaa vuodessa.

sähköalan avoimet työpaikat Suo-

Työtori on kaikille avoin, mak-

taa tositekijät kattavammin vain

olevat. Työtorin kautta tieto avoi-

Parhaan tuloksen hyvää am-

messa. Sähköliitolle räätälöity ja

HAKUVAHTI

mista sähköalan paikoista välittyy

mattilaista etsivä työnantaja voi

kaikille avoin helppokäyttöinen

SEURAA PUOLESTASI

nopeasti ja tehokkaasti.

saada ilmoittamalla sekä sähköi-

työnhakupalvelu avautui vuosi sit-

Työtorin palvelu valikoi Duunitorin

ten. Palvelun toteuttaa Duunitori.

työpaikkatarjonnasta sähköalan

tekijät ja työnantajat entistä vai-

massa. Työpaikkailmoitukset jul-

Avoimet työpaikat -näkymä lis-

avoimet työpaikat. Voit myös ti-

vattomammin. Ilmoittaminen Työ-

kaistaan lehdessä puoleen hin-

taa työnhakijalle kaikki palvelus-

lata itsellesi hakuvahdin, joka lä-

torilla on myös työnantajalle mak-

taan. n

sa avoinna olevat sähköalojen työ-

hettää haluamasi työpaikat tarjol-

sutonta. Sähköalan ammattilai-

paikat. Hakija voi rajata hakuaan

le sähköpostiisi.

sia etsivä työn tarjoaja voi saavut-

Työtori yhdistää sähköalan työn-

sellä työnhakusivustolla että Vasa-
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Suomen edullisin henkivakuutus
on Sähköliiton jäsenetu

Ifin asiakaspalvelu auttaa

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

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

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

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

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

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

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