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Joka työhuonekunta
ansaitsee luotamusmiehen
asiallinen, luotettava ja asiansa osaava luottamus-mies on yritykselle erityisen tärkeä henkilö. Kun
yrityksessä on hyvät neuvottelusuhteet, avoimuus ja
luottamus kunnossa, selvitään vaikeistakin asioista
työehtosopimuksen sallimissa rajoissa.
Paikallisen sopimisen mahdollisuudet ovat työehto-

sopimuksissa lisääntyneet merkittävästi, mutta sopi-
minen pitää olla aitoa, jos aiotaan päästä molempia
osapuolia tyydyttävään ratkaisuun. Näissä tilanteis-
sa korostuu osapuolten molemminpuolinen luottamus.
laajan tietopohjan omaava luottamusmies on paikalli-
sen sopimisen avainasemassa.
innostan jäsenkuntaamme asettumaan ehdolle luot-

tamustehtäviin, sillä juuri työpaikoilla luottamustehtä-
vissä toimivat henkilöt muodostavat liiton selkärangan.

! ! !

marras-joulukuussa on taas se aika, jolloin luottamus-
miehet seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi pitää valita
työpaikoilla. työhuonekunta sopii vaaliajoista ja -pai-
koista työnantajan kanssa. luottamusmiesvalintaan
liittyvät järjestelyt kuuluvat useimmiten ”istuvan” luot-
tamusmiehen tehtäviin.
Ehdokasasettelukokous pidetään vähintään kaksi

viikkoa ennen vaalia. Jos kokouksessa tarjolla on vain
yksi ehdokas kuhunkin luottamustehtävään, hänet va-
litaan. Jos kokouksessa asetetaan useampia ehdokkai-
ta, järjestetään vaali.

! ! !

luottamusmies on työpaikan työntekijöiden edunval-
voja ja järjestäytymisen ykköslenkki. Hänen puoleensa
voi kääntyä työsuhteeseen liittyvissä ongelmissa. luot-
tamusmiehellä puolestaan on takanaan ammattiliiton
ja -osaston tuki. luottamusmies on myös ammattiosas-
tonsa edustaja, kun työnantajan kanssa neuvotellaan
sopimusten ja lakien soveltamisesta, yrityksen kehittä-
misestä tai muista työntekijöiden ja työnantajan välei-
hin vaikuttavista asioista.
luottamusmies voi käyttää työaikaa työntekijöiden

asioiden ja etujen hoitamiseen työpaikalla noudatet-
tavan sopimusalakohtaisen työehtosopimuksen mu-
kaisesti.

! ! !

monilla työpaikoilla on huomattu, että työhyvinvoin-
tiin sijoittaminen maksaa itsensä moninkertaisena ta-
kaisin. Kun työolot ovat kunnossa, työntekijät tekevät

hyviä tuloksia, pysyvät terveinä ja jaksavat työssä pit-
kään.
Hyvistä työoloista hyötyy sekä työntekijä että työn-

antaja. Silti Suomessa menetetään työpahoinvoinnin
vuoksi useita miljardeja euroja joka vuosi. SaK:n teet-
tämästä Hyvän työn mittarista selviää, että hyvissä työ-
oloissa on vähemmän sairauspoissaoloja kuin huo-
noissa oloissa.

! ! !

Hyvän työn mittarissa kysyttiin yli 55-vuotiailta
SaK:laisilta työntekijöiltä, uskovatko he pystyvänsä ter-
veytensä puolesta työskentelemään kahden vuoden
kuluttua. Hyvissä työoloissa työskentelevistä lähes 40
prosenttia oli aivan varma jatkamisestaan. Huonoa työ-
tä tekevistä vain 16 prosenttia uskoi samoin.
Kunnolliset työskentelyolosuhteet takaavat, että jak-

saisimme tehdä työtämme ja näin osaltamme olisim-
me jatkamassa työuria.

! ! !

Käynnissä olevissa sähköistysalan työehtosopimus-
neuvotteluissa ei ole tämän lehden painoon mennes-
sä päästy tulokseen. Nykyinen työehtosopimus on voi-
massa päättymispäivän jälkeenkin niin kauan kuin
neuvottelut jatkuvat.

! ! !

Sähköliiton ja työttömyyskassan edustajisto kokoon-
tuu marraskuun puolivälissä tampereella. tulevan ko-
kouksen sisältö painottuu talousasioihin. Hyväksyttä-
vänä ovat muun muassa tulevan vuoden talousarvio ja
toiminnan painopisteet. Jos edustajisto niin päättää,
Sähköliiton jäsenmaksu pidetään tiukan budjetin avul-
la 1,4 prosentissa.
Yksi liiton ensi vuoden tärkeimpiä hankkeita tullee

olemaan jäsenhankinta. liitto osallistuu omilla toimen-
piteillään palkansaajakeskusjärjestöjen jäsenkampan-
jaan, mikä näkyy varmasti myös Vasaman sivuilla, sa-
moin kuin liiton kotisivuillakin.
Jäsenhankinnassakin työpaikkojen luottamusmiehet

ovat avainasemassa.
Sähköisillä aloilla työskentelevien työntekijöiden jär-

jestäytyminen sekä heidän edunvalvontansa on tiukas-
ti sidoksissa luottamusmiesjärjestelmään. luulenpa,
että liiton 60-vuotisjuhlavuotena juuri luottamushenki-
löt on syytä nostaa juhlan sankareiksi.
Hyvää syksyä!

Luottamusmies avainasemassa

Eläkeratkaisun kovat faktat

hanhikivi odottaa rakentajia

Rohkeutta luottamusmieheksi

työilo löytyy teoista

Arjen viihdyttäjät

Viimsin rannoilla

kuukauden kuva & kärkimies

Nuoria, asiaa ja leikkiä

jäsenpalvelut

syysristikko

työttömyyskassa

osastot toimivat

kurssit & Alvar 20 vuotta

El-ledningen

Eduskunta tekee joulukuussa päätöksen Fennovoiman

ydinvoimaluvasta. Pyhäjoen Hanhikiven kohtalonkysymys riippuu

myös siitä, saadaanko kotimainen omistuspohja nousemaan yli 60

prosentin. Mistä Hanhikivennokalla tuulee, lisää sivulla 6.
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Teksti ja kuvat: JONNA HEINILUOMA

-Eläkeratkaisu on ollut työ-
markkinajärjestöjen työ-
listalla jo vuodesta 2009,

SAK:n asiantuntija Katja Veirto ja
edunvalvontajohtaja Janne Metsä-
mäki kertovat.

Työllisyys- ja kasvusopimuksen
vuoksi työmarkkinajärjestöt aloitti-
vat neuvottelut työeläkejärjestelmän
uudistamisesta ja työelämän kehittä-
misestä vihdoin tammikuussa 2014.
Neuvottelupöydässä istuneet Metsä-
mäki ja Veirto ovat helpottuneita, kun
ratkaisu saavutettiin.

– Elokuusta lähtien kokoon-
tumisia oli päivittäin. Joukkoon
mahtuu 24-tuntiseksikin venähtänyt
työpäivä, he huokaavat. He ovat tyy-
tyväisiä tulokseen, joka menee uuden
hallituksen esityksenä vuoden 2015
vaalien jälkeen kokoontuvan edus-
kunnan käsiteltäväksi:

– SAK:n keskeinen tavoite oli oi-
keudenmukaisuus. Tasakarttuma ja
eläkkeen kertyminen koko palkka-
summasta kaikille samalla tavalla on
oikeudenmukaista.

KUpIssA MUUtAKIN KUIN
KOrKEA ELäKEIKä
Eläkeuudistuksen taustalla on fak-
ta, että suomalaisten keskimääräi-
nen elinaika pitenee. Työelämään
on saatava lohkaistua oma vii-
pale kasvaneesta kakusta. Elä-
keratkaisun tavoite on varmis-
taa jokaiselle riittävät eläkkeet
ja niiden rahoitus.

Neuvottelupöydässä SAK:lle
tärkeitä olivat erityisesti työelä-
män laatuun liittyvät kysymyk-
set. Työtehtävissä ja -ajois-
sa on oltava joustoa
työntekijän tarpeiden

mukaan. Työntekijän terveyden ja iän
on vaikutettava tehtäviin ja työhön.

– Jos pidentyvä elinikä kasvattaa
työhön osallistumista, työntekijä saa
paremman eläkkeen ja kunnat ja val-
tio enemmän verotuloja, Veirto selit-
tää.

– Kannustin työuran pidentämi-
seen löytyy tästäkin ratkaisusta, huo-
mauttaa Metsämäki.

ELäKEKArttUMAt
pArANEVAt 1.1.2017
Veirto ja Metsämäki kertovat, että
nuorten eläkelupauksesta haluttiin
pitää kiinni.Vuonna 2017 eläkettä al-
kaa kertyä jo 17-vuotiaana ja kaikil-
le kaikesta palkasta saman verran eli
1,5 prosenttia vanhuuseläkkeen ala-
ikärajaan asti. Alaikärajan jälkeen
tehdystä työstä kertyy lisäksi päälle

lykkäyskorotus 0,4 prosenttia jokai-
selta työn jatkamisen kuukaudelta.

– Se tekee 4,8 prosenttia vuodes-
sa, Metsämäki toteaa ja muistuttaa,
että myös kaikesta eläkkeellä tehdys-
tä työstä kertyy 1,5 prosenttia.

– Työuraansa pitkään jatkavilla
säilyy merkittävä kannuste, hän sa-
noo ja siirtyy puhumaan palkansaa-
jamaksun vähenteisyydestä.

– Palkansaajamaksun aiheutta-
maa eläkkeiden piiloleikkuria on ol-
lut vaikea ymmärtää. 2017 lähtien
kertyvästä eläkkeestä työntekijän

Eläkeneuvotteluissa SAK:ta edustaneet Katja Veirto ja Janne

Metsämäki ovat helpottuneita, kun ratkaisu saavutettiin.

Metsämäki ja Veirto:

Eläkeuudistuksessa
toteutuu
oikeudenmukaisuus

SAK, STTK ja EK sekä valtion työmarkkinalaitos,
kirkon työmarkkinalaitos ja kunnallinen
työmarkkinalaitos pääsivät sopuun eläkeratkaisusta.
Ratkaisun on tarkoitus nostaa keskimääräinen
eläkkeelle siirtymisikä nykyisestä 60,9 vuodesta
62,4:ään vuoteen 2025 mennessä. Ratkaisulla
turvataan eläkkeiden rahoitus.
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työeläkemaksu poistuu. Myös koro-
tetun karttuman ajalta maksettu ko-
rotettu palkansaajamaksu poistuu.
Eläkkeiden taso nousee, kun eläke
kertyy koko ansiosta, hän painottaa.

ELäKEttä Myös
pALKAttOMILtA AJOILtA
Eläkettä kertyy 1,5 % myös erilaisten
etuuksien perusteena olevista tulois-
ta. Eläkettä laskiessa huomioon ote-
taan 117 % äitiys- ja vanhempainra-
han, 75 % ansiosidonnaisen työttö-
myyspäivärahan, 65 % aikuiskoulu-
tustukien sekä eläke-, tapaturma- ja
liikennevakuutuksen mukaisten kun-
toutusetuuksien perusteena olevasta
tulosta sekä 65 % sairauspäiväraho-
jen perusteena olevasta tulosta.

65 % tapaturma-, liikenne- ja so-

tilastapaturmavakuutusta koskevi-
en säännösten mukaisen ansionme-
netyskorvauksen perusteena olevas-
ta työansiosta otetaan huomioon elä-
kettä kerryttävänä etuutena, samoin
55 % vuorottelukorvauksen perustee-
na olevista ansioista.

Valtion varoista maksetaan eläk-
keen kertymistä opiskeluajoilta ja
alle 3-vuotiaan lapsen hoitovapaan
ajalta 707 euron kuukausiansion mu-
kaan.

– Näin mediassa esitetty väite, et-
tä eläkeuudistus syrjisi koulutettu-
ja naisia, ei pidä paikkaansa. Opiske-
luajalta, vanhempainvapaalta ja hoi-
tovapaalta kertyy eläkettä. Lisäksi
eläkettä kartuttaa kaikki opiskelun
ohella tehtävä työ,Veirto ja Metsämä-
ki päättävät.!

Uusi työeläkejärjestelmä tulee voimaan vuoden 2017 alusta. Karttumaprosentit

nyt ja 2017 alkaen.

2017 eläkeikä alkaa nousta asteittain. Ikärajoja ei ole tarvetta muuttaa, jos työurat

pitenevät elinajan kasvaessa riittävästi muilla keinolla.

• Eläkeuudistus ei vaikuta lähivuosina eläköityvien elämään. Ennen vuotta 1955
syntyneet siirtyvät vanhuuseläkkeelle edelleen 63–68-vuotiaina.

• Vuoteen 2017 saakka eläkettä kertyy nykyisen lain mukaan. Siihen saakka kertynyt
kertymä säilyy koskemattomana.

• Sosiaali- ja terveysministeriö arvioi työmarkkinajärjestöjen kanssa suomalaisten
työssäolo- ja eläkeajan suhdetta viiden vuoden välein. Ensimmäisen kerran arviointi
tehdään vuonna 2027.

Jari Kiviluoma
valittu työehtoasia-
mieheksi
Sähköliiton hallitus valitsi kokouksessaan
9.10. Jari Kiviluoman, 32, sähköistys- ja ta-
lotekniikka-alan työehtoasiamieheksi. Kivi-
luoma aloittaa tehtävässä 1. marraskuuta.
Kiviluoma on aiemmin toiminut Sähkösuo-

milammi Oy:ssä sähköasentajana ja pääluot-
tamusmiehenä.

Aren sähköasentajayhdistys kokoontuisyyskuun lopulla isolla joukolla kaksipäi-
väiseen kokoukseen Tampereelle pohtimaan
muun muassa liikkeenluovutuksen seuraa-
muksia työsuhdeasioihin.
Teema oli harvinaisen ajankohtainen ja

omakohtainen, sillä Are Oy osti keväällä Lem-
minkäisen Talotekniikka Oy:n koko osakekan-
nan 60 miljoonalla eurolla. Kaupan myötä
Lemminkäinen Talotekniikka Oy:stä tuli Are Ta-
lotekniikka Oy heinäkuun alusta alkaen.
Asentajayhdistyksen kokouksen alku sujui

tutustumisen merkeissä, sillä mukana oli luot-
tamushenkilöitä kummastakin yhtiöstä, yh-
teensä 40 henkeä. Asentajayhdistyksen pu-
heenjohtaja, Are Talotekniikan urakointipuolen
pääluottamusmies ja yt-neuvottelukunnan jä-
senMika Sarja arvioi, että toistaiseksi kysy-
myksiä on ilmassa enemmän kuin vastauksia.
– Se ainakin tiedetään ja on sovittu, et-

tä nyt syksyllä Arella eikä Are Talotekniikassa
lähdetä valitsemaan uusia luottamusmiehiä
vaan luottamushenkilöt jatkavat toistaiseksi
pestejään ylimenokaudelle. Valinnat suorite-
taan, kun fuusio on saatettu loppuun, tavoit-
teena on 1.1.2015 mennessä. Jos aikatau-
lu pitää, niin valinnat suoritetaan viimeistään
kahden kuukauden kuluttua siitä.

Aren kasvanut
sähköasentajayhdistys
pohti yhdistymistä

Asentajayhdistyksen seminaariin osallistuneet luottamushenkilöt Jyväskylän
tienoilta, Mikko Lehtinen,Tapio Keränen, Mikko Rossi ja Ilkka Tarvainen pääsivät
muiden mukana yllättäen ulkoilemaan, kun kokoushotellin palohälyttimet laukesivat
vikahälytykseen.

EtuiSuuKSiEn yhdEntyMinEn
aSKarrutti
Luottamusmiehiä askarruttivat erityisesti eri
taloissa käytäntönä olleet työsuhde-etuudet,
esimerkiksi palvelusvuosivapaat ja –palkkiot.
– Liikkeenluovutuksessa työsuhteen lakiin

ja työehtosopimukseen perustuvat edut siirty-
vät firmasta toiseen sellaisenaan. Jotkut etuu-
det ovat tessin ylitse meneviä ratkaisuja, jotka
joko siirtyvät tai niistä pitää neuvotella erik-
seen, sähköistysalan sopimusvastaava Jari
Ollila totesi.
– Jos edut koskevat isoa henkilöstöryhmää,

niistä voidaan sopia yt-ryhmässä, työehtoasia-
mies ari Kähkönen täsmensi.
Myös työhönottopaikan muutokset askar-

ruttivat asentajia.
– Työnantaja ei voi muuttaa työhönotto-

paikkaa yksipuolisesti kuin irtisanomispe-
rusteella ja irtisanomisaikaa noudattaen.
Työhönottopaikan muuttaminen on aina neu-
votteluasia, Ollila totesi.
Aren työnantajapuolen terveisiä kävivät se-

minaariin tuomassa liiketoimintajohtaja Jar-
mo Liimatainen, Kipan aluejohtaja Ari Kinnu-
nen ja henkilöstöjohtaja Sari Kulmala.!

Teksti ja kuva: riitta KalliO

Sähköistysalan tes
Sähköliitto ja Sähkötekniset työnantajat,
STTA jatkavat neuvotteluja uudesta Sähköis-
tysalan työehtosopimuksesta. Neuvottelujen
etenemistä ovat hidastaneet vaikeat tekstiky-
symykset.
Nykyisen työehtosopimuksen voimassaolo-

aika päättyi 30. syyskuuta. Sopimuksen päät-
tymisestä huolimatta sähköistysalan työnte-
kijöiden työsopimussuhteissa noudatetaan
vanhan tessin määräyksiä.
Neuvottelujen etenemistä voi seurata liiton

kotisivuilta: www.sahkoliitto.fi
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Kun Fennovoiman ydinvoi-
malupa vielä odottaa edus-
kunnan uutta päätöstä ja ko-

timaisen omistusoikeuden 60 prosen-
tin täyttymistä, Pyhäjoella tehdään jo
maaperätutkimuksia ja aloitellaan jä-
reän tien rakentamista kohti Hanhi-
kivenniemeä. Myös tulevan ydinvoi-
malan paikalla tunnelma on odotta-
va ja tienvarret täyttyvät ydinvoiman
rakentajien tai vastustajien kylteistä.

– Kyllä suurin osa pyhäjokisista
on jo ydinvoiman rakentamisen puo-
lesta, arvioi Pyhäjoella asuva han-
nu martinmäki, hiljattain eläkkeelle
jäänyt Rautaruukin sähköasentaja ja
Sähköliiton edustajiston entinen va-
rapuheenjohtaja.

Martinmäki kertoo myös, että
muutamien kannattajien ja vastusta-
jien mielipiteet ovat paikkakunnalla
kärjistyneet.

– Sen verran periaatteelliseksi
on mennyt, että kaikki eivät enää
ole kaikkien lähellekään tervetullei-
ta. Suurin osa kuitenkin suhtautuu
hankkeeseen aika neutraalisti.

hanhiKivi Jää
Hannu Martinmäki lähtee oppaaksi
Hanhikivenniemelle, jonne Fennovoi-
man uuden ydinvoimalan on suun-
nitelmien mukaan määrä nousta.
Greenpeacen kyltit viitoittavat kylä-
tietä, jolla toistaiseksi liikuskelee lä-
hinnä vain maaperäntutkimusauto-
ja ja muutama utelias luontoretkeili-
jä. He ovat tulleet katsomaan toistai-

Hanhikivenniemellä
tuulee idästä

seksi luonnontilassa olevaa Peräme-
reen työntyvää tuulista maannouse-
maniemeä, joka saa nimensä Hanhiki-
vestä. Pyhäjäjoen ja Raahen kunnan-
rajalla sijaitseva valtava siirtolohkare
on mahdollisesti aikanaan ollut Päh-
kinäsaaren rauhan rajan läntisimpä-
nä, Ruotsin ja Venäjän rajan rajapyyk-
kinä vuonna 1323.

Alavaa maisemaa aikanaan hallin-
nut jättikivi ei enää maan nousemisen
ja metsän kasvamisen myötä näy me-
relle, kuten vielä sata vuotta sitten.
Kapean polun päässä tuulenpiekse-
mässä koivumetsikössä kököttävä ki-
venjärkäle löytyy kuitenkin helposti,
samoin sen vieressä oleva Pro-Han-
hikivi-liikkeen postilaatikko, jossa on
nippu ydivoimahankkeen vastustaji-
en esitteitä.

– Itsekin käyn Hanhikivellä ensim-
mäistä kertaa, tunnustaa Hannu Mar-
tinmäki ja kapuaa tikkaita pitkin ki-
ven päälle tutkimaan siihen hakattu-
ja merkkejä.

Martinmäki kertoo, että kuutisen
metriä korkea järkäle on suojelukoh-
de. Ydinvoimalan rakentamisen jäl-
keenkin se jäisi paikoilleen, tosin ym-
päristössä maanpintaa tultaisiin nos-
tamaan jopa nelisen metriä nykyises-
tä tasosta, joka on vain reilun metrin
merenpintaa korkeammalla.

nelJä möKKiä lunaStamatta
Hannu Martinmäki on tietoinen las-
kelmista, joita Pyhäjoen kunta on teh-
nyt Fennovoiman rakentamisen va-
ralta. Koko maan energiapolitiikalle,
teollisuudelle ja työllisyydelle tärkeä
hanke olisi kunnan taloudelle ainut-
laatuinen piristysruiske.

– Pelkästään kiinteistöveroja voi-
malan toiminta-aikana tulisi arviolta
noin 150 miljoonaa euroa ja kunnal-
lisveroja ehkä toinen mokoma. Myös
rakentaminen ja työllisyys virkistyi-
sivät varmasti koko kunnan alueella.
Toistaiseksi Fennovoiman työntekijät
ovat Helsingissä ja vain pari yhteys-

henkilöä Pyhäjoella.
Martinmäki ymmärtää myös

hankkeen vastustajia, erityisesti hie-
non mökkipaikan menettäviä kunta-
laisia, jotka kyllä saavat korvauksen
lunastetuista tonteistaan.

– Veljeltänikin lunastettiin kesä-
mökki. Joillekin muille luopuminen
saattaa olla vielä vaikeampaa. Ym-
märrän, että kaikkea ei voi edes kor-
vata rahalla, kun on vuosia rakenta-
nut unelmiensa mökkipaikkaa. Mö-
kithän täällä ovat olleet pääosin jako-
kunnan omistamilla vuokratonteilla,
Martinmäki selittää ja opastaa pikku
retkikuntaamme kohti Hanhikiven-
nokkaa, niemen ulointa kohtaa, jos-
sa tuuli ulvoo ja vaahtopäät lentävät
kuin ulkomerellä.

– Fennovoiman johtoa oli hiljat-
tain kunnan vieraana ja taas muka-
na meidän metsästysseuran hirvipo-
rukassakin, Martinmäki paljastaa ja
kertoo, että saalistakin on joka vuosi
saatu.!

Rautaruukin sähköasentajien entinen
luottamusmies Hannu Martinmäki uskoo,
että Fennovoiman ydinvoimala nousee
Hanhikivenniemelle. Sen vesijättömaat
ovat uinailleet tähän asti pääasiassa vain
muutaman mökkiläisen ja linnuston
ilona. SSAB:n (entisen Rautaruukin)
edustalla olevat tuulimyllyt häämöttävät
horisontissa.

Hanhikiven kohtalo ratkeaa, kun
eduskunta äänestää Fennovoiman
ydinvoimaluvasta joulukuussa.
Venäläinen laitostoimittaja ja
omistuspohja jakaa kansanedustajien
mielipiteitä yli puoluerajojen.

Teksti ja kuvat: Riitta Kallio

"Fennovoimahankkeen vastustajat lietsovat Venäjä-vastaista
russofobiaa", sanoo pääministeri Alexander Stubb.
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Teksti ja kuva: Riitta Kallio

Luottamushenkilö
työhuonekunnille
Työpaikkojen luottamushenkilöt seuraavaksi
kaksivuotiskaudeksi pitää valita tänä syksynä
marras-joulukuun aikana.
Luottamusmiehen valitsevat työpaikallaan Sähköliiton sopimusalojen järjestäytyneet
työntekijät. Ammattiosastolla on oikeus suorittaa luottamushenkilön vaali työpaikalla.
Käytännössä luottamusmiesvalintojen hoitaminen kuuluu kuitenkin työhuonekunnan teh-
täviin. Vaaliajoista ja -paikoista on sovittava työnantajan kanssa.
Ehdokkaat vaaleihin asetetaan ehdokasasettelukokouksessa. Kokous on pidettävä vä-

hintään 14 kalenteripäivää ennen vaalia. Kokouksesta on ilmoitettava työpaikan ilmoi-
tustaululla viimeistään viikkoa ennen kokousta.
Jos ehdokasasettelukokouksessa tarjolla on vain yksi ehdokas kuhunkin luottamus-

tehtävään, hänet valitaan. Jos kokouksessa asetetaan useampia ehdokkaita, järjeste-
tään vaali.
Luottamusmies on työpaikan työntekijöiden edunvalvoja ja järjestäytymisen ykköslenk-

ki. Hänen puoleensa voi kääntyä työsuhteeseen liittyvissä ongelmissa. Luottamushen-
kilöllä puolestaan on tukenaan ammattiliiton ja -osaston tuki. Luottamusmies on myös
ammattiosastonsa edustaja, kun työnantajan kanssa neuvotellaan sopimusten ja lakien
soveltamisesta, yrityksen kehittämisestä tai muista työntekijöiden ja työnantajan väleihin
vaikuttavista asioista.
Luottamushenkilö voi käyttää työaikaa työntekijöiden asioiden ja etujen hoitamiseen

työpaikalla noudatettavan sopimusalakohtaisen työehtosopimuksen mukaisesti.!

Erityisesti huonoina aikoi
na liittoon kuuluminen j
luottamusmiehen apu on-

gelmatilanteissa nousee arvoonsa,
sanoo raahelainen Bilfinger Indust-
rial Services Finland Oy:n pääluot-
tamusmies, automaatioasentaja Ja-
ri Salmela.

Hän kehottaa luottamustehtävis-
tä kiinnostuneita asettumaan roh-
keasti ehdolle työpaikoilla marras-
joulukuussa pidettäviin luottamus-
henkilövaaleihin.

– Ei luottamustehtäviä kanna-
ta pelätä. Niihin hommiin tarvitaan
vain halua tarttua yhteisten asioi-
den hoitamiseen sekä työyhteisön
tuki. Omassa luottamustehtävässäni
olen saanut kannustavaa tukea, josta
kiitän työkavereitani.

– Liiton järjestämät luottamus-
mieskurssit antavat varmuutta ja
tietoa asioiden hoitamiseen. Myös
säännölliset luottamushenkilöpäi-
vät ovat tukena toiminnassa, Salme-
la vinkkaa.

luottamuSmiehen uRa
Jari Salmelan luottamustehtävät al-
koivat 2000 luvun alussa, mutta po-
rukan yhteisten asioiden hoitami-
sen hän aloitti jo nuorena sisarus-
katraan vanhimpana, jolle ''luotta-
mustehtävät'' lankesivat luonnos-
taan. Ammattiosastonsa 094:n hal-
lituksessa ay-kuvioita opetellut Sal-

mela päätyi kymmenen vuotta sit-
ten Are Oy teollisuuden Raahen yk-
sikön pääluottamusmieheksi. Säh-
köliiton hallituksessakin vuodesta
2008 alkaen vaikuttanut mies jatkoi
yrityskauppojen myötä myös nykyi-
sen työpaikkansa pääluottamus-
miehenä.

– Minulle ei ole koskaan ollut
vaikeaa asettua porukan puolesta-
puhujaksi. Luottamushenkilön teh-
tävänähän on toimia työntekijöi-
den edustajana työehtosopimuksen

Entä jos ryhtyisit
luottamusmieheksi?

– Liikuntaharrastus on ollut hyvä
työn ja luottamustehtävän vastapaino,
sanoo Jari Salmela, joka suosittelee
luottamustehtäviä kaikille yhteisten
asioiden hoitamisesta kiinnostuneille.

Ei luottamus-
tehtäviä kannata
pelätä. Niihin
hommiin tarvitaan
vain halua tarttua
yhteisten asioiden
hoitamiseen sekä
työyhteisön tuki.

ja työlainsäädännön soveltamis-
ta koskevissa asioissa. Luottamus-
mies on sanansaattajana työhuone-
kunnan ja työnantajan välisiin suh-
teisiin liittyvissä kysymyksissä.

Salmelan mielestä myös hänen
kärkimiestehtävistään, samoin kuin
jääkiekko- ja jalkapalloharrastuk-
sista sekä valmennushommista on
ollut hyötyä luottamustehtävissä.

huonoa Ja hyväätuuRia
Näihin aikoihin Jari Salmelalla on
edessään työtehtävien muutos, sillä
neljä vuotta sitten todettu, nyt rau-
hoittunut silmäsyöpä ei enää siedä
pölyisiä tai vetoisia asennustöitä.
Edessä on koulutusta työn ohessa
uuteen työtehtävään, mihin 51-vuo-
tias Salmela suhtautuu mielenkiin-
nolla.

– Tämä tarkoittaa, että en enää
asetu ehdokkaaksi ehdokasaset-
telukokouksessa. Tässä ehtii vielä
tehdä uusissakin hommissa kunnon
työputken, jos terveyttä riittää, Sal-
mela miettii.

–Työkavereista löytyy hyviä seu-
raajia, joten jätän pestin luottavai-
sin mielin.!

n

-
a
n

Liitto on

vaLttia!



8 • VA S AM A 8 / 2 0 1 4

Forum Marinumissa parikym-
mentä sähköalan luottamus-
miestä Turun seudulta istuu

ja pohtii TSL:n Iloa työhön -koulu-
tuksessa työiloa niin organisaati-
on, esimiehen kuin yksilön kannal-
ta. Kun teemat on käyty läpi, jaetaan
ryhmät uudelleen, tieto on välitettä-
vä muille.

– Kehon kieli kertoi, että te tiesit-
te, mistä puhutte, Oikarinen osoittaa
ryhmätöiden jälkeen. Hän kannustaa
puhumaan asioista kaverien kans-
sa. Sitä kautta saa vahvistusta aja-
tuksilleen. Omat ajatukset ovatkin –
totta. Näin on otettu ensi askeleita
työiloon liittyvien oivallusten jaka-
miseen, siinä luottamushenkilöiden
urakka jatkuu työpaikalla.

– Tässä oli se vastuu, että piti
kuunnella, Oikarinen tuumaa. Oika-

Teksti ja kuva: sini silvan

Turun Seudun Sähkötyöntekijät ry:n puheenjohtaja Jukka Alakoski (kuvassa vasemmalla) uskoo, että asenne ratkaisee: kun

työhön tulee uutta, sen voi nähdä rikkautena. Hannu Oikarinen muistuttaa, että kurssin ideoita pitäisi heti alkaa käyttää.

Mikko Paasikivi pohtii omalta kohdaltaan, että työpaikan ilmapiiri on hyvä.Työt tehdään yksin, mutta päivän mittaan

puhelimet sauhuavat, että kahville päästään porukalla.

Työilo löytyy
tekemällä
Kuuluu äänten sorinaa. Kouluttaja Hannu Oikarinen on todella saanut sähköalan
luottamusmiehet ääneen, puhumaan työilosta ja työn imusta. Työilo ei ole pelkkä
asennekysymys. Se syntyy osana hyvin johdettua, mielekästä työtä.

risella on 28 vuoden kokemus kou-
lutuksesta Työväen Sivistysliitos-
sa. Alun perin hänkin on aloittanut
sähkömiehenä, joten mies on tutulla
maaperällä.

– Koko ajan asioista syntyy aja-
tuksia, että mikä niiden merkitys on
omalla kohdalla, yksi kurssilaisista,
Rannikkoseudun Asennus Oy:n työ-
suojeluvaltuutettu Mikko Paasiki-
vi pohtii.

Paasikivi toimii myös Turun Seu-
dun Sähkötyöntekijät ry:n urheiluja-
oston vetäjänä.

– Yhteisillä tempauksilla on pai-
noarvoa, kun kyse on mistä tahansa:
työilosta, imusta, työviihtyvyydestä
tai jaksamisesta.

strategia Muutakin
kuin sanoja PaPerilla
Mikä merkitys työnilossa on organi-
saatiolla, ja niinkin kaukaisella asi-
alla kuin strategialla? Miehet pohti-

vat, että on tärkeä tietää, mikä oman
työn merkitys on. Strategian pitää ol-
la realistinen sekä lisäksi henkilös-
tön ja johdon yhteinen näkemys.

Turun telakalle on saatu uusi
omistaja, vankka, jopa kolme sataa
vuotta alalla ollut perheyritys omi-
ne arvoineen ja strategioineen. Oi-
karinen kysyy, onko sillä merkitystä
työntekijöille?

– Kyllä on, vastataan oitis. Tela-
kalla voidaan nyt ryhtyä töihin puh-
taalta pöydältä. Ja tiedetään, että
laivat ovat sieltä aina lähteneet ja
valmistuneet ajallaan. Rivien välis-
tä näkyy yksi osa työiloa, ammatti-
ylpeys.

Millainen esimiestoiminta sitten
innostaa työntekijätkin työn iloon?
Siinä tärkeäksi elementiksi kaivet-
tiin palaute; pahinta on se, jos ollaan
ihan hiljaa.Tarvitaan terveet keskus-
teluvälit.

– Usein esimiehet kaatavat ihmi-

sille hommia, mutta ihmisen mieli ei
ole kuin astia, johon voi kaataa jo-
tain. Mieli pitää sytyttää ja mielel-
lään omalla esimerkillä. Mutta jos-
kus voi käydä myös toisin päin: hyvä
työporukka voi saada esimiehen syt-
tymään.

tunteentakaa
löytyy ainatarve
– Millainen on työyhteisön ilmapiiri,
mitä työn imu voisi tarkoittaa, Oika-
rinen kysyy, ja miehet vastaavat.

– Positiivinen työilmapiiri mer-
kitsee, että töihin on kiva tulla. Yksi
asia on työntekijöiden kohteleminen
tasapuolisesti, tarvitaan samat peli-
säännöt kaikille.

Ja sitten se vaikein rasti, mikä on
yksilön vaikutus omaan työviihty-
vyyteen? Tarvitaan myönteistä asen-
netta itseen. Vaaditaan joskus myös
venymistä: kun työ haastaa, kannat-
taa nukkua hyvin ja vähentää juhli-
mista.

Tarvitaan myös vuorovaikutuk-
sen osaamista.

– Jos joku on aiheuttanut pahaa
mieltä, on kysyttävä, mikä on sinun
tarkoitusperäsi, että sait minut pa-
halle tuulelle. Tunteiden takana on
aina tarve, josta esiin pyrkivät tun-
teet kertovat. Jos toisen tarkoitus on
tosiaan loukata, se kertoo ihmisestä,
mutta jos takaa löytyy jotain muuta,
tämä on yksi keino lähteä rakenta-
maan vuorovaikutusta.

oMaa ajattelua
voi Muuttaa,
kertaaMalla
Kun Oikarista kuuntelee, tajuaa, että
työpaikoilla iloa ei tempaista ilmas-
ta, vaan se rakentuu osaksi hyvin or-
ganisoitua työtä.

– Jos työpaikalla on ongelma, sen
ei kannata antaa muhia. Ajatellaan,
että kyllä me se kestetään, mutta jos
on hiekanjyvä kengässä ja juokset
maratonia, se kannattaa ottaa pois.

Jos huomaa, että tähän saakka
asenteet eivät ole tuoneet hyviä tu-
loksia, vaaditaan tahtotilaa, että on
pakko tehdä muutos, löytää oikea ta-
pa.

– Sama kuin tamitamminen sa-
noo: asenne alussa ratkaisee lopus-
sa.

Oikarisen mukaan tarvitaan en-
sin motivaatio, sitten oikea tapa ja
sitten toisto. Uusi tapa toimia, olipa
kyse asennemuutoksesta tai urhei-
lusta, vaatii toistoa muuttuakseen
elämäntavaksi.

– Ihminen tietää paljon enemmän
kuin luulee tietävänsä, Oikarinen sa-
noo ja vertaa ihmistä aarrearkkuun
täynnä timantteja.

– Tarvitaan vuorovaikutusta, jol-
la timantit saadaan hiottaviksi. Ei-
kä tarvitse aina löytää uusia ajatuk-
sia, vaan ymmärtää se, minkä jo tie-
tää.!



lyyhötti talon entinen isäntä, Kaup-
pi-Uuno, ja hänen ohimostaan ti-
pahteli veri maakuopan pohjaan
hiljaisena sateena.”

Eräs avioliitto – ja muita kadonnei-
ta juttuja kokoaa yksien kan-
sien väliin Pentti Haanpään hukas-
sa ollutta tuotantoa. Teos koostuu
kirjaimellisesti yksittäisistä lyhyis-
tä jutuista, jotka käsittelevät arkea
kaikessa monisäikeisyydessään.
Mukaan mahtuu niin työttömyyden
kuin työnteon kurjuutta Haanpään
aikaisessa Suomessa, 1900-luvun
alkupuoliskolla. Aina ajankohtai-
suudessaan työ tai sen puute, ah-
neus ja avioliiton kulissi kohtaavat
varmasti vielä nykylukijankin aja-
tusmaailman. Jutuista useampikin
kertoo ihmisen tarpeesta olla oman
elämänsä sankari. Toisinaan tuo-
ta haaveminää seurataan ahneu-
dessa aina hautaan asti. Haanpään
tuotantoa lukeneelle teos tarjoaa
myös vaihtoehtoisia juonenkulku-
ja tunnettuihin teoksiin, kuten Noi-
taympyrä (1956).!
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Philipsin CoreLine-tuoteperheestä löytyy ratkaisu konttorista kone-
pajaan! Laaja valaisinvalikoima sisältää pinta- ja uppoasennettavat
toimistovalaisimet, downlightit, ProSet-kohdevalaisimet, vesitiiviit
IP65-valaisimet, ramppivalaisimet, runkovalaisimet, yleis- ja seinä-
valaisimet, syväsäteilijät sekä valonheittimet.

CoreLine-ledivalaisimilla korvaat helposti perinteiset valaisimet.
Valaisimet ovat hinta-laatusuhteeltaan erinomaisia ja huoltova-
paita. CoreLine-valaisinten asennus on erittäin helppoa ja nopeaa.
Käyttöikä L70 on 30 000–50 000 tuntia mallista riippuen.

www.philips.fi/lighting

Kaikkiin tiloihin
sopiva ratkaisu

Rammmppivalaisin

Runkovalaisin

ProSet

Pinta-asennettava
ownlight

Vesitiivis IP65

Yleis- ja
seinävalaisin

Uppoasennettavvvvaaaa

D

Syväsäteilijä

Tempo

Kauko Röyhkä ja Juha Metso
"Et MuutEn tätäKään usKO..."
– VillE HaaPasalOn 2000-luKu
VEnäJällä

”Lasin takana oli kuivahtanut hen-
kilö, joka oli kuollut sata vuotta ai-
kaisemmin. Sen silmissä oli syvän-
vihreät pupillit. Mä katsoin niihin
pari kertaa, mutta mun oli pakko

kääntää katse muualle. Mua rupes
pelottamaan. Mä vilkaisin uudes-
taan kelloa: se oli tosiaankin pysäh-
tynyt.” --

Kauko : Se muumio rikkoi sun kel-
lon.
Ville: Niin.
Kauko : Minkähän takia? Kelju
muumio.”

Kauko Röyhkän ja Juha Metson
”Et muuten tätäkään usko...” – Vil-
le Haapasalon 2000-luku Venäjäl-
lä kutsuu lukijansa jo toistamiseen
istumaan iltaa mediapersoona Vil-
le Haapasalon kanssa. Teos on it-
senäinen jatko-osa Röyhkän ja Met-
son työstämälle Et kuitenkaan usko
-teokselle (2013), joka saavutti no-
peasti suuren suosion. Tällä ker-
taa seurataan Haapasalon myö-
hempiä vaiheita Venäjän maassa.
Teos rakentuu muistelulle ja kes-
kustelulle, mikä tekee siitä vilpittö-
män hyväntuulisen. Kantabaarikes-
kustelua käydään peräti 221 sivun
verran. Jos siis olet aina pitänyt ky-
län hurjimman sanasepän jutuis-
ta, teos on kuin tehty sinulle. Lä-
hikuppilaan raahautumisen sijaan

voi muutamaksi päiväksi kääriytyä
sohvannurkkaan nauttimaan Haa-
pasalon hullutuksista.

Raimo Pesonen
MEtsästäJä

”Ihmistä täytyy järkyttää jotta sen
saa liikkeelle. Jotkut eivät käynnis-
ty koskaan. Se erottaa metsästäjät
keräilijöistä, ylivertaiset olennot mi-
tättömistä laumasieluista, jotka jär-
kytys saa käpertymään avuttomi-
na kasaan.”

Raimo Pesosen Metsästäjä pyr-
kii lukijansa ihon alle mustalla huu-
morilla ja järkytyksellä. Teos al-
kaa leppoisasti Sopuhuolto Oy:n
duunareiden elämästä ja arkipäi-
vän murheista. Sisäpihat kaikuvat

huoltomiesten yksinäisyyttä ja pie-
leen mennyttä elämää. Tämän kai-
ken harmauden keskeltä ponnistaa
Jonne, joka uskoo olevansa valittu
seuraavan joukkosurman kasvoik-
si. Työtovereilleen Jonne näyttäytyy
täydellisen duunarin ilmentymänä,
mutta lukijalle Jonnesta kuoriutuu
vähitellen esiin metsästäjä, joka
elää täysin omaa todellisuuttaan.
Jonnen vääristyneessä maailmas-
sa vain harvoilla ja valituilla on lu-
paa elää.

Matti salminen (toim.)
Pentti Haanpää
ERäs aViOliittO –
Ja Muita KadOnnEita JuttuJa

”Mutta konttorihuoneen lattian alla

Syksyn uutuusteokset
tarkastelevat elämän
karuutta lämpimällä
huumorilla. Elämä
opettaa, että arki on
taruakin oudompaa.

Teksti: JEMina MicHElssOn

Arki on tarua ihmeellisempää
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Langattomilla RF-painikkeilla saadaan toteutettua joustavia ohjausratkaisuja sekä uudisrakennuksissa että
saneerauskohteissa. Painikkeet voi sijoitella vapaasti, ja niillä voidaan säätää valaistusta, kaihtimia ja muita
talon toimintoja. Järjestelmään voidaan lisätä myös esimerkiksi liiketunnistimia tai ikkuna-antureita. Myös
pisto-rasioiden etäohjaus sekä keskitetty kytkeminen ja sammuttaminen on mahdollista. RF-järjestelmällä
kauko-ohjaus on helposti toteutettavissa jälkiasennettuna ilman kaapelointia ja remonttia. RF-painikkeet
saatavissa Jussi- ja IMPRESSIVO®-kalustesarjoihin. www.abb.fi/asennustuotteet

RF-tuotteet. Langaton ohjaus
luo uusia mahdollisuuksia.

ABB Oy
PL 16, 06101 Porvoo
Puh. 010 22 11

Hyvät ilmat suosivat Sähköliiton
eläkeläisten Viron kylpylälo-

maa alkusyksystä. Parina ensi päi-
vänä tuli paikoittaisia sateita, mutta
niiden jälkeen oli pelkkää auringon-
paistetta ja lämmintä.
Tämänvuotinen kohde oli jälleen

Viimsissä, jossa kävimme myös kol-
me vuotta aikaisemmin. Tuttu kylpy-
lä oli saanut sivuunsa elokuvateat-
terin ja lastenkeskuksen, jotka olivat
tehneet paikasta entistä vilkkaam-
man. Elokuvateatterin seinällä oli
kookas näyttö, jossa mainoksia näy-

Viimsin
rannalla

tettiin katkeamattomana jonona. Yöl-
lä sen valot häiritsivät tienoota. Las-
tenkeskukseen tulijoita kulki hoitolan
aulan kautta aamusta iltamyöhään.
Kylpylän pihaan oli myös rakennettu
lisää autojen paikoitusaluetta.

Hoitoja ja näHtävää
Kylpylän hoidot toimivat hyvin, vaikka
hieronnat aiheuttivatkin hieman ar-
vostelua joukossamme. Uutena hoito-
muotona oli magneettihoito niveliin,
joka tuntui melko turhanpäiväisel-
tä asialta. Kun kerroin tästä asiasta

Järvenpäässä eläkeläisten
jumppatunnilla, niin yksi rou-
va näytti rannerengastaan
ja korvakorujaan ja kertoi
niiden olevan magneette-
ja. Niiden tehosta hän ei ol-
lut aivan varma, mutta vuo-
teeseen nukkumisen ajaksi
laitettavasta magneettilevys-
tä ja sen tehosta hänellä oli

hyvää sanottavaa. Sellaista hän on
käyttänyt jo parin vuoden ajan ja sii-
tä on ollut apua selkävaivoihin.
Kävelylenkeille riitti aina poruk-

kaa. Pisin lenkki tehtiin Viimsin Ul-
koilmamuseoon, jonka pihalla oli
lauantaisin maalaistori. Museon pi-
hassa oli viime vuosisadan alussa
rakennettu kalastusvene, joka oli ol-
lut käytössä vielä 1960-luvulla. Mu-
seon edessä oli moderni kirkkora-
kennus ja suuri muistolaatta, jossa
oli Estonia onnettomuudessa huk-
kuneiden nimet. Niiden joukossa oli
monta suomalaisnimeä.
Vilkasta elämää oli meren rannal-

lakin, jonne monen askel johti use-

amman kerran. Kun koulut eivät ol-
leet vielä alkaneet, oleili nuoriso
paljon pitkällä rannalla, jonka hieti-
kolle oli rakennettu monenlaisia lait-
teita. Hietikon jalkapallomaalit olivat
melkein aina ahkerassa käytössä.
Rannan myyntikioskit oli jo suljettu,
joten sinne piti tulla omin eväin. Kii-
tettävän hyvin eväspaperit ja purkit
oli viety roskakoreihin.

Liikenteessä sattuu
Liikennekuri Virossa on höltynyt.
Suojatiellekin mentäessä täytyi nyt
olla varovainen, sillä autojonot ei-
vät enää pysähtyneet niin hanakas-
ti kuin ennen vanhaan. Näimme

myös auton ja moottoripyörän kola-
rin aivan kylpylämme edessä. On-
neksi siinä selvittiin säikähdyksellä.
Viikon aikana havaitsimme polkupyö-
riäkin, ”joissa ei ollut jarruja eikä soit-
tokelloja.”
Matkatoimisto oli kehottanut jo-

kaista tarkistamaan matkavakuutuk-
sensa, ja se oli kuin pirun maalaamis-
ta seinälle. Viikon aikana nimittäin
muutamalle sattui kaatumisia, jotka
aiheuttivat lieviä verenvuotoja, turvo-
tuksia ja nyrjähdyksiä käsiin ja jalkoi-
hin. Onni onnettomuuksissa oli, et-
tei luiden katkeamisia sattunut, sillä
niistä olisi jäänyt ikävä muisto muu-
ten onnistuneesta lomaviikosta.!

Teksti: kauko asikanius • Kuva: Heikki PäLLi

Kuva:R
iitta
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aLLio
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KuvaKuva

Kokkolan edustalla sijaitseva Tankarin majakka on tänä kesänä ollut suljettuna

turisteilta. Nähtävyyden henkilö- ja työturvallisuuteen vaikuttavia puutteita on

korjattu. Muun muassa sähkölaitteiden suojauksista, portaikkojen turvallisuudesta ja

poistumisteistä löytyneitä puutteita on saneerattu. Liikennevirasto ei toistaiseksi avaa

majakkaa matkailukäyttöön. Kuvan on ottanut kokkolalainen sähköasentaja Henrik

Härmälä, joka usein viettää vapaa-aikaansa Tankarissa. Saarella on vietetty myös

Härmälän perhejuhlia häistä ja ristiäisistä alkaen.

Jo vuodesta 2009 vireillä olluteläkeuudistus on työmarkkina-
osapuolten puolesta saatu maaliin.
Varsinaiset neuvottelut tiivistyivät
tämän vuoden alkusyksyyn, ja val-
mista tuli aikaisemmin sovitun ai-
kataulun mukaan.
Työmarkkinajärjestelmä todisti

jälleen kerran, että sillä on riittävää
vääntöä ja osaamista saada vai-
keita ja monimutkaisiakin asioita
ratkaisuun. Hankalassa talous- ja
työllisyystilanteessa onnistuimme
tekemään tuloksen, jossa eri taho-
jen hyvin erilaisetkin tavoitteet pys-
tyttiin kohtuudella toteuttamaan.
Samalla syntyi – näin voi sanoa –
vuosikymmenen suurin sosiaalipo-
liittinen uudistus.
Työmarkkinajärjestöt olivat jo

ennen tämän neuvottelurupeaman
aloittamista sitoutuneet siihen, et-
tä eläkkeellesiirtymisiän tavoite
62,4 vuotta saavutetaan vuoteen
2025 mennessä. Syntynyt ratkaisu
toteuttaa tämän tavoitteen eläke-
iän alarajan nousun myötä.

•••
Etenkin juuri eläkeiän alarajan
nostaminen on ollut SAK:lle vai-
kea pala eläkeneuvottelujen koko-
naisuudessa. Sitä kuvasi myös ää-
nestyspäätös, kun asiaa käsiteltiin
SAK:n hallituksessa.
Valtiovalta lisäsi neuvottelujen

vaikeusastetta tuomalla mukaan

myös kestävyysvajeen supistamis-
vaatimuksen. Tämä tarkoitti käy-
tännössä sitä, että neuvoteltu rat-
kaisu ulottuu myös vuoden 2025
jälkeiseen aikaan. Arviolaskelman
mukaan julkisen talouden kestä-
vyysvaje pienenee 1,1 prosenttia
eli asetettu tavoite saavutettiin täl-
täkin osalta.
Neuvotteluihin lähdettiin siis

poikkeuksellisen vaikeasta tilan-
teesta. Eikä helpotusta tilantee-
seen tuonut se, että niin SAK:lla
itsellään kuin työnantajalla oli neu-
votteluille omia tiukkoja tavoittei-
taan.

•••
SAK:n tärkeimmät tavoitteet olivat
muun muassa nuorten ja ikään-
tyneiden aseman vahvistaminen
sekä koko järjestelmän rahoituk-
sen turvaaminen. Nämä suuret ta-
voitteet myös saavutettiin neuvot-
teluissa.
Nuorten hyväksi on luettava

muun muassa se, että jatkossa
eläke lasketaan täydestä palkas-
ta ilman nykyisessä mallissa muka-
na olevaa eläkemaksuvähennystä.
Uudistuksen ansiosta eläkekarttu-
ma nousee noin kuudella prosen-
tilla vuoden 2017 jälkeen ansaitus-
ta palkasta. Eli eläkkeet nousevat.
Myös se, että eläkettä alkaa vas-
taisuudessa kertyä jo 17-vuotiaa-
na tehdystä työstä, on nuorten ase-

maa parantava ratkaisu.
SAK:n kantaan nuorten hyväksi

tehdystä ratkaisusta ovat yhtyneet
myös muun muassa Suomen Yli-
oppilaskuntien Liitto SYL, Suomen
nuorisoyhteistyö – Allianssi sekä
Suomen Ammattiin Opiskelevien
Liitto SAKKI. Näiden nuorten omi-
en etujärjestöjen näkemys eläke-
ratkaisun hyvyydestä on painava.

•••
Syntynyt eläkeratkaisu parantaa to-
teutuessaan myös pitkään raskas-
ta työtä tehneiden asemaa. Ikään-
tyneiden turvaksi rakennettiin
muun muassa työuraeläke, jota on
mahdollista hakea 63-vuotiaana.
Lisäksi työuran loppupään jousta-
vuutta lisättiin osittain varhenne-
tulla osa-aikaeläkkeellä ja turvaa
työttömyysturvan lisäpäivien säily-
misellä.
Juuri SAK:n jäsenliitoissa on pal-

jon työntekijöitä, jotka ovat koko
työuransa tehneet fyysisesti ras-
kasta työtä. Nyt heillä on mahdol-
lisuus päästä eläkkeelle 63-vuoti-
aana 38 työvuoden jälkeen. Työn
sankareita ei jätetty yksin.
Myös työkyvyttömyyseläkkeisiin

saatiin parannuksia, mikä on tär-
keä asia, koska moni SAK:lainen
joutuu jäämään töistä pois ennen
varsinaista eläkeikää. Työkyvyt-
tömyyseläke paranee, koska niin
sanottu tuleva aika ulottuu van-

huuseläkeiän alaikärajaan asti ja
sen karttuma on sama kuin eläk-
keen karttuma. Lisäksi palkansaa-
jan työeläkemaksun vähentämises-
tä luopuminen parantaa eläkkeen
tasoa.

•••
Monen muun asian lisäksi ratkai-
su on historiallinen myös siksi, että
uudistuksen kautta eläkejärjestel-
män maksut ja etuudet ovat tasa-
painossa. Tämä on tärkeä asia ko-
ko eläkejärjestelmän toimivuuden
ja uskottavuuden kannalta.
Vaikka eläkeratkaisu toteutti mo-

nia SAK:n asettamia tavoitteita, ei
tämäkään ratkaisu ole täydellinen.
SAK:n näkökulmasta ratkaisu ei si-
sältänyt riittävästi työelämän laa-
dun parantamista. Niihin asioihin
palataan tulevilla työmarkkinakier-
roksilla.
Uskon, että tällä ratkaisulla voi-

daan edetä nyt vähän pidem-
päänkin. Jo pari vuotta sitten kan-
sainväliset arvioitsijat totesivat
suomalaisen eläkejärjestelmän
varsin hyväksi. Nyt siitä tulee mie-

lestäni vielä parempi. Kun sel-
lainen saatiin aikaan nykyisessä
talous- ja työllisyyspoliittisessa ti-
lanteessa, saavutusta on pidettä-
vä hyvänä.
Tuorein todiste järjestelmämme

toimivuudesta saatiin juuri äsken,
kun arvostettu australialainen sel-
vitys rankkasi Suomen eläkejärjes-
telmän maailman neljänneksi par-
haimmaksi. Vertailussa oli mukana
25 maata.
Niin SAK omalta puoleltaan kuin

muutkin työmarkkinajärjestöt tu-
levat seuraamaan tarkasti edessä
olevaa lainsäädäntötyötä neuvot-
telutuloksen eteenpäin viemisek-
si. Me olemme myös valmiita ker-
tomaan poliitikoille, miksi erilaisiin
ratkaisuihin on päädytty.
Kaikista tärkeitä kuitenkin on

se, että Suomeen saataisiin lisää
työtä, lisää työpaikkoja. Kun me
saamme nostettua työllisyysastet-
tamme, myös eläkejärjestelmä,
sen rahoituspohja vahvistuu.

Eläkeratkaisu toteuttaa SAK:n tavoitteet

KÄRKIMIES
LAURI LYLY
SAK:n puheenjohtaja

Vasama julkaisee lukijoidensa ottamia kuvia kuukausittain. Lähetä ajankohtainen, mie-

lenkiintoinen tai hauska kuvasi osoitteella vasamalehti@sahkoliitto.fi.

Kerro mielellään jotain myös itsestäsi, tietysti mieluusti omakuvan kera. Luvassa on

mainetta, kunniaa ja yllätyspalkinto. Tämänkertainen kuvaaja palkitaan lomaviikonlo-

pulla Sähköliiton Kaarniemessä, Kotkassa.
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Teksti ja kuvat: jonna heiniluoma

Nelisenkymmentä nuorta is-
tuu luentosalissa hipihil-
jaa ja kuuntelee, mitä SAK:n

nuorisosihteeri Tatu Tuomelalla on
sanottavana. Duunipaikkojen nuo-
rimmaiset saavat tietää, että tilinau-
han voi aina näyttää työpaikan luot-
tamushenkilölle. Hän tietää, ovatko
palkat ja työajat oikein ja pystyy huo-
mauttamaan työnantajalle hyvässä
hengessä, jos työsopimukseen on lip-
sahtanut vahinkoja.

Tuomela esitelmöi lisäksi, että
Sähköliitto on yksi paristakymme-
nestä ammattiliitosta, jotka muodos-
tavat SAK:n ja että SAK:lla on harti-
at neuvotella sopimuksia yli miljoo-
nan suomalaisen edestä. Kukaan sa-
lissa ei siis ole yksin vaan takana on
vahva porukka.

menkää sinne
osaston kokoukseen
– Kannattaa todellakin mennä oman
ammattiosaston kokoukseen kerto-
maan, millaista toimintaa te itse ha-
luatte. Liiton nuorisotoiminta kun
on just sen näköistä kuin sitä tekevä
porukka itse, Tuomela ja Sähköliiton
nuorisoasiamies juha jumisko pai-
nottavat.

Ideoita alkaa pulputa yleisön jou-
kosta:

– Me halutaan tietää tesseistä ja

– Jos olet sopinut
työnantajan kanssa,
että saat 7 euroa tunti
ja tilinauhassa onkin 6
euroa tunnille, niin on sun
tehtävä todistaa, mitä on
puhuttu, Tatu Tuomela
paasaa ja painottaa,
kuinka tärkeätä on
tehdä työsopimus aina
kirjallisesti.

palkkauksesta niin, että sen ymmär-
tää.

– Kun tessejä lukee netissä, menee
pää pyörälle, kuuluu salin keskipaik-
keilta.

Myös työttömyysturvasta halu-
taan tietoa. Mitä tapahtuu, kun on
työssä ja sitten yhtäkkiä työtön?

– Ensin pitäisi saada se lottovoit-
to, että saisi töitä, joku joukosta huo-
mauttaa.

osastoaktiivit huomio!
Nuoret toivovat, että ammattiosas-
tot olisivat vahvemmin mukana hei-
dän houkuttelussaan. Osastoilta toi-
votaan muutaman tunnin mittaisia
matalan kynnyksen tes-kursseja ja
tietoa, miten edunvalvontaa tehdään.
Millaista on ammattiosaston toimin-
ta? Kuka siellä tekee ja mitä? Entä
millaisia työnantajia alueella on?

Kysymykset sinkoilevat salissa.
Nuoret haluavat ennen kaikkea tie-
toa, mutta myös rentoa yhdessäoloa
kaivataan:

– Muutakin voisi tehdä kuin onkia
ja käydä teatterissa. Mennään lasket-
telemaan ja tutustumiskäynnille teh-
taille ja työmaille. Ajetaan kartingia
tai mennään värikuulasotaa. Nuorille
tarkoitettu risteilykin olisi kiva. Siel-
lä voisi olla sitä tes-koulutusta, idea-
nikkarit lataavat täydeltä laidalta.!

Sähköliitolla
tulee kipinää*

oPittua
oPPilasjäsenyyDestä

Ei maksa mitään, mutta saat

alennuksia bensasta ja dieselistä,

vakuutusetuja,Vasama-lehden

sekä mahdollisuuden osallistua

liiton järjestämiin koulutuksiin

ja tapahtumiin.

jäseneDuista

Kaikkiin jäsenetuihin

pääsee kiinni, kun päivittää

oppilasjäsenyytensä

sopimusalajäseneksi ja alkaa

maksaa jäsenmaksuja.

eDunvalvonnasta

Kantavana voimana on

heikompien puolustaminen.

Liiton tärkein tuote ovat

työehtosopimukset eli tessit.

työttömyysturvasta

Saat ansiosidonnaista, mutta

myös oman alan faktat

hallitsevaa asiakaspalvelua.

Tarvittaessa liitolta saa

lakipalvelua.

Nuoriso-
tapahtuma
tampErEELLa
27.–28.9.2014

* Tapahtumassa ryhmätyönä mietitty

slogan liiton nuorisotoiminnalle.
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1. Lahtelainen Matti

Parikka on sähköasentaja

Sähköneliö Oy:ssä.

2. Sähköliiton

neuvottelupäällikkö Tero

Heiniluoma näytti tessejä

netistä ja opetti lukemaan

palkkaryhmätaulukkoa.

3. Tampereelle kokoontui

nelisenkymmentä nuorta

sähköalan osaajaa. He

tulivat pääosin Ruuhka-

Suomesta, mutta myös

Kuopiosta, Kajaanista ja

Oulusta asti.

4. Tatu Tuomela ja Juha

Jumisko rohkaisivat

mukaan ammattiosaston

toimintaan.

5.Turvan Kati Iharanta

kertoi, että ammattiliiton

jäsen saa heiltä

paremmat vakuutusedut

kuin muut.

Jani LauriLa, 27, Kajaani
Vuokrafirmassa, koulutukseltaan sähköasen-
taja, aikoo kerrata opinnot, koska ollut muun
alan töissä
1. Olin 9–11-vuotias pikkunassikka, kun sain
olla serkkuni isän kanssa mukana vetämässä
sähköjä kesämökille. Siitä se kiinnostus lähti.
2. Tällaiset tapahtumat ovat hyviä. On asia-
osuus ja sitten jokin peli. Ohjelmassa voisi olla
jotain räväkämpääkin, vaikka paintballia – jo-
tain, mistä saisi vähän mustelmia.
3. Olin nuorisosihteerikurssilla ja siellä sovittiin,
että nähdään täällä. Meitä nuorisosihteereitä
on täällä nyt kolme paikalla.

Jotain mistä saisi vähän mustelmia
1. Miksi valitsit sähköalan? 2. Mitä toimintaa haluat Sähköliitolta? 3. Mikä sai sinut lähtemään Tampereen nuorisotapahtumaan?

Mitä jos juttelisit

tänään työpaikallasi

olevan nuoren

kanssa? Pyydä häntä

kertomaan jostain

häntä kiinnostavasta

asiasta. Kuuntele,

kysele ja asennoidu

hyväksyvällä

mielellä. Älä kritisoi

tai tuomitse. Saatat

yllättää itsesi

saamalla elämääsi

oivalluksia ja kivan

kaverin.

MiLLa Soraniva, 20, Vantaa
Vantaan ammattiopisto Variassa, 2. vuoden
sähkö- ja automaatio-opiskelija
1. Olin siinä käsityksessä, että tällä alalla työl-
listyy parhaiten. Lisäksi tykkään työvaatteista.
Turvakengät, haalarit ja muut on kivoja.
2. Edunvalvontaa. Että työehtosopimukset ovat
kunnossa. Sitä, että kun menen töihin, siellä on
joku, joka katsoo että palkat ovat kunnossa ja
oikein ja että työajat on sellaiset kuin kuuluu.
3. Liitosta tuli sähköpostia. Ajattelin, että täältä
saan tietoa liitosta sekä yleensäkin sähköalas-
ta ja työstä, jota tulen tekemään.

veera GLad, 24, Jyväskylä
Kiinteistötekniikka KS Kitek Oy, sähköasentaja
1. Tein lukion jälkeen rakennussiivoushom-
mia Lemminkäisellä. Siellä tykästyin raksahom-
miin ja menin opiskelemaan sähköalaa aikuis-
opistoon.
2. Erilaisia tapahtumia. Nuorille sellaisia
omaan arkeen liittyviä koulutuksia, joilla pu-
huttaisiin tesseistä ja palkoista ymmärrettäväl-
lä kielellä.
3. Meidän luottamusmies vinkkasi tästä. Aiheet
ja oheistoiminnot kuulostivat kiinnostavilta. En
ole ennen ollut liiton tapahtumissa, joten oli ki-
va tulla katsomaan, millaista tämä on.

GALLUP

1

2

3

4

5
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Pohjois-Euroopan johtava turva- ja ammattijalkinevalmistaja
Sievin Jalkine Oy • Korhosenkatu 24, 85310 Sievi As.
Puh. (08) 488 11 • Fax (08) 488 1200 • info@sievi.com • www.sievi.com

SIEVI ROLLER
NOPEA PUKEA
HELPPO SÄÄTÄÄ

Boa-kiristysmekanismi toimii näin:

• Vapauta nauhoitus nostamalla rullaa
• Lukitse mekanismi painamalla rulla alas
• Kiristä nauhoitus pyöräyttämällä rullaa

KATSO
ROLLER-
VIDEO

Boa® on Boa Technology
Inc.’n rekisteröimä
tavaramerkki

Sopivien turvajalkineiden valinta lähtee liikkeelle työskentely-

olosuhteista ja tehtävistä, joissa jalkineita käytetään. Yhteistä

kaikille Sievi-jalkineille ovat kulutusta kestävät materiaalit sekä

erinomainen käyttömukavuus. Kun haluat jalkineet, jotka ovat

nopeat pukea, helpot säätää sekä mukavat käyttää, valitse

Sievi-mallistosta Boa®-kiristysmekanismilla varustetut Roller-

jalkineet. Sinulle helppoa ja huoletonta – me pidämme

huolen turvallisuudesta.
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JÄSENPALVELUT Jäsenrekisterin puhelinpäivystys 03 252 0303, arkisin kello 9.00–11.00 ja 14.00–15.00

Postitusosoite: Sähköliitto, jäsenrekisteri, PL 747, 33101 TAMPERE

Lisätietoa: www.sahkoliitto.fi ja jasenrekisteri@sahkoliitto.fiKoonnut: Jonna Heiniluoma

Tilaa heti!
Kalentereita
painetaan
vain tilattu
määrä.

KAuAnKo MEnEE AiKAA JäSEnEKSi LiiTTyMiSESTä SiihEn, ETTä JäSEnKoRTTi
TuLEE PoSTiSSA KoTiin? KoSKA PiTää ALKAA hERMoSTuA, ETTä onKo
JäSEnhAKEMuKSEni EdES TuLLuT PERiLLE?

Vastaus:
Jäsenkortit tulostetaan korttifirmassa kerran kuukaudessa. Lähetämme uusien
jäsenien tiedot painoon korttien valmistusta varten aina liittymiskuukautta
seuraavan kuun alusta. Painosta tulee sitten meille yleensä puolen kuun paikkeilla
ilmoitus, että nyt kortit on postitettu. Liittymisen ja kortin vastaanottamisen välillä
voi mennä jopa puolitoista kuukautta.
Jos korttia ei ensi kuun loppuun mennessä kuulu, laita tietoa asiasta meille.

Jäsenasioissa voit aina olla meihin yhteydessä. Laita sähköpostia osoitteeseen
jasenrekisteri@sahkoliitto.fi tai soita puhelinpäivystykseen.
Vastaamme numerosta 03 252 0303 arkisin kello 9.00–11.00 ja 14.00–15.00.
– Jäsenrekisterin hoitajat –

Jos olet aloittanut yritystoiminnan, voit kuulua Sähköalojen työttömyys-
kassaan yrittäjänä enintään 18 kuukautta. Yrittäjänä oloaika palkansaaja-
kassassa ei kerrytä työssäoloehtoasi. Jos silti edelleen haluat kuulua Säh-
köalojen työttömyyskassaan, pyydä liitosta viitenumerot jäsenmaksujen
maksamista varten.
Sinulla on mahdollisuus liittyä yrittäjien työttömyyskassaan. Kun liityt yrit-

täjäkassaan kuukauden kuluessa palkansaajakassasta eroamisesta, pää-
set sinne niin sanottuna siirtyvänä jäsenenä ja varmistat, ettei ansioturvaa-
si tule katkosta.
Lisätietoja asiasta saat yrittäjien työttömyyskassan numerosta

0800 9 0888 (ma–to klo 9–16 ja pe klo 9–13) sekä sivulta www.ayt.fi.
Lue myös: Työttömyyskassa tiedottaa s. 17.

Paina sivun www.sahkoliitto.fi oikeasta yläkulmasta löytyvästä Sähköliiton
verkkopalvelut -laatikosta linkkiä Kalenteri- ja lehtitilaukset. Saat näkyviin
verkkopalvelun ohjeet. Toimi niiden mukaan.
taI
1. Kirjoita tekstiviestiin sanat Sähkö ja kalenteri sekä numeroina oma jä-
sennumerosi. Jäsennumerosi löydät jäsenkortistasi. Erota sanat ja jäsen-
numero toisistaan välilyönnillä.

Esimerkki:
Sähkö kalenteri 000000
(Korvaa esimerkin numero 000000 omalla jäsennumerollasi.)

2. Lähetä viesti numeroon 13145.
3. Onnistuneesta tilauksesta saat kuittauksen tekstiviestinä.

Eläkeläisjäsenten ja opiskelijoiden jäsenetuihin kalenteri ei
kuulu, joten he eivät voi sitä tilata.

YRITTÄJÄ – Varmista ettei
ansioturvaasi tule katkosta

Paina sivun www.sahkoliitto.fi oikeasta yläkulmasta löytyvästä Sähköliiton
verkkopalvelut -laatikosta linkkiä Kalenteri- ja lehtitilaukset. Saat näkyviin
verkkopalvelun ohjeet. Toimi niiden mukaan.
taI
1. Kirjoita tekstiviestiin sanat Sähkö ja Vasama sekä numeroina oma jäsen-
numerosi. Jäsennumerosi löydät jäsenkortistasi. Erota sanat ja jäsennume-
ro toisistaan välilyönnillä.

Esimerkki:
Sähkö Vasama 000000
(Korvaa esimerkin numero 000000 omalla jäsennumerollasi.)

2. Lähetä viesti numeroon 13145.
3. Onnistuneesta tilauksesta saat kuittauksen tekstiviestinä.

Vain eläkeläisjäsenten on tilattava Vasama erikseen.
Sopimusalajäsenille lehti tulee automaattisesti.

SopImuSalaJÄSen!
Tilaa kalenterisi lokakuun
loppuun mennessä!

elÄKelÄISJÄSen! Tilaa Vasama lokakuun loppuun mennessä!

Lähetä itsellesi uusi salasana kohdasta ˝Jos olet unohtanut salasanasi,
klikkaa tästä˝. Jos puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi ovat
jäsenrekisterin tiedoissa oikein, saat uuden salasanan matkapuhelimeesi
tai sähköpostiisi välittömästi.

Työkaluja yhdistystoimintaan
www.yhdistystoimijat.fi

unohditko verkko-
palvelun salasanan?

pidä
jäsentietosi
ajan tasalla:

www.sahkoliitto.fi
> verkkopalvelut
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RISTIKKO 8/2014

Lähetä vastauksesi 15.11. mennessä: Sähköliitto,Vasama-lehti, PL 747, 33101 Tampere.

Oikein vastanneiden kesken arvomme yllätyspalkinnon.

Nimi: .............................................................................................................................................................................................................................

Osoite: ..........................................................................................................................................................................................................................

#

Tee osastollesi kotisivut Yhdistysavaimella
Yhdistysavain on erityisesti yhdistyksille suunnattu nettisivutyökalu, jolla hoituvat niin kotisivut kuin jäsenviestintäkin.
Yhdistysavaimella yhdistysaktiivit voivat itse rakentaa hyvännäköiset ja toimivat sivut ilman aiempaa kokemusta
nettisivujen teosta. Sähköliiton osastoilla on mahdollisuus käyttää Yhdistysavainta alennetuin sopimushinnoin.

Kokeile ilmaiseksi:www.yhdistysavain.fi/liitot/sahkoliitto

1. Mitkä ovat seuraavien
suomalaisten olympiavoittajien
lajit?
a) Ville Tuulos (Antwerpen 1920)
b) Kyösti ''Köpi'' Lehtonen
(Melbourne 1956)
c) Kaija Mustonen (Grenoble 1968)

2. kenen koiria ovat?
a) Ran Tan Plan
b) Rin Tin Tin
c) Ressu

3. Minkä maalaisia ovat seuraavat
tupakkamerkit?
a) Gaulois
b) Karelia
c) Form

4. Mitkä ovat seuraavien
muusikoiden soittimet?
a) Kimmo Pohjonen
b) Aku Syrjä
c) Hasse Walli

5. Mille maille kuuluvat?
a) Galapagossaaret
b) Muhun saari
c) Jan Mayenin saari

6. Mistä kaupungeista ovat
kotoisin uSA:n koripalloliiga
nBA:n joukkueet
a) Celtics
b) Bulls
c) Lakers

7. ketkä olivat seuraavien
murhamiesten uhreja?
a) James Earl King
b) Gavrilo Princip
c) Eugen Schauman

8. Mitkä ovat seuraavien
lautapelien kotimaat?
a) Monopoli
b) Afrikan tähti
c) Trivial Pursuit

9. Mitkä maat sotivat keskenään?
a) Ns. jalkapallosodan 1969–1980
b) 30.11.1939–13.3.1940
c) Maaliskuu–kesäkuu 1982

10. Mistä tunnetaan seuraavat
henkilöt?
a) Emanuel Wynne
b) John Dillinger
c) Ruben Oskar Auervaara

?
?

?
?
?
?
?

Voltti-
VISA

1.a)Kolmiloikka(voittotulos
14.50)b)Kreikkalais-roomalainen
paini(alle67kg)c)Pikaluistelu
(1500m)
2.a)LuckyLukeb)KersanttiRusty
c)JaskaJokunen
3.a)Ranskab)Kreikkac)Suomi
4.a)Harmonikkab)Rummut
c)Kitara
5.a)Ecuadorb)Viroc)Norja
6.a)Bostonb)Chicago
c)LosAngeles
7.a)MartinLutherKing
b)ArkkiherttuaFransFerdinand
c)NikolaiBobrikov
8.a)USAb)Suomic)Kanada
9.a)ElSalvadorjaHonduras
b)Talvisota–SuomijaNeuvosto-
liittoc)Falklandinsota–Englanti
jaArgentiina.
10.a)Merirosvo(käytti
ensimmäisenämerirosvolippua)
b)Amerikkalainenpankkiryöstäjä
(1903–1934)c)Suomalainen
naistennaurattajajahuijari
(1906–1964)

VASTAUKSET



TYÖTTÖMYYSKASSA Koonnut: Jonna Heiniluoma

Päivystys: 03 252 0300, arkisin klo 9.00–11.00 • Hakemusten postitusosoite: Sähköalojen työttömyyskassa, PL 774, 33101 TAMPERE • Lisätietoa: www.sahkoliitto.fi/tyottomyyskassa ja ttkassa@sahkoliitto.fi
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Eläkeuudistuksesta tehdyn sopi-
muksen mukaan ansiopäivärahan
taso suojataan 58 vuotta täyttänei-
den kohdalla. Ansiopäivärahaa ei
laskettaisi uudelleen, jos 58-vuo-
tias henkilö työllistyy uudelleen ja
uusi ansiopäiväraha on aiempaa
pienempi.
Työmarkkinaosapuolten kesken

laaditun sopimuksen mukaan suo-
ja saatetaan voimaan mahdollisim-
man pian, kuitenkin viimeistään
1.7.2015.

LiSäPäiviin Ei
ToiSTAiSEkSi MuuToSTA
Ikääntyneille pitkäaikaistyöttömil-
le voidaan maksaa ansiopäivära-

ha niin kutsuttuina lisäpäivinä* sen
kalenterikuukauden loppuun, jona
henkilö täyttää 65 vuotta.
Lisäpäiväoikeutta koskeviin ikä-

rajoihin ei tehty eläkeuudistuksen
yhteydessä muutoksia. Muutostar-
ve arvioidaan kuitenkin uudelleen
viimeistään vuonna 2019.

uudELLEEnTyöLLiSTyMiSTä
TuETAAn PALkkATuELLA
Ikääntyneille työttömille otetaan
eläkeuudistuksesta tehdyn sopi-
muksen mukaan käyttöön pitkäkes-
toinen palkkatuki.
Työnantaja voi saada palkkatu-

kea, kun palkkaa työttömän työnha-
kijan, jolla on vaikeuksia työllistyä.

Palkkatuki on aina harkinnanvarai-
nen, ja se perustuu työttömän työn-
hakijan tarpeisiin. TE-toimisto ar-
vioi, kuinka hyvin palkkatuettu työ
parantaa työttömän ammattitai-
toa, osaamista ja työllistymistä se-
kä päättää tuen suuruuden ja kes-
ton tapaus kerrallaan.
Tukea voidaan maksaa myös

tuntimäärältään alhaiseen työsuh-
teeseen, jos TE-toimisto pitää palk-
katukea osa-aikatyöhön tarkoi-
tuksenmukaisena ja osa-aikatyö
edistää henkilön mahdollisuuksia
päästä työmarkkinoille. Tämä voi
olla perusteltua esimerkiksi osatyö-
kykyisten työllistymisen kannalta.

Jos henkilöllä on työssäoloaikaa viimeisen 20 vuo-
den aikana vähintään viisi vuotta, ansiopäivärahaa
voidaan maksaa myös 500 päivän enimmäisajan
jälkeen niin sanottuina lisäpäivinä

" vuosina 1950–1954-syntyneille: Jos vuosina
1950–1954 syntynyt henkilö täyttää 59 vuotta en-
nen kuin hänen 500 päivän enimmäisaikansa täyt-
tyy, hänelle voidaan maksaa 500 päivän lisäksi an-
siopäivärahaa sen kalenterikuukauden loppuun,
jonka aikana hän täyttää 65 vuotta.

$ vuosina 1955–1956 syntyneille: Jos vuonna
1955–1956 syntynyt täyttää 60 vuotta ennen kuin

hänen 500 päivän enimmäisaikansa täyttyy, hänel-
le voidaan maksaa 500 päivän lisäksi ansiopäivä-
rahaa sen kalenterikuukauden loppuun, jonka ai-
kana hän täyttää 65 vuotta.

! vuonna 1957 tai sen jälkeen syntyneille: Jos
vuonna 1957 tai sen jälkeen syntynyt henkilö täyt-
tää 61 vuotta ennen kuin hänen 500 päivän enim-
mäisaikansa täyttyy, hänelle voidaan maksaa 500
päivän lisäksi ansiopäivärahaa sen kalenterikuu-
kauden loppuun, jonka aikana hän täyttää 65
vuotta.

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen työttömyysturvalain muuttami-
sesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ansiopäivärahan laskenta-
sääntöä siten, että ansiopäiväraha laskisi yli 3 115 euroa ansaitsevien ja
korotettua ansiopäivärahaa saavien kohdalla. Muutos vaikuttaisi niiden hen-
kilöiden ansiopäivärahaan, joiden työssäoloehto täyttyy 1.1.2015 tai sen jäl-
keen ja joiden ansiopäiväraha lasketaan tämän vuoksi ensimmäistä kertaa
tai uudelleen.

AnSioPäiväRAHAn TAiTEkoHTA 3 115 EuRoon
Ansiopäivärahan taitekohdalla tarkoitetaan sitä palkkasummaa, jonka ylittä-
vä osa kerryttää ansiopäivärahaa pienemmällä korvausprosentilla.
Esityksen mukaan ansiopäivärahan taitekohtaa alennettaisiin. Nykyinen tai-
tekohta on yhtä suuri, kuin 105-kertainen peruspäiväraha (3 443 € vuonna
2015). Uusi taitekohta olisi 95-kertaisen peruspäivärahan suuruinen (3 115
€ vuonna 2015).

Esimerkkejä muutoksen vaikutuksesta:
Työttömyyttä Päiväraha Ehdotuksen Vaikutus
edeltänyt nykytilanteen mukainen
palkka mukaan päiväraha

vuonna 2015 vuonna 2015
2 000 €/kk 1 249 €/kk 1 249 €/kk -
3 000 €/kk 1 680 €/kk 1 680 €/kk -
4 000 €/kk 2 014 €/kk 1 932 €/kk -82 €/kk
5 000 €/kk 2 205 €/kk 2 123 €/kk -82 €/kk

koRoTETun AnSioPäiväRAHAn koRvAuSPRoSEnTTi LASkEE
Ansiopäiväraha voidaan maksaa korotettuna pitkän työhistorian perusteella
tai työllistymistä edistävän palvelun ajalta.
Esityksen mukaan korotetun ansiopäivärahan korvausprosentti laskisi taite-
kohtaan asti 65 prosentista 58 prosenttiin ja taitekohdan ylittävältä osalta
37,5 prosentista 35 prosenttiin.

Esimerkkejä muutoksen vaikutuksesta:
Työttömyyttä Korotettu Ehdotuksen Vaikutus
edeltänyt päiväraha mukainen
palkka nykytilanteen korotettu

mukaan päiväraha
vuonna 2015 vuonna 2015

2 000 €/kk 1 491 €/kk 1 400 €/kk - 91 €/kk
3 000 €/kk 2 113 €/kk 1 950 €/kk -163 €/kk
4 000 €/kk 2 629 €/kk 2 340 €/kk -289 €/kk
5 000 €/kk 2 988 €/kk 2 675 €/kk -313 €/kk

Taulukossa on huomioitu myös esitetty taitekohdan muutos.

ESiTykSEn TAvoiTTEET
Esityksen tavoitteena on säästää 50 miljoonaa euroa valtion työttömyyspäi-
värahamenoista siten, että säästöt kohdistuvat korkeimpia työttömyyspäivä-
rahoja saaviin.

Lähde: HE 151/2014

kukA on
yRiTTäjä
TyöTTöMyyS-
TuRvASSA?
Yrittäjäksi katsotaan työttömyysturvalain
mukaan henkilö, joka on
1. YEL- tai MYEL-vakuutusvelvollinen
2. TyEL-vakuutettu osa-omistaja tai perheenjä-
sen

• joka omistaa vähintään 15 % tai yhdessä
perheensä kanssa vähintään 30 %
yrityksestä, jossa hän työskentelee
johtavassa asemassa.

• joka työskentelee yrityksessä, josta hän
tai hänen samassa taloudessa asuva
perheensä omistaa vähintään 50 %

Suurimpien ansiopäivä-
rahojen taso laskee
vuodenvaihteessa?

Eläkeuudistus vaikuttaa myös
työttömyysturvaan

*Lisäpäivät

Jos olet yrittäjä tai aloitat yritystoiminnan, muista tarkistaa jäsenrekisteristä tai kassasta, että olet
vakuutettu oikeassa kassassa, yrittäjäkassassa tai Sähköalojen työttömyyskassassa, jottet työttö-
myyden kohdatessa jää ilman ansiosidonnaista päivärahaa!

Lue myös juttu

yrittäjä –

varmista ettei

ansioturvaasi

tule katkosta

sivulta 15.

yyty yn vastauksista

1414

PALAUTETT
KASSALL

Lainauksia kassan teettämän jäsenty

Etuusk e
hermostumatta rautalangasta,
kun en millään ollut ymmärtää
mitä lakipykälä tarkoitti.
Ruusut hänelle!

Hyviä
tyyppejä!

T
LL
TA
LE

Sähköpostiviesteihin
saa nopeasti
vastauksen.

käsittelijä väänsi minulle
stumatta

pejä!

Asialleen omistautune
ita,

ystävällisiä ja varmoja

ongelmien hoitamises
sa

yväisyyskyselyn vastauk i

essa....

Hemmetin

hyvää toimin
taa kovan

kuormituksen
alla olevilta

naisilta.
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20.11.2014 ilmestyvään Vasamaan tulevat osastojen ilmoitukset pyydämme toimittamaan

maanantaihin 10.11.2014 kello 15.00 mennessä. Toimita osastosi ilmoitus sähköisesti lomakkeella:

www.sahkoliitto.fi/jasenpalvelut/osastot-toimivat/ilmoita-tapahtumasta
OSASTOT TOIMIVAT

001 oulun SäHköTyönTekiJäin
aMMaTTioSaSTo 001 Ry
Sääntömääräinen syyskokous pide-
tään osaston uudistetuissa tiloissa
(Rautatienkatu 16 D 46) tiistaina
25.11.2014 alkaen klo 17.00 (si-
säänkäynti Rautatienkadun puolel-
ta). Kokouksessa käsitellään sään-
tömääräiset ja ajankohtaiset asiat.
Kaikki osaston jäsenet ovat erittäin
tervetulleita. Tulkaa joukolla vaikut-
tamaan! Tilaisuudessa kahvitarjoilu
ja pientä purtavaa. - Hallitus

Perinteinen pikkujoulu pidetään
hotelli Lasaretin Yrjön-salissa
(Kasarmintie 13) perjantaina
28.11.2014 alkaen klo 19.00.
Tarjolla on herkullinen jouluate-
ria ja ohjelmaa. Mukaan mah-
tuu 100 ensimmäistä ilmoittau-
tujaa rajallisten tilojen vuoksi.
Pikkujouluihin osallistujilta ke-
rätään 5 € omavastuu, joka oi-
keuttaa viiteen arpalippuun
tapahtuman perinteisissä arpa-
jaisissa. Ilmoittautuminen ta-
pahtuu maksamalla omavastuu
5 € / osallistuja ammattiosas-
ton tilille FI39 5542 8520 0219
96 perjantaihin 14.11.2014
mennessä. Maksun viestikent-
tään tulee laittaa osallistujien
nimet. Lisätietoja Jukka Lallil-
ta numerosta 040 747 5480 ja
www.osasto001.fi. Tervetuloa,
toivottaa osaston hallitus.

004 Kemijoen energia-alan
TyönTekiJäT Ry
Sääntömääräinen syyskokous lau-
antaina 29.11.2014 Hotelli Poh-
janhovissa klo 17.00. Kokoukses-
sa käsitellään sääntömuutosasia.
Kokouksen jälkeen pikkujoulu-
ateria. Sitovat ilmoittautumiset
21.11.2014 mennessä martti.myl-
lykangas@gmail.com p. 040 739
2034

005 lounais-Hämeen
SäHköTyönTekiJäin
aMMaTTioSaSTo Ry
Sääntömääräinen syyskokous pi-
detään lauantaina 22.11.2014 klo
12.00 Forssan Järjestöjentalol-
la, Kuhalankatu 17. Kokouksen jäl-
keen ruokailu Ravintola Marttinas-
sa. Tervetuloa! - Hallitus

011 TaMPeReen Seudun
SäHköalanTyönTekiJäT Ry
Osaston sääntömääräinen syysko-
kous keskiviikkona 26.11.2014 kel-
lo 18.00 osaston toimistolla, osoit-
teessa Näsilinnankatu 33 b A 25.
Käsitellään sääntöjen määräämät
asiat. Tervetuloa!

013 HyVinkään
SäHköalanTyönTekiJäin
aMMaTTioSaSTo Ry
Hyvinkään Sähköalantyöntekijäin
ammattiosaston syyskokous pide-
tään ravintola Harlekiinin alakerran
kabinetissa 19.11.2014 klo 17.30.
Kokouksessa käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Osasto tarjoaa päi-
vällisen. Tervetuloa!

016 HaMinan SäHköoSaSTo Ry
Osaston sääntömääräinen syys-
kokous tiistaina 11.11.2014 klo
18.00, hallitus jo 17.30, Varuskun-
takerholla, Kadettikoulunkatu 3,
49400 Hamina. Käsiteltäviä asioi-
ta mm. osaston uudet säännöt se-
kä sääntömääräiset asiat. Tervetu-
loa! Terveisin, 016 hallitus.
Pikkujoulumatka kylpylään Tal-

linnaan 13.12. - 14.12.2014. Ma-
joitus Tallink Spa Hotel. Sitovat il-
moittautumiset Ylermi Suvirannalle
31.10.2014 mennessä p. 040 518
3256. Terveisin, 016 hallitus.

018 HäMeenlinnan
SäHköTyönTekiJäT Ry
Syyskokous pidetään torstaina
27.11.2014 klo 17.30 Popinossa,
Raatihuoneenkatu 11, Hämeen-
linna. Ennen virallista kokousta on
vakuutusyhtiö IF:n esittely. Kaikki

jäsenet tervetulleita, ruokailu koko-
uksen jälkeen.
Teatteripikkujoulu ERÄS-teatte-

rilla perjantaina 12.12. klo 19.00.
Esityksenä on Marita Kärkkäisen
”Pumppuasema”. Näytöksen jäl-
keen iltapalaa ja palan painiketta.
Jäsenet seuralaisineen tervetullei-
ta! Ilmoittautumiset 5.12. mennes-
sä, rauno.vuorinen@ssab.com tai
040 522 3628. Rajoitettu mää-
rä mahtuu mukaan, varaa paikka-
si heti.

021 PoRin Seudun
SäHköalanTyönTekiJäT Ry
Osaston syyskokous keskiviikko-
na 26.11. kello 18.00 ravintola Lii-
sanpuistossa. Esillä sääntömääräi-
set asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
- Hallitus

022 laPPeenRannan Seudun
SäHköalanTyönTekiJäT Ry
Osaston syyskokous 12.11.2014
klo 18.00, Hotelli Lappeen kokous-
tilat. Asioina sääntömääräiset asiat
ja muut esille tulevat asiat. Kokouk-
sen jälkeen tarjoillaan illallinen.
Osaston pikkujouluja vietetään

lauantaina 22.11.2014 klo 18.30
Hotelli Patriassa 1920-luvun Caba-
ret show'n ja tanssimusiikin mer-
keissä, sisältäen perinteisen pikku-
joulupöydän. Hinta 20 € / henkilö.
Tilaisuus on avec. Paikkoja rajoi-
tettu määrä. Mukaan sopii 60 hen-
keä ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ilmoittautumiset 2.11.2014 men-
nessä Jani Herranen p. 050 3901
752, vara Ari Hakuli p. 050 3900
737. - Hallitus 2014

024 VaRkauden SäHköalan-
TyöTekiJäin aMMaTTioSaSTo Ry
Osaston pikkujoulut pidetään Jy-
väskylässä 29.-30.11.2014. Oh-
jelmassa teatteriesitys ”Lainahöy-
henissä” klo 13.00. Majoittuminen
ja ruokailu hotelli Aleksandrassa.
Matkan hinta 65 €/henkilö. Sitovat
ilmoittautumiset Veli-Matille 7.11.
mennessä, puh. 040 511 3527 koti

/ 040 356 6480 työ. (Paikkoja va-
rattu 40:lle) - Hallitus

026 JyVäSkylän
SäHköalanTyönTekiJäT Ry
Osaston nuorten toimintailta pide-
tään lauantaina 15.11.2014 klo
16.30 - 22.30. Mukaan mahtuu
12 ensiksi ilmoittautunutta. Oma-
vastuu 25 €, sisältäen karting-ajot,
ruoan ja saunan. Lisätietoa ja il-
moittautumiset Niko Pitkänen, ni-
ko.pitkanen@gmail.com.
Perinteistä pikkujoulua vietäm-

me Hankasalmen Revontulessa
lauantaina 29.11.2014. Runsaan
jouluaterian jälkeen meitä tanssit-
taa Souvarit. Lähtö Harjukadun ti-
lausajo-laiturista klo 17.00. Ilmoit-
tautumiset osaston toimistolle
päivystysaikaan 14.11. mennes-
sä. Jäsenet 10 € ja avecit 30 €. Lin-
ja-autoon mahtuu 50 henkilöä. -
Hallitus
Sääntömääräinen syyskokous pi-

detään osaston toimistolla, Vapau-
denkatu 79 A, tiistaina 2.12.2014
klo 19.00 alkaen. Esillä sääntö-
määräiset ym. esille tulevat asiat.
Tervetuloa! - Hallitus

027 MänTän
SäHköTyönTekiJäT Ry
Syyskokous tiistaina 18.11.2014
klo 18.00, ravintola Isabella, Vilp-
pula. Kahvitarjoilu.
Jouluruokailu perjantaina

28.11.2014 klo 18.00, Pumppu-
mestari, Mänttä. Ilmoittautumiset
perjantaihin 21.11.2014 klo 12.00
mennessä Kari Nousiaiselle puh.
044 286 5266. Tervetuloa.

032 PudaSJäRVen
SäHköaloJen
aMMaTTioSaSTo Ry
Osaston sääntömääräinen syys-
kokous Fortumin saunaosastol-
la, Sähkötie 2, perjantaina 14.11
2014 klo 18.00. Kaikki mukaan!
Terveisin toimikunta.

036 kuoPion
SäHköalanTyönTekiJäT Ry
Osaston syyskokous pidetään
29.11.2014 klo 16.00 Hotelli Cu-
mulus Kuopio. Käsitellään osaston
syyskokoukselle sääntöjen määrää-
mät asiat. Ruokailu kokouksen jäl-
keen. Osaston hallituksen kokous
pidetään klo 15.00. Tervetuloa!
- Hallitus

038 naanTalin
VoiMalaiToSTyönTekiJäT Ry
Sääntömääräinen syyskokous pi-
detään Naantalin Ravintola Kala
Trapissa 7.11.2014 klo 18.30. Ko-
kouksen jälkeen osallistujille tarjo-
taan päivällinen. Jäsenet tervetu-
loa! - Hallitus

039 TieToliiKenne- ja infor-
MaaTioTekniikka oS. 039
Sääntömääräinen syyskokous
28.11.2014 Klo 17.30 - 20.00 Ho-
telli Arthur, Vuorikatu 19, 00100
Helsinki. Sääntömääräisten asioi-
den lisäksi kokouksessa päätetään

myös sääntömuutosasiasta. Kevät-
kokouksen esityslistalle uusi koh-
ta, jossa päätetään toimitetaanko
liitolle sääntöjen 4 §:n 3. momen-
tissa tarkoitetut asiakirjat touko-
kuun loppuun mennessä. Osasto
tarjoaa kokouksen jälkeen ruokai-
lun. Ilmoittautumiset viimeistään
24.10.2014 mennessä osaston pu-
heenjohtajalle Matti Keränen, mat-
ti.keranen@fi.relacom.com tai p.
050 555 2328.

041 TuRun Seudun
SäHköTyönTekiJäT Ry
Turun Seudun Sähkötyöntekijät ry
osasto 041 sääntömääräinen syys-
kokous torstaina 11.12.2014 klo
18.00. Kuntoutuskeskus Petrea,
sininen sali, Peltolantie 3, 20720
Turku. Esillä sääntömääräiset asiat.
Tarjolla iltapalaa. Sähköliiton edus-
taja paikalla. Tervetuloa mukaan!
- Osaston hallitus

043 PoRVoon
SäHköTyönTekiJäT Ry
Sääntömääräinen syyskokous
13.11.2014 alk. klo 18.00 Raksan
toimistolla. Käsitellään esityslistan
mukaiset ja muut esille tulevat asi-
at. Tervetuloa! - Hallitus
Pikkujouluruokailu 28.11.2014

klo 19.00 Ravintola Iris, Aleksante-
rinkatu 20, Porvoo. Sitovat ilmoit-
tautumiset 16.11. mennessä sih-
teeri Heikki Mattilalle ilt. p. 040
525 8069 tai osaston kotisivujen
kautta www.porvoonsahkotyonteki-
jat.net ”ota yhteyttä ja/tai ilmoittau-
du” otsikon kautta sihteerille.

046 Harjavallan säHKö-
aloJenTyönTekiJäT Ry
Osaston sääntömääräinen syys-
kokous pidetään torstaina
27.11.2014 klo 18.00. Paikkana
Pitkäjärven Vapaa-ajankeskus, Ur-
heilutie 15, Kokemäki. Käsitellään
sääntöjen määräämät asiat. Koko-
uksen jälkeen ruokailu. Tervetuloa!

049 HelSingin
SäHköalanTyönTekiJäT Ry
Sääntömääräinen syyskokous pi-
detään 21.11.2014 klo 17.00 Kir-
jantalolla, Kirjatyöntekijänkatu 10
B, Helsinki. Kokouksessa käsitel-
lään sääntöjen määräämät asiat.
Kahvitarjoilu ja iltapala. Tervetuloa!
- Hallitus

049 HelSingin SäHköalan-
TyönTeKijäT ry / eläKeläiseT
Perinteinen pikkujoulu 13.12.2014
klo 13.00 Helsingin kaupungin
teatterin suurnäyttämöllä, osoit-
teessa Eläintarhantie 5. Esitettävä
kappale on Sarjahurmaaja, ohjaaja-
na Neil Hardwig. Väliajalla kahvitar-
joilu. Ilmoittautuminen 8.11. men-
nessä Pekka Seppä p. 040 561
3715 tai Markku Sallinen p.
040 503 8538 ja maksamalla 30
€ / hlö Nordean tilille FI 472 065
1800 1382 46, viite 2422. Terve-
tuloa viihtymään yksin tai avecin
kanssa! Lippuja rajoitetusti.

Jatkuu sivulla 20
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Teksti ja kuva: RiiTTa kallio

Kokkolan Seudun Sähköalantyöntekijöiden
hallituksen koolle saaminen kesäaikaan

on aika mahdoton tehtävä. Veneilykauden lop-
pumainingeissa koolle kutsuttu osasto 067:n
hallitus huomasi kuitenkin, että puolet poru-
kasta ei päässytkään paikalle. Syynä eivät täl-
lä kertaa olleet vesiesteet, paremminkin maal-
liset ja taivaalliset murheet.
Osaston puheenjohtaja Jarmo Fagernesil-

le ilmaantui äkillinen ylivoimainen este, vara-
puheenjohtaja-nuorisosihteeri Sami Pesola oli
sähköistysalan tes-neuvotteluissa Helsingissä
ja osaston pitkäaikainen, pian eläköityvä talo-
udenhoitaja-majaisäntä Hannu Vallin samoin
kuin porukan kuopusMatti Tepsell olivat kiin-
ni muualla.
Syysflunssan kourissa niiskuttava osaston

sihteeri Jarkko kolppanen raahautui urheas-
ti kokouspaikalle SAK:n aluetoimiston tiloihin
”Kuparitalon” kupeeseen. Seurakseen hän sai
hallituksen jäsenet ilkka Jylhän, Jarmo lah-
nalammen ja Henrik Härmälän.

Kokkolan osasto kokoaa
alueen sähköammattilaiset

Miehet havaitsivat olevan-
sa vajaalukuisia ja vailla pää-
tösvaltaa, joten porukka pää-
tyi keskustelemaan vapaasti
ajankohtaisista aiheista, alu-
een työtilanteesta, huolto- ja
kunnossapitoalan työehtoso-
pimuksesta, osaston mökin
käytöstä ja tulevista virkistys-
tapahtumista.

SekaoSaSTo kokoaa
SäHköaMMaTTilaiSeT
Kokkolan Seudun Sähköalantyöntekijöissä on
jäseniä 388, eläkeläiset ja oppilasjäsenet mu-
kaan lukien. Porukka koostuu eri sopimus-
alojen jäsenistä. Kaikista isoista työhuone-
kunnista on pyritty saamaan edustus osaston
hallitukseen.
Neljä paikalla ollutta hallituksen jäsentä

edusti kolmea eri sopimusalaa. Maintpartnerin
luottamusmies Jarmo Lahnalampi esitteli huol-
to- ja kunnossapitoalan ”ruskeaa” työehtosopi-
musta kriittisin äänenpainoin.
– Tämä kirja ei ole mikään urakkamiehen

unelma. Tässä urakoista sanotaan vain, että
urakka korottaa keskituntiansiota seitsemän
prosenttia. Se ei ole riittävä ohjeistus kaikissa
kohteissa. Kyllä meilläkin pitäisi olla sähköis-

tysalalla käytäntönä olevat
työmaasopimukset ja urak-
kamääräykset. Nyt ohjeis-
tus on turhan väljä ja liikaa
asioita jää työnantajan pää-
tettäväksi, Lahnalampi har-
mittelee.

oSaSTo HyVin
eduSTeTTuna
liiToSSa
Aren luottamusmiehenä toi-

miva Jarkko Kolppanen puolestaan oli tyytyväi-
nen sähköistysalan tessiin, jonka neuvottelu-
jen etenemisestä osaston hallitus saa suoraa
tietoa neuvottelupöydässä olevalta Sami Pe-
solalta. Muutenkin osasto 067 on hyvin edus-
tettuna liiton luottamuselimissä, etunenässä
puheenjohtaja Fagernäs, joka vaikuttaa hal-
lituksessa ja johtaa jäsenpalveluasiain johto-
kuntaa.
Kokkolan seudun työtilannetta sähköisillä

aloilla oli helppo peilata paikalla olleiden osas-
tolaisten kautta. Huolto- ja saneeraushommia
tuntuu riittävän, mutta urakkapuoli on harvo-
jen isojen työmaiden varassa.
– Täällä on teollisuutta aika paljon, joten

huoltotöitä aina riittää, tuumii Boliden Kokko-
lalla työskentelevä sähköasentaja Ilkka Jylhä.

yHTeiSHenkeä yHTeiSilTä ReiSSuilTa
Keskellä Kokkolaa kokoontunut osaston
hallitus kertoo pitävänsä loppukevään ja
alkusyksyn kokouksensa osaston majalla
Honkaluodossa. Tilavaa merenrantamökkiä
voivat kaikki osaston jäsenet käyttää pientä
korvausta vastaan.
– Majan käyttö on vähentynyt alkuajois-

ta. Monilla on nykyään oma mökki, joten
osaston maja on aika vähällä käytöllä. Pik-
kujoulukin vietetään keskustan ravintolas-
sa, Jarkko Kolppanen selittää.
– Paitsi pikkujouluihin, osaston rivijäse-

niä pyritään saamaan joka vuosi mukaan
virkistysmatkoille, joiden ohjelmiin sisällyte-
tään kulttuuria, urheilua ja esimerkiksi teh-
daskäyntejä. Näillä reissuilla luodaan yh-
teishenkeä ja päästään vertailemaan eri
firmojen henkilöstöpolitiikkoja, Ilkka Jylhä
tiivistää.
Jarkko Kolppanen pitää yllä osaston näp-

päriä kotisivuja, josta jäsenet löytävät tar-
peellista tietoa.
– Yhdistysavaimen kotisivupalvelu sääs-

tää aikaa ja vaivaa, sanoo Kolppanen ja kiit-
telee myös Ulwin-urakkaohjelman uudista-
mista.!

Jarkko Kolppanen, Ilkka Jylhä,

Jarmo Lahnalampi ja Henrik

Härmälä päivittivät sähköisten

alojen tilannetta kokouksessaan

Kokkolan kuparitalon kupeessa.

067 kokkolan Seudun Sähköalantyöntekijät ry
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OSASTOT TOIMIVAT

057 EtElä-Pohjanmaan Sähkö-
alantyöntEkijäin oSaSto ry
Lähdemme puolisojen kanssa pik-
kujouluristeilylle Viking Gracella
Turusta Tukholmaan 12.12. Läh-
tö Seinäjoen matkahuollon pihas-
ta perjantaina klo 14.30. Laiva tu-
lee takaisin Turkuun lauantaina
klo 19.50, Seinäjoella noin 02.30.
Matkaan sisältyy illallis-buffet,
2-hengen hytit ja aamupala. Oma-
vastuu jäseniltä 20 € ja avec 40 €.
Sitovat ilmoittautumiset sähköpos-
tilla ja omavastuut osaston tilille
31.10. mennessä. Ilmoittautumiset
jekoskela@jippii.fi (nimet ja synty-
mäajat) ja maksut tilille FI61 1140
3000 4116 55.
Osasto 057 järjestää syyskoko-

uksen Seinäjoella 7.11. Sokos Ho-
tel Lakeuden 8. krs:n näköalakabi-
netissa. Kokous alkaa klo 19.00,
jonka jälkeen ruokailu ja sauna. Ko-
kouksessa käsitellään sääntömuu-
tos. Lisätietoja Hannu Hölsöltä,
hannunlaatikko@gmail.com tai pu-
helimella 040 864 3567.

058 joEnSuun Sähköalan-
työntEkijät ry
Osaston syyskokous pidetään Te-
atteriravintolassa (Tornikabinet-
ti) 18.11.2014 klo 18.30. Käsitel-
tävät asiat: sääntömääräiset asiat
ja sääntömuutos. Kokouksen jäl-
keen tarjolla iltapalaa. Tervetuloa!
- Hallitus

059 lahdEn
SähköalantyöntEkijät ry
Osaston sääntömääräinen syys-
kokous pidetään 21.11.2014 klo
18.00 alkaen. Paikkana Saunaklu-
bi, Saimaankatu 8, Lahti. Käsitel-
lään normaalit kokousasiat, sekä
osaston vuosittain liitolle toimitet-
tavien asiakirjojen sääntömuutos-
asia. Kokouksen jälkeen ruokailu ja
vapaata seurustelua saunomisen
merkeissä.
Osaston syysristeily (Baltic

Queen) ja kylpylämatka (Hotel Spa
Aqva Rakvere) 28.-30.11.2014.
Lähtö 28.11.2014 klo 15.45 linja-
autoaseman tilausajo-laituri, laiva
lähtee klo 18.30, 29.11.2014 bus-
simatka Rakvereen, päivä kylpyläs-
sä, 30.11.2014 aamiainen hotellis-
sa, paluu Tallinnaan. Laiva lähtee
klo 19.30, Helsinki klo 21.30, Lahti
noin klo 23.00. Matkan hinta 150
€/henkilö. Ilmoittautumiset ja mak-
sut osaston toimistolle 3.11.2014
mennessä päivystysaikana. Lisätie-
toja osaston toimistolta päivystysai-
kana, puh. 044 051 0859 tai Pertti
Simolalta, puh. 040 722 8621. No-
peimmat ehtivät mukaan! Vapaa-
ajan jaosto

060 mikkElin
SähköalantyöntEkijät ry
Sääntömääräinen syyskokous pi-
detään perjantaina 14.11.2014 klo
18.00 hotelli Cumuluksessa, Mi-
konkatu 9. Kokouksen jälkeen ruo-
kailu ravintola Huviretkessä. Terve-
tuloa! - Hallitus

062 lohjan SähköalojEn
ammattioSaSto ry
Sääntömääräinen syyskokous pi-

detään perjantaina 7.11.2014 klo
18.00 Metallitupa, Tehtaankatu 9,
Lohja. Esillä sääntöjen määräämät
asiat. Kokouksen jälkeen ruokailu.
Hallitus kokoontuu klo 17.00. Ter-
vetuloa! - Hallitus

065 iiSalmEn
SähköalantyöntEkijät ry
Osaston sääntömääräinen syysko-
kous pidetään torstaina 6.11.2014
klo 18.00, paikkana Iisalmen Ros-
so, Tuuva-kabinetti. Käsitellään
sääntöjen määräämät asiat. Koko-
uksen jälkeen ruokailu. Tervetuloa!

067 kokkolan SEudun
SähköalantyöntEkijät ry
Kokkolan Seudun Sähköalantyönte-
kijät järjestää jäsenille + aveceille
pikkujoulut 29.11.2014 klo19.00
hotelli Kaarlessa. Ilmoittautuminen
tapahtuu maksamalla ilmoittautu-
mismaksu 10 €/hlö, 12.11. men-
nessä osaston tilille: Op FI03 5162
0020 1477 68. Tervetuloa!
Syyskokous 12.11.2014 SAK:n

ammattiosastojen toimistolla klo
19.00. Esillä sääntömuutosasiat ja
hallitus vuodelle 2015. Kokouksen
jälkeen ruokailu. Tervetuloa!

073 kurikan SähköalojEn
oSaSto ry
Sääntömääräinen syyskokous tors-
taina 13.11.2014 Ilmajoen Krou-
vissa klo 18.00. Aloitetaan vaih-
teeksi ruokailulla, jonka jälkeen
kokoustetaan. Kokouksessa käsi-
tellään sääntömuutosasia. Tervei-
sin hallitus.

074 kuuSankoSkEn
SähkömiEhEt ry / EläkEläiSEt
Kuusankosken Sähkömiehet os. 74
eläkejaoston marraskuun kokous
5.11.2014 klo 13.00 Kettumäen
palvelukeskuksessa. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!

079 haukiPutaan
SähköalantyöntEkijät ry
Osaston sääntömääräinen syysko-
kous 19.11.2014 klo 17.00 Hauki-
putaan Sähköosuuskunnalla, Mar-
tinniementie 31. Kokouksessa
käsitellään sääntöjen sille määrää-
mät asiat ja sääntömuutos. Terve-
tuloa! - Hallitus

080 hEinolan SähkömiEhEt
ammattioSaSto 80 ry
Osaston syyskokous pidetään
21.11. klo 18.00 alkaen Drink Bar
Bulmerissa. Kokouksen aiheina
osaston mökin tonttiasiat.
Tervetuloa.

083 PargaS ElbranchErnaS
avdElning rf
Sääntömääräinen syyskokous pide-
tään torstaina 6.11.2014 klo 18.30
Pizzeria Veneziassa, Kauppiaiskatu
7. Kokouksessa käsitellään sääntö-
jen määräämät asiat sekä sääntö-
muutos. Kokouksen jälkeen ruokai-
lu. Tervetuloa! - Hallitus

094 raahEn SähkömiEhEt ry
Syyskokous 25.11.2014 klo 19.00,
osaston toimitilat, Ratsukatu 5 E,
Raahe. Asioina sääntöjen syyskoko-

ukselle määräämät asiat ja uusien
sääntöjen käyttöön ottaminen. Ko-
kouksen jälkeen ruokailu. Tervetu-
loa! - Hallitus

099 loimaan
SähköalantyöntEkijät ry
Osaston syyskokous keskiviikko-
na 5.11.2014 klo 19.00 Loimaan
Seurahuoneella, Satakunnantie
26. Esillä sääntöjen syyskokouk-
selle määräämät asiat. Tervetuloa.
- Hallitus

100 järvEnPään
SähköalantyöntEkijät ry
Tallinnaan M/S Baltic Queenilla 21.
- 22.11.2104. Lähtö Länsisatamas-
ta pe klo 18.30 (liput jaetaan klo
18). Paluu la klo 16.00. Sis. buffet-
illallinen + aamiainen, majoitus 2
hh hyteissä, varattu 35 kpl (70 hlö),
jäsen 0 €, avec 90 €. Ilmoittautumi-
nen viim. 20.10.2014 sihteerille p.
044 425 2552 tai 045 632 8758,
jarvenpaan.sahko100@elisanet.fi.
Syyskokous 7.11.2014 klo 18.00

Cantina Zapata, Mannilantie 44,
Järvenpää (4. krs kokoustilat). Kä-
sitellään sääntöjen määräämät asi-
at. Kokouksen jälkeen ruokailu vir-
vokkeineen. Info p. 044 425 2552,
sihteeri.

101 yliviESkan
Sähköalan oSaSto ry
Osaston sääntömääräinen syysko-
kous pidetään 5.12.2014 klo 19.00
alkaen Ylivieskassa Bar5:ssä,
Kauppakatu 14. Virvoketarjoilu. Ko-
kouksen jälkeen jouluateria Mylly-
rannassa. Tervetuloa!

105 vihdin
SähköalantyöntEkijät ry
Sääntömääräinen syyskokous per-
jantaina 21.11.2014 klo 18.00
Nummelan keilahallin kokoustilois-
sa. Kokouksessa käsitellään sään-
töjen määräämät asiat ja sään-
tömuutos. Kokouksen jälkeen
keilakilpailut ja ruokailu. Myös sau-
nomismahdollisuus! Tervetuloa! -
Hallitus

106 Savon
SähköalantyöntEkijät ry
Sääntömääräinen syyskokous pi-
detään torstaina 20.11.2014 klo
18.00 Hotelli-Ravintola Savoniassa,
Sammakkolammentie 4, Kuopio.
Sääntömääräisten asioiden lisäk-
si esillä on sääntömuutosasia ke-
vätkokoukseen kuuluvista päätök-
sistä. Kokouksen jälkeen ruokailu.
Tervetuloa! - Hallitus

112 PiEkSämäEn
SähköalantyöntEkijät ry
Sääntömääräinen syyskokous
14.11.2014 klo 18.00 ravintola At-
mosphere, Keskuskatu 5. Esillä
sääntöjen määräämät ja muut esil-
le tulevat asiat sekä sääntömuutos-
asia. Ruokailu. Tervetuloa!
– Hallitus

114 tornion SEudun
SähköalantyöntEkijät ry
Syyskokous perjantaina 7.11.2014
kello 18.00, paikka on ravintola
Umpitunneli Torniossa. Jäsenet ter-

vetuloa kokoukseen. Ystävällisin
terveisin hallitus.
Pikkujoulu 5.12.2014 klo 19.00

ravintola Umpitunnelissa Torni-
ossa. Sitovat ilmoittautumiset
20.11.2014 mennessä Jarmo Tiirol-
le, puh. 0400 608 811 tai työpuh.
(016) 455 520.

132 PiEtarSaarEn Sähkö-
työväEn ammattioSaSto - ja-
kobtadS ElEktriSka arbEta-
rES fackavdElning ry
Pietarsaaren sähkötyöväen ammat-
tiosasto 132 järjestää syyskoko-
uksen perjantaina 31.10.2014 Ju-
gendsalissa klo 18.00. Sauna ja
ruokailu kokouksen jälkeen. Ilmoit-
tautumiset p. 050 390 0951 tai p.
0400 859 954.
Jakobstads elektriska arbeta-

res fackavdelning 132 håller höst-
möte fredagen den 31.10.2014
vid Jugendsalen klo 18.00. Bas-
tu och mat efteråt. Anmelning till
tel 050 390 0951 eller tel 0400
859 954.

136 hämEEn SähkömiEhEt ry
Syyskokous pidetään keskiviikko-
na 26.11.2014, ravintola Kruuna ja
Klaava, Akaa. Esillä syyskokousasi-
at. Ruokailu. Tervetuloa!

140 kESki-karjalan
SähkömiEhEt ry
Sääntömääräinen syyskokous per-
jantaina 14.11.2014 klo 19.00 Ki-
teellä kansanopistolla. Esillä koko-
usasiat, tarjolla ruoka ja saunat.
Tervetuloa! - Hallitus

144 varkaudEn SEudun
aSEnnuSSähkömiEhEt ry
Syyskokous 14.11. klo 18.00 liiton
toimistolla Kauppakadulla. Käsitel-
lään sääntömuutosasiaa.
Pikkujoulut Amandassa 28.11.

klo 19.00, puolisot tervetulleita!
Tervetuloa!

149 kuhmon Sähköalantyön-
tEkijäin ammattioSaSto ry
Osaston sääntömääräinen syys-
kokous pidetään perjantaina
28.11.2014 kello 18.00 ravinto-
la Eskobar:ssa. Kokouksessa käsi-
tellään sääntöjen määräämät asiat
sekä sääntömuutosasia. Kokouk-
sen jälkeen pikkujouluruokailu Ho-
telli Kainuussa. Tervetuloa!

152 viinijärvEn
SähköalojEn työntEkijät ry
Sääntömääräinen syyskokous per-
jantaina 21.11.2014 klo 19.00 ra-
vintola Martinassa, Kirkkokatu 20,
80100 Joensuu. Käsitellään sään-
tömääräiset ja muut esille tulevat
asiat. Kokouksen jälkeen ruokailu.
Ilmoittaudu pöytävarausta varten
Jyrki Hartikaiselle p. 0400 572 632
torstaihin 30.10.2014 mennessä.
Tervetuloa!

155 hiSSimiEhEt ry
Sääntömääräinen syyskokous pi-
detään lauantaina 15.11.2014 klo
18.00 Pasilan Saunatilat Oy:n ti-
loissa, osoitteessa Esterinportti 2,
7 krs., 00240 Helsinki. Käsitellään
osaston sääntöjen määräämät asi-

at sekä osaston sääntömuutokset.
Kevätretkelle 2015 henkilökohtai-
set ilmoittautumiset kokouksen yh-
teydessä. Ruokatarjoilu ja sauna.
Hallitus kokoontuu klo 16.00. Ter-
vetuloa! - Hallitus

156 kauhavan
SähköalantyöntEkijät ry
Syyskokous perjantaina
28.11.2014 kello 18.00 Jylhän säh-
kön kahviossa. Esillä syyskokous-
asiat, luottamusmiesvalinnat se-
kä osaston pikkujoulu 12.12.2014.
Tervetuloa! - Hallitus

178 SiilinjärvEn
SähköalantyöntEkijät ry
Osaston sääntömääräinen syysko-
kous ja pikkujouluruokailu järjeste-
tään perjantaina 7.11.2014 kylpylä
Fontanellassa, Kuiluntie 2, Siilinjär-
vi. Esillä sääntömääräiset asiat se-
kä sääntömuutos ja uuden sihtee-
rin valinta. Saunaan pääsee kello
16.00 lähtien, ruoka tarjoillaan kel-
lo 17.30, jonka jälkeen kokous. Ter-
vetuloa! - Hallitus

185 Satakunnan PuhElin ja
tiEtoliikEnnE työntEkijät ry
Sääntömääräinen syyskokous pide-
tään 5.11.2014 klo 17.00 Ravinto-
la Liisanpuistossa, Liisankatu 20,
Pori. Esillä sääntöjen määräämät
asiat, sääntömuutos ja osaston
jatkotoiminta. Kokouksen jälkeen
maistuu kahvi ja voileipä.
Pikkujoulut pidetään

21.11.2014 klo 19.00 alkaen Ra-
vintola Wanha Juhanassa, Silta-
puistonkatu 1, Pori. Tervetuloa jä-
senet kera seuralaisen tai yksin.
Hinta seuralaiselta 15 € (maksu
mielellään osaston tilille FI145700
8140 0470 80). Sitovat ilmoittautu-
miset 10.11.2014 mennessä joko
harri.i.pohjalainen@gmail.com tai
p. 050 348 8992. Tervetuloa mo-
lempiin tilaisuuksiin, toivoo hallitus!

onkikilPailun tulokSia
005 lounaiS-hämEEn
SähkötyöntEkijäin
ammattioSaSto ry
Lounais-Hämeen sähkötyönteki-
jäin ammattiosasto ry 005 järjesti
perinteiset onkikilpailut 13.9.2014
Forssan Linikkalanlammilla.
Tulokset: 1. Atte Suoranta 13 ka-

laa, 2. Timo Anttila 9 kalaa, 3. Han-
nu Järvinen 7 kalaa, 4. Jukka Ha-
kala 7 kalaa, 5. Reijo Järvi 5 kalaa,
6. Vesa Mäkelä 5 kalaa, 7. Jarkko
Jaakkola 3 kalaa, 8. Arto Valkama
1 kala, 9. Olavi Halme.
Kilpailun suurimman kalan onki

Reijo Järvi.

Sähköliiton osastot alueittain
löydät osoitteesta:
www.sahkoliitto.fi/sahkoliitto/
organisaatio/osastot_alueittain
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Näyttötutkintojen järjestämi-
sen ja kehittämisen kump-
panina toimiva Ammattitut-

kintoaineiston laadunvarmistus AL-
VAR juhli syyskuun lopulla 20-vuo-
tista taipalettaan. Juhlatunnelmaa ei
latistanut edes se, että näyttötutkin-
tojen suoritusmäärät ovat laskussa.
Opetus- ja viestintäministeri Krista
Kiurumuistutti juhlapuheessaan,että
ammattitutkinnotovat edelleen tärkeä
osa osaamisen kehittämistä ja elin-
ikäistä oppimista.

ALVARin johtaja Veikko Ollila kä-
sitteli näyttötutkintoja järjestävien
oppilaitosten vastuuta.

– Yhteiskunta sijoittaa tutkintoi-
hin ja niitä edeltävään koulutukseen
vuosittain noin 500 miljoonaa euroa.
Myös yritykset työnantajina osallis-
tuvat kustannuksiin. Tutkimuksia si-
joituksen tuloksista ja aikuiskoulu-
tuksen vaikuttavuudesta on silti vä-
hän. Palkansaajien tutkimuslaitoksen
tekemien tutkimusten mukaan tut-
kinnot parantavat yksityisillä toimi-
aloilla yrityksen menestystä ja nosta-
vat alle 35-vuotiaiden palkkaa, mikä-
li henkilö pysyy samassa työpaikassa,
Ollila totesi.

Näyttötutkinnot mittaavat ammattitaitoa
– ALVAR varmistaa laadun

20 vuotta
näyttö-
tutkintoja

Palkkavaikutusta on vain niillä
aloilla, joihin tehdään valtakunnalli-
sia näyttötutkintoaineistoja. Erot tut-
kintoja suorittamattomiin eivät kui-
tenkaan jää tutkimusten mukaan py-
syviksi.

TuTKinTOjen arViOinTi
OlennaisTa
Veikko Ollilan mukaan tutkintosuori-
tusten arvioinnin luotettavuus on ko-
ko järjestelmän kulmakivi. Etenkin
työelämän arvioijat tarvitsevat ny-
kyistä paljon enemmän perehdytys-
tä, jotta he pystyvät tekemään toisiin-
sa rinnastettavia arviointiesityksiä
eri puolilla maata hyvinkin erilaisis-
ta tutkintosuorituksista.

– Oppilaitokset ovat vastuussa
tutkintojen luotettavuudesta suorit-
tajalle, hänen työnantajalleen ja tut-
kintojen rahoittajalle. Opetus- ja kult-
tuuriministeriössä on tällä hetkellä
työryhmä pohtimassa näyttötutkin-
tojen uudistamista. Myös tutkintoja
koskevaan rahoituslakiin on tulossa
muutoksia, Ollila muistutti.

Tulevaisuudessa rahoitus pääosin
määräytynee suoritettujen tutkinto-
määrien mukaan. Tämä asettaa haas-

Sähköliiton järjestämä kurssi on tarkoitettu kaikille talotekniikka-alan
sähköasennustoimialan jäsenille, jotka ovat käyneet urakkalaskennan kurssin.

Kurssilla käsitellään mm.:
• Ulwin-ohjelman läpikäyntiä
• Tehtävien laskemista
Kurssille osallistuminen edellyttää tietokoneen käytön hallintaa.
Mukaan voidaan ottaa 20 ensiksi ilmoittautunutta.

Liitto korvaa osanottajille kurssin aikana majoituksen kahden hengen huoneessa,
ruokailut sekä matkakulut, mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen
mukaan tai omaa autoa käytettäessä auton kuljettajalle 0,23 €/km.

Ilmoittaudu 78.11.2014 mennessä tiina.makkyla@sahkoliitto.fi tai 050 409 8469.

ULWIN-URAKKALASKENTAKURSSI
23.–24.11.2014 TSL:n atk-luokka, Mikkeli

Sinä ammattiosastosi tai työpaikkasi

LUOTTAMUSHENKILÖ.
Kaipaatko liikunnallista hengähdystaukoa? Lisää eväitä hyvinvointiisi?
SAL-lomat tarjoaa nyt mahdollisuuden liikuntakeskus Pajulahdessa.

LUOTTAMUSMIESTEN
HYVINVOINTIKURSSIT

Tutustu ohjelmiin, kurkkaa
lisätietoja ja ilmoittaudu:
www.sal-lomat.fiKURSSIT

1.–5.12.2014
19.–23.1.2015

Hinta sisältää majoituksen,
täysihoidon ja mukaansa
tempaavan ohjelman.

HINTA
VAIN 100€ /4 vrk

teita koko ammattitaidon osoittami-
seen perustuvalle näyttötutkintojär-
jestelmälle. Käytännön toteutukses-
ta vastaavien tutkintojen järjestäjien
vastuu kasvaa entisestään.

TuTKinTOjärjesTelmää
KehiTeTTäVä
Koko tutkintojärjestelmän kehittämi-
sen suunnaksi pitäisi Ollilan mukaan
ottaa arviointiosaamisen vahva kehit-
täminen ja valtakunnallisten näyttö-

tutkintoaineistojen tuottaminen kaik-
kiin tutkintoihin. Aineistot helpotta-
vat arvioijien, tutkintojen järjestäjien
ja tutkintotoimikuntien työtä.

– Pitäisi myös pysyä varmista-
maan, että työelämän edustajista
ja opettajista muodostetuilla tut-
kintotoimikunnilla olisi tosiasi-
allisesti mahdollisuus hoitaa tut-
kintojen laatuun liittyvät viran-
omais- ja kehittämistehtävänsä,
Ollila muistuttaa.!

– Yli 30 ammattiopistoa Suomessa järjestää sähköasentajan

ammattitutkintoja. Kaikki käyttävät ALVARin aineistoja, kehaisee

Veikko Ollila, jolla itselläänkin on sähköalan tausta.Vauhdikas mies on

kunnostautunut myös juoksemalla yli 400 maratonia.

Teksti ja kuva: riiTTa KalliO
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sähkö t a r v i k e kauppaa
28 vuot ta nopeaa ja varmaa
sähkö t a r v i k e kauppaa

Tilaa uusi 276 sivuinen yli 6000 tuotteen kuvasto/hinnastomme nro 28

Kuvasto/hinnastomme on tilattavissa ja ladattavissa veloituksetta

kotisivultamme www.finnparttia.fi

Joutnantie 76, 25500 Perniö, puh 02 72 72 00, www.finnparttia.fiJoutnantie 76, 25500 Perniö, puh 02 72 72 00, www.finnparttia.fi

Normaalien asennustarvikkeiden, keskusten, lämmittimien,

valonlähteiden ja valaisimien lisäksi löydät hinnastosta

keskuskomponentit, agrikaatit, sähkömoottorit hallinta-

ja ohjauslaitteineen sekä asentajien työkaluja ja

mittareita.

elledningen

Inovember-december är det igendags att välja förtroendeperso-
ner på arbetsplatserna för den föl-
jande tvåårsperioden. Ordnandet
av valet av förtroendepersoner in-
går enligt hävd i den sittande för-
troendepersonens uppdrag.
Kandidatnomineringsmötet

hålls minst två veckor före valet.
Om det finns endast en kandidat
för varje förtroendeuppdrag väljs
denna. Om flera kandidater ställs
upp på mötet anordnas val.

! ! !

Förtroendepersonen är arbetsta-
garnas intressebevakare på ar-
betsplatsen och den viktigaste
länken för att få arbetstagarna att
organisera sig. Arbetstagarna kan
vända sig till förtroendepersonen i
problem som gäller anställningen.
Förtroendepersonen får stöd av
fackförbundet och fackavdelning-
en. Förtroendepersonen är ock-
så fackavdelningens representant
när tillämpningen av avtal och la-
gar, företagets utveckling eller an-
dra ärenden som påverkar förhål-
landet arbetstagare/arbetsgivare

förhandlas med arbetsgivaren.
Förtroendepersonen kan an-

vända arbetstid för att sköta ar-
betstagarnas ärenden och driva
deras intressen i enlighet med det
branschavtal som tillämpas på ar-
betsplatsen.

! ! !

En saklig, tillförlitlig och kunnig
förtroendeperson är en synner-
ligen viktig person för företaget.
När det råder ett gott förhand-
lingsförhållande, bra öppenhet
och förtroende på företaget klarar
man också av svåra problem inom
ramen för kollektivavtalet.
Möjligheterna i kollektivavtalet

till en lokal överenskommelse har
ökat betydligt, men överenskom-
melsen måste vara genuin om
man ska nå en lösning som till-
fredsställer bägge parterna. I så-
dana situationer är ett ömsesi-
digt förtroende av största vikt. En
förtroendeperson som äger om-
fattande kunskap står i nyckelpo-
sition när det gäller lokala över-
enskommelser.
Jag uppmuntrar våra medlem-

mar att kandidera till förtroende-
uppdrag, personer som innehar
förtroendeuppdrag på arbetsplat-
serna utgör förbundets ryggrad.

! ! !

På många arbetsplatser har man
konstaterat att en investering i
trivsel på arbetsplatsen ger peng-
arna tillbaka mångfalt. När arbets-
förhållandena är i skick gör ar-
betstagarna ett gott resultat, hålls
friska och orkar jobba länge.
Både arbetstagaren och ar-

betsgivaren drar nytta av goda ar-
betsförhållanden. Och ändå förlo-
rar vi i Finland flera miljarder euro
varje år på grund av att arbetare
inte mår bra i sitt arbete. I FFC:s
mätare Hyvä työ framgår det att
det förekommer mindre sjukfrån-
varo bland personer som jobbar i
goda arbetsförhållanden än i då-
liga.

! ! !

I mätaren Hyvä työ tillfrågades
FFC-medlemmar över 55 år om
de tror att deras hälsa tillåter dem

att arbeta ännu efter två år. När-
mare 40 procent av alla som ar-
betar i goda arbetsförhållanden
var helt säkra på att de orkar fort-
sätta. Bland dem som arbetade i
dåliga arbetsförhållanden trodde
bara 16 procent att deras hälsa
tillät dem att arbeta efter två år.
Ordentliga arbetsförhållanden

garanterar att vi orkar utföra vårt
arbete och därigenom för egen
del orkar fortsätta vårt yrkesak-
tiva liv.

! ! !

I skrivande stund har man inte
nått resultat i de pågående kollek-
tivavtalsförhandlingarna för elek-
trifieringsbranschen. Det nuva-
rande kollektivavtalet gäller även
efter att det utgått så länge som
förhandlingarna fortsätter.

! ! !

Elektrikerförbundets och arbets-
löshetskassans representantskap
sammanträder i mitten av novem-
ber i Tammerfors. Innehållet på
mötet fokuserar ekonomiska frå-

gor. Bland annat budgeten och
tyngdpunkten i verksamheten för
nästa år ska godkännas på mö-
tet. Om representantskapet beslu-
tar, kvarstår Elektrikerförbundets
medlemsavgift på 1,4 procent
med hjälp av en stram budget.
Ett av förbundets viktigaste pro-

jekt nästa år kommer antagligen
att vara medlemsvärvningen. För-
bundet deltar med egna åtgärder
i löntagarorganisationernas mas-
siva medlemsvärvningskampanj,
vilket säkert kommer att synas på
Vasamas sidor, liksom även på
förbundets hemsidor.
Också i medlemsvärvningen

spelar arbetsplatsernas förtroen-
depersoner en nyckelroll.
Organiseringen av arbetstaga-

re i elbranscherna och deras in-
tressebevakare är starkt knutna
till förtroendepersonsystemet. Jag
tror faktiskt att det är skäl att lyf-
ta fram just förtroendepersoner-
na som jubileets hjältar under för-
bundets 60-årsjubileum.
Jag önskar er alla en trevlig

höst!

MARTTI ALAKOSKI

Varje verkstadsklubb förtjänar en förtroendeperson
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zenit with the power of boa®

jalas® 1708 / s1 p src

jalas® 1738 / s3 src

jalas® 1718 / s3 src
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JALAS® Zenit -mallisto edustaa turvajalkineiden huippua. Saat mukavuutta koko päiväksi, erinomaisen pidon
ja suojan kovissakin paikoissa.

Siksi päätimme tehdä Zenitistä entistäkin kätevämmän. Mallisto on nyt saatavilla Boa® Closure system
-kiinnitysmekanismilla – avaaminen ja sulkeminen käy vain yhdestä napista kiertämällä.

www.jalas.com | www.youtube.com/jalasfootwear

Saat lisätietoja JALAS® Zenit-malliston jalkineista, ottamalla yhteyttä meihin.
Ejendals AB omistaa JALAS®-tuotemerkin jamarkkinoi sitä. Lisätietoja on osoitteessa, info@ejendals.fi | www.ejendals.com
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Tee aloite ja ota pikajousi-
liittimet käyttöön
Pikajousitekniikalla (Push-in) varus-
tettujen tuotteiden kytkeminen on
kevyttä, helppoa ja nopeaa. Ohuetkin
johtimet kiinnittyvät varmasti ja ilman
työkaluja.

Hyödynnämme Push-in-liitäntätekniik-
kaa muun muassa rivi-, piirikortti- ja
M12-liittimissä, ylijännitesuojissa, väli-
releissä sekä automaation I/O-järjestel-
missä.

Push-in ja siinä kaikki! Hyödynnä
sinäkin - säästät aikaa ja rahaa!

Lisätietoa (09) 350 9020,

myynti@phoenixcontact.com tai

www.phoenixcontact.fi

Asentajien suosikki nro 1!
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