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Sähköistysalan työehtosopimusneuvottelutovat polkeneet paikallaan vaikka viimeksi
sovitun sopimuksen voimassaolo päättyi syys-
kuun lopussa. tätä kirjoittaessani Stta:n neu-
vottelujen päättymisestä on kulunut jo viik-
ko. Julkisuuteen tulleiden tietojen perusteella
olen vakuuttunut sopijaosapuolemme maksa-
van kovan hinnan vähäisestä työmarkkinako-
kemuksestaan.
tes-neuvotteluissa peruslähtökohta on kun-

nioitus toista neuvotteluosapuolta kohtaan.
missään tilanteessa et voi neuvottelukump-
pania selättää tai vetää ”kölin alta”. Niin teh-
dessäsi tiedät, ettei sinulla jatkossa ole mah-
dollisuutta onnistua neuvotteluissa kyseisen
kumppanin kanssa. Näissä yli kaksikymmentä
neuvottelupäivää kestäneissä neuvotteluissa
työnantajapuolen neuvottelijoilta puuttui pe-
rusasioiden ymmärrys ja niiden merkitys.
meillä Sähköliiton tes-neuvottelukunnan jä-

senillä oli selkeästi tunne, että Stta:n neu-
vottelijat yrittävät meitä väkisin selättää.
tavoitteen saavuttamiseksi haettiin apua aset-
tamalla sulku-uhka, joka toteutuessaan ran-
kaisee jäseniämme mm. kohtuuttomalla yli
12 päivän palkan menettämisellä. Sulku-uh-
ka konkretisoituu 18. joulukuuta alkavana työ-
sulkuna. Se koskee kaikkia Stta:n jäsenyh-
distyksiä, jotka eivät vielä silloin ole eronneet
Stta:sta tai tehneet Sähköliiton kanssa sopi-
musta siitä, etteivät osallistu ilmoitettuun työ-
sulkuun. Vastavuoroisesti Sähköliitto poistaa
kyseistä yritystä koskevan ylityökiellon.
Yrityksillä on sovittuja sitoumuksia asiakkai-

den kanssa, esimerkiksi joulun ja uudenvuo-
den ajan seisokkityöt, jotka pitää hoitaa, jos
jatkossakin näitä töitä aikoo tehdä.

! ! !

mitä on tapahtunut sen viikon aikana, joka al-
koi valtakunnansovittelijan luona vapaaeh-
toisessa sovittelussa? Sovittelijan johdolla
pääsimme hyvin lähelle toisiamme ydinkysy-
myksen sanamuodosta, jonka piti käydä mo-
lemmille osapuolille. Sovittelija kehottikin mei-

tä jatkamaan neuvotteluja vielä samana iltana
ja seuraavan päivän. Kolmantena päivänä mei-
dän oli määrä palata vähäisin näkemyseroin
hänen toimistoonsa kertomaan neuvottelu-
jen tilanne.
Sovittelijan pakeilta jatkoimme leppävaa-

raan kello 17, jossa isäntäpuolta ei näkynyt
neljäänkymmeneen minuuttiin. tilanne kum-
mastutti, koska neuvottelujen piti alkaa ja yh-
teinen näkemys piti saada paperille. isän-
täpuolen tultua paikalle toimitettiin minulle
ilmoitus työsulusta 18. joulukuuta – 14. tam-
mikuuta.
Jokainen työmarkkinoilla pidempään toi-

minut tietää neuvottelujen katkeavan siihen
paikkaan, kun uhka jätetään. Uhan alla ei neu-
votella vaan neuvottelut siirtyvät valtakunnan-
sovittelijan johdolla ja harkinnan mukaan to-
teutuviksi. totesin leppävaarassa, että nyt
uhan jättäneeltä taholta puuttui pelisilmä.
oletin, että neuvottelemme sovittelijan luo-

na yhdessä sopimamme aikataulun mukaises-
ti ja menemme sovitusti kertomaan hänelle
neuvottelujen tilanteesta.

! ! !

Ellei yhteistä näkemystä olisi löytynyt, ymmär-
täisin hyvin, että silloin saisimme työnantajalta
sulku-uhan. mikä sitten pani Stta:n järjestönä
kiirehtimään uhan jättämistä?
Uhan jättöhetki perustuu mielestäni tark-

kaan laskelmointiin siitä, miten saadaan mak-
simaalinen taloudellinen haitta aikaan jäse-
nillemme. Järjestön varsinkin pienimmissä
yritysisännissä on saatu uhmahenki päälle.
Siellä arvellaan, että nyt on se hetki, jolloin voi-
daan osoittaa Sähköliitolle missä ''kaappi sei-
soo''.
tästä järjestön sekavasta sisäisestä eripu-

rasta kertoo parhaiten se, että hallituksen pu-
heenjohtaja erosi tehtävästään välittömäs-
ti, kun sulku-uhka jätettiin. Stta järjestönä on
hoitanut EK-jäsenyytensä kuulumalla Kiinteis-
tötyönantajat ry:hyn. Stta oli kysynyt sieltä lu-
paa työsulku-uhan asettamiselle. Sitä heille ei

myönnetty. Sulku-uhka jätettiin ilman emojär-
jestön lupaa, jolloin Kiinteistötyönantajat ry:n
hallitus erotti Stta:n jäsenyydestään.
tällaista toimenpidettä historia ei tunne

työnantajajärjestössä tapahtuneen. Stta me-
netti myös lähes välittömästi kaksi suurinta ja
merkittävintä jäsentä aren ja Caverionin jätet-
tyä eroilmoituksensa. mitä lisäksi saa aikaan
Sähköliiton tarjoama Joulurauha?

! ! !

Vanhalla sähköasennusalalla on toinenkin si-
sällöllisesti sama työehtosopimus, joka on
työnantajajärjestö tiklin perua, eli Paltaan siir-
tynyt talotekniikka-alan sähkötoimialan tes.
Paltaan järjestäytyneet työnantajat eivät

toistaiseksi ole neuvotteluissa vaatineet työ-
maasopimuksen urakkatyöryhmän asentaja-
määrän lisäämiseksi tai vähentämiseksi työn-
antajan yksipuolista direktio-oikeutta. He
uskovat pärjäävänsä nykyisellä tekstimuodol-
la, jossa edellytetään kärkimiehen kanssa so-
pimista, kun asentajia joko lisätään tai vähen-
netään urakkakohteessa.
Pian näemme, saammeko jouluksi sopi-

muksen Paltan kanssa. Sovittelijan toimistosta
mahdollisesti tuleva sovintoesitys tulee hyväk-
sytyksi Sähköliitossa ainoastaan silloin, jos se
sisällöllisesti on sama, kun mahdollisesti Pal-
tan kanssa sovittu tes. Samalla alalla ei voi ol-
la kahta erilaista sopimusta.
tuntuu ja näyttää siltä, että Stta järjestö-

nä hajoaa tähän uhmahenkiseen järjettömään
menettelyyn. Sopimuksen yleissitovuuden
kanssa tulee jälleen ongelmia, joten erillisso-
pimusten aikaansaaminen tulee olemaan ehto
yleissitovuuden säilymiselle.

! ! !

Kaikesta edellä kertomastani huolimatta; Rau-
hallista Joulua & onnea ja menestystä alkaval-
le vuodelle 2015 kaikille jäsenillemme sekä
yhteistyötahoille!

Vaikea tes-kierros
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kuukauden kuva &
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joulutervehdykset
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40 vuotta ja kenkää

työttömyyskassa

kurssit

osastot toimivat

Elledningen



4 • VA S AM A 1 0 / 2 0 1 4

Mitä tiedottamiseen tulee,
Sähkötekniset työnanta-
jat STTA ry:lle ei soisi tä-

nä vuonna paljoakaan lahjoja. Jou-
lukuun 3. päivänä se esimerkiksi le-
vitti julkisuudessa täysin erheellis-
tä tietoa. STTA:n mukaan sen säh-
köistysalalla 18.12.2014 alkavaksi ja
15.1.2015 päättyväksi ilmoittamansa
työsulku olisi tarpeen, jotta työehto-
sopimusneuvottelut saataisiin pää-
tökseen.

Tosiasiassa noin kuukauden kat-
kolla olleita työehtosopimusneuvot-
teluja oli jo ehditty jatkaa valtakun-
nansovittelijan toimistossa.

– Tämä tapahtui 4.12. kello 11.30
eli noin kuusi tuntia ennen työsulkua
koskevan ilmoituksen jättämistä Säh-
köliitolle. Tuolloin päivällä sovimme
neuvottelujen jatkamisesta samana
iltana, Sähköliiton neuvottelupäällik-
köTero Heiniluoma kertoo.

Illansuussa STTA:n toimistolle
mennessään Sähköliiton neuvotte-
lijat luulivatkin käyvänsä neuvotte-
lupöytään, mutta joutuivat yllättäen
STTA:n uhkauksen kohteeksi.

– On mahdoton käsittää, miten
työtaistelulla uhkaaminen voisi jou-

duttaa käynnissä olevia neuvotteluja,
Heiniluoma toteaa.

TyösulusTa oli jo pääTeTTy
Heiniluoma arvelee, että koska neu-
vottelujen jouduttamiseen ei ollut mi-
tään aihetta, STTA:lla täytyi olla työ-
sulkuun jokin toinen motiivi.

–Tämämotiivi oli selvästikin Säh-
köliiton nöyryyttäminen ja polvilleen
lyöminen. Sähköliitto haluttiin pa-
kottaa nielemään kokoaan ja merki-
tystään suurempaa valtaa STTA:ssa
käyttävien pienyritysten vaatimuk-
set, Heiniluoma.

Hän viittaa vaatimuksiin, jotka
koskevat työehtosopimuksen niiden
määräysten muuttamista, joihin pe-
rustuu kärkimiehen oikeus vaikut-
taa urakkatyöryhmän kokoonpanon
muutoksiin.

HommaToiminuT jo
neljäToisTavuoTTa
Nykyisiin työehtosopimusmääräyk-
siin urakkatyöryhmän kokoonpanos-
ta Sähköliitto on ollut tyytyväinen jo
vuosille 2000–2002 sovitusta tessis-
tä lähtien. Ennen tuolloin aikaansaa-
tua muutosta työnantaja sai yksipuo-
lisesti määritellä työryhmän kokoon-
panoon suoritettavat muutokset työn
aikana.

– Koska kokoonpanon muutok-

set vaikuttavat suoraan urakkatyö-
ryhmän ansiotasoon, työnantaja sai
siis mielivaltaisesti tehdä päätöksiä,
joiden välillisenä seurauksena säh-
köasentajien ansiot alenivat. Näitä
vanhoja aikoja STTA:n jäsenistössä
nyt kaipaillaan, Heiniluoma kiteyt-
tää.

muuTosvaaTimukseT
puHTaasTi sTTa:n omia
Sähköliitto ei halua paluuta vii-
me vuosituhannen lopun ongelmiin.
Sähköliitto haluaa, että työmaasopi-
musta koskevat tes-määräykset pi-
detään ennallaan. Heiniluoma pai-
nottaa, ettei Sähköliitolla kerta kaik-
kiaan ole muutosvaatimuksia näiden
määräysten suhteen. Kaikki muutos-
vaatimukset tulevat STTA:n puolelta.

Silti tiedotusvälineissä näkyy
STTA:n tiedotteisiin perustuvia uu-
tisia, joiden mukaan Sähköliitolla
muutosvaatimuksia olisi.

– Nämä uutiset ovat täysiä ank-
koja, Heiniluoma jyrähtää.

– STTA on puhaltanut lehdistön
silmiin savua väittämällä tiedot-
teessaan Sähköliiton vaativan, että
”urakkatyössä työryhmän kokoonpa-
noon työn aikana tehtävät muutokset
voidaan tehdä vain työryhmän työn-
tekijäedustajan tai Sähköalan am-
mattiliiton suostumuksella.”

eHjää ei kannaTa rikkoa
Sähköliitto siis vaatii vain, että teks-
tejä ei muuteta.Tämä tarkoittaa, ettei
työnantaja voi yksipuolisesti muut-
taa urakkatyöryhmän kokoonpanoa,
vaan että urakkatyömaan parhaiten
tunteva henkilö, kärkimies, osallis-
tuu päätöksentekoon.

– Tes-määräys on toiminut hie-
nosti neljätoista vuotta, jona aika-
na kärkimiehet ja heidän esimiehen-
sä ovat sopineet tuhansista muutok-
sista. On mahdoton ymmärtää, mi-
hin perustuu yhtäkkinen tarve pois-
taa asia paikallisen sopimisen piiris-
tä työnantajan yksipuolisesti mää-
rättäväksi, Heiniluoma hämmästelee.

STTA kertoo olevan väärin, ettei
työnantaja saa yksin päättää työryh-
män muutoksista, vaan niistä pitää
sopia kärkimiehen kanssa. STTA:n
mielestä tämä loukkaa työnantajan
työnjohto-oikeutta eli työnantajan oi-
keutta päättää yrityksensä ja työmai-
den asioista. Tämä perustelu on Hei-
niluoman mielestä käsittämätön.

Sähköistysalan työehtosopimusneuvottelut
ovat äityneet erikoiseksi tonttupainiksi.
Valtakunnan median suosiota nauttiva
STTA pelaa itse keksimillään säännöillä
pahan pukin pussiin ja toivottaa
työntekijöille surkeaa joulua.

Kevät 2000
Voimaan astuu tes, joka sisäl-
tää nykyisinkin voimassa olevat
määräykset kärkimiehen oikeu-
desta osallistua urakkatyöryh-
män kokoonpanon muutosta
koskevien päätösten tekemiseen
yhdessä työnantajan kanssa.

Kevät 2013
Consti Talotekniikka Oy poistaa
työmaasopimuksesta huolimat-
ta sähköasentajat työmaalta.

Tampereen ja Helsingin ammatti-
osastot reagoivat lakolla. Sähkö-
liitto reagoi valtakunnallisella la-
kolla. STTA nostaa Sähköliittoa
vastaan tessin tulkintaa koske-
van kanteen.

vuOsi 2014
20.5. Työtuomioistuin hylkää
tuomiolla TT:2014-85 STTA:n
kanteen ja vahvistaa, että kär-
kimiehellä on oikeus osallistua
urakkatyöryhmän kokoonpanon

muutospäätöksiin.
8.9. Työehtosopimusneuvottelut
käynnistyvät.
28.10. Tessin ns. roikkopykälä ir-
tisanotaan ja sähköistysala siir-
tyy sopimuksettomaan tilaan ja
tessin jälkivaikutuksen piiriin.
30.10. Työehtosopimusneuvotte-
lut keskeytyvät.
5.11. Sähköliitto päättää ylityö-
kiellosta.
26.11.–27.11. Osapuolet tun-
nustelevat mahdollisuutta aloit-

taa neuvottelut, mutta STTA
marssii ulos Sähköliiton toimis-
tolta.
3.12. Päivällä osapuolet alkavat
etsiä tes-ratkaisua valtakunnan-
sovittelijan johdolla ja sopivat
jatkavansa keskinäisistä neuvot-
teluja vielä samana iltana.
3.12. Illalla ennen neuvotte-
lujen aloittamista Sähkötekni-
set työnantajat STTA julistaa
sähköistysalalle työsulun ajalle
18.12.2014–15.1.2015.

9.12. STTA esittää neuvottelujen
jatkamista
10.12. Sähköliitto ilmoittaa ole-
vansa valmis neuvotteluihin he-
ti, kun työsulku-uhka perutaan
tai työsulkua lykätään. STTA kiel-
täytyy muuttamasta työsulku-
uhkaansa ja ilmoittaa jäävänsä
odottamaan valtakunnansovitte-
lijan käskyjä.!

STTA vs. Sähköliitto:
Kylmää kyytiä
sähköistysalalla

Teksti ja kuva: jonna Heiniluoma

Sähköliiton Tero Heiniluoma

kertoo tapahtumista

julkisuuden uutisten

taustalla.
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KOETINKYNÄ

Sähköistysalalla on käyty kovia neuvot-
teluja koko syksyn ajan. Työehtosopimus
päättyi 30.9. ja tätä kirjoittaessani uut-
ta sopimusta ei ole syntynyt. Neuvottelu-
tilanne kärjistyi työnantajan jättämään
työsulku-uhkaan.
Sähköliitto lähti neuvotteluihin uu-

distuneella porukalla. Toimistolla väki
on vaihtunut ja niin johtokunnassa kuin
neuvottelukunnassakin on mukana uut-
ta verta.
Meidän joukkueellamme on todella

hyvä yhteishenki ja halu neuvotella jäse-
nille yhtä hyviä työehtosopimuksia kuin
tähänkin saakka. Varmasti olemme ko-
van neuvottelukumppanin maineessa.
Työtaisteluihin Sähköliitto on kuitenkin
ajautunut hyvin harvoin.
Olemme aina olleet valmiita kuuntele-

maan myös neuvottelukumppaniamme
ja tuloksiakin on saatu aikaan, viimek-
si vuosi sitten syksyllä. Olemme myös ol-
leet neuvottelupöydissä aktiivisia ke-
hittämään alaa. Puheet sopimukseen
haluttomasta ja kyvyttömästä porukasta
ovat vahvasti liioiteltuja ja kohtuuttomia.

! ! !

Sähköistysalalla on kuluneen vuoden ai-
kana viety eteenpäin aikapalkkaus- ja
urakkatyöryhmää. Urakkatyöryhmäs-
sä löysimme yhteistä suuntaa urakka-
hinnoittelun kehittämiseksi. Olemme
ilmaisseet myös halumme kehittää ai-
kapalkkausta. Yli puolet jäsenistämme
työskentelee aikatöissä. Joissakin yrityk-
sissä on kehitetty työntekijöitä motivoivia
palkkausjärjestelmiä myös aikatyöhön.
Se on positiivinen asia. Työryhmäpöydäs-
sä näkemyksemme eivät kuitenkaan ole
kohdanneet.
Jostakin syystä työnantaja haluaa itse-

pintaisesti ajaa eteenpäin palkkausmal-
leja, jotka antavat työnantajalle lähes
vapaat kädet siirrellä työntekijöitä palk-
karyhmästä toiseen työtehtävien mu-
kaan ja tarvittaessa pudottaa palkkoja.
Jos haluttomuutemme lähteä mukaan
tähän on meidän osaltamme kyvyttö-
myyttä sopimiseen, olkoon niin. Yhteis-
ten teemojen etsiminen voisi tuottaa pal-
jon hedelmällisemmän lopputuloksen.

! ! !

Järjestöjen välillä on keskusteltu myös

tulevien merkittävien rakennuskohteiden
sähköistämisestä. Kannamme työnan-
tajan kanssa samaa huolta siitä, että tu-
levat ydinvoimalaitokset ja muut merkit-
tävät kohteet voisivat tuoda paljon työtä
jäsenillemme.
Työnantaja on tehnyt verottajan mää-

räyksistä verovapaista matkakustan-
nusten korvauksista oman tulkintansa
ja esittänyt siihen vedoten lähes koko
matkapykälän leikkaamista näissä koh-
teissa. Minkäänlaista kompensaatiota
leikkauksiin ei ole tarjottu. Matkakustan-
nusten korvausten leikkaamisten vai-
kutukset olisivat merkittäviä. Sellaisiin
emme voi suostua. Suostumisen vasti-
neeksi saamme vain epämääräisiä ja
ympäripyöreitä lupauksia jäsentemme
työllistymisestä.

! ! !

Työnantajan sopimustoiminta sähköis-
tysalalla on ollut tänä syksynä aggres-
siivista. Neuvottelupöydässä meidät on
yritetty jyrätä täysin periaatteellisella ja
keksityllä riidalla. Kehittämisen ja mo-
lempia hyödyttävien ratkaisujen sijas-
ta halutaan vain ottaa ja uhkailla. Järjet-
tömällä tavalla asetettu työsulku, joka
toteutuessaan pilaa monen asentajan
joulun, uhkaa viedä koko alan sopimus-
toiminnan kaaokseen.
Kaaoksessa monet molemmille osa-

puolille tärkeät asiat jäisivät sopimatta
ja kaikki kärsisivät. Henkilökohtaisesti
toivon vilpittömästi, että tästä vaikeas-
ta tilanteesta löytyy vielä oikea suunta ja
alalle kaikkia hyödyttäviä ratkaisuja.

Jari Ollila,
sopimusvastaava

Sähköistysalalle
joulurauha?

– Työlainsäädännön, tessien ja
työsopimusten sisältämä normivii-
dakko rajoittaa työnantajan työnjoh-
tovaltaa laajalti ja syvällisesti. ”Suve-
reenin” työnjohto-oikeuden alaan jää
vain se osa asioista, joista ei ole sää-
detty tai sovittu toisin. Oikeus muut-
taa urakkatyöryhmän kokoonpanoa
on vain yksi yksittäinen palmu sii-
nä säädösviidakossa, jonka uumenis-
sa kulkee se kapea polku, jonka levey-
deltä työnantajalla on itsenäistä pää-
tösvaltaa.

valHeiTa,valHeiTa…
Vastoin STTA:n tiedotteessaan 3.12.
kertomaa, Sähköliitolla ei ole ollut
missään vaiheessa oikeutta osallis-
tua työryhmän kokoonpanosta päät-
tämiseen. Heiniluoma tähdentää, et-
tei Sähköliitolla ole tarvetta, halua
tai edes henkilöresursseja ryhtyä so-
pimaan työryhmien kokoonpanomuu-
toksista. Mitään edes tämän suuntai-
sia vaatimuksia ei ole esitetty.

Häntä korpeaa myös STTA:n väi-
te, että kärkimiehen oikeus osallistua
päätöksentekoon aiheuttaa työnanta-
jalle taloudellisia riskejä.

– Tosiasiassa niiden 14 vuoden
aikana, jotka määräykset ovat olleet
voimassa, on syntynyt yksi muisti-
oon johtanut erimielisyystilanne. Ai-
na kyseistä tilannetta ennen ja edel-
leen sen jälkeen työmailla on pystyt-
ty sopimaan asioista. On kohtuutonta
vaatia, että yhdessä tilanteessa epä-
onnistuneet neuvottelut heijastuvat
heikennyksinä tuhansien työntekijöi-
den asemaan, Heiniluoma sanoo.

selväsTävoi TeHdä epäselvää
Heiniluoman edellä mainitsema eri-
mielisyystilanne nostatti kaksi suu-
ren ammattiosaston lakkoa ja niiden
jälkeen vielä Sähköliiton julistaman
valtakunnallisen lakon. Tämän jäl-
keen asia olisi painunut hiljalleen ta-
ka-alalle, jos STTA ei olisi varmista-
nut sen pysymistä valokeilassa nos-
tamalla työtuomioistuimessa Sähkö-
liittoa vastaan kanteen.

– Kanteessa se vaati vahvistetta-
vaksi, että sähköistysalan työehtoso-
pimuksessa sanalla ”sopia” ei muka
tarkoitettaisi sopimista, vaan sitä, et-
tä työnantaja ensin keskustelee kär-
kimiehen kanssa ja sen jälkeen tekee
yksipuolisen päätöksen. STTA:n kan-
ne totta kai hylättiin.

Työsulku suunnaTTu
TyönTekijöiTävasTaan
Jokainen työmarkkinatoimintaa vä-
hänkin tunteva ymmärtää, että Säh-
köliitto ei voi tilanteessa, jossa se on
ensin järjestänyt tessin suojelemisek-
si lakon ja sitten voittanut samaa asi-
aa koskevan oikeudenkäynnin, ryhtyä
vapaaehtoisesti heikentämään työeh-
tosopimuksen vanhoja ja hyväksi ko-
ettuja määräyksiä. Siksi STTA yrit-
tääkin nyt saada muutoksen pakolla.

Heiniluoman mukaan on valitet-
tavaa, että työsulku suuntautuu näin
selvästi työntekijöitä vastaan, vaikka
STTA tiedotteessaan toisin väittää.

– Jos STTA olisi halunnut kohdis-
taa työsulun Sähköliittoon, se olisi
valinnut ajankohdan toisin. Sähkölii-
tolle aiheutuu työsulusta kustannuk-
sia esimerkiksi työtaisteluavustusten
maksamisena, jäsenmaksutulojen vä-
hentymisenä ja työtaistelun hoitami-
sen edellyttäminä henkilöstökustan-
nuksina. Nämä kulut koituisivat Säh-
köliitolle, vaikka ajankohta olisi va-
littu toisinkin, Heiniluoma peruste-
lee.

Hän jatkaa, ettei Sähköliittoa tai
sen jäseniä ole aikaisemmin sen koh-
ta 60-vuotisen olemassaolon aikana
uhattu työsululla ilman sähköliitto-
laisten omaa lakkoilua.

Työsulun ajankoHTa
ei olevaHinko
Ajalle 18.12.2014 – 15.1.2015 sijoitet-
tu työsulku merkitsee sitä, että työn-
tekijät menettävät normaalin palk-
kansa lisäksi viisi arkipyhäkorvaus-
ta, että heille jää kertymättä vuosi-
lomaa yhteensä viisi päivää joulu- ja
tammikuulta ja että heille jää kerty-
mättä 16 tuntia 40 minuuttia työajan
lyhennyskorvausta.

– Työsulun ajallinen sijoittami-
nen ei siis aiheuta mitään lisähaittaa
Sähköliitolle, mutta sähköasentajat
menettävät normaalin palkkansa li-
säksi 12 päivän ansiot. STTA:n väite
siitä, että työsulku ei kohdistu työn-
tekijöihin, ei siis pidä paikkaansa.
Työsulun sijainti ei ole vahinko, vaan
Sähköliitolla on varma tieto siitä, et-
tä STTA on tarkoin suunnitellut ajan-
kohdan, Heiniluoma toteaa.

sTTa:lTa musTaa joulua?
Sähköliitto kannustaa kotisivullaan
julkaisemassaan uutisessa työnteki-
jöitä ja luottamusmiehiä neuvottele-
maan työnantajien kanssa siitä, että
työnantaja jättäytyisi työsulun ulko-
puolelle. Tämän viestin Heiniluoma-
kin kehottaa viemään työnantajien
edustajille.

– Jos järki ei voita, vaan ST-
TA toteuttaa uhkauksensa työsu-
lusta, monen jäsenemme joulunai-
ka on niukempi ja mustempi kuin il-
man STTA:n toimenpiteitä. Nyt joulu-
pöydässä ei syökään myymälävaras,
vaan STTA:n hallitus.

Joulun ankeutta helpottaa työ-
taisteluavustus, jonka maksamisesta
Sähköliiton hallitus päättänee jo en-
nen työsulkua.

– Työtaisteluavustusta suurem-
pi merkitys on kuitenkin tiedolla sii-
tä, että olemme tulleet yhdessä tä-
hän asti, ja tämäkin kokemus tulee
vain vahvistamaan yhteyttämme ja
yhtenäisyyttämme. Voikohan samaa
sanoa STTA:n riveistä, Heiniluoma
päättää.!
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Kaivoksen kipinät
kuilun partaalla
-Sähköasentajan työ kaivok-

sessa poikkeaa pintatöis-
tä lähinnä vain siinä, että

työtiloissa ei ole ikkunoita, tiivistää
Jorma Saastamoinen, Pyhäsalmen
kaivoksen sähkötyöntekijöiden pää-
luottamusmies.

12 vuotta ”kuilun partaalla” säh-
kötöitä paiskinut Saastamoinen ar-
vioi, että sähkötyö maan alla on ke-

vyempää kuin esimerkiksi työ mas-
tohommissa. Hän laskeskelee, että
noin puolet työajasta kuluu maan al-
la, Euroopan syvimmässä kaivoskui-
lussa 1400 metriä maanpinnan ala-
puolella. Hissillä sinne pääsee paris-
sa minuutissa, jos vain sähköä riit-
tää.

Kaikkiaan kaivoksen palkkalis-
toilla on 13 sähköasentajaa ja kak-
si automaatioasentajaa. Heidän tu-
kikohtanaan on pinnalla sijaitseva

sähköverstas, jonne porukka kokoon-
tuu tauoillaan. Siisteissä ja valoisis-
sa tiloissa ammattitoverien keski-
näinen huumori kukkii ja työpäivän
raskautta kevennetään kevyellä her-
janheitolla.

– Kun puolet ajasta kuluu siel-
lä, minne ei päivä paista, kannattaa
ottaa valoisa asenne, vakuuttavat
Saastamoinen ja kollegat.

LopettamiSuhka LeiJuu yLLä
Positiivisuutta miehiltä tarvitaan
myös asennoitumisessa tulevaisuu-
teen. Pyhäsalmi Minen malmivarat
nimittäin ovat ehtymässä ja arvioi-
den mukaan omistaja, kanadalainen
First Quantum Minerals sulkee kai-
voksen vuonna 2019. Silloin 1962
avattu kaivos on tällä tietoa louhit-
tu suunnilleen tyhjäksi kuparista ja
sinkistä.

– Niin kauan, kuin minä olen ol-
lut täällä töissä, on puhuttu malmin
loppumisesta. Aina on kuitenkin löy-
tynyt uusi louhittavaksi kelpaava
suoni, työsuojeluvaltuutettu Rauno
Qvick kuittaa.

Pitkään kaivoksella työskennellyt
Qvick on tyytyväinen nykyisen työn-
antajansa tyyliin.

– Työturvallisuuteen on satsat-
tu tosissaan, samoin työssä jaksami-
seen ja esimerkiksi siisteyteen. Kai-
vostyöhän on monin paikoin todel-
la kuraista puuhaa, joten on tärkeää,
että ''puhdas vyöhyke'' on selkeästi
eroteltu.

Qvick mainitsee esimerkkinä
miesten peseytymistilat. Likaiset
vaatteet jätetään ennen pesutiloja
pois ja saunasta kävellään puhtaa-
seen suihkuun ja pukuhuoneeseen,
jossa siviilivaatteet ovat suojassa
kaivospölyltä.

tuRvaLLiSuuteen SatSattu
Vuonna 1975 taloon aluksi hienome-
kaanikoksi töihin tullut Rauno Qvick
kertoo, että kaivoksen työturvalli-

– Porasähköverkon ylläpito,
valaistuksen, moottoreiden ja
laitteiden sähkötyöt työllistävät
kaivossähkömiehiä, kertovat
sähköasentajat Jorma Saastamoinen,
Joonas Hietapelto ja Rauno Qvick.

Niin kauan, kuin
minä olen ollut
täällä töissä,
on puhuttu malmin
loppumisesta.

Teksti ja kuvat: Riitta kaLLio

PyhäsAlmen kAivos
! Avattu 1962, suljetaan 2019 (?)
! tuottaa kuparia ja sinkkiä
! työllistää yli 200 henkeä
! 1400 metriä syvä, pohjalla mm. sauna
!maanalaisen fysiikan tutkimuspaikka
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Alun perin hienomekaanikoksija kellosepäksi kouluttautu-
nut Rauno Qvick irrottautuu kai-
vossähköasentajan työstä usein
autoharrastuksensa parissa. Lii-
kunnallinen mies viihtyy myös au-

totallissa entisöiden toinen tois-
taan upeampia amerikanrautoja.
Tällä hetkellä varastosta löy-

tyy kolme viimeisen päälle suittua
kaunotarta. Niistä kaksi on Rau-
non syntymävuoden mallia, vuo-

den 1958 avoautot Buick ja Ford
Skyliner. Ne on kunnostettu hie-
nomekaanikon pikkutarkkuudella
ja alkuperäosista tinkimättä.
– Jouduin purkamaan ne miltei

atomeiksi, mies tunnustaa.

Vähän vähemmällä Qvick pää-
si Amerikasta tuotatetun, vuoden
1972 Ford LTD:n kanssa, jolla oli
ajettu vain 16 000 kilometriä.
Kohtuullisen tuunauksen jälkeen
karmiininpunainen museoauto
toimii perheen kesäautona ja pal-
velee myös pari kertaa kesässä
tyylikkäänä hääautona tutuille lai-
nattuna.

Oppimatka kOnepellin alle
– Olen koko ikäni tehnyt pientä
autoremonttia, aluksi isän apu-
na, mutta tämän ''viidenkympin
villityksen'' myötä remonttien mit-
takaava on kasvanut isommaksi.
Matkan varrella taidot ovat kart-
tuneet niin, että olen jo tehnyt uu-
siksi monia alkuaikojen korjauk-
sista, Rauno Qvick tunnustaa.
Hän kertoo, että myös alkupe-

räisosien metsästys on taitola-
ji. Monesti edulliset osat löytyvät
amerikkalaisista nettihuutokau-
poista.
– Suomen aikaan yöllä pidet-

tävät huutokaupat vaativat herä-
tyskelloa. Yölliset heräämiset ja
viimehetken tarjoukset ovat kan-
nattaneet, kun harvinaista osaa
on pitänyt metsästää maailmal-
ta, harrastukseensa paljon taalo-
ja käyttänyt Qvick nauraa.
Mies uskoo kuitenkin, että hie-

noissa museoautoissa raha on
tallessa ja omansa saa niistä
pois milloin vain. Unelmissa kiil-
telee vielä siivekäs Batman-auto,
vuoden 1959 Cadillac tai Chervo-
let Impala. Mutta sellaisen hank-
kimiseksi pitäisi luopua jostain
nykyisestä dollarihymystä.!

suus ja -ilmapiiri ovat hyvällä mal-
lilla.

– Pari vuotta on mennyt niin et-
tä tapaturmia on tasan nolla. Myös
vähältä piti -tilanteet käsitellään ja
niistä otetaan opiksi. Järjestykseen
on satsattu enemmän kuin Outokum-
mun aikoihin.

Myös porukan kuopus, vuoden
päivät kaivossähkärin hommiin vih-
kiytynyt Joonas hietapelto on tyy-
tyväinen työnkuvaansa.

– Minusta täällä on hyvä ja kan-
nustava ilmapiiri. Töihin on opastet-
tu kunnolla ja yksin ei tarvitse tehdä.

25-vuotias teemu mykkänen
pitää kaivoksen turvallisuusohjeita
selkeinä.

– Kuiluun ei mennä ilman putoa-
missuojia. Eikä kyllä tulisi mieleen-
kään mennä ilman vaijeria vetele-
mään kaapelia, kun lattia on 1,4 ki-
lometriä alempana ja näkyy vain pie-
nenä valopisteenä.

Sähköporukka on luottanut Myk-
käsen harkintakykyyn niin paljon,
että nuori mies on jo ammattiosas-
tonsa, Pyhäsalmen Sähkölantyönte-
kijöiden puheenjohtajana.

ammattioSaStoyhdiStää
– Valtaosa kaivoksen noin 230 työn-
tekijästä kuuluu Metalliliittoon,
mutta me teemme sähkötöitä ja py-
symme Sähköliitossa. Pyhäsalmen
osasto 093 pyöriikin aikalailla mei-
dän varassa, Jorma Saastamoinen
kertoo.

Myös osaston luottamustoimet
on usein hoidettu kaivoksen sähkö-
miesten voimin. Esimerkiksi Rauno
Qvick vaikutti luottamusmieshom-
missa aikanaan 15 vuotta.

Kaivossähkärit tuntuvat järjes-
tään olevan kovia automiehiä, joten
osaston virkistystoiminta suuntau-
tuu usein carting-radoille keskinäi-
sen kisailun merkeissä. Myös vanho-
jen autojen tuunaus on monen har-
rasteena. Sen kisan voittajasta ei ole
epäselvyyttä, sillä kellosepän am-
mattitaidolla varustettu Qvick on jo
paikallinen kuuluisuus amerikan-
rautojen entistäjänä.!

Amerikanrauta hoitaa
viidenkympin villitystä

Parhain arvosanoin

kellosepäksi valmistunut

Rauno Qvick taitaa

tarkan työn myös

amerikanrautoja

tuunatessaan.

Synnyinvuoden

unelmakaaralla kelpaa

kesäisin cruisailla

Pyhäsalmen teillä.

Buick työn alla, Ford Skyliner kunnostettuna.
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Sähköliiton marraskuinen edustajistokokous Tampereella sujui suunnitelmien mukaan. Sääntö-
määräiset asiat hoidettiin ripeästi alta pois, samoin kuin kokouksen ainoa äänestys. Talousasioi-
hin painottunut kokous päätti liiton ja työttömyyskassan tiukoista budjeteista. Merkittävän linja-
uksen kokous teki päättäessään pitää jäsenmaksun 1,4 prosentissa.

Siitä liiton osuus on 0,85, ammattiosastopalautuksiin menee 0,15, työtaistelukassaan 0,05 ja
työttömyyskassalle 0,35. Juuri valmistunut eläkeuudistus oli monen käytäväkeskustelun aihee-
na. Myös vaikeasti edenneet sähköistysalan työehtosopimusneuvottelut puhuttivat edustajiston
jäseniä, jotka ottivat kantaa myös urakka- ja tuntipalkkaisten nettinokitteluun.!

Juhani Erkkilä, ilmajoki
– Minulle taisi napsahtaa puolisen vuotta työ-
uraa lisää, ennen kuin pääsen eläkkeelle. Se
ei välttämättä ole hyvä asia näillä aloilla, joilla
tehdään fyysisiä töitä ja liikuntaelimet ovat ko-
valla rasituksella.
– Olen tehnyt urakkatöitä pian 40 vuotta.

Niissä ansaitsee paremmin kuin perustunti-
palkalla. Ehkä tessissä voisi yrittää kompen-
soida eri vaativuustasoja esimerkiksi työkoh-
taisuuslisällä, joka ennen oli käytössä.
– Joulusuunnitelmat ovat vielä kesken, mut-

ta yleensä joulu kuluu perhepiirissä kotosalla.

Pasi TEivasTEnaho, lohja
– En ole tyytyväinen eläkeuudistukseen. Olen
syntynyt vuonna 1966, joten eläke siirtyi kau-
emmaksi. En tosin usko, että näitä hommia
voi tehdä viralliseen eläkeikään asti. Osat ku-
luvat, olkapäät ja polvet on leikattu jo use-
asti.
– Teen töitä urakalla. Osaamisen perus-

teella pitäisi tuntiliksojen kohentua. Kannat-
taa kokeilla kumpaakin työnteon mallia, en-
nen kuin on vara arvostella toisten tekemisiä.
– Joulu kuluu kotona perheen parissa, tot-

ta kai.

Juhani löfbacka, Ylivieska
– Kolme kuukautta tuli lisää työaikaa, jos töi-
tä riittää. Ei harmita, vaikka 45 vuotta työput-
kea tuleekin täyteen. Alunperinhän eläkeikä
oli 65 vuodessa.
– Teen tuntitöitä tietoliikenneasentajana El-

tel-Networksin mobiiliryhmässä. Meillä ei juuri
urakkaa voi tehdä.
– Joulu sujuu perinteisesti kotona. Aaton-

aattona kuusi kannetaan sisään ja koristel-
laan. Kinkku laitetaan uuniin kello 22, ja siitä
se joulu alkaa.

GAL
LUP
Vasaman käytävägallup
kuulosteli, mitä mieltä
edustajat olivat
eläkeuudistuksesta,
aika- ja urakkapalkasta.
Kysely paljasti myös,
miten sähkömies
viettää joulua.

Edustajisto otti kantaa
päivän puheenaiheisiin

Teksti ja kuvat: riiTTa kallio

Loviisan ydinvoimalan

pääluottamusmies

Kari Ylikauppila

(seisomassa oikealla)

siirtyi työttömyyskassan

hallituksen jäseneksi ja

varapuheenjohtajaksi.
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Edustajiston julkilausuma
Työtaisteluoikeus on kansalaisten perusoikeus, ja sen kaikenlaiset rajoittamisyritykset pitää torjua.

Työtaisteluoikeus on säilytettävä keskeisenä työntekijöiden ihmisoikeutena ja demokraattisen yhteis-

kunnan peruspilarina niin Suomessa kuin EU:ssakin. Työtaistelutoimenpiteiden mahdollisuus takaa

sen, että neuvoteltaessa otetaan huomioon myös työntekijöiden tavoitteet.

Luottamusmiehen asema pitää turvata. EK:n tavoittelemat lakkosakkojen koventamiset ja luotta-

musmiesten henkilökohtaisen vastuun lisäykset eivät ole sovittelujärjestelmän kehittämistä vaan pal-

velevat ainoastaan työnantajan etua.

Työriitojen sovittelujärjestelmää kannattaa kehittää. On aiheellista edistää sellaisia tasapuolisia toi-

mia, joilla pyritään ehkäisemään ennalta työriitojen etenemistä työtaistelujen asteelle. Tähän keskus-

teluun kuuluvat olennaisena osana esimerkiksi kilpailuttamiseen tai ulkopuolisen työvoiman käyttöön

liittyvät asiat.

Vuokratyöntekijöiden työsuhteissa pitää noudattaa samoja työehtoja kuin käyttäjäyrityksen oman

henkilöstön työsuhteissa. Sähköliiton mielestä nollatyösopimukset pitää kieltää kokonaan. Yksi keino

parantaa vuokratyöntekijöiden asemaa olisi taata heille takuupalkka toimeksiantojen väliseksi ajaksi.

Vuokratyöntekijöillä ei saa korvata vakinaista henkilöstöä.

Sähköliitto on hyvin huolissaan työnantajien haluttomuudesta edistää työelämän laatuasioita. Nyt

juuri työpaikoilla olisi korkea aika satsata työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen.

Jani liimaTainEn, Jyväskylä
– Eläkeratkaisu on tällaiselle kolmevitosel-
le niin kaukainen asia, että ei ole ollut oike-
astaan mitään mielenkiintoa seurata loppu-
tulosta. Maailma ehtii muuttua vielä moneen
kertaan ennen minun eläköitymistäni. Turha
siis ennakoida tulevaa.
– Teen töitä urakalla, mikä on minusta pa-

ras mahdollinen tapa tienata.
– Joulu sujuu perheen kesken. Meillä on

pienet lapset, joten isovanhempien lisäk-
si paikalle saadaan varmaan ihan oikea jou-
lupukki.

Juha ranTanEn, salo
– Näissä hommissa, jossa oma keho on ta-
vallaan työkaluna, ei kaivattaisi yhtään lisää
aikaa työuraan. Itse en ole tarkkaan vielä
katsonut, mitä eläkeuudistus kohdallani tar-
koittaa. Työssä jaksamiseen pitäisi satsata
entistä enemmän.
– Tuntipalkassa saisi olla enemmän kan-

nustimia. Esimerkiksi ammattitutkintolisä
on hyvä asia.
– Jouluna pitää olla aikaa perheelle, kun

arkena siitä ajasta kilpailee niin moni muu
asia.

Amplitin Tapani Ryyppö aloitti edustajistokautensa juhlavasti samassa paikassa,

hotelli Scandicissa (aik. Emmaus), jossa Sähköliitto perustettiin 59 vuotta sitten.

Ehdota VUODEN
LUOTTAMUS-
HENKILÖÄ tästä:

Nyt EtsitääN
sähköliitoN historiaN

ENsimmäistä vuodEN

luottamushENkilöä!

Linjatyömaalla pylvästurma
Noin 30-vuotias outokumpulaismies kuoli sähkölinjan purkutyömaalla sattuneessa työ-
tapaturmassa Joensuun Hammaslahdessa 3. joulukuuta.
Kolme työntekijää oli purkamassa käytöstä poistettua sähkölinjaa, kun maasta irro-

tettu pylväs kaatui yhden päälle.
Mies menehtyi välittömästi. Paikalle saatiin nopeasti kaksi pelastuslaitoksen ensihoi-

toyksikköä, mutta työntekijän pelastamiseksi ei ollut enää mitään tehtävissä.
Poliisi tutkii asiaa yhteistyössä aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen kanssa.

Ruokailut ja kahvitukset pitivät edustajat virkeinä pitkän kokouksen ajan.

Eduskunta hyväksyi Fennovoiman ydinvoima-
luvan täydennyshakemuksen äänin 115 – 74.
Fennovoima Oy:n mukaan päätöksen ansiosta
sähköntuotanto Pyhäjoella käynnistyy kymme-
nen vuoden päästä.
– Hanhikivi 1 tuo Fennovoiman omistajille

kohtuuhintaista sähköä ennustettavalla hin-
nalla vuosikymmenten ajan. Suurhanke luo
työtä ja toimeliaisuutta koko maahan, sanoo
Fennovoiman toimitusjohtaja Toni hemminki.
Lähivuosina alueella tehdään mittavia lou-

hinta- ja maanrakennustöitä, sekä rakenne-
taan tukirakennuksia. Ensimmäiset voima-
laitoksen betonointityöt on aikataulutettu
vuodelle 2018.
Fennovoiman periaatepäätökset ovat voi-

massa 30.6.2015 saakka. Yhtiön tulee jättää
siihen mennessä valtioneuvostolle rakenta-
mislupahakemus Pyhäjoen laitosyksiköstä.
Yhtiön pitää osoittaa rakentamisluvan ha-

kemiseen mennessä vähintään 60 prosentin
kotimainen omistus.

Voimaosakeyhtiö SF:n Fennovoiman 66 pro-
sentin osuus vahvistui, kun Fortum Oyj
ilmoitti tekevänsä ehdollisesti enintään 15
prosentin sijoituksen Fennovoiman Oy:n ydin-
voimahankkeeseen. Näin valtioneuvoston
hankkeelta edellyttämä kotimaisuusaste täyt-
tyy selkeästi.
Fennovoiman pitää lisäksi antaa rakenta-

mislupahakemusta jättäessään selvitys täs-
mennetyistä suunnitelmistaan ydinjätehuol-
lon järjestämiseksi. Sen on myös kehitettävä
käytetyn polttoaineen loppusijoitusta koske-
vaa suunnitelmaansa ja esitettävä 30.6.2016
mennessä työ- ja elinkeinoministeriölle joko
sopimus ydinjäteyhteistyöstä TVO:n ja Fortu-
min kanssa tai omaa loppusijoituslaitosta kos-
keva ympäristövaikutusten arviointiohjelma.
Pro Hanhikivi-yhdistys on päätökseen pet-

tynyt ja katsoo, että se sitoo Suomen ener-
giapolitiikan vuosikymmeniksi ulkomaisesta
polttoaineesta ja teknologiasta riippuvaiseen
ratkaisuun.!

Fennovoimalle ydinvoimalupa

SAK:n puheenjohtaja lauri lyly ja STTK:n pu-
heenjohtaja antti Palola aikovat selvittää, on-
ko yhden suuren keskusjärjestön perustami-
nen mahdollista.
Lauri Lyly sanoo suhtautuvansa erittäin

myönteisesti yrityksiin perustaa yksi suuri yh-
teinen keskusjärjestö. Hänen mielestään tä-
mänkertainen yritys poikkeaa aikaisemmista
yrityksistä siinä, että asia on nyt ammattiliitto-
jen käsissä.
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n puheen-

johtaja Antti Palola antaa tukensa yhdistymis-
keskustelulle. Palolan mukaan palkansaa-
japuoli tarvitsee vahvemman vastavoiman
työnantajan kanssa käytävissä neuvotteluis-
sa.
Lylyn ja Palolan mielestä mahdollisuudet

yhteisen keskusjärjestön perustamiselle pitäi-
si selvittää mahdollisimman nopeasti. Akava
taas on ilmoittanut, ettei se ole halukas lähte-
mään mukaan uuteen keskusjärjestöön.!

SAK ja STTK puuhaavat
yhdistettyä keskusjärjestöä

tai katso: www.sahkoliitto.fi
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Vasama julkaisee lukijoidensa ottamia kuvia kuukausittain. Lähetä

ajankohtainen, mielenkiintoinen 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 lomaviikonlopulla Sähköliiton lomapaikassa

Kaarniemessä, Kotkassa.

Tämä taimen uiskenteli Ruotsin Lapin kirk-
kaissa vesissä. Komean otuksen ikuisti

Juha-Matti Saarelainen Lahdesta. Verkonra-
kentaja Virellä sähköasentajana työskentelevä
28-vuotias perhokalastuksen harrastaja vapaut-
ti kuvan ottamisen jälkeen saaliinsa uudelleen
vesistöön.

Saarelainen on viihtynyt Virellä lähes koko

työuransa, vaikka työ onkin fyysisesti vaativaa
ja vaarallistakin, etenkin kun ollaan esimerkiksi
myrskytuhoja korjaamassa.

– Perhokalastus eri puolilla Suomea ja muu-
allakin sopii hyvin rankan työn vastapainoksi,
Saarelainen toteaa ja kertoo pitäneensä Sähkö-
liittoon liittymistä itsestäänselvyytenä heti kun
alalle hakeutui.

Muistatte varmaan kaikki sen
lapsena opitun lorun ”Mistä

on pienet tytöt tehty”. Tytöthän oli
tehty kanelista ja sokerista, pojat
etanoista ja sammakoista.
Pohdiskelin uutta lorua ”Mistä

on hyvä työyhteisö tehty?”.
Saan itse työskennellä erin-

omaisessa työyhteisössä ja viih-
dyn työssäni erittäin hyvin. Koitin
palastella, mikä kaikki tähän koke-
mukseeni vaikuttaa.

•••
Ensimmäinen asia on asiakkaat.
Turvan henkilökunta työskentelee
asiakkaiden tyytyväisyyden eteen
ja vaikka erityisesti korvauskysy-
mykset ovat monesti hankalia, pyr-
kimyksemme on ratkaista ne no-
peasti ja oikein. Saamme välitöntä
palautetta asiakkailtamme ja pys-
tymme kehittämään palveluamme.
Työn merkityksellisyys tulee juuri
asiakkaiden asioiden ratkaisemi-
sen kautta.

•••
Toinen merkittävä asia on työkave-
rit. Turvassa on toisiaan arvosta-
va ilmapiiri ja olemme kaikki teke-
mässä yhteistä urakkaa. Yleisesti
ottaen työssä viihtymistä selkeäs-
ti lisää se, että jokaisella olisi kä-
sitys siitä, mitä keneltäkin odote-
taan ja mahdollisuudet lähteä tätä
tehtävää osaamisensa puitteissa
suorittamaan.
Koulutus ja valmennus luovat

selkeästi työtyytyväisyyttä. Muu-
tokset työelämässä ovat jatkuvia
ja jos työn tekeminen tuntuu epä-
varmalta siitä syystä, että ei osaa
joko järjestelmiä tai itse asiasisäl-
töä, ei työhön tuleminen voi olla
mukavaa. Oma vastuu työssä op-
pimisessa on myös varsin suuri:
kannettu vesi ei kauan kaivossa
pysy eli oma halu selvittää asioita,
kysyä työkavereilta ja esimiehel-
tä sekä kyky penkoa ohjeita on ar-
vostettava ominaisuus.
Työkavereiden kanssa pitää ai-

kuisten aina tulla toimeen, mutta

ei ole huono asia, jos heidän kans-
saan jopa viihtyy. Meillä on paljon
erilaisia yhteisiä tekemisiä mm. ur-
heilun parissa. Sain itse pari vuot-
ta sitten osallistua Pirkan kierrok-
sen kirkkovenesoutuun. Edellisen
illan valmistauduin koitokseen Val-
keakosken Työväen Musiikkijuh-
lilla, mutta ei se tahtia haitannut.
14 turvalaista + perämies viettivät
kauniina kesälauantaina vapaaeh-
toisesti reilut kolme tuntia suhteel-
lisen pienessä ja rajatussa tilassa.
Mietin, että jos meidät olisi lai-

tettu samaan huoneeseen istu-
maan vastaavaksi ajaksi ilman
mielekästä tavoitetta, olisimme-
ko viihtyneet yhtä hyvin? Kuten
soutukaveri totesi, minunkaan ei
tarvinnut airon varressa miettiä
johtamista. Sain vain luottaa perä-
mieheen ja soutaa.

•••
Lopuksi päästäänkin johtamiseen
ja esimiestyöhön. Olemme satsan-
neet paljon esimiesten valmen-

nukseen. Erityisesti viime vuosina
olemme tehneet töitä vuorovaiku-
tustaitojen kehittämiseksi. Parasta
olisi tietysti se, jos koko organisaa-
tio voisi osallistua valmennukseen
jokainen omalta osaltaan. Nyt
kaikki ovat saaneet antaa palutet-
ta vähintäänkin oman esimiehen-
sä osalta.
On ollut varsin mielenkiintois-

ta ja kehittävää kuulla esimiehen,
kollegojen ja alaisten käsityksiä
omasta vuorovaikutustyylistä ja
tehdä oma, konkreettinen kehitty-
missuunnitelma. Kun tämä suun-
nitelma on vielä kaiken lisäksi jul-
kistettu, voimme jokainen seurata

toistemme kehitystä ja antaa pa-
lautetta myös matkan varrella.
Näin ollen runon hyvästä työyhtei-
söstä voisi muotoilla vaikka näin:

Mistä on hyvä työyhteisö tehty,

mistä on hyvä työyhteisö tehty?

Luottamuksesta, rentoudesta,

yhteisistä tavoitteista.

Kuulemisesta ja kuuntelemisesta

kunnioituksesta ja arvostuksesta

Niistä on hyvä työyhteisö tehty.

•••

Hyvä työyhteisö luottaa ja kunnioittaa

KÄRKIMIES
MINNA METSÄLÄ
Vakuutusyhtiö Turvan toimitusjohtaja

ku

ukauden

KuvaKuva

Kuva:JUHA-M
ATTISAARELAIN

EN
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www.sssoy.fi

Lämmintä
joulumieltä ja
onnen hileitä

vuodelle
2015!

www.tvo.fi
Lumihuntu harson heittää,

vanhan vuoden alleen peittää.
On aika ystäviä kiittää,
aihettahan paljon riittää.

Vasaman toimitus
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RAHANARVOISIA VAKUUTUSETUJA,
ole hyvä
Tiesitkö, että saat Sähköliiton jäsenenä vakuutusetuja Ifistä?
Nappaa oivat edut talteen ja muista, että vahingon sattuessa
saat korvauspalvelua, joka sujuu niin kuin pitääkin.

HENKILÖVAKUUTUKSET
JÄSENHINTAAN
Liittosi on neuvotellut sinulle
edullisen Primus -henki- ja
tapaturmavakuutuksen,
jolla saat kattavan turvan koko
perheellesi, jopa 50 %:n alen-
nuksella.

Tutustu tarjoukseen osoitteessa
henkivakuutuskuntoon.fi.
Vakuutuksen myöntää Keskinäi-
nen Vakuutusyhtiö Kaleva.

IF ETUOHJELMA PALKITSEE
JA PALVELEE
If Etuohjelma palkitsee sinua
Sähköliiton jäsenenä jopa
16 %:n alennuksella vakuu-
tusmaksuista ja If Omavastuu-
rahalla. Etujen piiriin pääset jo
kotivakuutuksella tai henkilö-
tai pakettiauton kaskolla, kun-
han olet valinnut Ifin paperit-
toman palvelun. Korkeimmalla
tasolla saat halutessasi Oman
palveluneuvojan.

IF OMAVASTUURAHAA
VAHINGOTTOMISTAVUOSISTA
Sinulle kertyy If Omavastuu-
rahaa vahingottomilta vuosilta
jopa 40 euroa vuodessa, aina
200 euroon asti. Omavastuu-
rahalla voit pienentää omavas-
tuuta vahingon sattuessa.

Lue lisää If Etuohjelmasta
osoitteessa if.fi/asiakasedut.

TALLENNA IF PALVELUNUMEROT
puhelimeesi

Asiakaspalvelu 010 19 19 19
Korvauspalvelu 010 19 18 18
Vahinkopäivystys 0800 13800
Vakuutus- ja korvausasiat if.fi/sahkoliitto

IF LOISTOKUSKIETU
Liikennevakuutuksesi bonus
nousee 75 prosenttiin, kun olet
ajanut neljä peräkkäistä vuotta
vahingoitta 70 % bonuksilla. Eikä
liikennevakuutuksesi bonus laske
yhdestä vahingosta

KORVAUSPALVELUA, JOKA SUJUU
NIIN KUIN PITÄÄKIN
Vahingon kokeneet asiakkaam-
me antavat meille arvosanaksi
4,5 viidestä. Mielestämme se
kertoo korvauspalvelusta, joka
sujuu niin kuin pitääkin. ■

Rauhallista Joulua

F ridfull Jul



TyöehTosopimukseT
Sähköliitto neuvottelee puolestasi
palkka- ja muut työehdot. Oman ala-
si työehtosopimuksessa sovitaan,
mitä työstä kuuluu maksaa. Työeh-
tosopimuksessa on sovittu myös
työajoista, sairausajan palkasta, yli-
työkorvauksista, lomista ja mones-
ta muusta tärkeästä asiasta. Työ-
ehtosopimukset löydät Sähköliitto.
fi:stä > Edunvalvonta > Työehtoso-
pimukset.

Työsuojelu
Työpaikan työsuojeluasioissa työn-
tekijöitä edustavat heidän valitse-
mansa työsuojeluvaltuutetut ja työ-
suojeluasiamiehet. Yhteistoimintaa
varten työntekijät valitsevat työnan-
tajan kanssa työsuojelutoimikunnan
tai vastaavan.
Ole aktiivinen työsuojeluasioissa

ja vaikuta työympäristöösi. Parhai-
ten se käy työpaikalla. Apua ja lisä-
tietoja saat ammattiosastostasi tai
liitosta työympäristöasiamies Veijo
Korhoselta, puh. 050 68 294,
veijo.korhonen@sahkoliitto.fi.

oikeusapu ja lainopillinen
neuvonTa Työsuhdeasioissa
Liitto antaa maksutonta lainopillista
neuvontaa ja oikeusapua työsuhde-
asioiden työpaikka- ja tuomioistuin-
käsittelyyn. Jäsenen pyytäessä liiton
oikeusapua asian valmistelevat en-
sin työpaikan luottamusmies ja työ-
ehtoasiamies, sitten liiton lakimies.
Oikeusavun myöntää liiton hallitus.

SÄHKÖLIITON JÄSENEDUT 2015
Piirrokset: Jukka OJala ! Toimittanut: JOnna HeiniluOma

liittoon kuuluminen tuo vakautta työelämään ja vah-
vistaa ammatillista identiteettiä. Ammattiliitot yhdessä
vaikuttavat työlainsäädäntöön, työsuojelulainsäädän-
töön, työterveyshuoltoon, eläkeuudistuksiin ja sosi-
aalisiin etuihin. Ammattiliittojen tekemän työn vuoksi
työntekijöillä on esimerkiksi neljän viikon vuosilomat,
talvilomat, vuorotteluvapaat, lomaltapaluurahat ja van-
hempainvapaat.

Sähköliiton jäsenenä saat työpaikkasi luottamushen-
kilöltä ja liiton henkilökunnalta asiantuntevaa opastus-
ta visaisissa työsuhdeongelmissa. Tiukan paikan tullen
saat lainopillista neuvontaa ja oikeusapua. Sähköliiton
jäsenenä voit vaikuttaa tulevaisuuteesi, palkkaasi, työ-
olosuhteisiisi ja työturvallisuuteesi. Lisäksi saat koulu-
tusta, lomaetuja, alennuksia ja toimintaa. Ota talteen
tämä liite ja hyödynnä etusi.

kouluTus
Sähköliiton järjestämillä ja tuke-
milla kursseilla pääset verkostoitu-
maan muiden ammattilaisten kans-
sa ja saat tuoreet tiedot ja taidot
niin työelämän muutostilanteisiin
kuin esimerkiksi elämänhallintaan.
Ajantasaiset tiedot kursseista ja
koulutuksista saat Sähköliitto.fi:stä,
Vasamasta ja kurssisihteeri Tiina

Mäkkylältä, puh. 050 409 8469, tii-
na.makkyla@sahkoliitto.fi.

ansiosidonnainen
TyöTTömyyspäiväraha
Kun kuulut ammattiliittoon, kuulut
myös työttömyyskassaan. Jos jäät
työttömäksi, kassa maksaa sinulle
ansioihisi suhteutettua päivärahaa.
Lisätietoja saat Sähköalojen työttö-

myyskassan päivystysnumerosta 03
252 0300 arkisin kello 9.00–11.00
ja Sähköliitto.fi:stä > Työttömyys-
kassa.

Taloudellinen
Tuki TyöTaisTelussa
Jos joudut liiton hyväksymään työ-
taisteluun, liiton työtaistelukassa
tukee sinua taloudellisesti. Avus-
tuksen suuruudesta ja suorittamis-
tavasta päättää Sähköliiton hallitus.
Korkein verovapaasti maksettava
avustus on tällä hetkellä 16 euroa
päivältä. Tapauskohtaisesti liitto voi
maksaa myös korkeampaa veron-
alaista työtaisteluavustusta.
Lisätietoja: Maija Myllymäki-Nälli,
puh. 03 252 0111.

eckerö line
Saat 5–20 % alennusta päiväristei-
ly- tai reittihinnasta. Mainitse tuote-
koodi SAK5 varauksen yhteydessä.
Etuhinnat koskevat Sähköliiton jäse-
niä ja samalla varauksella mukana
olevia matkustajia. Varaukset: ecke-
roline.fi tai 06000 4300 (1,75 € /
vastattu puhelu + pvm).

F-secure
Saat 20–40 € alennusta Safe-tuot-
teista, joilla suojaat Windows-tie-
tokoneet, Macit, älypuhelimet se-
kä tabletit haittaohjelmilta ja muilta
internetin vaaroilta. Pyydä linkki ja
kampanjakoodi ohjelman asennus-
ta varten omasta ammattiosastos-
tasi.

herTz
Saat erikoishinnat vapaa-ajan au-
tovuokrauksista Suomessa ja ulko-
mailla. Ilmoita CDP-numero 719957
varauksen yhteydessä. Varaukset:
www.hertz-europe.com/rentacar/
reservation tai soita, puh. 0200 11
22 33.

holiday club
Sähköliiton omistamat lomaosake-
viikot Vuokatissa, Sallassa, Saa-
riselällä, Tahkolla, Vierumäellä ja
Tampereella arvotaan kahdesti vuo-
dessa. Haun alkamisesta tiedote-
taan Vasamassa sekä Sähköliiton
kotisivuilla internetissä ja faceboo-
kissa. Voit hakea lomaa, jos olet ol-

Ota
talteen!

Kuulut Sähköliittoon oman
ammattiosastosi kautta. Ammattiosastojen
tehtävä on jakaa tietoa tärkeistä asioista,
mutta ne myös järjestävät mukavaa tekemistä
kuten teatterimatkoja, keilausturnauksia,

saunailtoja ja karting-ajeluja. Menemällä mukaan
voit vaikuttaa osastosi toimintaan. Samalla
verkostoidut ja pääset vaikuttamaan työn

kehittämiseen sekä edunvalvontaan alueellasi.

Katso, missä tapahtuu:
www.sahkoliitto.fi/
jasenpalvelut/
osastot-toimivat
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Ajantasaiset
tiedot
jäseneduista ja
vaihtuvista
yhteistyö-
kumppaneidemme
tarjouksista
saat
osoitteesta
www.sahkoliitto.fi.

lut Sähköliiton jäsen vuoden ajan.
Etusijalla arvonnassa ovat työikäi-
set jäsenet. Oppilasjäsenillä loma-
osakkeiden varausoikeutta ei ole.
Lisätietoja kohteista ja hakemises-
ta: www.holidayclub.fi/yrityspalvelu
(käyttäjätunnus: sahkoliitto, salasa-
na: hcviikot), puh. 030 687 0400.

If
Saat Ifin vakuutuksista Järjestöasi-
akkaan If-Keskittäjäalennuksia. Voit
ostaa Ryhmäsampo Primus -hen-
ki- ja tapaturmavakuutuksen sivul-
ta www.henkivakuutuskuntoon.fi tai
Ifistä. Lisätietoja: www.if.fi/sahkoliit-
to, puh. 010 19 19 19 (pvm/mpm).

Testaa kuinka monen tähden
asentaja olet Ifin ja Sähköliiton
Sähköturvallisuusvisassa:

JäsenkalenterI
Sähköliiton sopimusalajäsenet saa-
vat joka vuosi ilmaisen taskukalen-
terin, jos tilaavat sen Sähköliiton
verkkopalvelusta tai tekstiviestillä.
Tilauksen voi tehdä vuosittain elo-
kuun alusta lokakuun loppuun. Ti-
lauskanavan aukiolosta tiedotetaan
Vasamassa, osastotiedotteissa, in-
ternetissä ja somessa.

kaarnIemI
Sähköliiton omistama Kaarniemen
loma- ja leiripaikka Kotkassa me-
ren rannalla on jäsenten ympärivuo-
tisessa käytössä. Siellä voi lomailla
huippuedullisesti esimerkiksi majoi-
tusrakennuksissa, joiden perhehuo-
neistoissa on kaikissa oma wc ja

moderni keittiö. Alueella on kaksi ta-
sokasta hirsimökkiä sekä sähkö- ja
tv-antenniliittymin varusteltuja asun-
tovaunu- ja -autopaikkoja. Myös telt-
tailijoille on tilaa. Kaarniemestä voi
vuokrata edullista kokous- ja juhla-
tilaa. Tiedustelut ja varaukset: Tapio
Haikka, puh. 0440 557 841 tai ta-
pio.haikka@sahkoliitto.fi.

lakIasIaIn puhelInneuvonta
Saat ilmaista asianajajan puhelin-
neuvontaa myös muissa kuin työ-
suhdeasioissa. Kysy esimerkiksi
perintö-, testamentti- ja perheoikeu-
dellisista asioista, avoparien oikeu-
dellisissa asioista, lahjaverotus-,
huoneenvuokra- ja asunto-osakeyh-
tiöasioista, omaisuuden kaupoista
sekä vahingonkorvaus-, pankki- ja
vakuutusasioista. Ilmainen neuvon-
ta ei koske asiakirjojen tutkimista ja
laatimista. Etu koskee sopimusala-
ja oppilasjäseniä. Neuvontaa antaa
Asianajotoimisto Kasanen & Vuori-
nen Oy numerosta 040 809 9900
(ma–pe klo 9–15).

lehtIetu
Lehtietu Demokraatista ja Kan-
san Uutisista on 25 euroa. 15 eu-
ron lehtiedun saat puolestaan Ar-
betarbladetista, Kansan Tahdosta,
Ny tidistä, Satakunnan Työstä, Tie-
donantajasta, Uusi Aika -lehdestä
ja Viikko Pohjois-Karjalasta. Lehtie-
tu myönnetään vuositilauksiin. Leh-
tietuja saa yhden tilaajaa kohti. Il-
moita lehteä tilatessasi, että olet
Sähköliiton jäsen. Lehti vähentää ti-
lauslaskusi loppusummasta lehtie-
dun määrän ja laskuttaa sen suo-
raan Sähköliitolta.

merkkIpäIvälahJakorttI
Jos henkilö Sähköliiton jäsenenä
ollessaan täyttää 50 vuotta, hän
on oikeutettu merkkipäivälahjaan.

Merkkipäivälahjakortti toimitetaan
merkkipäiväänsä viettäville auto-
maattisesti eikä sitä tarvitse hakea
ammattiosastolta tai liitolta. Lahja-
korttien toimitus tapahtuu suunnil-
leen merkkipäiväkuukauden puoles-
sa välissä, eli osa saa lahjakorttinsa
hieman etukäteen ja osa jälkikä-
teen. Lahjakorttipalvelun toteuttaa
www.perfectfinnish.fi.

palkkatyöläInen
Palkkatyöläinen-lehden voivat tilata
itselleen ilmaiseksi kaikki pääluot-
tamusmiehet, luottamusmiehet, työ-
osaston luottamusmiehet, työsuoje-
luvaltuutetut, työsuojeluasiamiehet
ja ammattiosastojen puheenjohta-
jat sekä liiton hallituksen, johtokun-
tien ja edustajiston jäsenet. Tilaus
tehdään kerran ja se jatkuu, kunnes
jäsenyystyyppi muuttuu eläkeläisjä-
seneksi (999) tai jäsen päättää itse
perua tilauksensa. Tee tilaus liiton
verkkopalvelussa: www.sahkoliitto.fi
> verkkopalvelut.

sIlmäasema
Silmäasema antaa Sähköliiton jäse-
nille alennuksia silmä- ja aurinkola-
seista sekä silmien laserleikkauksis-
ta. Vuoden 2015 aikana Sähköliiton
jäsenillä on mahdollisuus päästä il-
maiseen Silmäaseman Näköseu-
la-näönseulontatutkimukseen ja
silmänpainemittaukseen. Tempauk-
sen alkamisesta tiedotetaan Vasa-
massa ja sähköisesti.

tampereen seudun
osuuspankkI
Saat TSOP:sta eritysetuja pankki- ja
vakuutuspalveluista. Saat esimer-
kiksi jatkuvan rahastosäästämisen
aloituksen ilman merkintäpalkkiota,
sapattivapaaluottoa ja palkankes-
keytymisluottoa erinomaisin ehdoin
sekä alennusta Pirkan OP-Kiinteistö-

keskuksen välityspalkkiosta. Pan
kiasioiden ja vakuutusten keskit-
tämisestä saat OP-bonuksia, joil
maksat pankin palvelumaksuja ja
Pohjolan vakuutusmaksuja. OP-bo-
nuksia kertyy Osuuspankin asiaka-
somistajalle, jonka oma tai perheen
yhteinen pankki- ja/tai vakuutusasi-
ointi (esim. lainat, säästöt, sijoituk-
set) on vähintään 5 000 euroa kuu-
kaudessa.

teboIl
Sähköliiton jäsenenä olet Teboilin
etuasiakas ja saat jäsenkortillasi
alennuksia kaikilta Teboil-asemilta.
Polttoainealennukset saat Sähkölii-
ton jäsenkortilla kaikilta Teboil-huol-
tamoilta ja -automaattiasemilta lu-
kuun ottamatta nettohintapohjaisia
Teboil Express -automaattiasemia.
Katso lisätietoa: www.teboil.fi/liitto.

turva
Sopimusalajäsenet on vakuutet-
tu jäsenvakuutuksella, joka sisäl-
tää matkustajavakuutuksen vapaa-
ajan matkoille. Matkustajavakuutus
on voimassa lomamatkoilla. Se kor-
vaa matkalla alkavan sairauden ja
matkalla sattuvan tapaturman hoi-
tokuluja. Se korvaa myös matkan
peruuntumis- ja keskeytymiskuluja
sekä matkalta myöhästymisestä ai-
heutuvia kuluja. Lisätietoa vakuu-
tuksesta ja muista, varta vasten jä-
senille räätälöidyistä eduista saat
osoitteesta www.turva.fi/sahkoliitto
tai palvelunumerosta 01019 5110.
lue myös sivu 23.

urakkalaskentaohJelma
Sähköistys- ja talotekniikka-alalla
työskentelevien jäsenten käytössä
on ollut jo vuosia Ulwin-urakkalas-
kentaohjelma. Ohjelmaa ollaan par-
haillaan uudistamassa ja uuden oh-
jelman pitäisi olla jäsenten käytössä
vuoden 2015 aikana. Vanhaa Ul-
win-ohjelmaa voi käyttää uuden val-
mistumiseen saakka. Sähköliiton
jäsenet voivat hankkia ohjelman toi-
mitussopimuksen mukaisella käyt-
tömaksulla. Kysy ohjelmaa omasta
ammattiosastostasi.

vasama
Sähköliiton jäsenlehti Vasama il-
mestyy 10 kertaa vuodessa. Opis-
kelija- ja sopimusalajäsenille lehti
jaetaan automaattisesti. Eläkeläisjä-
senten on tilattava Vasama erikseen
Sähköliiton verkkopalvelusta tai
tekstiviestillä. Tilauksen voi tehdä
vuosittain elokuun alusta lokakuun
loppuun. Tilauskanavan aukiolosta
tiedotetaan Vasamassa, osastotie-
dotteissa, internetissä ja somessa.

verkkokauppa

Sähköliiton verkkokaupasta voit

ostaa Sähköliiton logolla varus-

tettuja tuotteita. Laajasta valikoi-

masta löydät niin kynät ja karkki-

rasiat kuin pipot, vyöt, paidat ja

laukutkin. Tuotteet on mahdollista

tilata myös ammattiosaston omalla

logolla varustettuna. Verkkokaupan

kotisivulta löytyy ohjeistus, kuin-

ka toimitaan, jos ammattiosasto

haluaa tilata oman näköisiään

tuotteita. Linkki verkkokauppaan

julkaistaan Sähköliitto.fi:ssä tam-

mikuussa 2015.

vIlla andropoff
Sähköliitolla on seitsemän loma-
osaketta meren rannalla Villa Andro-
poffissa Viron Pärnussa. Osakkeet
ovat vuokrattavissa viikoilla 26–27
ja 29–33. Ne arvotaan ensisijassa
sellaisten jäsenten kesken, jotka ei-
vät ole niitä aiemmin käyttäneet.
Viikkoja voivat varata yli vuoden lii-
ton jäsenenä olleet henkilöt. Lomat
on ensisijaisesti tarkoitettu työikäi-
sille jäsenille. Oppilasjäsenillä va-
rausoikeutta ei ole. Eläkeläisjäsenet
saavat vuokrausoikeuden arvon-
nassa varaamatta jääneisiin viikkoi-
hin. Haun alkamisesta tiedotetaan
Vasamassa ja sähköisesti. Lisätie-
dot: www.andropoff.ee, puh. 0500
867 209 ja johanna@andropoff.ee.

vvo
Liiton jäsenillä on mahdollisuus ha-
kea asuntoa VVO:n asuntokannas-
ta. Asuntohakemuksen voi jättää
VVO:n internetsivun kautta tai toi-
mittaa lähimpään VVO-kotikeskuk-
seen. Asuntohakemus on voimassa
kolme kuukautta. Merkitse asunto-
hakemuksesi lisätietoihin maininta:
"Olen Sähköliiton jäsen". Lisätietoja:
www.vvo.fi ja VVO-kotikeskukset eri
puolella Suomea.

SÄHKÖLIITON JÄSENEDUT 2015
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tammIkuu
alueellinen
nuorisotapahtuma
23.1.2015
Hohtogolf West Coast, Turku
hakuaika päättyy 9.1.2015

sähköistys- ja
talotekniikka-
alan tes-kurssi:
työehtosopimus tutuksi
31.1.–1.2.2015
Sokos Hotel Vaakuna, Vaasa
hakuaika päättyy 16.1.2015

helmIkuu
sähköistys- ja
talotekniikka-alan
tes-kurssi:
urakkamääräykset
14.–15.2.2015
Rantasipi Tropiclandia, Vaasa
hakuaika päättyy 30.1.2015

sähköistys- ja
talotekniikka-
alan tes-kurssi:
työehtosopimus tutuksi
28.2.–1.3.2015
Cumulus Koskikatu, Tampere
hakuaika päättyy 13.2.2015

maalIskuu
Järjestötoiminnan kurssi
7.–8.3.2015
Sähköliiton koulutustilat, Tampere
hakuaika päättyy 20.2.2015

luottamusmiesten
peruskurssi
9.–13.3.2015
Kiljavan opisto, Nurmijärvi

työsuojelun peruskurssi
9.–13.3.2015
Kiljavan opisto, Nurmijärvi

nuorisosihteerikurssi
14.–15.3.2015
Tampere
hakuaika päättyy 27.2.2015

sähköistys- ja
talotekniikka-alan tes-kurssi:
urakkamääräykset
14.–15.3.2015
Cumulus Koskikatu, Tampere
hakuaika päättyy 27.2.2015

sähköistys- ja
talotekniikka-
alan tes-kurssi:
urakkatöiden laskeminen
14.–15.3.2015
Sokos Hotel Vaakuna, Vaasa
hakuaika päättyy 27.2.2015

teollisuuden- ja erityisalojen
tes-kurssi
21.–22.3.2015
Cumulus Koskikatu, Tampere
hakuaika päättyy 6.3.2015

työympäristön
ajankohtaispäivät
27.–28.3.2015
Varalan Urheiluopisto, Tampere
hakuaika päättyy 13.3.2015

alueellinen
nuorisotapahtuma
27.–28.3.2015
Sokos Hotel Alexandra, Jyväskylä
hakuaika päättyy 13.3.2015

sähköistys- ja talotekniikka-
alan tes-kurssi:
urakkatöiden laskeminen
28.–29.3.2015
Cumulus Koskikatu, Tampere
hakuaika päättyy 13.3.2015

huhtIkuu
alueellinen
nuorisotapahtuma
10.–11.4.2015
Hotelli Cumulus, Rauma
hakuaika päättyy 27.3.2015

alueellinen
nuorisotapahtuma
17.–18.4.2015
Sokos Hotel Vaakuna, Kouvola
hakuaika päättyy 2.4.2015

luottamushenkilöseminaari
24.–25.4.2015, tampere

toukokuu
alueellinen
nuorisotapahtuma
8.–9.5.2015
Sokos Hotel Puijonsarvi, Kuopio
hakuaika päättyy 24.4.2015

elokuu
volttipäivät
8.–9.8.2015, oulu

syyskuu
ammattiosastot yhdessä
5.–6.9.2015
Rantasipi Ikaalisten kylpylä
hakuaika päättyy 21.8.2015

virtaa luottamushenkilöiden
omaan jaksamiseen
12.–13.9.2015
Varalan Urheiluopisto, Tampere
hakuaika päättyy 28.8.2015

luottamusmiesten jatkokurssi
1. osa 26.–30.10.2015 ja
2. osa 30.11–4.12.2015
Kiljavan opisto, Nurmijärvi

nuorisokurssi
26.–27.9.2015
Tampere
hakuaika päättyy 11.9.2015

sähköistys- ja talotekniikka-
alan tes-kurssi:
työehtosopimus tutuksi
26.–27.9.2015
Hotelli Scandic, Lahti
hakuaika päättyy 11.9.2015

lokakuu
energia-, ICt- ja
verkostoalan
työehtosopimuskurssi
3.–4.10.2015
Hotelli Cumulus Koskikatu, Tampere
hakuaika päättyy 18.9.2015

sähköistys- ja talotekniikka-
alan tes-kurssi:
urakkamääräykset
3.–4.10.2015
Hotelli Scandic, Lahti
hakuaika päättyy 18.9.2015

teknologiateollisuuden
ajankohtaispäivät
3.–4.10.2015
Hotelli Rantasipi Aulanko,
Hämeenlinna
hakuaika päättyy 18.9.2015

luottamusmiesten peruskurssi
7.–11.9.2015
Kiljavan opisto, Nurmijärvi

alueellinen nuorisotapahtuma
9.–10.10.2015
Sokos Hotel Vaakuna, Rovaniemi
hakuaika päättyy 25.9.2015

Kursseilta
saat virtaa
– eikä maksa
mitään!sähköliiton kurssit 2015

Hae kursseja aiheen ja paikkakunnan mukaan:
www.sahkoliitto.fi > Jäsenpalvelut > Koulutus > Sähköliiton kurssit

SÄHKÖLIITON KURSSIT 2015

Liiton tärkein tuote on työehtosopimukset. Luottamusmies on
työpaikallasi tukena ja apuna. Hänelle voit näyttää tilinauhasi –
ovatko palkat ja työajat oikein. Hän huomauttaa työnantajalle
hyvässä hengessä, jos työsopimukseesi on lipsahtanut vahinkoja.

marraskuu
sähköistys- ja talotekniikka-
alan tes-kurssi:
urakkatöiden laskeminen
7.–8.11.2015
Hotelli Scandic, Lahti
hakuaika päättyy 23.10.2015

työympäristön
ajankohtaispäivät
27.–28.11.2015
Hotelli-Ravintola Lasaretti, Oulu
hakuaika päättyy 13.11.2015

Ilmoittautumiset
viimeistään hakuajan
päättymispäivänä:
tiina.makkyla@sahkoliitto.fi
puh. 050 409 8469
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1. Liiton kurssit
Sähköliitto järjestää vuosittain koulutusta-
pahtumia, jotka on tarkoitettu sopimusala-
jäsenille. Koulutusta voidaan järjestää myös
nimetylle kohderyhmälle. Sähköliiton järjes-
tö- ja koulutusvaliokunta vastaa koulutuksen
suunnittelusta. Edunvalvontaan liittyvä kou-
lutus suunnitellaan yhteistyössä johtokuntien
kanssa. Koulutus voi olla alueellista tai valta-
kunnallista.

sähköliiton omilla kursseilla korvataan

• Majoitus 2 hengen huoneissa
• Ohjelmaan merkityt ruokailut
• Kaikki kursseilla jaettava materiaali
• Matkakulut tämän koulutusohjesäännön
kohdan 6 mukaan

2. opistokurssit
kiLjavaLLa ja muissa
kansanopistoissa
koulutussopimuksen mukaiset kurssit

Koulutussopimuksen mukaiset kurssit ovat
kursseja, jotka hyväksytään EK:n ja SAK:n
välisissä vuosittaisissa neuvotteluissa työn-
antajan tukeen oikeuttavaksi koulutukseksi.
Työnantajan tuki tarkoittaa ansionmenetyksen
korvausta (keskituntiansion mukaan tai kuu-
kausipalkka lyhentämättömänä) ja ateriakor-
vausta opistolle.
Koulutussopimuksen mukaiseen kou-

lutukseen oikeutetut henkilöt määritellään
työehtosopimuksen liitteenä olevassa koulu-
tussopimuksessa.
Matkakulut korvataan tämän koulutusoh-

jesäännön kohdan 6 mukaan.

järjestökurssit

Järjestökurssit ovat ammattiyhdistystoimin-
taan läheisesti liittyviä kursseja, joita järjeste-
tään ammattiyhdistysliikettä lähellä olevissa
kansanopistoissa. Kurssille hakeudutaan oh-
jeen mukaisesti ja hakemus toimitetaan liiton
koulutusyksikköön, joka tekee päätöksen
hakemuksen hyväksymisestä.
Työnantajalla ei ole korvausvelvollisuutta

koulutuksesta syntyneiden kulujen ja ansion-
menetyksen osalta. Työnantaja voi korvata
syntyneet kustannukset ja ansionmenetyksen
paikallisesti niin sovittaessa. Kurssilaisten on
anottava työnantajalta opintovapaata koulu-
tuksen ajalle, jos se sijoittuu työvuoron ajalle.
Koulutukseen voi osallistua myös vapaa-ajalla
tai työttömyysaikana.
Mikäli kurssille osallistumisesta syntyy

ansionmenetystä, liitto korvaa sen kurssis-
tipendillä ja -päivärahalla. Myös useat am-
mattiosastot maksavat jäsenilleen kurssin
käymisestä korvauksia. Ota selvää oman am-
mattiosastosi maksamista korvauksista.
Järjestökurssit on tarkoitettu sopimusala-

jäsenille. Matkakulut korvataan tämän koulu-
tusohjesäännön kohdan 6 mukaan.

3. paikaLLinen kouLutus
Paikallisella koulutuksella tarkoitetaan työ-
huonekunnissa ja ammattiosastoissa toteu-
tettavaa koulutusta. Se voi myös olla ammat-

tiosastojen yhteenliittymien maakuntatasolla
järjestämää koulutusta. Paikallinen koulutus
on liiton koulutusyksikön ja ammattiosastojen
kanssa yhteistyössä järjestämää koulutusta
(1–5 pv.), jota liitto tukee.
Paikallinen koulutus tulisi ensisijaisesti

suunnata niille ammattiosastojen jäsenille,
jotka eivät toimi luottamustehtävissä. Paikal-
lisella koulutuksella voidaan myös täydentää
liiton luottamushenkilöille suuntaamaa kou-
lutusta.
Paikallinen koulutus ei korvaa liiton

järjestämää alueellista ja valtakunnallista
koulutusta.

ammattiosasto tai -osastot

• Hankkii osanottajat
• Varaa kurssipaikan
• Vastaa kurssin käytännön järjestelyistä,
ruokailuista, virkistystaukojen tarjoiluista, ma-
joituksista ja muista vastaavista koulutukseen
liittyvistä asioista
• Tilaa liitolta haluamansa kurssin

Liitto

• Hyväksyy kurssihakemuksen
• Vastaa paikallisen koulutuksen opetuksen
toteutuksesta sovittavalla tavalla
• Ilmoittaa vuosittain kurssikalenterissa pai-
kalliseen koulutukseen suunnitellut kurssiko-
konaisuudet
• Vastaa kouluttajien ja kurssimateriaalin
hankkimisesta

Ammattiosasto ja liitto sopivat yhdessä kurs-
sin ajankohdan ja kurssin sisältöön liittyvät
tarkennukset.

ammattiosasto korvaa

• Kurssilaisten mahdolliset majoituskulut
• Kurssilaisten matkakustannukset
• Kurssin ilmoituskulut (postimaksut, yms.)
• Ruokailu- ja tarjoilukulut 15 € ylittävältä
osalta
• Liiton hyväksymän tason ylittävät tilakustan-
nukset

Liitto korvaa

• Kouluttajan palkkiot, majoituskulut, matka-
kulut sekä ruokailu- ja tarjoilukustannukset
• Järjestön ulkopuolisten kouluttajien todelli-
set tilaisuudesta aiheutuneet laskut
• Opetustilasta aiheutuneet kulut keskimää-
räisen ja kohtuullisen tason mukaan
• Ruokailu- ja muut tarjoilukulut tositetta vas-
taan, enintään 15 €/hlö/kurssipäivä (6 h)
• Koulutusmateriaalit ja niiden hankinnan

Arkipäivänä järjestettävästä koulutuksesta
maksetaan kurssistipendi ja päiväraha mikäli
kurssille osallistujalle syntyy ansionmenetystä.
Tuen maksaminen edellyttää palkattomuus-
todistusta.
Liiton ja ammattiosaston omille koulutta-

jille ei makseta palkkioita.
Oman ammattiosaston kouluttajana toimi-

minen ei myöskään oikeuta kulukorvauksiin.

kurssien sisältöjä:

• ATK
• Luottamushenkilökoulutus
• Mediataidot/viestintä
• Muutoksen- ja elämän hallinta
• Nuorille erikseen suunnatut kurssit
• Työehtosopimuskoulutus
• Työoikeus
• Työsuojelu
• Yhdistys- ja järjestötoiminta
• Yrityksen/yhteisön toiminnan/yhteistoimin-
nan kehittäminen

Hakemus paikallisen koulutuksen järjestämi-
sestä tulee toimittaa liittoon viimeistään kuu-
kautta ennen tilaisuuden alkua.
Hakemuksia saa liiton postituksesta ja

sivulta www.sahkoliitto.fi/jasenpalvelut/kou-
lutus.

4. tsL:n kurssit
Liitto korvaa kurssimaksun Työväen Sivistys-
liiton eli TSL:n järjestämiltä viikonloppukurs-
seilta sillä edellytyksellä, että liittoon on tehty
ennakkoilmoitus osallistumisesta.
Korvauksen piirissä olevat kurssit ilmoite-

taan vuosittain Sähköliiton ja TSL:n toimesta.
Koulutukseen voivat osallistua kaikki jäsenet.

5. pidempikestoinen
kouLutus
Humanistisen ammattikorkeakoulun
(HUMAK) kansalaistoiminnan ja nuorisotyön
koulutusohjelman mukaisesta koulutuksesta
avoimessa korkeakoulussa sekä aikuisille
kohdennetusta muuntokoulutuksesta syntyviä
kustannuksia korvataan seuraavasti:
• Kurssiapuraha ja kurssistipendi maksetaan
lähiopetukseen kuuluvilta päiviltä
• Majoitus- ja ruokailukulut korvataan Kiljavan
opiston HUMAK-opiskelijoiden hinnoittelun
mukaan
• Matkakustannukset korvataan liiton koulu-
tusohjesäännön mukaan
• Kurssi- ja osallistumismaksut korvataan
• Työoppimisjaksot korvataan SAK:n suosituk-
sen mukaisesti

Sähköliitto ei korvaa kansalaistoiminnan- ja
nuorisotyön nuorisoasteen koulutusohjelman
opinnoista aiheutuneita kuluja.
Sähköliitto osallistuu samoilla periaatteilla

muiden vastaavansisältöisten korkeakoulu-
opintojen tukemiseen.

6. kurssitoiminnan
matka- ja majoitus-
kuLujen korvaaminen
• Matkakulut korvataan julkisten kulkuneuvo-
jen taksojen mukaan. Oman auton käytöstä
korvaus maksetaan vain auton käyttäjälle.
Korvaus on 0,23 €/km
• TSL:n kurssien kulut korvataan TSL:n ohjeen
mukaan
• Lentokoneella ja taksilla matkustamista ei
korvata kuin erityistapauksissa. Näistä tapauk-
sista on aina sovittava ennakkoon liiton koulu-
tusyksikön kanssa

• Epäselvissä tapauksissa kurssilaisen on
pystyttävä osoittamaan kulujen todenperäi-
syys
• Mikäli liitto järjestää kursseja samasta
aiheesta eri puolella Suomea kehotetaan
osallistumaan lähinnä kotipaikkaa olevalle
kurssille. Matkakulut korvataan osallistujaa
lähinnä olevan kurssipaikan mukaan
• Liitto ei korvaa muita kuin kurssitapahtu-
maan liittyvät majoitukset. Mikäli on tarvetta
majoittua kurssipaikalle kurssin alkamista
edeltävänä päivänä, on siitä haettava kor-
vausta esim. omalta ammattiosastolta tai
kustannuksista on vastattava itse (ei koske
Kiljavan opiston kursseja)
• Matka- ja muiden kulujen korvaaminen
edellyttää täysipainosta osallistumista kurssi-
tapahtumaan
• Liitolla on oikeus laskuttaa jäseneltä sel-
laisia kuluja, joita syntyy jos jäsen ei ilmoita
osallistumisensa peruutuksesta kutsussa
mainittuun määräaikaan mennessä
• Mikäli jäsen esittää lääkärintodistuksen tai
muun todistettavissa olevan syyn, jolla pois-
saololle syntyy peruste, ei kuluja laskuteta.

SÄHKÖLIITON KOULUTUSOHJEET

Sähköliiton
jäsenenä sinut

on vakuutettu Turvassa,
kun osallistut liiton
järjestötehtäviin tai
-tilaisuuksiin.

Lisätietoa
Kiljavan opiston
kursseista:

www.kiljavanranta.fi

Lisätietoa Työväen
Sivistysliiton
kursseista:
www.tsl.fi
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Asioilla on tapana järjestyä. Tolkku,
ahkeruus ja usko tulevaan vievät elä-
mässä pitkälle. Silti maailma voi olla
kova ja yllättävä. Näin oli myös 104
vuotta sitten, kun tavalliset työssä-
käyvät ihmiset turvautuivat luotetta-
vimpaan mahdolliseen tahoon: toi-
siinsa. Vakuuttaakseen kotinsa he
perustivat yhdessä keskinäisen va-
kuutusyhtiön nimeltä Turva.

Tuotot asiakkaiden
hyväksi

Keskinäisyys merkitsee
edelleen sitä, että asiak-
kaat – eli vakuutuksen-
ottajat – omistavat Tur-

van. Ja jokaisen yrityksen tehtävä on
hyödyttää omistajiaan. Meidänkin.
Siksi käytämme kertyneet tuotot
asiakkaidemme hyväksi. Tämä peri-
aate näkyy kilpailukykyisinä hintoi-
na, alennuksina, omistaja-asiakas-
etuina ja paranevina palveluina.

Avoin ja avokätinen
hinnoittelu

Uudistamme nyt omistaja-asiakkaan
edut entistä avoimemmiksi ja avo-
kätisemmiksi. Meillä sinun ei tarvitse
pelata pinsseillä, pisteillä, bonuksil-
la tai kupongeilla. Emmekä pako-
ta sinua liittymään kerhoihin, kan-
ta-asiakasjärjestelmiin tai sullomaan
lompakkoosi lisää täytettä. Pelkkä
omistaja-asiakkuus ja ammattiliiton
jäsenyys riittää.

Ammattiliiton kortti
– paras etukortti

Ammattiliiton jäsen-
kortti onkin mitä parhain
etukortti. Säästät heti
selvää rahaa jopa 17%

vapaaehtoisten vakuutusten mak-
suista, kun kuulut liittoon ja keskität
meille vakuutuksesi. Uudet edut ovat
ulottuvillasi 1.1.2015 alkaen.

Tyytyväisimmät asiakkaat

Ja homma toimii. Tyytyväiset
asiakkaat ovat todiste siitä.
EPSI Rating tutkii vuosittain
suomalaisten vakuutusyhti-

öiden asiakastyytyväisyyttä.Olemme
olleet jo neljä kertaa peräkkäin sijal-
la 1*. Emme aio kuitenkaan ylpistyä,
vaan aiomme olla luottamuksen arvoi-
sia huomennakin. Jatkamme rehdillä ja
reilulla linjallamme.

Tervetuloa Turvaan.Meiltä saat hen-
kilökohtaista palvelua. Palvelemme
sinua 50 toimipaikassa ympäri Suo-
men. Tavoitat meidät myös numerossa
01019 5110ma–pe 8–18 sekä verkos-
sa osoitteessa turva.fi
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Hymyile, olet Turvassa

* 2011, 2012, 2013, 2014

Etu jopa
-17%

Uudet edut 1.1.2015 alkaen

Yhteistä hyvää
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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.fi

Koonnut: Jonna Heiniluoma

Säilytä vuoden
viimeinen
tilinauha!
Säilytä vuoden 2014 viimeinen tilinau-
ha, jotta voit keväällä verotuksen valmis-
tuttua tarkastaa, että perityt jäsenmaksut
täsmäävät ilmoitettuihin.
Muistathan, että jäsenmaksun voi vä-

hentää verotuksessa. Itse jäsenmaksun-
sa maksavien jäsenmaksut vähenne-
tään sen vuoden verotuksessa, jona ne
on maksettu.
Huom! Sähköliitto lähettää tiedot jä-

senmaksuista suoraan verottajalle.

Pidä
jäsentietosi
ajan tasalla
! Voit päivittää tietosi Sähköliiton verkkopalve-
lussa: www.sahkoliitto.fi > Verkkopalvelut
! Voit laittaa viestiä osoitteeseen jasenrekiste-
ri@sahkoliitto.fi.
! Soita puhelinpäivystykseen 03 252 0303
arkisin kello 9–11 ja 14–15.
! Tai täytä sähköinen lomake:

Liiton eläkeläis- ja oppilasjäsenet eivät
kuulu jäsenvakuutuksen piiriin. Sähkölii-
ton neuvottelemana erityisetuna he saa-
vat matkustajavakuutuksesta 20 %:n li-
säalennuksen jäsenalennuksen lisäksi.
Matkatavarat eivät ole vakuutettu-

na jäsenvakuutuksessa. Liiton neuvotte-
lemana erityisetuna kaikki liiton jäsenet
saavat kuitenkin jäsenalennuksen lisäksi
20 prosentin lisäalennuksen matkatava-
ravakuutuksesta. Matkatavarat saattavat
sisältyä myös kotivakuutukseesi.

JäSEnEduT
Turvalla on kattava valikoima vakuutuk-
sia kodin, ihmisten ja omaisuuden tur-
vaksi. Myönnämme niistä tuntuvia jäsen-
alennuksia sähköliittolaisille. Sähköliiton
jäsenenä saat kotivakuutukseen ja va-
paaehtoisiin henkilö- ja autovakuutuksiin
10 %:n jäsenalennuksen.
Lisäksi saat asiakkuutesi keston pe-

rusteella 5–10 %:n omistaja-asiakasalen-
nuksen. Ensimmäisen vuoden jälkeen
alennus on 5 %. Omistaja-asiakkuuden
jatkuttua viisi vuotta olet oikeutettu 7 %:n
omistaja-asiakasalennukseen ja kymme-
nen vuoden asiakkuuden jälkeen alen-
nus on jo 10 %. Saat kuitenkin hyödykse-
si 7 %:n omistaja-asiakasalennuksen heti
ensimmäisestä vakuutuskaudesta, kun
keskität vakuutuksesi Turvaan.
Sähköliiton jäsenenä saat erikoisetuna

muiden alennusten lisäksi 15 prosentin
alennuksen ensimmäisen vuoden mak-
susta ottaessasi Turvasta henkilökohtai-
sen täysajan tapaturmavakuutuksen.
Ansiotyövälineet korvataan kotivakuu-

tuksesta 4 500 euron määrään asti. Jos
kotivakuutukseen sisältyy vastuuvakuu-
tus, se on voimassa myös työsuhteen ul-
kopuolella tapahtuvissa talkootöissä.
Vastuuvakuutuksesta korvataan tällöin
rajoitusehdoista poiketen vakuutetun
työn kohteelle aiheuttama vahinko. Kor-
vauksen enimmäismäärä on 1 700 euroa
vahinkoa kohti.

ETuJA TyöTTöMiLLE
Mikäli työttömyys kohtaa, Turva joustaa
vakuutusmaksuissa. Ammattiliittoon kuu-
luva asiakas saa Turvasta pyynnöstä kuu-
den viikon korottoman lisämaksuajan.
Jos työttömyyden aikana sattuu vahin-

ko rakennukselle tai irtaimistolle, am-
mattiliiton jäsen saa kotivakuutukses-
ta korvauksen ilman perusomavastuuta.
Omavastuuedun voi käyttää kerran asiak-
kuuden/jäsenyyden aikana per kotitalous
ja silloin, kun ilmoitus työttömyydestä on
tehty työttömyyskassaan.

MuiTA ETuJA LiiTToSi JäSEnELLE
Turva haluaa tarjota Sähköliiton jäsenille
kokonaisvaltaista vakuutusturvaa. Siksi
olemme kehittäneet tuotteita ja palvelui-
ta, joita Turvasta saavat vain ammattiliit-
tojen asiakkaat.
Henkikulta on edullinen henkivakuu-

tus, jonka saavat vain ammattiliittojen jä-
senet perheineen. Se on noin 25 % edul-
lisempi kuin muille asiakkaille myytävät
vastaavat henkivakuutukset, ja selvästi
huokeampi kuin pankkien tarjoamat lai-
naturvat. Vakuutus tarjoaa turvaa kuo-
leman varalle ja se voidaan ottaa sekä
lapselle että aikuiselle. Henkivakuutuk-
sen avulla voit turvata riittävän toimeen-
tulon lähimmäisillesi, vaikka itse olisit-
kin poissa.
Lue lisää: www.henkikulta.fi
Turvan Liittokasko on vain ammatti-

liittojäsenille tarkoitettu kaskovakuutus,
jossa on sisäänrakennettuna etuja, joita
saisit muualta korkeintaan lisähinnalla.
Lähtöbonus uuteen Liittokaskoon voi olla
jopa 70 %. Kun olet ajanut Liittokaskolla
vakuutettuna kolme vuotta ilman vahin-
koja, bonukset eivät putoa vahingon sat-
tuessa. Liittokasko on mahdollista ottaa
yksityiskäyttöisille, enintään 15 vuotta
vanhoille henkilö- ja pakettiautoille.
Lue lisää: www.turva.fi/liittokasko
Turva tarjoaa ammattiliiton jäsenil-

le etuna mahdollisuuden saada korva-
usta tapaturman jälkeisenä toipilasai-
kana käytetyistä kodinhoitopalveluista.
Edun tarkoituksena on helpottaa arjen
sujumista toipumisen aikana. Etu koskee
1.6.2008 tai sen jälkeen otettuja henki-
lökohtaisia aikuisen tapaturmavakuutuk-
sia. Kodinhoitoedun saaminen edellyttää
lisäksi voimassaolevaa kotivakuutusta
Turvassa.
Lue lisää: www.turva.fi/kodinhoitoetu

oLLAAn yHTEydESSä
Lisätietoja kaikista Turvan vakuutuspal-
veluista saat kaikista Turvan toimipaikois-
ta, palvelunumerostamme 01019 5110
tai sähköpostilla asiakaspalvelu@turva.
fi. Lähimmän toimipaikan yhteystiedot ja
lisätietoja Turvasta löydät internetsivuil-
tamme www.turva.fi.
Jäsenetuihin, jäsenvakuutuksen eh-

toihin, tuoteselosteeseen ja korvauksen-
hakuohjeisiin voit tutustua liiton jäsenille
räätälöidyillä Turvan palvelusivuilla www.
turva.fi/sahkoliitto, joille on linkki myös
Sähköliiton nettisivuilta.

Jäsenvakuutus
Turvassa
Sähköliiton jäsenet on vakuutettu vakuutusyhtiö Turvassa
matkustajavakuutuksella, josta saat lisätietoja Sähköliiton
jäsenille räätälöidyiltä internetsivuilta, Turvan asiakaspalvelusta
01019 5110 tai käymällä Turvan toimipaikoissa.

ILM
OITUS

Jäsenkortit ovat voimassa vuoden
2015 loppuun. Jos korttisi ei toimi
esimerkiksi viallisen magneetti-
nauhan vuoksi, tilaa jäsenrekisteristä
uusi kortti.

JÄSENKORTTISähköalojen ammatt i l i i t to ry

JÄSENNUMERO 27694OSASTO 039
Sop.ala 003
Li i t tymisaika 01.04.851. Li i t tymisaika 01.04.85

KoskivoimaKaino Matti

2011-20152011-2015

Vielä ehdit hakea apurahaa!
SAK:n kulttuurirahaston apurahat vuodel-
le 2015 ovat haettavissa joulukuun lop-
puun asti. Apurahoja voivat hakea kaikki
SAK:laisen ammattiyhdistysliikkeen yksityi-
set jäsenet, harrastajaryhmät tai osastot.
Apurahoilla tuetaan ensisijaisesti tai-

depainotteisia kulttuuriharrastuksia. Vii-

meisen reilun kymmenen vuoden aikana
sähköliittolaiset ovat saaneet apurahoja
esimerkiksi musiikki-, valokuvaus-, kirjoi-
tus-, grafiikka-, kuvataide-, näyttämötaide-,
historiantutkimus- ja piirrosprojekteihin.
Apurahojen saajat julkistetaan huhti-

kuun 2015 loppuun mennessä.

Sähköalojen
ammattilaisia
on monenlaisissa
hommissa.
Näytä, millaista työtä
SINÄ teet.
Jaa kuvasi Facessa,
Instagramissa tai
Twitterissä hashtageilla
#OlenYlpeäTyöstäni
ja #sahkoliitto.

Hakusovellus ja ohjeet löytyvät Kansan Sivistysrahaston sivuilta:
www.sivistysrahasto.fi/00010035-hakuohjeet

Postita hakemuksesi Sähköliittoon.
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-Irtisanomisilmoitus annet-
tiin samana päivänä, kun
ilmestyi firman henkilös-

tölehti Syke, jossa minua onniteltiin
60-vuotispäiväni johdosta oikein ku-
van kanssa. Siinä oli kohtalon ivaa
ilmassa, hymähtää sähköasentaja
Matti Rouvinen.

Kiteen Puhoksella asuva Rouvi-
nen oli yksi niistä 11 verkonraken-
nusyhtiö Enerken työntekijästä, jol-
le yt-neuvottelujen jälkeen marras-
kuussa ojennettiin irtisanomisilmoi-
tus. Yli 40 vuoden moitteeton työura
ei muuttanut tilannetta, jossa irtisa-
notut joutuivat välittömästi palaut-
tamaan yhtiön matkapuhelimet, avai-
met, henkilökortit, työvaatteet ja -va-
rusteet työnantajan edustajalle.

– Kohdeltiin kuin isompaakin ri-
kollista, Rouvinen kiteyttää tunnel-
mansa ja ihmettelee, eikö asiaa olisi
voitu hoitaa inhimillisemmin, työnte-
kijöiden kanssa reilusti keskustellen.

Hän viittaa esimerkiksi eläkejär-
jestelyihin, joita monissa muissa fir-
moissa tehdään, kun väkeä on vähen-
nettävä. Rouvinen suree myös lisä-
eläkkeensä menetystä, kun työsuh-
de päättyy pari vuotta ennen hänen
63:tta syntymäpäiväänsä, jolloin lisä-
eläke olisi maksettu. Asentajien mak-
settu lisäeläke palautuu maksajalle,
Pohjois-Karjalan Sähkölle.

Yhtiön työntekijöiden pääluotta-
musmies Pasi Parviainen on myös
pahoillaan siitä, että henkilöstön

ääntä ei juuri noteerattu saneerauk-
sessa.

– Kyllä oli todella kylmäkiskois-
ta kohtelua pitkäaikaisille työnteki-
jöille.Tulee mieleen, että jotkut toiset
palkitaan 40 vuoden urasta kiitospu-
hein ja kakkukahvein eikä suinkaan
näin.

Yhtiön menettely työntekijöitä
kohtaan on herättänyt myös Sähkö-
liiton edunvalvonnan kiinnostuksen.
Sopimusvastaava Juha Lujasen mu-
kaan liitto aikoo selvitellä yhtiön yt-
prosessien, lomautusten ja irtisano-
misten lainmukaisuutta.

Ei Ehdi MasEntua
Ensijärkytyksestä toivuttuaan Mat-
ti Rouvinen odottelee joulua melko
rauhallisin mielin. Monet harrastuk-
set pitävät miehen liikkeessä, perhe
ja kristillinen vakaumus an-
tavat tukea.

– Irtisanomisten jälkeen
jäljelle jääneille työnteki-
jöille tarjottiin psykologis-
ta apua, mutta meitä irti-
sanottuja ei enää siinä koh-
den noteerattu mitenkään
vaikka minullakin on puolen
vuoden irtisanomisaika, to-
sin nyt ilman työvelvoitetta,
Rouvinen miettii.

Ammattiosastonsa 140:n
sihteerinä pitkään toimi-
nut Rouvinen on aktiivisesti
mukana myös asuinkylänsä
urheiluseurassa Puhoksen
Vesassa, jonka talo on kun-
nostettu talkoilla.

– Pesäpallo on ollut ”leipälajini”.
Nykyään pidämme kerran viikossa
koululaisille seuratalolla iltapäivä-
kerhoa, jossa pelataan sählyä ja bil-
jardia. Porukalla hoidamme myös
koulun pihan jääkaukaloa.

Osa-aikatyövaLMEnsi
”vaPaahERRaksi”
Kylätoiminnassakin vaikuttava Rou-
vinen ehättää myös opiskella venäjää,
sorvata puukkoja ja kunnostella van-
hoja koneita, joista rakkain on vuo-
den 1955-mallinen Unimog-jeeppi.
Harrastusten runsaus selittyy osit-
tain sillä, että mies on ollut jo pari
vuotta osatyökyvyttömyyseläkkeellä.

– Sydämeen tehtiin läppäleikkaus,
mutta puoliaikaista työtä olen voinut
tehdä hyvin. Paljolti olen ollut asia-
kaspalveluhommissa ja tehnyt lyhy-

40 vuoden työura palkittiin potkuilla
ehköjä keikkoja kolmen kunnan alu-
eella. Kunto on liikunnan ja säännöl-
listen elämäntapojen ansiosta pysy-
nyt kohdallaan, eikä pylväisiin kiipe-
äminen ole ollut vaikeaa, sanoo Rou-
vinen, joka on viihtynyt vuosikymme-
net samoissa töissä niiden vaihtele-
vuuden ansiosta.

Matti Rouvinen ymmärtää, että
yhtiön toimintatapa on muuttunut.

– Sähkömarkkinalaki velvoittaa
sähköyhtiöitä rakentamaan säävar-
maa verkkoa. Sen takia nyt tehdään
entistä enemmän maakaapelointia,
joka ajoittuu vain kesäaikaan. Kau-
siluonteisuus tietää työntekijöille lo-
mautuksia ja meille huono-onnisim-
mille näköjään potkuja. Toivottavas-
ti vastaisuudessa toimitaan työnte-
kijätkin huomioon ottaen ja inhimil-
lisyys muistaen.!

Verkonrakennusyhtiö Enerke irtisanoi marraskuussa 11 työntekijää. Lisäksi yhtiö lomauttaa jo-pa 50 henkilöä. Henkilöstösaneerauksia edelsivät myös yhtiön toimitusjohtajan saamat potkut.
Enerkessä työskenteli marraskuussa 162 henkilöä. Enerke Oy on Pohjois-Karjalan Sähkön tytär-

yhtiö. Sähköverkoston rakentamisen ja kunnossapidon lisäksi yhtiö vastaa sähköasemien ja voima-
laitosten käytöstä ja kunnossapidosta.
Enerke Oy:ssä syyskuun puolivälissä alkaneet yt-neuvottelut saatiin päätökseen marraskuun

alussa. Yhtiö perustelee irtisanomisia ja lomautuksia sähköverkoston urakoinnin muuttumisella
kausiluonteiseksi. Pääosa töistä kohdistuu maakaapelointiin, jota tehdään kesäisin. Samanaikai-
sesti ilmanjohtotyöt vähenevät talvikaudella.
Maakaapelitöiden lisääntymisen takana on uusi sähkömarkkinalaki, jonka mukaan verkkoyhtiöi-

den on seuraavan viidentoista vuoden aikana muutettava sähkönjakeluverkkonsa säävarmoiksi.
Enerke järjesti irtisanotuille henkilöille työsuhteen päättymiseen ja uuden työpaikan hakuun liit-

tyvän TE-keskuksen infotilaisuuden sekä muulle henkilöstölle muutostilanteen hallintaan liittyvän
koulutuksen.!

Teksti ja kuva: Riitta kaLLiO

Enerke saneeraa rajusti

Matti Rouvinen on

loukkaantunut Enerken

menettelytavoista, jotka

viestivät hänen mielestään

siitä, että yhtiö ei pidä

työntekijöitään arvossa.
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Tatsi-lehti on työttömille suunnattu
erikoisjulkaisu, jossa käsitellään
henkilökuvien ja -tarinoiden kautta
työttömyyttä, ammatillista järjestäytymistä
ja sosiaaliturvaa. Lehden kautta työtön saa
äänensä kuuluviin.
Tilaa: tilaukset@tatsi.org
tai lue netissä:
tatsi.org/tatsi-lehti.

TyöTTömän p
uolella

TaTsiTaTsi

Ilmoittaudu TE-toimistoon työnhakijaksi täyt-
tämällä sähköinen ilmoittautumislomake
osoitteessa www.te-palvelut.fi viimeistään
ensimmäisenä työttömyyspäivänä. Oikeus työt-
tömyysetuuksiin alkaa aikaisintaan ilmoittau-
tumispäivästä lukien.
Noudata TE-toimiston antamia ohjeita, kos-

ka päivärahan maksaminen saattaa muuten
katketa. TE-toimiston antamat lausunnot si-
tovat kassaa, eikä kassa voi maksaa päivära-
haa, ellei työnhakusi ole voimassa.

NäiN haet aNsiopäivärahaa
Tulosta päivärahahakemus Työttömyyskasso-
jen yhteisjärjestön www.tyj.fi-sivulta kohdasta
Lomakkeet. Sieltä löydät samalla työttömyys-
kassan tarvitseman palkkatodistuslomakkeen.

Täytä ensimmäinen työttömyyspäivärahaha-
kemus vähintään kahdelta täydeltä kalenteri-
viikolta.
Jotta työttömyyskassa voi alkaa maksaa si-

nulle päivärahaa, se tarvitsee paljon tietoa.
Liitä hakemuksesi mukaan seuraavat doku-
mentit:

Jäljennös irtisanomisilmoituksesta tai
lomautusilmoituksesta.
Jos olet sivutoiminen yrittäjä tai esimer-
kiksi omistat maata tai metsää, lähe-
tä kassalle kopio viimeksi vahvistetusta
verotuksestasi, eli tällä hetkellä vuo-
den 2012 verotuspäätöksestä erittely-
osineen.
Kopio eläkepäätöksestä, jos saat osa-ai-
ka- tai osatyökyvyttömyyseläkettä.

Muutosverokortti etuutta varten, jos olet
hakenut verottajalta uuden verokortin
sosiaalietuutta varten.
Palkkatodistus vähintään työttömyyttä
edeltäneeltä 26 työssäoloviikolta. Todis-
tuksessa pitää näkyä ennakonpidätyk-
sen alainen tulo sekä siihen sisältyvät
lomaraha ja lomakorvaus eriteltyinä. Lo-
marahaa ja lomakorvausta ei pidä il-
moittaa yhteissummana.

tarkasta hakemuksesi
ja seN liitteet
Jotta hakemusten käsittely olisi mahdollisim-
man nopeaa, laadi hakemuksesi huolellisesti.
Tarkasta se ja sen liitteet.
Kun kyse on työsuhteen päättymisestä, tar-

kasta että palkkatodistukseen on merkitty eri-
teltynä myös muut mahdolliset ylimääräiset
palkkiot tai rahaerät, jotka on maksettu työ-
suhteen päättyessä.
Muista tarkastaa palkkatodistuksesta, et-

tä siihen on merkitty mahdolliset palkattomat
ajanjaksot, kuten lomautus, vanhempainloma,
palkaton virkavapaa tai palkaton sairasloma.
Tarkasta myös, että palkkatodistuksessa

on palkanlaskijan yhteystiedot. Suhteellisen
helppo tapa toimittaa työttömyyskassalle ker-
ralla kaikki ansiopäivärahan suuruuden las-
kemisessa tarvitsemamme tiedot on pyytää
palkanlaskijaa käyttämään Työttömyyskasso-
jen yhteisjärjestön www.tyj.fi:stä löytyvää palk-
katodistuslomaketta, jossa kaikki tarpeellinen
on valmiiksi koottuna.

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

JoS JouduT TyöTTöMäkSi TAi LoMAuTETukSi

X

X

X

X

X

LoPPuvuoSi TuoMAkSuRyTMiin PoikkEukSiA
Vuoden lopun arkipyhät tuovat jälleen muutoksia päivärahojen
maksurytmiin. Vuodenvaihteen maksupäivät ovat seuraavat:

23.12.2014 pr ja vk*
29.12.2014
31.12.2014 pr ja vk*
5.1.2015
7.1.2015
9.1.2015 pr ja vk*

Viikosta 3 alkaen normaalit maksupäivät keskiviikko ja perjantai

• Älä lähetä työttömyyskassaan alkuperäistä verokorttiasi.
Kassa saa sen tiedot suoraan verottajalta.

• Jos sinulla on maa- tai metsätaloutta tai olet sivutoiminen
yrittäjä, lähetä kassalle kopio vuoden 2013 verotus-
päätöksestäsi. Lähetä verotuspäätös erittelyosineen
viimeistään tammikuun hakemuksesi liitteenä.

• Jos olet osatyökyvyttömyyseläkkeellä, toimita työttömyys-
kassalle kopio vuodelle 2015 annetusta
eläkepäätöksestäsi.

Työttömyyskassan henkilökunta toivottaa
kaikille jäsenille ja yhteistyötahoille
hyvää joulua ja
onnellisTa uuTTa vuoTTa 2015.
olemme lahjoittaneet joulukorttivarat tänä jouluna lastensairaalakeräykseen.*ansiopäiväraha ja vuorottelukorvaus

Monet takaisinperintäpäätöksistä aiheutuvat jäsenten vilpillisestä menettelystä. Ylei-
sin väärinkäytöksen syy on työttömyysaikana saatu työssäoloajan, loma-ajan tai irti-
sanomisajan palkka, jota ei ole ilmoitettu työttömyyskassalle etuutta haettaessa.
Kun mahdollinen väärinkäytös havaitaan kassassa, lähetetään jäsenelle kuulemi-

nen asiassa. Jos väärinkäytösepäily osoittautuu aiheelliseksi, on kassan annettava
työttömyyskassalain mukainen seuraamus, joka on joko huomautus, varoitus tai kas-
sasta erottaminen. Liikaa maksettu ansiopäiväraha peritään myös aina takaisin.
Lisäksi kassan on tehtävä väärinkäytösasiasta tutkintapyyntö poliisille, jos jä-

sen on etuutta hakiessaan jättänyt ilmoittamatta vähintään viiden työpäivän pitui-
sen työssäolon. Tutkintapyyntöä harkitaan lisäksi aina, kun jäsen jättää ilmoittamat-
ta etuuden maksun ajalle saadun sosiaalietuuden, irtisanomisajan palkan, loma-ajan
palkan tai lomakorvauksen.

Huom!
väärinkäytöksistä
ilmoitetaan poliisille
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Vuoden alussa voimaan astu-
neeseen, työntekijöiden osaa-
misen kehittämistä koskevaan
lakipakettiin sisältyy työnan-
tajan saama verovähennys tai
koulutuskorvaus työntekijöiden
kouluttamisesta.

Taloudellisen tuen saa, jos työpaikalla onlaadittu koulutussuunnitelma ja työntekijöi-
den koulutus perustuu tähän suunnitelmaan.
Luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuil-

le tehdyn kyselyn mukaan verohuojennus ei
ole lisännyt yritysten intoa kouluttaa työntekijä-
tehtävissä toimivaa henkilöstöään.

tyÖSUOJELUN PERUSKURSSI
9.–13.3.2015 Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Kurssin tavoite
Selvittää työsuojeluun liittyvät perustiedot ja niiden merkitys sekä
työsuojelutoiminnan organisaatiot ja opettaa näihin liittyviä tietoja ja taitoja
työsuojelutoiminnassa.

Avainsisältöjä ovat mm.
! työsuojelun peruskäsitteet, toiminta-alueet ja merkitys ihmiselle
! työsuojelutehtävissä toimivien ihmisten tehtävät, oikeudet ja velvollisuudet
organisaatiossa, työsuojelun ennakko- ja jälkivalvonta

! työsuojelua säätelevän lainsäädännön pääperiaatteet
! toimialakohtaiset työsuojelusopimukset
! työn ja työympäristön kuormitustekijät
! työsuojelutoiminnan kehittäminen

Luentojen lisäksi käytetään yksilö- ja parityöskentelyä, erilaisia ryhmätyöskentelyn
muotoja ja harjoituksia.

Työnantaja maksaa kurssilaiselle palkan kurssin ajalta sekä ateriakorvauksen
(24,80 €/päivä) opistolle. Liitto maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus
kahden hengen huoneissa, opetus ja jaettava materiaali sekä matkakulut,
mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa
käytettäessä auton kuljettajalle 0,23 €/km.

Jos tarvitset majoitusta jo sunnuntaista, ilmoita siitä etukäteen Kiljavan opistolle.
Sähköliitto maksaa majoituksesi.

Lähetä kurssihakemuslomake (www.sahkoliitto.fi > Lomakkeet) osoitteella:
Sähköliitto, Koulutusyksikkö, PL 747, 33101 Tampere

Kurssin kohderyhmä:
Kurssi on tarkoitettu luottamusmiehille ja varaluottamusmiehille sekä
ammattiosastojen puheenjohtajille. Kurssi soveltuu peruskoulutukseksi kaikille,
joita kiinnostaa työnantajien ja työntekijöiden yhteistoiminnan parantaminen
työntekijöitten oikeuksia kehittämällä.

Kurssin tavoite:
on aloittaa luottamusmiehen perustaitojen oppiminen.Tavoitteena on myös, että
tehtäväkokonaisuuden ymmärtäminen ja oikeuksien tiedostaminen auttavat
selviytymistä työpaikalla.

Avainsisältöjä ovat:
! luottamusmieheksi kehittyminen
! luottamusmiehen tehtävät ja yhteistyökumppanit
! luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet
! työoikeuden perusteet, mm. työsopimuslaki, yhteistoimintalaki
! työehtosopimuksen tulkinta ja liiton apu
! paikallinen sopiminen ja yhteistoimintamenettely
! vaikuttaminen ja neuvottelutoiminta
! luottamusmiehen ja jäsenistön luottamus

Työnantaja maksaa kurssilaiselle palkan kurssin ajalta sekä ateriakorvauksen
(24,80 €/päivä) opistolle. Liitto maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus
kahden hengen huoneissa, opetus ja jaettava materiaali sekä matkakulut, jos niitä
syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa käytettäessä
vain auton kuljettajalle 0,23 €/km.

Jos tarvitset majoitusta jo sunnuntaista, ilmoita siitä etukäteen Kiljavan opistolle.
Sähköliitto maksaa majoituksesi.

Lähetä kurssihakemuslomake (www.sahkoliitto.fi > Lomakkeet) osoitteella:
Sähköliitto, PL 747, 33101 Tampere tai tiina.makkyla@sahkoliitto.fi.

LUOttAMUSMIEStEN PERUSKURSSI
9.–13.3.2015 Kiljavan opisto, Nurmijärvi

KURSSIT

Nämä kurssit on tarkoitettu kaikille sähköistys- ja talotekniikka-alan sähkö-

asennustoimialan jäsenille. Henkilökohtainen tieto työehtosopimusmääräyksistä

antaa parhaat edellytykset hyvän edunvalvonnan hoitamiseen.

Tarkoituksena on käydä ensin 1.Tes tutuksi -kurssi sen jälkeen 2. Urakkamää-

räykset-kurssi ja viimeisenä 3. Urakkatöiden laskeminen -kurssi.

SähKÖIStyS- JA tALOtEKNIIKKA-
ALAN tES-KURSSIt 2015

Mitä kannattaisi tehdä, jotta into heräisi,
työympäristöasiamies Veijo Korhonen?
– Työntekijöiden kannattaa yhdessä etu-

käteen miettiä, missä heillä on ammatillisen
osaamisen kehittämistarpeita. Puuttuuko jo-
takin osaamista kokonaan? Sitten kannattaa
miettiä tarkkaan perustelut, miksi juuri tätä
koulutusta tarvitaan.
Lain mukaan suunnitelmassa pitää ottaa

huomioon työttömyys- ja työkyvyttömyysuhan
alaiset, mitä se tarkoittaa?
– Kun suunnitelmaa laaditaan, mietitään yh-

dessä erityisesti, miten työuria saataisiin jat-
kettua.
Kuka koulutuksista päättää?
– Yleensä työnantaja. Koulutus- ja henkilös-

tösuunnitelma tehdään yhteistoimintamenet-
telyssä.!

Laita koulutusasiat
kuntoon työpaikallasi

Kehittyminen
Kannattaa!!!

to
di
st
us

ohjeet henkilöstö- ja
koulutussuunnitelman
laatimiseksi työpaikallesi
löydät täältä:
bit.ly/1Fhh3ZG

! työntekijöiden koulutusmahdollisuuksien parantamisesta ja yhteisestä henkilöstö- ja kou-
lutussuunnitelmamallista sovittiin raamisopimuksessa vuonna 2011.

! Lakipaketti työntekijöiden osaamisen kehittämisestä tuli voimaan vuoden alussa.

Teksti: JoNNA HEINILUoMA ! Piirros: JUKKA oJALA

1.Tes tutuksi
-kurssi painottuu
työehtosopimustekstien
perusteelliseen
käsittelyyn.

2. Urakkamääräykset-
kurssi painottuu
urakkatyömääräysten
selvittämiseen
ja kärkimiehen
velvollisuuksien
hallintaan.

3. Urakkatöiden
laskeminen
-kurssi painottuu
työehtosopimusten
mukaisten urakkatöiden
laskemiseen.

TULOSSA SähKöiSTySALAn UrAKKALASKenTAKUrSSiT SyKSyLLä 2015:

Tampere, Riihimäki, Jyväskylä, Helsinki

Ilmoittaudu mukaan kurssille sähköpostilla tiina.makkyla@sahkoliitto.fi

tai 050 409 8469.

Liitto korvaa osanottajille kurssin aikana majoituksen kahden hengen huoneis-

sa, ruokailut sekä matkakulut, mikäli niitä syntyy, kotipaikkaa lähinnä olevalle

kurssipaikalle julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa käytet-

täessä auton kuljettajalle 0,23 €/km.

31.1.–1.2.2015
Sokos hotel Vaakuna,
Vaasa
hakuaika päättyy
16.1.2015

28.2.–1.3.2015
Cumulus Koskikatu,
Tampere
hakuaika päättyy
13.2.2015

26.–27.9.2015
hotel Scandic Lahti
hakuaika päättyy
11.9.2015

14.–15.2.2015
rantasipi
Tropiclandia,Vaasa
hakuaika päättyy
30.1.2015

14.–15.3.2015
Cumulus Koskikatu,
Tampere
hakuaika päättyy
27.2.2015

3.–4.10.2015
hotel Scandic Lahti
hakuaika päättyy
18.9.2015

14.–15.3.2015
Sokos hotel Vaakuna,
Vaasa
hakuaika päättyy
27.2.2015

28.–39.3.2015
Cumulus Koskikatu,
Tampere
hakuaika päättyy
13.3.2015

7.–8.11.2015
Sokos hotel
Alexandra, Jyväskylä
hakuaika päättyy
23.10.2015
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SähköaSennuSpäivä
3.2. Lahti 4.2. Jyväskylä
5.2. Tampere 10.2. Pori
11.2. Turku 12.2. Vantaa

Päivän aikana käsitellään erityisesti sähköasen-
nusten käytännön toteutukseen liittyviä aiheita
sekä ajankohtaisiin säädösmuutoksiin liittyviä
sähköalan ammattilaisille tärkeitä asioita. Ai-
heiden valinnassa on kuultu asennustöitä
tekevien toivomuksia. Aiheina tänä vuonna
ovat muun muassa saneeraustöiden sähkö-
asennukset, sähkölaitteistojen lämpökuvaus ja
käyttöönottotarkastusmittaukset.

Kurssin tavoitteena on auttaa sähköalan am-
mattilaista ylläpitämään ja kehittämään am-
mattitaitoaan sähköasennusten käytännön
toteutukseen ja standardien soveltamiseen
liittyvissä asioissa sekä edistää hyvien asennus-
tapojen tuntemusta.

Päivä on tarkoitettu sähköasennustöitä teke-
ville sähköalan ammattilaisille; sähköasentajille,
kärkimiehille, työnjohtajille, pienurakoitsijoille
ja muille, jotka haluavat päivittää osaamistaan
sekä kaipaavat vastauksia käytännön asennus-
töissä esiin tuleviin ongelmatilanteisiin tiiviste-
tyssä ja käytännönläheisessä muodossa.

Kurssin hinta 425 e 265 e* + alv.
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TILAA
Internet: www.sahkoinfo.fi/kirjat
Sähköposti: tilaukset@sahkoinfo.fi
Puhelin: 09 5476 1422

ILMOITTAUDU
Internet: www.sahkoinfo.fi/kurssit
Sähköposti: koulutus@sahkoinfo.fi
Puhelin: 09 5476 1422

Sekä kurssien että kirjojen jäsenhinnat koskevat STUL:n ja sen jäsenjärjestöjen
jäseniä sekä tiedotussopimuksen tehneitä oppilaitoksia. Toimituskulut 8,90 e / lähetys.

Opas sisältää perustiedon lisäksi myös
käytännönläheisiä ohjeita keskuksen koko-
amiseen sekä vanhojen keskusten muu-
tostöihin.

Käsikirja on laadittu oppaaksi ensisijaises-
ti sähköurakoitsijan käyttöön, mutta se
soveltuu erinomaisesti kaikille sähköalan
ammattilaisille, jotka työssään tarvitsevat
tietoja jakokeskuksen hankinnasta ja asen-
nuksesta.

SFS 6002
SähkötyöturvalliSuuS

8.1. Vantaa 13.1. Tampere
14.1. Turku 27.1. Mikkeli
28.1. Kouvola 17.2. Kuopio
18.2. Jyväskylä 19.2. Lahti

Sähköalan töitä tekevien henkilöiden koulu-
tus- ja opastusvastuu kuuluu yleisesti työnan-
tajalle. Sähköalan töiden osalta vastuu kuuluu
myös sähkötöiden johtajalle ja käytönjohtajal-
le. Jotta turvallisuus sähkötöissä toteutuu, on
yleinen sähkötyöturvallisuuskoulutus uusittava
siten, että koulutusten väli on enintään 5
vuotta.

Päivän aikana kerrataan turvalliset työskente-
lytavat erilaisissa sähkö- ja käyttötöissä sekä
sulakkeiden vaihdossa. Samoin henkilökoh-
taisten jännitetyö- ja suojavälineiden käyttöä
painotetaan.

Koulutukseen sisältyy koe, josta hyväksytysti
suoriutuneille annetaan Henkilö- ja yritysarvi-
ointi SeTI Oy:n sähkötyöturvallisuuskortti.

Koulutus on tarkoitettu sähköalan töitä
tekeville henkilöille, mukaan luettuna työn-
johto-, käyttötoiminta-, suunnittelu-, ope-
tus- ja muissa asiantuntijatehtävissä toimivat
henkilöt.

Voidaan järjestää yrityskohtaisena kurssina.

Kurssin hinta 425 e 265 e* + alv.

A5, 86 sivua.
Ilmestyy viikolla 52. Hinta 32,00 e 24,00 e + alv.

jakokeSkuSopaS

yleiSkaapelointijärjeStelmät
parikaapelointien aSennukSet

Opas on tarkoitettu käytännön tieto-
lähteeksi kiinteistöjen parikaapelointien
ja niihin liittyvän muun passiivisen infra-
struktuurin asennustyöhön. Sisältö myötäi-
lee vahvasti asennusurakan työvaiheiden
järjestystä ja antaa näin ollen selkeän ja
loogisen kokonaiskuvan parikaapelointien
asennuksista alusta loppuun.

Opas on suunnattu erityisesti asennus-
työtä tekeville henkilöille ja yrityksille. Se
soveltuu hyvin myös osaksi opetusmate-
riaalia oppilaitoksiin ja on myös hyvä tuki
alalle tuleville tai jo alalla oleville henki-
löille, joilla ei ole vielä kertynyt tarpeeksi
käytännön kokemusta parikaapelointien ja
niihin liittyvien muiden komponenttien ja
järjestelmien asennuksista.

A5, 104 sivua.
Ilmestyy viikolla 52.

Hinta 32,00 e 24,00 e + alv.

Sähköliittolaisten kannattaa va-rata uuteen jäsenkalenteriinsa
päivät 8. - 9.8.2015.
Silloin vietetään Oulussa liiton

60-vuotisjuhlavuoden kunniaksi ta-
vallistakin räyhäkämpiä volttipäiviä.
Alueen ammattiosastot 001, 003,
079 ja 167 järjestävät yhteisvoimin
jäsentapaamisen, johon odotetaan
paljon vieraita.
Liiton kesäpäivät on järjestet-

ty edellisen kerran Oulussa kesäl-
lä 1985. Sähkömiehet kokoontuivat

elokuussa

Ouluun retkeilypäiville myös kesällä
1955, jolloin päätettiin Sähköliiton
perustamiskokouksen järjestämi-
sestä. Näin Oulun vuoro kesäpäivi-
en järjestyspaikkana näyttää tule-
van aina 30 vuoden välein.
Päiväohjelma järjestetään kylpy-

lähotelli Edenin ympäristössä Nal-

likarin kauniissa merenrantamaise-
missa. Päiväohjelmassa on tarkoitus
järjestää mm. salibandyturnaus.
Myös eläkeläisjäsenten tapaaminen
järjestetään volttipäivien yhteydessä.
Loput päiväohjelmasta ilmoitetaan
kevään kuluessa. Iltajuhla järjeste-
tään Oulun torin kupeessa hotelli Ra-
disson Blu:n Toivo-ravintolassa, joka
tarjoaa hyvän ruuan lisäksi tilat noin

400 illastajalle sekä ison terassin.

MAJoItUKsEt
MErENrANtAHotELLEIssA
– Majoitukset on varattu hotelli Ede-
nistä ja Radisson Blusta, sekä Nalli-
karin leirintäalueelta. Tekemistä riit-
tää niin nuorille, lapsiperheille kuin
eläkeläisillekin, lupaa 001:n pu-
heenjohtaja tapio Heikkinen.

– Osastot, kootkaa salibandyjoukkueita, kehottaa järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Tapio

Heikkinen ja toivottaa sähköliittolaiset tervetulleeksi volttipäivärientoihin.

Hän toivoo, että osastot alkavat
pian koota salibandyjoukkueita, jot-
ta kunnon turnaus saadaan aikaan.
Heikkinen mainostaa myös Oulun
mainiota Tietomaata, joka on tutus-
tumisen arvoinen paikka niin lapsil-
le kuin aikuisillekin.
Oulu on myös ”Pohjolan Pariisi”,

jossa ostos- ja huvittelupaikat eivät
lopu kesken.!

Teksti ja kuva: rIIttA KALLIo

Volttipäivät
Oulussa
l k
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036 Kuopion
SähKöalantyönteKijät ry
Osastomme järjestää ylimääräisen
kokouksen jäsenistölle 7.1.2015 klo
18.00 hotelli Cumuluksessa. Ko-
kouksessa käsitellään koko taloyh-
tiöön (myös osaston toimitiloihin)
kohdistuvaa ostotarjousta. Kokouk-
sessa päätetään toimitilojen myymi-
sestä tai vaihtoehtoisesta toimenpi-
teestä. Tervetuloa! – Hallitus

074 KuuSanKoSKen
SähKömiehet ry
Kuusankosken Sähkömiehet os 74
Eläkejaoston kokous 7.1.2015 klo
13.00 Kettumäen palvelukeskuk-
sessa. Asuntopalvelusihteeri
Satu Sani Kouvolan kaupungilta
tulee kertomaan kaupungin hyvin-
vointipalveluista. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!

Sähköliiton osastot alueittain
löydät osoitteesta:
www.sahkoliitto.fi/sahkoliitto/
organisaatio/osastot_alueittain

29.1.2015 ilmestyvään Vasamaan tulevat osastojen ilmoitukset pyydämme toimittamaan

maanantaihin 19.1.2015 kello 15.00 mennessä. toimita osastosi ilmoitus sähköisesti lomakkeella:

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

Marraskuun alueellinen luotta-
mushenkilötapaaminen kokosi

lähes 30 osanottajaa Oulun Lasare-
tin tyylikkäisiin tiloihin päivittämään
tietojaan sähköistys- ja talotekniik-
ka-alan tes-tilanteesta, ajankohtai-
sista työympäristöasioista ja alueen
työtilanteesta.
Työehtosopimusneuvottelujen

edistyminen ja kärjistyminen kiin-
nosti alan miehiä erityisesti, ja sopi-
musvastaava jari ollila sai vastailla
moniin kiperiin kysymyksiin.
– Sähköliitto kävi neuvotteluja liit-

tymisestä työllisyys- ja kasvusopi-
mukseen, mutta emme lähteneet
siihen mukaan. Tässä tilanteessa
on realistista lähteä siitä, että raha-
kysymyksissä kovin isoja korotuksia
ei nyt ole mahdollista hakea. Se si-
jaan meillä on monia isojakin asioita
neuvoteltavana niin tuntipalkkalais-
ten kuin urakkamiestenkin osalta.

työmaaSopimuS
ei ole oiKea ongelma
Ollila vakuutti myös, että neuvotte-
luja jumittava työmaasopimusasia
on ollut ongelmana vain yhdellä työ-
maalla. Sitä ennen ja sen jälkeen
tietoon ei ole tullut mitään asiaan

Työehtosopimus kiinnosti
Oulun luottamushenkilöitä

liittyviä hankaluuksia.
Ollila vastaili myös moniin ylityö-

kieltoon liittyviin kysymyksiin. Hän
myös paheksui muutaman työnan-
tajan yritystä kiertää kieltoa.
Työehtoasiamiesmarkku Kemp-

painen oli laskenut, että alueella
vain joka toisella työmaalla on työ-
maasopimus käytössä.
– Monissa paikoissa tyydytään

urakan takuupalkkaan. Tosiasia on,
että palkassa otetaan jopa 5-10 eu-
roa takkiin, ellei urakoita lasketa. Ai-
na pitäisi katsoa, onko urakalla te-
kemisen edellytyksiä olemassa.
Myös ''könttäurakan'' pelisäännöt

puhuttivat luottamushenkilöitä.
– Kannattaa huolehtia, että jo-

kaisesta työstä tehdään työmaaso-
pimus. Jälkilaskentaoikeus on voi-
massa vain kuukauden urakan
selvitysajan upeutumisesta.

KoulutuS VähäiStä
työpaiKoilla
Työympäristöasioista puhunut Vei-
jo Korhonen kyseli paikallaolijoil-
ta, monellako työpaikalla annetaan
koulutusta ajankohtaista asioista,
esimerkiksi uusista standardeista.
Yksikään käsi ei noussut.
– Henkilöstö- ja koulutussuunni-

telma kannattaisi tehdä joka firmas-
sa, varsinkin kun sen kulut voi vä-
hentää verotuksessa.
Korhonen esitteli myös tapatur-

malain uudistumista, perhevapaa-

opasta ja uudistunutta sähkötyötur-
vallisuusstandardia SF 6002.
– Valokaarivaaran takia suoja-

vaatteiden pitää vastaisuudessa ol-
la standardin SFS-EN ISO 11612
mukaisia. Esimerkiksi työskentely-
olosuhteissa, joissa lähellä olevi-
en jännitteisten osien ja oikosulku-
virran takia valokaari voi aiheuttaa
vaatteiden syttymisen, on käytet-
tävä henkilönsuojaimena tulelta ja
kuumuudelta suojaavaa suojavaa-
tetusta. Vaatteissa oleva kalvo te-
kee niistä vähän epämukavia. Silti

niitä kannattaa käyttää ja pestä oi-
kein, ettei samalla pese suojaominai-
suutta pois
Korhonen muistutti lopuksi, että

ensiapukoulutus muuttuu pakollisek-
si kaikille sähkötöihin osallistuville
sähköalan ammattihenkilöille, työn-
johdon ja käytönjohdon henkilöt mu-
kaan luettuna. Myös näissä töissä
avustamaan opastetuille henkilöille
pitää antaa ensiapukoulutus. Sellai-
nen on esimerkiksi SPR:n hätäensi-
apukurssi, joka sovelletaan erityisesti
sähkötapaturmien ensiapuun.!

Teksti ja kuva: riitta Kallio

Sopimusvastaava Jari

Ollila valotti Oulun seudun

luottamushenkilöille

sähköistysalan

työehtosopimus-

neuvottelujen keskeisiä

teemoja.
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013 hyvinkään Sähköalantyöntekijäin ammattiosasto ry

Hyvinkään ammattiosaston mar-
raskuinen syyskokous saisi mo-

net muut osastot vihreäksi kateu-
desta, eikä syynä olisi ainoastaan
ravintola Harlekiinin tarjoama loista-
va illallinen. Pitkän pöydän ympärillä
istuvista osastoaktiiveista nimittäin
joka toinen on iältään nuori.
– Hallituksen jäsenistäkin suu-

rin osa on alle 40-vuotiaita, vahvis-

Teksti ja kuvat: riitta Kallio

taa osaston puheenjohtaja Sami
lindgren, joka itse on ollut mukana
osaston toiminnassa 16-vuotiaasta
lähtien isänsä vanavedessä.
Osaston pöytäkirjaa kannettaval-

le tietokoneelle naputtava sihtee-
ri teemu Kuusinen vakuuttaa, et-
tä nuoresta iästä huolimatta vastuu
ei pelota.
– Olen perfektionisti, eikös se

ole sihteerille hyödyksi, kuittaa Kuu-
sinen ja latelee kokousväelle tark-
kaan mietityt, pilkuntarkat paperit,
joiden sisältö on hiottu osaston hal-
lituksen jokasyksyisessä suunnitte-
lupalaverissa, tällä kertaa Kotkan
Kaarniemessä.
Kuusinen hoitelee myös osas-

ton työmarkkinatiedotusta toista
kauttaan, ja ilmeisen hyvällä me-

nestyksellä, sillä osasto on saanut
ammattikoululaisia tutustumaan
toimintaansa.

Keinot Käyttöön
Sami Lindgren kertoo, että nuor-
ten houkuttelussa mukaan osasto-
toimintaan olennaista on jalkautua
jakamaan ay-tietoutta jo alan opis-
kelijoille heidän ammattikouluaika-
naan. Samaistuminen nuoren opis-
kelijan asemaan yhteiskunnassa on
tärkeää. Työmarkkinatiedotuksen
ohella osasto on koukuttanut junio-
reita esimerkiksi haastamalla opis-
kelijat paintball-turnaukseen.
– Kutsumme nykyään ''luokan-

vanhimmat'' tutustumaan osas-
ton toimintaan hallituksen koko-
uksista lähtien. Järjestämme myös
vastavalmistuville juuri ennen työ-
elämään siirtymistä esimerkiksi
saunailtoja, joissa ay-asioista, työ-
elämänpelisäännöistä ja palkois-
ta kerrotaan rennossa ilmapiirissä.
Sen jälkeen kynnys tulla mukaan
muuhunkin toimintaan on todel-
la matala.
Lindgren painottaa nykyaikaisten

toimintatapojen merkitystä nuor-
ten sähköammattilaisten tavoitta-
misessa.
– Käytämme osastoasioista tie-

dottamiseen lehti-ilmoitusten lisäk-

Hyvinkään osasto sai nuoret mukaan
si tekstiviestejä ja sähköposteja.
Olemme kokeneet, että sellaiset tie-
dotuskanavat toimivat hyvin. Nuor-
ten on myös helpompi ottaa tietoa
vastaan toisilta nuorilta.

oppilaSjäSeniStä
pidetään Kiinni
Itse Konecranesilla työskentele-
vä Lindgren osastoineen on pitänyt
huolen siitä, että työelämään siirty-
viä oppilasjäseniä ei unohdeta, me-
nivätpä he sitten sähköistysalalle tai
teollisuuteen.
– Kahden vuoden kuluttua val-

mistumisesta kutsumme porukan
taas koolle jonkun hyvän syyn varjol-
la. Näin olemme saaneetkin välitet-
tyä tietoa työelämän ja ay-toiminnan
pelisäännöistä sekä uusia kaverei-
ta uusine mielipiteineen toimintaan
mukaan.
Hyvin valmisteltu syyskokous su-

jui mallikkaasti ja liki 13 000 euron
talousarvio hyväksyttiin kosmeetti-
sin lisäyksin. Osasto kannustaa ta-
loudellisesti muun muassa edunval-
vonta-, jaosto- ja koulutustoimintaa.
Samoin jäsenten virkistysmatkoja
Voltti-päiville ja Kaarniemeen tue-
taan. Suurimman satsauksen osas-
to teki tulevia 60-vuotisjuhliaan sil-
mälläpitäen. Henkilövalinnatkaan
eivät aiheuttaneet eripuraa.!

Hyvinkään osasto

koostuu kaikenikäisistä

sähköistysalan

ja teollisuuden

sähköasentajista.

Osaston puheenjohtaja Sami Lindgren ja sihteeri Teemu Kuusinen jatkavat luottamustehtävissään.



26 • VA S AM A 1 0 / 2 0 1 4

JOULURISTIKKO

Lähetä vastauksesi 15.1. 2015 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. Missä maassa lähetettiin
ensimmäiset joulukortit?

2. Mitä tarkoittaa adventti?

3. Joulupukki tunnetaan
partaisena punaisiin
pukeutuneena isomahaisena
hahmona. Minkä tuotteen
mainoskampanjassa tämä hahmo
esiintyi ensimmäisen kerran?

4. Mikä on joulupukin
postiosoite?

5. Joulupukin kerrotaan asuvan
Korvatunturilla. Mistä tämä
uskomus on saanut alkunsa?

6. Riisipuuro on 1800-luvulta pe-
räisin. Mistä joulupuuro keitettiin
sitä ennen?

7. Mistä maasta on kotoisin
joulutähtikukka?

8. Mistä maasta on kotoisin
joulukuusiperinne?

9. Mitkä olivat kolmen
itämaantietäjän nimet?

10. Millä sanalla alkaa
perinteinen Suomessa luettava
joulurauhanjulistus?

11. Ketä pidetään ”Enkeli
taivaan” sanoittajana ja
säveltäjänä?

12. Mistä Lucia, kristinuskoon
kääntynyt ja marttyyrikuoleman
kärsinyt neito oli kotoisin

13. Mikä Venäjällä vastaa meidän
joulupukkiamme?

14. Kuka on sanoittanut joulu-
laulun?
a) Avaruus (Walking In The Air)
b) Sydämeeni joulun teen
c) Varpunen jouluaamuna

15. Kuka on kirjoittanut kirjan?
a) Joulupukki ja noitarumpu
b) Melukylän joulu
c) Heinähattu ja Vilttitossu
joulun jäljillä

?
?

?
?
?
?
?

Voltti-
VISA

VASTAUKSET

1.Englannissa

2.Saapumista

3.Coca-Cola

4.99999Korvatunturi

5.MarkusRautioeliMarkus-setä
kertoiLastentunti-ohjelmassaan
Yleisradiossa1927Joulupukin
asuvanKorvatunturilla.

6.ohrasta

7.Meksikosta

8.Saksasta

9.Kaspar,MelchiorjaBalthasar

10.Huomenna

11.MarttiLutheria

12.Sisiliasta

13.Pakkasukko

14.a)TarleenaSammalkorpi
b)VeksiSalmi
c)SakariTopelius

15.a)MauriKunnas
b)AstridLindgren
c)SinikkajaTiinaNopola
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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

Nu är måttet rågat
Elektrifieringsbranschens kollektiv-avtalsförhandlingar har stampat
på stället även om det senaste av-
talets giltighetstid gick ut i slutet av
september. I skrivande stund har det
redan gått en vecka sedan förhand-
lingarna avslutades, och utgående
från uppgifterna i offentligen är jag
övertygande om att våra avtalsparter
betalar ett högt pris för sin bristande
erfarenhet på arbetsmarknaden.
Utgångspunkten för förhandlingar

är respekt för sin motpart i förhand-
lingarna. Du kan inte i några som
helst situationer kasta din förhand-
lingspart på rygg eller dra undan mat-
tan. Om du gör det ska du veta att
du framöver inte har någon chans att
lyckas i förhandlingar med samma
part. I de här förhandlingarna, som
omfattade över tjugo förhandlingsda-
gar, saknade arbetsgivarsidans för-
handlare förstående för de allra mest
grundläggande frågorna och deras
betydelse.
Vi medlemmar i Elektrikerförbun-

dets kollektivavtalsdelegation har en
tydlig känsla av att arbetsgivarsidans
förhandlare försöker kasta oss på
rygg med våld. För att uppnå sitt mål
sökte de hjälp genom att hota med
lockout, som skulle straffa våra med-
lemmar bl.a. genom att de helt oskä-
ligt skulle förlora 12 dagars lön. Hotet
om lockout konkretiseras med lock-

outen som börjar den 18 december.
Den gäller alla STTA:s medlemsfören-
ingar som då ännu inte skrivit ut sig
ur STTA eller som avtalat med Elek-
trikerförbundet om att de inte deltar
i lockouten. Som motvikt drar Elektri-
kerförbundet bort övertidsförbudet
för företaget.
Företagen har redan avtalade för-

bindelser med kunderna, t.ex. drift-
stoppsarbeten under jul och nyår som
måste skötas om man tänker utföra
dessa arbeten också framöver.

! ! !

Vad hände veckan efter den frivilliga
förlikningen inleddes hos riksförlik-
ningsmannen? Under ledning av för-
likningsmannen kom vi mycket nära
varandra när det gällde formulering-
en av kärnfrågan, som skulle accep-
teras av bägge parterna. Förliknings-
mannen uppmanade oss att fortsätta
förhandla ännu samma kväll och föl-
jande dag. Den tredje dagen var det
meningen att vi skulle återvända till
hans kansli med de små åsiktsskill-
naderna för att förklara vårt förhand-
lingsläge.
Vi fortsatte därifrån till Alberga kl.

17, men på fyrtio minuter såg vi in-
te till värdarna. Vi var väldigt förvån-
ade eftersom förhandlingarna skulle
börja och vi skulle sätta en gemen-

sam åsikt på papper. När värdarna
kom fick jag ett meddelande om en
lockout mellan 18 december och 14
januari.
Alla som verkat längre på arbets-

marknaden vet att förhandlingar-
na bryts omedelbart när hotet ges.
Man kan inte förhandla under hot,
de genomförs senare under ledning
av riksförlikningsmannen och enligt
hans övervägande. I Alberga konsta-
terade jag att de som lämnat hot om
lockout saknar blick för spelet.
Jag antog att vi skulle förhand-

la hos förlikningsmannen enligt den
gemensamt överenskomna tidtabel-
len och förklara förhandlingsläget för
honom.

! ! !

Om vi inte hade uppnått en gemen-
sam ståndpunkt skulle jag väl kun-
na förstå att arbetsgivaren lämnar ett
hot om lockout. Vad var det som fick
STTA som organisation att påskynda
hotet om lockout?
Jag anser att ögonblicket att läm-

na in hotet om lockout bygger på den
kalkylerade maximala ekonomis-
ka skada man kan tillfoga våra med-
lemmar. Organisationen har lyck-
ats åstadkomma en trotsig atmosfär
i synnerhet hos de minsta företagar-
na. Där tror man att man nu kan vi-

sa Elektrikerförbundet var skåpet
ska stå.
Den interna missämjan i organi-

sationen framgår tydligast genom att
styrelsens ordförande, Arekoncer-
nens verkställande direktör Heikki
Pesu avgick omedelbart när lockout-
en lämnades in. Som organisation
har STTA skött sitt EK-medlemskap
genom att höra till Fastighetsarbets-
givarna rf. STTA hade bett om till-
stånd att lämna in ett hot om lockout.
Det beviljades inte. Hotet om lockout
lämnades in utan moderorganisatio-
nens tillstånd och då uteslöt Fastig-
hetsarbetsgivarnas styrelse STTA från
organisationen.
Aldrig tidigare har någon åtgärd av

denna typ upplevts i en arbetsgivaror-
ganisation. Nästan genast förlorade
STTA två av sina största och viktigas-
te medlemmar när Are och Caverion
lämnade in sin avskedsansökan. Vad
kan Elektrikerförbundet ytterligare er-
bjuda för att åstadkomma Julfred?

! ! !

I den gamla elmontörsbranschen
finns även ett annat kollektivavtal
med liknande innehåll, som härrör
från arbetsgivarorganisationen Tikli,
dvs. elbranschens kollektivavtal in-
om husteknikbranschen som över-
gått till Palta.

Arbetsgivarna i PALTA har tillsvida-
re inte i förhandlingarna krävt arbets-
givarens ensidiga direktionsrätt för
fler eller färre montörer i arbetsplats-
avtalets ackordarbetsgrupp. De tror
att de klarar sig med den nuvarande
ordalydelsen, enligt vilken man för-
utsätter överenskommelse med för-
grundspersonen när montörer utökas
eller minskas på ackordobjektet.
Snart får vi se om vi får till stånd

ett avtal med PALTA till jul. Ett even-
tuellt förlikningsförslag från förlik-
ningsmannens kansli godkänns på
Elektrikerförbundet endast om inne-
hållet är det samma som i det even-
tuella kollektivavtalet med PALTA. Det
kan inte finnas två olika avtal i sam-
ma bransch.
Det känns och ser ut som att STTA

som organisation kommer att splitt-
ras till följd av detta trotsiga, oreson-
liga förfarande. Det blir återigen pro-
blem med avtalet, vilket betyder att
säravtal kommer att vara ett villkor
för att avtalet ska kunna fortsätta att
vara allmänt bindande.

! ! !

Trots allt det ovan beskrivna önskar
jag alla våra medlemmar och samar-
betsparter En Fridfull Jul och Ett fram-
gångsrikt Nytt År 2015!

MARTTI ALAKoSKI
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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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