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Osallistu!
Voit voittaa

iput itsellesi +10 ystävällesi
apapiirin sankarit 2 -elokuvan Turvan
omaan ennakkonäytökseen

tai radio-ohjattavan
ralliauton

urva.fi/kaskokatsastus

Kolarivahingon sattuessa vahinko korvataan ilman omavastuuta (edun arvo 200 €).
Etu koskee uusia Liittokasko-vakuutuksia, joiden alkamispäivä on 1.1.-30.4.2015.

Etu on ajoneuvokohtainen ja voimassa kaksi vuotta vakuutuksen alkamispäivästä ja on käytettävissä kerran.

Arvo kaksisataa euroa

Arvo kaksisataa euroa
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Turvan Liittokasko Omavastuuseteli
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Parasta autollesi,
nyt ilman omavastuuta

Olemme asiakkaidemme omistama keskinäinen vakuutusyhtiö ja tarjoamme erityisesti ammattiliittojen jäsenille etuja
ja räätälöityjä tuotteita. Palvelemme numerossa 01019 5110 ma–pe 8–18 sekä verkossa osoitteessa www.turva.fi
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Laaja
sijaisauto-
vakuutus

Bonus-
etu

Liittokasko on ammattiliittojen jäsenille räätälöity kattavin autovakuutuksemme. Se on
tarkoitettu sinulle, joka haluat parasta ja laajinta turvaa autollesi. Se sisältää paljon erin-
omaisia ominaisuuksia, mm. ainutlaatuisen bonusedun ja laajan sijaisautovakuutuksen.

Bonusetu syntyy, kun olet ajanut kolme vuotta ilman
kolarivahinkoa. Bonus ei putoa vahingon sattuessa,
kuten perinteisissä autovakuutuksissa.

Saat käyttöösi sijaisauton, kun oma autosi on korjattava-
na esimerkiksi kolarointivahingon takia tai kun matkasi
keskeytyy teknisen vian vuoksi. Toimitamme sijaisauton
paikan päälle ja voit jatkaa matkaasi saman tien.

Jos kolarivahinko kuitenkin sattuu, seteli kattaa vielä vahingonkin ilman omavastuuta.

Osta Liittokasko ja hyödynnä etu.
Tule käymään, soita tai jätä yhteyden-
ottopyyntö netissä (etua ei saa verkkokaupasta).
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VASAMA 2
Kannen kuvassa: Sähköistysalan johtokuntaa,
etualalla pj. Mika Rainio.
Kuva: Riitta Kallio

sähköjohto
MaRtti alaKoSKi
Sähköliiton puheenjohtaja

Julkaisija:
Sähköalojen ammattiliitto ry
Elbranschernas
fackförbund rf.
Postiosoite: Pl 747
33101 tampere
Puhelin: 03 252 0111
Faksi: 03 252 0210
Sähköpostiosoite:
vasamalehti@sahkoliitto.fi
etunimi.sukunimi@sahkoliitto.fi

Päätoimittaja: Martti alakoski
Vastaava toimittaja: Riitta Kallio
toimittaja: Jonna Heiniluoma
Ulkoasu ja taitto:
Jari Mattila

Palkansaajalehdet –
löntagartidningar
PalE ry:n jäsen

Painopaikka: Sanomala, Vantaa

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

ilmoitusmyynti:
Ekamedia/tmi Emmi Kallio
Kalevanpuistotie 21 B 56
33500 tampere
Puhelin: 044 344 4414
emmi.kallio@ekamedia.net

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

Sähköalojen ammattiliiton jäsenlehti.

Perustettu 1957

Lehti ilmestyy 10 kertaa vuodessa.

Seuraava Vasama ilmestyy 26.3.2015

Aineistot 16.3. mennessä.

Painavia papereita
VASAmAn iLmeStyeSSä Sähkö-
liiton hallitus käsittelee sähköistys-
alan työehtosopimuksen neuvot-
telutulosta. Neuvottelutulos syntyi
puolen vuoden mittaisten monivai-
heisten neuvottelujen jälkeen Säh-
kötekniset työnantajat ry:n, Stta:n
kanssa. työnantajapuolen hallitus
on jo omalta osaltaan neuvottelutu-
loksen hyväksynyt. Myös Sähköliiton
sopimusalajohtokunta hyväksyi neu-
vottelutuloksen yksimielisesti ja esit-
tää sitä hallitukselle vahvistettavaksi
uudeksi alan työehtosopimukseksi.
aiemmin Sähköliitto neuvotte-

li ja vahvisti alalle työehtosopimuk-
sen Palvelualojen työnantajajär-
jestön Palta:n kanssa, joulukuussa
2014. Sopimus neuvoteltiin Paltaan
järjestäytyneille ja mahdollisesti sin-
ne liittyville yrityksille, koska silloin
alaa uhkasi Stta:n asettama työsul-
ku. tiedossa oli myös, etteivät kaik-
ki yritykset kunnioita tehtyä päätös-
tä työsulun asettamisesta. Stta:ssa
oli tehty ratkaisu työsulku-uhan aset-
tamisesta jo hyvissä ajoin syksyllä,
ellei Sähköliitto taivu neuvotteluissa
heikentämään olemassa olevaa työ-
ehtosopimuksen tekstiä koskien työ-
maasopimusta ja kärkimiehen kans-
sa sopimista.
Ei tullut alalle työsulkua, työnan-

taja perui kaikki esittämänsä vaa-
teet ja Sähköliitto perui asettaman-
sa ylityökiellon. Näin jäsenemme
alalla säilyttivät mahdollisuuden ar-
kipyhäkorvauksiin ja lomakertymiin,
eivätkä menettäneet kuukauden
palkkaa. Neuvotteluja sovittiin jat-
kettavan normaalisti loppiaisen jäl-
keen 2015.
alallehan oli jo neuvoteltu ja hy-

väksytty normaalisitova sähköasen-
nusalan työehtosopimus. tämän
tiedostaen työnantajapuoli tuli uu-
delleen käynnistettyihin neuvot-

Ratkaisu oL3-asiassa

Valtakunnan sovittelija

sähköistysalan tes

Moninaiset verkostomessut

Mikä fiilis?

Parviaisen kujanjuoksu

kuukauden kuva & Faktat

kurssitoiminnan kulta-ajat

kaarniemi kehittyy

jäsenpalvelut

Volttipäiville ouluun

työttömyyskassa

kurssit

osastot toimivat

Elledningen & Resumé

Luottamushenkilöseminaari

teluihin ilman vaateita ja jopa os-
ti neuvottelutuloksen yleissitovasta
työehtosopimuksesta sopimuskau-
den loppuun, 31.1.2017 saakka, el-
lei sopimusta sitä ennen irtisano-
ta päättyväksi tammikuun loppuun
2016.

! ! !

Kun Sähköliiton hallitus vahvistaa
neuvottelutuloksen, me samalla hy-
väksymme alalle kahdet hieman
erilaiset työehdot, mikä on poik-
keavaa.
neuvottelukierroskin oli jo poik-

keava. Sähköliiton neuvottelukun-
ta pysyi hyvin yksimielisenä ja mal-
tillisena vaikka uhattiin työsululla.
Sitä vastoin SttA:n eK jäsenyys jäi
lyhyeksi järjestön itsepäisten toi-
mintatapojen vuoksi. Sellainen me-
nettely repi ja repii nyt villiä työn-
antajajärjestöä.
tällä neuvottelukierroksella tu-

lee olemaan pitkäkantoiset seura-
ukset. On kysymys Sähköliiton ja
muiden neuvotteluosapuolten us-
kottavuudesta ja luotettavuudesta.
Uhkana on myös alan työehtosopi-
muksen yleissitovuuden menetys.

! ! !

Sähköliitto on hallituksen päätök-
sen mukaisesti osallistunut uuden
keskusjärjestön selvitystyöhön. Se
on tarkoitus saada vauhdilla ete-
nemään. työlle on jo valittu joh-
toryhmä, jossa Sähköliitto ei ole
edustettuna. itse uskon uuden kes-
kusjärjestön syntymiseen. odotan
mielenkiinnolla, millainen siitä tulee.
tavoitteeksi on asetettu todellinen
uusi ja uudenaikainen järjestö.

! ! !

Eduskuntavaalit lähestyvät ja ehdok-
kaat ovat ryhtyneet rakentamaan
vaalirahoitustaan. itsekin kolme ker-
taa kyseiset vaalit ehdokkaana lä-
pikäyneenä tiedän kokemuksesta,
miten vaikeaa rahoituksen järjestä-
minen on.
Sähköliitto ei tue poliittisia puolu-

eita. Jäsenemme ollessa eduskunta-
vaaleissa ehdolla, puolueesta riippu-
matta, liitto maksaa hakemuksesta
350 euron tuen maksettua kuittia
vastaan, kun suoritus kohdistuu vaa-
leihin. Sähköliiton sisäiset vaalilii-
tot toimivat omien periaatteidensa
ja taloudellisten mahdollisuuksiensa
mukaisesti. tällaisen maltillisen toi-
mintatavan ei pitäisi loukata ketään
liiton maksavaa jäsentä. toivon, et-
tä liiton jäsenet äänestävät aktiivi-
sesti huhtikuun eduskuntavaaleissa.
Se on toimiva tapa vaikuttaa tulevai-
suuteemme.

! ! !

Euroopan unionin tuomioistuin (EUt)
antoi ennakkoratkaisun: Suomen
palkkamääräykset koskevat myös
lähetettyjä työntekijöitä. EUt:n rat-
kaisu tarkoittaa, että toisessa EU-
valtiossa toimivan yrityksen on mak-
settava Suomeen lähettämilleen
työntekijöille palkkaryhmittelyn mu-
kaisen vähimmäistuntipalkan ja/tai
vähimmäisurakkapalkan lisäksi työ-
ehtosopimuksessa sovitut lomara-
hat, päivärahat, matka-ajan palkan
ja muut edut. Pelkkä palkkataulu-
kon alimman palkan noudattami-
nen ei riitä.
Jutun käsittely jatkuu kansallisella

tasolla Satakunnan käräjäoikeudes-
sa ja lopullista ratkaisua saataneen
odottaa vielä pitkään.
aurinkoista kevättalvea!

Kuinka mies kestää sen, että hänen pitkä ja ansiokas työ- ja

luottamusmiesuransa palkitaan potkuilla ja rikossyytteellä?

VR-Trackin irtisanoman sähköasentaja Jukka Parviaisen

kujajuoksu on kestänyt kesästä 2011 lähtien. Lisää sivulla 10.
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Ratkaisu liittyy Sähköliiton nos-tamaan kanteeseen, jolla liitto
perää yhteensä yli 6,5 miljoonan
euron palkkasaatavia puolalaisel-
ta yritykseltä. Yritys oli palkannut
Olkiluoto 3:n rakennustyömaal-
le määräaikaiseen työsuhteeseen
186 puolalaista sähköasentajaa,
jotka kaikki liittyivät Sähköliiton jä-
seneksi.
Satakunnan käräjäoikeus pyy-

si Euroopan unionin tuomiois-
tuimelta ennakkoratkaisua siitä,

miten lähetettyjä työntekijöitä kos-
kevan EU-direktiivin vähimmäispal-
kan käsitettä on tulkittava. Samalla
käräjäoikeus pyysi EUT:tä ottamaan
kantaa siihen, onko puolalaisil-
la työntekijöillä ollut oikeus siirtää
palkkasaatavansa Sähköliiton perit-
täväksi, vaikka Puolan laissa tällai-
nen siirto kielletään. EUT:n mukaan
palkkasaatavien siirtoon Sähköliitol-
le on EU:n perusoikeuskirjasta joh-
tuvat perusteet, joten Puolan lain
siirtokielto on syrjäytettävä.

MaaSSa Maan tavalla
EUT:n ratkaisu tarkoittaa, että toi-
sessa EU-valtiossa toimivan yri-
tyksen on maksettava Suomeen
lähettämilleen työntekijöille palkka-
ryhmittelyn mukaisen vähimmäis-
tuntipalkan ja/tai vähimmäisurakka-
palkan lisäksi työehtosopimuksessa
sovitut lomarahat, päivärahat, mat-
ka-ajan palkka ja muut edut. Pelk-
kä palkkataulukon alimman palkan
noudattaminen ei riitä.
– Tämä linjaus on voitto paitsi

Sähköliitolle, myös kotimaisille yri-
tyksille ja palkansaajille, Sähkölii-
ton puheenjohtajaMartti alakos-
ki myhäilee.
– Olen iloinen, että puolalaiset

sähköasentajat saivat oikeutta. Us-
ko EU-tuomioistuimeen vahvistui,
OL3:n Sähköliiton yhteyshenkilö, liit-
tosihteeri hannu luukkonen sanoo.
– Tuomio vahvisti käsitystä, et-

tä Euroopan Unioni ei ole pelkäs-
tään yritysten vaan myös kansalais-
ten yhteisö. Se korostaa EU:n ja sen

säännösten sosiaalista ulottuvuut-
ta, neuvottelupäällikkö tero heini-
luoma jatkaa.

työvoitto liitollE
ja koko Eu:llE
SAK:n ja ammattiliittojen EU-edun-
valvontaprojektin lakimies jari
hellsten pitää ratkaisua merkittä-
vänä koko Euroopan kannalta.
– Ratkaisu linjaa ay-liikkeen

ja työehtosopimuksiin sitoutuvi-
en työnantajien kannalta myöntei-
sesti palvelujen vapaan tarjonnan
suhdetta kansallisiin työehtomää-
räyksiin. Se vaikuttaa suoraan sii-
hen, millä ehdoilla ulkomaiset
yritykset voivat toimia toisessa EU-
maassa.
Hellstenin mukaan EUT:n ratkai-

Toisesta EU-maasta Suomeen tulevan yrityksen on noudatettava yleissitovien työehtosopimusten palkka-
määräyksiä, linjaa Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) 12. helmikuuta antamassaan ennakkoratkaisussa.

EU-tuomioistuin linjasi Sähköliiton ja Olkiluodon puolalaisasentajien eduksi:

Suomen palkkamääräykset koskevat
myös lähetettyjä työntekijöitä

Teksti ja kuva: riitta kallio
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Mikä on Euroopan unionin tuo-
mioistuin? Mitä merkitystä sen
ratkaisuilla on suomalaisten ih-
misten jokapäiväiseen elämään?

SuoMi on ollut EU:n jäsen jo 20
vuotta, mutta EU-oikeus on jäänyt
monelle ns. tavalliselle kansalai-
selle tästä huolimatta melko kau-
kaiseksi ja tuntemattomaksi asi-
aksi. EU-tuomioistuin huolehtii
siitä, että EU:n lainsäädäntöä tul-
kitaan ja sovelletaan samalla ta-
valla kaikissa EU-maissa. Sen uni-
onin oikeutta koskevat ratkaisut
sitovat jäsenvaltioita ja sen tuomi-
oistuimia.
ulkoMaalaiStEn, myös Eu-

roopan unionin jäsenvaltiois-
ta olevien, työntekijöiden määrä
erityisesti rakennustyömailla on li-
sääntynyt. Voidaan kysyä, johtuu-
ko tämä siitä, että eräistä muis-
ta unionin jäsenvaltioista tulevan
ulkomaalaisen työvoiman palkka-
kustannukset ovat alhaisemmat?
onko tilanne se, että elinkus-

tannustasoltaan alhaisimmista jä-
senvaltioista tulevat yritykset ja
työntekijät vievät työt kotimaisilta
yrityksiltä ja työntekijöiltä? Miten
EU-oikeus tähän suhtautuu?
olkiluodon ydinvoimalatyö-

maa (OL 3) on yksi Suomen kaik-
kien aikojen suurimmista ra-
kennushankkeista. Siellä on
työskennellyt lukuisa määrä ns. lä-
hetettyjä työntekijöitä eli työnteki-
jöitä, jotka työskentelevät vain tila-
päisesti Suomessa.
SähköalojEn ammattiliitos-

sa havaittiin, että eräiden puola-
laisten yritysten työntekijöille mak-
setaan alhaisempaa palkka kuin
mitä heille tulisi alan yleissitovan
työehtosopimuksen mukaan mak-
saa. Ammattiliitto katsoi, että asi-
aan tuli puuttua. Liiton jäsenik-
si liittyi huomattava määrä em.
yritysten puolalaisia työntekijöi-
tä. Ammattiliiton nimissä nostet-
tiin kanne työntekijöiden siirrettyä
saatavansa ammattiliitolle perittä-
väksi. Kanteessa vaaditaan työeh-
tosopimusten mukaisten palkka-
erien suorittamista.
työnantaja on katsonut, et-

tei työntekijöillä ole oikeutta siir-
tää työsuhteeseen perustuvia
saataviaan ammattiliitolleen pe-
rittäväksi. Lisäksi työnantaja on
katsonut, ettei se ole velvollinen
maksamaan ko. työntekijöilleen
yleissitovan työehtosopimuksen
mukaista palkkaryhmittelyn mu-
kaista palkkaa, urakan takuupalk-
kaa, päivärahaa, matka-ajan kor-
vausta ja lomarahaa. Riitaa on
myös siitä, miten arvioidaan yh-
tiön työntekijöilleen järjestämää
majoitusta ja yhtiön heille anta-
mia ruokaseteleitä. Koska kyse on

unionin oikeuden alaisesta sään-
telystä, käräjäoikeus halusi saada
EU-tuomioistuimen kannanoton
riidanalaisiin kysymyksiin ja teki
ennakkoratkaisupyynnön EU-tuo-
mioistuimelle.
EnnakkoratkaiSupyynnön

johdosta Euroopan unionin tuomi-
oistuin antoi 12.2.2015 tuomion
tässä Sähköalojen ammattiliitto
ry:n ja puolalaisen Elektrobudowa
Spolka Akcyjnan (ESA) välisessä
riita-asiassa.
kySE on myös suomalaisen

työntekijän ja kotimaisten yritys-
ten kannalta hyvin
merkittävästä asi-
asta. Miten Euroo-
pan unionin oikeus
suhtautuu yleissi-
toviin työehtoso-
pimuksiin? Millä
ehdoin toisesta jä-
senvaltiosta olevat
yritykset voivat kil-
pailla kotimaisten
yritysten kanssa?
hEnkilöi-

dEn ja palvelui-
den vapaa liikku-
vuus ovat unionin
sisämarkkinoi-
den toimivuuden
kannalta tärkei-
tä seikkoja. Niitä
halutaan edistää,
mutta samalla edellytetään vilpi-
töntä kilpailua ja halutaan suojel-
la työntekijöiden oikeuksia.
Eu-tuoMioiStuin totesi tuo-

miossaan selkeästi, että vähim-
mäispalkkojen käsitteen muodos-
tavat osatekijät on määriteltävä
sen jäsenvaltion oikeudessa, jo-
hon jäsenvaltioon työntekijät on
lähetetty työhön. Näin ollen vähim-
mäispalkka Suomessa voidaan
määritellä yleissitovan työehtoso-
pimuksen määräyksin. Palvelujen
vapaa tarjoaminen kuitenkin edel-
lyttää, että määräysten tulee olla
pakottavia ja että ne täyttävät lä-
pinäkyvyyttä koskevat edellytykset
(kaikkien saatavilla ja selkeitä).
Eu-tuoMioiStuin katsoi, et-

tä työehtosopimuksen mukainen
palkkaryhmittely, urakan takuu-
palkka on katsottava em. edelly-
tyksin vähimmäispalkaksi, joka
lähetyille työntekijöille tulee suorit-
taa. Suomen kansallisen tuomiois-
tuimen tulee tarkistaa em. edelly-
tysten täyttyminen.
hyvin merkittävää on se, että

EU-tuomioistuin katsoi, että työeh-
tosopimuksen mukainen päivära-
ha on lähetettynä olosta makset-
tava lisä, joka katsotaan osaksi
vähimmäispalkkaa. Sen tarkoituk-
sena on työntekijöiden suojelun
takaaminen, kun sillä korvataan
työhön lähettämisestä aiheutu-

vat haitat. Mikäli tuomioistuin olisi
päätynyt toisenlaiseen ratkaisuun,
olisi se merkinnyt huomattavaa
kilpailuetua toisesta jäsenvaltios-
ta olevalle yritykselle. Mikähän oli-
si ollut seuraamus, jos päivärahan
maksuvelvollisuutta ei olisi katsot-
tu olevan?
Matka-ajan korvaus eli kor-

vaus siltä matka-ajalta, joka kuluu
työntekijöiden Suomessa olevalta
asuinpaikalta työmaalle, on tuo-
mioistuimen mukaan vähimmäis-
palkaksi katsottava. Majoituskus-
tannusten ja ruokasetelin osalta

tuomioistuin kat-
soi, että kyse on
sellaisista direk-
tiivissä tarkoite-
tuista lähetettynä
olosta aiheutu-
neista kustan-
nuksista, joita ei
lueta vähimmäis-
palkan suorituk-
seksi. ESA kat-
soi, että ne olisi
tullut katsoa pal-
kan maksuksi.
Lomarahan osal-
ta tuomioistuin
toteaa, että se
liittyy erottomas-
ti palkkaan, jon-
ka työntekijä saa
vastikkeena suo-

rittamastaan työstä.
Eu-tuoMioiStuiMEn antamal-

la tuomiolla on konkreettista mer-
kitystä. Suomalaisten työehtosopi-
musten yleissitovuusjärjestelmän
kannalta se on erittäin merkittä-
vä. Ei pitäisi olla enää epäselvää,
että yleissitovilla työehtosopimuk-
silla voidaan määritellä se vähim-
mäispalkka, joka myös lähetetylle
työntekijälle tulee maksaa ja et-
tä heille tulee suorittaa päiväraha
samoin edellytyksin kuin kotimai-
selle työntekijälle.
uSkon, että EU-tuomioistui-

men päätös merkitsee sitä, et-
tä työntekijät, työnantajat ja myös
valvovat viranomaiset kiinnittä-
vät jatkossa entistä tarkemmin
huomioita siihen, että myös lähe-
tetyille työntekijöille maksetaan
työehtosopimusten mukaista palk-
kaa. Harmillista on, että valvonta-
resurssit eivät usein ole riittävät.
Kun tietoisuus tuomiosta leviää,
lähetyt työntekijät ovat luultavas-
ti jatkossa aktiivisempia oikeuk-
siensa puolustamisen suhteen ja
mahdollista on, että heidän int-
ressinsä liittyä ammattiliiton jä-
seneksi muodostuu suuremmak-
si. Mikäli näin käy, tämä saanee
työnantajatkin kiinnittämään huo-
miota asiaan.
Eu-tuoMioiStuiMEn kantaa

ei tässä Olkiluodon tapauksessa

olisi saatu, ellei ammattiliitto oli-
si ollut aktiivinen ja ryhtynyt käy-
tännön toimenpiteisiin. Liittymällä
ammattiliiton jäseneksi puolalai-
set työntekijät mahdollistavat sen,
että kanteet saatiin vireille Suo-
messa eli maassa, jossa työ teh-
dään ja jonka säätämää lakia ja
säännöksiä heidän asiassaan so-
velletaan.
työntEkijät ovat siirtäneet

saatavansa ammattiliiton perittä-
väksi. Kun Puolan laki kieltää työ-
suhteeseen perustuvien saatavien
siirtämisen, pyydettiin siirto-oi-
keuskysymykseenkin EU-tuomio-
istuimen kannanotto. EU-tuomi-
oistuin katsoi, että kanneoikeus
ratkeaa tuomioistuinvaltion lain
mukaan. Puolan lain siirtokiellol-
la ei ole merkitystä. Olisikin ollut
kovin outoa ja tehokkaan oikeus-
suojaperiaatteen vastaista, jos jä-
senvaltio pystyisi omalla lainsää-
dännöllään estämään sen, että
lähetetty työntekijä ei pystyisi vaa-
timaan saataviaan työskentelyval-
tion lainsäädännön mukaisesti.
proSESSi, jossa saan olla mu-

kana, jatkuu vielä Satakunnan kä-
räjäoikeudessa, sillä kansallisen
tuomioistuimen tulee tehdä asias-
sa päätös EU-tuomioistuimen an-
tamissa rajoissa ja niiltä osin kuin
asia on ratkaistava kansallisesti.
SElvää on, että tässä asias-

sa on ainakin osapuolten kärsi-
vällisyys koetuksella. Kanne on
nostettu elokuussa 2011. Mikä-
li tuomio saadaan vasta muutok-
senhaun jälkeen, on mahdollista,
että lainvoimainen tuomio saa-
daan vasta vuonna 2017 tai pe-
räti vasta 2018. Jos OL 3:n val-
mistuminen on viivästynyt useita
vuosia, niin myös siellä työsken-
nelleet puolalaiset työntekijät jou-
tuvat odottamaan vuosia sitä, tu-
levatko he saamaan työstään sitä
palkkaa, johon kotimaiset työnte-
kijät ovat yleissitovan työehtosopi-
muksen perusteella oikeutettuja.

jari kailiala
Asianajotsto Hölttä & Co Oy
(Sähköliiton
asianajajana
Satakunnan
käräjäoikeudessa)

Mitä EUT:n tuomio merkitsee?

su vahvistaa samalla suomalaista,
yleissitoviin työehtosopimuksiin pe-
rustuvaa sopimisen mallia..
Sähköalojen ammattiliitto ja SAK

pitävät annettua ennakkoratkaisua
merkittävänä koko suomalaisen työ-
ehtosopimusten yleissitovuusjärjes-
telmän kannalta.
Ennakkoratkaisu linjaa palvelujen

vapaan tarjonnan suhdetta kansal-
liseen työlainsäädäntöön ja yleissi-
toviin työehtosopimuksiin. Ratkaisu
ottaa kantaa mm. siihen kysymyk-
seen, onko toisesta jäsenvaltiosta
Suomeen tulevalla yrityksellä velvol-
lisuus noudattaa Suomessa yleissi-
tovaksi vahvistetun työehtosopimuk-
sen palkkataulukkoja, vai riittääkö
palkkataulukon vähimmäispalkan
noudattaminen.!

Olkiluoto 3:n ydinvoimalatyö-
maalla puolalaisen Elektro-
budowa Spółka Akcyjna -ni-
misen yhtiön palveluksessa
työskennelleet sähköasenta-
jat ovat siirtäneet Sähköalo-
jen ammattiliiton perittäväksi
palkkasaataviaan yhteen-
sä 6 648 383,15 euroa vii-
västyskorkoineen. Sähköalo-
jen ammattiliitto on nostanut
Elektrobudowaa vastaan Sa-
takunnan käräjäoikeudes-
sa kanteen, jossa vaaditaan
alan yleissitovaan työehtoso-
pimukseen perustuvien palk-
kasaatavien maksamista.

”Uskaltaisin sanoa,
että nyt on saatu
EU-tuomioistuimen
tuomio, joka
ansaitsee tulla
noteeratuksi.
Suomeen ollaan
suunnittelemassa
uutta ydinvoimalaa.
Toivoa sopii, että
siellä kuten muillakin
työmailla yleissitovia
työehtosopimuksia
sovelletaan EU-
tuomioistuimen nyt
antaman tuomion
edellyttämällä
tavalla.”

Sähköliiton joukkue iloitsi

voittoisasta tuomiosta

yhdessä SAK:n ja liittojen EU-

edunvalvontalakimiehen Jari

Hellstenin kanssa.Vasemmalta

Jari Ollila, Hannu Luukkonen,

Martti Alakoski, Jari Hellsten

ja Tero Heiniluoma.
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Vuoden alusta työssään aloit-
tanut valtakunnansovittelija
Minna Helle kannattaa kolmi-

kantajärjestelmää.
– Olen tehnyt lähes koko 20-vuo-

tisen työurani työmarkkinajärjestöis-
sä ja sinä aikana kolmikanta on ollut
keskeinen väline vaikuttaa asioihin ja
hoitaa niitä, Helle kertoo.

Lainvalmistelussakin on Helteen
mukaan saatu kolmikannassa hy-
viä tuloksia. Yhtenä esimerkkinä hän
mainitsee syksyn eläkeuudistuksen.

– Kolmikannassa saadaan aikai-
seksi asiantuntevia esityksiä. Sitä ei
kuitenkaan voi enää nykyisin perus-
tella sillä, että kun näin on aina tehty,
näin pitää tehdä jatkossakin.

Kolmikanta voi Helteen mieles-
tä olla hyvä väline jatkossakin, mut-
ta sillä pitää saada aikaiseksi hyviä
tuloksia.

Esimerkiksi huonoista tuloksista
hän ottaa työlainsäädännön kehityk-
sen. Siinä ei ole tällä hallituskaudella
tapahtunut juuri mitään.

– Nykyaika haastaa näitä yhteis-
kunnan perinteisiä mekanismeja.
Kolmikannan uskottavuuskin syntyy
vain tulosten myötä.

JärJestelmä kaipaa
uudistuksia
Suomalaista työmarkkinajärjestel-
mää Helle kehuu toimivaksi, mutta
sitäkin pitää hänen mielestään kehit-
tää.

–Työmarkkinajärjestelmä on taan-
nut yhteiskuntarauhan ja sen, että

kaikilla ihmisillä on mahdollisuus
käyttää omaa osaamistaan ja kehit-
tää sitä.

Muuttunut toimintaympäristö
haastaa Helteen mukaan myös työ-
markkinat.

– Me olemme ihan erilaisessa glo-
baalissa kilpailussa kuin aikaisem-
min. Kun taloustilanne ja työllisyys-
tilanne ovat huonot, millään yhteis-
kunnan osa-alueella ei voida jatkaa
samalla tavalla kuin aikaisemmin.

Työmarkkinoiden neuvottelujär-
jestelmää yritetään parhaillaan uu-
distaa. Mitä sovittelija odottaa uu-
distukselta?

– Toivon, että sieltä syntyy loppu-
tulos. Neuvottelujärjestelmää pitää
kehittää, Helle vaatii.

sovittelukinvoi uudistua
Myös sovittelu on työmarkkinajärjes-
töjen uudistettavien asioiden listalla.

– Koska sovittelujärjestelmä on
yksi osa sopimis- ja neuvottelujär-
jestelmää, se kannattaa katsoa läpi.
Työriitojen sovittelua koskeva lain-
säädäntöhän on 60-luvun alusta, ei-
kä sitä ole muutettu sen jälkeen, Hel-
le sanoo.

Hän on tyytyväinen, että sovitte-

lulainsäädäntö on kirjoitettu ”aika
väljästi ja joustavasti”.

– Se mahdollistaa järjestelmän ke-
hittämisen ilman, että lakeja tarvit-
see lähteä muuttamaan. Toivon, että
sovitteluun tulee lisää eväitä, mutta
tuskin sieltä mitään mullistavaa uut-
ta on tulossa, Helle arvelee.

Hänen mukaansa mahdollisessa
uudistamisessa on kyse vain menet-
telytavoista ja siitä, mitä osapuolet
haluavat ja mihin sovittelijan resurs-
sit riittävät.

lakkoJen määrä on makuasia
Työnantajien mielestä Suomessa lak-
koillaan liikaa, palkansaajapuolen
mielestä ei. Valtakunnansovittelija
puhuu näkökulmista.

– Vuonna 2013 meillä oli 121 työ-
taistelua. On makuasia, onko se pal-
jon vain vähän, mutta tavoite on vä-
hentää niitä.

Työnantajat arvostelevat jopa päi-
vän tai kahden ulosmarsseja, joita

muualla Euroopassa ei pidetä lakkoi-
na. Helle toivoo, että työmarkkinajär-
jestöt löytävät neuvotteluissaan kei-
noja ulosmarssien vähentämiseen.

Yt-menettelyihin, palkkaukseen
ja työnjohtoon sopimuskauden aika-
na liittyvät ulosmarssit kuuluvat työ-
tuomioistuimen toimivaltaan.

– Sovittelija sovittelee riitoja, kun
sopimus on katkolla ja mahdollinen
työtaistelu on laillinen.

Helle muistuttaa, että työriidat
kuuluvat demokraattiseen yhteiskun-
taan ja että meillä on lakko-oikeus.

– Toissa vuoden 121 tilastoidus-
ta työtaistelusta vain muutamaa so-
viteltiin täällä.

Jokaisen työmarkkina-asioissa
toimivan tavoitteena pitäisi Helteen
mielestä olla, että työtaisteluja tulisi
mahdollisimman vähän.

– Tavoitteemme on, että tänne Bu-
levardille ei tulisi kukaan. Silloin on
tilanne hyvä, kun meillä ei ole asiak-
kaita."

Sovittelija Minna Helle on uudistaja

”Kolmikannan
uskottavuus
syntyy vain
tulosten
kautta”

– Toissa vuoden
121 tilastoidusta työ-
taistelusta vain
muutamaa soviteltiin
täällä.

Minna Helteen mukaan
kolmikanta on hyvä väline,
mutta sen uskottavuus
vaatii hyviä tuloksia.

Teksti: mika peltonen/up

Kuvat: Jarno mela
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Sähköliiton suurimmalla sopimus-alalla ollaan maaliviivalla. Säh-
köliiton hallitus käsittelee STTA:n
kanssa tehtyä neuvottelutulosta ko-
kouksessaan 26.2.
Sähköasennusalan työehtosopi-

mus saatiin neuvoteltua jo ennen
joulua Paltan kanssa ja vuodenvaih-
teen jälkeen neuvottelutulos saatiin
myös STTA:n kanssa sähköistysalan
työehtosopimuksesta. Paltan sopi-
mus on tätä kirjoittaessa jo molempi-
en hallintojen hyväksymä.
Neuvottelukierros oli vaikea ja pit-

kä. Palkankorotukset ja sopimuksen
kesto olivat odotetusti työllisyys-
ja kasvusopimuksen mukaiset,
1.3.2015 – 31.1.2017. Ensimmäinen
palkankorotus maksetaan lähinnä
1.3.2015 alkavan palkanmaksukau-

den alusta. Tyka-sopimuksen mukai-
nen korotus helmikuulta maksetaan
20 euron suuruisena kertakorvauk-
sena maaliskuussa.

TeksTiparannuksia
Tekstipuolella molempiin sopimuk-
siin saatiin joitakin parannuksia.
Neuvottelupöydässä käytiin raken-
tava keskustelu nollatyösopimusten
ongelmista ja työaikamääräyksiin
saatiin tekstiparannuksia.
Urakkapuolella könttäurakan peli-

sääntöjä parannettiin ja urakkatyön
kiertämiseen laskutyösopimuksilla
puututtiin. Myös urakan selvittämi-
sen edellytyksiä parannettiin.
Merkittävä muutos oli urakkahin-

noittelun joidenkin yksikköhintojen
uudistaminen ja urakkakertoimen

päivitys. Nämä muutokset astuvat
voimaan 1.6.2015 jälkeen tarjotta-
vissa töissä.
Alihankinnan mahdollisia henki-

löstövaikutuksia pitää jatkossa tar-
kastella etukäteen jatkuvan yt-me-
nettelyn yhteydessä. Toivottavaa
olisi, että aito vuoropuhelu yrityk-
sissä toimisi jatkuvan yt-menettelyn
kautta eikä sitä käytettäisi vain työ-
voiman vähentämistilanteiden työ-
kaluna.
Työntarjoamisvelvollisuuden ra-

joittaminen tuli työehtosopimuksen
osaksi. Työnantaja on jatkossa vel-
vollinen tarjoamaan työtä omasta
työhönottopaikasta tai 80 kilometrin
säteellä työntekijän asuinpaikasta.
Työntekijä voi aina halutessaan il-
moittautua valtakunnallisen työntar-

joamisen piiriin. Takaisinottovelvol-
lisuudesta voidaan jatkossa sopia
työsuhdetta päätettäessä tehtävällä
sopimuksella.

aikapalkkaraTkaisu
STTA:n kanssa tehtävään sopimuk-
seen saatiin merkittävä aikapalkka-
ratkaisu.
Aikapalkkauksella työskentelee
merkittävä osa sopimusalan jäse-
nistä. Ratkaisu korjaa sellaisten yri-
tysten ongelmat, joissa HPO:n mak-
samista yritetään kiertää tai sitä
ei makseta lainkaan. Vähimmäis-
aikapalkka tulee voimaan kaikis-
sa aikapalkkausjärjestelmissä, oli
yrityksessä henkilökohtaisen palka-
nosan määrittelyyn tarkoitettu mat-
riisi tai ei.

Sähköliiton neuvottelukunta teki
kovan työn kovassa paikassa ja us-
kon, että tulokseen voidaan näissä
olosuhteissa olla tyytyväisiä. Sopi-
muskierros oli monelle neuvotte-
lukunnan jäsenelle ensimmäinen
ja kaikki lunastivat paikkansa erin-
omaisesti. Ensisijaisen arvokasta
pöydässä oli se neuvottelukokemus,
johon uudet saivat tukeutua vaikeal-
la kierroksella.
Jäämme odottamaan hallituksen

mielipidettä STTA:n kanssa tehtyyn
neuvottelutulokseen ja luomme sa-
malla katseita tulevaan. Työtä on
paljon edessä ja varmasti myös suu-
ria haasteita.

Jari Ollila
Sopimusvastaava

Sähköistysalan tes-ratkaisu
hallituksessa 26.2.

perinTeisesTi työttömyyskas-
sa ei ole pelkästään vakuutuslai-
tos, vaan turva työttömyyden varal-
le. Ammattiliittojen lähellä toimivat
työttömyyskassat eivät ainoastaan
maksa mekaanisesti lainsäätäjien
määrittelemää työttömyysetuutta
vaan auttavat jäsenistöään työttö-
myyttä ennen ja sen aikana neuvo-
en, palvellen ja tukien.
Työttömyyskassassa on asian-

tuntemusta, joka on aina yhteis-
kunnan käytettävissä sosiaalipo-
litiikan uudistusten yhteydessä.
Työttömyyskassojen tehtävänä on
toimia jäsenistönsä äänenä silloin,
kun maassamme kaivataan työt-
tömyyden ja työttömyysturvan asi-
antuntijoita. Työttömyyskassan lin-

jan päättää hallinto, joka on valittu
edustamaan jäsenkenttää eri työ-
paikoilta ja eri puolilta Suomea. Jä-
senistö linjaa työttömyyskassan
sosiaalipoliittiset tavoitteet työttö-
myysturvan kehittämisessä.
Työttömyyskassa tarjoaa työt-

tömyyden uhatessa ja sen aikana
jäsenilleen suoran yhteyden työ-
elämään ja kassan tarjoamaan tu-
kiverkkoon. Liittojen läheisyydessä
toimivat työttömyyskassat toimi-
vat päivittäin mukana työelämässä
koulutetun asiamiesverkostonsa,
luottamusmiesten ja työsuojeluval-

tuutettujen kautta. Työttömyyskas-
sa tuntee oman alansa jäsenten
työehtosopimukset ja soveltaa nii-
tä asiantuntemuksella myös työt-
tömyysetuuksissa.
Työttömyyskassa on mukana sil-

loin, kun työpaikoilla neuvotellaan
irtisanomisista ja lomautuksista,
vuorottelusopimuksista tai vaik-
kapa siirtymisestä eläkeputkeen.
Työttömyyskassaan voi turvata,
kun jäsen tarvitsee tukiverkkoa
selviytyäkseen työttömyyden jak-
sosta mahdollisimman hyvin.
Työttömyyskassoilla on eri puo-

lilla Suomea ammattiliittojen yh-
teydessä asiamiesten ylläpitämää
palvelu- ja neuvontatoimintaa. Mi-
tä vähemmän TE-keskuksissa on
resursseja tarjota yksilökohtais-
ta tukea ja kasvokkaista kohtaa-
mista, sitä tiuhempaan käyvät
aluetoimistojen ovet. Jo yksistään
sähköinen ilmoittautuminen työn-
hakijaksi vaatii monesti apua, jota
TE-keskuksissa ei juuri ole tarjolla.
Liittojen yhteydessä toimivi-

en työttömyyskassojen tehtävänä
ei ole tuottaa voittoa vakuutuslai-
toksen omistajille. Kaikki toimin-

ta perustuu vain ja ainoastaan jä-
senistölle tuotettavaan palveluun.
Hallinnointikuluihin laskettavat
neuvonta- ja tukitoiminnat ovat jä-
senistön keskuudestaan valitse-
man hallinnon jäsenten luomia ja
vaatimia.
Liittojen yhteydessä toimivat

työttömyyskassat eivät käytä jäse-
nistönsä rahoja massiivisiin mai-
noskampanjoihin vaan luottavat
jäsenpalveluun, joka helpottaa sel-
viytymistä yhdestä suurimmista
kriiseistä mitä työikäisen ihmisen
elämässä voi kohdalle osua – työt-
tömyydestä.

sak:laisten
työttömyyskassojen

johtajat

Työttömyyskassa ei ole vain vakuutuslaitos

Ammattiliiton oma työttömyyskassa auttaa jäsenistöään työttömyyttä ennen ja sen
aikana neuvoen, palvellen ja tukien. Työttömyyskassa tuntee oman alansa jäsenten
työehtosopimukset ja osaa soveltaa niitä työttömyysetuuksissa.

Sähköistysalan johtokunta hyväksyi osaltaan alan työehtosopimukseen 10.2. Kokoustauolla (vasemmalta) Jussi Anttonen,Timo Airaksinen, Ari Kähkönen

(työehtoasiamies), Tomi Raitanen, Petri Rosenberg, Jari Pöntinen, Janne Heikkinen, Raimo Härmä sekä puheenjohtaja Martti Alakoski ja sopimusvastaava Jari Ollila.

U

Sähköistysalan johtokunta hyväksyi osaltaan alan työehtosopimukseen 10.2. Kokoustauolla (vasemmalta) Jussi Anttonen,Timo Airaksinen, Ari Kähkönen

(työehtoasiamies), Tomi Raitanen, Petri Rosenberg, Jari Pöntinen, Janne Heikkinen, Raimo Härmä sekä puheenjohtaja Martti Alakoski ja sopimusvastaava Jari Ollila.
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Verkosto 2015 -messut kokosivat tammikuun lopulla
Tampereelle lähes 5000 sähkö- ja tietoverkkojen
ammattilaista. Kävijämäärää kasvattanut
messutapahtuma oli kaikkien aikojen suurin myös
näytteilleasettajien määrän ja näyttelypinta-alan osalta.
Nopeasti kehittyvällä alalla tehdään tulevina
vuosina paljon investointeja ja luvassa on monia
uudistuksia. Verkkoliiketoiminnan valoisa tulevaisuus
ja pitkälle ulottuvat suunnitelmat lisäävät myös alan
ammattimessutapahtuman tärkeyttä. Kahden vuoden
kuluttua järjestettävien seuraavien Verkosto-messujen
näyttelytilasta on varattu jo yli puolet.

Verkostomessut
ammattilaisten
kohtauspaikkana

Verkosto-messut laajenivat tänävuonna kahteen halliin ja näyt-
teilleasettajia ennätyssuuressa ta-
pahtumassa oli 145.
Seminaareissa ja tietoiskuis-

sa keskusteltiin alan uudistuksista,
sähkön toimitusvarmuuden paranta-
misesta, sähkö- ja tietoverkkojen ke-
hityksestä ja tulevien vuosien inves-
toinneista sekä muutoksista.
Verkosto 2015 esitteli sähkö-, te-

le- ja tietoverkkoihin, verkkotuot-
teisiin ja -palveluihin, sähköauto-
infraan, tie- ja katuvalaistukseen
sekä liikenteen informaatiojärjestel-
miin liittyviä tuotteita ja palveluita.
Tampereella vuodesta 1992 läh-

tien järjestetyt Verkosto-messut to-
teuttaa Tampereen Messut Oy yh-
teistyössä Energiateollisuus ry:n,
Adato Energia Oy:n, FiCom ry:n ja Te-
leprikaati Oy:n kanssa

TieToa alan näkymisTä
– Verkosto onnistui hienosti. Yrityk-
set tavoittavat näillä messuilla juu-
ri haluamansa verkkoliiketoiminnan
ammattilaiset ja asiantuntijat. Mes-
suvieraat puolestaan saivat tapah-
tumasta kahden päivän aikana run-
saasti tietoa alan kehityksestä ja
näkymistä sekä uusimmista tuotteis-
ta, palveluista ja ratkaisuista. Ver-
koston merkitys alan ammattilaisten

kohtaamispaikkana on myös vuo-
si vuodelta tärkeämpi, joten kysyntä
ja tarjonta kohtaavat monessa suh-
teessa, sanoo projektipäällikkö Rai-
mo Pylvänäinen Tampereen Mes-
sut Oy:stä.
– Tavoitteenamme on kehittää

Verkostosta nykyistäkin tärkeäm-
pi foorumi alan toimijoille. Tavoitte-
lemme sähköverkkoyhtiöiden ja ver-
konrakentajien johtoa jatkossa yhä
suuremmissa määrin. Tänä vuon-
na messuilla oli näyttävästi esillä
alan hyötyajoneuvoja, jotka kiinnos-
tivat kovasti kävijöitä, kertoo ammat-
timessujen tuoteryhmäpäällikkö Ja-
ni maja.!

Teksti ja kuvat: RIITTA KALLIO

1.

2.

3.

4.

1. SLO:n messuosaston vetonaulana oli uusi

puistomuuntamomallisto.

2. Kaksipäiväisillä messuilla verkostoalan

näytteilleasettajia oli 145 ja kävijöitä lähes 5000.

3. Erityisesti turvallisuuteen liittyvät asiat kiinnostivat

messukävijöitä.

4.Vaihtoehtoinen energia oli varsinkin nuorempien

messukävijöiden mielenkiinnon kohteena.
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Sähköliiton oma Mikä fiilis!? -kampanja keskittyy järjestäytymättömien työpaikkojen jär-
jestämiseen. Tarkoituksena on saada perustettua työhuonekunta ja valittua luottamus-
mies sellaisille työpaikoille, joissa niitä ei vielä ole.
Ratkaisevassa asemassa Sähköliiton Mikä fiilis!? -kampanjoinnissa ovat ammattiosas-
tot. Ne kantavat vastuun siitä, että niiden edustamilla työpaikoilla on luottamusmies.
Osastojen on oltava yhteyksissä sähköalan ammattilaisiin työpaikoilla sekä kannustetta-
va ja tuettava jäseniä luottamusmiehen valinnassa.

Kampanja netissä: www.sahkoliitto.fi/jarjesta-tyopaikkasi

Laitetaan yhdessä
työpaikat järjestykseen!

SAK:laisten nuorisoryhmien perus-
tama Operaatio Vakiduuni on laittanut
liikkeelle kansalaisaloitteen, jossa
lainsäädäntöä halutaan muuttaa niin,
että nollatyösopimukset kielletään ja
viikoittaiseksi työajaksi määritellään
vähintään 18 tuntia. Vähimmäistyö-
ajan rajan asettaminen 18 tuntiin
parantaisi osa-aikaisten työntekijöiden
oikeutta ansiosidonnaiseen työttö-
myysturvaan. Kansalaisaloitteessa
esitetään työntekijälle mahdollisuutta sopia työnantajansa
kanssa myös alle 18 tunnin viikkotyöajasta, kunhan aloite
tulee kirjallisesti työntekijältä itseltään.

allekirjoita loppu nollatuntisopimuksille

Aloite siirtyy eduskunnan
käsiteltäväksi syksyllä,
mikäli siihen saadaan
kesään mennessä vähintään
viisikymmentä tuhatta
allekirjoitusta.

alleKirjoita aloite:
www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/1065

#mikäfiilis" www.facebook.com/mikafiilis! twitter.com/mikafiilis
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VR-Track oli jo tätä ennen pur-
kanut Parviaisen työsopimuk-
sen 27.6.2011, koska Parviai-

nen oli työnantajan mielestä syypää
VR-Trackin työntekijöiden lakkoon
23.-27.6.2011. Työsuhteen purkami-
nen on riitautettu ja se on riita-asiain
oikeudenkäyntimenettelyssä käsitel-
tävä, rikosepäilystä erillinen oikeu-
denkäynti.

VR-Yhtymä ja VR-Track olivat
työnantajajärjestönsä Palvelualojen
työnantajat PALTA ry:n kautta nos-
taneet Parviaisen johtamaa ammatti-
osastoa vastaan työrauhavelvollisuu-
den rikkomista koskevan kanteen työ-
tuomioistuimessa. Oikeudenkäynnin
seurauksena ammattiosasto tuomit-
tiin työehtosopimuslain mukaiseen
hyvityssakkoon.

– Olisi voinut luulla, että ammatti-
osastolle tuomitut sakot ja oman työ-
suhteeni purkaminen olisi riittänyt
verenhimoisimmallekin työnantajal-
le, Parviainen ihmettelee. Hän kertoo,
ettei voi ymmärtää, miksi lyötyä piti
lyödä vielä tekaistulla rikosepäilyllä.

PeruSteeton rikoSePäily
Parviaisen puolustukseen osallistu-
nut Sähköliiton lakimiehenä toiminut
tero Heiniluoma ihmettelee, miten
rikosilmoituksen tekeminen on yli-
päätään ollut mahdollista.

VR:n palveluksessa vuodesta
1976 sähköasentajana toiminut
Jukka Parviainen koki elämänsä
yllätyksen, kun hän sai syksyllä
2011 kuulla olevansa epäiltynä
rikoksesta ja että Helsingin
poliisilaitos tutkii hänen
tekemisiään luottamusmiehenä ja
ammattiosaston puheenjohtajana.
Parviainen, tuolloin vielä
Rautatieläisten Liiton jäsen
ja sen erään ammattiosaston
puheenjohtaja, oli VR-Yhtymän
ja VR-Track Oy:n tekemän
rikosilmoituksen mukaan rikkonut
työriitalain mukaista velvollisuutta
ilmoittaa työnantajalle etukäteen
laillisesta lakosta.

– Lain mukaan ennakkoil-
moitus on tehtävä vain lail-
lisesta lakosta, ja työtuomio-
istuin voi toisaalta tuomita
hyvityssakot vain laittomasta
lakosta. Koska hyvityssakot
oli nyt kysymyksessä olevasta
lakosta lainvoimaisella tuo-
miolla tuomittu, oli samal-
la sitovasti ratkaistu, että lakko oli
laiton eikä siitä tarvinnut etukäteen
ilmoittaa.

– Parviaisen tapaus osoitti, kuin-
ka onnettomassa tilanteessa perus-
teettoman rikosepäilyn kohteeksi
joutunut yksilö on jopa oikeusval-
tioksi itsensä luokittelevassa Suo-
messa, Heiniluoma toteaa.

Heiniluoma laati Parviaisen puo-
lesta kantelun Helsingin poliisilai-
tokselle ja kaksi kantelua oikeus-
kanslerille. Kanteluissa vaadittiin
perusteettoman esitutkinnan kes-
keyttämistä, mutta tuloksetta.

– On ymmärrettävää, ettei polii-
sipäällikkö tai oikeuskansleri ota
kantaa kesken olevaan esitutkin-
taan, jos kyse on asian rikosoikeu-
dellisesta arvioinnista, Heiniluoma
sanoo.

Hän kertoo ihmettelevänsä,mik-
si Parviaista pidettiin rikoksesta
epäiltynä vuositolkulla, vaikka hä-
nen syyttömyytensä olisi ollut ha-

vaittavissa oikeustieteen ensimmäi-
sen vuoden opiskelijallekin työtuo-
mioistuimen tuomiota ja työriitalain
säännöksiä vertailemalla.

liiton oikeuSaPu HelPotti
Parviaiselle raskainta ei ollut riko-
sepäily, vaan VR-Yhtymän ja VR-
Trackin häneen kohdistamat vahin-
gonkorvausvaatimukset.

– Sähköliiton minulle kustantama
asianajaja ja liiton lakimies kertoivat,
että vahingonkorvauslain mukaan VR
ei olisi saanut vahingonkorvausvaa-
timuksiaan käräjäoikeuden tutkitta-
vaksi, ellei se ensin olisi saanut polii-
sia ja syyttäjää ryhtymään apulaisik-
seen asiassa, Parviainen kertoo.

Heiniluoma muistuttaa, että va-
hingonkorvauslain mukaan esine- tai
henkilövahinkoon liittymätön vahin-
ko voi tulla korvattavaksi vain, jos se
aiheutetaan julkista valtaa käytettä-
essä tai rikoksella tai jos siihen on
muu erittäin painava syy.

– Tässä VR:n ainoa mahdollisuus
päästä uhkaamaan Parviaista vahin-
gonkorvausvaatimuksella oli väittää
Parviaisen syyllistyneen rikokseen.
Kun poliisi suostui ottamaan asi-
an selviteltäväksi, VR iski Parviaista
100 000 euron vahingonkorvausvaa-
timuksella vahingoista, jotka se väitti
kärsineensä kesäkuun 2011 lakosta.

– Lakimieheni yrittivät koko ajan

rauhoitella, että syyte ja sii-
hen liittyvä vahingonkorva-
usvaatimus kaatuvat omaan
mahdottomuuteensa, Parviai-
nen muistelee nyt jo helpottu-
neena mutta edelleen petty-
neenä viranomaisten toimin-
taan.

– Jollain tavalla on in-
himillisesti ymmärrettävissä, että
VR:ssä on väärinkäsitysten vuoksi
minuun niin katkeroituneita ihmisiä,
että he haluavat aiheuttaa minulle
pahaa kaikkien mahdollisten keino-
jen lisäksi mahdottomillakin kons-
teilla, mutta sitä en voi käsittää, että
virkavastuulla toimivat poliisi, syyt-
täjä ja oikeuskansleri antoivat tämän
piinan jatkua yli kolme vuotta, Parvi-
ainen summaa.

Parviaisen piina päättyi vihdoin
siihen, että Helsingin käräjäoikeus
marraskuussa 2014 teki päätöksen
asian jättämisestä sillensä ja tuomit-
si Suomen valtion korvaamaan Parvi-
aisen oikeudenkäyntikulut 8 000 eu-
rolla. Käräjäoikeuden pyydettyä syyt-
täjältä lisäselvityksiä syytteen perus-
teista syyttäjä ilmoitti luopuvansa
syytteestä. Tämän vuoksi myöskään
VR:lle ei jäänyt mahdollisuutta jatkaa
vahingonkorvausvaatimustaan.

– Helpotusta tilanteeseen toi Säh-
köliiton oikeusapu, jonka vuoksi mi-
nulla ei ollut riskiä oikeudenkäynti-
kuluista, vaikka olisin hävinnytkin,
Parviainen kiittää Sähköliiton oikeus-
avusta.

Hän muistuttaa, että vireillä ole-
vassa työsuhteen purkamisriidassa
asianosaisten tähänastiset oikeuden-
käyntikulut ovat jo 130 000 euroa. Il-
man Sähköliiton oikeusapua asia oli-
si jäänyt ajamatta.!

Työrauhajärjestelmämme perustuu työmarkkinajärjestöjen sopimille työehtosopimuksil-
le. Lakot ja muut työtaistelut alalla, jota koskeva työehtosopimus on voimassa, on kielletty.
Työtuomioistuin tuomitsee työehtosopimuslain vastaisesti lakkoon ryhtyneen työntekijöiden
järjestön, kuten ammattiliiton tai ammattiosaston, maksamaan hyvityssakko-nimisen kor-
vauksen työnantajajärjestölle. Työnantaja ei voi vaatia muuta vahingonkorvausta työntekijä-
järjestöltä. Työnantaja ei myöskään voi kohdistaa mitään korvausvaatimuksia yksittäiseen
työntekijään tai heitä edustaneeseen luottamusmieheen. Näin on ainakin tähän asti luultu.

Yhden miehen kujanjuoksu
Teksti: antti tÖyrä

Kuva: riitta kallio

– Vaikka oikeus voittikin, luottamus

Suomen viranomaisjärjestelmään

romahti, Jukka Parviainen kuittaa.

Suomen valtio korvaa oikeuden-
käyntikuluja 8000 eurolla.
Tähänastiset kulut ovat jo nousseet
130 000 euroon.
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KENET Oy:n
mittari-

asentaja Jan-
ne Sääksjärvi
rämpi iltamyö-
hällä työparin-

sa kanssa kor-
jaamassa tyk-
kylumen katkomia sähköjä Kokkolan
Öjassa 3. tammikuuta.
– Työkaveri lähti rämpimään linjaa

pitkin, jos löytyisi puu, joka aiheut-
taa sähkökatkon. Itse ajoin noin ki-
lometrin päähän seuraavalle tielle ja
talsin vastaan samaa linjaa pitkin.
Maasto oli vaikeakulkuista, joten
näin saatiin nopeammin teiden väli-

Vasama julkaisee jokaisessa numerossaan lukijoidensa lähettämiä

kuvia. Sähköliiton täyttäessä tänä vuonna 60 vuotta, toivomme

erityisesti, että lähetätte meille kuvia liiton jäsenistä sähköalan töissä

tai tempauksissa vuosien varrella, esimerkiksi työhuonekuntien tai

osastojen tapahtumista. Mitä vauhdikkaampi kuva, sitä parempi!

Aktiivisuus palkitaan yllätyspalkinnoilla, joten lähetä meille kuvasi

sähköpostilla osoitteeseen: vasamalehti@sahkoliitto.fi

Lomautus kohdistuu yleensä vakituisessatyösuhteessa olevaan työntekijään. Työnan-
taja saa lomauttaa määräaikaisessa työsuh-
teessa olevan työntekijän vain, jos tämä te-
kee työtä vakituisen työntekijän sijaisena ja
työnantajalla olisi oikeus lomauttaa vakitui-
nen työntekijä, jos hän olisi työssä. Esimerkiksi
määräaikaista kesälomasijaista ei saa lomaut-
taa, ellei työnantajalla olisi oikeutta lomauttaa
sijaistettavaa työntekijää. Oppisopimusoppilas
on (ainakin oppisopimuksen ajan) määräaikai-
sessa työsuhteessa, eikä hän toimi kenenkään
sijaisena, joten häntä ei voi lomauttaa.

LomautusiLmoitusaika
Työnantajan on ilmoitettava lomauttamisesta
työntekijälle pääsääntöisesti henkilökohtaises-
ti viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen
alkamista. Ilmoituksessa on mainittava lomau-
tuksen peruste, sen alkamisaika ja määräai-
kaisen lomautuksen kesto tai toistaiseksi voi-
massa olevan lomautuksen arvioitu kesto.

Lomautuksen Päättyminen
Määräaikainen lomautus päättyy lomautusil-
moituksessa mainittuna päivänä. Toistaiseksi
voimassa oleva lomautus päättyy, kun työnan-
taja kutsuu työntekijän töihin.

Lomautuksen keskeytyminen
Laissa ei ole määräyksiä lomautuksen kes-
keyttämisestä. Tällaisia määräyksiä on kuiten-
kin esimerkiksi sähköistysalan ja sähköasen-
nusalan työehtosopimuksessa. Niiden mukaan
työnantaja ja työntekijä voivat sopia, että työn-
tekijä lomautuksen kestäessä tulee tilapäi-
sesti enintään kaksi viikkoa kestävään työhön
tai osallistuu ammatilliseen jatko- tai täyden-
nyskoulutukseen. Näin sovittaessa lomautus
jatkuu välittömästi työn tekemisen tai koulu-
tuksen jälkeen ja ilman eri lomautusilmoitus-
aikaa. Jos sovittu työ kestää yli kaksi viikkoa,
katsotaan lomautus päättyneeksi ja lomautus
alkaa vasta uuden 14 päivän lomautusilmoi-
tusajan jälkeen.

Peräkkäiset määräaikaiset
Lomautukset
Mikäli työnantajalla on lain mukaiset perus-

teet useille peräkkäisille määräaikaisille lo-
mautuksille, on jokaisesta lomautuksesta an-
nettava oma lomautusilmoituksensa. Myös
lomautusilmoitusaikaa on noudatettava, eli ku-
kin määräaikainen lomautus voi alkaa aikaisin-
taan 14 päivän kuluttua lomautusilmoituksen
antamisesta.

Lomautetun työntekiJän
työsuhteen Päättyminen
Työntekijä saa lomautuksen aikana irtisanoa
työsopimuksensa sen kestosta riippumatta il-
man irtisanomisaikaa. Jos lomautuksen päätty-
misaika on työntekijän tiedossa, tätä oikeutta
ei ole lomautuksen päättymistä edeltävän seit-
semän päivän aikana.
Jos työnantaja irtisanoo lomautetun työnte-

kijän työsopimuksen päättymään lomautuksen
aikana, työntekijällä on oikeus saada irtisano-
misajan palkka.
Jos työntekijä irtisanoo työsopimuksensa

lomautuksen kestettyä yhdenjaksoisesti vä-
hintään 200 päivää, hänellä on oikeus saada
korvauksena irtisanomisajan palkkansa siltä
irtisanomisajalta, jota työnantajan olisi pitä-
nyt noudattaa, jos se olisi irtisanonut työsopi-
muksen.
Työttömyyspäivärahaa ei makseta ajalta, jol-

ta työnantaja on lain tai työehtosopimuksen
mukaan velvollinen maksamaan irtisanomis-
ajan palkkaa.

tero heiniLuoma
Sähköliiton neuvottelupäällikkö

ku

ukauden

KuvaKuva

Lomautus:
Työntekijän lomauttamisella tarkoi-
tetaan työnteon ja palkanmaksun
väliaikaista keskeyttämistä työsuh-
teen pysyessä muutoin voimassa.
Lomauttaminen tapahtuu yleensä
työnantajan yksipuolisella päätök-
sellä. Lomauttaminen voi perustua
myös sopimukseen, jos sopimus on
tehty työnantajan aloitteesta.

Kenet voi
lomauttaa?

nen osuus partioitua.
Sääksjärvi kertoo, että hänen työ-

hönsä kuuluu kaikki mikä liittyy
sähkön mittaukseen ja etäluenta-
verkkoihin ja myös varallaoloviikko
yhdeksän viikon välein työajan ulko-
puolella.
– KENET Oy on Kokkolan Energi-

asta vuonna 2007 yhtiöitetty sähkön-
siirtoyhtiö ja olemme edelleen tiiviis-
sä yhteistyössä Kokkolan Energian
kanssa.
– Olen myös KENET Oy:n työnte-

kijöiden luottamusmies ja työsuoje-
luvaltuutettu. Ammattiosaston toi-
minnassa en ole ajanpuutteen vuoksi
mukana.!

Ku
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e
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Teksti: riitta kallio
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Kyösti Sorsa jäi Sähköliitosta eläkkeelle vuonna
2006. Tehtävä niin tiedotus-, koulutus-, nuoriso- kuin
suunnittelusihteerinäkin oli nimikkeestä huolimatta aina
sama: jäsenistön valistus. Reilun kolmenkymmenen

vuoden aikana tutuksi tulivat kaikki liiton puheenjohtajat,
Erkki Pohjolainen, Vilho Pekkonen, Seppo Salisma,
Lauri Lyly ja Martti Alakoski mutta myös tekniikan ja

jäsenmäärien kehittymisen käänteet.

70–80-luku oli kurssitoiminnan kulta-aikaa

Teksti: JoNNa HeiNiLuoma

Kuvat: JoNNa HeiNiLuoma, SoRSaN KotiaLBumi JaVaSamaN aRKiSto

S Ä H K Ö L I I T T O 6 0 V U O T TA

Kyösti Sorsa oli 26-vuotias
aloittaessaan Sähköliiton
toimitsijana marraskuun

alussa 1972. Liiton V liittokokous
oli juuri tehnyt valistusjaoston laa-
timaan toimintaohjelmaan perustu-
van linjauksen: liiton tuli panostaa
varoja ja toimitsijoita koulutustyö-
hön.

Jäsenmäärän ja tulojen kasvaes-
sa tuoreen toimitsijavoiman palk-
kaaminen oli mahdollista. Siltä is-
tumalta pestattiin viisi uutta työn-
tekijää. Liiton toimistolla Tampe-
reen Keskustorilla työskenteli nyt
huimat parikymmentä palkollista.

KouLutuS,tiedotuS Ja
NuoRiSotyö
Kyösti Sorsa valittiin tiedotussih-
teeriksi, koska jo vuoden 1968 IV
liittokokous oli tehnyt selväksi, että
luottamushenkilöillä oli kouluttau-
tumisvelvollisuus.Vuoden 1972 liit-
tokokous päätti nyt käytännön toi-
mista: piiri- ja osastotason koulu-
tustyö nousivat prioriteettien kär-
keen. Koulutuksen suunnittelussa
oli otettava huomioon sähköalojen
omat erikoiskysymykset. Tällaisia
olivat esimerkiksi työturvallisuus-
asiat ja atomienergia.

1945–48 syntyneet suuret ikä-
luokat – eli nuoriso – sai viidennen
liittokokouksen erityishuomion. Pe-
rustettiin nuorisojaosto, jonka toi-
minta erityisen ”nuorisopoliittisen
ohjelman” puitteissa oli lähtölau-
kaus suunnitelmalliselle nuoriso-
työlle.

tiedotuSSiHteeRi
tapaateS-mieHeN
Tuore tiedotussihteeri asteli Tam-
merkosken rantaa, joka oli tiilipa-
rakkeja piukassa. Outokummun po-
jan koko omaisuus oli sullottu jenk-
kikassiin. Rautatieaseman läheltä
löytyi tenu-ukkojen majatalo ja Hä-
meenkadun toisesta päästä uimahal-
lin retkeilymaja.

– Sinne minä sitten samaan ai-
kaan Sähköliitossa aloittaneen Alpo
Holin kanssa majoituin, kunnes pää-
sin liiton vuokrayksiöön Puutarha-
kadulle.

Alpo Holi oli talotekniikka-alan,
silloisen sähköasennusalan työeh-
toasiamies, josta tuli ”kaksoisvallan”
ajaksi eli vuoden 1976 liittokokouk-
sesta vuoden 1988 liittokokoukseen
asti liiton II puheenjohtaja. I puheen-
johtajana toimi Vilho Pekkonen.

LiiaN SuuRiiN SaappaiSiiN?
– Olisihan sitä voinut vähän vanhem-
pikin olla. Olisi saanut olla enemmän

kokemusta luottamusmiehenä ja
sähkötöistä. Tuntui että astuin liian
suuriin saappaisiin, Pohjois-Karja-
lan keskusammattikoulusta sähkö-
asentajaksi valmistunut Sorsa miet-
tii toimitsijauransa ensi metrejä.

Ammattikoulun käytyään hän oli
ollut vuoden töissä Outokummun
Kauppalan sähkölaitoksella, sitten
pari vuotta Outokumpu Oy:n kaivok-
sen kunnossapidossa mittarikorjaa-
molla.

Syksyllä 1970 noin seitsemän-
kymmenen sähkö- ja mittariasenta-
jan luottamusmies lähti ay-oppiin
Kiljavan kansankorkeakouluun. Sisä-
oppilaitoksen kaksivuotisella kurs-
silla vierähti kaksi talvea ja syttyi
ay-kipinä.

Sorsa kokeili vielä Mikkelin tek-
nillisen koulun terveystekniikan
linjaa, mutta edunvalvonta tuntui
omimmalta.

oppi-iSäNä a. H. KReiViLä
Outokummun Sähkömiesten osasto

113:n ja Sähköliiton Savo-Karjalan
piirin puheenjohtajuuksien jälkeen
Sorsa ehti opiskella terveystekniik-
kaa pari kuukautta, kun liiton tie-
dotussihteerin vakanssi aukesi.

– Muutaman kuukauden olin
vierihoidossa Vasaman päätoimit-
taja Arvo H. Kreivilällä. Kreivilä oli
jäämässä eläkkeelle 1973 ja siirsi
tietoisesti tehtäviään minulle, ker-
too Sorsa, joka pääsi myös koulut-
tamaan jäsenistöä heti ensimmäi-
sestä työviikosta alkaen.

pyttipaNNua Ja petiiN
Lehden teko oli opettavaista. Sorsa
sai paneutua perusteellisesti uu-
siin asioihin.Tiedon ja kokemuksen
puutteen hän korvasi nuoruuden
innolla ja uteliaalla asenteella.

– Olihan se erikoista tehdä leh-
teä ilman journalistista koulutusta.
Toisaalta silloin ei nipotettu pienis-
tä. Pääasia oli, että sai asiansa ker-
rotuksi, hän sanoo ja huomauttaa,
ettei äidinkieli koskaan ollut hänen
vahvimpia puoliaan. Katekismus
ja uskonto kun menivät kansakou-
luopetuksessa aina kieliopin edel-
le. Yhteiskoulun äidinkielen Sor-
sa tentti vapaaehtoisesti Kiljavan
opiskelujen välikesänä.

Asioihin paneutuminen otti
oman aikansa.

– Toimistolla istuttiin iltamyö-
hälle, kun ei kotona ollut odotta-
massa kuin tv ja tyhjä jääkaappi.
Kotimatka vei tuon tuostakin Tilli-
kan kautta. Sieltä iltapalaksi otet-
tiin pyttipannu ja olut. Elämä oli

Osasto 011:n jäsen toimii

puuhamiehenä valokuvaus-,

metsästys- ja kalastusyhdistyksissä.

13-vuotias suomenpystykorva Köpi

viettää myös varsin vauhdikkaita

eläkepäiviä.

1.

60
vuotta
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däntöä, työsopimuslakia ja yhteistoi-
mintalakia uudistettiin. Myös keskias-
teen koulutusuudistus on 80-luvun ai-
kaansaannoksia. 1986 Sorsa nimettiin
jäseneksi ammattiedistämislaitoksen
sähkövoima- ja telealojen koulutustoi-
mikuntiin sekä ammattikoulujen opet-
tajaopiston jatkokoulutustyöryhmään.

Koulutussihteeri Sorsa vei eteen-
päin Sähköliiton tietokoneistamista.
Helppoa se ei ollut.

– ATK-järjestelmän uusimisprojek-
tia kyllä vastustettiin, mutta onnek-
si oli liiton johdon tuki takana, Sorsa
huokaa.

Tekstinkäsittely siirtyi kuvaputki-
päätteille.Vasaman valmistukseen tuli
valoladonta ja offsetpaino.

Hommat ei Hoidu Hoitamatta
Sorsa muistelee uraansa Sähköliitossa
lämmöllä.

– Ehkei koulutusten teoreettinen
anti ollut aina niin valtavaa, hän poh-
tii vaatimattomana, mutta ainakin yh-
teishenki kasvoi.

– Kurssien paras anti oli henkis-
tä laatua. Puhallettiin yhteen hiileen
ja kaikki laittoivat itsensä likoon. Oli
upeaa nähdä suuret ikäluokat liikkees-
sä ja vaikuttamassa yhteiskuntaan.

Tätä Sorsa toivoisi näkevänsä ny-
kypäivänäkin. Hän haluaisi, että am-
mattiyhdistysliike miellettäisiin yh-
dessä tekemiseksi. Ihmisille pitäisi
antaa enemmän vastuuta ja näiden pi-
täisi myös ottaa vastuuta, sillä asioil-
la ei ole tapana hoitua, jollei niitä joku
hoida.!

S Ä H K Ö L I I T T O 6 0 V U O T TA

askeettista, mutta jostain piti aloit-
taa.

LeHteä ”LäpipaiNo-
meNeteLmäLLä”
Ei ollut tietokoneita eikä sähköisiä
yhteyksiä. Kirjalliset tuotokset syn-
tyivät analogisesti yksisormijärjes-
telmällä. Jos tarvittiin kopioita, lai-
tettiin paperiarkkien väliin kalkee-
ripaperia. Pienikin virhe, niin koko
sivu meni uusiksi.

Olihan toimistolla toki sihteeri-
naisten kuljettama kopiokone, vaan
kun aina ei heitä tohtinut vaivata, tu-
livat spriiltä haiskahtavat sinikopiot-
kin Sorsalle tutuksi. Ja isommat erät
painettiin tietenkin kirjapainossa.

– Hämeenpuistossa oli Kansan
Lehden talo. Sinne veimme Vasaman
käsikirjoituksen, josta tekstit ladot-

tiin kirjain kirjaimelta lyijysekoitele-
vyille. Kutsuin metalliladontaa ”läpi-
painomenetelmäksi”. Kirjaimet olivat
niin teräviä, että ne menivät paperis-
ta läpi, Sorsa vitsailee.

taKaKoNtti täyNNä RaHaa
80-luvulle tultaessa alettiin kursseja
pitää kiihtyvällä tahdilla. Saabin mit-
tariin kertyi helposti 60 000 kilomet-
riä vuodessa.Autossa kulkivat jenkki-
kassi, kurssimateriaalit ja kymmeniä
tuhansia markkoja rahaa. Koulutetta-
ville maksettiin matkakulut käteen.

Kalvosulkeiset olivat opetuksen
kova sana.

– Muoviset kalvot piirsin valmiik-
si tai paikan päällä. Oli aina muis-
tettava varmistaa, että kohteessa oli
”olanyliheitin”, Sorsa mainitsee piir-
toheittimen tarpeellisuudesta.

– Sitten tulivat piirturit, joilla
pystyi tulostamaan valmiita kalvoja.
Voi herran jumala! Animoidut power-
pointit olivat vielä utopiaa.

ei VapaapäiViä
Sorsa ottaa esimerkiksi erään talven
70-luvun puolivälistä. Hän vietti jou-
lun vanhempiensa luona Outokum-
mussa. Siitä alkoi tiukka työputki: jo-
ka ikinen lauantai ja sunnuntai töissä
eikä päivääkään vapaata ennen pitkä-
perjantaita.

– Sunnuntai-iltana olin puolen
yön aikaan kotona Puutarhakadulla.
Kai siitä olisi ollut haittaa, jos yksiös-
sä olisi ollut joku naispuolinen odot-
telemassa.

Yksin oli hyvä elellä ja keskittyä
työntekoon.

– Vaikka kilometrejä kertyi, menin
aina uuteen paikkaan uteliain silmin.
Sain tavata paljon ihmisiä ja nautin
siitä. Olin kutsumusammatissa. En
kokenut sitä niinkään työksi, Sorsa
toteaa.

JäSeNet aKtiiViSia
1972, kun Sorsa aloitti kurssittajana,
liitossa oli vähän päälle 19000 jäsen-
tä.Vuonna 1988 rikkoutui 30 000 jäse-
nen raja. 80-luvulle tultaessa suuret
ikäluokat olivat kiinni työelämässä ja
ay-toiminta kiinnosti. Tiedon jano oli
kova. Ammattiosastojen kokouksiin ja
koulutuksiin saatiin helposti satapäi-
nen osallistujajoukko.

– 80-luvulla kursseja oli joka vii-
konloppu jossain päin Suomea. Par-
haina viikonloppuina pidettiin nel-
jäkin kurssia samaan aikaan, Sorsa
muistaa.

Toimitsijoiden lisäksi kouluttaji-
na toimi työsuojeluhallinnon virka-
miehiä sekä asiantuntijoita SAK:sta,
TSL:stä, KSL:stä, opetushallinnosta ja
joskus jopa työnantajaliitosta. Aiheet
syleilivät koko yhteiskuntaa, sillä yh-
teiskuntaan oli kova palo vaikuttaa-
kin.

KieHtoVa KamaLa atK
Siinä missä 70-luvulla puhuttivat
yhteistoimintalakiuudistus ja työ-
elämän demokratisointi, 80-luvun
aiheiksi nousivat työturvallisuus ja
työsuojelu. Työturvallisuuslainsää-

”Hakiessaan liittomme

palvelukseen Sorsa opiskeli

Mikkelin teknillisessä

koulussa, josta hän 1.11. -72

siirtyi liittomme toimistoon

sähkömiehenä sähkömiesten

asioita hoitamaan.”

Vasama 12/1972

1.Töitä tehtiin aatteen palosta. Oltiin kutsumus-

ammatissa. Kuvassa Kyösti Sorsa liittosihteeri Paavo

Talalan kanssa.

2. Koulutussihteeri Sorsa ohjasi liiton tietokoneista-

mista. Kuvassa Maija Myllymäki-Nälli (vasemmalla)

ja Hannele Kangas-Sorsa.

3. Outokummun kaivoksen kunnossapito-osaston mitta-

rikorjaamon ryhmä vuonna 1969. Eturivissä vasemmalla

luottamusmies Sorsa ja oikealla työnjohtaja Keijo Greius.

Lähteet: Erkki Vasaran kirja Virtaa viisi
vuosikymmentä - Sähköalojen ammattiliitto
1955–2005 ja Vasaman arkisto

Jäsenistön valistus- ja kou-
lutustyön arvo ymmärrettiin
Sähköliitossa jo sen perus-
tamisesta lähtien. Ajateltiin,
että jäsenten kuntoisuut-
ta voitaisiin parantaa am-
mattiyhdistystoimintaan ja
yleissivistykseen liittyvällä
kurssittamisella.
1957 liittotoimikunta pe-

rusti valistusjaoston, jon-
ka tehtävänä oli ”kaikenlai-
nen propagandatoiminta ja
valistustoiminnan järjestä-
minen”. Jaoston puheen-

johtajaksi valittiin Arvo H.
Kreivilä, joka ryhtyi samalla
päätoimittamaan vastape-
rustettua jäsenlehteä, Va-
samaa.
Vuodelle 1957 ei laadittu

vielä opintosuunnitelmaa,
mutta työvaliokunta kaavai-
li sellaista seuraavalle vuo-
delle.
1961 Sähköliitto liittyi jä-

seneksi Työväen Sivistys-
liittoon.
1961 pidettiin Imatralla

kaksipäiväinen radio- ja te-

levisiokurssi, jolle osallis-
tui huikeat 200 jäsentä. Lu-
ennoitsijana toimi insinööri
Vihmanen ammattiedistä-
mislaitokselta. Liittotoimi-
kunta piti tätä tilaisuutta
”erittäin onnistuneena”.
Ensimmäisen ammatti-

yhdistysliikkeen toimintaa
käsittelevän kurssin Säh-
köliitto järjesti Voionmaan
opistolla Ylöjärvellä 1962.
Sinne saapui 30 henkeä.

KaiKenlaista propaganda-
ja valistustoimintaa

”Sähköliiton yhtenä
tavoitteena on mahdol-
lisimman laajojen
jäsenjoukkojen
saaminen aktiivisen
tiedostamisen piiriin.”
Vi liittokokouksen pää-
töksiä vuodelta 1976

2. 3.
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Kaapeliasentajan tärkein
työkalu.KELAPOIKAKELAPOIKA

Malli A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) Kanta- Paino (kg) Kelan min. SSTL nro:
vuus (kg) halkaisija (mm)

RB 4.1. 530 450 370 103 80 3,7 300 6407001

RB 6.1 680 600 470 103 250 4,7 500 6407002

www.motivatec.fi

Myynnissä sähköalan
tukkuliikkeissä.

Sähköliiton lomapaikka,
Kaarniemi voi
vastaisuudessa tarjota
myös opastettuja
kalastusretkiä,
karaokeiltoja, fresbee-
golfia ja yhteistyössä
lähialueen yrittäjien
kanssa esimerkiksi
pitopalveluja, ratsastusta
ja osallistumista alueen
tapahtumiin.

Teksti ja kuva: RiiTTA KALLio

Näin tuumi ainakin Kaarniemen ke-
hittämistyöryhmä ensimmäisessä
kokouksessaan. Lomapaikan käyt-
töasteen nostamiseksi ja kulujen
karsimiseksi perustettu ryhmä poh-
ti myös monia säästökohteita.
Aktiivisimmin lomapaikan tar-

jontaa hyödyntäneiden ammatti-
osastojen edustajista koostuva ryh-
mä pohti, voitaisiinko Kaarniemen
palveluita tarjota myös muille am-

mattiliitoille tai esimerkiksi alueen
työpaikkojen tyky-päivien viettopai-
kaksi.

AKTiviTEETTEJA JA
ALEnnuKSiA?
Järvenpään osaston Pentti Riiko-
nen ehdotti, että sesonkiajan ul-
kopuolella arkipäivien majoituksia
voitaisiin tarjota esimerkiksi liiton
eläkeläisille alennettuun hintaan.
Sami Lindgren Hyvinkäältä esit-

ti, että Kaarniemen suurehkoa säh-
kölaskua voitaisiin pienentää esi-
merkiksi ilmalämpöpumpuilla. Hän
ehdotti myös, että paikan sähkö-
energiakulutusta selvitettäisiin ta-
kamittauksien avulla. Sähkön ku-
lutus Kaarnimessä on euroissa
mitattuna noin 20 000 euroa vuo-
dessa. Sähkönmyynti on kilpailutet-
tu viime vuonna.
Kehittämisryhmä arvioi myös, et-

tä alueelle pitäisi rakentaa langa-
ton verkko parempien puhelinyhte-
yksien takia. Nykyisin kuuluvuus on
paikoin aika heikko.

HinnoiTTELu
TALouSvALioKunTAAn
Ryhmä pohti myös Kaarniemen re-
sursseja erilaisten tapahtumien pi-
topaikaksi. Kokoustila on korkein-
taan 20 hengen ryhmille, mikä
rajoittaa käyttömahdollisuuksia.
Nuorison ja lasten aktiviteettien

lisäyksiä mietittiin myös. Esimerkik-
si alueen fresbee-golf maaleja voi-
si lisätä ja raivata taimikoita heit-
tolinjoilta.
Työryhmän puheenjohtajaksi va-

litun liittosihteeri Hannu Luukko-
sen esityksestä mahdollinen ale-
hinnoittelu ja palvelujen tarjonta
liiton ulkopuolisille päätettiin viedä
talousvaliokunnan linjattavaksi sa-
moin kuin satsaukset alueen kehit-
tämiseen.
Kaarniemeä ja siihen liittyviä

oheispalveluja mainostetaan vas-
taisuudessa liiton jäsenille entis-
tä monipuolisemmin. Kotisivuille
myös linkitetään alueen matkailu-
ja viihdepalveluiden tarjontaa.!

Kaarniemi laajentaa palveluitaan

Luonto on Kaarniemen
paras valttikortti, tuumivat

kehittämistyöryhmän jäsenet
Pekka Tammilehto, Juha Alatalo,
Sami Lindgren, Pentti Riikonen,

Seppo Miettinen ja Hannu Luukkonen.

www.kaakko135.fi
www.fishandsoul.fi
www.salpakeskus.fi
www.meriset.fi
www.meripaivat.com
www.haminatattoo.fi
www.henriettamediat.fi/~g638404/saa-
ristoliikenne/
www.siriussport.fi/
eaglefun.fi
fi-fi.facebook.com/pages/Rent-a-Jetski-
kymenlaakso/379117462194872
www.haminanseudunmoottorikelkkai-
lijat.net/
www.lohikeskuskotka.fi/palvelut/ela-
myspalvelut
www.kalastuskievari.fi/
www.koskenlaskukymijoki.com/
www.sapokka.fi/

www.merikeskusvellamo.fi/
www.puistojenkotka.fi/
www.uuperinrinteet.fi/
www.fishingcenter.fi/
www.ollinkarit.com/
www.kaunissaari.fi/
www.kaakko135.fi/nahtavyydet/
varissaari-fort-elisabeth
www.kotkadivers.net/
www.seagroup.fi/cms_naytasivu.
php?sivu=0
www.kotkanratsastajat.fi/
www.takaladonlihajakala.net/
www.keisarinsatama.com/
www.keisarinsatama.com/
www.haapasaariseura.fi/
www.metsolanmerimatkat.com/
kalastusmatkailu.kymp.net/
index.htm

Luonto on Kaarniemen
paras valttikortti, tuumivat

kehittämistyöryhmän jäsenet
Pekka Tammilehto, Juha Alatalo,
Sami Lindgren, Pentti Riikonen,

Seppo Miettinen ja Hannu Luukkonen.

kaarniemen lähialueen kohteet,
tapahtumat ja palvelut
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TäyTä lomake
aina, kun
vaihdaT
TyönanTajaa

Jäsentietojen päivitys on
tehtävä aina työnanta-
jan vaihtuessa riippumat-
ta siitä, maksatko jäsen-
maksusi itse vai periikö
työnantaja jäsenmaksun
suoraan palkastasi.

Mikäli työnantaja pe-
rii jäsenmaksun suoraan
palkastasi, pitää LIITTY-
MISILMOITUS/PERINTÄ-
SOPIMUS-lomake viedä
palkanlaskijallesi, jotta
perintä lähtee käyntiin.

Sinun kannattaa myös
tarkastaa ensimmäisestä
palkkalaskelmastasi, että
jäsenmaksun perintä to-
della on alkanut.

&

&

Pidä
jäsenTieTosi
ajan Tasalla
" Voit päivittää tietosi
Sähköliiton verkkopalvelussa:
www.sahkoliitto.fi > Verkkopalvelut

" Voit laittaa viestiä osoitteeseen
jasenrekisteri@sahkoliitto.fi.

" Soita puhelinpäivystykseen
03 252 0303 arkisin kello 9–11
ja 14–15.

" Tai täytä sähköinen lomake:

helmi–maaliskuussa on vapaata huoneistoissa ja mökeissä. myös kausipaikkoja
asuntovaunuille on vapaana. varaa hiihtolomallesi lämmin ja kotoisa majoitus!

huom! kaarniemen kesä-, heinä- ja elokuun viikkojen hakuaika on tänä vuonna
huhtikuussa eli 1.–30.4.

www.sahkoliitto.fi > jäsenpalvelut > jäsenedut > Sähköliiton lomapaikka Kaarniemi

kaarniemeen
helmi–
maalis-
kuussa?
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Ilmoittautuminen alkaa 16. maaliskuuta!
www.volttipaivat.fi

K uka olet?
– Olen Seppo Jormanainen ja olen ollut sähköasentajana Lassila &Tikanojalla vuo-
desta 2006. Olen ollut työsuojeluvaltuutettuna vuodesta 2008 ja lisäksi varaluotta-

musmiehenä tämän vuoden alusta. Sähköliiton osasto 049 hallituksessa olen ollut vuodesta
2013 ja edustajistoon minut valittiin vuonna 2012.

Mistä tulet?
– Olen syntyisin Espoosta, mutta asunut viimeiset 35 vuotta Keravalla.
Mistä sinut tunnetaan?
– Olen työskennellyt useissa eri asennusyrityksissä pääkaupunkiseudulla, joten tuttuja

on ehtinyt tulla niin eri yrityksistä kuin työmailtakin.
60 vuottasi pähkinänkuoressa?
–Valmistuin Espoon Leppävaaran ammattikoulusta 1973 ja ensimmäinen työnantajani oli

Philips. Uran kohokohta on toivottavasti vielä edessä!
Mistä saat virtaa?
– Liikunnasta ja ulkoilusta.
Mikä tekee sinut iloiseksi/onnelliseksi?
– Tavallinen arki, perhe ja hyvät kaverit, erityisesti sa-

lilla.
Miten juhlit merkkipäivääsi?
– Paremman puoliskon kanssa Barcelonassa katso-

massa Barcan kotiottelua.
Mitä on suunnitelmissasi juhlan jälkeen?
– Terveenä eläkkeelle ja matkustelua maailmalla jo ennen si-

täkin.
Terveisesi Vasaman lukijoille:
– Nuorten on vaikea kotoutua työmarkkinoille. Suurin osa

tulee nykyään vuokrafirmojen kautta. Työnantajien pitäisi roh-
keammin palkata nuoria suoraan töihin.

liikunta pitää
vireessä

Seppo Jormanainen

täytti 60 helmikuun 23. päivä.

60
vuotta
60
vuotta



VA S AM A 2 / 2 0 1 5 • 17

Työttömyyspäivärahan maksaja tar-
vitsee hakijalta tiedot, jotka ovat
välttämättömiä päivärahaoikeuden
ja päivärahan määrän selvittämis-
tä varten. Työttömyyskassasta riip-
pumatta kaikki maksajat tarvitsevat
samat tiedot, koska työttömyystur-
valaki määrittelee perusteet, jotka
pitää päivärahaa selvitettäessä ol-
la tiedossa.
Tietojen antaminen perustuu työt-

tömyysturvalain 11 luvun 2 §:ään
eli hakijan on annettava maksajal-
le etuuden myöntämiseksi ja maksa-
miseksi tarvittavat tiedot. Tarvittavia
tietoja ovat esimerkiksi työtä ja palk-
kaa koskevat tiedot työssäolo- ja jä-
senyysehtoa varten, työhistoriaa kos-
kevat tiedot korotettua ansio-osaa
varten sekä tiedot sivutuloista, kuten
yritystulot, tiedot sosiaalietuuksista
ja muut tarvittavat tiedot.
Hakemuslomakkeeseen on pai-

nettu täyttöohje, jossa luetellaan, mi-
tä hakemuksen liitteenä pitää toimit-
taa. Ansiopäivärahahakemuslomake
on kaikilla kassoilla sama.
Lain nojalla työttömyyskassa voi

tarvittaessa pyytää muitakin selvityk-
siä kuin hakemuslomakkeessa mai-
nitut.

TyöTTömyysTurvalaki
11 luku 2 §: velvollisuus
TieTojen anTamiseen
Työttömyysetuuden hakijan on
annettava työttömyyskassalle
etuuden myöntämiseksi ja mak-
samiseksi tarvittavat tiedot.
Jos etuuden saajan olosuh-

teissa tapahtuu sellainen muu-
tos, joka saattaa vaikuttaa
oikeuteen saada etuutta tai pie-
nentää etuuden määrää, hä-
nen tulee viipymättä ilmoittaa
muutoksesta työttömyysetuu-
den maksajalle.

näin saaT jaTkohakemuksesi
maksuun nopeammin
Täytä jatkohakemus aina neljältä
täydeltä viikolta tai kokonaiselta ka-
lenterikuukaudelta. Jos täytät hake-
muksesi joltain muulta ajalta, mak-
susi saattaa viivästyä, koska se ei
mene työttömyyskassassa automaat-
tiseen maksuun, vaan etuuskäsitteli-
jän käsiteltäväksi.
Työttömyyskassan verkkopalvelun

kautta voit lähettää jatkohakemuk-
sen sähköisesti, kun olet jo saanut
päivärahaa eikä päivärahan maksa-
misessa ole ollut katkosta.

jaTkohakemuslomakkeiTa on
kahTa erilaisTa Tyyppiä:
• ei-muutettava jatkohakemus ja
•muutettava jatkohakemus

käyTä ei-muuTeTTavaa
jaTkohakemusTa, kun
työttömyytesi on jatkunut koko neljän
viikon tai kalenterikuukauden haku-
jakson ajan yhdenjaksoisena. Ohjel-
ma aukaisee sinulle esitäytetyn jat-
kohakemuslomakkeen merkinnöillä
”työtön”. Jos hyväksyt hakemuksen,
klikkaa Allekirjoita ja hyväksy -paini-
ketta, jonka jälkeen hakemus lähtee
työttömyyskassaan.
Ei-muutettava jatkohakemus me-

nee työttömyyskassassa suoraan
maksuun ja rahat ovat tililläsi no-
peimmin.

käyTä muuTeTTavaa
jaTkohakemusTa, kun
olet ollut hakujakson aikana työssä,
sairaana, vuosilomalla tms. tai jos
työttömyytesi päättyy ja haet tämän
vuoksi päivärahaa lyhyemmältä kuin
neljän viikon ajalta.

Ohjeita verkkopalvelun käyttöön:
www.sahkoliitto.fi/tyottomyyskassa

TäyTä hakemus huolellisesTi
– se nopeuTTaa maksamisTa

Ilmoittaudu TE-toimistoon työnhaki-
jaksi täyttämällä sähköinen ilmoit-
tautumislomake osoitteessa www.
te-palvelut.fi viimeistään ensimmäi-
senä työttömyyspäivänä. Oikeus työt-
tömyysetuuksiin alkaa aikaisintaan
ilmoittautumispäivästä lukien.
Noudata TE-toimiston antamia oh-

jeita, koska päivärahan maksaminen
saattaa muuten katketa. TE-toimis-
ton antamat lausunnot sitovat
kassaa, eikä kassa voi maksaa päi-
värahaa, ellei työnhakusi ole voi-
massa.

näin haeT
ansiopäivärahaa
Tulosta päivärahahakemus Työttö-
myyskassojen yhteisjärjestön www.
tyj.fi-sivulta kohdasta Lomakkeet.
Sieltä löydät samalla työttömyyskas-
san tarvitseman palkkatodistuslo-
makkeen.
Täytä ensimmäinen työttömyys-

päivärahahakemus vähintään kah-
delta täydeltä kalenteriviikolta.
Jotta työttömyyskassa voi alkaa

maksaa sinulle päivärahaa, se tarvit-
see paljon tietoa. Liitä hakemuksesi
mukaan seuraavat dokumentit:

Jäljennös irtisanomisilmoi-
tuksesta tai lomautusilmoi-
tuksesta.
Jos olet sivutoiminen yrittäjä
tai esimerkiksi omistat maa-
ta tai metsää, lähetä kassalle
kopio viimeksi vahvistetusta
verotuksestasi, eli tällä het-
kellä vuoden 2013 verotus-
päätöksestä erittelyosineen.
Kopio eläkepäätöksestä, jos
saat osa-aika- tai osatyökyvyt-
tömyyseläkettä.
Muutosverokortti etuutta var-
ten, jos olet hakenut verotta-
jalta uuden verokortin sosiaa-
lietuutta varten.
Palkkatodistus vähintään työt-
tömyyttä edeltäneeltä 26
työssäoloviikolta. Todistukses-
sa pitää näkyä ennakonpidä-
tyksen alainen tulo sekä sii-
hen sisältyvät lomaraha ja
lomakorvaus eriteltyinä. Lo-
marahaa ja lomakorvausta
ei pidä ilmoittaa yhteissum-
mana.

TarkasTa hakemuksesi
ja sen liiTTeeT
Jotta hakemusten käsittely olisi
mahdollisimman nopeaa, laadi ha-
kemuksesi huolellisesti. Tarkasta se
ja sen liitteet.
Kun kyse on työsuhteen päätty-

misestä, tarkasta että palkkatodis-
tukseen on merkitty eriteltynä myös
muut mahdolliset ylimääräiset palk-
kiot tai rahaerät, jotka on maksettu
työsuhteen päättyessä.
Muista tarkastaa palkkatodistuk-

sesta, että siihen on merkitty mah-
dolliset palkattomat ajanjaksot, ku-
ten lomautus, vanhempainloma,
palkaton virkavapaa tai palkaton sai-
rasloma.
Tarkasta myös, että palkkatodis-

tuksessa on palkanlaskijan yhteys-
tiedot. Suhteellisen helppo tapa toi-
mittaa työttömyyskassalle kerralla
kaikki ansiopäivärahan suuruuden
laskemisessa tarvitsemamme tie-
dot on pyytää palkanlaskijaa käyt-
tämään Työttömyyskassojen yh-
teisjärjestön www.tyj.fi:stä löytyvää
palkkatodistuslomaketta, jossa kaik-
ki tarpeellinen on valmiiksi koottuna.

Jos JouduT TyöTTömäksi
Tai lomauTeTuksi

X

X

X

X

X

om du BliR aRBeTslös
elleR peRmiTTeRad
Anmäl dig som arbetssökande
hos TE-byrån genom att logga in i
webbtjänsten på adressen www.te-
tjanster.fi senast den första arbets-
lösa dagen. Följ TE-byråns instruk-
tioner; annars är det möjligt att
din rätt att få arbetslöshetsdag-
penning inte fortsätter. Utlåtandet
som TE-byrån ger, binder kassan
och kassan kan inte utbetala dag-
penning ifall din jobbsökning inte
är i kraft.

så här ansöker
du om dagpening
Skriv ut ansökningsblanketten på
webbsidan www.tyj.fi > material >
blanketter. På samma webbsidan
hittar du blanketten på löneintyget
som kassan behöver.
Fyll i första ansökningsblankett

för minst två fulla kalenderveckor.
För att kunna betala dig in-

komstrelaterad dagpenning be-
höver arbetslöshetskassan vissa
uppgifter. Sänd kassan följande bi-
lagor:

ett kopia av uppsägningsan-
mälan eller permittering-
sanmälan
ifall du har företagsverk-
samhet som bisyssla eller
äger jord- eller skogsbruk,
bör du sända kassan ett
kopia av senaste beskatt-
ningsbeslutet med specifi-
kationsdel
ett kopia av pensionsbeslu-
tet om du får deltidspension
eller delinvalidpension
ändringsskattekortet för för-
mån ifall du har begärt ett
ändringsskattekort för so-
cialförmånen
ett löneintyg för minst 26
arbetsveckor före arbetslös-
heten. I löneintyget uppger
din arbetsgivare förskottsin-
nehållning underkastad lön
med alla tillägg; semester-
penning (semesterpremie)
och semesterersättning
meddelas specificerat. Se-
mesterpenning och semes-
terersättning anmäls skilt.

X

X

X

X

X

HUOM! Suojaamaton sähköposti ei ole
tietoturvallinen tapa lähettää salassa-
pidettäviä tietoja työttömyyskassaan.
Lähetä palkkatodistukset, lääkärin-
todistukset ym. selvitykset postitse.

Työttömyyspäivärahahakemusten käsittelyaika
on tällä hetkellä noin 3 viikkoa.

ÄLÄ LÄHETÄ TYÖTTÖMYYSKASSAAN
KÄNNYKÄLLÄ TAI KAMERALLA OTETTUJA
KUVIA ASIAKIRJOISTA, emme pysty käsit-
telemään niitä tietojärjestelmässämme.

gå igenom din
ansökan och bilagorna
Fyll i din ansökan noggrant för
att kassan kan handlägga den
så fort som möjligt.
När ditt arbetsförhållande

har tagit slut, kontrollera, att
arbetsgivaren antecknat möj-
liga resultatarvoden, produkti-
onsarvoden, osv. i ditt lönein-
tyg. Även frånvaro utan lön
eller veckor under 18 timmar
bör anmälas.
Kontrollera även, att lö-

neintygsgivarens namn, tele-
fonnummer och e-postadress
finns i löneintyget. Arbetsgiva-
ren kan vid behov använda lö-
neintygsblanketten på webb-
sidorna www.tyj.fi > material >
blanketter.

TYÖTTÖMYYSKASSA
Koonnut: Jonna Heiniluoma

Puhelinpäivystys arkisin klo 9.00-11.00, puh. 03 252 0300. Toimisto avoinna arkisin klo 9.00–15.00

Hakemusten postitusosoite: Sähköalojen työttömyyskassa, PL 774, 33101 TAMPERE

Lisätietoa: www.sahkoliitto.fi/tyottomyyskassa ja ttkassa@sahkoliitto.fi

ÄLÄ LÄHETÄ TYÖTTÖMYYSKASSAAN
ALKUPERÄISIÄ ASIAKIRJOJA,
EMME PALAUTA NIITÄ.



18 • VA S AM A 2 / 2 0 1 5

Tu
tu
st
u
tu
ot
te
is
iim

m
e:

k
a
u
p
p
a.
sa

h
k
o
in
fo
.fi

TILAA
Internet: kauppa.sahkoinfo.fi/kirjat
Sähköposti: tilaukset@sahkoinfo.fi
Puhelin: 09 5476 1422

ILMOITTAUDU
Internet: kauppa.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 oppi-
laitoksia. Toimituskulut 8,90 e / lähetys.

SFS 6002 SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS
4.3. VANTAA

8.4. TURKU 9.4. VANTAA

22.4. TAMPERE 23.4. PORI 28.4. VANTAA

5.5. OULU 6.5. ROVANIEMI 26.5. VANTAA

2.6. VANTAA 3.6. TAMPERE 4.6. TURKU

Sähköalan töitä tekevien henkilöiden koulutus- ja opastusvastuu
kuuluu yleisesti työnantajalle. Sähköalan töiden osalta vastuu
kuuluu myös sähkötöiden johtajalle ja käytönjohtajalle. Jotta
turvallisuus sähkötöissä toteutuu, on yleinen sähkötyöturvalli-
suuskoulutus uusittava siten, että koulutusten väli on enintään
5 vuotta.

Päivän aikana kerrataan turvalliset työskentelytavat erilaisissa sähkö- ja käyttötöissä
sekä sulakkeiden vaihdossa. Samoin henkilökohtaisten jännitetyö- ja suojavälineiden
käyttöä painotetaan.

Koulutukseen sisältyy koe, josta hyväksytysti suoriutuneille annetaan Henkilö- ja
yritysarviointi SETI Oy:n sähkötyöturvallisuuskortti. Jatkossa kortti sisältää mahdol-
lisuuden tietojen tarkistamiseen Valttikortista, mikäli palvelu on tilattuna Suomen
tilaajavastuu Oy:ltä.

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

Voidaan järjestää yrityskohtaisena kurssina.

Kurssin hinta 425,00 e 265,00 e* + alv.

Maadoituskirja käsittelee kokonaisuudessaan
asuinrakennusten, teollisuusrakennusten ja
toimistorakennusten sähkö- ja tietoverkkojen
maadoituksia sekä jakeluverkkojen maadoi-
tuksia.

Edellisen painoksen jälkeen maadoitusvaatimuksiin on tuo-
nut muutoksia muun muassa standardisarjan SFS 6000
uusiminen. Uudistetun standardin vaatimukset on sisällytet-
ty tähän painokseen. Myös viestintäviraston määräys M65
kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista on vaikuttanut
tietoverkkojen maadoitusvaatimuksiin. Erityistilojen maadoi-
tuksia koskevat vaatimukset on tarkistettu.

B5, 168 sivua.

Hinta 64,00 e 48,00 e* + alv.

MAADOITUSKIRJA

Joutnant ie 76, 25500 Perniö, puh 02 72 72 00, www.finnparttia.fi
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Edulliset energiaa säästävät LED-ratkaisutEdulliset energiaa säästävät LED-ratkaisut

Uusi LED-valaisin STARLED17 17W 1000Lm,
3000K, Ø 320 mm, h 105 mm, IP20

1-5kpl 28 €/kpl, yli 5 kpl vain 25 €/kpl

PLANEX upotettavat pienois LED-valaisimet.
Ø104 mm. h 39 mm. Asennus 90 mm reikään.

Uppotustilan tarve vain 44 mm, siksi sopii
erityisesti sanerauskohteisiin. -o- 3x2,5 mm²

Valaisimen mukana tulee 15.000 h, 5W, 2800K,
300Lm Gx53-kantainen LED-lamppu.

PLANEX 5 HO väri hopea

PLANEX 5VA väri valkea.

1-9kpl 2380 €/kpl ja yli 9 kpl vain 22 €/kpl

GU5,3 himmennettävä TehoLED-kohdelamppu. 12V AC/DC. 7W. 370 Lm.
3000K lämminvalkea. Ø 50 mm. MR16. 40° Elinikä 25000 h.
Käy normaalin 12 V halogeenin tilalle. Himmennys toimii vain elektronisen
muuntajan ja sen kanssa yhteensopivan säätimen kanssa.

TL KSH 7L40H Takuu 3 vuotta. 1-9kpl 1398 €/kpl, yli 9 kpl vain 1270 €/kpl

GU10 himmennettävä TehoLED kohdelamppu. 230V. Elinikä 25 000 h.
8W, 450 Lm, 3000K lämmin valkea, Ø 50 mm eli PAR16. 40°

TL GU 8L40H Takuu 3 vuotta. 1-9kpl 1380 €/kpl, yli 9 kpl vain 1250 €/kpl
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Joutnant ie 76, 25500 Perniö, puh 02 72 72 00, www.finnparttia.fi
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Urakkamääräykset-kUrssi
painottuu urakkatyömääräysten
selvittämiseen ja kärkimiehen
velvollisuuksien hallintaan
14. - 15.3.2015
Cumulus Koskikatu,
Tampere
hakuaika päättyy 27.2.2015

Urakkatöiden laskeminen
-kUrssi painottuu työehtosopimusten
mukaisten urakkatöiden
laskemiseen
28. - 39.3.2015
Cumulus Koskikatu,
Tampere
hakuaika päättyy 13.3.2015

Nämä kurssit on tarkoitettu kaikille sähköistys- ja talotekniikka-alan sähköasen-
nustoimialan jäsenille. Henkilökohtainen tieto työehtosopimusmääräyksistä antaa
parhaat edellytykset hyvän edunvalvonnan hoitamiseen.

Tarkoituksena on käydä ensin tes-tutuksi -kurssi sen jälkeen urakkamääräykset
-kurssi ja viimeisenä urakkatöiden laskeminen -kurssi.

sähköistys- ja
talotekniikka-alan

tes-kurssit 2015

Ilmoittaudu mukaan kurssille sähköpostilla tiina.makkyla@sahkoliitto.fi
tai 050 409 8469.

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

teollisuuDen alojen
ajankohtaisPäiVät

21.–22.3.2015 Hotelli Cumulus Koskikatu, Tampere

Olet lämpimästi tervetullut ajankohtaispäiville tapaamaan teollisuuden alo-
jen aktiiveja ja vaihtamaan ajatuksia! samalla kuulet liiton ajankohtaisista
asioista ja strategiasta.

Tilaisuudessa käsitellään muun muassa:
! Sähköliiton ajankohtaisia asioita ja strategiaa teollisuuden perspektiivistä
! Sähköliiton neuvotteluasemaa teollisuuden alojen työmarkkinaympäristössä
! Pohditaan kunnossapitotoimintojen haasteita jatkuvasti muuttuvassa
yrityskentässä

! Sähköalojen luottamusmiehen neuvotteluoikeuksia ja asemaa työpaikalla

Liitto tarjoaa osanottajille tilaisuuden aikana majoituksen kahden hengen huoneis-
sa sekä ruokailut. Osallistujille korvataan tilaisuuteen osallistumisesta aiheutuvat
matkakulut julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tositetta vastaan tai omaa au-
toa käytettäessä 0,23 €/km. (Kilometrikorvaus maksetaan vain auton kuljettajalle)

Ilmoittaudu mukaan kurssille viimeistään 6.3.2015 tiina.makkyla@sahkoliitto.fi
tai 050 409 8469.

alueelliset
nuorisotaPahtumat

Osallistu kaikille alle 35-vuotiaille tarkoitettuihin alueellisiin nuorisotapahtumiin.
Tilaisuuksissa tutustutaan Sähköliiton ja paikallisten ammattiosastojen
nuorisotoimintaan.

27.–28.3 Jyväskylä hakuaika päättyy 13.3.2015
10.–11.4 raUma hakuaika päättyy 27.3.2015
17.–18.4. kOUvOla hakuaika päättyy 2.4.2015
8.–9.5. kUOpiO hakuaika päättyy 24.4.2015
9.–10.10. rOvaniemi hakuaika päättyy 25.9.015

Tapahtumat alkavat perjantaina klo 18.00 ja päättyvät lauantaina noin klo 12.00.

Sähköliitto korvaa majoituksen
(ei paikkakunnalla asuville) ja
matkakulut liiton matkustus-
ohjesäännön mukaan.

Ilmoittaudu mukaan
tilaisuuksiin
hakuaikoihin mennessä
tiina.makkyla@sahkoliitto.fi
tai 050 409 8469.

Osasto 049 pohjoismaisten
pääkaupunkien osastojen
tapaamisissa
Helsingin Sähköalantyöntekijät osasto 049

on tehnyt jo vuosia kansainvälistä yhteis-
työtä pohjoismaisten pääkaupunkien osasto-
jen kanssa osallistumalla osastojen yhteisiin
vuotuisiin konferensseihin ja järjestämällä nii-
tä. Tapaamisia on järjestetty jopa Berliinissä
asti, missä saimme hyvän kuvan saksalaisesta
työmarkkinakentästä ja ay-liikkeen toiminnas-
ta. Nykyisin tapaamisia on pyritty syventämään
ja laajentamaan. Ensi vuoden isäntämaaksi on
esitetty Islantia, joka on ilmaissut halunsa olla
mukana tämän tapaisessa toiminnassa.
Viime vuonna oli Helsingin osaston vuoro

järjestää kyseinen tapaaminen. Tapaaminen
oli nelipäiväinen. Pohjoismaiset kollegat saa-
puivat Hotelli Katajanokalle elokuisena tors-
taiaamuna. Tervetulokahvin jälkeen keskustel-
tiin ammattiyhdistysliikkeen tulevaisuudesta.
Aiheen alusti valtiotieteen tohtoriMika Helan-
der Turun yliopistosta. Helander on tehnyt vuo-
sia tutkimustyötä ja kirjoittanut aiheesta usei-
ta kirjoja.
Runsaan kahden tunnin alustuksen ja lu-

kuisten tilastojen läpikäynnin jälkeen lounas-
timme. Sitten meille oli varattu opastettu kier-
ros kiinteistössä. Hotelli Katajanokka on tehty
vanhaan ja kuuluisaan Katajanokan vanki-
laan. Vankilan historian aikana siellä on ollut
tutkintavankeudessa ja tuomittuna monia am-
mattiyhdistystovereitamme.
Kierroksen jälkeen kävimme perusteelli-

sen keskustelun ammattiyhdistysliikkeen tu-
levaisuudesta. Emme onnistuneet saamaan
yhtenäistä näkemystä siitä, kuinka ammatti-
yhdistysliikkeen pitäisi kehittyä. Saimme sil-
ti käsityksen, kuinka erilainen pohjoismainen
työnantajakenttä on. Ruotsissa ja Tanskas-
sa asioista keskustellaan kollektiivisesti, mut-
ta Suomessa toimii edelleen yksipuolinen sa-
nelupolitiikka.
Seuraavana aamuna aamiaisen jälkeen ai-

heena olivat eläkeratkaisut eri Pohjoismaissa.
Aiheen alusti SAK:n eläke- ja työura-asioiden
päällikkö Kaija Kallinen. Aihe oli ajankohtai-
nen, koska meillä Suomessa käytiin samaan
aikaan neuvotteluja isosta eläkeratkaisusta,
missä Kallisella oli suuri rooli. Hyvän ja tyhjen-
tävän esityksen jälkeen kukin vuorollaan ker-
toi maittensa eläkejärjestelmistä.
Suomen eläkkeiden taso ja niiden kerty-

mät puhuttivat paljon. Ne kun tuntuivat olevan
silkkaa utopiaa ystävillemme. Keskustelun ja
vertailujen jälkeen norjalaisetkin joutuivat to-
teamaan suomalaisen eläkejärjestelmän vä-
hintäänkin kohtalaiseksi, vaikka heillä on öl-
jyrahaa erilaisissa rahastoissa sijoitettuna
satoja miljardeja euroja. Keskustelua eläkkeis-
tä olisimme voineet jatkaa vaikka pikkutun-
neille saakka, mutta aikataulun mukaan ohjel-
massa olivat vielä nuorisotyö ja jäsenhankinta.
Käsittelimme loppupäivästä nopeutetul-

la aikataululla nuorisotyön ja jäsenhankinnan.
Sähköliiton nuorisoasiamies Juha Jumisko
hoiti tonttinsa ammattitaidolla, vaikka hänen

aikaansa jouduimme leikkaamaan enemmän
kuin kohtuudella sallitaan. Nuorisotyö ja jä-
senhankinta ovat meille ja vieraillemmekin
yksi tärkeimmistä asioista. Oppilas- ja mak-
savien jäsenten kadosta kaikki olivat huolis-
saan, se kun on yhteinen ongelma meillä kai-
killa Pohjoismaissa.
Helsingin osaston alueella oppilas- ja mak-

savien jäsenten määrä on kasvanut jo use-
amman vuoden ajan. Jäsenmäärämme on
noin 3 500 henkilöä, joista oppilasjäseniä on
15 %. Positiivisen kasvun tekijöinä on ollut
omalta osaltaan osaston aktiivinen nuoriso-
työ, kiitos kuuluu sille.
Tämän jälkeen lähdimme lyhyelle merimat-

kalle Tallinnaan tapaamaan rakennusliiton
paikallista edustajaa Kalev Liibertiä. Olimme
käyneet hänen luonaan jo aiemmin kevääl-
lä sopimassa tapaamisesta. Vaikka Viro ei ole
Pohjoismaa, oli mielestämme hyvä ottaa hei-
dätkin mukaan keskusteluun työvoiman liik-
kuvuuden takia. Liibert alusti hyvin tuoden
seikkaperäisesti asioita esille. Ongelma on
hyvin samankaltainen muillakin Pohjoismail-
la, kansalaisuudet vain vaihtuvat.
Pyrimme löytämään keinoja, miten lähtevil-

le työntekijöille jaetaan tietoa heidän oikeuk-
sistaan ja velvollisuuksistaan sekä keneen
ottaa yhteyttä, kun ongelmia alkaa ilmetä.
Skandinaavien kanssa tämä jo toimii. Voim-
me luontevasti vaihtaa tietoa vaikka eri ko-
mennustöistä. Niistä on helppo saada tietoja,
kun on tuttuja ihmisiä. Esimerkiksi pystymme
yhtenä ryhmänä ottamaan kantaa yksittäisen-
kin työmaan ongelmiin.
Iltapäivällä lähdimme kaupungille seuraa-

maan laulavan vallankumouksen 25-vuotis-
ta muistopäivää. Elokuussa 1989 noin kak-
si miljoonaa baltialaista piti toisiaan kädestä
kiinni muodostaen noin 600 kilometriä pitkän
ihmisnauhan. Se ulottui Tallinasta Riian kaut-
ta Vilnaan asti.
Neljän päivän urakka alkoi olla loppusuo-

ralla. Viimeisen päivän ohjelmassa olivat se-
minaarin yhteenveto ja loppupuheet. Semi-
naarin palaute oli positiivinen. Saatoimme
kollegat lentokentälle, mistä he suunnisti-
vat omiin kotimaihinsa. Meillä suomalaisilla
oli edessä vielä laivamatka, jonka yhteydes-
sä teimme yhteenvedon neljän päivän tapah-
tumista. Monipäiväisen seminaarin järjestä-
minen 23 henkilölle ei ole ihan pikku juttu.
Osasto 049:n monivuotinen kansainvälinen
yhteistyö pohjoismaisten pääkaupunkien
osastojen kanssa oli taas suoritettu, oli vaih-
dettu tietoja, suunniteltu tulevaa ja tavattu
aktiivisia ay-henkilöitä muista maista.

Teksti:
Osasto 049 puheenjohtaja JARI RäSäNEN
Sihteeri VLAdIMIR OTSAVAARA
Taloudenhoitaja MARTTI LINdfORS
Hallituksen jäsen TAPANI RyyPPö

KURSSIT OSASTOT TOIMIVAT
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26.3.2015 ilmestyvään Vasamaan tulevat osastojen ilmoitukset pyydämme toimittamaan

maanantaihin 16.3.2015 kello 15.00 mennessä. Toimita osastosi ilmoitus sähköisesti lomakkeella:

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

001 Oulun SähköTyönTekijäin

AmmATTiOSASTO n:O 1 ry

Osasto järjestää pilkkikilpailut Nal-

likarissa lauantaina 28.3.2015.

Kokoontuminen majakan edustal-

la klo 10.00. Parhaat palkitaan!

Paikalla makkaranpaistoa ja sau-

namahdollisuus. Kaikki jäsenet

perheineen ovat tervetulleita! Il-

moittautumiset/tiedustelut Matti

Luukiselta p. 040 766 8180. Ilmoit-

tautumiset 20.3. mennessä mielel-

lään tekstiviestillä (jäsenen nimi ja

montako hlöä). Tietoa myös osas-

ton kotisivuilla osasto001.fi

003 muhOkSen

SähköTyönTekijäT ry

Kevätkokous lauantaina 28.3.2015

klo 16.00 Muhos, Leppiniemi, sosi-

aalirakennuksen kahviotila. Terve-

tuloa! - Hallitus

004 Kemijoen energia-alan

TyönTekijäT ry

Kevätkokous 28.3.2015 klo 12.00

Willamolla. Kokouksen jälkeen pilk-

kikilpailut.

011 TAmpereen Seudun

SähköAlAnTyönTekijäT ry

Osaston perinteiset pilkkikilpailut

22.3.2015 Ensilässä. Taas on tullut

aika ratkaista pilkkimisen mesta-

ruus, tervetuloa kaikki pilkkimises-

tä innostuneet. Ei ennakkoilmoit-

tautumista. Kilpailu alkaa klo 9.00

ja loppuu n. klo 14.00. Kilpailupai-

kalla makkaraa, virvokkeita ja sau-

na lämpöisenä. Kilpailusarjat: ylei-

nen, nuoret ja naiset. Tervetuloa

Ensilään! Pilkkiterveisin, vapaa-

ajan jaosto p. 050 468 4585.

011 TAmpereen Seudun Säh-

KöalantyönteKijät ry / elä-

keläiSeT

Veteraanijaoston ulkoilupäivä maa-

nantaina 23.3.2015 Pyynikinharjul-

la. Kokoontuminen klo 12.00 Pyyni-

kin näkötornin luona.

016 hAminAn SähköOSASTO ry

Kesäretki Pärnuun 25. - 28.6.2015.

Sitovat ilmoitukset Ylermi Suviran-

nalle p. 040 518 3256. T: 016 Hal-

litus

018 hämeenlinnAn Sähkö-

TyönTekijäT ry

Kevätkokous 26.3.2015 klo 18.00

Etelä-Hämeen OP:n tiloissa, Raa-

tihuoneenkatu 11, Hml (käynti si-

säpihan puolelta). Korpisen Mikko

Sähköliitosta tulee kertomaan liiton

vireillä olevista asioista, mm. seu-

raavasta tessistä. Kokouksessa kä-

sitellään vuoden 2014 toiminta ja

talous. Tervetuloa iltakahveille!

Pilkkikilpailut ja ulkoilupäivä

7.3.2015 Alajärvellä. Kokoontu-

minen Tervaniemen P-alueella klo

8.30. Kilpailuaika klo 9.00 - 13.00.

Henkilökohtaisen kilpailun lisäk-

si joukkuekisa 3-henkisin joukku-

ein. Kerää työporukasta tiimi ja ei

kun mukaan, kiertopalkinto kaipaa

lisää menestyjiä. Saaliit punnitaan

kodalla ja paistellaan sitten ”kyr-

sät”, salaattien kera.

Pöytälätkäkisat pidetään

9.5.2015 klo 17.00 UP Ravinto-

lan saunatiloissa, Raatihuoneen-

katu 27, Hml. Pöytälätkän ohessa

voimme seurata Suomi–Slovakia-

matsia. Pikku naposteltavaa on tar-

jolla ja palanpainiketta. Ilmoittau-

tumiset tatu.aallonvuori@ssab.fi tai

050 505 2279. Tervetuloa matsiin!

Osastomme 60 v. juhlamat-

ka Pärnuun 26. - 28.6.2015, il-

moittautumiset 10.3.2015 men-

nessä rauno.vuorinen@kolumbus.

fi tai 040 522 3628. Matkaan läh-

detään pe aamuna Hml:n Wetter-

hoff klo 5.15, Turengin la-asema

klo 5.40 ja Tervakosken la-asema

klo 6.00. Matka jatkuu Riihimäen

ABC:n kautta Länsisatamaan. Ma-

joitus Pärnu Hotellissa. Hintaan si-

sältyy meriaamiainen laivalla ja

tietty hotelliaamiaiset. Jäseniltä

matkan hinta vain 100 € ja aveceil-

ta 244 €. Maksut 30.4.2015 men-

nessä osaston tilille FI39 5680

0020 1979 80. Tarkempi aikatau-

lu ja tiedonta kotisivuillamme www.

hameenlinnansahkotyontekijat.fi

Tervetuloa juhlamatkaan!

020 kOTkAn SähköAlAnTyönTe-

kijäin AmmATTiOSASTO ry

Pilkkikilpailut pidetään keväi-

sessä Kaarniemessä lauantaina

14.3.2015 klo 10.00 - 13.00. Ran-

nalle jäävät paistelevat makkaraa

ja nauttivat kilpailutunnelmasta.

Pääpalkinto on viikonloppumajoitus

Kaarniemessä. Tervetuloa!

- Hallitus

022 lAppeenrAnnAn Seudun

SähköAlAnTyönTekijäT ry

Pilkkikilpailut lauantaina

28.3.2015 klo 10.00 - 13.00 Jout-

senon Likosenlahdella. Pilkkikil-

pailujen järjestäjänä toimii LAP.

Mukana on myös muita ammatti-

osastoja. Soppatykkiruokailu. Sar-

jat: Miehet, naiset, nuoret alle 18 v.

ja lapset alle 12 v. sekä suurin ka-

la -palkinto. Tiedustelut Asko Karp-

panen p. 050 524 2056 tai asko.

karppanen@gmail.com. Tervetu-

loa nauttimaan ulkoilusta koko per-

heen voimin!

025 lOViiSAn SähköAlAnTyön-

Tekijäin AmmATTiOSASTO ry

Sääntömääräinen kevätkokous pi-

detään Degebyn kokouskartano Pi-

lasterin kokoustiloissa (Sepänkuja

8, Loviisa) torstaina 26.3.2015 klo

17.00 alkaen. Esillä sääntöjen ke-

vätkokoukselle määräämät asiat,

mm. tilinpäätös vuodelta 2014 ja

vastuuvapauden myöntäminen. Ko-

kouksen jälkeen ruokailu! Jäsenet

tervetuloa kokoukseen! - Ammatti-

osaston hallitus

Osasto järjestää jäsenille perhei-

neen laskettelumatkan Himoksel-

le lauantaina 28.3.2015. Osasto

tarjoaa bussikuljetuksen ja ruoka-

liput Himoksella. Bussin tarkempi

aikataulu ja reitti ilmoitetaan läh-

tijöille ilmoittautumisen loputtua.

Kotimatkalle lähdetään Himok-

selta klo 17.00. Mukaan mahtuu

50 ensimmäiseksi ilmoittautunut-

ta. Ilmoittautumiset 20.3. mennes-

sä: Markus Backman, email: mar-

kus.backman@fortum.com tai p.

010 455 3154.

026 jyVäSkylän

SähköAlAnTyönTekijäT ry

Sääntömääräinen kevätkokous pi-

detään osaston toimistolla, Vapau-

denkatu 79 A, tiistaina 3.3.2015

klo 18.30 alkaen. Esillä sääntö-

määräiset ym. esille tulevat asiat,

mm. valitaan uusi taloudenhoitaja.

Tervetuloa! - Hallitus

Osaston pilkkimestaruudet rat-

kaistaan JAP:n pilkkikisan yhte-

ydessä lauantaina 7.3.2015. Il-

moittautumiset paikanpäällä klo

8.00 alkaen. Paikka: Jyväsjärvi, Al-

ban ranta Mattilan niemessä. Tar-

kemmat tiedot osaston kotisivuilta

www.osasto026.com

027 mänTän

SähköTyönTekijäT ry

Pilkkikilpailut lauantaina

21.3.2015 Klo 10.00 – 13.30, Pel-

tolan Luomutila, Poukantie 162,

Vilppula. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Sääntömääräinen kevätkokous

lauantaina 21.3.2015 Klo 14.00.

Peltolan Luomutila, Poukantie 162,

Vilppula. Tervetuloa! - Hallitus

029 Kouvolan SähKötyön-

Tekijäin OSASTO ry

Osaston perinteinen laivaristeily

järjestetään 10. - 11.4.2015 Tallin-

naan. Mukaan mahtuu 40 ensim-

mäiseksi ilmoittautunutta. Ilmoit-

tautumiset tehtävä viimeistään

10.3.2015 mennessä sähköpostiin

kouvolansahkotyontekijat@gmail.

com tai p. 040 809 7029. Risteilyl-

lä pieni omavastuuosuus.

042 VAlkeAkOSken

SähköAlAnTyönTekijäT ry

Osaston sääntömääräinen kevät-

kokous pidetään keskiviikkona

11.3.2015 klo 17.30. Uimahallin

kokoustila, Valkeakoski.

Esillä sääntömääräiset asiat, ym.

Hallitus klo 17.00. Tervetuloa! -

Hallitus

043 pOrVOOn

SähköTyönTekijäT ry

Osaston kevätkokous on

12.3.2015 klo 18.00 alkaen Rak-

san toimistolla, Sibeliusbulevar-

di 36.
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058 jOenSuun SähköAlAn-

TyönTekijäT ry

Osasto järjestää teatterimatkan Sa-

vonlinnaan 14. - 15.3.2015 la-su.

Matkan hinta 30 € jäsen, 50 € seu-

ralainen. Hintaan sisältyy: Bussikul-

jetus Joensuu-Savonlinna-Joensuu,

teatteriesitys Mielensä pahoittaja

ja miniä Savonlinnan teatterissa klo

13.00, majoitus 2 hengen huoneis-

sa Sokos hotelli Seurahuoneella, il-

lallinen hotellin ravintolassa n. klo

19.00 ja aamupala hotellin ravin-

tolassa. Lisätietoja ja sitovat ilmoit-

tautumiset perjantaihin 27.2.2015

mennessä Kari Heinonen p. 050

454 7319. Paikkoja varattu 50 kpl.

Paikat täytetään ilmoittautumisjär-

jestyksessä. Tarkempi aikataulu lä-

hetetään osallistujille myöhemmin.

Maksu ilmoittautumisen jälkeen

6.3.2015 mennessä osaston tilille

577005 - 4149819. - Hallitus

060 mikkelin

SähköAlAnTyönTekijäT ry

Sääntömääräinen kevätkokous pi-

detään perjantaina 13.3.2015 klo

18.00 Hotelli Cumuluksessa, Mi-

konkatu 9. Tervetuloa mukaan!

- Hallitus

Välivuosi on pidetty ja jälleen

on aika lähteä kilpailemaan pilk-

kimisessä. Pilkille lähdetään

14.3.2015. Kokoontumispaikkana

on Rämälän metsästäjien maja klo

11.00 (Vääräläntie 34, 51520 Hii-

rola). Kisan jälkeen ruokailu. -Pilkki-

kisatoimikunta

Kevätreissu suunnataan tä-

nä vuonna Tahkolle pääsiäisenä

3. - 5.4.2015. Omavastuu 50 € ja

paikkoja on 12 kpl jotka täytetään

ilmoittautumisjärjestyksessä. - Mat-

katoimikunta

Ilmoittautumiset reissuun ja

mahdolliset lisätiedot pilkkikilpai-

lusta p. 050 327 3582, sihteeri.

067 kOkkOlAn Seudun

SähköAlAnTyönTekijäT ry

Osaston kevätristeily jäsenille 18. -

19.4.2015 Turusta Tukholmaan Vi-

king Gracella. Matkan hinta 50 € /

hlö. Hintaan kuuluu matkat, hytti-

paikka kahden hengen hytissä, buf-

fet-illallinen ja meriaamiainen. Il-

moittautumiset viimeistään 11.4.

mennessä Jarkko Kolppaselle teks-

tiviestillä p. 050 549 8875 tai säh-

köpostilla sihteeri67@gmail.com.

Tervetuloa! - Hallitus

069 nuuSkAkAirAn Sähkö-

AlAnTyönTekijäT

AmmATTiOSASTO 069 ry

Osaston vuosikokous perjantaina

13.3.2015 klo 19.00 Pellohovissa

Pellossa. Ruokailu ja matkat koko-

ukseen maksetaan.

074 KuuSanKoSKen SähKö-

miehet ry / eläKeläiSet

Kuusankosken Sähkömiehet os.

74 eläkejaoston maaliskuun ko-

kous on keskiviikkona 4.3.2015 klo

13.00 Kettumäen Palvelukeskuk-

sessa. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Pilkkikisat Lappalan mökillä

28.3.2015 klo 8.00 - 12.00. Kaik-

ki mukaan!

077 Savonlinnan ja lähi-

ympäriSTön SähkömieheT

ry OS. 077

Pilkkikisa pidetään 7.3.2015 Syl-

kynjärvellä Kerimäellä. Ajo ohje:

Herttualan risteyksen jälkeen noin

500 m ja käännytään oikealle, aje-

taan y-haarasta oikealle noin 500

m ja kävellään vasemmalle laa-

vun luo.

094 rAAhen SähkömieheT ry

Kevätkokous. Paikka: Osaston toi-

mitila, Ratsukatu 5 E, Raahe. Aika:

17.3 2015 klo 19.00. Sääntöjen ke-

vätkokoukselle määräämät asiat.

Kahvitarjoilu. Tervetuloa! -Hallitus

099 lOimAAn

SähköAlAnTyönTekijäT ry

Osaston kevätkokous keskiviikko-

na 1.4.2015 klo 19.00 Loimaan

Seurahuoneella, Satakunnantie

26. Esillä sääntöjen kevätkokouk-

selle määräämät asiat. Tervetuloa!

- Hallitus

101 yliVieSkAn SähköAlAn

OSASTO ry

Osaston sääntömääräinen ke-

vätkokous pidetään perjantaina

27.2.2015 klo 18.30 alkaen Ylivies-

kassa kahvila Häggmannissa, osoit-

teessa Rautatienkatu 8. Osallistujil-

le kahvitarjoilu. Tervetuloa!

100 järVenpään

SähköAlAnTyönTekijäT ry

Pilkkikisat Kaarniemessä lauantai-

na 28.2.2015 klo 10 - 14. Majoi-

tus 27.2. - 1.3. härkäparit ja sinkut

mökeissä, perheet ja susiparit huo-

neissa. Mukaan vuodevaatteet /

makuupussi. Osasto tarjoaa muo-

nituksen lauantaina, muuten omat

eväät ja piristeet. Ilm. 20.2. men-

nessä sihteerille p. 044 425 2552.

Kevätkokous 15.4.2015 klo

18.00, Scandic hotelli, Asema-au-

kio, Järvenpää. Käsitellään sääntö-

jen määräämät asiat. Ruokailu ko-

kouksen jälkeen. Info sihteeri p.

044 425 2552.

101 yliVieSkAn SähköAlAn

OSASTO ry

Osaston perinteinen kevätreissu

järjestetään 13. - 17.5.2015 Viroon,

pääkohteena Pärnu, josta teem-

me päiväretken Tarttoon. Mukaan

mahtuu 40 henkeä ilmoittautumis-

järjestyksessä. Matkan hinta osas-

ton jäseneltä 160 € ja ulkopuoliset

310 €. Tarkemmat tiedot ja ilmoit-

tautumiset sähköpostitse ari-pek-

ka.visuri@kotinet.com tai puheli-

mitse 040 641 7136.

106 Savon SähKöalan-

TyönTekijäT ry

Sääntömääräinen kevätkokous pi-

detään torstaina 26.3.2015 klo

18.00 hotelli-ravintola Savoniassa,

Sammakkolammentie 4, Kuopio.

Kokouksen jälkeen ruokailu. Terve-

tuloa! - Hallitus

120 VAnhAnkAupungin

SähkömieheT ry

Sääntömääräinen kevätkokous pi-

detään 17.4.2015 klo 14.30 liiton

tiloissa Helsingissä, Paasivuoren-

katu 2. Kokouksen jälkeen lähde-

tään risteilylle M/S Baltic Queen

aluksella kohti Tallinnaa. Paluu

18.4.2015 klo 16.00. Ilmoittau-

tuminen Päiville mieluiten heti p.

050 453 0407.

123 länSi-Suomen tietoliiKen-

neAlAn AmmATTilAiSeT ry

Osaston kevätkokous Härmän kyl-

pylässä perjantaina 6.3.2015 klo

18.00. Kevätkokousasiat. Ruokai-

lu. Tervetuloa!

128 eKenäS el-arbetare rf

Stadgeenligt vårmöte 24.3.2015 kl

18.00 på Motel Marine. Stadgeen-

liga ärenden. Välkommen! -Sty-

relsen

Sääntömääräinen kevätkokous

24.3.2015 klo 18.00 Motel Mari-

nessa. Sääntöjen määräämät asi-

at. Tervetuloa! - Toimikunta

140 KeSKi-Karjalan

SähkömieheT ry

Sääntömääräinen kevätkokous Ki-

teellä Kansanopistolla perjantaina

27.3.2015 klo 19.00. Esillä koko-

usasiat. Iltapalaa ja saunat. Terve-

tuloa! - Hallitus

144 VArkAuden Seudun

ASennuSSähkömieheT ry

Osaston pilkkikisat 14.3.2015.

Lähtö Toritorpalta klo 7.00. Terve-

tuloa!

161 inKoon voimalaitoS-

TyönTekijäT ry

Osaston kevätkokous pidetään

torstaina 2.4.2015 kello 18.45 Vih-

ti Bowling:ssa Nummelassa, Juu-

ritie 2:ssa. Hallitus kokoontuu jo

kello 18.00. Kokouksen jälkeen il-

lanviettoa ruokailun, keilauksen ja

saunan merkeissä. Ilmoittautumi-

set illanviettoon 29.3. mennessä

tommi.rummukainen@fortum.com

/ 040 484 2848 tai antton.stigell@

fortum.com / 040 564 5525. Esil-

lä sääntöjen määräämien asioiden

lisäksi osaston nimenmuutosasia.

Tervetuloa!

165 päijänTeen

SähköAlAnTyönTekijäT ry

Kevätkokous pidetään 5.3.2015

Ravintola Uotissa klo 18.00. Esillä

sääntöjen määräämät asiat. Kahvi-

tarjoilu. Tervetuloa! - Hallitus

178 SiilinjärVen

SähköAlAnTyönTekijäT ry

Osasto järjestää jäsenilleen sau-

naillan lauantaina 4.4.2015 Kylpy-

lähotelli Rauhalahdessa. Saunaan

pääsee kello 18.00 alkaen ja sau-

nomisen päätteeksi tarjotaan ruo-

ka. Pitkämatkalaisia ajatellen ma-

joitus on varattu kuuden hengen

huoneessa. Sekä majoitus, että

saunomispaikkoja on rajoitetus-

ti, mukaan otetaan ilmoittautumis-

järjestyksessä. Ilmoittautumiset vii-

meistään keskiviikkoon 26.3.2015

mennessä Henri Hakkaraiselle p.

0400 284 933. Tervetuloa! - Hal-

litus

182 teolliSuuden SähKö-

AlOjen TyönTekijäT ry

Osaston sääntömääräinen ke-

vätkokous pidetään perjantaina

27.3.2015 klo 18.00 Uunisaares-

sa osoitteessa Pohjoinen Uunisaa-

ri, 00140 Helsinki. Kaivopuistosta

pääsee ponttoonisiltaa pitkin saa-

reen. Bussi numero 24 tulee lähelle

siltaa. Kokouksen jälkeen sauna ja

ruokailu. Tervetuloa! - Hallitus

185 SATAkunnAn puhelin jA

TieTOliikenne TyönTekijäT ry

Osaston sääntömääräinen kevät-

kokous pidetään maanantaina

30.3.2015 klo 17.00 Ravintola Lii-

sanpuistossa, Liisankatu 20, Pori.

Tervetuloa keskustelemaan osas-

tomme toiminnasta ja kertomaan

omia kuulumisia. Kokouksen jäl-

keen nautimme kahvit + iltapalaa.

Tervetuloa! - Hallitus

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

1. Mikä lintu on seuraavien maiden kansalliseläin?
a) Viro b) USA c) Intia

2. Millä nimellä Suomessa tunnetaan seuraavat sarjakuvahahmot?
a) The Beagle Boys b) Goofy c) Daisy Duck

3, Minkä TV-sarjan roolihahmoja ovat
a) Anna, Alex, Mickan ja Fredde b) Eeva Mäkimaa ja Hannes Luotola
c) Ulla Taalasmaa, Ismo Laitela, Sebastian Vuorela

4. Missä kirjassa esiintyvät
a) Don Corleone b) Sepe, Valtteri sekä rosvopaisti c) Akseli Koskela

5. Mikä pääkaupunki?
a) Se on rakennettu seitsemälle kukkulalle b) se sijaitsee Atlantin
valtameren rannalla, Tejojoen suulla c) sen halki virtaa Akerselvajoki

6. Kuka esitti miespääosaa elokuvassa
a) Pirates of the Caribean b) Taksikuski c) Mielensäpahoittaja

7. Mistä kaupungista ovat kotoisin seuraavat KHL-seurat
a) Amur b) Avtomobilist c) Traktor

8. Mistä maasta ovat kotoisin kolme viimeisintä paavia
a) Pyhä Johannes Paavali II (1978-2005)
b) Benedictus XVI (2005-2013) c) Franciscus (2013-)

9. Minkä maalainen artisti on
a) Björk b) Bryan Adams c) Conchita Wurst

10. Missä kaupungeissa sijaitsevat seuraavat kaupunginosat
a) Tapulikaupunki b) Kakskerta c) Vanhatulli

?
?
?
?
?Voltti-ViSA?

1.a)Haarapääskyb)Valkopäämerikotkac)RIikinkukko
2.a)Karhukoplab)HessuHopoc)IinesAnkka
3.a)Solsidanb)Kotikatuc)Salatutelämät
4.a)Kummisetäb)Lampaansyöjätc)TäälläPohjantähdenalla
5.a)Moskovab)Lissabonc)Oslo
6.a)JohnnyDeppb)RobertDeNiroc)AnttiLitja
7.a)Habarovskb)Jekaterinburgc)Tseljabinsk)
8.a)Puolab)Saksac)Argentiina
9.a)Islantib)Kanadac)Itävalta
10.a)Helsinkib)Turkuc)Oulu

VASTAUKSET



22 • VA S AM A 2 / 2 0 1 5

Ett företag som kommer
från ett annat EU-land
till Finland ska iaktta
lönebestämmelserna
i de allmänt bindande
kollektivavtalen, fastslår
Europeiska unionens
domstol (EUT) i sitt
förhandsavgörande av
den 12 februari.

AvgörAndet gäller Elektri-
kerförbundets talan där förbun-
det kräver lönefordringar på totalt
över 6,5 miljoner euro av det pol-
ska företaget. Företaget hade an-

ställt 186 polska elmontörer på
visstid till bygget av Olkiluoto 3. Al-
la montörer anslöt sig som med-
lemmar i Elektrikerförbundet.
Satakunda tingsrätt bad Euro-

peiska unionens domstol om ett
förhandsavgörande gällande hur
begreppet minimilön i EU-direkti-
vet gällande utsända arbetstaga-
re ska tolkas. Samtidigt bad tings-
rätten EU ta ställning till huruvida
de polska arbetstagarna har rätt
att föra över sina lönefordringar
till Elektrikerförbundet för indriv-
ning även om denna typ av överfö-
ring är förbjuden enligt polsk lag.
Enligt EUT finns det motiveringar

enligt EU:s stadga om de grund-
läggande rättigheterna att föra
över lönefordringarna till Elektri-
kerförbundet och därför ska över-
föringsförbudet i den polska lagen
förbises.

tA seden dit mAn kommer
EUT:s beslut betyder att ett före-
tag som verkar i ett annat EU-land
ska betala semesterpeng, dag-
penning, lön för restid och andra
förmåner angivna i kollektivavta-
let, utöver en minimitimlön enligt
lönegruppering och/eller en mini-
miackordlön, till sina i Finland ut-
sända arbetstagare. Det räcker
inte att betala enbart den lägsta
lönen i lönetabellen.
– Avgörandet är en seger förut-

om för Elektrikerförbundet även
för inhemska företag och löntaga-
re, säger Elektrikerförbundets ord-
förandemartti Alakoski nöjd.
Jag gläder mej över att de pol-

ska elmontörerna fick rätt. Min tro

på EU-domstolen stärktes, säger
Elektrikerförbundets kontaktper-
son på OL3, förbundssekreterare
Hannu luukkonen.
– Domen bekräftade uppfatt-

ningen att Europeiska Unionen in-
te är en gemenskap endast för fö-
retag utan också för medborgare.
Den understryker EU:s och EU-di-
rektivens sociala dimension, fort-
sätter förhandlingschef tero Hei-
niluoma.

en kämpAseger för
förbundet ocH HelA eu
FFC:s och fackförbundens EU-in-
tressebevakningsprojekts jurist
Jari Hellsten anser utslaget vara
viktigt för hela Europa.
Utslaget anger riktlinjerna för

förhållandet mellan ett fritt utbud
av tjänster och nationella arbets-
villkorsbestämmelser i positiv be-
märkelse med tanke på fackfören-
ingsrörelsen och arbetsgivare som
förbundit sig till kollektivavtal. Det

har en direkt inverkan på villkoren
för utländska företag som verkar i
ett annat EU-land.
Enligt Hellsten stärker EUT:s av-

görande samtidigt vår avtalsmo-
dell som bygger på allmänt bin-
dande kollektivavtal.
Elbranschernas fackförbund

och FFC anser förhandsavgöran-
det vara mycket viktigt med
tanke på det finländska systemet
med allmänt bindande kollektiv-
avtal.
Förhandsavgörandet fastslår

relationen mellan ett fritt utbud
av tjänster och nationell arbets-
lagstiftning och allmänt bindande
kollektivavtal. Avgörandet tar ställ-
ning bl.a. till frågan om huruvida
ett företag som kommer från ett
annat medlemsland till Finland är
skyldigt att iaktta lönetabellerna i
kollektivavtal som fastställts som
allmänt bindande i Finland, eller
huruvida det räcker att iaktta mi-
nimilönen i lönetabellen.

elledningen

Tungt vägande papper

ReSUMÉ

vid tidpunkten för Vasamas
publicering behandlar Elektriker-
förbundets styrelse resultatet av
förhandlingarna om elektrifierings-
branschens kollektivavtal. För-
handlingsresultatet nåddes efter
ett halvt år av förhandlingar med
Eltekniska Arbetsgivarna STTA. Ar-
betsgivarpartens styrelse har re-
dan godkänt förhandlingsresul-
tatet. Också Elektrikerförbundets
direktion för avtalsbranschen god-
kände förhandlingsresultatet en-
hälligt, och föreslår att styrelsen
fastställer det som branschens
nya kollektivavtal.
Tidigare förhandlade och fast-

ställde Elektrikerförbundet ett kol-
lektivavtal för branschen med
Arbetsgivarna för servicebran-
scherna PALTA, i december 2014.
Avtalet förhandlades för företag
som är medlemmar i PALTA och
företag som eventuellt ansluter
sig eftersom branschen då hota-
des av STTA:s lockout. Man visste
att alla företag inte respekterar
beslutet om lockout. Inom STTA
hade man redan i god tid på hös-
ten beslutat att hota med lockout
om inte Elektrikerförbundet går
med på att ändra texten i det gäl-

lande kollektivavtalet till det säm-
re när det gäller arbetsplatsavtal
och överenskommelse med ledar-
en på arbetsplatsen.
Det blev ingen lockout, arbets-

givaren tog tillbaka alla sina krav
och Elektrikerförbundet drog till-
baka sitt övertidsförbud. Våra
medlemmar i branschen fick där-
med behålla möjligheten till helg-
dagsersättning och intjänade se-
mesterdagar, och gick inte miste
om en månads lön. Parterna kom
överens om att fortsätta förhand-
lingarna på normalt sätt efter tret-
tondagen 2015.
Ett allmänt bindande kollektiv-

avtal för elmontörsbranschen ha-
de ju redan förhandlats och god-
känts. Medveten om detta kom
arbetsgivarparten till förhandling-
arna utan krav och köpte till och
med förhandlingsresultatet om ett
allmänt bindande tekniskt kollek-
tivavtal till avtalsperiodens slut,
ända till 31.1.2017, om inte avta-
let sägs upp därförinnan och slu-
tar i början av februari 2016.

! ! !

När Elektrikerförbundets styrelse

fastställer förhandlingsresultatet
godkänner vi samtidigt två aning-
en olika arbetsvillkor för bran-
schen, något som är exceptionellt.
Redan förhandlingsrundan var ex-
ceptionell. Elektrikerförbundets
förhandlingsdelegation förhöll sig
hela tiden mycket enig och lugn
även under hot om lockout. Däre-
mot blev STTA:s medlemskap i EK
kortvarigt till följd av organisatio-
nens egensinniga handlingsför-
faranden. Den här sortens förfa-
rande skadade och skadar nu den
vilda arbetsgivarorganisationen.
Denna förhandlingsrunda kom-

mer att ha långtgående följder.
Det gäller Elektrikerförbundets
och övriga förhandlingsparters tro-
värdighet och pålitlighet. Även kol-
lektivavtalets allmänt bindande
karaktär är hotad.

! ! !

I enlighet med styrelsens beslut
har Elektrikerförbundet deltagit i
utredningen gällande en ny cen-
tralorganisation. Avsikten är att
få ärendet att framskrida i snabb
takt. En ledningsgrupp har redan
utsetts. Elektrikerförbundet är in-

te representerat i ledningsgrup-
pen. Jag tror själv att en ny centra-
lorganisation kan åstadkommas.
Jag väntar med intresse på att få
se hurdan den blir. Avsikten är att
skapa en verkligen ny och modern
organisation.

! ! !

Riksdagsvalet närmar sig och kan-
didaterna har börjat bygga upp sin
valfinansiering. Jag har själv er-
farenhet av kandidatur i tre riks-
dagsval och vet hur svårt det är
att ordna med finansiering. Elek-
trikerförbundet stöder inte politis-
ka partier.
När någon av våra medlem-

mar ställer upp som kandidat i
riksdagsvalet, oavsett parti, beta-
lar förbundet ett stöd på 350 eu-
ro mot kvitto för en aktion som
gäller valet. Elektrikerförbundets
interna valförbund fungerar en-
ligt sina egna principer och eko-
nomiska möjligheter. Ett sådant
måttfullt förfarande borde inte så-
ra någon av förbundets betalan-
de medlemmar. Jag önskar att för-
bundets medlemmar röstar aktivt
i riksdagsvalet i april. Det är ett

välfungerande sätt att påverka vår
framtid.

! ! !

Europeiska unionens domstol
(EUT) gav ett förhandsavgörande.
Finlands lönebestämmelser gäller
även utsända arbetstagare. EUT:s
beslut betyder att ett företag som
verkar i ett annat EU-land ska be-
tala semesterpeng, dagpenning,
lön för restid och andra förmåner
angivna i kollektivavtalet, utöver
en minimitimlön enligt lönegrup-
pering och/eller en minimiackord-
lön, till sina i Finland utsända ar-
betstagare. Det räcker inte att
följa enbart den lägsta lönen i lö-
netabellen.
Ärendet fortsätter att behand-

las på nationell nivå i Satakunda
tingsrätt, och det slutliga utslaget
lär vi få vänta på länge än.
Jag önskar er en solig vårvinter!

mArtti AlAkoski
Elektrikerförbundets ordförande

Elmontörer som varit anställda av det polska företaget Elektrobudowa
Spółka Akcyjna på kärnkraftverksbygget Olkiluoto 3 har överlåtit till
Elbranschernas fackförbund att driva in sina lönefordringar på totalt
6 648 383,15 euro inklusive dröjsmålsränta. Elbranschernas fackförbund
har dragit Elektrobudowa inför Satakunda tingsrätt där man kräver
att lönefordringarna betalas utgående från det allmänt bindande
kollektivavtalet i branschen.

EU-domstolens riktlinjer till Elektrikerförbundets och Olkiluotos polska montörers fördel:

Finlands lönebestämmelser gäller även utsända arbetstagare
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Pohjois-Euroopan johtava turva- ja ammattijalkinevalmistaja
Sievin Jalkine Oy • Korhosenkatu 24, 85310 Sievi As.
Puh. (08) 488 11 • Fax (08) 488 1200 • info@sievi.com • www.sievi.com
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Uusi dynaaminen Sievi Viper on vastaus tinkimättömään tarpeeseen turvallisuudesta ja designista. Lähes saumattoman rakenteensa ansioista

virtaviivainen Sievi Viper on erittäin kestävä ja käytössä mukava, varma ammattilaisen valinta. Päällismateriaali on hengittävää ja vettä hylkivää mikro-

kuitua. Hengittävyyttä lisää ilmava 3D-dry-vuori. Sievi Viper on varustettu kevyellä komposiitti- tai alumiinivarvassuojalla. Saat sen myös teräksisellä

naulaanastumissuojalla, joka antaa parhaan mahdollisen suojan teräviä esineitä vastaan. Kaksivärisellä ja kaksikerroksisella termoplastisella polyure-

taanipohjalla varustettu Sievi Viper antaa parhaan mahdollisen mekaanisen kulutuskestävyyden ja joustourien ansiosta jalkine taipuu optimaalisesti

tehden askeleesta rullaavan. Pohja on erinomaisen iskunvaimennuksen takaavaa FlexStep®-materiaalia. Askel nousee keveästi koko työpäivän ajan!

AMMATTILAISEN TUNNISTAA VARUSTEISTAAN – LAATU RATKAISEE

Sievi Viper 2+ S3
43-52137-312-92M
35-38 EN ISO 20345: S3 SRC
43-52137-313-92M
39-47 EN ISO 20345: S3 SRC

CTC Sievi Viper 3 S3
44-52171-302-92M
36-38 EN ISO 20345: S3 SRC
44-52171-303-92M
39-47 EN ISO 20345: S3 SRC

Al Sievi Viper High+ S3
43-52121-312-92M
35-38 EN ISO 20345: S3 SRC
43-52121-313-92M
39-47 EN ISO 20345: S3 SRC

CTC

CTC Sievi Viper 1+ S1
43-52124-112-92M
35-38 EN ISO 20345: S1 SRC
43-52124-113-92M
39-47 EN ISO 20345: S1 SRC
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SähköiStyS- ja talotekniikka-ala,
puoluStuSminiSteriö, huolto- ja
kunnoSSapitoala:

Tuoreet työehtosopimusrat-
kaisut, paikallisen sopimisen
pelisäännöt ja uusi urakka-
laskentaohjelma

Luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu, työsuojeluasiamies tai nuorisosihteeri
osallistu luottamushenkilöseminaariin.

AikA: 24.–25.4.2015 alkaen perjantaina kello 10.00 ja päättyen lauantaina noin kello 14.00
PAikkA: kongressikeskus Puistotorni, Hämeenpuisto 28, Tampere
MAjoiTus: Cumulus Hämeenpuisto, Hämeenpuisto 47, Tampere
TeeMAT: Nuoret, Sähköliiton tulevaisuus • Jäsenhankinta • Luottamushenkilöiden oikeudet ja velvollisuudet
• Vuoden luottamushenkilön valinta • Sopimusalakohtaiset tapaamiset • Viimeaikaista oikeuskäytäntöä

iLMoiTTAudu 13.3. Mennessä: www.sahkoliitto.fi
jos käytössäsi ei ole nettiyhteyttä, soita ilmoittautumisesi sihteereille:
Minnaliisa Aalto, puh. 050 539 1747 tai Anne Lindeman, puh. 050 465 0227

Sähköliiton lakimiesMira SnellMan esitte-
lee luottamushenkilöseminaarissa mielenkiin-
toisia esimerkkitapauksia Sähköliiton ajamis-
ta tai Sähköliiton oikeusavun turvin ajetuista
jäsenten työsuhdeasioista. katsauksessa
kuullaan, minkä tyyppisiä asioita tällä hetkel-
lä on vireillä. lisäksi Snellman esittelee muu-
tamien esimerkkitapausten kautta, millaisia
ratkaisuja tuomioistuimista on jäsenten asi-
oissa saatu.
– luottamushenkilö on yleensä se ensim-

mäinen linkki, joka työntekijän asian ottaa
hoitaakseen. aion kertoa seminaarin osallis-
tujille, miten asiat tämän jälkeen etenevät pro-
sessissa, miten olemme viime vuoden aikana
päättyneissä oikeudenkäynneissä pärjänneet
ja mitkä asiat ovat tällä hetkellä pinnalla. tu-
len myös käymään läpi muutamia jäsenten
asioissa saatuja viimeaikaisia mielenkiintoisia
tuomioita, hän kertoo.

Sopimusvastaava Juha luJanen vetää ener-
gia-, iCt- ja verkostoalan jäsentapaamisen. pu-
heenaiheina tapaamisessa ovat vaativuuden
mukainen palkkaus, hälytystyö ja varalla olo.
– energia-, iCt- ja verkostoalan työehto-

sopimuksessa on kahdeksan erillistä työn
vaativuuteen perustuvaa vaativuustasoa ja
tehtävän vaativuus arvioidaan vaativuudenar-
viointijärjestelmää käyttäen. nyt vaikuttaa sil-
tä, että kun työntekijän vaativuustaso nousee,
niin samalla henkilökohtaista palkanosaa lei-
kataan, lujanen kertoo ja korostaa, ettei tä-
mä lähtökohtaisesti ole palkkausjärjestelmän
tarkoitus.
luottamushenkilöseminaarin osallistujat

pääsevät keskustelemaan kokemuksista, mil-
laisin tavoin muutostilanteissa on toimittu.
Sopimusalan tapaamisen toiseksi aiheeksi

lujanen nostaa hälytystyön ja varalla olon.
– hälytystyö on kuin ylityö, mutta hieman

erilaisella palkanmaksun perusteella. hälytys-
työllä ei ole tarkoitus korvata varalla oloa, kos-
ka hälytystyön luonteinen työ perustuu vapaa-
ehtoisuuteen kuten ylityökin, hän muistuttaa.

Sopimusvastaava Jari Ollila esittelee so-
pimusalansa jäsentapaamisessa alan uudet
työehtosopimukset ja yleissitovuustilanteen.
miten käy Stta–palta-tilanteen tulevaisuu-
dessa?
Sana on vapaa myös paikallisen sopimisen

teemoista.
– pääluottamusmiehet ovat yleisesti koke-

neet neuvotteluasetelmansa paikallisia sopi-
muksia tehtäessä aika huonoksi. turhan usein
työnantaja käyttää epätasapainoista neuvot-
teluasetelmaa hyväkseen, kuvailee ollila, jo-
ka muistuttaa, että työehtoasioissa on aina oi-
keus kysyä neuvoja.
– usein apua on syytäkin pyytää, jotta so-

pimukset tulee tehtyä juridisilta perusteiltaan
oikein, hän toteaa ja lupaa antaa luottamus-
henkilöseminaarissa konkreettisia ohjeita pai-
kalliseen sopimiseen.
työehtosopimuksiin ja paikallisen sopimi-

sen kiemuroihin perehtymisen lisäksi tapah-
tumassa tutustutaan uuteen urakkalaskenta-
ohjelmaan.

enerGia-, iCt- ja VerkoStoala:

Vaativuuden mukainen
palkkaus, hälytystyö ja
varalla olo

teollisuus- ja erityisalojen sopimusvastaava
Sauli Väntti käsittelee sopimusalansa jä-
sentapaamisessa Sähköliiton solmiman työeh-
tosopimuksen asemaa suhteessa muihin työ-
paikalla sovellettaviin työehtosopimuksiin.
– teollisuudessa toimitaan rinnan mui-

den liittojen kanssa. eri liittojen työehtosopi-
musten rajapintaan liittyy mielenkiintoisia ky-
symyksiä, hän sanoo ja arvelee huhtikuussa
myös tiedettävän jo paljon enemmän teknolo-
giateollisuuden työehtosopimuksen uuden so-
veltamisalamääräyksen käyttöönoton etene-
misestä.
lisäksi Väntin asialistalla ovat järjestäyty-

miseen liittyvät kysymykset teollisuuden ja eri-
tyisalojen työpaikoilla.
– miten saada tieto etenkin pienten erityis-

alojen työehtosopimuksista työpaikoille? mi-
ten noille työpaikoille valitaan luottamushen-
kilöt? luottamushenkilövalintoihin liittyvien
kysymysten lisäksi pohdimme, miten saamme
pienimmätkin sopimusalat ja niillä toimivat
ihmiset aktivoitua mukaan liiton toimintaan.
alan jäsenten ideat ja näkemykset ovat terve-
tulleita, esittelee Väntti, joka toivoo tilaisuu-
desta rentoa ja keskustelevaa.

teolliSuuS- ja erityiSalat:

Kun työpaikalla sovelletaan
useita tessejä

ViimeaikaiSta oikeuSkäytäntöä

Mielenkiintoisia
esimerkkitapauksia
lakipulmista

Jos sinulla on KysyTTäVää liiTon
ToiMiTsiJoilTa Tai laKiMiehelTä, on neTin
ilMoiTTauTuMisloMaKKeessa KysyMysTäsi
VarTen aVoin KenTTä.

iLMoiTTAudu

luoTTaMus-
henKilöseMinaari
24.–25.4.




