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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.

Parasta autollesi,
nyt ilman omavastuuta
Liittokasko on ammattiliittojen jäsenille räätälöity kattavin autovakuutuksemme. Se on
tarkoitettu sinulle, joka haluat parasta ja laajinta turvaa autollesi. Se sisältää paljon erinomaisia ominaisuuksia, mm. ainutlaatuisen bonusedun ja laajan sijaisautovakuutuksen.

Bonus
etu
Laaja

sijaisautovakuutus

Bonusetu syntyy, kun olet ajanut kolme vuotta ilman
kolarivahinkoa. Bonus ei putoa vahingon sattuessa,
kuten perinteisissä autovakuutuksissa.
Saat käyttöösi sijaisauton, kun oma autosi on korjattavana 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 yhteydenottopyyntö netissä (etua ei saa verkkokaupasta).

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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Eduskuntavaaleihin on aikaa reilut

louskasvu on vajonnut EU:ssa ole-

vat haastavilta toimenpiteiltä. Myös

syksyllä käyttöön Sähköliiton jäse-

kolme viikkoa tämän lehden ilmes-

vien euromaiden kolmanneksi huo-

elinkeinoelämä vaatii palkansaajilta

nilleen tarjoama maksuton lakiapu

tyessä. Vaaliteemoiksi noussee kak-

noimmaksi. EU-komission ennus-

palkkamalttia. Toivoa sopii, että tätä

muissa kuin työsuhdeasioissa.

si asiaa ylitse muiden, talouspolitiik-

tuksen mukaan vuonna 2015 euro-

vastuullisuutta osoittaa myös elin-

Jäsenetu koskee sopimusala-

ka sekä turvallisuuspolitiikka. Puo-

maista vain Kyproksen ja Italian ta-

keinoelämä omilla toimillaan. Vero-

ja oppilasjäseniä. Puhelinneuvon-

lueiden laatimista vaaliohjelmista

lous kehittyy Suomea huonommin.

keinottelu veroparatiiseissa ei anna

taa antaa Asianajotoimisto Kasanen

Tilastokeskuksen työvoimatutki-

kovin hyvää kuvaa elinkeinoelämän

& Vuorinen. Keväällä 2014 tehdyn

isänmaallisesta toiminnasta.

tutkimuksen perusteella tärkeimpi-

selviävät puolueiden esittämät ohjelmat tuleville vuosille. Varmuutta

muksen mukaan työttömiä oli tyka-

oman ehdokkaan selvittämiseksi voi

sopimuksen voimaan tullessa vuo-

hakea myös vaalikoneiden avulla.

den 2013 lokakuussa 194000,

Niiden merkityksen on
näissä vaaleissa ennustettu kasvavan.
Muistakaapa mennä
äänestämään viimeistään sunnuntaina 19.
huhtikuuta! Ennakkoäänestysaika kotimaassa

”

Matala
kynnys päästä
vaikuttamaan
oman jäsenliittonsa
asioihin on meidän
valttikorttimme.

on 8.-14.4. Vain äänes-

nä asioina Sähköliittoon kuulumatAmmattiliittojen selvästi suurin ja

tomat sähköisillä aloilla työskentele-

työttömyysaste

yhteinen haaste tällä hetkellä on

vät henkilöt pitivät työttömyysturvaa

oli 7,4 prosent-

järjestäytymisasteen aleneminen.

ja hyviä jäsenetuja. Jäsenetuja on

tia. Viimeises-

Kuinka myös Sähköliitosta saataisiin

syytä kehittää ja parantaa myös tu-

sä julkaistussa

vetovoimaisempi ja houkuttelevam-

levaisuudessa.

Tilastokeskuk-

pi? Järjestäytymisen parantamisek-

sen työvoima-

si on tehtävä töitä enemmän kaikil-

tutkimuksessa

la tasoilla. Ammattiliiton on luotava

2015 tammi-

liittyvälle jäsenelle myönteinen kuva

kuussa työttö-

itsestään ja toiminnastaan. Liittyvän

tämällä voit vaikuttaa siihen minkä-

miä oli 230 000, työttömyysaste oli

jäsenen on koettava saavansa tur-

laista Suomea rakennetaan seuraa-

8,8 prosenttia. Työttömien määrä

vaa ja monipuolisia palveluja sekä

van neljän vuoden aikana.

on kasvanut sopimusaikana 36 000

hyviä jäsenetuja. Myös matala kyn-

työttömällä.

nys päästä vaikuttamaan oman jä-

Työmarkkinaosapuolet ovat sopi-

Miten voidaan turvata palkansaa-

senliittonsa asioihin on meidän valt-

neet, että työllisyys- ja kasvusopi-

jien ostovoima jatkossa? Talousvii-

muksen mahdollisesta jatkamisesta

sailla on luonnollisesti tarjota omia

kolmannella vuodella päätetään ke-

lääkkeitään (palkkamalttia) tähän

säkuun puoliväliin mennessä. Syk-

taloustilanteeseen, kun maksajakin

nyys ay-liikkeessä ei ole mikään it-

Noudatamme Julkisen sanan neu-

syllä 2013 sovittu tyka-sopimus on

niille löytyisi tavan mukaan palkan-

sestäänselvyys. Liittyessään jäsenek-

voston määrittelemää hyvää journa-

merkinnyt palkansaajille vaatimaton-

saajista. Maltillinen palkankorotus-

si jäsen odottaa saavansa jäsenmak-

listista tapaa.

ta ansiokehitystä.

linja vaatisi vastapainoksi palkkave-

sulle myös vastinetta. Sähköliiton

rotuksen keventämistä, muuten pal-

pitää kehittää toimintaansa ja vastata jäsenyyttä harkitsevan odotuksiin.

Palkansaajalehdet –
Löntagartidningar
PALE ry:n jäsen

Sopimuksen lähtökohtana oli paPainopaikka: Sanomala, Vantaa

rantaa työllisyyttä ja talouskasvua.

kansaajien ostovoima heikkenee en-

Ilmoitushinnat tekstisivulla:

Ovatko tavoitteet siis toteutunet?

tisestään.

Mustavalko

Sopimuksen solmimisen jälkeen

2,25 €/pmm

työttömien määrä on kasvanut ja ta-

tikorttimme.
Jäsenyyttä harkitseva miettii tarkkaan mihin euronsa käyttää. Jäse-

Nykyisessä valtion taloustilan-

Jäsenpalveluasiain johtokunnan esi-

teessa veronkevennyksetkin tuntu-

tyksestä uutena jäsenetuna otettiin

Hannu luuKKOnen
Liittosihteeri

Neliväri-ilmoitukset
3,00 €/pmm

4 nuorille uusia täkyjä

Työpaikkailmoitukset ja
ammattiosastot -50 %

5 Vaalit ja ehdokkaat

Mainostoimistoalennus -15 %
Ilmoitusmyynti:

6-7 Kenestä vuoden luottamushenkilö

Ekamedia/Tmi Emmi Kallio
Kalevanpuistotie 21 B 56

8 Työelämän painajaiset

33500 Tampere
Puhelin: 044 344 4414
emmi.kallio@ekamedia.net

10 ulkomaille töihin

Lehden tilaushinta:

11 Varaudu volttipäiviin!

30 €/vsk kotimaa
40 €/vsk ulkomaat

luottamusmiehille rautaisannos tietoa
Sähköalojen
ammattiliiton
jäSenlehti.
Perustettu 1957
lehti ilmestyy
10 kertaa vuodessa.
Seuraava Vasama ilmestyy
23.4.2015
aineistot 14.4. mennessä.

Kiljavan maaliskuinen luottamusmiesten
peruskurssi tarjosi tuoreille luottamushenkilöille rautaisannoksen tietoa evääksi
työpaikan pulmatilanteisiin. Peräti 32
innokasta miestä eri puolilta Suomea
perehtyi luottamusmiesaseman ja -toiminnan
lähtökohtiin. Työsuhteen ehdot ja niiden
valvonta, työoikeus sekä liiton tarjoama tuki ja
oikeusapu tulivat tutuiksi. Lisää kurssitarjontaa
sivulla 22.

13 Kuukauden kuva & Kärkimies
13-14 Työsuojelu ennen ja nyt
18 Jäsenpalvelut
21 Työttömyyskassa
22 Kurssit
23-25 Osastot toimivat
26 elledningen
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Pelottaako? katso: www.sahkoliitto.fi

SähkökatkoS:
Juho aittanen – ohjaus, tuotanto,
käsikirjoitus, tehosteet
karri komSi – kuvaus
roSa mäkinen – valaisu
Sabina köteleki – leikkaus
niilo Paukkunen – ääni & musiikki

ohjaaja juho Aittanen, työehtoasiamies

markuS mäkelä, reetta koSkinen,

jari kiviluoma ja lakimies mira Snellman

Jari kiviluoma, mira Snellman,

pääsivät mainostamaan Sähköliittoon

heikki aitonurmi – roolit

kuulumisen etuja.

Video kannustaa nuoria
voimin, mutta mukana näyttelijöinä

telijäopiskelijat, entinen sähköalan

tonsakin filmin tekoon. Riitta Kallio

van lisäksi varmistettua oikean pal-

ajan hermolla. Viimeisin aluevaltaus

on myös liiton toimitsijoita. Videon

opiskelija Markus Mäkelä ja Reet-

hääri aputuottajana ja roudarina.

kan ja työehdot mutta myös etuja va-

on leikkimielinen videomainos, joka

on tuottanut ja ohjannut Juho Aitta-

ta Koskinen. Merkittävän panoksen-

jo pyörii Youtubessa, Facebookissa

nen, jonka lyhytelokuvia on jo näh-

sa antavat myös liiton toimitsijat Jari

deopläjäys kertoo, että Sähköliit-

ty muun muassa tampereen eloku-

Kiviluoma ja Mira Snellman sekä ny-

to on ammattilaisten turva ja tuki

vajuhlilla.

kyisin liiton hallituksessa vaikuttava

työelämän karikoissa. 1,4 prosen-

Heikki Aitonurmi, joka lainasi asun-

tin jäsenmaksulla saa työttömyystur-

!

Pian 60-vuotias Sähköliitto pysyy

ja liiton kotisivua piristämässä.
nuorekas video on tehty pääosin
tv- ja elokuva-alan opiskelijoiden

Keskeisissä rooleissa ovat näyt-

Kauhun ja huumorin höystämä vi-

KASI!
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Mitä tehdä, jos työpaikalla kaikki
ei ole kunnossa? Miten asiat saataisiin järjestykseen? liitytään tietysti Sähköliittoon, perustetaan
työhuonekunta ja valitaan työpaikalle oma luottamusmies.
Sähköliiton Järjestä työpaikkasi! -kampanjan tavoite on herättää
keskustelua ja saada aikaan toimintaa, jotta työpaikoilla järjestäytymättömät työntekijät liittyvät
Sähköliiton jäseniksi ja samalla
perustetaan työhuonekuntia ja valitaan luottamushenkilöt.
Ohjeet ja tarvittavat asiakirjat
löydät Sähköliitto.fi:n Järjestä työpaikkasi! -kampanjasivulta. Apua
ja neuvoja työhuonekunnan perustamiseen saat ammattiosastosta ja
liiton toimistolta.

Joko sinunkin työpaikallasi on
sähköliittolainen luottamusmies?
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paa-aikaan.

Sähköammattilaisia
ehdolla eduskuntaan
Eduskuntavaalit järjestetään Suomessa sunnuntaina 19. huhtikuuta. Ennakkoäänestys on 8.-14.4.
Vasaman saamien tietojen mukaan kansanedustajaehdokkaista kolme on Sähköliiton jäseniä.
Eri puolueita ja vaalipiirejä edustavat ehdokkaat saivat vastata vaaligallupiin.
!

TEk S T i: riit ta kal l io

AnTTi knuuTTilA
haluaa muuttaa
talouspolitiikan
suuntaa ja pienentää
tuloeroja.

1. kuka
ja m
olet (+ty istä (+vaalipiiri
s
ö
osastosi paikkasi ja amm tä)
, johon k
uulut tai atti2. meriit
kuuluit)?
tisi ja va
a
l
i
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3. millais sanedustajaehd uksesi
o
ia työelä
män asio kkaana?
4. kuink
ita h
a edistä
isit vient aluat edistää?
iteollisu
5. Sote-u
utta?
udistus?
6. miten
tu
suomala rvaisit
ista työt
ä?

Euroopassa kiinnitetään huomio ko-

den ammattiosaston sihteerinä pari-

6. Kannatan reilua työelämää,

lieksan kaupunginvaltuuston Pe-

konaiskysynnän lisäämiseen tähtää-

senkymmentä vuotta, nykyään olen

jossa parannetaan työelämän laatua

russuomalaisten ryhmän puheen-

vään politiikkaan.

osaston hallituksen jäsen.

ja oikeudenmukaisuutta, sekä kaik-

johtajana sekä osasto 091:n pu-

kia kohdellaan tasa-arvoisesti.

heenjohtajana.

5. Sote-uudistus on tällä hetkellä sen verran sekavassa tilassa, että

2. Olen ensimmäistä kertaa ehdolla eduskuntavaaleissa. Pitkän

tuen erityisesti sellaisia työmark-

toimin parhaani mukaan maa-

vaikea siihen on kantaa ottaa. tär-

ammattiyhdistysliikkeen ja kuntapo-

kinaratkaisuja, joilla kavennetaan

seutujen kehittämiseksi ja nii-

keintä olisi kuitenkin se, että kaikil-

litiikan kokemuksen ansiosta koen

miesten ja naisten välisiä palkkaero-

den elinolosuhteiden parantami-

le kansalaisille turvataan tasokkaat

olevani valmis valtakunnan politiik-

ja. naisten euro on saatava nouse-

seen. Suomi tarvitsee myös toimi-

julkiset palvelut asuinpaikasta riip-

kaan, jossa minulla olisi varmas-

maan miehen euron suuruiseksi. tä-

via maaseutuja ja niiden palveluja

pumatta. Sote-uudistuksesta ei saa

ti paljon annettavaa. Minulle lähei-

män jälkeen on helpompi toteuttaa

metropolialueiden ohella.

tulla julkisten varojen siirtoa veropa-

siä asioita ovat erityisesti työelämän

perhevapaiden tasajako molempien

ratiisiyhtöille.

pelisäännöt. jokaiselle Suomen kan-

vanhempien kesken.

6. Suomalainen työ turvataan par-

!

3. nuorten työllistäminen on
ensiarvoisen tärkeä asia. Oppisopi-

salaiselle on turvattava reilut mah-

muskoulutusta on lisättävä ja saa-

haiten politiikalla, jolla huolehditaan

dollisuudet oman elämänsä rakenta-

tava siihen valtiolta lisäresursseja.

pienistä tuloeroista, kavennetaan

misessa, siksi tasavertaiset mahdol-

Se on niin opiskelijan kuin myös

terveyseroja ja tähdätään eriarvoi-

lisuudet koulutukseen, sosiaalitur-

suuden vähentämiseen. Suomen ta-

vaan ja terveydenhuoltoon on taatta-

lous- ja työllisyyspolitiikan agendaa

va ihmisten perusoikeuksina.

on hallinnut viime vuodet tarjonnan

3. nuorten koulutukseen ja työ-

ESko SAASTAmoinEn
satsaisi maaseudun
kehittämiseen ja
sen elinolosuhteiden
parantamiseen.

työnantajan etu. Se antaa hyvän
mahdollisuuden vakinaisen työpaikan luomiseen yrityksessä. tilapäisten ja pätkätöiden vastaanot-

logiikka kysynnän kustannuksella.

paikkoihin tulee panostaa nykyis-

työllisyyttä parannetaan kokonais-

tä paljon enemmän. nuorten työhar-

1. Olen Antti KnuuttilA, Va-

kysyntää kasvattamalla, eli huoleh-

joittelun aikaisia tukia tulisi nyky-

semmistoliiton ehdokas Seinäjoel-

timalla kaikkien tuloluokkien riittä-

aikaistaa ja tasoa nostaa, jotta nuo-

tävä kustannustehokkaiksi. Maail-

ta, Vaasan vaalipiiristä. työskentelen

västä ostokyvystä. leikkaaminen ti-

ret tuntisivat työharjoittelun mielek-

manlaajuisen energia- ja ilmasto-

sähköasentajana Are oy:llä ja kuulun

lanteessa, jossa yksityinen sektori

käänä ja se antaisi puhtia tulevaan

politiikan tasapuolinen kehittämi-

ammattiosasto 057:ään.

kärsii kysyntävajeesta, on yksinker-

työelämään. Eläkkeisiin tulee teh-

nen, sekä kaikkien maiden sitou-

taisesti huonoa politiikkaa.

dä asianmukaiset indeksikorotukset.

tuminen sen toteuttamiseen, ei yk-

maakuntavaltuuston jäsen. teen töi-

Eläkkeellä olevat kansalaiset ovat

sin Eu-maiden toteuttamana.

tä talouspolitiikan suunnan muutta-

eläkkeensä työnteollaan ansainneet,

miseksi. Kurjistava politiikka on ai-

niitä ei pidä leikata. Hyvinvointi syn-

2. Olen kaupunginvaltuutettu ja

noastaan luonut kurjuutta. toimin
tasa-arvon puolesta eriarvoisuutta
vastaan. tuloeroja ei saa lisätä eliittiä suosivalla politiikalla.
3. nollatuntisopimukset tulee
kieltää ja lakiin pitää kirjata vähimmäispalkka. työntekijöiden alipalk-

!

rEijo nummikArin
mielestä uuden
työntekijän palkkaavalle yritykselle pitäisi
antaa helpotuksia.

taminen on tehtävä kannattavaksi,
niin sanotut kannustinloukut pois.
4. logistiikkaketjuja on kehitet-

5. Maamme nykyinen hallitus ei
saanut aikaiseksi kaivattua sote-

tyy työstä, sen vuoksi yhteiskunnan

uudistusta. Osa kunnista on kui-

on turvattava kaikille työikäisille ko-

tenkin jo omissa sote- kuvioissaan

koaikaisen työnteon mahdollisuus.

hyvin pitkällä valmistelun osalta.

Meidän on myös mietittävä miten

Esimerkiksi Pohjois-Karjalassa on

työllistäminen saataisiin oikeasti

meneillään oma maakunnallinen

houkuttelevaksi, koska korkea työl-

sote-hanke, ”siun sote”, missä so-

lisyysaste on ainoa oikea keino, jol-

1. Olen ESKO SAAStAMOinEn

siaali- ja terveyspalvelut voidaan

kaus on säädettävä lailla rangais-

la Suomi saadaan taas nousuun ja

lieksan Vuonislahdelta, Savo-Karja-

tuottaa maakunnallisesti. uudis-

tavaksi. Samoin työnantajien työ-

talous tasapainoon. nollatuntisopi-

lan vaalipiiri, Perussuomalaiset, ja

tuksia sote- palveluihin tarvitaan.

ehtosopimus-shoppailu pitää kiel-

mukset sekä alipalkkaus tulee kiel-

töissä lieksan Sähkö Oy:ssä. Osas-

tää. Muutosturvaa on parannettava

tää lainsäädännöllä.

toni on lieksan sähkötyöntekijät am-

paljon suomalaisia tuotteita. tar-

mattiosasto 091.

vitaan lisäpanostuksia uusiutuvien

6. Ostettaisiin mahdollisimman

yli 50-vuotiaiden työntekijöiden koh-

4. tulevan vaalikauden tärkein

dalla. Ammattiliitoilla tulee olla kan-

tehtävä on saada aikaan taloudellis-

2. Olen lieksan kaupunginval-

energiamuotojen hyödyntämiseksi.

neoikeus, jolla voidaan puuttua pai-

ta kasvua ja uusia työpaikkoja. Par-

tuuston jäsen, kaupunginhallituksen

Harmaan talouden tarkka seuranta

nostukseen ja työsyrjintään.

haiten tämä toteutuu investoimal-

1.vpj, henkilöstöjaoston vpj ja kau-

esim. ulkomaisen työvoiman osal-

la vientialoille, sellaisiin kohteisiin,

punginhallituksen edustaja lieksan

ta. tarvitaan yritysten investointe-

tuotteita, joita halutaan ostaa. Yri-

joilla saadaan aikaan uutta työtä

ja nurmeksen teknisessä lautakun-

ja ja uusia yrityksiä. Viron veromal-

tykset ovat vastuussa tuotekehityk-

ja samalla vientituloja. Pitkäjäntei-

nassa. Olen myös Pohjois-Karjalan

lia voisi kokeiluluontoisesti toteut-

sestään, jota valtio luonnollisesti tu-

siin investointeihin tarvitaan nykyis-

maakuntaliiton hallituksen 2.vpj,

taa esim. siltä osin, missä yritys-

kee omalta taholtaan muun muas-

tä enemmän julkista rahoitusta, jot-

maakunnan yhteistyöryhmän jäsen,

ten omiin investointeihin ja kehit-

sa koulutuspolitiikalla. Yksi vienti-

ta myös yksityisen sektorin luotta-

maakuntaliiton itä-Suomen työva-

tämiseen jätettyä yrityksen voittoa

teollisuuden jarruista on eurokriisi,

1. Olen REijO nuMMiKARi, sosia-

mus tulevaisuuteen voi parantua ja

liokunnan jäsen sekä Suomen maa-

ei verotettaisi lainkaan. tällä toi-

joka on ennestään pahentunut vää-

lidemokraatti Harjavallasta. Sähkö-

kasvu saadaan käyntiin. Meidän on

kuntaliittojen puheenjohtajien koko-

menpiteellä voisi työllisyys paran-

ränlaisella politiikalla. leikkaamal-

liittoon liityin vuonna 1973. Olen

etsittävä rohkeasti uusia aloja, joissa

usedustaja, perussuomalaiset. toi-

tua ja yritykset ja niiden tuotanto

la on saatu aikaiseksi kysynnän las-

toiminut luottamusmiehenä ja Har-

voisimme olla edelläkävijöitä maail-

min Perussuomalaisten lieksan pai-

kasvaisivat.

ku. Onkin tärkeää, että Suomessa ja

javallan sähköalojentyöntekijöi-

manlaajuisesti.

kallisyhdistyksen puheenjohtajana,

4. Oleellista on, että meillä on

!
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kenestä tulee sähköliiton historian en
Vastaus kysymykseen selviää Tampereella 24.–25.4. pidettävässä
luottamushenkilöseminaarissa. Työväentalolle tuolloin kokoontuva
jäsenistö tekee lopullisen ratkaisun kolmesta ehdokkaasta, jotka
jäsenpalveluasiain johtokunta on valinnut kisan finalisteiksi.
Vuoden luottamushenkilö palkitaan 500 euron matkalahjakortilla.

AnSSi TARVAinen, 28, Lahti
Sähköasentaja ja pääluottamusmies, Sähköneliö Oy
059 Lahden Sähköalantyöntekijät ry

5. Miksi työntekijän pitäisi kuulua ammattiliittoon?
Pääsee paremmin perille oikeuksistaan. Ammattiliittoon kannattaa kuulua, jotta saa apua ongelmatilanteissa. Jos vaikka irtisanominen tai
lomautus tapahtuu laittomasti tai jos työntekijälle on maksettu palkkoja väärin, asiat on helpompi hoitaa, kun on ammattiliiton jäsen.

Sähköliiton ammattiosastot ja Sähköliiton jäsenet saivat vuoden 2014 loppuun men-

Jäsenillä on myös mahdollisuus osallistua

nessä ehdottaa vuoden luottamushenkilöksi asiaansa paneutunutta pääluottamusmiestä, luottamusmiestä, työosaston luottamusmiestä, työsuojeluvaltuutettua tai työsuojelu-

hyödyllisille liiton järjestämille kursseille ja työt-

asiamiestä.

tömäksi jouduttuaan saa ansiopäivärahaa.

Määräaikaan mennessä jäsenpalveluasiain johtokunnan käsiteltäväksi tuli yhteensä 25
esitystä. Mukana oli niin vasta-alkajia kuin konkareitakin, jotka kaikki vastasivat vuoden

AnSSi TARVAiSTA esittänyt taho

luottamushenkilölle asetettuja edellytyksiä. Ehdokkailla piti olla halu ottaa asioista sel-

perusteli ehdotustaan näin:

vää sekä kehittää itseään ja työyhteisöään. Heidän tuli uskaltaa tarttua epäkohtiin ja ky-

”Nuori luottamusmies. Yrityksessämme on pal-

seenalaistaa. Heidän täytyi myös olla neuvottelutaitoisia ja yhteistyökykyisiä sekä ahke-

jon nuoria, jotka eivät tiedä kaikista oikeuksis-

ria tiedottamaan asioista. Ennen kaikkea ehdokkailla toivottiin olevan sydän ja järki mu-

ta, joita heille kuuluu. Anssi on heitä väsymättä

kana toiminnassa.

neuvonut. Hän myös auttaa urakkapohjien laskemisessa ja selvittelee saatavia. Anssi puuttuu

25 työyhteisönsä kunniajäsenen joukosta jäsenpalveluasiain johtokunta valitsi jatkoon

tehokkaasti puutteisiin etuuksien ja korvausten

Hannu Rauman, Anssi Tarvaisen ja Mika Valliuksen.

maksussa.”

Noin neljänkymmenen henkilön pääluottamusmies tekee tällä hetkellä Nastolassa Liikuntakeskus Pajulahteen majoituskerrostalon sähkötöitä. Hän asentaa niin pis-

HAnnu RAuMA, 56, Littoinen
Sähköasentaja ja pääluottamusmies,
Are Oy Turku
041 Turun Seudun
Sähkötyöntekijät ry

torasiat ja lamput kuin atk-yhteydet ja antennitkin. Sähköneliön palveluksessa tulee heinäkuussa täyteen kahdeksan vuotta. Luottamusmiehenä hän on nyt kolmatta
kauttaan.
Vapaa-ajallaan ay-aktiivi toimii Lahden
Sähköalantyöntekijöiden hallituksessa ja
Lahden alueen luottamusmiesvastaavana.
Fyysikka pysyy kunnossa kun käy kuntosalilla ja pelaa firman porukalla duunisählyä
Lahden kortteliliigassa.
1. Mikä on ollut parasta tehtävässäsi luottamusmiehenä?
Kun asentajalle on maksettu liian vähän
palkkaa, on palkitsevaa saada vääryys korjattua.

LuottamushenkiLöseminaari 24.–25.4.

2. Kerro joku kommellus tai hauska juttu
työurasi ajalta.
–
3. Mistä saat voimaa, että jaksat luotta-

Sähköliiton edustajiston jäsen ja Turun Seu-

mustehtävässäsi?

dun Sähkötyöntekijöiden hallituksen jä-

Sähköliiton järjestämiltä seminaareilta ja

sen on Turun Aren kiinteistöpalvelupuolen

Paikka: kongressikeskus Puistotorni, Hämeenpuisto 28, Tampere

osaston kokouksista. Kun tapaa muita luot-

47 sähköasentajan pääluottamusmies. Vii-

tamusmiehiä, tietää, ettei ole yksin ja että

me elokuusta lähtien hänen tehtäviinsä ovat

TeemaT:

ongelmiin voi miettiä ratkaisuja porukal-

kuuluneet kiinteistötekniikkaan liittyvät säh-

• Nuoret, Sähköliiton tulevaisuus

la. Hyvät työkaverit auttavat tietenkin jak-

köasennus- ja kunnossapitotyöt Varsinais-

samaan. Tärkeää on myös se, että kotiasiat

Suomen sairaanhoitopiirin sairaaloissa.

• Jäsenhankinta

ovat kunnossa.

• Luottamushenkilöiden oikeudet ja velvollisuudet

4. Mikä on parasta Sähköliitossa?

la vuonna 2004 ja oli pitkään urakkapuolen

Nuorille suunnatut tapahtumat. Niihin

pääluottamusmies. Sitä ennen hän työsken-

• Sopimusalakohtaiset tapaamiset

osallistuminen auttaa nuoria paremmin

teli 23 vuotta Turussa Sähkö Lehmuksella,

• Viimeaikaista oikeuskäytäntöä

pääsemään mukaan ay-toimintaan ja ym-

missä toimi varaluottamusmiehenä noin 10

märtämään oikeutensa.

vuoden ajan.

• Vuoden luottamushenkilön valinta
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Hannu Raumalla on yhteensä 11 vuoden
pääluottamusmieskokemus. Hän aloitti Arel-

simmäinen vuoden luottamushenkilö?
kokenut, että myös liiton kurssitoimin-

nouse. Nuorilta alalle tulevilta toivon näiden

2. Kerro joku kommellus tai hauska juttu

paiskinut mies ei valitettavasti välttynyt tuki-

asioiden tiedostamista ja ay-liikkeen roolin

työurasi ajalta.

ta on hyvällä tolalla. Olen käyttänyt tar-

ja liikuntaelinongelmilta. Olkapää- ja polvi-

tärkeyden ymmärtämistä.

Luottamusmiehen työ on melko totista

jontaa hyödykseni ja kannustanut kave-

puurtamista mutta mukavaa on, kun olen

reitakin käymään kursseilla. Sieltä jää

Kolmisenkymmentä vuotta urakkahommia

leikkausten jälkeen, ja ortopedin ohjaamana
Rauma tuli siihen tulokseen, että hänen pa-

HAnnu RAuMAA esittänyt taho

tiedottanut liiton jäsenille asioita ja sitten

aina jotain mieleen. Aina oppii uutta ja

noksensa urakkamaailmaan on annettu. Hän

perusteli ehdotustaan näin:

ne, jotka eivät ole kuuluneet liittoon ovat

samalla näkee, mitä muualla Suomessa

vaihtoi kiinteistöpalvelujen puolelle.

”Helposti lähestyttävä ja oikeudenmukainen.

kahvipöydässä ihmetelleet, että mistä te

tapahtuu ja tutustuu uusiin samanhen-

Tuntee työehtosopimuksen ja on aina valmis

tuommoistakin tiedätte. Olen heille sitten

kisiin tyyppeihin.

1. Mikä on ollut parasta tehtävässäsi luotta-

auttamaan muissakin kuin kiista-asioissa.

sanonut, että liity sinäkin, niin sullekin tu-

musmiehenä?

Oma-aloitteinen työnantajaan päin. Hän sel-

lee nämä samat postit. Ja he ovat hetken

5. Miksi työntekijän pitäisi kuulua am-

Se että voi antaa apua toisille. Tilanteet, jois-

västi haluaa, että asiat ovat kunnossa ja vä-

päästä liittyneet.

mattiliittoon?

sa työnantaja on toiminut väärin ja asia on

lit työnantajaan hyvät. Myös työnantajan mie-

sitten saatu korjattua, lämmittävät mieltä

lestä hyvä neuvottelukumppani, jonka kanssa

3. Mistä saat voimaa, että jaksat luotta-

sa, niin liitosta on apu helposti saata-

aina. Parasta on, kun oikeudenmukaisuus,

voi asioida ääntään korottamatta.”

Jos tulee ongelmia työnantajan kansmustehtävässäsi?

villa. Myös Sähköliiton työttömyyskas-

tasapuolisuus ja työehtosopimuksen noudat-

Onnistumisesta. Jäsenten värvääminen on

sa on elinvoimainen. Liittoon kuulumi-

taminen toteutuvat.

mukavaa. Olen saanut pienessä ajassa viisi

nen lisää yhteenkuuluvuuden tunnet-

asentajaa liittymään liittoon ja asentajayh-

ta. Se on nyky-Suomessa paras tapa var-

2. Kerro joku kommellus tai hauska juttu työ-

distykseenkin olen houkutellut monta uut-

mistaa, että töitä riittää myös meidän

urasi ajalta.

ta jäsentä. Myös se auttaa jaksamaan, kun

lapsillemme.

Hauskuuksia ja kommelluksia on sattunut
vuosien varrella paljonkin. Tuppaavat vain

MiKA VALLiuS, 33, Riihimäki
Sähköasentaja ja pääluottamusmies, Are Oy Hyvinkää
013 Hyvinkään Sähköalantyöntekijäin ammattiosasto ry

on saanut monta vuotta jumittaneita asioita liikahtamaan eteenpäin lyhyessä ajassa.

MiKA VALLiuSTA esittänyt taho

Esimerkiksi kun aletaan pitää kehityskes-

perusteli ehdotustaan näin:

kusteluita, joita ei ole pidetty vuosiin. Li-

”Tiedotti Sähköliiton ja STTA:n neuvot-

säksi työsuojeluvaltuutettu Pasi Lapinleh-

teluista niin, että jokainen työntekijä oli

to on ollut korvaamaton apu, yhdessä toi-

perillä työsulku-uhasta ja ylityökielloista

3. Mistä saat voimaa, että jaksat luottamus-

miminen työsuojeluvaltuutetun kanssa tuo

sekä niiden poistumisesta. Kiertää työ-

tehtävässäsi?

jaksamista molemmille.

maita ja käy asentajien kanssa läpi tes-

olemaan sen luonteisia, että niistä näin julkisesti kertominen voi olla hieman kyseenalaista. Joku pian tunnistaa itsensä.

siä. Kertoo Sähköliiton kursseista ja nii-

Siitä, että työkavereiden kanssa on välit kun4. Mikä on parasta Sähköliitossa?

nossa. Hyvistä ihmissuhteista yleensäkin.

den tärkeydestä asentajille. On vahvista-

Tärkeää on myös päästä irrottautumaan sekä

Työehtojen valvonta. Se, että katsotaan,

nut työyhteisöä ja saanut heräteltyä kes-

työstä että luottamusmiestehtävistä. Lukemi-

että kaikki menee niin kuin pitää. Itse olen

kusteluakin.”

nen ja soittoharrastus ovat siihen hyvä keino.
Pyrin myös pitämään kunnostani huolta liikkumalla. Hyvä palaute auttaa jaksamisessa.
4. Mikä on parasta Sähköliitossa?
Lyhyt organisaatiorakenne. Kentän jäsen saa
helposti yhteyden liiton johtoon asti. Se, että
neuvottelukunnissa on kentän jäseniä, on
tosi hyvä asia. Sähköliitto on vahva ammattikuntaliitto ja pitää jäsentensä puolta.
5. Miksi työntekijän pitäisi kuulua ammattiliittoon?
Yksittäinen työntekijä ei pysty valvomaan etujaan, jollei sillä ole ammattiliiton tukea takanaan. Liitto neuvottelee palkoista sekä pyrkii
kehittämään työelämän laatua ja työsuhdeturvaa. Vuosilomalaki, lapsilisälaki, työsuojelu, äitiysloma ja monet muut nykyään itsestäänselvyyksinä pitämämme asiat ovat ammattiliittojen saavutusten ansiota. Historiallisista saavutuksista huolimatta katson, että
ammattiliittoon kuuluminen on vähintäänkin
yhtä tärkeää tänäkin päivänä.
Viimeaikoina olemme saaneet kuulla paljon suoranaisia hyökkäyksiä ay-liikettä vastaan. Pääministeri Stubbin lausunnot, että
konsensus olisi tullut tiensä päähän ja palkoista pitäisi sopia yrityskohtaisesti ja koeaikaa pitäisi nostaa kuuteen kuukauteen, ovat
hyviä esimerkkejä siitä, kuinka ay-liikettä halutaan ajaa nurkkaan. Huono taloustilanne
runsaine irtisanomisineen ei ole ay-liikkeen
aiheuttamaa, eikä se parane palkkoja ja työehtoja polkemalla. Talous ja työllisyys perustuvat ihmisten tarpeisiin ja kulutukseen. Ostovoimaa leikkaamalla emme tästä suosta

Noin neljänkymmenen henkilön pääluottamusmies aloitti Arella marraskuussa 2013.
Toimenkuvaan kuuluvat kaikki kiinteistöhuoltopuolen alle tuhannen voltin sähköasennustyöt. Kohteet ovat toimistoja ja
teollisuuskiinteistöjä. Pääluottamusmiehen
pesti alkoi huhtikuussa 2014, mutta Vallius on ollut aiemmin EMC Talotekniikan
varaluottamusmiehenä. Työt sähköasentajana hän aloitti Launossähkö Oy:ssä vuonna 2000.
Vapaa-ajallaan ay-aktiivi toimii Hyvinkään Sähköalantyöntekijäin hallituksessa
ja Aren asentajayhdistyksessä. Lisäksi hän
käy kuntosalilla ja pelaa sulkapalloa.
1. Mikä on ollut parasta tehtävässäsi luottamusmiehenä?
Se, että pääsee vaikuttamaan asentajien
hyvinvointiin ja työpaikan ilmapiiriin. Hyvinvoiva asentaja on yrityksellekin paras
käyntikortti ja varmistaa työn jatkuvuuden.

N
ö
LuottamushenkiLä
on työyhteisöns
kunniajäsen
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$!"
Kyllä!

EI!

Erimielisyydet
kuuluvat työelämään
Työelämässä joutuu tekemisiin kaikenlaisten ihmisten kanssa.
Sellaistenkin, jotka muussa tilanteessa kiertäisi kaukaa.
#
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yöpaikan vaikeat ihmissuhteet
selittävät tutkimusten mukaan
usein sen, että työntekijän
mieliala vaihtuu huonoksi työpäivän
aikana.
Erimielisyydet kuuluvat työelämään, mutta toisaalta ne voivat aiheuttaa jopa fyysisiä oireita: verenpaine
nousee ja vatsassa kiertää. Illalla ajatukset saattavat pyöriä päässä ja tuskailu valvottaa aamuyöllä.
Työturvallisuuskeskuksen asiantuntija Päivi Rauramo huomauttaa,
että ideaali tilanne ei ole sekään, että ristiriitoja ei olisi. Erilaiset mielipiteet vievät asioita myös eteenpäin.
Työpaikan hyväksyvä ja hyvä ilmapiiri toimii Rauramon mukaan niinkin, että työntekijä ei työpäivän aikana huomaakaan kehonsa kolotuksia
ja särkyjä.
Ystävä ei usein löYdY
tYöpaikalta
Vaikeissa tilanteissa oman sietokyvyn
ja suvaitsevaisuuden kehittäminen
on joskus toimintaa parempi vaihtoehto. Jos esimerkiksi työtoveri tuntuu ärsyttävältä tai hän ei näytä arvostavan muita, harkitsematon toiminta voi pahentaa asiaa. Omaa tunnetta ei tarvitse kieltää tai pitää työtove-

”KÄYTÄVÄKESKUSTELUT OVAT PAHOJA JA
NIISSÄ SAATETAAN
OLLA EPÄASIALLISIA
MOLEMMIN PUOLIN.”
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rin käytöksestä. Todennäköisesti hän
ei siitä muuksi muutu, joten hänestä
voi ajatella rauhallisesti ja hyväksyä.
Yksi esimerkki Sähköliiton asentajien piiristä on työpari, joista toinen
ei moneen vuoteen puhunut toiselle lainkaan. Työtehtävissä luottamus
oli kuitenkin täydellinen ja ammattitaidossa saatettiin jopa kisata keskenään. Toinen oli ääneti jopa silloin,
kun syötiin eväitä pakettiauton pienessä ohjaamossa. Vuosien kuluttua
puhumattomuus päättyi ja se kuitattiin pienellä huumorilla. Siitä, miksi
puhumattomuus aikoinaan alkoi, ei
koskaan sanottu mitään.
Nykypäivänä tämä voisi olla hyvä esimerkki työpaikkakiusaamisesta. Tuolloin koko sanaa ei ollut keksitty ja asentajat yksinkertaisesti keskittyivät töihin. Tutkimusten mukaan
ollaankin hakoteillä, jos työpaikan ihmissuhteilta odotetaan samaa kuin
yksityiselämässä. Noin puolella kaikista työntekijöistä ei ole yhtään ystävää työpaikalla.
sanansäilä on koventunut
Asiantuntija Päivi Rauramo arvioi, että sanallinen, uhkaava käytös on jonkin verran lisääntynyt työpaikoilla.
– Nykyisin työsuhteisiin liittyvä
epävarmuus voi altistaa erimielisyyksille. Uhkaavaa käytöstä ei kuitenkaan oikeuta mikään.
Sähköliiton työympäristöasiamies
Veijo Korhonen kertoo, että työpaikoilla on joskus huutoa ja väkivallan uhkaa. Riskiarvioiden perusteella
väkivaltaan syyllistyy yleensä 25-50
-vuotias mies, joka on menettänyt tai
pelkää menettävänsä työpaikan.
Ihmiskunta tuskin olisi säilynyt

hengissä kriisitilanteissa, ellei vihan
tunteita olisi. Vihastuminen on normaalia, mutta aggressiivinen käytös
ei missään muodossa ole sallittavaa.
Kaikkein vihastuttavin tilanne on tutkimusten mukaan se, että esimies
käyttäytyy epäasiallisesti. Rauramo
painottaa, että esimiehellä tulee olle valmiutta ottaa palautetta alaisilta.
Usein työntekijän on kuitenkin vaikeaa ottaa asiaa puheeksi, koska hänellä on pelko mahdollisista seurauksista.
neuvotellen sovintoon
Työelämän vaikeimpia tilanteita on

huomautusten ja varotusten antaminen. Veijo Korhosen mukaan aivan
pienetkin asiat voivat kärjistää tilanteen.
– Käytäväkeskustelut ovat pahoja ja niissä saatetaan olla epäasiallisia molemmin puolin. Työntekijä voi
luulla, että vain häntä huomautetaan
ja vielä toisten kuullen, vaikka kenties muitakin työntekijöitä on huomautettu.
Korhonen pyrkii neuvottelemaan
molempien osapuolten kanssa ja
myös työterveyshuolto voi yrittää
ratkaisua. Työpaikoilla voi olla monien eri liittojen jäseniä, ja jos työn-

– erimielisyydet voivat aiheuttaa jopa fyysisiä oireita, sanoo Työturvallisuuskeskuksen asiantuntija Päivi Rauramo.

tekijä antaa luvan, Korhonen voi ottaa yhteyttä myös toisen liiton työsuojeluun.
tarkka tYYppi on ok
Jos meille tehdään avosydänleikkaus, on rauhoittavaa tietää, että tekijä on tarkka ja säntillinen ihminen.
Työelämässä korostuneen tunnollinen ja tarkka voidaan kuitenkin kokea hankalaksi; hän ei salli virheitä
itselleen tai toisille. Hän huomauttaa
kärkkäästi, jos joku poikkeaa sovitusta työtavasta.
Sähköalan töihin ehkä valikoituu
tavallista tarkempia tekijöitä, mutta porukassa on tultava toimeen. Korhosen mukaan vaativaisetkin ihmiset
yleensä hyväksytään.
- Kyllä pedanttisuutta esiintyy. Työkavereiden huomautukset toisilleen
työn määrästä ja laadusta ovat aika yleisiä ainakin sähköistyspuolen
urakkatöissä. Siellä se ei ole suuri ongelma, koska työryhmät ovat aika ”sisäänlämpiäviä”. Jäsenet tuntevat toistensa luonteen. Hutilointia ei hyväksytä.
nuorten asenne
koettelee vanhempia
Vanhemmat työntekijät voivat kokea nuoret hankaliksi työtovereiksi ja
päinvastoin. Päivi Rauramo sanoo, että sukupolvien välinen kuilu on tyypillinen työelämässä. Nuorten erilaiset arvot ja taloudelliset taustat aiheuttavat helposti närää.
Myös Veijo Korhonen on huomannut ristiriidat pitkään työelämässä olleiden ja nuorten välillä.
– 50–70-luvuilla syntyneillä on vaikeuksia ymmärtää joidenkin nuorten
asennetta työhön. Pelataan yöt, tehdään puoli vuotta töitä ja lähdetään
maailmaa kiertämään sekä ”sovitaan
itse työajat”.
– Nuorilla voi olla perittyä omaisuutta, vaikka jo asunto valmiina.
Työtä vain harrastetaan!
Rauramon mukaan erilaisuus ja
moninaisuus tuovat lisää osaamista.
Tämän ja myös ihmisten samanhenkisyyden yritys voi jo rekrytoinnissa
ottaa huomioon. Sillat sukupolvien
välille saattavat rakentua myös nuorten ja vanhojen yhteisillä työpareilla.
- Molemmat voivat oppia toisiltaan,
kun arvostus on kohdallaan.
Korhonenkin kannattaa työparien
muodostamista ja yhdessä porukassa
tekemistä. Hän kuitenkin muistuttaa
työryhmien kovastakin huumorista
ja siitä, että joillakin saattaa elämäntilanteen vuoksi napsahtaa pinna pienestäkin huumorista.
– Asiallista kohtelua haluavat kaikki. #

Yhteisellä työpaikalla
työsuojelukin jaettu
Suurilla, monen työnantajan
työmailla työturvallisuutta
hoitaa pääasiallista määräysvaltaa käyttävä yritys.
Pienillä työmailla, kuten
omakotitaloprojekteissa,
työsuojelusta vastaa työn
tilaaja.
#
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lipa komennus ulkomailla
tai kotimaassa, ensisijainen
vastuu
työturvallisuudesta on työntekijän omalla työnantajalla, muistuttaa lakimies Aki Eriksson
Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.
– Työmaan kaikilla osapuolilla on
velvollisuus huolehtia vaaratilanteiden välttämisestä. Keinoina ovat tiedottaminen ja keskinäinen yhteistoiminta.
Jos työmaalla on monien työnantajien työntekijöitä, pääasiallista määräysvaltaa käyttävä yritys on kokonaisvastuussa työturvallisuudesta.

tYömaakohtainen
valtuutettu
Yhteisellä työpaikalla työsuojeluyhteistoiminta on jaettu.
Esimerkiksi rakennustyömaalla
valitaan työmaakohtainen työsuojeluvaltuutettu, joka on valittu pääurakoitsijan henkilöstöstä. Hänelle kuuluu yhteisten vaarojen torjunta.

Työntekijän oma työsuojeluvaltuutettu edustaa työntekijöitä heidän
omissa asioissaan. Hänellä on oikeus
päästä yhteiselle työpaikalle samoilla edellytyksillä kuin työntekijöillä,
joita hän edustaa.
– Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus keskeyttää työ yhteisellä työpaikalla, mutta määräys koskee vain
hänen oman työnantajansa työntekijöitä, Eriksson sanoo.
palkka määräYtYY
maan mukaan
Palkkakysymykset nousevat usein
esiin, kun työntekijät määrätään ulkomaankeikalle. Lähetettyjä työntekijöitä koskeva laki sanoo, että Suomeen lähetetylle ulkomaalaiselle
täytyy maksaa samaa palkkaa kuin
suomalaiselle työntekijälle.
– Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisun mukaan palkan lisäksi on maksettava myös työehtosopimuksen määrittelemät lisät ja päivärahat, Eriksson toteaa.
Vastaavasti, jos suomalainen saa
työkomennuksen EU-maahan, hänelle maksetaan vähintään kohdemaan palkkatason mukaista palkkaa. #

"Nuorille
komennukset
käyvät"
Vesivoimalaitosten kunnossapito-osaa-

Kemijoki Oy sekä Pohjolan Voima ovat

minen on keskittynyt enimmäkseen poh-

ulkoistaneet kunnossapitotyöntekijät kan-

joiseen. Sieltä sähkö- ja koneasentajia ko-

sainväliselle Caverion-yhtiölle. Tiuranie-

ja pitää huolta työntekijöidensä turvalli-

mennetaan työkeikoille ympäri Suomea.

men mukaan ulkoistaminen on johtanut

suudesta.

#

– Pisimmät komennusmatkat ovat meil-

matkatöiden lisääntymiseen. Toistaiseksi

tä Rovaniemeltä Anjalankoskelle ja Liek-

työkomennukset ovat pysyneet Suomen ra-

saan, jolloin kotona käydään kerran kuu-

jojen sisäpuolella.

kaudessa, Caverion Industrian pääluottamusmies Jorma Tiuraniemi kertoo.
– Nuorille komennukset käyvät. Näin

Jutun lähteenä on ollut Kirsi Räisäsen ja Kaa-

Yhteispelillä
tYöturvallisuutta
Työturvallisuus on kaikkien osapuolten yhteistyötä.
Työpaikan liikenne, liikkumisen
järjestelyt, yleinen järjestys ja siisteys ovat pääasiallista määräysvaltaa
käyttävän työnantajan vastuulla.
– Myös työolosuhteiden turvallisuus ja terveellisyys on otettava huomioon. Näistä asioista kaikkien on
tiedettävä, Eriksson toteaa.
Yhteisellä työpaikalla on luotava
hyvät käytännöt, miten havaituista
haitta- ja vaaratekijöistä tiedotetaan
ja mihin toimenpiteisiin ryhdytään.
Työn vaarojen selvitys ja arviointi
tehdään huolellisesti ja dokumentoidaan selkeästi.
Eriksson muistuttaa, että kaikki
työmaan työntekijät on perehdytettävä ja koulutettava.

sa aikana. Tilaaja vaatii työturvallisuusasioiden olevan kunnossa, samoin työnanta-

– Työntekijät ovat hyvin järjestäytyneitä
ja suorittaneet työturvallisuuskortit.
Tiuraniemi kehuu työturvallisuusasioiden olevan hyvässä jamassa työmailla. Ta-

TyöTurvallisuus

paturmat sattuvatkin yhä useammin mat-

hyvällä mallilla

kalla työhön tai kotiin.

vanhemmalla iällä ne eivät tunnu muka-

Työturvallisuusasiat ovat Tiuraniemen mu-

vilta.

kaan edistyneet hänen 30-vuotisen uran-

– Liukastumisia on paljon, Tiuraniemi toteaa.

rina Rothin kirja Hankalat tyypit työelämässä.
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Ulkomaille töihin?
timatkat, matkakustannusten kor-

joutuu aina maksamaan joko työnte-

paikan tai pestautuu työvoiman vä-

vaus työntekomaassa, majoitus- ja

komaassa tai kotimaassa. Esimerkik-

littäjän avulla ulkomaisen yrityksen

sen laatu sekä tapaturma-, sairaus-

si Saksassa ja Pohjoismaissa maksa-

palvelukseen.

ja vastuuvakuutukset.

matta jätetyt verot voidaan ulosmita-

• Ota mukaasi tarvittavat siirtolomakkeet täytettynä.
• Vaadi tosite jokaisesta palkanmaksusta.

ta Suomessa.
• Harmailla markkinoilla ei ole sosiaali-, työttömyys- eikä muutakaan
työsuhdeturvaa.

• Suomalaisen yrityksen töis-

• Työsuhteeseen sovelletaan alusta alkaen työntekomaan työlakeja,

Lähetetystä työntekijästä on kyse, kun

sosiaaliturvaa ja työehtosopimuksia.

työnantaja lähettää työntekijän Suo-

• Oikeutta Suomen työehtosopi-

mennussopimuksessa.

mesta ulkomaille töihin. Lähetetys-

muksen mukaisiin etuisuuksiin ei

tä työntekijästä puhutaan silloinkin,

ole.

• Suomen palkkaturvaan

kun työsopimus allekirjoitetaan vasta työntekomaassa.

olet oikeutettu silloin, kun olet

Lähetettynä työntekijänä:

suomalaisen työnantajan pal-

• Noudatetaan Suomen lakia ja

veluksessa.
• Lähetetty työntekijä kuuluu Suomen sosiaaliturvan piiriin.
• Hakeutunut työntekijä kuuluu

suomalaista alan työehtosopimusta.
Asia on syytä kirjata komennussopimuksessa.
• Työntekomaan pakottava lainsäädäntö huomioidaan.

Ennen kuin lähdet ulkomaille töi-

aika, määräaikaisen työsuhteen kes-

työntekomaan sosiaaliturvan piiriin.

hin, ota yhteyttä Sähköliiton keskus-

to, työn suorittamispaikka, työtehtä-

• Tarkista erityisesti vakuutus-,

ja asunnon alakohtaisesti voimassa

toimistoon tai aluetoimistoihin.

vän pääasiallinen laatu, palkka, pal-

matka- ja asuntoehdot sekä työajat.

olevien työehtosopimusmääräysten

Kun lähdet, muista nämä:

kanmaksukausi, työaika, vuosiloma,

• Verottajaa ei pääse karkuun,

irtisanomisaika, sovellettava lainsää-

maksa siis verosi. Ennen ulkomaille

• Työnantaja maksaa matkakulut

• Hakeutuja yleensä kustantaa
matkat ja asunnon itse, ellei siitä
ole erikseen toisin sovittu.

HuOm!
Tee etukäteen kirjallinen
sopimus työnantajasi kanssa.
Huolehdi jäsenyysasiasi kuntoon
ulkomailla työskennellessäsi.
Ota yhteys jäsenrekisteriin ja kas-

mukaisesti.

saan AINA ennen ulkomaan-

Lisätietoa: www.sahkoliitto.fi/

na. Työ- ja komennussopimukseen

däntö ja työehtosopimus, päivärahan

lähtöä on aina syytä ottaa yhteyttä

Työhön hakeutujasta on kyse, kun

on kirjattava ainakin työsopimuk-

suuruus ja miltä päiviltä se makse-

verottajaan ja selvittää ulkomaan-

työntekijä oma-aloitteisesti matkus-

sen osapuolet, työsuhteen alkamis-

taan, työnantajan kustantamat ko-

työn verotus. Pääsääntöisesti verot

taa ulkomaille ja hankkii sieltä työ-
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räyksiä.

mus. Varmista noudatettava tes ko-

räyksiä ei voi alittaa.

• Vaadi työsopimus kirjallise-

• Sovelletaan työntekomaan lainsäädäntöä ja työehtosopimusmää-

sä pätee suomalainen työehtosopi-

• Työntekomaan pakottavia mää-

!

Hakeutuvana työntekijänä:

töihin lähtöäsi!

edunvalvonta/ulkomaille_toihin

Volttipäivät
8.–9.8.2015 Oulussa
Ilmoittaud
u
VolttIpäI
Vän
tapahtumii
n
osoitteess
www.volttip a
aivat.fi!

volttipuffi

Ohjelma
Perjantai
texas hold´em pokeriturnaus
Lauantai
Salibandyturnaus • Volttipäivien avaus ja paneelikeskustelu
Kisailua edenin ympäristössä • eläkeläistapaaminen
Motoristitapaaminen • Onkikilpailut • iltajuhla – Musikaali Sähköliiton
vaiheista, Mikael Konttinen yhtyeineen, Dj, bilekaraoke ym. ym.
Sunnuntai
Opastettu kiertoajelu Ouluun pienoisjunalla
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golf-kisa

Sähköliittolaisten golf-turnaus käytiin
viime kesänä hyvässä säässä ja seurassa.
Matti Ahde, Lauri Lyly, Mikko Korpinen ja
Ari Räisänen lähtöruudussa.

!

Sähköliittolaiset saavat taas ot-

köliiton jäsenet ja henkilökunta.

taa mittaa toisistaan golfin jalossa

Toinen sarja on ammattiosasto-

Viimevuotista mestaruuttaan puolustavat Mikko Raivio ja osasto 011.

DUUni- Ja ay-GOLFia

Ay-Golfin Suomen mestaruudes-

Golfareille on tarjolla on myös Duu-

ta kisataan Tampereella 24.- 25.7.

taidossa Pirkkalan hienolla kentällä

jen välinen joukkuekisa, jossa jouk-

nigolf joukkuekilpailu, joka pelataan

Tammer-Golfin kentällä. Kilpailu on

17. heinäkuuta.

kueen tulos lasketaan henkilökohtai-

levi Björkbackalta, puh. 050 575

13.6. Raaseporin Ruukkigolf-kentäl-

avoin kaikille ammattiliittojen jä-

sista tuloksista. Joukkueessa on kol-

9577.

lä. Kilpailuun osallistuvilta joukku-

senille. Samassa kilpailussa pela-

Toista kertaa järjestettävään liitto-

Lisätietoja kisasta voi kysellä Ka-

kisaan saavat ottaa osaa paitsi Säh-

me golfaajaa, joista vähintään kaksi

eilta (2 pelaajaa) edellytetään hei-

taan myös avoin TUL-mestaruus-

köliiton jäsenet, opiskelijat ja eläke-

osaston jäseniä. Kolmas voi olla per-

caddiemaster@golfpirkkala.fi. Muis-

dän olevan saman työnantajan palve-

kilpailu. Ilmoittautuminen: sähkö-

läiset mukaan lukien, myös heidän

heenjäsen.

tathan ilmoittaa myös osastosi nu-

luksessa ja työssäkäyviä. Ilmoittautu-

postilla: tammergolf@tammer-golf.fi

mero!

minen caddiemasterille (019) 2454

17.7.2015 mennessä.

perheenjäsenensä.

Kolmannessa sarjassa kilpailevat

Kilpailussa on kolme sarjaa. Ensimmäisessä sarjassa golfaavat Säh-

Ilmoittautumiset 10.7. mennessä:

jäsenten ja henkilökunnan perheen-

485 tai sähköpostitse: toimisto@

jäsenet.

ruukkigolf.fi 10.6.2015 mennessä.

LUKIJAN ÄÄNI

Äänestämättä eduskuntavaaleissa
et vaikuta tulevaisuuden tapahtumiin.
!

Suomessa kansalaisilla on ää-

vaaleissa ja näin ole vaikuttamas-

Sinä, joka olet aiemmin jäänyt

"

tehneet, puhuneet, luvanneet ja

kuttavat merkittävästi niin yksilön

vaalipäivänä kotiin, etkä ole käyt-

ovatko saaneet mitään aikaan nel-

kuin perheiden elämään.

tänyt äänioikeuttasi, niin kokeile

jässä vuodessa eduskunnassa.

nioikeus. Se määrittelee, ketkä

sa yhteisönsä asioihin. Kansan-

saavat päättää yhteisön asioista.

edustajaehdokkaat ovat lähteneet

Äänestäjä antaa äänensä edusta-

liikkeelle toreille ja jopa työpaik-

tulevissa vaaleissa, miltä tuntuu

Kannustan kaikkia työyhteisö-

jalle, jolloin systeemi on edustuk-

kojen juhlatilaisuuksiin. Mieles-

vaikuttaa. Ennen vaaleja kannat-

jä keskustelemaan työpaikoilla tu-

Tapani Ryyppö

sellinen. Kevään eduskuntavaalit

täni ammattiosastojen pitää kan-

taa miettiä ja tutkia kenelle eh-

levista vaaleista ja äänestämisestä

Sähköasentaja Helsingistä

ovat sunnuntaina 19.4.

nustaa jäseniään käyttämään ää-

dokkaalle voi äänensä antaa. Jos

yleensä. Uusi eduskunta tulee te-

nioikeuttaan ja näin vaikuttamaan

aikoo äänestää nykyistä kansan-

kemään tulevien neljän vuoden ai-

tuleviin ratkaisuihin Suomessa.

edustajaa, tutkikaa, mitä he ovat

kana suuria päätöksiä, jotka vai-

Ihmettelen mikseivät kaikki äänioikeutetut käy äänestämässä

Ole rohkea ja vaikuta.

Valokuva-aarteita, onko niitä?
!

Tänä vuonna Sähköliitto täyt-

lavuonna 1995. Nyt kirjaa sela-

Nyt elämme digiaikaa ja kaikil-

hittyneet.

Tampereelle. Kirjoituksellani on

tää 60 vuotta ja Helsingin sähkö-

tessa voi todeta etteivät sen aikai-

la on mahdollisuus kuvata lähes

miesten järjestäytymisestä tulee

set sähköasentajat liiemmin har-

missä ja miten. Helsingin osastol-

seen: toimisto@osasto049.fi ja

asentajia tallentamaan työtään,

kuluneeksi 115 vuotta. Kun Hel-

rastaneet valokuvausta työpai-

la 049 on uudet nettisivut ja sin-

paperikuvat : Helsingin Sähkö-

työtovereitaan ja miksei myös nii-

singin järjestäytymisen 90 vuosi-

koillaan. Tosin ei se varmaankaan

ne kaivataan kuvia menneisyy-

alan työntekijät ry, Paasivuorenka-

tä mukavia työnantajiakin histori-

päivä lähestyi, päätti sen aikainen

ollut edes taloudellisesti mahdol-

den töistä ja myös nykyisistä työ-

tu 2 C, 00530 Helsinki

an lehdille muistoiksi sähköalan

Digikuvat voi lähettää osoittee-

049 osaston hallitus ryhtyä histo-

listakaan. Valokuvia kirjassa on

tilanteista. Näin kuvahistoria aut-

Koko Suomihan etsii kuvia

riikin valmisteluun. Kirja valmis-

niukasti ja varsinaiset työkuvat

taa meitä näkemään mitenkä työ-

Sähköliiton juhlajulkaisuihin ja

tui 1994 ja oli näin valmiina juh-

puuttuvat lähes kokonaan.

olosuhteet ovat muuttuneet ja ke-

tapahtumiin sekä lähettää niitä
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tarkoitus kannustaa meitä sähkö-

työpaikoilta.
Tapani Ryyppö

KUUKAUDEN
KUVA

Tämänkertaisen kuukauden kuvan on ottanut
Amplit Oy:n työsuojeluvaltuutettu, sähköasentaja Tapani Ryyppö.
– Olen kuvannut paljon Amplitin sähköasentajien työasentoja työfysioterapeutille.
Hän käyttää kuvia apunaan, kun kuntouttaa

asentajia, Ryyppö kertoo.
Hän on myös haastatellut ammattikoululaisia.
– Olen kysellyt, saavatko he tietoa tulevan
ammattinsa työasennoista. Myös puuttuvasta koululiikunnasta olen keskustellut.

Ryyppö on miettinyt, että ammattikouluihin pitäisi saada lisää tietoa sähköasentajan
työn fyysisestä kuluttavuudesta ja ohjeita ennaltaehkäisevään liikuntaan.
– Ilman liikuntaa keho ei kestä työuran
loppuun saakka. Nyt jo kolmikymppisten ol-

kapäät ovat monesti lopussa. Ennaltaehkäisevä työ pitää aloittaa jo ennen työuran aloittamista. Koululiikunnassa on kehittämisen
varaa. Kuka opettaa nuorille lihashuollon,
venyttelyn jne.?

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

KÄRKIMIES

Maakaapeloinnin turvallisuusriskit huomioon
Maakaapeleita asennetaan par-

taessa sijainti käydään näyttämäs-

lupaa kaapeleihin ei pidä koskea

dessä työskenneltäessä. Sen ta-

haillaan yli 8000 km vuodessa ja

sä maastossa. Lisäksi työn suorit-

eikä niitä saa siirrellä.

voitteena on muistuttaa, miten

investointibuumi jatkuu vuoteen

tajalle annetaan tarpeelliset oh-

2029 asti. Kaapeleita tulee en-

jeet vaaran välttämiseksi.

tistä enemmän kaupunkien kes-

Jos kaikista varotoimenpiteis-

sähköjohtojen lähellä työskennel-

tä huolimatta kaivutöissä käy va-

lään turvallisesti mm. maanraken-

hinko, tulee kaapelin läheisyydes-

nus-, maanviljelys- ja puunkaa-

kustojen ulkopuolelle ja jopa ha-

kökaapeleiden lisäksi myös muut

tä poistua välittömästi. Turvalli-

totöissä. Kampanja sisältää sekä

ja-asutusalueille, missä niihin ei

maanalaiset rakenteet, kuten tele-

sin poistumistapa on tasajalkaa

herättävää että tietoa antavaa ja

ole aiemmin totuttu. Mikäli kaa-

johdot ja vesijohtoputket, otetaan

tai yhdellä jalalla loikkien, jot-

syventävää aineistoa.

pelia vaurioitetaan kaivutöiden

huomioon. Kaapeleiden sijainnin

ta vältetään hengenvaarallisen as-

yhteydessä, aiheutuu vahingos-

selvittäminen etukäteen kannat-

keljännitteen syntyminen. Vahin-

teeseen www.hengenvaara.fi on

ta turvallisuusriskin lisäksi huo-

taa, koska kaapelin korjauskus-

gosta on ilmoitettava välittömäs-

koottu videoita, turvaohjeita sekä

mattavat kustannukset. Vuonna

tannukset nousevat helposti tu-

ti verkkoyhtiölle. Vaikka kaapeli ei

aihetta taustoittavia artikkeleita.

2013 voimaan tullut laki velvoit-

hansiin euroihin.

olisi vahingon seurauksena näky-

Lisäksi kampanja-aineistoon kuu-

västi vaurioitunut, tulee asiasta il-

luu ammattilaisille suunnattua

On tärkeää muistaa, että säh-

taakin kaivutyöhön ryhtyjää selvit-

Kampanjan nettisivuille osoit-

tämään, sijaitseeko kaivualueella

Mikäli kaivutyötä tehdään alle

moittaa verkkoyhtiölle. Esimerkik-

koulutusmateriaalia sekä taskuun

kaapeleita.

metrin päässä kaapelista, tulee

si kova paine ja ohut viiltokin voi

mahtuva turvallisuusesite.

työ tehdä käsikaivuna. Jos kaivuti-

aiheuttaa kaapeliin piilevän vian.

Sähköverkkoyhtiö on velvollinen

lanteessa paljastuu yllättäen kaa-

toimittamaan kaivajalle maksut-

peleita, asiasta tulee ilmoittaa vä-

Kampanja ”Tiedä ennen kuin toi-

Asiantuntija

ta tiedot työkohteen läheisyydessä

littömästi sähköverkkoyhtiöille ja

mit!” nostaa esille turvallisuuden

Esa NiEmElä,

sijaitsevista kaapeleista ja tarvit-

pyytää ohjeita. Ilman verkkoyhtiön

avainasiat sähköjohtojen läheisyy-

Energiateollisuus
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Työsuojelussa on päästy
hyvän edistämiseen
-K

olmessakymmenessä vuodessa työsuojeluasioissa
on päästy pahan torjunnasta hyvän edistämiseen, tiivistää
Sähköliitosta seitsemän vuotta sitten
eläkkeelle jäänyt työympäristöasiamies Eero Maanoja.
Hän ennätti olla liiton leivissä 24
vuotta ja sitä ennen 10 vuotta työsuojelutarkastajana.
– Tulin liittoon vuonna 1984 työsuojelu- ja sosiaalisihteeriksi. Ennen

minua vakanssia oli hoitanut Veikko
Niininen, jonka johdolla perehdyin
hommiin. Työ painottui aluksi selkeästi tapaturmien torjuntaan, Maanoja
muistelee.
Mieluisa työ kiidätti miestä ympäri
Suomea sähköammattilaisten turvallisuutta edistämässä. Matkan varrella tuttavapiiri karttui ja monien kanssa ystävyys jatkuu edelleenkin.
– Työn onnistumista on tällaisella
alalla vaikea mitata, mutta parhaan-

sahan sitä yritti tehdä ja olla kehityksen kärjessä mukana.
Maanoja arvioi, että parasta antia
työympäristöasioissa oli kentältä tuleva suora palaute, kun työpaikoilla onnistuttiin viemään asioita eteenpäin.
EU Edisti työsUojElUa
– Kun Suomi liittyi Euroopan Unioniin, huomasimme, että meillä olikin yllättäen paljon oppimista joiltain

muilta EU-mailta. Työsuojelun kannalta EU olikin voittopuolisesti positiivinen asia, Eero Maanoja toteaa.
Hän muistaa, että epäilyjäkin oli.
– Oli esimerkiksi pelkoja sähköturvallisuuden heikkenemisestä, kun
sähkölaitteiden pakollinen ennakkohyväksyntä lopetettiin. Pelko osoittautui kuitenkin myöhemmin aiheettomaksi.
Maanoja kertoo, että noina aikoina sähköturvallisuuden säännöstöä ja

eero Maanoja on aktiivinen eläkeläinen,
jonka päivät kuluvat monenlaisen liikunnan
merkeissä. Myös lastenlapset, moottoripyöräily
ja järjestötoiminta pitävät miehen vireessä.
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ti ja niiden hallinta, psyykkistä työsuojelua unohtamatta, Katseet ovat
kääntyneet tarkastelemaan työympäristöä laajana kokonaisuutena ja
työn suunnittelusta alkaen erilaisten töiden jatkumona. Voisi sanoa,
että olemme matkalla pahan, eli
työtapaturmien torjunnasta hyvän,
eli työhyvinvoinnin edistämiseen.
Nykyinen kehno taloustilanne heittää kuitenkin varjonsa tälle tielle.

”...ErO TYösuOjEluN hYvIN ja huONOsTI
hOITaNEIdEN YrITYsTEN vÄlIllÄ ON
EdEllEEN suurI.”

valvontaa myllerrettiin melko perusteellisesti, eikä pelkästään EU:n vuoksi. Sähköalan toimijoiden (mm. Sähköliitto) muodostama julkisoikeudellinen yhdistys Sähkötarkastuskeskus
lakkautettiin ja sen toiminnot hajautettiin usealle eri taholle.
– EU:n käytännön mukaan pakottavissa säädöksissä annetaan olennaiset turvallisuusvaatimukset. Yksityiskohtaisia ohjeita, joita noudattaen nämä olennaiset vaatimukset täyttyvät, voidaan antaa esimerkiksi standardeina. Tällainen on esimerkiksi
sähkötyöturvallisuutta koskeva SFS
6002. Olin itsekin mukana kansallisen SFS 6002:n tekemisessä, sen kahdessakin painoksessa. Standardissa onnistuttiin mielestäni täsmentämään ja selkeyttämään sähkötöiden
turvallisuusvaatimuksia asentajien
kannalta oikealla tavalla.
PiEnEt yrityksEt
ongElmallisimPia
Eero Maanoja arvioi, että työsuojeluasioiden hoitaminen on mennyt yri-

tyksissä eteenpäin, mutta siitä huolimatta ero työsuojelun hyvin ja
huonosti hoitaneiden yritysten välillä on edelleen suuri.
– Suurissa yrityksissä on yleensä paremmat resurssit hoitaa työsuojeluasioita kuin pikkufirmoissa, joissa yrityksen johtokin usein
on mukana käytännön töissä. Työsuojeluasioiden hoito peilaa kuitenkin koko yrityksen toimintatapoja. Yritysjohto määrittelee mallin
ja suunnan, jonka mukaan firmassa
toimitaan.
Maanoja oli 70-luvulla työsujelutarkastajana, ja näki, että työturvallisuuden painopiste oli vahvasti tapaturmien torjunnassa.
– Tapaturmien torjunta, tai pikemminkin niiden ennalta ehkäisy
ja fyysinen turvallisuus ovat edelleenkin toiminnan keskiössä, varsinkin tapaturma-alttiilla toimialoilla. Työturvallisuuslakiin on
kirjattu tärkeäksi työsuojelutoinnan perustaksi työpaikoilla kaikkien työympäristöriskien arvioin-

KOETINKYNÄ

Vanhat
viholliset
Jo toinen LVI-asentaja kuoli tänä vuonna Suomessa sähköiskun aiheuttamiin vammoihin.

asEnnUsPUoli ja
sähkönjakElU riskialttiimPia
Eero Maanoja huomauttaa, että monet sähköalojen työt ovat raskaita ja
tekijäänsä kuluttavia.
– Sen joutui monesti huomaamaan jäsenten hylättyjä tapaturmakorvaus- tai työkyvyttömyyseläkehakemuksia käsiteltäessä. Valitukset eivät juurikaan läpi mennett, vaikka työkyvyttömyys oli silmin nähtävää ja täyttä totta. Näissä
tilanteissa epäoikeudenmukaisuuden tunne jätti katkeran jälkimaun.
Maanoja muistuttaa Sätke-projektista, jonka mittausten mukaan
verkosto-asentajien työ on raskaudessaan ajoittain samaa luokkaa
kuin savusukeltajilla.
Hän summailee, että tärkeitä yhteistyötahoja ovat olleet muun muaas SAK ja muut palkansaajaliitot,
Työturvallisuuskeskus, Sähkötarkastuskeskus, sittemmin Turvatekniikan keskus, sähköalan standardisointijärjestö SESKO ja Sähköturvallisuuden edistämiskeskus.
– Jäsenistölle suunnattu työsuojelukoulutus ja -tiedotus on ollut ja
on varmasti edelleenkin hyvin keskeisellä sijalla luottamushenkilöiden ja muun jäsenistön toimintavalmiuksien kehittämisessä ja innostuksen luomisessa. Liiton omien ja Kiljavan opiston kurssien lisäksi
Työturvallisuuskeskuksen
järjestämä koulutus on ollut tärkeää, Maanoja arvioi. "

Virheellinen asennus oli syynä kummassakin
tapauksessa. Tuoreemman onnettomuuden aiheutti vanha väärin tehty sähköasennus, joka
koitui vieressä remonttia tehneen putkiasentajan kuolemaksi.
!

!

!

Saneeraustyömailla vaanii muitakin vaaroja,
esimerkiksi asbestia.
Asbestin monista hyvistä ominaisuuksista johtuen sitä on käytetty erittäin monissa rakennusmateriaaleissa. Asbestia löytyy muun
muassa kate- ja rakennuslevyistä, tasoitteista,
laasteista, liimoista, maaleista, laatoista, lattiapäällysteistä, putki-, palo- ja vesieristeistä
sekä sähköputkista.
Kaikissa saneeraustyökohteissa pitäisi tehdä asbestikartoitus, sillä asbestipitoisten tuotteiden valmistus ja käyttö on ollut kielletty
Suomessa vasta vuoden 1994 alusta lähtien.
Erityisen runsasta asbestin käyttö on ollut vuosina 1963 – 1979.
Kiinteistön omistajan tai muun, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta, on ennen rakennusten tai rakenteiden purkamista varmistuttava siitä, ettei purettavissa rakenteissa ole
asbestia tai huolehdittava siitä, että purkutyö
tehdään asbestipurkutyönä. Asbestikartoitusraportti ja purkutyösuunnitelma ovat osa rakennuttajan turvallisuusasiakirjaa.
Kärkimiehen tai työsuojeluvaltuutetun on
syytä tutustua alkavan saneeraustyömaan turvallisuusasiakirjaan. Asbestin purkutyösuunnitelman perusteella omat työt voi suunnitella
niin, etteivät asentajat altistu purettavalle asbestille. Purkutyössä havaituista turvallisuuspuutteista pitää ilmoittaa työnjohtajalle, pääurakoitsijalle ja työmaan työsuojeluvaltuutetul-

Työsuojelu aina arvossaan

le. Altistavasta työstä on oikeus pidättyä.
!

!

!

Viime vuosien myrskykorjauksiin on tarvittu
"

Työsuojelukysymykset ovat tärkeä osa liiton edunvalvontatyötä varsinaisten työ-

enemmän pylväitä, kuin mihin verkostoyhtiöt

ehtosopimusasioiden hoidon rinnalla. Sähköalan töiden vaarallisuus ei ole hävin-

ja kyllästämöt ovat osanneet varautua. Työ-

nyt 2000-luvullakaan mihinkään sähkön perusluonteesta johtuen. Onnettomuuk-

maille on toimitettu asennettaviksi märkiä,

sia sattuu edelleen ja esimerkiksi kesä 2004 oli tässä suhteessa erityisen synkkä

kreosoottia tihkuvia pylväitä. Asentajat ovat al-

jakso, kuten Vasama uutisoi kyseisen vuoden syyskuun numerossaan:

tistaneet itsensä tälle perimää vaurioittavalle,

”Sähkötöiden vaarallisuus on tänä kesänä näyttäytynyt koko karuudessaan. Kovin kohtalo on osunut energia-alan sähköasentajien kohdalle. Loviisan ydinvoima-

lisääntymisvaaraa ja syöpää aiheuttavalle aineelle. Työstä ei ole pidättäydytty.

laitoksen vuosihuollon yhteydessä Empower Oy:n asentaja loukkaantui vakavasti

Kreosoottikyllästeisiä pylväitä käyttävät yh-

kuuden kilovoltin kojeistossa sattuneessa sähkötapaturmassa ja menehtyi myö-

tiöt perustelevat niiden käyttöä sillä, ettei yhtä

hemmin vammoihinsa. Kuusamossa riehuneen myrskyn tuhoja korjaamassa ol-

hyvää korvaavaa kyllästysainetta ole vielä löy-

lut Eltel Networks Pohjoinen Oy:n linja-asentaja sai niin ikään surmansa sähkö-

detty. Uusia kreosootilla kyllästettyjä pylväi-

tapaturmassa.

tä saa Euroopan unionin alueella käyttää poik-

Eltel Networksin ratasähköistystyömaalla Oulussa tapahtui myös erittäin vakava työtapaturma, jonka nuorta uhria on hoidettu palovammoihin erikoistu-

keusluvalla vuoteen 2018 asti. Toivottavasti
poikkeuslupaa ei jatketa!

neessa Kuopion yliopistollisessa sairaalassa.
Edellisten tapauksien lisäksi kesään mahtui useita muitakin työssä sattuneita sähkötapaturmia.”

Veijo Korhonen
työympäristöasiamies
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KEVÄTRISTIKKO

Nimi:
Osoite:
Lähetä vastauksesi 15.4. 2015 mennessä: Sähköliitto, Vasama-lehti, PL 747, 33101 Tampere. Oikein vastanneiden kesken arvomme yllätyspalkinnon.
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Teollisuuden palkansaajat
TP perää puolueilta ja
eduskuntavaaliehdokkailta
konkreettisia ehdotuksia
ja tekoja viennin
edistämiseksi. TP haluaa
nostaa teollisen toiminnan
ja etenkin vientiteollisuuden
menestymisen politiikan
ytimeen.

markkinajärjestöt eivät voi yksin ja

merkityksestä suomalaiselle yhteis-

omilla päätöksillään muuttaa Suo-

kunnalle. Kuvaavaa on, että puolu-

men suuntaa. Teollisen pohjan vah-

eiden eduskuntavaaliohjelmista saa

vistaminen ja vientiteollisuuden

hakemalla hakea sanaa vientiteolli-

toimintaedellytysten parantaminen

suus, vaikka se on suomalaisen hy-

vaatii myös poliittista sitoutumista.
Malinen muistuttaa, että suomalainen hyvinvointiyhteiskunta ei
selviä ilman menestyvää teollista

vinvoinnin ja julkisen talouden kivijalka, Malinen jatkaa.
Julkinen valta voi tehdä paljon
vientiteollisuuden toimintaedelly-

toimintaa. Säästäminen ja verojen

tysten parantamiseksi, mutta se

kiristäminen ei auta, jos vientiteol-

edellyttää aktiivista teollisuuspoli-

lisuuteen ei saada vauhtia.

tiikkaa. Tarvitaan sitoutumista vien-

Kampanja alkoi viikolla 10. Eh-

nin edellytysten parantamiseen ja

dokkaiden vientilupaukset julkais-

tekoja teollisuuden mahdollisuuk-

taan kampanjan Facebook-sivul-

sien edistämiseksi. Hajanaisesta ja

la (facebook.com/vientilupaus) ja

hapuilevasta teollisuuspolitiikasta

twitterissä (@vientilupaus). Vies-

on siirryttävä uutta luovaan, tavoit-

– Kutsumme poliitikkoja osallistu-

teihin liitetään lupauksen anta-

teelliseen kasvupolitiikkaan.

maan #Vientilupaus-kampanjaan.

neen ehdokkaan kuva. Kuvia ja lu-

– Teollisuuden palkansaajat ha-

Kampanjan tavoite on yksinkertai-

pauksia jaetaan myös Teollisuuden

luaa Suomeen kasvuhakuisen teol-

nen: puolueet ja eduskuntavaalieh-

palkansaajien jäsenliittojen netti-

lisuus- ja elinkeinopoliittisen stra-

dokkaat kertovat konkreettisia linja-

sivuilla ja sosiaalisen median pro-

tegian, kirkastaa Suomen EU-lin-

uksia siitä, miten he sitoutuvat pa-

fiileissa.

jaa, saavuttaa kansallisen yhteis-

rantamaan vientiteollisuuden ase-

Kuva: oLLI HäKäMIES

TP haastaa poliitikot
#Vientilupauskampanjaan

ymmärryksen teollisuuspolitiikan

maa, TP:n puheenjohtaja Jorma Ma-

taVoitteeLLiSeen

linen sanoo.

KaSVuPoLitiiKKaan

osaamisen kilpailuetuna suurem-

– Teollisuuden liitot haluavat syn-

paan rooliin ja tuoda työelämään

Vauhti VientiteoLLiSuuteen

nyttää eduskuntavaalien alla kun-

laatua, luovuutta ja muutosturvaa,

TP painottaa, että yritykset ja työ-

non keskustelua vientiteollisuuden

Malinen linjaa.

keinoista ja tavoitteista, nostaa

– Teollisuuden liitot haluavat synnyttää eduskuntavaalien alla kunnon keskustelua
vientiteollisuuden merkityksestä suomalaiselle yhteiskunnalle, sanoo TP:n
puheenjohtaja Jorma Malinen.

Allekirjoita sinäkin kansalaisaloite
nollatyösopimusten kieltämiseksi
!

Operaatio Vakiduuni on

Yli puolet suomalaisista haluaisi

rästä naisia oli 57 prosenttia ja mie-

sä ensimmäistä kertaa vuonna

lekirjoitusta. Lähde sinäkin mukaan

SAK:laisten nuorisojärjestöjen tam-

kieltää ns. nollatyösopimukset. TNS

hiä 43 prosenttia. Nollatyösopi-

2014. Työntekijämäärä oli 4 pro-

ja allekirjoita kansalaisaloite nolla-

mikuussa tekemä kansalaisaloi-

Gallupilla teetetyn kyselyn mukaan

muksella työskentelevät olivat pää-

senttia kaikista palkansaajista.

työsopimusten kieltämiseksi. Linkin

te, jonka mukaan työntekijöille pi-

58 prosenttia suomalaisista on sopi-

osin nuoria, lähes puolet oli alle

Nollatyösopimuksella tarkoi-

kansalaisaloitteen allekirjoittamisek-

täisi taata vähintään 18 tuntia työ-

musten kieltämisen puolesta.

25-vuotiaita ja 65 prosenttia oli alle

tetaan työsopimusta, jossa mini-

si löydät osoitteesta www.operaatio-

30-vuotiaita.

mityötuntien määräksi on sovittu

vakiduuni.fi

nolla tuntia.

hannu LuuKKonen

tä viikossa, ellei työntekijä omis-

Ns. nollatyösopimuksella työsken-

ta tarpeistaan halua tehdä lyhyem-

teli vuonna 2014 keskimäärin noin

Tietoa nollatyösopimuksella työs-

pää työaikaa esimerkiksi opiske-

83 000 suomalaista 15 - 64-vuoti-

kentelevistä kerättiin Tilastokeskuk-

lun takia.

asta palkansaajaa. Työntekijämää-

sen työvoimatutkimuksen yhteydes-

Päästäkseen eduskunnan käsittelyyn aloite tarvitsee 50 000 al-

Työttömyys
ei tahdo
helpottua
!

Sähköisillä aloilla työskentele-

vien työttömyys pysyi korkeana viime vuonna. Sähköalojen ammattiliiton työttömyyskassan jäsenten
kokonaistyöttömyysaste vuonna
2014 oli 10,5 %. Ansioturvahakemusten määrä on samalla tasolla,
kuin vuosi sitten tähän aikaan.
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JÄSENPALVELUT

KoonnuT: Jonna Heiniluoma

Jos olet Sähköliiton oppilasjäsen, et
maksa jäsenyydestäsi mitään, mutta et myöskään voi kartuttaa töitä tekemällä oikeuttasi ansiosidonnaiseen
työttömyyskorvaukseen.
Kaikkiin jäsenetuihin pääset kiinni liittymällä liiton maksavaksi jäseneksi. Sopimusalajäseneksi voit liittyä heti, kun työskentelet opiskelujesi ohella.
Voit liittyä Sähköliiton maksavaksi
jäseneksi heti, kun aloitat esimerkiksi kesätyön, on se sitten minkä alan
työtä tahansa. Maksavana sopimusalajäsenenä olet täysivaltainen liiton
jäsen ja kartutat oikeuttasi ansiosidonnaiseen työttömyyskorvaukseen
myös muista kuin sähköalan kesä- ja
pätkätöistä.

Jäsenmaksu on
verotuksessa vähennyskelpoinen

loin hän on opiskelemassa, suorit-

tävän lomakkeen löydät sivulta www.

toutustukea tai määräaikaista eläket-

sahkoliitto.fi/lomakkeet.

tä, on laitoshoidossa tai omaishoito-

ta paperiversiona Sähköliiton posti-

on palkattomalla vapaalla, osallistuu

tuksesta, puh. 03 252 0111.

liiton hyväksymään työtaisteluun, on
kannatusjäsenenä tai saa vakuutusyhtiön päivärahaa.

Jäsenmaksuvapaat
on ilmoitettava
Jos olet vapautettu jäsenmaksuista, velvollisuutesi on ilmoittaa jäsenmaksuista vapautumisen syy ja ajankohta Sähköliiton jäsenrekisteriin.
Kun ilmoitat jäsenmaksuvapaat rekisteriin, varmistat, että jäsenyytesi ja työttömyysturvaoikeutesi pysyvät voimassa.
Ilmoita jäsenmaksuvapaasi rekisteriin sähköisesti osoitteessa www.
sahkoliitto.fi > Verkkopalvelu > Jäsenrekisteri tai laita sähköpostia
osoitteeseen jasenrekisteri@sahko-

senmaksu aina kaikista ennakonpidätyksen alaisista palkkatuloista,
myös lomarahasta ja lomakorvauksesta, osa-aikatyöstä ja työstä, jota teet
saadessasi soviteltua työttömyyspäivärahaa.
Kun vuoden 2015 keväällä saat
esitäytetyn veroilmoituksen, kaiva
palkkalaskelmat esiin ja vertaa pidätettyjen jäsenmaksujen yhteismäärää
veroilmoituksessa mainittuun summaan. Määrien pitää täsmätä. Liiton jäsenmaksu on verotuksessasi vähennyskelpoinen, joten tässä asiassa
kannattaa olla huolellinen.

Kutsuuko intti?
Liiton maksava jäsen on oikeutettu
jäsenmaksuvapautukseen, jos on vailla ansiotuloja. Ammattiosaston jäsen
ei ole velvollinen maksamaan liittomaksua Kansaneläkelaitoksen maksamista korvauksista eikä sosiaaliavustuksen luonteisista maksuista.
Jäsen ei ole myöskään velvollinen
maksamaan liittomaksua ajalta, jol-

Tarkkana perintäsopimuksen täyttämisessä
Täyttäessäsi perintäsopimusta sinun
on valittava kahdesta vaihtoehdosta.
Rastita joko kohta ”Työnantaja perii jäsenmaksun” tai kohta ”Maksan
itse jäsenmaksun”.
Jos rastitat vaihtoehdon ”Työnantaja perii jäsenmaksun”, tulosta perintäsopimus ja toimita se työnantajalle tai palkanlaskijalle jäsenmaksuperinnän aloittamista varten. Varmista, että työnantaja tai palkanlaskija toimittaa perintäsopimuksen
Sähköliiton jäsenrekisteriin tai toimita työnantajan täyttämä sopimus
jäsenrekisteriin itse.
Työnantajalle toimitettu perintä-

liitto.fi.

sopimusilmoitus on valtakirja, jolla

Tee uusi perintäsopimus
aina kun työpaikka
vaihtuu

si. Valtakirja on voimassa toistaisek-

Kun vaihdat työpaikkaa, muista aina

antajaan päättyy. Valtuutus on voi-

tehdä uusi perintäsopimus. Se tarvitaan paitsi työnantajaperintää varten, myös silloin, kun maksat jäsenmaksusi itse.
Jos työnantajasi perii jäsenmaksun, toimita perintäsopimus työnantajalle tai palkanlaskijalle. Varmista,
että työnantaja toimittaa lomakkeen
Sähköliiton jäsenrekisteriin.
Jos maksat jäsenmaksusi itse, toimita itse perintäsopimus liiton jäsenrekisteriin.

Perintäsopimuslomake
löytyy netistä
Sähköinen perintäsopimuslomake
löytyy Sahkoliitto.fi:n etusivun vasemmassa reunassa olevan Liity jäseneksi -painikkeen kautta. Valitse
avautuvalta sivulta vaihtoehto ”Kun
vaihdat työpaikkaa, täytä tämä lomake”.

Kun vaihdat työpaikkaa, muista aina tehdä uusi perintäsopimus, jotta jäsenmaksusi perintä jatkuisi tauotta. Jos
maksat jäsenmaksusi itse, ilmoita tieto uudesta työnantajasta jäsenrekisteriin.

POHJANTÄHTI
2015

Perintäsopimuksen voit myös tila-

ajalla, suorittaa vapausrangaistusta,

Sähköliiton jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta tulosta. Maksa liiton jä-

Tulostettavan ja postitse lähetet-

taa ase- tai siviilipalvelusta, saa kun-

jäsenmaksu voidaan periä palkastasi, valtakirjan voi peruuttaa kirjallisesti ja valtuutus raukeaa, kun työsuhde valtakirjassa mainittuun työn-

Lähde Pohjantähti-leirille koko perheen
kanssa kokeilemaan uusia lajeja,
testaamaan kuntoa tai viettämään
rento lomaviikko. Leiri järjestetään
Kisakeskuksessa, Raaseporissa,
Kullaanjärven rannalla.

436 e/aikuinen
218 e/lapsi
252 e/aikuinen,
telttamajoitus
152 e/lapsi, telttamajoitus
(sis. majoitus, täysihoito
ja kaikki leirin aktiviteetit)
Sähköliitto tukee puolet
leirin hinnasta/henkilö.

Lisätiedot: Juha Jumisko, 050 60 306 tai juha.jumisko@sahkoliitto.fi
Ilmoittautumiset: Tiina Mäkkylä, 050 409 8469 tai tiina.makkyla@sahkoliitto.fi
(Kirjoita viestiin yhteystietojesi lisäksi kaikkien osallistujien nimet ja iät.)
ilmoittautumiset 15.4.2015 mennessä!
Sähköliiton kiintiö on paikat kolmelle perheelle. Jos perheitä ilmoittautuu enemmän
kuin paikkoja on tarjolla, Sähköliitto päättää osallistujat arpomalla.

massa, jos työsuhdetta jatketaan
enintään kuukauden kuluessa.
Seuraa tilinauhastasi, että jäsenmaksun perintä käynnistyy.

Jos maksat
jäsenmaksun itse

Hae Kaarniemen kesäviikkoja huhtikuussa!

Jos rastitat perintäsopimuslomak-

Kaarniemen kesä-, heinä- ja elokuun lomaviikkojen hakuaika on 1.–30.4.

keen ”Jäsenmaksun perintä”-koh-

Tiedustelut ja varaukset: Tapio Haikka, puh. 0440 557 841, mieluiten ilta-

dasta vaihtoehdon ”Maksan itse jä-

päivisin klo 12–20 tai tapio.haikka@sahkoliitto.fi

senmaksun”, jäsenrekisteri lähettää
sinulle kotiin maksuviitteet ja ohjeet
jäsenmaksujen maksamista varten.
Tässä tapauksessa perintäsopimusta
ei toimiteta työnantajalle.
Voit maksaa itse jäsenmaksut
kellon ympäri, kaikkina viikonpäivinä verkkopalvelun kautta osoitteessa www.sahkoliitto.fi > Sähköliiton verkkopalvelut > Jäsenrekisteri.
Verkkopalvelun kautta maksaessasi
et tarvitse erillisiä viitenumeroita.

Pidä jäsentiedot
ajan tasalla
Jos työnantajasi on vuokratyövoimaa

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

Sähköliitto mukaan
Jäsenedut.fi-palveluun
Sähköliitto tarjoaa jäsenilleen www.jasenedut.fi-palvelun veloituksettoman
käyttöoikeuden. Palvelun kautta saat satoja erilaisia jäsenetuja verkkokaupoista ja kivijalkamyymälöistä. Palveluun pitää rekisteröityä, koska alennukset saa vain ammattiliittoon kuuluva tai hänen perheenjäsenensä. Rekisteritietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tilaa rekisteröitymisen yhteydessä uutiskirje, niin saat joka kuukausi tiedot uusista eduista sähköpostiisi.

Kivijalkamyymälöissä saat edut tällä kortilla. Leikkaa irti ja pidä lompakossa.

!

Oppilasjäsen!
Pääsitkö töihin?

Jäsenrekisterin puhelinpäivystys 03 252 0303, arkisin kello 9.00–11.00 ja 14.00–15.00
Postitusosoite: Sähköliitto, jäsenrekisteri, PL 747, 33101 TAMPERE
Lisätietoa: www.sahkoliitto.fi ja jasenrekisteri@sahkoliitto.fi

välittävä yritys, voit ilmoittaa työnantajatiedon kohdalla käyttäjäyrityksen
tai toimialan, jolla työskentelet. Jäsenrekisteri tarkistaa tästä sopimusalatiedon.
Työpaikan vaihtumisen yhteydes-

Sähköliiton verkkokaupasta voit ostaa Sähköliiton logolla varustettu-

sä on hyvä tarkistaa myös, kuulut-

ja tuotteita. Tuotteet on mahdollista tilata myös ammattiosaston omalla

ko työpaikkasi, sopimusalasi ja ko-

logolla. Verkkokaupan kotisivulta löytyy ohjeistus, kuinka toimitaan, jos

tipaikkasi puolesta oikeaan ammat-

ammattiosasto haluaa tilata oman näköisiään tuotteita.

tiosastoon.

www.sahkoliitto.fi

Voit ilmoittaa ammattiosaston
muuttumisesta samalla ilmoituksella, jolla muutat työpaikkatietosi.
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Ain kiroillen työtäs tee
työ ärsyttää, lietsoo ja
provosoi. Elämme työtä
ja hengitämme työtä.
olemme usein työtä vailla,
vaikka meitä ei edes
huvittaisi tehdä töitä.
Kunnianosoituksena työlle
keräsimme kotimaisia
teoksia työmaailmasta
ja sen ulkopuolelle
jäämisestä.

nen on yleensä vaivansa väärti.”

malla Pasa&Atpon teos Eniten vi-

Jokaiselta työpaikalta löytyy naamoja, jotka ottavat päähän. Psykologit Satu Kaski ja Vesa Nevalainen

tuttaa työ (2013). Vitutuksen san-

kertovat teoksessaan Ikävät ihmiset

kareilta löytyy muutama valittu sana

- Kuinka selviytyä hankalien tyyppi-

niin duunareille kuin johtoportaalle.

en kanssa (2015) vaikeista ihmisis-

Erityisesti kesätyönhakijan mielen-

tä. Listaukseen pääsevät kaikki ih-

terveyden pelastaa parin sivun an-

miskunnan ihanuudet aina marttyy-

nos puhdasta vitutusta päivittäin.

reista drama queeneihin. Teokses-

Teos käsittelee koko työelämän

sa käydään loppupuolella kohta koh-

milla peltonen (toim.)

kossa. Kertomukset ovat läpileikka-

kaaren vituttavimmat paikat aina

dalta läpi, mitä hankaluudelle voi

päätöN – Novelleja työstä

us aikamme yhteiskunnasta, jossa

työnhausta eläkkeelle jäämiseen.

tehdä työpaikalla, ystävyyssuhteis-

& työttömyydestä

toiset heittäytyvät työn ulkopuolelle

Teoksen lopusta löytyy myös listaus

sa ja muissa suhteissa. Teos tyydyt-

”Ihminen luulee olevansa onne-

omasta päätöksestä, toiset jäävät ul-

sadasta paskimmasta ammatista.

tää varmasti ne, joiden oloa helpot-

kas, kun saa istua kaikki päivät toi-

kopuolelle tahtomattaan ja ne, joil-

taa työkaverin nimeäminen manipu-

mistossaan – omistaa korkokenkiä,

la on töitä, tukehtuvat aikataulujen-

autoja, elää mukavammin kuin ih-

sa väliin. Eri kirjoittajien kuvaukset

satu kaski & vesa Nevalainen

lähinnä ikävä muistutus niistä ihmi-

minen koskaan ennen häntä. Tä-

työstä, työttömyydestä ja elämästä

ikävät ihmiset – kuiNka

sistä, jotka haluaisi unohtaa. Kuten

hän sisältyy se looginen ristiriita,

ylipäätään osuvat naulan kantaan.

selviytyä haNkalieN tyyppieN

jo teoksen takakannessa lukee: ”Ku-

kaNssa

kapa ei olisi joskus tavannut han-

loijaksi tai laiskaksi. Muille teos on

”Vaikeat ihmiset imevät kaiken liike-

kalaa, vaikeaa tai ikävää ihmistä?”

pasa&atpo

nevän energiamme, vievät luottom-

Teoksen paras anti onkin siinä, että

tömyydestä (2014) on kokoelma

eNiteN vituttaa työ

me ihmiskuntaan ja kyynistävät koh-

se muistuttaa meidän jokaisen toisi-

Työ ja työttömyys -kirjoituskilpailun

”Työnhaku on ristiriitaista puuhaa.

ta meidät kaikki, ellemme sitä en-

naan sortuvan hankaluuteen. Oman

kirkkainta satoa. Teos on ilahdutta-

Oletusarvoisesti nimittäin työ on

nen ala hyppiä seinille voimattomas-

hankaluutensa voi testata teoksen

va pilkahdus novellikokoelmien jou-

paskaa, mikä tekee sen vapaaehtoi-

ta raivosta. Ihmisten hankaluuteen

lopusta löytyvällä testillä.

Päätön – Novelleja työstä & työt-
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tenmielistä puuhaa. Vähän kuin ilTyönhaku on hyvä aloittaa luke-

kuin pronssikaudella.”

t EKSt i: Jemin a mi c H e l s s o n

on vaikea puuttua, mutta puuttumi-

moittautuisi juurihoitoon.”

että teemme kenties enemmän työtä

!

sesta hakemisesta aavistuksen vas-

TYÖTTÖMYYSKASSA

Koonnut: Jonna Heiniluoma

LoMAuTeTTu,
ilmoita vuosilomasi ajankoh-

ta työttömyyskassalle hakemuksessasi. Liitä hakemuksen mukaan vuosiloma-ajan palkkaa
koskeva palkkatodistus
tai palkkalaskelma.

työttömyysturvalaki
11 luku 2 §: velvollisuus
tietojeN aNtamiseeN
Työttömyysetuuden hakijan on
annettava työttömyyskassalle etuuden myöntämiseksi ja
maksamiseksi tarvittavat tiedot.
Jos etuuden saajan olosuhteissa tapahtuu sellainen muutos, joka saattaa vaikuttaa oikeuteen saada etuutta tai pienentää etuuden määrää, hänen

katso myös: www.sahkoliitto.fi
> työttömyyskassa > jos sinut
lomautetaan

tulee viipymättä ilmoittaa muutoksesta työttömyysetuuden
maksajalle.

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

Jos joudut työttömäksi
tai lomautetuksi
Ilmoittaudu TE-toimistoon työnhakijaksi täyttämällä sähköinen ilmoit-

Jäljennös irtisanomisilmoituk-

tarkasta hakemuksesi

sesta tai lomautusilmoituk-

ja seN liitteet

tautumislomake osoitteessa www.te-

sesta.

Jotta hakemusten käsittely olisi

palvelut.fi viimeistään ensimmäise-

Jos olet sivutoiminen yrittäjä

mahdollisimman nopeaa, laadi ha-

nä työttömyyspäivänä. Oikeus työttö-

X

tai esimerkiksi omistat maata

kemuksesi huolellisesti. Tarkasta se

myysetuuksiin alkaa aikaisintaan il-

tai metsää, lähetä kassalle ko-

ja sen liitteet.

moittautumispäivästä lukien.

pio viimeksi vahvistetusta ve-

Kun kyse on työsuhteen päätty-

Noudata TE-toimiston antamia

rotuksestasi, eli tällä hetkellä

misestä, tarkasta että palkkatodis-

ohjeita, koska päivärahan maksami-

vuoden 2013 verotuspäätök-

tukseen on merkitty eriteltynä myös

nen saattaa muuten katketa. TE-toi-

sestä erittelyosineen.

muut mahdolliset ylimääräiset palk-

miston antamat lausunnot sitovat

Kopio eläkepäätöksestä, jos

kiot tai rahaerät, jotka on maksettu

saat osa-aika- tai osatyökyvyt-

työsuhteen päättyessä.

kassaa, eikä kassa voi maksaa päi-

Pääsiäisen maksupäivät:
ke 1.4. • to 2.4. • ke 8.4. • pe 10.4.

X

X

värahaa, ellei työnhakusi ole voi-

tömyyseläkettä.

massa.

Muutosverokortti etuutta var-

sesta, että siihen on merkitty mah-

X

Muista tarkastaa palkkatodistuk-

ten, jos olet hakenut verotta-

dolliset palkattomat ajanjaksot, ku-

NäiN haet

jalta uuden verokortin sosiaali-

ten lomautus, vanhempainloma,

aNsiopäivärahaa

etuutta varten.

palkaton virkavapaa tai palkaton sai-

Palkkatodistus vähintään työt-

rasloma.

Tulosta päivärahahakemus Työttömyyskassojen yhteisjärjestön www.

X

tyj.fi-sivulta kohdasta Lomakkeet.

tömyyttä edeltäneeltä 26 työs-

Tarkasta myös, että palkkatodis-

säoloviikolta. Todistuksessa pi-

tuksessa on palkanlaskijan yhteys-

Sieltä löydät samalla työttömyyskas-

tää näkyä ennakonpidätyksen

tiedot. Suhteellisen helppo tapa toi-

san tarvitseman palkkatodistuslo-

alainen tulo sekä siihen sisäl-

mittaa työttömyyskassalle kerralla

makkeen.

tyvät lomaraha ja lomakorvaus

kaikki ansiopäivärahan suuruuden

eriteltyinä. Lomarahaa ja lo-

laskemisessa tarvitsemamme tiedot

päivärahahakemus vähintään kah-

makorvausta ei pidä ilmoittaa

on pyytää palkanlaskijaa käyttämään

delta täydeltä kalenteriviikolta.

yhteissummana.

Työttömyyskassojen yhteisjärjestön

Täytä ensimmäinen työttömyys-

Jotta työttömyyskassa voi alkaa

www.tyj.fi:stä löytyvää palkkatodis-

maksaa sinulle päivärahaa, se tarvit-

tuslomaketta, jossa kaikki tarpeelli-

see paljon tietoa. Liitä hakemuksesi

nen on valmiiksi koottuna.

mukaan seuraavat dokumentit:

Työttömyyspäivärahahakemusten käsittelyaika
on tällä hetkellä noin 3 viikkoa.
Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Sivulta www.sahkoliitto.fi/tyottomyyskassa näet ajantasaisen
tilanteen, minkä viikon hakemuksia parhaillaan käsitellään.

Om du blir arbetslös
eller permitterad
Anmäl dig som arbetssökande
hos TE-byrån genom att logga in i

X

webbtjänsten på adressen www.tetjanster.fi senast den första arbets-

mälan

X

gå igeNom diN

jord- eller skogsbruk, bör du

aNsökaN och bilagorNa

din rätt att få arbetslöshetsdag-

sända kassan ett kopia av

Fyll i din ansökan noggrant för

penning inte fortsätter. Utlåtandet

senaste beskattningsbeslutet

att kassan kan handlägga den

som TE-byrån ger, binder kassan

med specifikationsdel

så fort som möjligt.

och kassan kan inte utbetala dagpenning ifall din jobbsökning inte

X

är i kraft.

Jos maksat itse jäsenmaksusi, tarkasta, että ne on maksettu työttömyyden alkuun saakka.
Päivärahan maksaminen viivästyy, elleivät jäsenmaksut
ole kunnossa.

X

ett kopia av pensionsbeslutet om du får deltidspension

När ditt arbetsförhållande
har tagit slut, kontrollera, att

eller delinvalidpension

arbetsgivaren antecknat möj-

ändringsskattekortet för för-

liga resultatarvoden, produkti-

mån ifall du har begärt ett

onsarvoden, osv. i ditt lönein-

du om dagpeNiNg

ändringsskattekort för so-

tyg. Även frånvaro utan lön

Skriv ut ansökningsblanketten på

cialförmånen

eller veckor under 18 timmar

ett löneintyg för minst 26

bör anmälas.

så här aNsöker

webbsidan www.tyj.fi > material >

Älä lähetä työttömyyskassaan kännykällä tai kameralla otettuja kuvia asiakirjoista, emme pysty
käsittelemään niitä tietojärjestelmässämme.

ifall du har företagsverksamhet som bisyssla eller äger

Mikäli hakemuksesta puuttuu tietoja, lisätiedot pyydetään, kun lomaketta käsitellään

Älä lähetä työttömyyskassaan alkuperäisiä asiakirjoja,
emme palauta niitä.

mälan eller permitteringsan-

ruktioner; annars är det möjligt att

Pyydämme välttämään käsittelyaikatilanteen tiedustelua puhelimitse, koska rauhoitamme etuuskäsittelijöiden työaikaa hakemusten käsittelyyn.

lösa dagen. Följ TE-byråns inst-

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

ett kopia av uppsägningsan-

blanketter. På samma webbsidan

X

arbetsveckor före arbetslös-

Kontrollera även, att lö-

hittar du blanketten på löneintyget

heten. I löneintyget upp-

neintygsgivarens namn, tele-

som kassan behöver.

ger din arbetsgivare förskott-

fonnummer och e-postadress

sinnehållning underkastad

finns i löneintyget. Arbetsgiva-

lön med alla tillägg; semes-

ren kan vid behov använda lö-

terpenning (semesterpre-

neintygsblanketten på webbsi-

komstrelaterad dagpenning behö-

mie) och semesterersättning

dorna www.tyj.fi > material >

ver arbetslöshetskassan vissa up-

meddelas specificerat. Se-

blanketter.

pgifter. Sänd kassan följande bi-

mesterpenning och semeste-

lagor:

rersättning anmäls skilt.

Fyll i första ansökningsblankett
för minst två fulla kalenderveckor.
För att kunna betala dig in-
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KURSSIT
ALUEELLISET
NUORISOTAPAHTUMAT
Osallistu kaikille alle 35-vuotiaille tarkoitettuihin alueellisiin nuorisotapahtumiin.
Tilaisuuksissa tutustutaan Sähköliiton ja paikallisten ammattiosastojen
nuorisotoimintaan.

AMMATTIOSASTOT YHDESSÄ
5.–6.9.2015 Ikaalisten kylpylä

Kaikkien ammattiosastojen toimihenkilöt kutsutaan yhteiseen tilaisuuteen,
jossa käsitellään:
• Sähköliiton ajankohtaisia kuulumisia
• Ideoita ammattiosastojen nuorisotoimintaan
• Ammattiosaston verotusta
• Työtaistelun järjestämistä

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

Sähköliitto korvaa majoituksen (2hh), matkakulut julkisten kulkuneuvojen

9.–10.10.

ROVANIEMI

hakuaika päättyy 25.9.2015

taksojen mukaan tai oman auton käytöstä 0,23 euroa/km vain mikäli näitä

• Työmaavalvontaa.

kuluja syntyy.

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

Ilmoittautumiset 21.8.2015 mennessä
tiina.makkyla@sahkoliitto.fi tai 050 409 8469

Sähköliitto korvaa majoituksen (ei paikkakunnalla asuville) ja
matkakulut liiton matkustusohjesäännön mukaan.
Ilmoittaudu mukaan tilaisuuksiin hakuaikoihin mennessä
tiina.makkyla@sahkoliitto.fi tai 050 409 8469.

LUOTTAMUSMIESTEN
PERUSKURSSI

7. - 11.9.2015 Kiljavan opisto, Nurmijärvi
Kurssin kohderyhmä:
Kurssin on tarkoitettu luottamusmiehille ja varaluottamusmiehille sekä ammattiosastojen puheenjohtajille. Kurssi soveltuu peruskoulutukseksi kaikille, joita kiinnostaa
työnantajien ja työntekijöiden yhteistoiminnan parantaminen työntekijöitten oikeuksia kehittämällä.
Kurssin tavoite:
on aloittaa luottamusmiehen perustaitojen oppiminen. Tavoitteena on myös, että tehtäväkokonaisuuden ymmärtäminen ja oikeuksien tiedostaminen auttavat selviytymistä työpaikalla.

VIRTAA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN
OMAAN JAKSAMISEEN

12.–13.9.2015 Varalan Urheiluopisto, Tampere

.
Avainsisältöjä ovat:
• luottamusmieheksi kehittyminen
• luottamusmiehen tehtävät ja yhteistyökumppanit
• luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet
• työoikeuden perusteet, mm. työsopimuslaki, yhteistoimintalaki

Yhteiskunnan ja työelämän muutokset tuovat jatkuvia haasteita luottamustehtävässä

• työehtosopimuksen tulkinta ja liiton apu

toimiville. Ajan puute ja riittämättömyyden tunne sekä uudenlaisten tehtävien hal-

• paikallinen sopiminen ja yhteistoimintamenettely

lintana liittyvä epävarmuus ovat arkipäiväisiä tuntemuksia.

• vaikuttaminen ja neuvottelutoiminta
• luottamusmiehen ja jäsenistön luottamus

Tällä kurssilla:
• Pysähdytään pohtimaan ”Miten minä itse nyt voin, mitä minulle kuulu?”

Työnantaja maksaa kurssilaiselle palkan kurssin ajalta sekä ateriakorvauksen (24,80

• Jaetaan kokemuksia ja saadaan vertaistukea toisilta luottamushenkilöiltä

€/päivä) opistolle. Liitto maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus kahden hen-

• Saadaan uutta tietoa mm. aivojen hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä.

gen huoneissa, opetus ja jaettava materiaali sekä matkakulut, vain mikäli niitä syntyy,

• Virkistäydytään kauniissa luontoympäristössä.

julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa käytettäessä vain auton kuljettajalle 0,23 €/km.

Kouluttajana toimii sosiaalipsykologi, työnohjaaja Pipsa Härkönen, TSL
Mikäli tarvitset majoitusta jo sunnuntaista ilmoita siitä etukäteen Kiljavan opistolle.
Sähköliitto korvaa majoituksen (2hh), matkakulut julkisten kulkuneuvojen taksojen

Sähköliitto maksaa majoituksesi.

mukaan tai oman auton käytöstä 0,23 euroa/km vain mikäli näitä kuluja syntyy.
Ilmoittautumiset 21.8.2015 mennessä

Lähetä kurssihakemuslomake osoitteella:

tiina.makkyla@sahkoliitto.fi tai 050 409 8469

Sähköliitto, PL 747, 33101 Tampere tai tiina.makkyla@sahkoliitto.fi.
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OSASTOT TOIMIVAT
001 Oulun Sähkötyöntekijäin

Ravintolan saunaosastolla, Raati-

Ammattiosasto N:o 1 ry

huoneenkatu 29, Hml. Pöytälät-

Sääntömääräinen kevätkokous pi-

kän ohessa seuraamme Suomi -

detään osaston toimistolla tiistaina

Slovakia peliä. Pikku napostelta-

28.4.2015 alkaen klo 17.00 (osoi-

vaa on tarjolla ja palanpainiket-

te: Rautatienkatu 16 D 46, sisään-

ta. Ilmoittautumiset 27.4. mennes-

käynti Rautatienkadun puolelta).

sä tatu.aallonvuori@ssab.com tai p.

Kokouksessa käsitellään sääntömää-

050 505 2279. Tervetuloa pelai-

räiset ja ajankohtaiset asiat. Esil-

lemaan!

lä mm. Volttipäivät 2015 Nallikaris-

Osastomme 60 v. juhlamatka

sa (volttipaivat.fi). Kaikki osaston jä-

Pärnuun 26. - 28.6.2015. Muuta-

senet ovat erittäin tervetulleita! Tul-

ma paikka vapaana. Tutustu mat-

kaa joukolla vaikuttamaan! Tilaisuu-

kaan ja aikatauluun www.hameen-

dessa kahvitarjoilu ja pientä purta-

linnansahkotyontekijat.fi Tieduste-

vaa. Internet: osasto001.fi - Hallitus

lut ja ilmoittautumiset rauno.vuo-

23.4.2015 ilmestyvään Vasamaan tulevat osastojen ilmoitukset pyydämme toimittamaan
maanantaihin 13.4.2015 kello 15.00 mennessä. Toimita osastosi ilmoitus sähköisesti lomakkeella:
www.sahkoliitto.fi/jasenpalvelut/osastot-toimivat/ilmoita-tapahtumasta

rinen@kolumbus.fi tai p. 040 522
005 Lounais-Hämeen sähkö-

3628. Toimi heti!

työntekijäin ammattiosasto ry
Sääntömääräinen kevätkokous pi-

020 Kotkan Sähköalantyöntekijäin

detään lauantaina 11.4.2015 klo

Ammattiosasto ry

12.00 Forssan järjestöjentalolla,

Ammattiosaston sääntömääräi-

Kuhalankatu 17. Kokouksen jälkeen

nen kevätkokous pidetään maanan-

ruokailu. Tervetuloa! -Hallitus

taina 20.4.2015 klo 19.00 osas-

021 Porin Seudun Sähköalan-

tekijät ry:n sääntömääräinen kevät-

Vireä 70-vuotias –
Vaasan ammattiosasto

työntekijät ry

kokous 29.4.2015 klo 16.30 osas-

Osaston kevätkokous pidetään kes-

!

ton toimitiloissa: Näsilinnankatu 33

kiviikkona 22.4.2015 kello 18.00

b A 25. Lisätietoa kotisivuiltamme:

Ravintola Liisanpuistossa. Esil-

www.osasto11.com. Paikalla kakku-

lä ovat sääntömääräiset asiat. Ko-

tarjoilu. Tervetuloa!

koukseen osallistuvien kesken arvo-

ton toimistolla, Vesivallinaukio 5 A,
011 Tampereen Seudun

48600 Kotka. Tervetuloa! - Hallitus

Sähköalantyöntekijät ry
Tampereen seudun sähköalantyön-

taan Kaarniemen lomaviikko ja kak013 Hyvinkään Sähköalan-

si neljän päivän jaksoa. Kahvitarjoi-

työntekijäin ammattiosasto ry

lu! Tervetuloa! - Hallitus

Hyvinkään Sähköalantyöntekijäin
ammattiosaston kevätkokous pide-

022 Lappeenrannan Seudun

tään 15.4.2015 klo 17.00 alkaen

Sähköalantyöntekijät ry

Hyvinkäällä ravintola Harlekiinissä.

Osaston kevätkokous pidetään

Kokouksessa käsitellään sääntömää-

16.4.2015 klo 18 osaston kokous-

räiset asiat. Osasto tarjoaa päivälli-

huoneella Väinölänkatu 25. Käsitel-

sen. Tervetuloa!

tävinä mm. sääntömääräiset sekä
muut esille tulevat asiat. Kahvitar-

014 Nokian Sähkötyöntekijät ry

Vaasan Sähkömiehet juhlivat

lut noin 300 jäsentä, joka näyttää

ja koulutuksella pyritään valvomaan

osastonsa 70-vuotispäivää 5.12.Ho-

olevan sähköalalla tarve Vaasan ta-

sopimusten ja lakien noudattamista.

telli Tropiclandia Rantasipin tiloissa.

lousalueella.

Ulkomaalaisen työvoiman käyt-

Osaston perustava kokous pidettiin

Osastoomme on vuosien varrel-

20.11.1944 Vaasan Sähkön ruoka-

la liittynyt pieniä maaseutuosastoja

la työehtosopimuksen valvontaan.

lassa, jossa osastomme sai nimek-

ns. ”liittokokousosastoja” jotka sai-

Osastomme on myös kansainvälisty-

seen Vaasan Sähkömiesten Ammat-

vat aikoinaan jokainen edustajansa

nyt, kun jäseniksi on liittynyt joitain

tiosasto. Perustajat olivat pääasiassa

kokoukseen.

EU-alueen kansalaisia.

Vaasan Sähkön asentajia mutta pian

Ammattikunnan ongelmat ovat

tö tuo haasteita myös Vaasan alueel-

Tilaisuuden yhteydessä juhlapu-

osastoon liittyi muidenkin yritysten

samat kuin valtakunnassa muualla-

palveluksessa olevia. Alkutaipaleel-

kin. Tuottavuuden ja ansiotason ko-

esittäytyi ja huomioi nykyisin eläk-

la osastomme kuului Metalliliittoon,

hottamiseksi luotu urakkatyö ei tun-

keellä olevan Seppo Aron pitkäaikai-

toisena kautena kuuluimme Ra-

nu kiinnostavat nykyisin asentajia

sen työn osaston toimihenkilötehtä-

kennusliittoon ja 70- luvulta saakka

ja työnantajat luottavat enemmän

vissä ja työpaikkansa pääluottamus-

Sähköliittoon.

ruoskan voimaan tuottavuuden ko-

miehenä.

Jäsenmäärä on viime vuosina ol-

heiden jälkeen nykyinen hallitus

hottamisessa. Työmaatarkastuksilla

joilu. Tervetuloa!

Osaston sääntömääräinen kevät024 Varkauden Sähköalan-

037 Satakunnan Energia-alan

tetään sääntöjen määräämät asiat.

tola Hakuninmäessä, Pyydyskatu 1,

13.4.2015 klo 18.00 Nokian Kei-

työntekijäin Ammattiosasto ry

ammattilaiset ry

Ennen kokouksen alkua voi hakea

29200 Harjavalta. Kokouksessa kä-

laamolla! Tervetuloa! - Hallitus

Osaston sääntömääräinen kevät-

Sääntömääräinen kevätkokous pide-

kabinetin viereisestä kahviosta kah-

sitellään sääntömääräiset asiat. Ter-

kokous pidetään maanantaina

tään torstaina 2.4.2015 klo 18.00

vin ja haluamansa lisukkeen ja kas-

vetuloa!

016 Haminan Sähköosasto ry

20.4.2015 klo 18.00 Varkauden

alkaen. Paikka: Miittinki sauna- ja

salla mainita, että lasku tulee ko-

Sääntömääräinen kevätkokous kes-

Portissa. Kokouksessa käsitellään

kokoustilat, Pohjoispuisto 4 (sisä-

kouksen listalle. Tervetuloa kokouk-

kiviikkona 8.4.2015 klo 18.00, hal-

sääntöjen sille määräämät asiat.

piha), Pori. Kokouksen jälkeen sau-

seen, toivottaa hallitus.

litus jo 17.30, Varuskuntakerhol-

Kokouksen jälkeen ruokailu.

na ja ruokailu. Ilmoittautumiset

la, Kadettikoulunkatu 3. Tervetuloa!

Osaston jäsenet tervetuloa!

27.3.2015 mennessä numeroon

041 Turun Seudun

21.4.2015 klo 17.00 osaston ti-

- Hallitus

044 701 2375. Tervetuloa!

Sähkötyöntekijät ry

loissa, Paasivuorenkatu 2 C, Helsin-

- Hallitus

Sääntömääräinen kevätkokous tors-

ki, 4. krs. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

taina 16.4.2015 klo 16.30 osas-

- Hallitus

kokous pidetään maanantaina

- Hallitus
Kesäretki Pärnuun 25.–28.6.

049 Helsingin Sähköalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous

2015. Sitovat ilmoittautumiset Yler-

032 Pudasjärven Sähköalojen-

mi Suvirannalle p. 040 518 3256.

ammattiosasto ry

038 Naantalin

ton toimistolla, Brahenkatu 13 A 4,

T: - 016 Hallitus

Kevätkokous perjantaina 10.4.2015

Voimalaitostyöntekijät ry

Turku. Esillä sääntömääräiset asiat.

klo 18.00 alkaen Fortumin sauna-

Sääntömääräinen kevätkokous pi-

Kahvi- ja voileipätarjoilu. Tervetuloa

työntekijät ry / eläkeläiset

osastolla. Tervetuloa!

detään Naantalin Ravintola Trapissa

mukaan! - Osaston hallitus

Kevätretki Tallinnaan 1.6.2015
nen Länsiterminaalissa klo 7.00.

018 Hämeenlinnan

049 Helsingin Sähköalan-

Sähkötyöntekijät ry

17.4.2015 klo 18.30. Kokouksen

Kevätkokous 26.3.2015 klo 18.00

036 Kuopion Sähköalan-

jälkeen osallistujille tarjotaan päiväl-

043 Porvoon Sähkötyöntekijät ry

Etelä-Hämeen OP:n tiloissa, Raati-

työntekijät ry

linen. Jäsenet tervetuloa! - Hallitus

Osaston seuraava kokous on

Laivalla käytössämme kaksi hyttiä,

9.4.2015 klo 18.00 alkaen Raksan

Tallinnassa kiertoajelu ja omatoimis-

toimistolla, Sibeliusbulevardi 36.

ta tutustumista kaupunkiin. Paluu-

Eckerö Linen laivalla, kokoontumi-

huoneenkatu 21, Hml (käynti sisäpi-

Osaston sääntömääräinen kevätko-

han puolelta). Kokouksessa käsitel-

kous pidetään tiistaina 14.4.2015

039 Tietoliikenne- ja

lään 2014 toiminta ja talous. Kor-

klo 18.00 osaston toimistolla, Suo-

Informaatiotekniikka os. 039

pisen Mikko Sähköliitosta vierailee,

katu 31 A 10, Kuopio. Käsitellään

Kevätkokous 21.4.2015 klo 17.30

046 Harjavallan Sähköalojen-

tule paikalle!

osaston sääntöjen kevätkokoukselle

Myyrmäen uimahallin kabinetti 2

työntekijät ry

laan klo 21.15. Matkalle ilmoit-

määräämät asiat. Tervetuloa!

krs. Myyrmäenraitti 4, 01610 Van-

Kevätkokous torstaina 9.4.2015 klo

tautuminen 20.4. mennessä Aap-

- Hallitus

taa. Kokouksessa käsitellään ja pää-

18.00 alkaen Harjavallassa, ravin-

po Lämsä p. 040 567 1974 tai

Pöytälätkäkisat pidetään
9.5.2015 klo 17.00 alkaen UP-

matka Tallinnasta klo 18.45, laivalla buffet-ruokailu, Helsingissä ol-
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OSASTOT TOIMIVAT
Markku Sallinen p. 040 503 8538,

8538 ja maksamalla varauksen 70

sa, Ruukintie 4, 60100, Seinäjoki.

hytissä. Lauantaina 16.5.2015 aa-

sella terminaaliin, josta laiva lähtee

sekä maksamalla 30 € tilille nume-

€/hlö tilille FI20651800138246,

Kokouksessa käsitellään sääntöjen

miainen ja buffet illallinen kuuluvat

kohti Uumajaa klo 9.00. Satamasta

ro FI4720651800138246. Matkan

viitenumero 1067. Loppusuoritus

määräämät asiat. Kokouksen jälkeen

hintaan. Viimeinen ilmoittautumis-

on järjestetty bussikuljetus Uumajan

viitenumero 1054. Tervetuloa virkis-

379 €/hlö tai (484 €/hlö 1-hengen

ruokailu. Tervetuloa! -Hallitus

päivä 27.4.2015. Omavastuuosuus

keskustaan, jossa syömme lounas-

täytymään!

huoneessa) 8.7. mennessä tilille

osaston jäsenille ja avecille 150 €.

ta. Laiva Vaasaan lähtee klo 18.00

Teemme ryhmämatkan Tervis Spa

FI20651800138246. Mukaan avec

058 Joensuun Sähköalan-

Ilmoittautuminen Kevätretkelle pu-

paikallista aikaa, ja perillä Vaasassa

-kylpylään, Viron Pärnuun, ajankoh-

sekä passi tai uuden mallinen hen-

työntekijä ry

helimitse Pertti Simola p. 040 722

olemme klo 23.30. Tarkemmat tie-

ta 30.8. - 6.9.2015 su-su. Mat-

kilökortti. Kokoontuminen Länsiter-

Pilkkikilpailut lauantaina

8621 tai nettisivujen kautta viisysi.

dot ja aikataulut kerrotaan paikan-

kan hinta 449 €/hlö 2-hengen huo-

minaalin 2. krs klo 7.00, jossa jae-

28.3.2015 klo 9.00 Koivuniemes-

sahkoliitto.fi

päällä. Ilmoittautumiset viim. 8.4.

neessa tai 554 € 1-hengen huo-

taan matkaliput. Tervetuloa virkis-

sä, Joensuussa. Ajo-ohje: Niinivaa-

neessa. Hintaan sisältyy: Saaga Mat-

täytymään!

ran Nesteen kohdalta oikealle Pe-

071 Vammalan sähkötyöntekijät ry

ja matka, nimi ja syntymäaika Kristi-

täikkölänkadulle, aja suoraan kun-

Osaston varsinainen kevätkoko-

an Rönnholm p. 050 574 9229 tai
kristian_ronnholm@hotmail.com

kojen palvelu, lähtöselvitys Helsin-

mennessä. Ilmoita viestissä Uuma-

gin terminaalissa, laivamatkat kan-

056 Ikaalistenseudun

nes tulet Sulkuniementien ja Kar-

us pidetään 14.4.2015, alkaen klo

sipaikoin, (laivassa varattu kaksi

Sähkötyöntekijät ry

huntien T-risteykseen. Käänny va-

18.00, Heinon Leipomossa, Sas-

hyttiä matkatavaroille), kuljetuk-

Sääntömääräinen kevätkokous

semmalle Sulkuniementielle ja aja

tamalankatu 70, Sastamala. Koko-

set Tallinnan satamasta bussilla ho-

10.4.2015 klo 18.00 Kukkurakos-

(alikulkutunneli) suoraan rantaan

uksessa esillä sääntöjen määrää-

Sähkömiehet ry os. 077

tellille ja takaisin. Opas mukana

ken voimalaitos, Ikaalinen. Käsitel-

(uimaranta). Sarjat: miehet, naiset,

mät asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Sääntömääräinen kevätkokous pide-

- Hallitus

tään 17.4.2015 klo 18.00 alkaen

077 Savonlinnan ja Lähiympäristön

bussissa. Majoitus 2-hengen stan-

lään kevätkokoukselle kuuluvat asiat

nuoret ja eläkeläiset. Kilpailujen jäl-

dard-luokan huoneissa, hotelli Ter-

sekä muut asiat, mm. kesällä 14. -

keen paistetaan makkaraa ja kahvi-

vis 1.- tai 2. talossa, puolihoito, jo-

16.8.2015 matka, Sähköliiton Kaar-

tellaan. Lisätietoja antaa Kari Hei-

074 Kuusankosken

hon sis. tulopäivänä päivällinen, läh-

niemen matkaohjelma. Kokouksen

nonen p. 050 454 7319. Tervetu-

Sähkömiehet ry / eläkeläiset

set ja muut esille tulevat asiat. Ter-

töpäivänä aamiainen, täysinä peril-

jälkeen syödään ja saunotaan. Mi-

loa! - Hallitus

Eläkejaoston huhtikuun kokous on

vetuloa. - Hallitus

Hotelli Pietari Kylliäisen Ruiskukka
kabinetissa. Asioina sääntömääräi-

läolopäivinä aamiainen ja päivällis-

käli samasta suunnasta tulijoita on

buffet (päivällisen voi vaihtaa lou-

useita, järjestellään kuljetus. Tiedus-

059 Lahden Sähköalan-

Kettumäen palvelukeskuksessa.

079 Haukiputaan Sähköalantyön-

naaseen), aamuvoimistelu, spa- ja

telut kuljetuksista Matti Inkinen p.

työntekijät ry

Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

tekijät ry

saunakeskus päivittäin klo 6.30 –

043 217 5571 tai matti.inkinen@

Kevätretki 2015 on risteily Tukhol-

17.00, lääkärin tuloseuranta konsul-

ippnet.fi Tervetuloa! - Hallitus

maan. Lähtö perjantaina 15.5.2015

taatiot, max 18 hoitokertaa tai ryh-

keskiviikkona 1.4.2015 klo 13.00

Osasto 079 kevätkokous pidetään
076 Vaasan Sähköalantyönteki-

torstaina 16.4.2015 kello 18.00

klo 14.00 linja-autoaseman tu-

jät ry

Laanilan Voiman kokoushuoneessa.

mäliikuntaa valikoimasta. Matkal-

057 Etelä-Pohjanmaan

ristipysäkiltä. Paluu sunnuntaina

Osasto järjestää jäsenille kokouspäi-

Kokoontuminen portilla kello 17.45.

le ilmoittautuminen 7.5. mennes-

Sähköalantyöntekijäin osasto ry

17.5.2015 klo 10.00 Helsingin sa-

vän risteilyn Wasa Linella Vaasas-

Osoite Typpitie 1. Ilmoita osallistu-

sä Aappo Lämsä p. 040 567 1974

Kevätkokous pidetään to 9.4.2015

tamaan, josta linja-auto kuljetus ta-

ta Uumajaan 15.5.2015. Matka al-

misestasi etukäteen, jarkko.vaisa-

tai Markku Sallinen p. 040 503

klo 18.00 hotelli-ravintola Almas-

kaisin Lahteen. Majoitus B-luokan

kaa pe 15.5. klo 8.00 kokoontumi-

nen@pvo.fi 15.4. mennessä! Koko-
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uksen jälkeen tutustuminen ekovoi-

myös pizzatarjoilu. Tervetuloa! -Hal-

156 Kauhavan Sähköalan-

Yleiskilpailu: 1. Esa Manninen

loppumajoitus Kaarniemessä ja sen

malaitoksen toimintaan. Tervetuloa!

litus

työntekijät ry

2.12. kg (Elenia), 2. Pertti Hieta-

voitti Juha Puhakka tuloksella 2600

Kevätkokous perjantaina 10.4.2015

nen 1.68 kg (Eläkeläiset), 3. Rai-

g. Rannalle jääneet pelasivat Mölk-

klo 18.00 Yrkkärin saunalla. Esillä

mo Salo 1.55 kg (Eläkeläiset), 4.

kyä ja paistoivat makkaraa sekä
nauttivat virvokkeita.

- Hallitus
112 Pieksämäen Sähköalan080 Heinolan Sähkömiehet

työntekijät ry

sääntömääräiset asiat, ym. Tervetu-

Ari Manninen 1.23 kg (Elenia), 5.

Ammattiosasto 80 ry

Sääntömääräinen kevätkokous tiis-

loa! - Hallitus

Kimmo Kemppi 1.19 kg (Elenia), 6.

Osaston kevätkokous pidetään per-

taina 14.4.2015 klo 18.00 Neste,

jantaina 17.4.2015 klo 18.00 alka-

Kaakinmäenkatu 16-20. Esillä sään-

161 Inkoon Voimalaitos-

7. Teuvo Raudus 0.87 kg (Eläkeläi-

työntekijät ry

en osaston mökillä. Kokouksessa kä-

tömääräiset ja muut esille tulevat

työntekijät ry

set), 8. Aimo Pohjola 0.78 kg (Elä-

21.2.2015 pilkkikilpailuiden tu-

sitellään mökkitonttimme kohtaloa.

asiat. Aiheena mm. osaston lakkaut-

Osaston kevätkokous pidetään tors-

keläiset 2.), 9. Pentti Laine 0.66

lokset. Miehet: 1. Ripatti Väinö

Kokouksen jälkeen lämpiää sauna ja

taminen ja matkalle ilmoittautumi-

taina 2.4.2015 kello 18.45 Vih-

kg (Eläkeläiset 2.), 10. Kari Haa-

4625 g, 2. Hiukka Seppo 2350 g,

grillikin kuumenee, joten pyyhkeet

nen. Tervetuloa! - Hallitus

ti Bowling:ssa Nummelassa, Juuri-

kana 0.57 kg, 11. Matti Tolsa 0.08

3. Mieskolainen Erkki 1540 g. Nai-

tie 2:ssa. Hallitus kokoontuu jo kel-

kg (Eläkeläiset 2.). Suurin kala pal-

set: 1. Ripatti Liisa 3750 g, 2.

136 Hämeen sähkömiehet ry

lo 18.00. Kokouksen jälkeen illan-

kinto: Kari Haakana 200 g ahven.

Lindström Merja 250 g, 3. Ilmonie-

083 Pargas Elbranchernas

Kevätkokous torstaina 23.4.2015,

viettoa ruokailun, keilauksen ja sau-

Joukkuekilpailu: 1. Elenia 4.540 kg,

mi Satu 80 g. Lapset: 1. Ilmoniemi

Avdelning rf

ravintola Kruuna & Klaava, Akaa.

nan merkeissä. Ilmoittautumiset il-

2. Eläkeläiset 4.100 kg, 3. Eläkeläi-

Ronja 25 g.

Sääntömääräinen kevätkokous pide-

Esillä kevätkokousasiat. Ruokailu.

lanviettoon 29.3. mennessä tommi.

set 2. 1.520 kg.

tään torstaina 9.4.2015 klo 18.30

Tervetuloa!

rummukainen@fortum.com / p. 040

ravintola Kamu, Skräbbölentie 2.

Hämeen Sähkömiehet järjestää

484 2848 tai antton.stigell@for-

020 Kotkan Sähköalantyöntekijäin
Ammattiosasto ry

Kokouksen jälkeen ruokailu. Terve-

Tarton matkan 21. - 24.5.2015.

tum.com / p. 040 564 5525. Esillä

tuloa! - Hallitus

Matkan hinta 379 €. Sitovat ilmoit-

sääntöjen määräämien asioiden li-

tautumiset 27.3. mennessä Timo
095 Säkylän Sähkömiehet ry

Rouhiainen p. 040 587 3596 tai

Kevätkokous 17.4.2015 klo 18.00

timo.rouhiainen@kotiportti.fi. Il-

Laineen saunalla, Feelintie 3, Eura.

moittautumisen yhteydessä mak-

166 Vaasan Sähkömiehet ry

Käsitellään sääntöjen määräämät

setaan 100 € ennakkomaksu tilille

Sääntömääräinen kevätkokous pi-

asiat. Lopuksi iltapala ja sauna. Ter-

FI7345107420039281.

detään perjantaina 24.4.2015 klo

vetuloa! - Toimikunta

löydät osoitteesta: www.sahko-

säksi osaston nimenmuutosasia. Ter-

tiin loistavissa keväisissä olosuh-

liitto.fi/sahkoliitto/organisaatio/

vetuloa!

teissa Kaarniemessä lauantaina

osastot_alueittain

14.3.2015. Pääpalkinto oli viikon-

144 Varkauden Seudun

kus, Hovioikeudenpuistikko 18, si-

100 Järvenpään Sähköalan-

Asennussähkömiehet ry

säpiha. Kokouksessa käsitellään

työntekijät ry

Osaston kevätkokous 17.4.2015 klo

osaston sääntöjen 7 § kevätkokous-

Kevätkokous 15.4.2015 klo 18.00,

18.00 liiton toimistolla Kauppaka-

asiat. Kahvitarjoilu ja kokouksen jäl-

Scandic hotelli, Asema-aukio, Jär-

dulla. Tervetuloa!

keen iltapala. Tervetuloa! -Hallitus

räämät asiat. Ruokailu kokouksen

Reglementsenligt vårmöte hålls
149 Kuhmon Sähköalantyöntekijäin

fredagen den 24.4.2015 klo 18.00

jälkeen. Info sihteeri p. 044 425

Ammattiosasto ry

i avdelningens utrymmen, fackcent-

2552.

Sääntömääräinen kevätkokous pi-

ralen Hovrättsespl 18, på innergår-

detään perjantaina 17.4.2015 klo

den. På mötet avhandlas vårmötets

104 Saarijärven Sähköalan-

18.00 Ravintola Eskobar:ssa. Ko-

ärenden enligt 7 §. Kaffebjudning

työntekijät ry

kouksessa esillä sääntöjen määrää-

under mötet och kvällsbit efteråt.

Kevätkokous torstaina 9.4.2015

mät asiat ja Volttipäivät 2015 Ou-

Välkommen! -Styrelsen

Summasaaressa klo 18.00, ruokai-

lussa. Kokouksen jälkeen ruokailu.

lu jo klo 17.00 alkaen. Sähköliiton

Tervetuloa!

edustaja paikalla.

178 Siilinjärven
Sähköalantyöntekijät ry

154 Pogostan Sähköalan-

Osaston sääntömääräinen kevät-

105 Vihdin Sähköalantyöntekijät ry

työntekijät ry

kokous järjestetään keskiviikkona

Sääntömääräinen kevätkokous pide-

Osaston sääntömääräinen kevätko-

22.4.2015 klo 17.00 alkaen. Paik-

tään Hiipun majalla pe 17.4.2015

kous pidetään Murginapirtillä tors-

kana ravintola Vintti, Kuiluntie 5,

klo 18.00. Esillä sääntöjen määrää-

taina 9.4.2015 klo 17.00 alkaen.

Siilinjärvi. Kokouksen päätteeksi

mät asiat. Kokouksen jälkeen pien-

Kokouksessa käsitellään sääntömää-

ruokailu. Tervetuloa! - Hallitus

tä purtavaa virvokkeiden kera. Myös

räiset asiat. Tervetuloa! - Hallitus

saunomismahdollisuus!! Tervetuloa!

Vietämme perinteiset pilkkikilpai-

tautuu tänä vuonna Tarttoon pe

pailu, pilkit ja onget mukaan. Ko-

PILKKIKILPAILUN
TULOKSET

22.5. – su 24.5.2015. Majoitumme

koonnumme Ilomantsin Nesteen

018 Hämeenlinnan

hotelli Tartussa. Menomatkalla myös

parkkipaikalle, josta siirrymme koh-

Sähkötyöntekijät ry

aamiainen laivalla (Eckerö Line).

teeseen. Paistamme makkarat ja

Pilkkikilpailu 7.3.2015 tulokset.

Paikkoja riittää 30:lle ja retken hin-

palkitsemme parhaat pilkkisaaliit.

Hieman tuulisessa kevätsäässä vie-

ta 50 € jäsen / 100 € seuralainen.

Tervetuloa!

– Hallitus
Perinteinen kevätretkemme suun-

lut lauantaina 11.4.2015 klo 9.00
alkaen. Jos jäätä ei ole, on onkikil-

Ilmoittautumiset ja tiedustelut To-

Sähköliiton osastot alueittain

Osaston pilkkikilpailut pidet-

18.00 osaston toimitilassa ay-kes-

venpää. Käsitellään sääntöjen mää-

059 Lahden Sähköalan-
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Voltti-ViSA ?

1. Mistä näytelmästä/musikaalista/elokuvasta ovat seuraavat laulut?
a) Puukko Mackie b) Rikas mies jos oisin
c) Puhu hiljaa rakkaudesta
2. Minkä maan pääkaupunki on?
a) Luanda b) Abu Dhabi c) Kingston
3. Minkä urheilulajin edustajia olivat
a) Väinö Kuisma b) Markku Tuokko c) Ludovika Jakobsson
4. Millä nimellä tunnetaan paremmin?
a) Jarkko Tapani Suo b) Jukka-Pekka Välimaa
c) Anita Riitta Helena Lindgren
5. Minkä bändin kappaleita ovat?
a) Älä mene njet njet b) Punaista ja makeaa
c) Äiti pojastaan pappia toivoi
6. Kuka on säveltänyt oopperan?
a) Nabucco b) Figaron häät c) Lentävä hollantilainen
7. Minkä vuoksi Suomessa liputetaan
a) 9.5. b) 24.10. c) 8.11.
8. Minä autojen tyyppimerkkejä ovat
a) Pulsar b) Camaro c) Sonata
9) Missä toisessa suomalaisessa seurassa ovat pelanneet seuraavat
legendaariset lätkäjätkät?
a) Matti Hagman, Hifk b) Urpo Ylönen, Tuto c) Teppo Numminen,
Tappara
10. Mille maalle kuuluvat seuraavat tunnetut paikat?
a) Kap Horn b) Hyväntoivonniemi c) Key West

tetty kilpailu sai liikkeelle mukavan osanottajamäärän, vaikka jäiden

mille p. 040 587 7748 viimeistään

155 Hissimiehet ry

ke 15.4.2015.

Sääntömääräinen kevätkokous pi-

teltu. Ahvensaaliit olivat kohtalaisen

detään lauantaina 18.4.2015 klo

hyviä ja kiertopalkintokin joukkue-

108 Nurmeksen Sähköalan-

18.00 Pasilan Saunatilat Oy:n ti-

kilpailussa sai uuden kiinnityksen,

työntekijät ry

loissa, osoitteessa Esterinportti 2,

hienoa Elenia! Tervaniemen kodalla

Kevätkokous pe 10.4.2015 klo

7 krs. 00240 Helsinki. Käsitellään

paisteltiin punnituksen jälkeen mak-

16.00 PKS:n toimitilat, Välitie 12,

osaston sääntöjen määräämät asiat.

karat ja naposteltiin Tatun järkkää-

Nurmes. Esillä sääntömääräiset ja

Ruokatarjoilu ja sauna. Hallitus ko-

mästä salaatipöydästä. Kiitos muka-

ajankohtaiset asiat. Kokouksessa

koontuu klo. 16.00. Tervetuloa!

na olleille!

kestävyydestä on jo yleisesti varoi-

VASTAUKSET
1. a) Kolmen pennin ooppera b) Viulunsoittaja katolla) c) Kummisetä
2. a) Angola b) Yhdistyneet Arabiemiirikunnat c) Jamaika
3. a) keihäänheitto b) kiekonheitto, kuulantyöntö c) taitoluistelu
4. a) Lauri Tähkä b) Kauko Röyhkä c) Anita Hirvonen
5. a) Eppu Normaali b) Popeda c) Kolmas Nainen
6. a) Verdi) b) Mozart c) Wagner
7. a) Eurooppa-päivä b) YK:n päivä c Isänpäivä
8. a) Nissan b) Chevrolet c) Hyundai
9. a) Hockey-Reipas b) TPS c) Tuto
10. a) Chile b) Etelä-Afrikka c) USA

mukaan. Tervetuloa!

Rauni Riihenperä 0.960 kg (SSAB),
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ELLEDNINGEN

Vi bygger Finland och Elektrikerförbundet
När deN här tidningen kom-

en anspråkslös förtjänstutveckling

arbetslösa har ökat med 36 000

FAckFörbuNdeNs klart störs-

la sin verksamhet och infria den

mer ut är det drygt tre veckor till

för löntagarna.

personer under avtalsperioden.

ta och gemensamma utmaning

presumtiva medlemmens förvänt-

för närvarande är det minska-

ningar.

riksdagsvalet. Två valfrågor ver-

Utgångspunkten för avtalet

kar vara på tapeten mer än an-

var att förbättra sysselsättning-

ga löntagarnas köpkraft framö-

dra, den ekonomiska politiken

en och den ekonomiska tillväxten.

och säkerhetspolitiken. Av par-

Har detta infriats? Efter att avta-

tiernas valprogram framgår par-

På vilket sätt kan man tryg-

de antalet fackförbundsanslutna.

På medlemsservicedirektio-

ver? Ekonomisnillena erbjuder

På vilket sätt kunde vi göra Elek-

nens förslag erbjuder Elektriker-

naturligtvis sina egna mediciner

trikerförbundet attraktivare och

förbundet en ny medlemsför-

let ingåtts har antalet arbetslösa

(måttfulla löner) för det ekono-

mer lockande? Vi måste jobba

mån i form av gratis juridisk hjälp

tiernas program för de komman-

ökat och den ekonomiska tillväx-

miska läget, och som brukligt är

mera på alla nivåer för att förbätt-

för sina medlemmar även i an-

de åren. Man kan också få be-

ten har sjunkit till den tredje sva-

vill de låta löntagarna betala för

ra organiseringen. Fackförbundet

dra än i anställningsfrågor. Med-

kräftat att man väljer rätt kandi-

gaste bland EU:s euroländer. En-

dem. En måttfull lönehöjningslin-

ska skapa en positiv bild av sig

lemsförmånen gäller avtalsbrans-

dat med hjälp av valmaskiner. De-

ligt EU-kommissionens prognos

je skulle som motvikt kräva lätt-

och sin verksamhet för presumti-

ch- och elevmedlemmar. Advo-

ras betydelse förutses öka i det-

utvecklas endast den cypriotiska

nader i lönebeskattningen, annars

va medlemmar. Den presumtiva

katbyrån Kasanen & Vuorinen till-

ta val. Kom ihåg att gå och rösta

och italienska ekonomin sämre än

försvagas löntagarnas köpkraft yt-

medlemmen måste känna att hen

handahåller telefonrådgivning. På

senast söndagen den 19 april!

den finländska bland euroländer-

terligare.

får trygghet och mångsidig servi-

basis av en undersökning våren

Du kan förhandsrösta i hemlan-

na under år 2015.

ce samt fina medlemsförmåner.

2014 anser personer som arbe-

ka läge känns till och med skat-

Vårt starka kort är den låga trös-

tar i elbranschen och som inte är

det 8−14.4. Bara genom att rösta

Enligt Statistikcentralens ar-

I statens nuvarande ekonomis-

kan du påverka Finlands utveck-

betskraftsundersökning fanns det

telättnaderna svåra. Även nä-

keln för medlemmarna att kunna

medlemmar i Elektrikerförbundet

ling under de följande fyra åren.

194 000 arbetslösa när syssel-

ringslivet kräver lönemåttfull-

påverka i medlemsförbundet.

att arbetslöshetsskyddet och bra

sättnings- och tillväxtavtalet träd-

het av löntagarna. Det gäller allt-

ArbetsmArkNAdspArterNA

de i kraft i oktober 2013, arbets-

så att hoppas att också näringsli-

har kommit överens om att beslu-

löshetsgraden var då 7,4 procent.

ta om en eventuell förlängning av

I Statistikcentralens senaste ar-

sysselsättnings- och tillväxtavta-

En person som överväger med-

medlemsförmåner hör till de vik-

lemskap tänker noga för hur

tigaste kriterierna. Det är skäl att

vet visar att de tar på sig sin del

pengarna används. Medlemskap

utveckla och förbättra medlems-

av ansvaret genom egna åtgärder.

i fackföreningsrörelsen är ingen

förmånerna även framöver.

betskraftsundersökning från ja-

Skattespekulationer med skatte-

självklarhet. När man blir med-

let med tre år före mitten av juni.

nuari 2015 var antalet arbetslö-

paradis ger inte en särskilt bra

lem väntar man sig att få ut-

hANNu LuukkoNeN

Sysselsättnings- och tillväxtavta-

sa 230 000 och arbetslöshetsgra-

bild av näringslivets fosterländska

delningen för medlemsavgiften.

Förbundssekreterare

let från hösten 2013 har betytt

den 8,8 procent. Också antalet

verksamhet.

Elektrikerförbundet måste utveck-

Jobba utomlands
och kvaliteten på inkvartering samt

du åker. I regel ska man alltid betala

hos ett utländskt företag är detta en

olycksfalls-, sjukdoms- och ansvars-

skatt antingen i det land där arbetet

person som söker sig till ett arbete.

försäkringar.

utförs eller i hemlandet. Som exem-

• Fyll i och ta med dig nödvändiga överföringsblanketter.
• Kräv ett verifikat över varje löneutbetalning.
• Om du arbetar på ett finländskt
företag gäller det finländska kollek-

pel kan nämnas att obetalda skatter
i Tyskland och i de nordiska länderna
kan utmätas i Finland.
• På den grå marknaden finns inget social-, arbetslöshets- eller annat
anställningsskydd.

tivavtalet. Kolla vilket kollektivavtal

land där arbetet utförs.
• På anställningen tillämpas från
första början de arbetslagar, socialskydd och kollektivavtal som gäller i

När en arbetsgivare sänder en arbets-

menderingsavtalet.

tagare från Finland utomlands för att

• Arbetstagaren har ingen rätt till

det land där arbetet utförs.

arbeta är detta en utsänd arbetstaga-

förmånerna i det finländska kollekti-

land där arbetet utförs kan inte un-

re. Man talar också om en utsänd ar-

vavtalet.

derskridas.

betstagare när arbetsavtalet inte un-

• Du har rätt till finländskt
löneskydd när du arbetar för en
finländsk arbetsgivare.
• En utsänd arbetstagare omfattas av finländskt socialskydd.
• En arbetstagare som sökt sig
till en arbetsplats utomlands omfatKontakta Elektrikerförbundets

stidsanställningens längd, plats där

tas av socialskyddet i det land där

centralkansli eller distriktskansli in-

arbetet utförs, arbetsuppgiftens hu-

arbetet utförs.

nan du åker utomlands för att job-

vudsakliga kvalitet, lön, löneutbe-

ba.

• Tillämpas lagstiftningen och bestämmelserna i kollektivavtalen i det

som gäller för det eventuella kom• Tvingande bestämmelser i det

!

För en person som sökt sig till ett
arbete:

• Kolla i synnerhet försäkrings-,

• Vanligtvis bekostar den arbetssö-

dertecknas förrän i det land där arbe-

kande resorna och bostaden själv om

tet utförs.

inget annat separat avtalats.

För en utsänd arbetstagare:
• Iakttas finländsk lag och finländskt branschkollektivavtal. Det

ObS!

är skäl att införa detta i kommende-

Gör upp ett skriftligt avtal med

ringsavtalet.

din arbetsgivare på förhand.

• Tvingande lagstiftning i det land
där arbetet utförs beaktas
• Arbetsgivaren betalar resekostnaderna och bostaden i enlighet med

Se till att ditt medlemskap är i
skick medan du arbetar utomlands.

talningsperiod, arbetstid, semes-

rese- och bostadsvillkoren samt ar-

gällande bestämmelser i kollektivav-

Kontakta ALLTID medlemsre-

Kom ihåg innan du åker:

ter, uppsägningstid, tillämpad lags-

betstiderna.

talet i respektive bransch.

gistret och kassan innan du åker

• Kräv ett skriftligt arbetsavtal. I

tiftning och kollektivavtal, dagpen-

utomlands för att jobba!

• Du kommer inte undan skatte-

ett arbets- och kommenderingsav-

ningens storlek och för vilka dagar

myndigheten, betala dina skatter.

När en arbetstagare på eget initiativ

tal ska åtminstone följande punk-

den utbetalas, hemresor som arbet-

Det är alltid skäl att kontakta skat-

reser utomlands och där skaffar sig

ter skrivas in: arbetsavtalsparter, da-

sgivaren betalar, reseersättning i det

temyndigheten för att utreda bes-

en arbetsplats eller med hjälp av en

tum när anställningen börjar, vis-

land där arbetet utförs, inkvartering

kattningen för utlandsarbete innan

arbetskraftsförmedlare tar anställning
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Närmare information: www.sahkoliitto.fi/edunvalvonta/ulkomaille_toihin
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Fluke 1654B
Sähköasennustesteri
Fluke 1654B on Fluken uusin 1650 –sarjan
asennustesteri. Se on vain päivitetty vastaamaan
mittauslaitteiden tehokkuustarpeita paremmin.

• Testaa asennukset SFS-6000 standardin mukaisesti
• Kaksoisnäyttö näyttää oikosulkuvirran ja

+

silmukkaimpedanssin tulokset samanaikaisesti

si
lleenmyyjältä
Kysy Fluke-jä , 1653B-TPOLEKIT/F
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Fluke 1652CIT/F erikoistar htaista
EK
OL
TP
Banko
tai 1654
ww.fluke.fi/aj
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30
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va

• Suojajohtimen jatkuvuusmittaus
• Nopea suuren testivirran silmukkaimpedanssitesti
• Vikavirtasuojan laukeamisaika ja -virtamittaukset
• Nollausadapteri mittausjohtojen nopeaan nollaukseen
• B-tyypin vikavirtasuojien testaus
• Laajennettu muisti
Fluke 1652C05-TPOLEKIT: 67 597 43
Fluke 1653B05-TPOLEKIT/F: 67 597 44
Fluke 1654B05-TPOLEKIT/F: 67 597 45

©2015 Fluke Corporation

Edulliset 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
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Lisätietoa tuotteista ja tarjouksista löydät: www.fluke.fi/ajankohtaista

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 23 80 €/kpl ja yli 9 kpl vain 22 €/kpl

G U 5 , 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 13 98 €/kpl, yli 9 kpl vain 12 70 €/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 13 80 €/kpl, yli 9 kpl vain 12 50 €/kpl

Joutnantie 76, 25500 Perniö, puh 02 72 72 00,

w w w. finnparttia.fi
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Kun haluat olla
nopein!

Tee aloite ja ota pikajousiliittimet käyttöön!
Pikajousitekniikalla (Push-in)
varustettujen tuotteiden kytkeminen on nopeaa, kevyttä ja helppoa.
ohuetkin johtimet kiinnittyvät varmasti
ja ilman työkaluja. Johdin irrotetaan
helposti painamalla lukituksen vapautuspainiketta ruuvitaltalla tai esimerkiksi kuulakärkikynällä.
hyödynnämme pikajousitekniikkaa
muun muassa rivi-, piirikortti- ja
M12-liittimissä, ylijännitesuojissa,
PLC-releissä sekä automaation
i/o-järjestelmissä.

Asentajien suosikki numero 1!
© Phoenix ContACt 2015
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Lisätietoa (09) 350 9020,
myynti@phoenixcontact.com tai
www.phoenixcontact.fi

