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Sahaa liittosi kortilla jopa
17% alennus vakuutuksista

Ammattiliittosi jäsenkortti on mitä parhain etukortti. Meillä et muita
tarvitse. Säästät heti selvää rahaa jopa 17% vapaaehtoisten vakuu-
tusten maksuista, kun kuulut liittoon ja keskität meille vakuutuksesi.
Lue lisää eduista turva.fi/sahkoliitto

Olemme asiakkaidemme omistama keskinäinen vakuutusyhtiö ja tarjoamme
erityisesti ammattiliittojen jäsenille etuja ja räätälöityjä tuotteita. Palvelemme
numerossa 01019 5110ma–pe 8–18 sekä verkossa osoitteessawww.turva.fi



VA S AM A 6 / 2 0 1 5 3

sähkömiehet päättivät kutsua kool-

le oman liiton perustamiskokouk-

sen Tampereelle 30.10.1955, siellä

Sähköliitto sitten järjestäytyikin.

Näissä historiallisissa tunnelmis-

sa oli hauska tavata liiton jäseniä eri

puolilta Suomea ja nauttia rennos-

ta yhdessäolosta, merellisistä maise-

mista ja monipuolisesta ohjelmasta,

josta kiitos järjestäjäosastoille.

Sähköliitto ei erityisiä 60-vuotis-

juhlia järjestä vaan vietämme koko

vuotta juhlavuotena, joka huipentuu

syksyn edustajiston kokouksessa.

Aurinkoista loppukesää!

Martti alakoski

Sähköliiton puheenjohtaja

VASAMA 6
Kannen kuvassa: Sakari Lehtonen
Kuva: Emmi Kallio

Julkaisija:

Sähköalojen ammattiliitto ry

Elbranschernas

fackförbund rf.

Postiosoite: PL 747

33101 Tampere

Puhelin: 03 252 0111

Faksi: 03 252 0210

Sähköpostiosoite:

vasamalehti@sahkoliitto.fi

etunimi.sukunimi@sahkoliitto.fi

Päätoimittaja: Martti Alakoski

Vastaava toimittaja: Riitta Kallio
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Palkansaajalehdet –

Löntagartidningar

PALE ry:n jäsen

Noudatamme Julkisen sanan neu-

voston määrittelemää hyvää journa-

listista tapaa.

Painopaikka: Sanomala, Vantaa

Ilmoitushinnat tekstisivulla:

Mustavalko

2,25 €/pmm

Neliväri-ilmoitukset

3,00 €/pmm

Työpaikkailmoitukset ja

ammattiosastot -50 %

Mainostoimistoalennus -15 %

Ilmoitusmyynti:

Ekamedia/Tmi Emmi Kallio

Kalevanpuistotie 21 B 56

33500 Tampere

Puhelin: 044 344 4414

emmi.kallio@ekamedia.net

Lehden tilaushinta:

30 €/vsk kotimaa

40 €/vsk ulkomaat

Sähköalojen

ammattiliiton

jäSenlehti.

Perustettu 1957

lehti ilmestyy

10 kertaa vuodessa.

Seuraava Vasama ilmestyy

24.9.2015

aineistot 14.9. mennessä.

sÄHkÖJoHto

Palkanalennuksetko vaihtoehto?
Lomat on pidetty ja nautittu loppu-

kesän lämmenneistä ilmoista. Itse

en lomallani juuri sateisesta kesäs-

tä kärsinyt. Sain tehtyä kaiken, mitä

olin suunnitellutkin, koska lomiini ei

kuulu aurinkorannoilla löhöily. Toi-

vottavasti kaikilla kesä kului yhtä hy-

vin akkuja ladatessa, jotta jaksaisim-

me vastata syksyn haasteisiin.

Haasteita kyllä palkansaajilla riit-

tää, koska nykyinen hallitus asetti

meidät selkä seinää vasten ja vaatii

viiden prosentin palkanalennuksia

työaikaa pidentämällä. Muutoin työt-

tömät, lapsiperheet ja eläkeläiset

uhkaavat joutua palkansaajien ohel-

la merkittävien toimeentuloheiken-

nysten kohteeksi ja samalla yritysten

kilpailukyvyn maksumiehiksi.

SAK:laista palkansaajakenttää är-

syttää eniten tällainen vastakkain-

asettelu ja varsinkin se, kun esityk-

sessä työnantajapuolta ei millään ta-

valla talkoisiin patisteta. SAK:n hal-

litus linjasi selkeästi esitetyn yh-

teiskuntasopimuksen yksinomaan

työmarkkinasopimukseksi, sillä työ-

markkinajärjestöt siinä ovat keskei-

sessä asemassa.

SAK:n hallitus tyrmäsi yksimie-

lisesti kokonaistyöajan pidentämi-

sen. Työaikaa me haluamme lisää

vain työttömille ja osa-aikatyötä te-
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liitto ajaa etuasi

standardi uudistui

sähköliitto 60: lakipalvelut

50 vuoden työsuhde

avustusmatkoja aunukseen

Hyvinvointia sähköllä

Voltti-päivät nuortuivat

tilaa kalenteri ja Vasama!

Jäsenpalvelut

Haaveesta totta

työttömyyskassa

osastot toimivat

kurssit

Elledningen

sähköliittolaisten golf-kisa

Järjestäytymään

keville. Totesimme myös, ettei maan

hallituksen asettamaa viiden prosen-

tin tuottavuushyppyä saavuteta ko-

konaistyöaikaa pidentämällä. Sillä

saattaisi olla päinvastaisia vaikutuk-

sia. Miten kävisi esimerkiksi työssä

jaksamiselle, sairauspoissaoloille ,

työmotivaatiolle.

Itse olenkin todennut, että pal-

kansaajat suostuvat mieluummin

alentamaan palkkaansa kuin luopu-

van vapaistaan. Ja kun palkanalen-

nusten pitäisi koskea kaikkia, niin

ainoaksi mahdollisuudeksi jäisi ai-

noastaan sisäinen devalvaatio, jol-

loin mukana olisivat myös teollisuu-

den raaka-aineet. Sellaisessa yh-

teiskuntasopimuksessa kaikki olisi-

vat osallisena ja se tarkoittaisi elin-

tason laskua.

Fennovoiman omistusrakenne on

puhuttanut pitkin kesää ja piti mei-

tä kaikkia jännityksessä. Ydinvoi-

man kannattajana olen tyytyväinen

Fortumin mukaantuloon hankkee-

seen ja takaamaan riittävän kotimai-

sen omistuspohjan. Jos hanke oli-

si kariutunut, olisimme perusvoiman

osalta ihmeissämme siinä vaiheessa,

kun Loviisan voimalayksiköt vuosina

2024 ja 2027 tulevat käyttöikänsä

illansuuhun.

Olemme jo nyt liian riippuvaisia

tuontisähköstä. Siksi toivon maan

hallitukselta nopeita kauaskantoisia

päätöksiä koskien energiapolitiikkaa.

Ei tuuli- ja aurinkosähkö tule kor-

vaamaan perustuotantoa vaan kor-

keintaan täydentämään omavarai-

suutta.

Biopolttoaineella toimivat yksi-

köt ovat myös tulevaisuutta, jos nii-

hin investoivia tahoja löytyy. Niil-

lä korvattaisiin tulevaisuudessa hiil-

tä käyttäviä yksiköitä. Nyt kuitenkin

pörssisähkön hinta on niin alhainen,

ettei investoijia löydy ja polttoainei-

den hintaero ratkaisee, mitkä yksi-

köt käyvät.

Maan hallitukselta tarvitaan myös

nopeita päätöksiä meidän varavoi-

makapasiteettiamme koskien. Poh-

jolan Voima ilmoitti sulkevansa Kris-

tiinankaupungin- ja Porin Tahkoluo-

don voimalaitokset, syynä ”varavoi-

marenkaasta” putoaminen. Tällai-

nen päätös aiheuttaa työpaikkojen

menetyksiä ja koskee myös merkittä-

västi Sähköliiton jäsenkuntaa.

säHköLiiton jäsenkunta kokoon-

tui elokuun toisena viikonloppuna

suurilukuisesti Ouluun viettämään

liittomme juhlavuoden Volttipäiviä.

Oli kulunut 60 vuotta sähkömies-

ten legendaarisista retkeilypäivis-

tä Oulussa. Silloisilla retkeilypäivillä

Sähköliiton Volttipäiville saapuneet pääsivät ihailemaan Oulun Nallikarin upeaa iltaruskoa

kylpylähotelli Edenin maisemaravintolasta. Lisää Volttipäivien tapahtumista sivuilla 11-13.
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TeksT i ja kuva: riitta kallio

Työsopimus on yksi tärkeä työ-
suhteen ehtojen määrittä-
jä. Työsopimus on syytä aina

tehdä kirjallisesti, vaikka työsopimus
voidaan työsopimuslain 1 luvun 3 §:n
1momentinmukaan tehdämyös suul-
lisesti tai jopa sähköisesti.
– Yhtä lailla siis suullisesti tehty työ-

sopimus on pätevä ja osapuolia sitova.
Riitatilanteessa ja mahdollisessa oi-
keudenkäynnissä suulliseen työsopi-
mukseen saattaa kuitenkin liittyä mo-
nia näyttökysymyksiä tai jopa näyttö-
ongelmia siitä, mitä todella on sovittu,
muistuttaa Sähköliiton lakimies Mira
Snellman.
Hän painottaa sitä, että työsuhteen

aikana työtehtävät tai muut työsuh-
teen ehdot saattavat muuttua olennai-
sestikin siitä, mitä työsuhteen alussa
oli sovittu. Työsuhteen olennaisen eh-
don muuttaminen edellyttää pääsään-
töisesti aina sopimista muutoksesta.

Kirjallinen työsopimus
tehtävien muKaiseKsi!
Ei ole lainkaan tavatonta, että työsuh-
teen aikana työnantaja ja työntekijä
sopivat muutoksista työtehtäviin tai
muihin työsuhteen ehtoihin.

”huolehdi, että työsopimuksesi
vastaa sovittuja ehtoja!”

– Tällaisessa tilanteessa tulee aina
muistaa huolehtia siitä, että myös kir-
jallinen työsopimus päivitetään tosi-
asiallista tilannetta ja sovittuja ehto-
ja vastaavaksi. Työsopimuksen päivit-
tämistä suullisesti sovitunmukaiseksi
ei myöskään saa jäädä kovin pitkään
odottelemaan. Työsopimuksen päi-
vittämistä on hyvä vaatia työnantajal-
ta todisteellisesti, koska työsopimuk-
sen päivittämättä jättäminen saattaa
jossain tilanteessa johtaa työntekijän
kannalta ikävään lopputulokseen, Mi-
ra Snellman opastaa.
Hän kertoo tuoreesta tapaukses-

ta, jossa tietoliikenneasentajana työs-
kennellyt Sähköliiton jäsen jäi ilman
korvauksia päivittämättömän työso-
pimuksen takia.
– Tietoliikenneasentajan kohdalla

työsopimuksen päivittämättä jättämi-
nen vastaamaan todellisia työtehtäviä
johti käytännössä työsuhteen päätty-
miseen. Korvaukset työsuhteen päät-
tämisestä evättiin sekä käräjillä että
hovioikeudessa. Helsingin hovioike-
us antoi asiassa tuomionsa tänä ke-
väänä.

päivityKset tehtävä viiveettä
Snellman kertoo, että asiassa oli ly-
hykäisyydessään kysymys siitä, oliko
irtisanottu T tietoliikenneasentajan
asemassa vai työnjohtajan asemassa
irtisanomishetkellä.

– Tietoliikenneasentajana alun pe-
rin työskennellyt T siirtyi vuoden
2010 lopulla työnjohdollisiin tehtä-
viin. Työsopimuksen päivittämisessä
toimihenkilötason sopimukseksi oli
usean kuukauden viive. Toimihenki-
lötason työsopimus tehtiin vasta myö-
hään keväällä 2011. Työnjohdollinen
tehtävä ei kuitenkaan osoittautunut
T:n odotustenmukaiseksi. Yhtäältä tä-
män ja työpaikan ilmapiirin vuoksi se-
kä kokemansa epäasiallisen kohtelun
vuoksi T pyysi siirtoa takaisin vanhoi-
hin tietoliikenneasentajan tehtäviin-
sä. Syksyllä 2011 siirto toteutui.
Snellman harmittelee, että työso-

pimusta ei tälläkään kertaa päivitetty
heti vastaamaan uutta tilannetta.
– T kertoi oikeudessa kyselleensä

työsopimuksensa perään, mutta ho-
vioikeuden tuomion perusteella ei il-
meisesti kuitenkaan tarpeeksi pon-
nekkaasti. Yhtiössä alkoi yt-neuvotte-
lut syksyllä 2011 koskien toimihenki-
löitä. T:n Suureksi järkytykseksi hänet
irtisanottiin käytyjen yt-neuvottelujen
jälkeen.

liitto antoi oiKeusapua
Tietoliikenneasentaja haki Sähkölii-
ton avustuksella korvauksia työsuh-
teensa päättämisestä. Oikeudenkäyn-
nissä oli riidatonta, ettei perusteita
työsuhteen irtisanomiselle ollut ole-
massa, mikäli T katsottaisiin työnte-

kijäasemassa olevaksi. Riitaa oli aino-
astaan siitä, oliko T toimihenkilö vai
työntekijä irtisanomishetkellä.
– Mikäli T olisi katsottu työntekijä-

asemassa olevaksi, hän olisi saanut
korvauksia työsuhteen perusteetto-
masta päättämisestä, Snellman huo-
mauttaa.
Työnantaja vetosi oikeudenkäyn-

nissä kirjalliseen työsopimukseen,
jonka mukaan T oli työnjohtaja ja toi-
mihenkilö. Asiassa kuultiin myös
useita henkilötodistajia, jotka kertoi-
vat T:n tehneen tietoliikenneasenta-
jan tehtäviä. T itsekin todistajien li-
säksi kertoi työskennelleensä kentällä
tehden muun muassa sähköasennus-
töitä mastoissa ja rakennuksilla.

Asiassa tuli oikeudessa selvitetyk-
si myös, ettei T tehnyt ennen irtisano-
mistaan mitään työnjohdollisia työ-
tehtäviä. Häntä ei ollut edes perehdy-
tetty näihin tehtäviin, eikä häntä kut-
suttu työnjohdon viikkopalavereihin.
T:n esimies oli työnjohtajan asemas-
sa oleva henkilö, eikä suinkaan linja-
organisaatiossa ylempänä oleva joh-
taja. T oli pitänyt myös niin sanottu-
ja pekkaspäiviä, joita toimihenkilöil-
lä ei ollut.
– Monet tosiseikat T:n puolesta esi-

tetyssä todistelussa viittasivat selväs-
ti siihen, että käytännössä T oli työs-
kennellyt tietoliikenneasentajana en-
nen irtisanomistaan ja että tämä oli ol-

Lakimies Mira snellman auttaa

sähköliiton jäseniä työsuhteisiin

liittyvissä riidoissa. Liiton hallitus

päättää, ketkä voivat saada

ilmaisen oikeusavun.

”Työsopimuksen
päiviTTämisTä on
hyvä vaaTia
TyönanTajalTa
TodisTeellisesTi...”
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lut hänen siirtymisensä tarkoituskin.
Oikeus kuitenkin arvioi asian toisin,
Snellman harmittelee.

”iKävä muistutus Kirjallisen
työsopimuKsen tärKeydestä”
Käräjäoikeuden tavoin hovioikeus
päätyi pitämään T:n esittämää näyttöä
vahvempana näyttönä kirjallista työ-
sopimusta ja työnantajan todistajien
kertomuksia.
– Hovioikeuden tuomion peruste-

luista ilmenee, että kirjallisella työso-
pimuksella on ollut ratkaisun loppu-
tuloksen kannalta painoarvoa yhtääl-
tä sen kanssa, ettei T hovioikeuden
mukaan ollut työsuhteen aikana puut-
tunut asemaansa liittyneeseen epäsel-
vyyteen, Mira Snellman huomauttaa.
Hänenmielestään tuomiota voidaan

kritisoida moneltakin kantilta.
– Työntekijän suojelun periaatteen

mukaan epäselvässä tilanteessa asia
tulisi ratkaista työntekijän edun mu-
kaisesti. Tässä periaate ei mielestä-
ni toteutunut lainkaan. Käytännös-
sä työntekijä sai kantaa vastuun siitä,
ettei työnantaja ollut hänen pyynnös-
tään huolimatta päivittänyt kirjallista
työsopimusta, Snellman toteaa.
Hän pitää ymmärrettävänä, ettei

kirjallisen työsopimuksen sisältö tai
työsopimuksen päivittämisen vaati-
minen työnantajalta todisteellises-
ti ole arjessa päällimmäisenä työnte-
kijän mielessä, etenkään silloin kuin
ongelmia ei ole.
– Hovioikeuden tuomio on kuiten-

kin ikävä muistutus siitä, että työnte-
kijän pitää muistaa olla valpas ja huo-
lehtia omalta osaltaan, että työsuh-
teen ehdot ovat myös kirjallisessa työ-
sopimuksessa ajan tasalla.

SFS 6002 sähkötyöturvallisuus-
standardi uudistui keväällä.
Merkittävimpiä uudistuksia oli

jännitetyöalueen muutos ja työsken-
telymenetelmien turvallisuussääntö-
jen tarkennukset. Myös vastuuhenki-
löiden ja vastuutasojen määritelmiä
uudistettiin.
– Uudessa standardissa esimerkik-

si jännitteettömyyden varmistamista
painotetaan aiempaa enemmän ja työ-
maadoittamisen ohjeita on täsmen-
netty, arvioi työympäristöasiamies
Veijo Korhonen Sähköliitosta.
Jännitetyön raja alle kilovoltin jän-

nitteillä aleni uudessa standardissa
nollaan (ennen 5–20 cm), eli työ on
jännitetyötä vasta, kun kosketetaan
jännitetyökalulla jännitteistä osaa.

työturvallisuutta
ei heiKennetty
– Joku voisi ajatella, että työturvalli-
suutta on heikennetty. Siitä ei kuiten-
kaan ole kysymys vaan entinen tur-
vallisuustaso säilyy. Työn tekeminen
jännitteisten osien läheisyydessä on
mahdollista vasta, kun on varmistut-
tu turvallisuustoimenpitein siitä, et-
tä jännitteisiä osia ei voida koskea tai
joutua jännitetyöalueelle, Korhonen
toteaa.
Hän muistuttaa, että jännitteisistä

osista johtuvan vaaran torjumiseksi
osat voidaan suojata suojilla, suojuk-
silla, koteloilla tai eristävillä päällyk-
sillä.
– Jos näin ei voidamenetellä, turval-

lisuus pitää aikaansaada säilyttämäl-
lä paljaisiin jännitteisiin osiin riittävä

entistä selkeämpi
ohje jännitetyöhön

työskentelyetäisyys. Se on suurempi
kuin jännitetyöalueen ulkoraja. Tar-
vittaessa työt tehdään valvotusti, eli
aivan kuin edellisessäkin standardis-
sa, Korhonen selventää.
Hänen mielestään kohta on vain

kirjoitettu entistä selkeämmin ja työt
tehdään niin kuin ammattilaiset ovat
aina jännitetöitä tehneet.

työturvallisuusKoulutus
edelleen avainasemassa

Korhonen myös painottaa sähkötyö-
turvallisuuskoulutuksen merkitystä.
– Koulutus pitää uusia vähin-

tään viiden vuoden välein. Koulu-
tusta myös suositellaan uusittavak-
si lyhemmällä aikavälillä silloin kun
työntekijän tehtävissä, yrityksen työ-

Työympäristöasiamies veijo korhonen arvioi, että sF 6002 -standardi on edeltäjäänsä selkeämpi.

TeksT i ja kuva: riitta kallio

järjestelyissä tai sähkötyöturvallisuu-
teen liittyvissä vaatimuksissa tapah-
tuu olennaisia muutoksia tai töissä on
havaittu sähkötyöturvallisuuden ta-
son heikkenemistä.
Korhonen pitää hyvänä, että stan-

dardin uudistuksen myötä sen mää-
räykset tulivat selkeästi lähemmäs eu-
rooppalaista esikuvastandardiaan EN
50110-1:ä.
– Kun työvoima liikkuu Euroopas-

sa, olisi suotavaa, että sähkötyötur-
vallisuutta koskevat periaatteet oli-
sivat yhtenäisiä koko EU:n alueella.
Esimerkiksi vakavissa sähkötapatur-
matilanteissa kaikkien sähköalan am-
mattilaisten pitäisi osata toimia oikein
tässä standardissa kuvatulla tavalla,
sillä toimintaohje on identtinen myös
EN-standardissa.

Liitto on

vaLttia!

”kun Työvoima
liikkuu euroopassa,
olisi suoTavaa,
eTTä sähköTyö-
TurvallisuuTTa
koskevaT
periaaTTeeT olisivaT
yhTenäisiä koko
eu:n alueella.”

Ensisijaisesti riita-asiat pyri-
tään ratkaisemaan neuvotte-
luteitse. tarvittaessa liiton jä-
senellä on kuitenkin mahdol-
lisuus hakea liitolta oikeus-
apua. oikeusavun antami-
sesta päättää liiton hallitus.
oikeusapu harkitaan tapaus-
kohtaisesti. Harkinnassa ote-
taan huomioon, onko asias-
sa kohtuullisia menestymisen
mahdollisuuksia.
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Liiton lakimies
on neuvottelijoiden
asiantuntija-apu

TeksT i : jonna heiniluoma

kuvaT: seppo salisman arkisto

Suomen talous eli 70-luvun puo-
livälin öljykriisiin asti voima-
kasta kasvun aikaa. 1960–70-lu-

vulla työntekijän asema vahvistui voi-
makkaasti paitsi työehtosopimusten
myös lainsäädännön kautta.
Tessit alkoivat muuttua aiempaa yk-

sityiskohtaisemmiksi ja liiton neuvot-
telijat tarvitsivat juridista apua kouke-
roisten pykälien tulkitsemiseen. Ai-
ka oli lakkoherkkää. Aina jossain Suo-
men kolkassa käynnissä oli palkka- ja
urakkariitoja.
70-luvulla työlainsäädäntö tuli pal-

jon kattavammaksi ja vaati tulkintaa.
– Työtuomioistuimesta haluttiin

saada ennakkotapauksia. Tarvittiin
juristin koulutuksen saaneita henki-
löitä, toteaa varatuomari Seppo Salis-
ma. Hän oli Sähköliitossa lakimiehe-
nä 1976–1986 ja sittemmin puheen-
johtajana 1986–1997.

TarviTTiin kehiTTyvän
lain asianTunTijoiTa
Työ, jonka olivat aiemmin hoitaneet

Tampereen Keskustorin
laidalla Hämeenkadulla
sijainneen Sähköliiton
toimiston henkilökunnan
määrä kasvoi 50-luvun
kolmesta hengestä 70-luvun
puoliväliin mennessä
moninkertaiseksi.
Henkilökuntaa tarvittiin,
sillä ammattiyhdistysliike eli
kiivaan kasvun kautta ja työtä
oli paljon. Moni liitto palkkasi
oman juristin. Näin teki myös
Sähköliitto.

Lakimies työssään. Työelämän lainsäädännön oppi vain

työn kautta, lukemalla. – kirjastossa tutkin komiteamie-

tintöjä ja hallituksen esittelyasiakirjoja. se oli aikaa vie-

vää mutta mielenkiintoista, sanoo Helsingin yliopistosta

syksyllä 1971 valmistunut seppo salisma.

60
vuotta

sähköliiton lakimiehet: uLLa-riitta LönnbLad 1972–1973, jari LanKi 1974–1975, seppo saLisma 1976–1986,
anto hartiKainen 1985–2005, tero heiniLuoma 2005–2013, mira sneLLman 2013–
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– kova kunto on työmarkkinapuolella valttia. Neuvottelukulttuuri on rankka ja kuluttava. Töitä tehdään

pienillä resursseilla ja työajat ovat epäsäännölliset. siksi itsestä on pidettävä huolta, neuvoo maratoneja

eri puolilla maailmaa hiihtänyt ja juossut salisma.

liiton toimitsijat ja tarvittaessa ulko-
puoliset asianajajat, muuttui luonteel-
taan.
– Ulkopuolinen apu oli kallista ei-

kä osaavien henkilöiden löytäminen
ollut helppoa. Työlainsäädäntöön eri-
koistuneita asianajajia ei oikeastaan
vielä edes ollut, Salisma kertoo.
Toisaalta ammattikuntaliitto halusi

profiloitua jäsenkunnan edun ajajaksi.
– Halusimme itse ajaa jäseniämme

koskevat asiat aina korkeimpaan oi-
keusasteeseen saakka. Kun aiempia
tapauksia uudesta lainsäädännöstä ei
ollut, oli kunnia-asia saada korkeim-
man oikeuden ennakkopäätöksiä. Jut-
tujen ajamiseen tarvittiin juristivoi-
maa.

80-luvulla lähdeTTiin
ulkomaille Töihin
80-luvun alku oli vielä voimakasta
työelämän lainsäädännön kehittämi-
sen aikaa. Työlakeihin perehtyneitä
juristeja alkoi jo olla.
– Apunani oli muutamia ulkopuo-

lisia asianajajia, koska juttuja oli niin
paljon, etten ehtinyt kaikkia itse ajaa.
Periaatteena oli, että jäsenelle annet-
tiin aina oikeusapu, jos oli näyttöä sii-
tä, että juttu oli voitettavissa.
Sähköliiton jutuille tyypillistä oli,

että pieniä yrityksiä oli paljon. Lain-
säädännön tuntemus puuttui niistä.
Toisaalta pienten yritysten kanssa saa-
tiin paljon myös sovittua.
80-luvun erityispiirre oli ulkomaan

työkomennusten määrän kasvu. Säh-
köliiton jäseniä oli vuosikausia töissä
ulkomailla esimerkiksi Irakissa, Liby-
assa ja Neuvostoliitossa.

arpavoiTToja alioikeudesTa
90-luvun alun lamaan asti urakkatyö-
sopimukset aiheuttivat paljon erimie-
lisyyksiä.

– Urakkasopimusriidat olivat erit-
täin vaikeita. Niitä ei haluttu vie-
dä oikeuteen. Tesseissä oli niin tark-
kaan sovittu yksityiskohdista. Meil-
lä yksi toimitsija oli keskittynyt vain
niihin, Salisma kuvailee.
Työelämän lainsäädännön tunte-

mus liiton lakimiehen työskentely-
ympäristössä oli vaihtelevaa. Tes-tul-
kinnat ja lakot käsittelevän työtuo-
mioistuimen osaamiseen voi kyllä
luottaa, mutta yleiset tuomioistuimet
eivät saa Salismalta pelkkiä kehuja.
– Työtuomioistuin on keskittynyt

työelämän juridiikkaan. Pikkukau-
pungin alioikeuden päätös puoles-
taan saattoi olla mitä vain.

piTää osaTa sanoa myös ei
Ongelmia eivät aiheuttaneet pelkäs-
tään lain tai tessien tulkinnat.
– Moni asia oli puhdas näyttökysy-

mys. Korostin aina tes-toimitsijoille,
että juttua valmistellessa mukaan pi-
tää ottaa kaikki näyttö. Pelkkä jäse-
nen käsitys asiasta ei riitä. On rajal-
listen resurssien tuhlaamista, jos läh-
tee valmistelemaan asiaa vain siksi,
että ei halua sanoa jäsenelle ei. Pitää
olla rehellinen. Ihmiselle ei saa antaa
turhia toiveita.
Pienet työnantajat aiheuttivat pal-

jon juttuja, koska niiden osaaminen
työsuhdeasioissa oli heikompaa kuin
suurten työnantajien.
– Ja jos jäsen oli oikeassa, oikeu-

teen mentiin vaikka intressi oli kuin-
ka pieni. Mitään markkarajaa ei ol-
lut. Harva yksittäinen työntekijä olisi
rohjennut lähteä oikeuteen ilman lii-
ton oikeusapua.

Tekemisen meininkiä
Salisma muistelee lämmöllä, kuin-
ka ay-liikkeen imago oli hyvä ja hen-
ki korkealla.

– Meillä oli tunne, että pystymme
muuttamaan maailmaa ja auttamaan
ihmisiä pääsemään oikeuksiinsa.
Sähköliiton lakimies ei pelkästään

ajanut juttuja, vaan istui myös tes-
neuvotteluissa antamassa juridista tu-
kea Sähköliiton neuvottelijoille. Ase-
telma oli haastava. Työnantajapuolel-

ilman liiton tarjoamaa oikeusapua
moni juttu jäisi ajamatta
Sähköliiton hallitus päättää oikeusavun antamisesta jäsenelle työsuhdeasioihin liittyväs-

sä riidassa. Liiton lakimies tai liiton osoittama ulkopuolinen asianajaja ajaa kannetta asi-

an laadusta riippuen joko yleisessä tuomioistuimessa eli käräjäoikeudessa tai työtuomio-

istuimessa.

Oikeusapu on jäsenelle maksutonta ja kattaa myös ne oikeudenkäyntikulut, jotka jä-

sen hävityssä asiassa mahdollisesti velvoitetaan maksamaan työnantajalle.

Oikeusavun antamista harkittaessa otetaan huomioon, onko asiassa kohtuullisia me-

nestymisen mahdollisuuksia, sillä hävityssä asiassa Sähköliitolle aiheutuu paitsi kor-

vauksen saamatta jääminen omista oikeudenkäyntikuluista, myös työnantajan oikeuden-

käyntikulujen korvausvelvollisuus. Jos työntekijän vaatimukset ovat selvästi lakiin ja oi-

keuskäytäntöön perustumattomia tai jos vaatimusten tueksi ei löydy tarvittavaa todiste-

lua, ei oikeusapua voida myöntää.

KesKeisiä työsuhdetta KosKevia LaKeja: työsopimusLaKi, työehtosopimusLaKi,
työaiKaLaKi, vuosiLomaLaKi, työturvaLLisuusLaKi, yhteistoimintaLaKi.

80-luvun erityispiirre oli sähköliiton jäsenten ulkomaan työkomennusten määrän kasvu. Yläkuvassa sähköliiton pu-

heenjohtaja salisma ja sähköliiton valtuuston edustaja Tarmo Häkkinen neuvostoliittolaisen sähköliiton vieraana.

la suuri osa neuvottelijoista oli juriste-
ja.
– Neuvotteleminen on kuin shakki-

peliä. Siinä on oma viehätyksensä ja
minut se imaisi mukanaan, Sähkölii-
ton ensimmäiseksi sähköalan työtaus-
taa vailla olevaksi puheenjohtajaksi
valittu Salisma kertoo.
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Åke Blundinilta tuntuu kaik-
ki käyvän kuin Strömsössä. 50
vuoden työuran Vaasan säh-

kön palveluksessa tehnyt kiinteistön-
hoitaja ja työntekijöiden pidetty luot-
tamusmies on edelleen hyväntuuli-
nen ja hyväkuntoinen mies, joka työ-
uransa aikana on ollut vain viikon sai-
rauslomalla.

– Ja sekin oli vain pikku tapaturma,
Blundin vähättelee ja näyttää arpea
nenässään.
Lokakuussa 66-vuotias Blundin jää

hyvin ansaitulle eläkkeelle, jolle hän
olisi voinut jäädä jo neljä vuotta ai-
emminkin. Työssään viihtynyt mies ei
sure eläkkeelle jääntiä. Kaikkea uut-
ta on luvassa, kun oma aika lisääntyy.
Omakotitalo, mökki ja vene odottavat

50 vuoden työura
− ja vielä naurattaa

pientä laittoa. Ja työpaikan nurkalla
odottaa vasta hankittu mukava retkei-
lyauto, jolla Blundin vaimoineen on
ehättänyt ajella jo Ruotsinkin puolel-
la muun muassa tyttärentyttären lak-
kiaisia viettämässä.
Kolmen aikuisen lapsen isä onmyös

pian yhdeksän lapsen isoisä, joten
eläkepäiville on luvassa nuorekasta
säpinää.

Suomen paraS talonmieS
Åke Blundin kertoo aina arvostaneen-
sa työpaikkaansa kovasti.

– Kun nuorena pääsin Vaasan Säh-
kö Oy:n vakituisiin hommiin, sen va-
raan oli hyvä rakentaa omaa ja per-
heen elämää. Ei ole koskaan tarvin-
nutmiettiä, mihin sitä aamulla lähtee.
Rakennuspuolella aloittanut Blun-

din tuntee hoitamansa kiinteistöt
kuin omat taskunsa.TeksT i ja kuva: riitta kallio

– Voimalaitoksen ja uuden kontto-
rirakennuksen lisäksi hoidan myös
keskusvarastoa. Töitä on yleensä ol-
lut aika sopivasti. Joskus talvella lu-
mitöitä ja hiekoittamista on joutunut
tekemään urakkatahdilla. Eri-ikäiset
rakennukset ovat hyvässä kunnossa.
Toivottavasti pestaavat jatkajan hom-
milleni eikä töitä vain ulkoisteta jolle-
kin firmalle, Blundin toivoo.
Työtoveritkin ovat panneet merkil-

le Blundinin ansiot. Joku ilmoittikin
”meidän Åken” radio Novan kisaan,
jossa haettiin Suomen parasta ta-
lonmiestä. Ja niinhän siinä kävi, että
Blundinin kirjahyllyssä komeilee nyt
diplomi, joka kertoo, että Åke Blun-
din oli maan paras talonmies vuonna
2010.

maratoonari ja luottamuSmieS
Åke Blundin epäilee hyvän kuntonsa

salaisuudeksi paitsi otollisia ”ranta-
ruotsalaisia” geenejä myös liikkuvaa
työtään.
– Kävelen työssäni päivän mittaan

kilometrikaupalla niin ettei illalla oi-
keastaan tarvitse lenkille lähteä. Työ-
porukalla innostuttiin tosin vuodesta
1993 alkaen juoksemaan maratonia.
Osallistuimme myös ”Suomi juoksee”
-tapahtumaan, jolloin tuli juostuaUts-
joelta Helsinkiin. Olen myös pelannut
jalka- tai jääpalloa melkein koko ikä-
ni.
Työn ja harrastusten lisäksi Blundi-

nia liikuttavat myös luottamustoimet.
Hän on työosastonsa luottamusmies,
joka on myös vuosikymmenet ollut
ammattiosastonsa 076:n ja liiton toi-
minnassa aktiivisesti mukana muun
muassa osantonsa sihteerinä ja liiton
edustajiston jäsenenä.

50 vuoden työuran tehnyt Åke Blundin ei

kannata työurien yleistä pidentämistä.

– Parempi olisi vaikka lyhentää työpäivä

kuuteen tuntiin ja jakaa työtä niin että

sitä riittäisi kaikille sitä haluaville.

Luultavasti silloin työ myös olisi

tehokkaampaa.
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TeksT i ja kuva: ri itta kallio

Vaasan Venäjä-seuran toimin-
ta kiteytyy kahteen asiaan Vas-
kiluodon Voiman pihalla: van-

haan valkoiseen linja-autoon ja säh-
köasentaja-luottamusmies Markku
Mäkiseen.
Ystävyysseuraa johtava Mäkinen on

tehnyt jo 20 vuotta konkreettista avus-
tustyötä apunaan reipas talkooporuk-
ka ja avustustarvikkeiden kuljetuk-
seen muokattu 16-paikkainen bussi-
vanhus. Sillä on Vaasasta Aunukseen
tehty lukuisia edestakaisia liki 2000
kilometrin matkoja.
– Laskujeni mukaan olemme toi-

mittaneet Aunuksen kaupungin sosi-
aalitoimelle humanitaarista apua yh-
teensä yli 300 000 kiloa vuodesta 1996
lähtien. Eniten on viety vaatteita ja
jalkineita alueen vähävaraisille lap-
sille ja vanhuksille, mutta aikanaan
toimitimme myös esimerkiksi kaksi
traktoria ja rakennustarvikkeita. Pää-
kohteemme oli pitkään Aunuksen las-
tenkoti numero 1, Mäkinen selittää.

Avustusmatkoja Aunukseen
jo 20 vuoden ajan

Kulttuurivaihtoa
ja Käytännön apua
Markku Mäkinen kertoo, että Vaasan
Venäjä-seuraan kuuluu nykyään noin
sata henkeä, joista aktiivisesti toimi-
via on parikymmentä. Kahdenkym-
menen vuoden aikana porukka on
reissannut avustusbussillaan Aunuk-
seen jopa kahdeksan kertaa vuodessa.
Vaasan ystävyyskaupungista ja mo-
nista muista Venäjän rajaseudun pai-
koista on tullut tuttuja kohteita Poh-
janmaan aktiiveille.
– Yhtenä vuonna toimitimme las-

tenkodin virkistyskäyttöön tarkoite-
tun hirsihuvilan. Hirsirungon toteutti
paikallinen yrittäjä ja me teimme tal-
koillamuunmuassa vesikaton jamaa-
laushommat, Mäkinen muistelee seu-
ran aktiivisimpia aikoja.
Hän kertoo, että rakennusprojektei-

hin on liittynyt myös koulutustoimin-
taa, jossa paikallisille työttömille nuo-
rille on opetettu rakennusalan hom-
mia.

– Saimme koulutustoimintaan tu-
kea ulkoministeriön lähialueprojek-
tirahoista. Varsinkin tytöt olivat ahke-
ria ja oppivaisia.
Mäkinen kertoo, että tällä erää Vaa-

san Venäjä-seura ei enää kerää käytet-

tyjä vaatteita ja kenkiä Aunukseen
vietäväksi. Tolkuttoman raskaaksi
muodostunut byrokratia ja tullihan-
kaluudet ovat hyydyttäneet massii-
visemman avustustoiminnan.
Edelleen seuralla on kummiper-

heitä ja -kohteita, jonne suunnataan
pienimuotoisempaa humanitaaris-
ta apua.
– Tämänhetkinen ilmapiiri Venä-

jällä ei suosi naapurimaasta tulevaa
apua. Ulkomaalaisia kohtaan osoi-
tetaan epäluuloa eikä oman maan
ongelmia haluta myöntää. Kun vi-
rallisesti maassa kaikki on hyvin,
avustettavia ”ei voi olla olemassa”,
Mäkinen hymähtää.

talKootyöllä
– On hienoa, että olemme saaneet
avustustoimintaamme tukea lukui-
silta ihmisiltä, monilta yrityksiltä ja
kaupungilta. Olemme voineet jopa
palkata ajoittain inkeriläisen paluu-
muuttajan pyörittämään toimisto-
amme ja auttamaan tulkkauksessa.
Kenellekään muulle ei palkkaa ole
maksettu. Kaikki tehdään talkootyö-
nä ja talkoolaiset maksavat itse mat-
kakulunsa, Markku Mäkinen ker-
too.

Hän on havainnut, että vapaamuo-
toisessa ystävyysseurassa hankittu
kokemus on perustavaa laatua.
– Oma kokemus vieraasta kulttuu-

rista avaa silmiä paremmin kuin mi-
kään muu kulttuurinvaihto. Näiden
meidän avustusmatkojen yhteydes-
sä on tullut paljon mukavia ystäviä ja
tuttuja kaikille toiminnassa mukana
olleille. Kaikki me olemme myös saa-
neet havaita, että venäläinen mielen-
laatu ei poikkea olennaisesti suoma-
laisesta.
Mäkinen kiittää hyvästä yhteistyös-

tä erityisesti Aunuksen kaupungin,
sosiaalitoimen ja lastenkodin aiem-
paa johtoa. Kiitosta saavat myös avus-
tustoimintaa tukeneet yksityishenki-
löt, julkisyhteisöt ja yritykset. Bussin
kyljen teksteistä voi päätellä, että Mä-
kisen työnantaja, Vaasan kaupunki ja
vakuutusyhtiö Turva ovat Vaasan Ve-
näjä-seuran keskeisimpiä yhteistyö-
kumppaneita.
– Viimeiset avustuserät olemme toi-

mittaneet vammaislaitoksen asukeil-
le. He ovat kaikkein vaikeimmassa ti-
lanteessa, oikeastaan kuin koko yh-
teiskunnan ulkopuolella. On palkitse-
vaa, kun voi auttaa ja näkee itse, että
apumenee sitä todella tarvitseville.

vaskiluodon voimakaksikko

Markku Mäkinen ja volvo-

bussi ovat reissanneet venäjän

rajaseudulle noin sata kertaa

yhteistyön ja avunannon

merkeissä. Mäkisen kuljettama

bussi kätkee sisälleen 16

matkustajapaikkaa ja liki 25

kuutiota tavaratilaa, joka näihin

asti on ollut menomatkoilla

täynnä avustustavaraa.
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Sähköistysalan järjestöt lan-

seerasivat kolme vuotta sitten

”Hyvinvointia sähköllä” -vision eli

yhteisen näkemyksen tulevaisuu-

desta ja sähkön roolista osana jo-

kapäiväistä elämää vuonna 2030.

Nyt voi todeta, että visio on monil-

la sen osa-alueilla toteutumassa

yllättävän nopeasti.

Aurinkopaneelien hinnat ovat

viime vuosina laskeneet ra-

justi. Isoja aurinkosähköjärjestel-

miä Suomessa on vasta muutama,

mutta niistä lähes kaikki on raken-

nettu viimeisten parin vuoden ai-

kana. Esimerkiksi Helenin asiak-

kailleen vuokraamat 1188 aurin-

kopaneelia Helsingin Suvilahdessa

varattiin nopeasti ja Helen raken-

taakin toisen, vieläkin suuremman

järjestelmän Kivikkoon.

Aiemmin aurinkosähköjärjestel-

miä ei saanut liittää yleiseen

sähköverkkoon, mutta tilanne on

parin viime vuoden aikana muut-

tunut. Tänä päivänä jo 17 energia-

yhtiötä ostaa pientuottajilta aurin-

kosähköä ja mm. Fortum on pari

vuotta myynyt asiakkaille sähkö-

verkkoon liitettäviä”avaimet kä-

teen” -aurinkosähköjärjestelmiä.

Myös sähköistysalan yrityk-

sissä aurinkosähköä on

alettu hyödyntää. Enston Tallin-

nan tehtaan katolla sähköä tuote-

taan 124 paneelilla vuosittain 33

kWh ja Porvoon tehtaalla autoka-

toksen päällä 2 MWh. Rexelin lo-

gistiikkakeskuksen katolla ole-

vien 24 paneelin tuotanto on 5

MWh ja Virkatien palvelumyymä-

län katolla olevien kuuden panee-

lin 1,3 MWh. Pioneerejä ovat ol-

leet Sähkö- ja teleurakoitsijaliit-

to, jonka 18 paneelia sähkötalon

katolla ovat tuottaneet vuosittain

3,6 MWh jo usean vuoden ajan, ja

ABB, jonka Pitäjänmäen tehtaan

katolla on vuodesta 2010 tuotettu

noin 160 MWh/v.

Vuosittain lämpöpumput kah-

mivat talojen ympäriltä 5 TWh

uusiutuvaa energiaa. Viime vuon-

na Suomessa myytiin 11 000

maalämpöpumppua, ilmalämpö-

pumppuja 53 000 ja öljykattilois-

ta 6 000 vaihdettiin maalämpöön.

Lämpöpumppujen määrän ennus-

tetaan kasvavan miljoonalla vuo-

teen 2030 mennessä.

Sähköautojen ja ladattavien hy-

bridien yhteismäärä Suomessa

vuonna 2011 oli vain 56. Maa-

liskuussa 2015 määrä oli jo yli

1000. Vielä kolme vuotta sitten

sähköautomalleja oli tarjolla vain

neljä, mutta sen jälkeen lähes

kaikki merkittävät automerkit ovat

joko jo tuoneet markkinoille omat

sähköiset vaihtoehtonsa tai kerto-

neet tulevista julkistuksista.

Suosituin ladattava hybridi on

1,5 vuotta sitten markkinoille

tullut Mitsubishi Outlander PHEV,

joita on rekisteröity Suomessa yh-

teensä 202 kpl. Täyssähköautois-

sa hintavia mutta teknologialtaan

innovatiivisia Tesloja on samas-

sa ajassa myyty 120 kpl. Itse olen

pari vuotta autoillut lähes yksin-

omaan sähkön voimalla, kun käy-

tössäni on ollut ladattava hybri-

di Opel Ampera, jonka toimintasä-

de hyvin riittää työmatkoihini. La-

tausmahdollisuus minulla on sekä

kotona että työpaikalla.

Julkisia latauspisteitä Suomes-

sa on noin 150 ja uusia avataan

eri puolelle Suomea.

Myös joukkoliikenne sähköistyy.

Helsingin seudun liikennelaitos on

tilannut 12 sähköbussia ja myös

rataverkon sähköistys jatkuu.

Erilaisten LED-lamppujen ja

-valaisimien määrä on paris-

sa vuodessa moninkertaistunut,

laatu parantunut ja hinta alentu-

nut. Vuonna 2011 LED-lamppujen

osuus lamppujen kokonaismyyn-

nistä oli 6 prosenttia, mutta viime

vuonna jo lähes neljännes.

Oman energian kulutuksen

seuranta on tullut entistä hel-

pommaksi. Tuntikohtaiset sähkö-

mittarit on asennettu kaikkiin ko-

titalouksiin ja energiayhtiönsä net-

tisivustolta voi seurata omaa ku-

lutusta. Lisäksi markkinoille on

tullut uusia palveluita ja tuottei-

ta energiamittaukseen ja -ohja-

ukseen.

Useat sähköyhtiöt tarjoavat

asiakkailleen tuntisähkösopi-

muksia, jolloin kuluttaja maksaa

käyttämästään sähköstä tunnettain

määräytyvän Nord Poolin Suomen

hinta-alueen spot-hinnan, joka on

nähtävissä netissä edellisenä päi-

vänä. Niinpä kotitalous voi etu-

käteen suunnitella sähkön kulu-

tuksensa seuraavan vuorokauden

edullisimmille tunneille.

Viime vuonna tuulivoimalla tuo-

tettiin 1110 GWh sähköä,

mikä oli lähes nelinkertainen mää-

rä verrattuna vuoteen 2010 ja 43

prosenttia enemmän kuin edellis-

vuonna. Tuulivoimaloita on Suo-

messa nyt noin 260. Työn alla on

noin 80 uutta tuulivoimalaa ja

suunnitteilla lähes 400.

Avoimet väyläjärjestelmät ovat

viime vuosina tulleet normiksi

erityisesti liike- ja palvelurakenta-

misessa. Samoin kotien ja vapaa-

ajan asuntojen turvajärjestelmät,

etävalvonta ja -ohjaus ovat yleisty-

neet. Uusissa ja peruskorjattavis-

sa kerrostaloissa kuitukaapeloinnit

ovat tulleet pakollisiksi.

Energiateollisuus on Tapanin-

päivän 2011 myrskyn jälkeen in-

vestoinut paljon sähköverkkojen

toimitusvarmuuden parantamisek-

si. Ilmajohtojen määrä on vähenty-

nyt ja maakaapelointi lisääntynyt.

Investoinnit jatkuvat ja energiate-

ollisuus onkin toimialana suurin

investoija Suomessa.

Yhteenvetona voi todeta, että

harvalla toimialalla teknologi-

nen kehitys on yhtä ripeää ja alan

mahdollisuudet vaikuttaa yleiseen

hyvinvointiin yhtä hyvät kuin säh-

köalalla.

Tutustu visioon:

hyvinvointiasähköllä.fi

Tarja Hailikari, toimitusjohtaja

Sähköteknisen Kaupan Liitto ry

KÄRKIMIES

Sähköalan teknologinen
kehitys on huimaa
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Volttipäivien lauantai aloitettiin

paneelikeskustelulla, jonka ai-

heena oli Sähköliiton tulevaisuus.

SAK:n puheenjohtaja, Sähköliiton

jäsen ja entinen puheenjohtaja Lau-

ri Lyly avasi paneelikeskustelun pu-

humalla yhteiskuntasopimuksesta ja

ay-liikkeen tulevaisuudesta.

Keskustelijoiksi järjestäjät olivat

kutsuneet Sähköliiton vaaliliitois-

ta enemmistöryhmää, Sähköliiton

Edunvalvonnantekijät ry:tä edusta-

vat neuvottelupäällikkö Tero Heini-

luoman ja järjestö- ja nuorisovas-

taava Juha Jumiskon sekä vähem-

mistöryhmää, Sähköistenalojen am-

mattilaiset ry:tä edustavat liitto-

sihteeri Hannu Luukkosen ja Antti

Heikkisen, joka toimii muun muas-

sa edustajiston ja sähköistys- ja ta-

lotekniikka-alan johtokunnan jäse-

nenä.

AiHeinA ryHmä-, JärJesTö-

JA nuorisoToiminTA

Paneelin veti Oulun Sähkötyönteki-

jäin Ammattiosasto N:o 1 ry:n pu-

heenjohtaja Tapio Heikkinen. Hän

esitti panelisteille kysymyksiä kol-

mesta eri aihepiiristä, joita olivat

Sähköliiton vaaliliittojen – eli niin

sanottujen ryhmien – toiminta, jär-

jestötoiminta ja nuorisotoiminta.

Ryhmätoimintaa koskevassa kes-

kustelussa suurimmat mielipide-

erot näyttivät vallitsevan siitä, voi-

taisiinko Sähköliiton päätäntäelimet

aina edustajistoa ja hallitusta myö-

ten muodostaa ilman vaaliliittoja

ja voisivatko ne myös toimia ilman

vaaliliittoja.

Erityisesti Antti Heikkinen, mut-

ta myös Hannu Luukkonen olivat

sitä mieltä, ettei vaaliliittoja tarvi-

ta. Enemmistöryhmää edustaneet

Tero Heiniluoma ja Juha Jumisko

eivät pitäneet vaaliliitoista ja ryhmi-

en toiminnasta luopumista mahdol-

lisena ja olivat sitä mieltä, että vaik-

ka Sähköliiton sääntöjä muutettai-

siin siten, että vaaliliitoista luovut-

taisiin, ryhmät kuitenkin syntyisivät

jollakin toisella perusteella.

Paneelikeskustelussa Antti Heik-

kinen ilmoitti eronneensa Hannu

Luukkosen johtamasta Sähköisten-

alojenammattilaiset ry:stä ja lähte-

vänsä vuoden 2016 edustajistovaa-

leihin hakemaan kannatusta omalle

ryhmälleen.Panelistit vasemmalta oikealle: Juha Jumisko, Hannu Luukkonen, Tero Heiniluoma ja Antti Heikkinen.

Panelistit saivat vastata moniin yleisökysymyksiin.

Kysymysvuorossa edustajiston puheenjohtaja Seppo Fahlström.

Paneelissa
Sähköliiton
tulevaisuus
TeksT i JA kuvAT: jonna heiniluoma

OULUN
VOLTTIPÄIVÄT

Lauri Lylyn mukaan

yritysten omistajien pitäisi

purnaamisen sijaan alkaa

kilpailla siitä, kenen yritys

investoi suomeen eniten.
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Oulussa vietetyt Sähköliiton volttipäivät kun-
nioittivat liiton juhlavuotta monipuolisel-
la ohjelmallaan. 60 vuoden takaisia säh-

kömiesten retkeilypäiviä ja liiton perustamisaikoja
muistettiin niin puheissa, musikaalissa kuin monis-
sa kisoissakin.

Pääasiassa Oulun merellisessä Nallikarissa kylpy-
lähotelli Edenin alueella järjestetty tapahtuma koko-
si koolle sähköliittolaisia eri puolilta Suomea rentou-
tumisen ja yhdessäolon merkeissä.

– Kaikkiaan osallistujia oli lähes 300, arvioi järjes-
telytoimikunnan puheenjohtaja Tapio Heikkinen,
joka oli iloinen, että Lentävän Poron teatterin ja Mi-
kael Konttisen tanssiorkesterin tähdittämään ilta-
juhlaan osallistui 224 vierasta.

Heikkisen ammattiosaston, Oulun Sähkötyönteki-
jäin Ammattiosasto N:o 1 ry:n lisäksi tapahtuman
järjestelyistä kantoivat vastuuta myös kolme muuta
alueen osastoa: Muhoksen Sähkötyöntekijät ry 003,
Haukiputaan Sähköalantyöntekijät ry 079 ja Tietolii-
kenne- ja informaatiotekniikka osasto 167.

NuoreT oli saaTu MuKaaN
Volttipäivien vauhdikas ohjelma oli houkutellut mu-
kaan myös paljon nuoria, joista moni osallistui en-
simmäistä kertaa liiton ja osastojen järjestämään
virkistystapahtumaan. Verekset voimat pistivät
vauhtia varsinkin salibandy- ja pokerikisaan, joissa
saattoi aistia todellista urheilujuhlan tuntua.

Perjantai-iltana värikkään auringonlaskun va-
laisemassa Edenin maisemaravintolassa pelattu Te-
xas Hold´em -pokeriturnaus erotteli jyvät akanoista.
Volttipokerimestari-pokaalin nappasi shakkiakin pe-
laava aki Pitkäaho. Myös hopeasija meni Ouluun,
Tapio Heikkiselle. Kolmanneksi tuli Jani Pitkäaho
Raahesta.

Salibandykentällä isännät joutuivat nöyrtymään

ja luovuttamaan voittopokaalin naapurikaupunkiin
Raaheen, jonka vauhdikas joukkue voitti turnauk-
sen lopulta selvin pistein Haukiputaan jäädessä ho-
pealle. Raahelaisista kunnostautui erityisesti sala-
mannopea sakari lehtola. Hänen lisäkseen voitta-
jajoukkueessa pelasivat Joonas Huttula, Harri luk-
karila, Mika Jortama, Toni silvola, Petri ohvo,
antti Ylikulju, Tero Tuikkala, Teemu Ylikulju
sekä maalivahti Mika Hannila.

PiHaPeleJä, TeaTTeria Ja TaNssia
Oululaisten tilaamasta komeasta iltaruskosta pää-
sivät nauttimaan jo perjantaina 7. elokuuta Nalli-
kariin saapuneet volttipäivävieraat ja erityisesti po-
keriturnaukseen osallistujat näköalapaikaltaan. Il-
lan rusko vaihtui aamusateeksi, joka verotti hieman
hotellin kupeessa järjestettyjä lauantain pihapelejä.
Moni hakeutuikin päivällä nauttimaan kylpylän rie-
muista.

Lämmintä tunnelmaa riitti myös kylpylän kupees-
sa palloiluhalli Nallisportissa, jossa neljä salibandy-
joukkuetta otti toistaan mittaa. Nopeatempoiset pe-
lit olisivat ansainneet enemmänkin yleisöä. Taita-
via pelaajia tuntui riittävän niin nuorissa kuin vart-
tuneemmissakin osallistujissa. Hyvähenkinen kisa
käytiin kuitenkin tosissaan voitosta kamppaillen.
Herrasmiesmäisesti hävinneet tunnustivat, että pa-
ras voitti.

Eläkeläistapaamisessakin riitti väkeä, kun SAK:n
puheenjohtaja lauri lyly kertoi ajankohtaisista asi-
oista.

Radisson Blu -hotellin iltajuhla herkullisine tar-
joiluineen, musikaalikomedioineen ja tansseineen
kruunasi hyvin sujuneen tapahtuman. Karaokeen-
kin jonotettiin. Sunnuntaiaamuna 40 reippainta jak-
soi lähteä kaupunkijuna-Potnapekan kyydissä tutus-
tumaan Oulun nähtävyyksiin.

Vauhdikkaat
Volttipäivät Oulussa

TeksT i : riitta kallio / kuvaT: emmi kallio

Monitoimiset voltti-isännät Tapio Heikkinen ja Jukka Lalli hymyilivät

sunnuntaiaamuna jo helpottuneena; tapahtuma oli sujunut

suunnitelmien mukaan.

salibandyn finaalissa oli vauhtia ja vaarallisia tilanteita.

keltapaitainen Haukiputaan joukkue pisti viimeiseen saakka

kampoihin voittoisalle Raahen joukkueelle. etualalla Haukiputaan

joukkueen Janne Mäkelä ja Raahen sakari Lehtola.
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1. Oulun Paikallissähkössä työskentelevä veli-Matti Paso toi onkiki-
saan koko nuoren perheensä. emilialla ja veetillä oli hauskaa vaik-
ka saalis jäikin vaatimattomaksi.

2. kuopiolainen empower eN Oy:ssä vaikuttava anssi Toivonen
osoittautui fresbee-golfin taitajaksi.

3. edes kokemus ei auttanut onkikisassa. saalis jäi laihaksi mutta
se ei kaarlo Hietasen tunnelmaa latistanut.

4. Ruotsalaisten ja norjalaisten suosima Oulun Nallikari täyttyi
sähköliittolaisista elokuun toisena viikonloppuna. Pitkällä hiekka-
rannalla ei silti ollut tungosta, siitä piti huolen raikas merituuli,
jota pikku Norttikin haisteli.

5. vaskiluodon voiman tuore työntekijä sami uusi-Pohjola seinä-
joelta viihtyi seuralaisineen pihakisoissa ja puhalteli tarkasti tikat
tauluun.

6. kaapelikelan pyöritys mutkikkaalla radalla osoittautui haasteel-
liseksi tehtäväksi.

7. Lentävän Poron Teatterin räväkkä musikaali valotti sähköliiton
60-vuotista taivalta vauhdikkaan komedian keinoin.

8. Mikael konttinen bändeineen viihdytti volttivieraita iltajuhlan
lopuksi.
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ELÄkELÄISJÄSEN!
Joko tilasit Vasamasi?

Ensi vuoden jäsenkalenterin tilauskanava on parhaillaan auki. Tilaa omasi

heti Sähköliiton verkkopalvelussa tai tekstiviestillä.

Näin tilaat kalenterin verkkopalvelun kautta

Paina sivun www.sahkoliitto.fi oikeasta yläkulmasta löytyvästä

Sähköliiton verkkopalvelut -laatikosta linkkiä Kalenteri- ja

lehtitilaukset. Saat näkyviin verkkopalvelun ohjeet.

Toimi niiden mukaan.

Näin tilaat kalenterin tekstiviestillä

1. Kirjoita tekstiviestiin sanat Sähkö ja kalenteri sekä

numeroina oma jäsennumerosi. Jäsennumerosi löydät

jäsenkortistasi. Erota sanat ja jäsennumero

toisistaan välilyönnillä.

Esimerkki:

Sähkö kalenteri 000000

(Korvaa esimerkin numero 000000 omalla jäsennumerollasi.)

2. Lähetä viesti numeroon 13145.

3. Onnistuneesta tilauksesta saat kuittauksen tekstiviestinä.

SOPImUSALAJÄSEN!
TILAA kALENTERI!

JäseNkaleNteri oN
tärkeideN yhteys-
tietoJeN luettelo

Sähköliiton jäsenkalenteriin on

listattu ammattiosastojen kotisi-

vujen osoitteet. On tärkeää, et-

tä osastoaktiivit huolehtivat, et-

tä oman osaston nettisivuosoite

tulee painettua oikein. Toimituk-

sen tiedossa olevat osoitteet löy-

tyvät sivulta www.sahkoliitto.fi/

sahkoliitto/organisaatio/osastot_

netissa. Kalenteria varten muu-

tokset tietoihin pitää päivittää

sähköpostilla viimeistään 11. lo-

kakuuta: jonna.heiniluoma@sah-

koliitto.fi.

halliNNoN edustaJat
listattu myös

Jäsenkalenterista löytyvät edus-

tajiston, johtokuntien ja valio-

kuntien jäsenten nimet, ko-

tipaikat, puhelinnumerot ja

sähköpostiosoitteet. Jotta jäsen

voi saada hallinnon edustajiin

yhteyden, pyydetään hallinnon

edustajia tarkastamaan Sähkölii-

ton verkkopalvelussa, että heitä

koskevat tiedot ovat oikein. Vir-

heelliset tiedot pyydämme kor-

jaamaan mahdollisimman pian,

kuitenkin viimeistään 11. loka-

kuuta.

Jos hallinnon edustaja ei sal-

li yhteystietojensa julkaisemis-

ta jäsenkalenterissa, siitä on

erikseen ilmoitettava. Ilmoitus

on tehtävä viimeistään 11. lo-

kakuuta: paivi.hoivala@sahko-

liitto.fi.

SOPImUSALAJÄSEN!
TILAA
S
T

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä eläkeläisten Vasaman tilaamisesta:

www.sahkoliitto.fi > Jäsenkalenterin ja eläkeläisten Vasaman

tilauskanava auki ajalla 3.8. - 31.10.2015

Tilaa heti!
kalentereita
painetaan
vain tilattu
määrä.

Paina sivun www.sahkoliitto.fi oikeasta ylä-

kulmasta löytyvästä Sähköliiton verkkopal-

velut -laatikosta linkkiä Kalenteri- ja leh-

titilaukset. Saat näkyviin verkkopalvelun

ohjeet. Toimi niiden mukaan.

Näin tilaat Vasaman
verkkopalvelun kautta

Jos eläkkeellä ollessasi haluat edelleen lukea

liiton lehdestä työelämän asioita, sinun on

erikseen tilattava Vasama. Tilaus on tehtävä

henkilökohtaisesti, koska emme halua lähet-

tää lehteä niille työelämästä jo pois jääneil-

le jäsenille, jotka eivät lehteä halua. Jokaisen

eläkkeelle jääneen on vähintään kerran edus-

tajistokaudessa ilmaistava tahtonsa saada leh-

ti kotiin kannettuna.

Tilauskanavan kautta tehty lehtitilaus kes-

tää edustajistokauden ajan. Siksi tänä vuon-

na tehty tilaus on voimassa vuoden 2016

loppuun. Vuonna 2016, jolloin pidetään seu-

raava edustajistovaali, informoimme tarkem-

min, miten tämän edustajistokauden aikana

toimitaan.

Pidä tietosi ajan tasalla:www.sahkoliitto.fi> Sähköliitonverkkopalvelut

Jos jäät eläkkeelle tilauskanavan sulkeutumisen jälkeen, saat Vasaman au-

tomaattisesti vuoden 2016 loppuun asti.

1. Kirjoita tekstiviestiin sanat Sähkö ja Va-

sama sekä numeroina oma jäsennumero-

si. Jäsennumerosi löydät jäsenkortistasi.

Erota sanat ja jäsennumero toisistaan vä-

lilyönnillä.

Esimerkki: Sähkö Vasama 000000

(Korvaa esimerkin numero 000000

omalla jäsennumerollasi.)

2. Lähetä viesti numeroon 13145.

3. Onnistuneesta tilauksesta saat kuitta-

uksen tekstiviestinä.

Näin tilaat Vasaman
tekstiviestillä

Tee tilaus lokakuun
loppuun mennessä!

miten Vasama tilataan sitten,
kun tilauskanava on kiinni?
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Muista ilmoittaa syksyllä
jäsenrekisteriin opiskelusi
jatkumisesta, jotta sinulle
voidaan myöntää jäsenmaksu-
vapautus seuraavan
lukuvuoden ajaksi!

Jos liityit kesätyön alkaessa varsi-

naiseksi jäseneksi ja jatkat nyt opis-

kelua, ilmoita asiasta jäsenrekiste-

riin, jotta opiskeluaika voidaan mer-

kitä jäsenmaksuvapaaksi. Näin var-

mistat, että jäsenyytesi pysyy voi-

massa ja pystyt jatkossakin kerryttä-

mään kesätöillä ansiosidonnaiseen

työttömyyspäivärahaan vaadittavaa

työssäoloehtoaikaa.

Pyydä oppilaitokseltasi erilli-

nen todistus opiskeluajasta.

Täytä tällä sivulla oleva lo-

make.

Lähetä paperit osoitteeseen

Sähköliitto, Jäsenrekisteri,

PL 747, 33101 Tampere.

Voit ilmoittaa tiedon jäsenmaksu-

vapautusajasta myös sähköpostilla,

jasenrekisteri@sahkoliitto.fi

tai verkkopalvelussa, www.sahkoliit-

to.fi > klikkaa oikean palstan linkkiä

Jäsenrekisteri.

Aloitatko opiskelun?

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.fiJÄSENPALVELUT

KoonnuT: Jonna HeiniluoMa

JÄSENMAKSUVAPAIDEN ILMOITTAMINEN

Sääntöjen mukaan jäsenmaksu maksetaan päätoimen veronalaisesta palkasta ja
työttömyyskassan maksamista etuuksista. Jäsenmaksuista vapautumisajat on
jäsenen itse selvitettävä Sähköliiton jäsenrekisteriin.

Jos et ole vielä selvittänyt vuoden aikana olleita jäsenmaksusta vapautumisaikoja ja
niiden syitä, voit tehdä sen tällä lomakkeella. Hoida jatkossakin jäsenmaksuvapaiden
ilmoitukset säännöllisesti 2-4 kertaa vuodessa.

Lähetä ilmoituksesi Sähköliittoon alareunassa olevalla osoitteella.

Henkilötiedot Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus

Puhelin Matkapuhelin Sähköposti

JÄSENMAKSUVAPAIDEN SYY JA VAPAUTUMISAIKA

Alkamispäivämäärä Päättymispäivämäärä

Työttömyysturvan peruspäiväraha/työmarkkinatuki 500 kassapäivän
jälkeen tai ennen liiton työttömyyskassan päivärahaoikeutta

Kelan/vakuutusyhtiön sairauspäiväraha

Vakuutusyhtiön tapaturmapäiväraha

Kelan/vakuutusyhtiön kuntoutusraha

Äitiys-/isyyspäiväraha

Vanhempainraha

Hoitovapaa/kotihoidontuki

Omaishoitaja

Palkaton virkavapaa/oma loma

Asevelvollisuus

Opiskelu

Toimita erikseen oppilaitoksen todistus opiskeluajasta, selvitä myös
palkaton loma-aika ja muista hoitaa jäsenmaksu loma-ajan palkkatulosta
(oppilasjäseniltä emme tarvitse erillistä selvitystä)

Kuntoutustuki/määräaikainen eläke
Merkitse aika ja toimita kopio eläkepäätöksestä

Toistaiseksi maksettava pysyvä eläke
Toimita kopio päätöksestä, niin siirrämme sinut eläkeläisjäseneksi

Muu syy, mikä

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS
Päiväys Allekirjoitus

Osoite
PL 747 (Aleksanterinkatu 15)
33101 Tampere

Puhelin
03 252 0111

Faksi
03 252 0210

www.sahkoliitto.fi

FI53 5731 7920 0237 36 OKOYFIHH

Lomakenumero SL/02.06

&

&

Ilmoita liittoon, jos palkkatulosi keskeytyvät.
Olet oikeutettu jäsenmaksuvapautukseen.
Ilmoita liittoon, jos palkkatulosi keskeytyvät.
Olet oikeutettu jäsenmaksuvapautukseen.

Aloitatko opiskelun?
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dernia orkesterimusiikkia. Pidän esi-
merkiksi jazz-musiikista.
Ennen teknologialukiota ja ammat-

tiopintoja musikaalisesta suvusta läh-
töisin oleva Nikander kävi musiikki-
painotteisen peruskoulun, joka antoi
hyvän pohjan tuleville musiikkihar-
rastuksille.

Tekniikka Tärkeää
musiikissakin
Tessa Nikander arvioi, että hän ei he-
vin löydä ICT-asentajan töitä kotikau-
pungistaan. Pienen odottelun jälkeen
hänet hyväksyttiin opiskelijaksi Aal-
to-yliopistoon, automaatio- ja infor-
maatioteknologian puolelle.
– Ensimmäiseksi aion kuitenkin

suorittaa varusmiespalveluksen ja vä-
hintään aliupseerikoulutuksen. Am-
matillisena ykköstavoitteena tulevai-
suudessa ovat kuitenkin insinöörin
paperit.
Nikander ei näe mitään ristiriitaa

tekniikka-ammatin ja musiikkihar-
rastuksen välillä.
- Päinvastoin. Tekniikka ja musiikki

tukevat toisiaan. Musiikin tekemises-

Siron neitosen ulkonäöstä har-
va osaisi päätellä, että siinä sip-
suttaa tuore ICT-asentaja, jo-

ka aloittaa pian myös varusmiespal-
velun. Teknologialukion kolmoistut-
kinnosta valmistuneen Tessa Nikan-
derin yllätykset eivät siihen lopu.
Juuri 20 vuotta täyttänyt kajaani-

laisneito tähtää vaativiin johtotehtä-
viin niin töissä kuin harrastuksissa-
kin. Keskikesällä hän harjoitteli or-
kesterin johtamista puhallinmusiikki-
leirillä Tampereella SAK:n kulttuuri-
apurahan turvin.
– Haaveena on oman bändin pe-

rustaminen. Haluaisin tehdä musiik-
kia kaupalliseen käyttöön, esimerkik-
si elokuviin tai peleihin, säveltämisen
ja kapellimestarin kykyjään kehittävä
Nikander paljastaa.
Hän kertoo harrastaneensa musii-

kin tekemistä siitä lähtien, kun oppi
lukemaan nuotteja.
– Klassisen musiikin ohella olen ai-

na harrastanut myös kevyempää mo-

Säveltämistä ja orkesterin johtamista

harjoitteleva tessa nikander arvelee, että

teknisestä osaamisesta voi olla paljon

etua musiikin tekemisessä. Aloitteleva

kapellimestari soittaa itse pianoa,

saksofonia ja selloa.

sä on loputtomasti teknisiä ratkaisuja.

HorneTTeja HuolTamaan
- Aloitan tammikuussa 2016 varus-
miespalveluksen ja apumekaanikko-
koulutuksen Ilmasotakoulussa Tik-
kakoskella. Siihen kuuluu myös len-
totekninen aliupseerikurssi, joten lä-
hes koko ensi vuosi menee armeijan
leivissä, Nikander pohtii työ-, opiske-
lu- ja harrastuskuvioitaan.
Myös lenkkeilyä ja taistelulajeja

harrastava hyväkuntoinen nuori nai-
nen ei epäile fyysistä selviytymistään
varusmiespalveluksesta, eivätkä Hor-
net-hävittäjien huoltotyöt pelota.
– Kyllä siellä on muutkin pieniko-

koiset pärjänneet. Kovempi koetus
voi ollakin henkisessä kestävyydessä,
Nikander hymähtää.

Tahtipuikko istuu tuoreen
iCT-asentajan käteen

”hAAveenA on
oMAn bändin
peruSTAMinen”

tEKSt i : Ri itta kallio

Ku
vA:

kim
m
o
VaR

Jo
Ran

ta

Ku
vA:

Riitta
kallio
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TYÖTTÖMYYSKASSA
Koonnut: Jonna Heiniluoma

Puhelinpäivystys arkisin klo 9.00-11.00, puh. 03 252 0300. toimisto avoinna arkisin klo 9.00–15.00.
Hakemusten postitusosoite: Sähköalojen työttömyyskassa, PL 774, 33101 tAMPERE
Lisätietoa: www.sahkoliitto.fi/tyottomyyskassa ja ttkassa@sahkoliitto.fi

Ilmoittaudu TE-toimistoon työn-

hakijaksi täyttämällä sähköinen il-

moittautumislomake osoitteessa

www.te-palvelut.fi viimeistään en-

simmäisenä työttömyyspäivänä.

Oikeus työttömyysetuuksiin alkaa

aikaisintaan ilmoittautumispäiväs-

tä lukien.

Noudata TE-toimiston antamia

ohjeita, koska päivärahan maksa-

minen saattaa muuten katketa.

TE-toimiston antamat lausunnot

sitovat kassaa, eikä kassa voi mak-

saa päivärahaa, ellei työnhakusi

ole voimassa.

NäiN haet

aNsiopäivärahaa

Tulosta päivärahahakemus Työttö-

myyskassojen yhteisjärjestön www.

tyj.fi-sivulta kohdasta Lomakkeet.

Sieltä löydät samalla työttömyys-

kassan tarvitseman palkkatodis-

tuslomakkeen.

Täytä ensimmäinen työttömyys-

päivärahahakemus vähintään kah-

delta täydeltä kalenteriviikolta.

Jotta työttömyyskassa voi alkaa

maksaa sinulle päivärahaa, se tar-

vitsee paljon tietoa. Liitä hake-

muksesi mukaan seuraavat doku-

mentit:

Jäljennös irtisanomisilmoi-

tuksesta tai lomautusilmoi-

tuksesta.

Jos olet sivutoiminen yrittäjä

tai esimerkiksi omistat maa-

ta tai metsää, lähetä kassal-

le kopio viimeksi vahviste-

tusta verotuksestasi, eli tällä

hetkellä vuoden 2013

verotuspäätöksestä erittely-

osineen.

Kopio eläkepäätöksestä, jos

saat osa-aika- tai osatyöky-

vyttömyyseläkettä.

Muutosverokortti etuutta

varten, jos olet hakenut ve-

rottajalta uuden verokortin

sosiaalietuutta varten.

Palkkatodistus vähintään

työttömyyttä edeltäneeltä

26 työssäoloviikolta. Todis-

tuksessa pitää näkyä enna-

konpidätyksen alainen tulo

sekä siihen sisältyvät loma-

raha ja lomakorvaus eriteltyi-

nä. Lomarahaa ja lomakorva-

usta ei pidä ilmoittaa yhteis-

summana.

tarkasta

hakemuksesi

ja seN liitteet

Jotta hakemusten käsittely olisi

mahdollisimman nopeaa, laadi ha-

kemuksesi huolellisesti. Tarkasta

se ja sen liitteet.

Kun kyse on työsuhteen päät-

tymisestä, tarkasta että palkkato-

distukseen on merkitty eriteltynä

myös muut mahdolliset ylimääräi-

set palkkiot tai rahaerät, jotka on

maksettu työsuhteen päättyessä.

Muista tarkastaa palkkatodis-

tuksesta, että siihen on merkitty

mahdolliset palkattomat ajanjak-

sot, kuten lomautus, vanhempain-

loma, palkaton virkavapaa tai pal-

katon sairasloma.

Tarkasta myös, että palkkatodis-

tuksessa on palkanlaskijan yhte-

ystiedot. Suhteellisen helppo tapa

toimittaa työttömyyskassalle ker-

ralla kaikki ansiopäivärahan suu-

ruuden laskemisessa tarvitsemam-

me tiedot on pyytää palkanlaskijaa

käyttämään Työttömyyskassojen

yhteisjärjestön www.tyj.fi:stä löyty-

vää palkkatodistuslomaketta, jos-

sa kaikki tarpeellinen on valmiik-

si koottuna.

Jos joudut työttömäksi
tai lomautetuksi

X

X

X

X

X

Kokomaan kesä-
kuun työttömyysaste
10 prosenttia
Tilastokeskuksen työvoimatutkimuk-

sen mukaan Suomessa oli työttömiä

vuoden 2015 kesäkuussa

280 000. Työttömiä oli 22 000

enemmän kuin vuosi sitten.

Työttömyysaste oli 10,0 prosent-

tia, kun se edellisvuoden kesäkuus-

sa oli 9,2 prosenttia. Työllisiä oli

35 000 vähemmän kuin edellisvuo-

den kesäkuussa.

Toisella vuosineljänneksellä, huh-

ti-kesäkuussa koko maan työttö-

myysaste oli 10,7 prosenttia, mikä

oli 1,1 prosenttiyksikköä korkeampi

kuin vuoden 2014 vastaavalla ajan-

jaksolla.

meillä tilaNNe

viime vuotta parempi

Sähköalojen työttömyyskassan osal-

ta tilanne on ollut hieman parempi

kuin vuosi aikaisemmin.

– Meillä tilanne on ollut viime

vuotta parempi oikeastaan koko

ajan. Vuonna 2014 tammi-kesä-

kuussa jäsenistön työttömyysas-

te työttömyyskassassa oli 10,6 %.

Tänä vuonna se on 10,2 %, Sähkö-

alojen työttömyyskassan johtaja tar-

ja ojala kertoo.

Työttömyys on vähentynyt kaikil-

la sopimusaloilla suunnilleen saman

verran. Ansiopäivärahaa maksettiin

vuoden alkupuoliskolla 3 613 jäse-

nelle ja vuotta aikaisemmin 3 752

jäsenelle.

lomautettujeN määrä

väheNi kesäN aikaNa

Tarja Ojalan mukaan erityisesti lo-

mautettujen määrä laski huomatta-

vasti tämän kesän aikana.

– Kun verrataan tätä ja viime

vuotta, työttömien määrän vähene-

minen näkyy kassassamme eniten

lomautetuissa henkilöissä. Koko-

naan työttömien määrä on ollut tänä

vuonna suunnilleen sama kuin vii-

me vuonna. Soviteltavaa päivärahaa

saavien määrä eli osa-aikatyötä te-

kevien työttömien määrä puolestaan

on ollut koko tämän vuoden suu-

rempi kuin viime vuonna, Tarja Oja-

la toteaa.

työttömyysaste sopimusaloittaiN

1.1.–30.6.2015

sopimusala saajat jäsenmäärä tyött.aste

Energia ja tietoliikenne 839 5 624 9,6

Talotekniikka 2 178 11 106 10,6

Teollisuus 415 2 878 8,2

1.1.–30.6.2014

sopimusala saajat jäsenmäärä tyött.aste

Energia ja tietoliikenne 970 5 861 10,4

Talotekniikka 2 298 11 058 11,3

Teollisuus 472 2 788 9,0

Elokuun alussa astui voimaan lakimuutos 58-vuotiaiden päivärahan tason

suojauksesta. Ansiopäiväraha lasketaan uudelleen, jos ansiopäivärahan saa-

ja työskentelee 26 viikkoa ja täyttää uudelleen ansiopäivärahan työssäoloeh-

don. Lakimuutoksen myötä päivärahaa ei kuitenkaan lasketa uudelleen, jos

henkilö on täyttänyt 58 vuotta työssäoloehdon täyttyessä ja

uusi päiväraha olisi aiempaa pienempi.

Lakimuutos koskee henkilöitä, joiden työssäoloehto täyttyy 1.8.2015 tai sen

jälkeen.

Lakiin 58-vuotiaiden
päivärahan tason
suojauksesta tuli muutos

TäYTä hAKeMuShuolelliSeSTi –Se nopeuTTAAMAKSAMiSTA.

Om du blir arbetslös eller permitterad
Anmäl dig som arbetssökande

hos TE-byrån genom att logga in i

webbtjänsten på adressen www.te-

tjanster.fi senast den första arbets-

lösa dagen. Följ TE-byråns inst-

ruktioner; annars är det möjligt att

din rätt att få arbetslöshetsdag-

penning inte fortsätter. Utlåtandet

som TE-byrån ger, binder kassan

och kassan kan inte utbetala dag-

penning ifall din jobbsökning inte

är i kraft.

så här aNsöker

du om dagpeNiNg

Skriv ut ansökningsblanketten på

webbsidan www.tyj.fi > material >

blanketter. På samma webbsidan

hittar du blanketten på löneintyget

som kassan behöver.

Fyll i första ansökningsblankett

för minst två fulla kalenderveckor.

För att kunna betala dig in-

komstrelaterad dagpenning behö-

ver arbetslöshetskassan vissa up-

pgifter. Sänd kassan följande bi-

lagor:

ett kopia av uppsägningsan-

mälan eller permitteringsan-

mälan

ifall du har företagsverksam-

het som bisyssla eller äger

jord- eller skogsbruk, bör du

sända kassan ett kopia av

senaste beskattningsbeslutet

med specifikationsdel

ett kopia av pensionsbeslu-

tet om du får deltidspension

eller delinvalidpension

ändringsskattekortet för för-

mån ifall du har begärt ett

ändringsskattekort för so-

cialförmånen

ett löneintyg för minst 26

arbetsveckor före arbetslös-

heten. I löneintyget upp-

ger din arbetsgivare förskott-

sinnehållning underkastad

lön med alla tillägg; semes-

terpenning (semesterpre-

mie) och semesterersättning

meddelas specificerat. Se-

mesterpenning och semeste-

rersättning anmäls skilt.

X

X

X

X

X

gå igeNom diN

aNsökaN och bilagorNa

Fyll i din ansökan noggrant för

att kassan kan handlägga den

så fort som möjligt.

När ditt arbetsförhållande

har tagit slut, kontrollera, att

arbetsgivaren antecknat möj-

liga resultatarvoden, produkti-

onsarvoden, osv. i ditt lönein-

tyg. Även frånvaro utan lön

eller veckor under 18 timmar

bör anmälas.

Kontrollera även, att lö-

neintygsgivarens namn, tele-

fonnummer och e-postadress

finns i löneintyget. Arbetsgiva-

ren kan vid behov använda lö-

neintygsblanketten på webbsi-

dorna www.tyj.fi > material >

blanketter.

Missä tilanteessa voin saada ansiopäivärahaa?
Miten ansiopäiväraha lasketaan?
Näihin ja moniin muihin kysymyksiin löydät vastauksen
sivulta www.sahkoliitto.fi/tyottomyyskassa/ansiopaivaraha.
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hannunlaatikko@gmail.com

20.9.2015 mennessä. Mukaan

omat kannettavat tietokoneet johon

ASPA-ohjelma on jo asennettu.

100 Järvenpään Sähköalan-

työntekijät ry

Teatteri-ilta perjantaina 2.10.2015

klo 19.00 Järvenpäätalo, Hallinto-

katu 4, Järvenpää / Kellariteatteri.

Ilkka Heiskasen tragikoominen näy-

telmä Lyhyt leninki (kesto n. 1 tun-

ti). Koko näytös varattu (100 paik-

kaa) sähkömiehille + avecit. Ilmoit-

tautumiset sihteerille p. 044 425

2552. Vapaa pääsy, 2 lippua / jä-

sen.

161 Inkoon Voimalaitos-

työntekijät ry

Ammattiosasto on sääntömääräises-

sä kevät kokouksessa yksimielises-

ti päättänyt muuttaa osaston nimen.

Jatkossa ammattiosaston 161 nimi

on Energia-alan työntekijät ry.

Sähköliiton osastot alueittain

löydät osoitteesta:

www.sahkoliitto.fi/sahkoliitto/

organisaatio/osastot_alueittain

OSASTOT TOIMIVAT 24.9.2015 ilmestyvään Vasamaan tulevat osastojen ilmoitukset pyydämme toimittamaan
maanantaihin 14.9.2015 kello 15.00 mennessä. Toimita osastosi ilmoitus sähköisesti lomakkeella:
www.sahkoliitto.fi/jasenpalvelut/osastot-toimivat/ilmoita-tapahtumasta

018 Hämeenlinnan Sähkötyönte-

kijät ry

Verkatehtaalla on näytös 8.10.2015

klo 19.00 ”Jukka Puotila & 60 kut-

sumatonta vierasta”. Olemme varan-

neet osaston jäsenille ja aveceille

lippuja. Ilmoittautumiset 7.9.

mennessä: rauno.vuorinen@kolum-

bus.fi tai p. 040 522 3628. Oma-

vastuu 10 € / hlö on maksettava

7.9. mennessä osaston tilille: FI39

5680 0020 1979 80. Tervetuloa

nauruhermoja koettelemaan!

Osaston hallituksen seuraava ko-

kous on 7.9.2015. Asioita vastaan-

ottaa pj. Jari Korpela jari.korpela@

ssab.com.

043 Porvoon Sähkötyöntekijät ry

Osaston seuraava kokous on

10.9.2015 klo 18.00 alkaen Rak-

san toimistolla, Sibeliusbulevar-

di 36.

057 Etelä-Pohjanmaan

Sähköalantyöntekijäin osasto ry

ASPA koulutus 26.9.2015 klo

10.00 - 16.00. Paikka Sisun ker-

hotilat, Keskuskatu 17 B kellarikrs,

60100 Seinäjoki. Ilmoittautumiset

sihteerille Hannu Hölsö:

Raahen voittokkaassa salibandyjoukkueessa pelasivat Sakari Lehtola, Joonas Huttula, Harri Lukkarila, Mika Jortama,

Toni Silvola, Petri Ohvo, Antti Ylikulju, Tero Tuikkala, Teemu Ylikulju sekä maalivahti Mika Hannila.

Arvauskilpailun voitti

ESA SPETS

Texas hold’em -pokeriturnaus

1. AKI PITKäAHO

2. TAPIO HEIKKInEn

3, JAnI PITKäAHO

Ongintakilpailu

1. ESKO PöLLänEn 765g

2. MARTTI SAAVInEn 325g

3. LEA MAnu 90g

VOLTTIPÄIVÄTULOKSIA
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Tutustu tuotteisiimme: http://kauppa.sahkoinfo.fi

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

Jäsenhinnat koskevat STUL:n ja sen jäsenjärjestöjen jäseniä sekä tiedotussopi-
muksen tehneitä oppilaitoksia. Toimituskulut 8,90 e / lähetys.

SFS 6002 on uusittu! Tule oppimaan
uuden standardin vaatimukset!

SFS 6002
SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS

10.9. Pori 29.9. Vaasa
2.10. Turku 6.10. Jyväskylä
9.10. Tampere 14.10. Vantaa
15.10. Lappeenranta 5.11. Vantaa
10.11. Kouvola 11.11. Lahti
8.12. Tampere 10.12. Vantaa
15.12. Kuopio

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

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

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

Koulutus on tarkoitettu sähköalan töitä tekeville henkilöille, mukaan
luettuna työnjohto-, käyttötoiminta-, suunnittelu-, opetus- ja muissa asi-
antuntijatehtävissä toimivat henkilöt.

Voidaan järjestää yrityskohtaisena kurssina.

Kurssin hinta 425 e 265 e* + alv.

SÄHKÖASENNUSTEKNIIKKAPÄIVÄ
15.9. Oulu 16.9. Kuopio
17.9. Jyväskylä 22.9. Tampere
23.9. Lahti 24.9. Kouvola
30.9. Turku 1.10. Vantaa

Sähköasennustekniikkapäivän aikana käsitellään ajankohtaisia sähköasen-
nusten turvallisuuteen, turvallisiin työskentelytapoihin ja ajankohtaisiin
säädösmuutoksiin liittyviä asioita. Tänä vuonna aiheina ovat muun mu-
assa jakokeskusten liitosten vikaantuminen, vian etsintä sähkölaitteistossa
ja sähköasennusstandardien tulkinnat.

Kurssin tavoitteena on auttaa sähköalan ammattilaista ylläpitämään ja
kehittämään ammattitaitoaan sähköturvallisuuteen ja sähköasennusten
teknisiin vaatimuksiin liittyvissä asioissa.

Päivän ohjelma on tarkoitettu sähköasennuksia suunnitteleville, ura-
koitseville ja kunnossapitäville sähköalan ammattilaisille.

Kurssin hinta 425 e 265 e* + alv.

Joutnant ie 76, 25500 Perniö, puh 02 727 200, www.finnparttia.fi

Verkkokauppamme on nyt avattu

Joutnant ie 76, 25500 Perniö, puh 02 727 200, www.finnparttia.fi
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www.finnparttia.fi tarjoaa painettua hinnastoa laajemmat valikoimat ja tuotetiedot.
Netistä näet myös tuotteiden toimitusajan ja nettohinnat suuremmillekin määrille.

Painettu hinnastomme ilmestyy normaalisti syyskuun alussa.
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KURSSIT

Kurssin kohderyhmä:

Luottamusmiesten perus- tai vastaavan kurssin käyneet tai muutoin perustiedot luotta-

musmiestoiminnasta hankkineet luottamusmiehet, varaluottamusmiehet, ammattiosas-

tojen puheenjohtajat tai työpaikka- ja/tai ammattiyhdistystoiminnasta kiinnostuneet.

Kurssin tavoitteena on:

Laajentaa ja syventää luottamusmiehen toimintaa sekä työelämää ja sen pelisääntö-

jä koskevia taitoja. Antaa valmiuksia osallistua työyhteisön kehittämiseen tietoisina ja

vastuullisina työntekijöitten edustajina. Kehittää osallistujien viestintä- ja vuorovaiku-

tustaitoja vaikuttamisen välineiksi.

Kurssin avainsisältöjä ovat:

• kokemukset luottamusmiestoiminnasta

• toiminnasta oppiminen

• työsopimuslain keskeiset pykälät

• yhteistoimintalain keskeiset pykälät

• työehtosopimuksen säädökset

• luottamusmiehen vaikuttaminen ja viestintä

• välitehtävä omalla työpaikalla

• luottamusmies neuvottelijana

• luottamusmiehen työsuojeluyhteistoiminta

• luottamusmiehen rooli kehittäjänä

• luottamusmiehen arvostus ja merkitys

• omien taitojen arviointi ja jatko-opinnot

Lisäksi kurssilla on yksi liittopäivä molemmilla jaksoilla, jolloin paikalla on työehtoasia-

mies ja lakimies liitosta.

Työnantaja maksaa kurssille osallistuvalle palkan kurssin ajalta sekä ateriakorvauksen

24,80 € opistolle. Liitto maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus, opetus ja jaet-

tava materiaali. Matkakulut korvataan, vain mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen

taksojen mukaan tai oman auton käytöstä, vain auton kuljettajalle 0,23 €/km.

Mikäli tarvitset majoitusta jo sunnuntaista ilmoita siitä etukäteen Kiljavan opistolle.

Sähköliitto maksaa majoituksesi.

Lähetä kurssihakemus, mielellään noin neljä viikkoa ennen kurssin alkamista, osoit-

teella: Sähköliitto, koulutusyksikkö, PL 747, 33101 Tampere

LUOTTAMUSMIESTEN JATKOKURSSI
Kiljavan opisto, Nurmijärvi
I-osa 26.10. - 30.10.2015 II-osa 30.11. - 4.12.2015

Osallistu kaikille alle 35-vuotiaille tarkoitettuihin alueellisiin nuorisotapahtumiin.

Tilaisuuksissa tutustutaan Sähköliiton ja paikallisten ammattiosastojen

nuorisotoimintaan.

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

Sähköliitto korvaa majoituksen (ei paikkakunnalla asuville) kahden hengen huoneissa, ruo-

kailut sekä matkakulut, mikäli niitä syntyy, kotipaikkaa lähinnä olevalle kurssipaikalle julkisten

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

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

9.–10.10. ROVANIEMI
Hakuaika päättyy 25.9.2015

ALUEELLISET
NUORISOTAPAHTUMAT

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

alan jäsenille. Henkilökohtainen tieto työehtosopimusmääräyksistä antaa parhaat edelly-

tykset hyvän edunvalvonnan hoitamiseen.

Tarkoituksena on käydä ensin Tes-tutuksi -kurssi, sen jälkeen Urakkamääräykset-kurssi ja

viimeisenä Urakkatöiden laskeminen -kurssi.

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

Liitto korvaa osanottajille kurssin aikana majoituksen kahden hengen huoneissa, ruokailut

sekä matkakulut, mikäli niitä syntyy, kotipaikkaa lähinnä olevalle kurssipaikalle julkisten kul-

kuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa käytettäessä auton kuljettajalle 0,23 €/km.

1. Työehtosopimus tutuksi

-kurssi painottuu työehtoso-

pimustekstien perusteelli-

seen käsittelyyn

26. - 27.9.2015

Hotel Scandic Lahti

hakuaika päättyy

11.9.2015

2. Urakkamääräykset

-kurssi painottuu urakkatyö-

määräysten selvittämiseen

ja kärkimiehen velvollisuuk-

sien hallintaan

3. - 4.10.2015

Hotel Scandic Lahti

hakuaika päättyy

18.9.2015

3. Urakkatöiden laskeminen

-kurssi painottuu työehtoso-

pimusten mukaisten urak-

katöiden laskemiseen

7. - 8.11.2015

Hotel Scandic Lahti

hakuaika päättyy

23.10.2015

SÄHKÖISTYS- JA TALOTEKNIIKKA-
ALAN TES-KURSSIT 2015

Sähköliitto järjestää energia- ICT ja verkostoalan koulutustilaisuuden.

Tilaisuudessa käsitellään alan työehtosopimusta (Sähköalan TES).

Tilaisuus on tarkoitettu alalla jäsenille.

Tilaisuudessa perehdytään:

• alan työehtosopimukseen

• palkkausjärjestelmän periaatteisiin

• paikallisen sopimisen neuvottelutoimintaan.

Sähköliitto tarjoaa osanottajille majoituksen kahden hengen huoneissa ja ohjelmaan

merkityt ruokailut. Liitto korvaa matkakulut, vain mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneu-

vojen taksojen mukaan, omaa autoa käytettäessä vain auton kuljettajalle 0,23 € / km.

Ilmoittautumiset 18.9.2015 mennessä tiina.makkyla@sahkoliitto.fi tai 050 409 8469.

TYÖEHTOSOPIMUSKOULUTUSTA ENERGIA-,
ICT- JA VERKOSTOALALLE

3.-4-10.2015 Hotelli Cumulus Koskikatu, Tampere
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Yhteiskunnan ja työelämän muutokset tuovat jatkuvia haasteita luottamustehtävässä

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

taan liittyvä epävarmuus ovat arkipäiväisiä tuntemuksia.

Tällä kurssilla:

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

• Jaetaan kokemuksia ja saadaan vertaistukea toisilta luottamushenkilöiltä

• Saadaan uutta tietoa mm. aivojen hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä.

• Virkistäydytään kauniissa luontoympäristössä.

Kouluttajana toimii sosiaalipsykologi, työnohjaaja Pipsa Härkönen, TSL

Sähköliitto korvaa majoituksen (2 hengen huoneissa), matkakulut julkisten kulkuneuvojen

taksojen mukaan tai oman auton käytöstä 0,23 €/km vain mikäli näitä kuluja syntyy.

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

VIRTAA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN
OMAAN JAKSAMISEEN
12.-13.9.2015 Varalan Urheiluopisto, Tampere

Opiskele verkossa oman aikataulusi mukaan ja suorita

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN
ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto.

Valmistava koulutus alkaa 31.8.2015.
Koulutuksen kesto on noin 1½ vuotta.

Hinta 350 € sisältäen OPH:n tutkintomaksun 58 €.

TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Artukaistentie 13, 20240 Turku • www.turunakk.fi • info@turunakk.fi

OPISKELE JOUSTAVASTI VERKOSSA

Lisätiedot ja haku
turunakk.fi/sahko
tai
Turo Lähteenmäki
puh. 040 714 1881

Tule mukaan viettämään viikonloppua perehtyen Sähköliittoon, sen nuorisotoimintaan

ja edunvalvontaan.

Aiheina:

• Mikä oikein on Sähköliitto? – ja se edunvalvonta? – edut ja palvelut?

• Sähköliiton työsuojelutoiminta

• Ammattiosastosi rooli ja sen tehtävät

• Uusi keskusjärjestöhanke

Päivän päätteeksi vietetään aikaa laserammunnan parissa .

Tilaisuudessa mukana ovat:

Jari Kiviluoma, työehtoasiamies, Sähköliitto

Veijo Korhonen, työympäristöasiamies, Sähköliitto

Juha Jumisko, nuorisoasiamies, Sähköliitto

Sähköliitto korvaa osanottajille kurssin aikana majoituksen kahden hengen huoneissa,

ruokailut sekä matkakulut, julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa

käytettäessä kuljettajalle 0,23 € / km.

Ilmoittaudu mukaan 11.9.2015 mennessä tiina.makkyla@sahkoliitto.fi

tai 050 409 8469.

NUORISOKURSSI 26.-27.9.2015
Sähköliiton koulutustilat, Tampere

TYÖTTÖMYYSKASSANEDUSTAJISTON
VARSINAINENKOKOUS
Aika la-su 21 .11.-22.11.2015. Paikka Tampere, Scandie Rosendahl

Sähköalojen työttömyyskassan sääntöjen 23 §:n 2 momentin mukaan edustajiston varsinaisesta
kokouksesta on annettava edustajiston jäsenille ja asiamiespiireille kirjallinen ennakkoilmoitus
viimeistään neljä kuukautta ennen kokousta.

Työttömyyskassan hallitus on kokouksessaan 15.6.2015 päättänyt kutsua edustajiston varsinaisen
kokouksen koolle marraskuun 21.-22. päivinä 2015. Kokous- ja majoituspaikka on Scandie
Rosendahl, os. Pyynikintie 13,Tampere.

Käsiteltävät asiat
Kokouksessa käsitellään työttömyyskassan sääntöjen 15 §:ssä määrätyt asiat sekä
sääntömuutosesitykset.

Edustajiston kokouksessa käsiteltäväksi tarkoitetut asiat on kirjallisina osoitettava työttömyyskas-
san hallitukselle ja toimitettava kassan toimistoon viimeistään kaksi kuukautta ennen kokousta.
Niiden pitää olla kassan toimistossa 18.9.2015 mennessä.

Sähköalojen työttömyyskassa
Hallitus
Hannu Luukkonen Tarja ojaLa
puheenjohtaja kassanjohtaja

EDUSTAJISTONVARSINAINENKOKOUS
Aika la – su 21.– 22.11.2015. Paikka Tampere, Scandic Rosendahl

Sähköalojen ammattiliiton sääntöjen 8 §:n 11. kohdan mukaan edustajiston varsinaisesta
kokouksesta on annettava edustajiston jäsenille kirjallinen ennakkoilmoitus viimeistään neljä
kuukautta ennen kokousta.

Hallitus on kokouksessaan 11.6.2015 päättänyt kutsua edustajiston varsinaisen kokouksen koolle
marraskuun 21. – 22. päivinä 2015.
Kokous- ja majoituspaikkana on Scandic Rosendahl, os. Pyynikintie 13,Tampere.

Käsiteltävät asiat
Liiton sääntöjen 8 §:n 12. kohdan mukaan asioista, jotka halutaan edustajiston varsinaisen koko-
uksen käsiteltäviksi, on tehtävä esitys hallitukselle viimeistään kaksi kuukautta ennen kokousta.

Edustajiston kokouksessa käsiteltäväksi tarkoitetut asiat on kirjallisina osoitettava hallitukselle ja
toimitettava liiton toimistoon viimeistään 18.9.2015.

Ammattiyhdistysterveisin
Sähköalojen ammattiliitto ry
Hallitus
MarTTi aLakoski Hannu Luukkonen
puheenjohtaja liittosihteeri
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SemeStern är över och den

varma sensommaren avnjuten.

Själv led jag inte värst mycket av

den regniga sommaren. Jag fick

gjort allt det som jag planerat, ef-

tersom strandliv inte ingår i mitt

semesterprogram. Jag hoppas

att alla haft en lika skön semes-

ter och laddat batterierna så att

vi klarar av att ta oss an höstens

utmaningar.

Och utmaningar finns det min-

sann, eftersom regeringen ställ-

de oss mot väggen och kräver fem

procents lönesänkningar genom

att förlänga arbetstiden. Annars

hotas utöver löntagarna även ar-

betslösa, barnfamiljer och pen-

sionärer av avsevärt försvagad ut-

komst och måste samtidigt betala

för företagens konkurrenskraft.

FFC:s löntagare störs mest av

den här typen av motsättning i

synnerhet som förslaget inte på

något sätt uppmanar arbetsgivar-

na att bidra till talkot. FFC:s sty-

relse ansåg klart och tydligt att

det föreslagna samhällsfördraget

ska vara enbart ett arbetsmark-

nadsavtal eftersom arbetsmark-

nadsorganisationerna är de cent-

rala parterna i fördraget.

FFC:s styrelse förkastade en-

hälligt en förlängning av den tota-

la arbetstiden. Vi vill ha mer ar-

betstid endast för arbetslösa och

deltidsanställda. Vi konstatera-

de även att regeringens mål om

en fem procents produktivitet-

sökning inte kan uppnås genom

att förlänga den totala arbetsti-

den. Det kunde tvärtom ha mot-

satt effekt. Hur skulle det gå med

arbetsförmågan, sjukfrånvaro, ar-

betsmotivationen osv.

Jag har själv konstaterat att

löntagarna hellre går med på att

sänka lönen än att avstå från

sina ledigheter. Och eftersom lö-

nesänkningarna borde gälla alla,

kvarstår som enda möjlighet en

intern devalvering som då även

berör industrins råmaterial. Alla

skulle då vara part i ett dylikt

samhällsfördrag och det skulle in-

nebära en sänkning av levnads-

standarden.

FennOvOimaS ägarstruktur dis-

kuterades under hela sommaren

och höll oss alla i spänning. Jag

understöder kärnkraft och är där-

för nöjd att Fortum anslöt sig till

projektet och garanterar en til-

lräcklig inhemsk ägarandel. Om

projektet hade gått i stöpet skulle

vi nog vara i klistret med vår ba-

senergi när kraftverksenheterna

i Lovisa närmar sig slutet på sin

livslängd år 2024 och 2027.

Vi är redan nu alldeles för be-

roende av importerad el. Därför

hoppas jag att landets regering

fattar snabba, långsiktiga beslut

om energipolitiken. Vind- och sol-

energi kommer inte att kunna er-

sätta basproduktionen, på sin

höjd kan de vara komplement till

självförsörjningen.

Biobränsleenheter ingår också

i framtiden om det finns instan-

ser som vill investera i dem. De

skulle kunna ersätta kolkraftverk i

framtiden. Men i dag är priset på

börs-el så lågt att det inte finns

instanser som är villiga att in-

vestera i nytt, och skillnaderna i

bränslepriser avgör vilket bränsle

enheterna använder.

Det krävs nu snabba beslut av

regeringen om vår reservkraftska-

pacitet. Pohjolan Voima meddela-

de att de lägger ner sina kraftverk

i Kristinestad och Tahkoluoto i

Björneborg, och orsaken är att de

faller bort från ”reservkraftsrin-

gen”. Ett beslut av det här slaget

leder till förlorade arbetstillfällen

och det berör även Elektrikerför-

bundets medlemskår i hög grad.

andra veckoslutet i augus-

ti samlades Elektrikerförbundets

medlemskår i Uleåborg för att fira

jubileumsårets Voltdagar. Det har

förflutit 60 år sedan elektrikernas

legendariska utflyktsdagar i Uleå-

borg. På utflyktsdagarna besluta-

de elektrikerna att sammankal-

la ett konstituerande möte för att

grunda ett eget förbund i Tam-

merfors den 30 oktober 1955.

Där organiserade sig Elektrikerför-

bundet. I denna historiska stäm-

ning var det trevligt att träffa för-

bundsmedlemmar från olika delar

av landet och njuta av en avkopp-

lande samvaro, av havsvyerna

och det mångsidiga programmet.

Stort tack till alla avdelningar

som medverkande till arrange-

mangen.

Elektrikerförbundet anordnar

ingen särskilt 60-årsfest, vi fi-

rar hela jubileumsåret som kul-

minerar i höstens representants-

kapsmöte.

Jag önskar alla en riktigt solig

sensommar!

martti alakOSki

elleDningen

Lönesänkninger alternativet?

Sähköliiton ja Ifin yhteisen turval-

lisuusvisan pääpalkinnon, 500 eu-

ron K-lahjakortin voitti Heikki Nie-

minen Turusta.

Paola Suhosen suunnitteleman

sammutuspeitteen saivat Jan Sö-

derholm Mustasaaresta, Risto Moi-

sala Pyhännältä, Ville Vuorio Kou-

rasta, Mauri Sieppi Muoniosta ja

Tomi Tiilikainen Korialta.

Arvontaan osallistui 693 hen-

kilöä.

turvalliSuuSviSavoitto
meni turkuun

Sähköalojen työttömyyskassan pitkäai-

kainen etuuskäsittelijä Marja-Leena Kin-

nunen (Marsa) menehtyi vaikeaan sai-

rauteen 6. elokuuta Tampereen keskus-

sairaalassa. Hän oli syntynyt Suolahdel-

la 21.7.1953.

Hiljattain eläköitynyt, Sähköalojen

työttömyyskassassa yli 20 vuotta työs-

kennellyt, Ylöjärvellä asunut Kinnunen

oli ahkera ja tunnollinen etuuskäsittelijä,

joka hoiti jäsenten asioita vankalla am-

mattitaidolla ja aikailematta.

Marsaa jäivät kaipaamaan hänen kak-

si tytärtään sekä monet sukulaiset ja ys-

tävät.

Marja-Leena siunattiin sukuhaudan le-

poon läheisten läsnäollessa Suolahdel-

la 22.8.

marsa
on poissa

keSäriStikon ratkaiSu

Kesäristikon oikein ratkaisseiden kesken arvotun palkinnon voitti VALTO HULTTInEn Sastama-

lasta. OnnITTELUT VOITTAJALLE!
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Ikaalilainen seniorisähkäri Markku Pelto-

nen vei kirkkaimman pokaalin sähköliitto-

laisten tämänkesäisessä golfkisassa. Pirk-

kalan golf-kentällä 17. heinäkuuta käyty kisa

houkutteli mukaansa pari tusinaa innokasta

sähkögolfaria, joita taivaanrannalla roikkuvat

ukkospilvet eivät säikäyttäneet. Kisa käytiin-

kin lopulta hyvässä säässä ja kentän kuntoa

kilpailun voittaja luonnehti loistavaksi.

Ikaalisten golfia edustanut Markku Pelto-

nen jätti taakseen tuloksella 84 muun muas-

sa Rauli Tatin (LGV) 87, Matti Ahteen (HaHK)

88 ja kotikentällään pelanneen Lauri Lylyn

(GPi) 88.

17 vuotta golfia pelannut onnellinen voit-

taja arvioikin, että lyönnit onnistuivat kohdil-

leen varsinkin kierroksen alkupuolella parem-

min kuin koskaan.

Osastojen välisen golfkisan voitti Hämeen-

linnan joukkue. Lähimmäs lippua löi Mark-

ku Nyrhinen (2,84 m). Pisimmän draivin pau-

kautti Teemu Vilppu.

Kisojen puuhamies Kalevi Björkbacka va-

kuutti, että sähköliittolaisten golfkisa pelataan

taas vuoden kuluttua samoihin aikoihin ja sa-

massa paikassa.

SähköliittolaiSten golf-
meStaruuS markku PeltoSelle

Sade piti taukoa sähköliittolaisten golfkisan ajan ja peli pelattiin hyvän sään aikana. Hämeenlinnan osasto 018 vei joukkuekisan voiton, vaikka pelikokemusta ei kaikille ollut

karttunut vielä muutamaa kuukautta enempää. Joukkueessa pelasivat SSAB:llä työskentelevät Joonas Törmä, Eero Mäki ja Jari Korpela.

Ikaalisten ammattiosastoa aiemmin

parikymmentä vuotta johtanut

Markku Peltonen kunnostautui

nyt golfissa ja sai nimensä

kiertopalkinnon kunnialistaan.
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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.

TyöhuonekunTa
• voidaan perustaa jokaiseen yritykseen, laitokseen,

työhönottopaikkaan tai työpaikkaan, jossa on vähintään
kaksi sähköaloilla työskentelevää henkilöä ja jossa on
valittu pääluottamusmies tai luottamusmies.

• kehittää ja toteuttaa työpaikoilla edunvalvontaa ja toimii
yhdyssiteenä työpaikkojen jäsenten ja ammattiosaston
sekä liiton välillä.

• hoitaa työpaikalla jäsentensä työsuhdeasiat ja
luottamusmiesvalinnat.

• voi tehdä esityksiä työehtosopimukseen ja työlakeihin.
• voi tehdä esityksiä liiton hallitukselle ja edustajistolle.
• huolehtii tiedottamisesta työpaikan jäsenten ja

ammattiosaston sekä liiton välillä.
• asettaa edustajaehdokkaita ammattiosaston hallitukseen

ja jaostoihin sekä vaikuttaa vaalipiirinsä ehdokasasetteluun
edustajiston vaalissa.

• järjestää koulutus- ja virkistystoimintaa.
• tekee jäsenhankintaa työpaikalla.

Luottamusmies
• on työyhteisönsä kunniajäsen, joka valvoo työehto-

sopimuksien noudattamista työpaikallasi.
• huolehtii siitä, että sinua ja työkavereitasi kohdellaan

oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti.
• neuvoo ja tukee mahdollisten ongelmatilanteiden sattuessa.

Jos työpaikallasi ei vielä luottamusmiestä ole, ota
yhteyttä omaan ammattiosastoosi tai Sähköliittoon.
Saat neuvot ja avun työhuonekunnan perustamiseen
ja luottamusmiesvalinnan järjestämiseen.

Joko sinunkin työpaikallasi on
sähköliittolainen luottamusmies?

www.sahkoliitto.fi > JÄRJESTÄ TYÖPAIKKASI
TeksTi: jonna heiniluoma / piirrokseT: jukka ojala

LIITY LIITTOON: JÄRJESTÄ TYÖPAIKKASI:




