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Turvaa henkesi
- 30 %
Kaupan päälle kampanjaetu

Elämässä riittää muuttujia, joita ei aina voi itse kontrolloida.
Voit kuitenkin huolehtia perheestäsi ja itsestäsi
kunnollisella vakuutusturvalla.
Turvaa henkesi – ota itsellesi henkivakuutus niin saat koko
perheellesi sairauskulu-, tapaturma- ja matkavakuutukset
-30 % alennuksella ensimmäisen vuoden vakuutusmaksuista.
Etua ei saa verkkokaupasta. Vain ammattiliiton jäsenille. Voimassa 1.9.–31.12.2015.
Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö.

ista elokuvaa.

Turva tukee suomala

Tule käymään, soita tai jätä yhteydenottopyyntö netissä
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva
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www.turva.fi

SÄHKÖJOHTO

Kuka voi sopia ja kenen kanssa?
Ei ole vaikea vastata siihen kysymyk-

teollisuusammattiliiton työehtoso-

SähköASEntAjiEn kannalta on

STTA:han tai Paltaan. Vaihtoehto

seen, kenellä on oikeus tehdä työ-

pimusta.

ehdottoman välttämätöntä säilyttää

ei liene todennäköinen siihen liitty-

alalla työehtosopimuksen yleissito-

vän työrauhan piiristä pois joutumi-

ehtosopimuslaista. Työehtosopimuk-

Sähköliiton sopimusaloista jä-

vuus. Jos yleissitovuus menetetään,

sen vuoksi.

sia saavat tehdä palkansaajapuolella

senmäärässä mitattuna suurimmal-

järjestäytymättömät työnantajat voi-

yhdistykset, joiden varsinaisiin tar-

ta, sähköistys- ja talotekniikka-alal-

vat vapaasti määrätä sähköasentaji-

nEljäS ajateltavissa oleva vaihto-

koituksiin kuuluu työntekijöiden etu-

ta löytyy peräti kaksi eri sopimusta,

en palkoista ja muista työehdoista.

ehto on, että yritykset siirtyvät säh-

jen valvominen työsuhteissa. Työn-

STTA:n kanssa solmittu sähköistys-

STTA:sta erosi viimeisimmällä so-

köasennusalan työehtosopimuksen

antajapuolella osapuolena voi olla

alan työehtosopimus ja Paltan kans-

pimuskierroksella kaksi niin suurta

solmivan Paltan jäseneksi. Tämän

vastaavasti työnantajien etuja valvo-

sa solmittu sähköasennusalan työ-

työnantajayritystä, että niiden järjes-

seurauksena alalla olisi kaksi työ-

va yhdistys tai sitten yksi tai useam-

ehtosopimus, jotka ovat ehdoiltaan

täytymisellä tai järjestäytymättä jät-

ehtosopimusta, joista kummankin

pi työnantaja.

osapuilleen samanlaiset. Miten on

tämisellä on merkitystä siihen, mi-

piirissä olisi niin suuri määrä säh-

mahdollista, että joissakin töissä

ten yleissitovuus jatkossa turvataan.

köasentajia, ettei kumpaakaan he-

ehtosopimuksia. Vastaus löytyy työ-

VASAMA 7
Kannen kuvassa:
Mielenosoitus Rautatientorilla.
Kuva: Lehtikuva

Julkaisija:

MuutEttAESSA sanaa lihaksi jou-

on vaikeuksia saada sovellettavak-

Koska näiden yritysten ero tuli voi-

vin voitaisi todeta kattavaksi ja si-

Sähköalojen ammattiliitto ry

dutaan kuitenkin uusien kysymysten

si Sähköliiton työehtosopimusta yli-

maan vasta nykyisen sähköistysalan

ten yleissitovaksi. Ainahan on to-

Elbranschernas

eteen. Jos yhtä useampi ammattiliit-

päänsä, mutta joissakin töissä tun-

työehtosopimuksen tultua voimaan,

sin mahdollista, että saman työehto-

fackförbund rf.

to haluaa tehdä työehtosopimuksen

tuu olevan suoraan valinnanvaraa?

ne ovat edelleen normaalisitovuuden

sopimuksen osapuoleksi tulee kaksi

Postiosoite: PL 747

samojen työntekijöiden työsuhteis-

perusteella sidottuja sähköistysalan

työnantajaliittoa. Sähköliiton ener-

33101 Tampere

sa noudatettavista ehdoista, kenellä

kAhdEn eri työehtosopimuksen

työehtosopimukseen nykyisen sopi-

gia-, ICT- ja verkostoalan työehtoso-

Puhelin: 03 252 0111

tähän on oikeus? Entä jos työnanta-

olemassaolo samalla alalla johtuu

muskauden loppuun.

Faksi: 03 252 0210

japuolella halukkaaksi työehtosopi-

tässä tapauksessa työnantajien jär-

Sähköpostiosoite:

musosapuoleksi ilmoittautuu useam-

jestäytymisestä. Se, mitä työehto-

AjAtEltAViSSA olevia päävaihto-

vasamalehti@sahkoliitto.fi

pia työmarkkinajärjestöjä?

sopimusta työsuhteessa noudate-

ehtoja on neljä. STTA:sta eronneet

taan, riippuu nimittäin lähtökohtai-

työnantajat voivat ensinnäkin pala-

etunimi.sukunimi@sahkoliitto.fi
Päätoimittaja: Martti Alakoski

Sähköliitto on valinnut työehto-

sesti siitä, mihin työnantajien yh-

ta STTA:n jäseniksi. Tämä turvaisi

Vastaava toimittaja: Riitta Kallio

sopimustoimintansa perustaksi am-

distykseen työnantaja on järjestäyty-

yleissitovuuden alalle.

Toimittaja: Jonna Heiniluoma

mattikuntaperiaatteen eli ammatti-

nyt. Osa sähköurakointialan työnan-

Toinen mahdollisuus on, että

Ulkoasu ja taitto: Jari Mattila

alaperiaatteen. Siksi Sähköliitto käy

tajista on järjestäytynyt STTA:han ja

nämä yritykset eivät järjestäydy mi-

usein rajaa etenkin teollisuuden alo-

osa Paltaan. Näiden kahden työnan-

hinkään. Tällöin Sähköliitto voi-

Palkansaajalehdet –

jen työehtosopimusten osalta nii-

tajajärjestön sähköistys- ja talotek-

si tehdä niiden kanssa erillissopi-

Löntagartidningar

den liittojen kanssa, jotka ovat va-

niikka-alalle tekemistä työehtosopi-

muksen, jolloin niiden palveluksessa

PALE ry:n jäsen

linneet toimintansa perustaksi teol-

muksista yleissitovana noudatetaan

työskentelevät sähköasentajat otet-

lisuusliittoperiaatteen eli toimiala-

STTA:n kanssa tehtyä sähköistysalan

taisiin huomioon työehtosopimuksen

periaatteen. Teollisuuspuolella ai-

sopimusta. Jos työnantaja ei ole jär-

kattavuutta arvioitaessa.

heutuu joskus epäselvyyttä siitä, pi-

jestäytynyt STTA:han eikä Paltaan,

Noudatamme Julkisen sanan neuvoston määrittelemää hyvää journalistista tapaa.
Painopaikka: Sanomala, Vantaa
Ilmoitushinnat tekstisivulla:

pimuksessa on jo nyt kaksi työnantajajärjestöä, Palta ja Energiateollisuus ry.

tääkö teollisuuslaitoksessa toimivan

sen on noudatettava sähköistysalan

MAhdolliStA on kolmanneksi se,

sähköasentajan työsuhteessa nou-

työehtosopimusta alan töissä yleissi-

että yritykset liittyvät johonkin muu-

tEro hEiniluoMA

dattaa Sähköliiton vai jonkin muun

tovuuden perusteella.

hun työmarkkinayhdistykseen kuin

Sähköliiton neuvottelupäällikkö

Mustavalko
2,25 €/pmm

4 ASPA korvasi Ulwinin

Neliväri-ilmoitukset
3,00 €/pmm

5 Palkansaajien mielenilmaus

Työpaikkailmoitukset ja
ammattiosastot -50 %
Mainostoimistoalennus -15 %

6 Sähköasennusalan kehitysvuodet

Ilmoitusmyynti:

8 Varaa lomapaikkasi netistä

Ekamedia/Tmi Emmi Kallio

9 Tilaa Vasama ja kalenteri

Kalevanpuistotie 21 B 56
33500 Tampere

10 Kesäduunari-neuvoja

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

11 Kärkimies: Lauri Lyly

Lehden tilaushinta:

12 049 nautti Korkeasaaresta

30 €/vsk kotimaa
40 €/vsk ulkomaat

14 Matinkylän rakentajat
15 Jäsenpalvelut
Sähköalojen

17 Työttömyyskassa

ammattiliiton
jäSenlehti.

18 Osastot toimivat

Perustettu 1957
lehti ilmestyy

20 Kurssit

10 kertaa vuodessa.
Seuraava Vasama ilmestyy

21 Syysristikko

22.10.2015
aineistot 12.10. mennessä.

Espoon Matinkylässä rakennetaan rankasti. Lisää sivulla 14.

22 Elledningen
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Uusi urakkalaskentaohjelma on valmistunut
Sähköliiton uusi
urakkalaskentaohjelma
ASPA on valmistunut.
Ohjelma on tarkoitettu
urakkalaskennan apuvälineeksi
helpottamaan urakan käsin
laskentaa. Se korvaa Ulwinurakkalaskentaohjelman, joka
on ollut urakanlaskijoiden
käytössä jo yli 15 vuotta.
J
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töönsä. Osa ammattiosastoista on sopinut Sähköliiton kanssa lisenssin
hankkimisesta omille sopimusalajäsenilleen. Jos ammattiosasto on jo lisenssin hankkinut, sen jäsenet voivat
ladata uuden urakkalaskentaohjelman käyttöönsä välittömästi.
Jos ammattiosasto ei ole hankkinut
kaikkia jäseniään koskevaa lisenssiä,
yksittäinen jäsen voi hankkia itselleen
sellaisen maksamalla 80 euron lisenssimaksun. Lisenssin tilauslomake,
ohjelman latausnappula, käyttöohjeet
ja usein kysytyt kysymykset löytyvät
Sähköliiton kotisivulta.

ohjelmasta on jo ehtinyt tulla mukavasti.
– Olemme tyytyväisiä, että niin monet ovat jo alkaneet käyttää ohjelmaa.
Ideana oli, että käytön voisi aloittaa
omin päin, ilman koulutusta, sanoo
Petri Rosenberg.

Työryhmä auTTaa
ASPA-ohjelman kehittämistyöstä vastaa sähköistysalan johtokunnan nimittämä nelihenkinen työryhmä. Siihen kuuluvat sähköistysalan johtokunnan jäsenet Antti Heikkinen, Sami Pesola ja Petri Rosenberg sekä
työehtoasiamies Ari Kähkönen.
– Tarvittaessa avustamme kaikki
mielellämme ohjelman käyttöön liittyvissä asioissa. Myös kaikki palaute on tervetullutta, jotta ohjelmaa voidaan kehittää edelleen, työryhmän jäsenet kehottavat.
Palautetta kesäkuussa julkaistusta

Parannuksia PalauTTeen
PerusTeella
Työryhmä korostaa käyttäjäpalautteen tärkeyttä. Jokaisella työryhmän
jäsenellä on vuosien kokemus urakanlaskennasta, mutta mitä enemmän erilaisia näkemyksiä kentän erilaisista työympäristöistä saadaan, sitä
kattavampi ja toimivampi ohjelmasta
voidaan kehittää.
– Juuri palautteen ansiosta törmäsimme esimerkiksi urakkalaskelmaraportin ongelmaan, kun urakkalaskelma oli tehty henkilöittäin, uudistusprojektin vetäjänä toimiva Ari Käh-

T eksT i ja kuvaT: j on na h e in il u o ma

A

SPA-urakkalaskentaohjelmalla onnistuvat esimerkiksi yksikköhinnoitellun urakan
asuntotuotannon ja könttäurakan laskenta sekä urakan jako. Ohjelma on
tarkoitettu sähköistys- ja sähköasennusalan eli sopimusalan numero 005
jäsenistön käyttöön.
Kaikkien 005-sopimusalan jäsenten
on mahdollista saada ohjelma käyt-

könen mainitsee. Ohjelma ei ottanut
huomioon urakan keskeytyslisätunteja ja välipohjia maksettuina palkkoina, jolloin loppupohjat vääristyivät
näiden palkkojen osalta.
– Työnantajan tekemää jakolistaa
tarkastettaessa tämä seikka piti huomioida, hän toteaa ja muistuttaa, ettei
työehtosopimuksen lukemista kannata uudesta tekniikasta huolimatta jättää väliin. Sähköistysalan tessistä löytyy tähän tilanteeseen sopiva esimerkki urakkatyön jakamisesta kohdasta
8.6.1 sivulta 98.
PäiviTykseT asenTuvaT
auTomaaTTisesTi
Edellä mainittu ongelma on ratkaistu ja muita pieniä parannuksia on tehty nyt syyskuussa julkaistuun ASPAn
päivitykseen. Työryhmä jatkaa ohjelman kehitystyötä edelleen. Mutta
vaatiiko uusien ominaisuuksien käyt-

aSPan käytt
äJä!
Lähetä ohjelm
asta
palautetta ja
kehitysideoita
työryhmälle:
edunvalvonta
@sahkoliitto.fi
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antti Heikkinen, Petri Rosenberg ja sami Pesola
ovat sähköistys- ja sähköasennusalan johtokunnan jäseniä.

4

4
Helsingin rautatientorin mielenosoituksessa oli mukana lähes 30 000 ihmistä, myös satoja sähköliittolaisia. edes

Ota käyttöön ASPA

ukkoskuurot eivät pilanneet mielenosoituksen hyvää tunnelmaa. kaikkiaan lakkopäivään eri paikkakunnilla otti osaa
arviolta 13 000 sähköliiton jäsentä.

• Varmista ensin omasta

meWork 4.5.1. Jos sitä ei

samat tiedot kuin jäsenkor-

ammattiosastostasi, onko

ole, asenna se ensin.

tissasi. Osaston ja jäsen-

se hankkinut lisenssin.

• Kaikki tarvittavat osat

numeron pitää olla oikein.

• Tutustu huolella ohjelman

asennetaan painamalla

Tarkista ja päivitä tieto-

asennus- ja käyttöohjeisiin.

INSTALL-nappia.

si Sähköliiton verkkopalve-

• Klikkaa ASENNA OHJEL-

lussa tai ota yhteys Sähkö-

MA TÄSTÄ -nappia.

Jos asennuksen kanssa on

• Asennus vaatii, että tieto-

ongelmia, tarkasta, että

jäsenrekisterin tiedot saa-

koneessa on vähintään Fra-

syötit kirjautumisikkunaan

daan ajan tasalle.

liiton jäsenpalveluun, jotta

Sääkin osoitti
mieltään
J

töönotto ohjelman käyttäjältä nyt sitten jatkuvaa hereillä oloa ja ohjelman
aikaa vievää ja hankalaa uudelleen lataamista?
– Ei vaadi. ASPAn päivitykset asentuvat automaattisesti, kun ohjelma on
yhteydessä verkkoon, Kähkönen vakuuttaa ja sanoo, että päivityksen jälkeen laskelmaraportti on korjattu ja
kunnossa.

Työehtoasiamies ari kähkönen toimii asPa-työryhmässä
liiton toimiston edustajana.

Toteamus aikaa vievästä ja hankalasta lataamisesta hymyilyttää häntä:
– Kun ohjelman lataa koneelleen
ensimmäistä kertaa, se vie verkkoyhteyden nopeudesta riippuen vain
muutamia minuutteja.

TeksTi j a ku va: r i i tta k alli o

S

AK, STTK ja Akava järjestivät yhteisen

kaikkia niiden jäseniä osallistumaan sankoin

mielenilmauksen hallituksen mielivaltaa

joukoin mielenosoitukseen. Kutsu oli kuultu

vastaan Helsingin Rautatientorilla perjantaina

ja sähköliittolaiset oli saatu joukolla liikkeel-

18. syyskuuta. Edes sateinen sää ei latistanut

le. Paikalle oli kutsuttuna myös kaikkien edus-

tilaisuutta, joka kokosi tuhannet palkansaajat

kuntaryhmien edustajat.

puolustamaan oikeuksiaan.
Mielenosoituksella puolustettiin työmarkki-

osallisTu kouluTukseen
– Urakkahinnoittelu on aihe, jossa
koulutus on paikallaan. Nyt pohja laskemiselle ja ohjelman käyttöön voidaan omaksua nopeammin. Aikaa jää
muihin asioihin keskittymiseen, kertoo Antti Heikkinen.
Työryhmä toivottaa ohjelman käyttäjät ja siitä kiinnostuneet tervetulleiksi oppimaan ohjelman käyttöä sekä työmaan perustamista ja urakan
laskemista ASPA-kursseille. Parhaan
hyödyn kurssista saa irti, jos alla on
urakkalaskentakurssi tai urakkalaskennan perusteet ovat muutoin hallinnassa.
Vapaita paikkoja syksyn aikana Oulussa, Helsingissä, Jyväskylässä ja
Tampereella pidettäville kursseille voi tiedustella kurssisihteeri Tiina
Mäkkylältä, puh. 050 409 8469, tiina.
makkyla@sahkoliitto.fi.
Ilmoittautumisohjeet ja lisätietoa
ASPA-kursseista löytyy sivulta www.
sahkoliitto.fi > Jäsenpalvelut > Jäsenedut > Urakkalaskentaohjelma ASPA
> ASPA-koulutus.

– Lakko oli poliittinen mielenilmaus. Se ei
siis ollut työstä kieltäytymistä, koska se perus-

najärjestöjen vapaata oikeutta sopia työ- ja vir-

tui liiton päätökseen, muistuttaa Sähköliiton

kaehtosopimuksista ja vastustettiin hallituk-

puheenjohtaja Martti Alakoski.

sen yksipuolisia päätöksiä heikentää palkansaajien työehtoja.
Hallitus ilmoitti muun muassa vuosilomaoi-

Lakko ei koskenut sähköä ja lämpöä tuottavia yksiköitä eikä myöskään suojelutyötä, jota
tehtiin varallaolon aikana. Lakon ulkopuolelle

keuden rajoittamisesta, sairausloman palkat-

jäivät esimerkiksi välttämättömät palo-, pelas-

tomasta karenssipäivästä, arkipyhien palkatto-

tus- ja vartiointipalvelut. Teollisuudessa nou-

muudesta sekä ylityö- ja sunnuntaikorvauksien

datettiin samoja toimintatapoja ja kellonaiko-

leikkaamisesta.
Sähköliitto kannusti ammattiosastojaan ja

ja, jotka muut teollisuusliitot olivat päätöksissään valinneet.

Sähköistysalan
tes-neuvottelut käynnissä
S
ähköliitto on aloittanut työllisyys- ja kas-

vusopimuksen ulkopuolelle jäänyttä säh-

Tällä hetkellä STTA:n kanssa solmittu työ-

ehtosopimus päättyy 30. syyskuuta. Nykyisen

köistysalaa koskevat työehtosopimusneuvotte-

työehtosopimuksen määräyksiä noudatetaan

lut Sähkötekniset työnantajat STTA ry:n kans-

myös 30.9. jälkeen niin kauan kuin neuvotte-

sa 8. syyskuuta. Esillä neuvotteluissa ovat esi-

lut ovat käynnissä tai uusi sopimus syntyy.

merkiksi nollatyösopimukset, aika- ja urakka-

Nyt neuvoteltavana oleva työehtosopimus

palkkauksen kehittäminen sekä alihankinnan

koskee noin 11 000 Sähköliiton jäsentä, jotka

käytön pelisääntöjen selventäminen.

työskentelevät sähköasennustöissä rakennuk-

Sähköliiton päätavoitteena on työsuhteen
perusehtojen parantaminen.

silla, teollisuudessa, laivanrakennustöissä ja
kiinteistöjen ylläpitotöissä.
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60
vuotta

Yleissitovuus
...aina vaarassa
sähköasennusalalla

S

ähkömiehen apupoikana 14vuotiaana työuransa aloittanut
Kalevi Björkbacka on nähnyt
miltei koko Sähköliiton historian mittaisen kehityksen sähköistys- ja talotekniikka-alalla. Parinkymmenen
vuoden urakka rakennussähköistyksessä ja luottamustoimissa sekä liki
toinen mokoma Sähköliiton toimitsijana ovat tarjonneet neljän puheenjohtajan luottomiehelle näköalapaikan liiton suurimmalle sopimusalalle.
– Tänä aikana tekniikka ja työehdot
ovat kehittyneet valtavasti. Esimerkiksi digitalisointi ja kauko-ohjaussysteemit ovat muuttaneet sähköasentajan
työtä. Ainoa pysyvä asia sähköistysalalla tuntuukin olevan, että työehtosopimuksen yleissitovuus on aina ollut vaarassa, tänä syksynä 70 vuotta
täyttävä Kalevi Björkbacka kuittaa.
Vetelissä syntynyt, koulupoikana Kokkolaan muuttanut Björkbacka
muistaa tarkalleen oppiaikansa paikallisessa sähköliikkeessä.
– Kun aloitin oppipoikana Snellmanin Sähköllä, palkka oli ensimmäisen
vuoden ajan 50 penniä tunnilta. Tein
aputöitä, vedin kaapeleita ja porailin
siporexiin reikiä. Vasta toisena vuonna alkoi varsinainen opastus sähköhommiin. Minulla olikin hyvä ohjaaja,
joten oikaisin ammattikouluvaiheen
työssä oppimalla. Olin myös veljessarjan vanhin, ja vähävaraisessa kodissa ei oikein olisi edes ollut mahdollisuuksia tarjota koulutusta kaikille.
TyöehdoT paranTuneeT
Kalevi Brörkbacka tuumii, että sähköasentajien työehdot ovat vuosien
saatossa parantuneet kaikilta osin.
Myös työsuojeluasiat ovat kehittyneet
myönteisesti.
– Kyllä jo 60-luvullakin jokainen
täysipäinen tiesi, että rakennustyössä
on vaaroja, ja sähkötöissä erityisesti.
Silloin kuitenkin urakoitsijat yleisesti jättivät vastuun työturvallisuudesta työntekijöiden omaksi huoleksi. Tänä päivänä myös työnantajapuoli on
osaltaan mukana vastaamassa työmaiden turvallisuudesta. Enää ei voisi kuvitellakaan sellaista suurpiirteisyyttä

J
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Hyväkuntoinen eläkeläinen kalevi Björkbacka
poikkeaa joskus entisellä työpaikallaan sähköliitossa tervehtimässä sähköasennusalan nykyistä tiimiä Päivi Hoivalaa, jari kiviluomaa ja
jari Ollilaa.

Seinäjoen alueasiamieheksi. Holi kehotti minua hakemaan uudestaan ja
niinpä 1.3.1987 aloitin liiton jaostosihteerinä Tampereella, aluksi vanhassa toimipaikassa Commercén talossa
keskustorin reunassa. Seuraavan vuoden syksynä pääsimme muuttamaan
uuteen toimitaloon Aleksanterinkadulle, Björkbacka muistelee.
Tuore toimitsija pääsi asennusalan
toimitsija Reino Norkon perinpohjaiseen oppiin samaan työhuoneeseen.
– Norkko osasi työehtosopimuksen
ulkoa ja selvitti puhelimessa juurta
jaksain sopimusten kiemuroita. Siitä
”vierihoidosta” sai vahvan tessin tuntemuksen, vaikka ikinä ei itse olisi sen
kansia avannut, Björkbacka vakuuttaa.
Hän muistelee lämmöllä myös urakkahinnoittelun kehittämisryhmää, johon vahvan panoksensa tes-kierrosten välillä antoivat kentän jäsenistä
ainakin Tapio Karvinen, Matti Koukku, Matti Järvinen ja Auno Lahti.

vaikkapa kerrostalojen putoamissuojauksissa millaista aikanaan harrastettiin, Björkbacka naurahtaa.
Hän muistelee erityisen mieluisana
vuonna 1978 alkanutta jaksoa, jolloin
hän tuli valituksi liiton silloiseen sähköasennusalan neuvottelukuntaan.
– Silloin neuvoteltiin vuosikausia
vain palkankorotuksista ja parannettavista työehdoista eikä työnantajapuoli yrittänytkään aktiivisesti huonontaa työehtosopimusta.
Björkbacka muistaa tuota kautta
”toimitsijakorkeakoulunaan”, jolloin
hän toimi aktiivisesti urakkahinnoitteluneuvottelukunnassa ja kävi viikonloppuisin antamassa myös urakkalaskentakoulutusta eri puolilla Suomea.
– Tietokoneita ei vielä silloin ollut
käytössä. Työkaluina olivat kynä ja

taskulaskin. Koulutuksen myötä sitä myös tottui esiintymään isoille joukoille.
Lakon jäLkeen LiiTToon Töihin
Vuonna 1986 oli sähköasennusalalla kolmen kuukauden lakko. Kalevi
Björkbacka arvioi, että sen tuloksena
alan palkat ja työehdot paranivat tuntuvasti. Sähköasennusalan kultakautta kesti 90-luvun taitteeseen saakka.
Samanaikaisesti liitossa vaihtui puheenjohtaja. Sen myötä Vilho Pekkonen eläköityi ja lakimies Seppo Salisma nousi liiton johtoon. Kakkospuheenjohtajana vaikutti asennusalasta
vastannut Alpo Holi, josta tuli Björkbackan oppi-isä ja henkilökohtainen
ystävä.
– Olin jo kerran hakenut liittoon töihin, mutta en silloin tullut valituksi

rauhaLLinen jakso
TuLi vasTa eLäkkeeLLä
– Kun tulin toimitsijaksi, minulle sanottiin, että se on syklihommaa, johon
sisältyy myös rauhallisempia jaksoja. Itse en päässyt nauttimaan suvantovaiheista ennen kuin eläkkeelle jäätyäni, Björkbacka toteaa.
Hän muistaa, että 80-luvun lopusta alkaen työnantajapuoli toi neuvotteluihin lukuisia työehtosopimuksen
heikennysesityksiä.
– Neuvotteluissa jouduimme ”torjuntataisteluun”. Neuvottelutuloksen
synnyttyä alkoivat tessin tulkintariidat, joita toimitsija ajelivat selvittämään pitkin Suomea.
Björkbacka muistaa myös 90-luvun
alun laman, joka tuli viiveellä sähköistysalalle.
– Lama iski alalle rajuna. Työttömyysaste nousi 50 prosenttiin ja toimitsijana sai vastailla tiuhaan raskaisiin puheluihin. Ihmisillä oli hätä
ja varsinkin urakkamiehet olivat tiu-

”lama iski alalle
rajuna. tYöttömYYsaste nousi
50 prosenttiin ja
toimitsijana sai
vastailla todella
tiuhaan raskaisiin
puheluihin.”

Nuoret toimitsijat Lauri Lyly ja
kalevi Björkbacka toivat liittoon
uusia tuulia.

koilla, sillä uudisrakentaminen tyrehtyi miltei kokonaan. Lamasta seurasi myös, että työnantajapuoli hyödynsi tilanteen poistamalla ensimmäisenä palkkalistoilta hankalat ay-aktiivit.
Sähköliiton vastaisku laman seurauksiin oli yhteinen työehtosopimus
Rakennusliiton putkimiesten kanssa
vuosina 1998- 2002. Sopimuskumppanina oli silloin Talotekniikkaliitto ry.
– Urakkatöiden osalta yhteistyö toimi kohtuullisen hyvin, sillä urakkatöitä tekevät sähkö- ja putkimiehethän olivat silloin SAK:laisen kentän
toiseksi parhaiten tienaavia ammattilaisia. Putkipuolella tuntipalkat eivät kuitenkaan olleet pysyneet muun
ansiotason kehityksen matkassa. Rakennusliiton neuvottelukulttuuri oli
myös aivan erilainen kuin Sähköliitolla. Meillähän kentän edustus on aina

mukana neuvotteluissa, Björkbacka
toteaa.
– Onneksi ajat pikkuhiljaa paranivat 2000-luvulle tultaessa. Tosin aika
toi mukanaan myös monet vuokratyöfirmat. Työnantajat keksivät myös koetella yleissitovuutta ”kilpailuttamalla” työehtosopimuksia ja valitsemalla
halvimpia. Onneksi saimme sähköistysalan sopimuksen rajattua niin että
sen yleissitovuus säilyi.
puheenjohTajien
LuoTTomies
1989 Kalevi Björkbacka sai tarmokkaaksi toimitsijakaverikseen ja perheystäväksi energia-alasta vastanneen
Lauri Lylyn, josta kahdeksan vuotta
myöhemmin sukeutui liiton puheenjohtaja. Kun Lyly sittemmin suunnisti keskusjärjestön johtoon ja neuvottelupäällikkö Martti Alakoskesta tuli puheenjohtaja vuonna 2004, Björkbacka sai puoleksitoista vuodeksi ennen eläkkeelle jääntiään tittelikseen
vt. neuvottelupäällikkö.
– Jokainen puheenjohtaja tuo oman
näkemyksensä ja organisaationsa liiton kehittämiseen. Varsinkin Lylyn
kanssa oli helppo olla samaa mieltä
monistakin asioista. Me esimerkiksi
ajoimme jo kauan sitten sitä linjaa, että liiton tilaisuuksissa pitää vähentää
alkoholin käyttöä. Lylyn ja Alakosken
aikana kokoukset ovatkin raitistuneet
niin, että ”vanhan liiton” aikana viinaa
läikkyikin enemmän kuin nyt kokouksissa kulutetaan, raittius- urheilumies
Björkbacka nauraa ja suunnistaa kohti golf-rataa.

Sähköistysalan nokkamiehet

S

ähköliiton luottamustoimien arvostuksen ranking-listan kärkipäässä, heti pu-

heenjohtajan jälkeen, on iät ajat keikkunut
sähköasennusalan johtokunnan nokkamies.
Tällä hetkellä (syksystä 2012 lähtien) titteliä kantaa Aro Systemsillä työskentelevä
kärkimies, nykyään Klaukkalassa asuva hevosharrastaja, 49-vuotias Mika Rainio, joka
on ollut mukana liiton luottamustehtävissä
aivan nuoresta alkaen.
Rennonoloinen Rainio tulee juttuun kaikkien kanssa, jopa työnantajapuolen neuvottelijoiden. Porukkansa arvostama esiintymistaitoinen ammattimies klaaraa liiton tessin pykälät mennen tullen, mutta aina pilke
silmäkulmassa.
Hyvät jutut eivät loppuneet koskaan kesken myöskään aiemmin (vuosina 20062012) johtokuntaa luotsanneelta Pentti Leskiseltä, joka osasi sovitella isommankin riidan ja vielä ”meän” kielellä, torniojokilaakson murteella. Pitkän päivätyön asennusalalla ja luottamustehtävissä tehnyt
Pena nauttii nyt vapaaherran päivistä Rovaniemellä ja heiluttaa sanan säilää välillä
myös Vasaman palstoilla.
timo Harjunpää Seinäjoelta ehti luotsata talotekniikka-alan ”hurjaa joukkoa” kuusi vaikeaa vuotta (2000-2006) läpi laman
ja poliittisen tuiverruksen. Keuruun huvilatyömaalla eläkevuosia kartuttava, Kuri-

koetinkYnÄ

kassa karaistunut mies ei vähistä hätkäh-

Kurtin kansa praatattua Sähköliitosta ja muusta

J

aa olima vasta-aikhan Kur-

to yhestäki Kemijokivarren voi-

het on muuttunhet sekä lissään-

erilaisia sähökampheita myyhän

tin kansa semmosisa venetsi-

tänyt. Leskisen tapaan hän nousi johtokunnan suoraselkäiseksi vetäjäksi Lemminkäisen asentajayhdistyksen kautta.
Varapuheenjohtajan paikalta asennusalan

malaitoksela arpeetisa olhesta

tynhet. Se siinä oli monesti on-

jollakilaila laittetuna. Sitte jat-

valiokunnan vetäjäksi kirinyt urheilumies

jalaisisa, emmä kumpikhan ole

miehestä. Oli tuo kavonnu kuu-

gelma, ko ei työnantaja tahto-

ko vielä, että tämä näyttäny hä-

Jouni Ahola veti johtokuntaa vajaat kaksi

ennen moisisa käyhne. Kurt-

kaueksi. Ei ollu puhunu juu-

nu antaa koulutusta näile uusi-

nestä kahen varattoman touhul-

vuotta (1998 alusta syksyyn 2000).

ti ko katteli sitä menoa niin tuu-

ri kelhen, ei varsinhan pomoile,

le tarvikheile ja asennustavoile.

ta. Kysyin, että mitä meinaat.

masi monen krannin lähtenhe

mihinkä oli lähtenyt. Tuli kuu-

Taitaapi olla sama ongelma nyt-

Kamraatti alako perustelemman:

venetsijalaishin vähin nesthein

kauen jälkhen arpeethin. Pomo

kin. Kurtti meinasi, että siinä se

Olekko sie kuullu työnantajan

vattasa, ko juottopaikoilla näky

kuulustelehman, misä on mies

työnantaja jaksaapi säästää vää-

suusta muutaku sen, että ei ole

olevan pitkät jonot. Janosimmat

ollu. Siihen oli sanonu olhen-

räsä paikasa.

varaa maksaa, jos olet yrittänyt

vaihtovat suorhan jonon hänt-

sa lusimasa. Vastaus oli riittäny

hän uutta hakemhan. Oli lopuk-

pomole, käskeny töihin. Jos olis

si mahoton ilotulitus; ruottalai-

kertonu olhensa ammattiyhis-

saada vähän lissää palakkaa?
Q

Q

Q

jälkeen luurin käteen, jos huomaa tessissä
vaikka pilkkuvirheen.

tysoppia hakemasa kuukauen,

Nytten joka tuutista julistet-

vielä, että samanlaisia peruste-

han tästä paikallisen sopimisen

luita on kuulunu työnantajaliit-

lissäämisen tarpheesta. Meis-

tojen edustajien suusta.

ratesa tuli praatattua siitäki, ko

tä tämmöne tullee siitä, ko työn-

mies nousi lopulta liiton tarkaksi toimitsijaksi. Porin karhu on murissut äänensä kä-

rustelut oikeiksi. Lisäsin siihen

olis tullu osotteeksi soratie.
Q Q Q

ta vuotta (1984-1997). Muhkeaviiksinen

heäksi, mutta ottaa parin eläkevuodenkin

ta räiskettä. Oli vain melekosta
Kurtin kansa sitä menoa seu-

nusalan asiantuntijavaliokuntaa 13 tehokas-

Kyllä täyty myöntää Kurtin pe-

set saatovat vähän pölätä moismenoa nämä venetsijalaiset.

keijo Rimmistö ehti johtaa sähköasen-

Lopuksi päätimä lähettää On-

antajat haluaa polokia palakko-

nittelut hyvhän ikhän pääshelle

Sähköliittokin on ollu olema-

Muistelima sitäkin, mitenkä on

ja alaspäin. Meistä sille olis pa-

Sähköliitolle ja Kiitokset kaikile,

sa 60 vuotta. Tahtovat ne täm-

sähköarpeetin asennuskamphet

rempi nimi ”paikallinen pakot-

jokka on olhe tekemäsä tämän

mösilä pansunäärilä mennä sin-

ja työkalut muuttunhet sinä ai-

taminen”. Asennusalallahan

maholliseksi!

Markku Järveläinen johti asennusalan jaostoa vuosina 1980-1983. Rauhallinen
mies pätevöityi luottamustoimessaan ja
päätyi liiton aluetoimitsijaksi Itä-Suomeen
keväällä 1984.
Strömbergin pitkäaikaisiin asentajiin lukeutunut helsinkiläinen eero Lax oli asen-

ne muistelun puolele nämä tis-

kana ko met olema olhet tällä

on toishaalta määrättyjä asioi-

kuteeraukset. Kranni sano lii-

asennusalalla. Monenlaiset sä-

ta sovittu iät ja ajat paikallises-

nusjaoston puheenjohtajana vuosina 1971-

ton perustajien olhen rohkeaa

hökäyttöiset työkalut ovat hel-

ti. Kurtti se sitte alko filoseerah-

1979 ja Tampereen legendaarinen sähkö-

ja päättäväistä porukkaa. Ker-

pottanhet tekemistä ja tarvik-

man, että tämä ala on sitä, ko

asennusalan ”guru” Jaakko Leinonen vuo-

Pentti Leskinen

sina 1968-1970.
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Lomapaikkojen varausjärjestelmä muutti
Sähköliiton kotisivulle
Liiton omistamat lomaosakkeet sekä Kaarniemen mökit, huoneistot ja kokoustila ovat nyt varattavissa Sähköliiton kotisivuilla. Varausjärjestelmään pääsee sivulta www.sahkoliitto.fi > Jäsenpalvelut > Jäsenedut > Lomapaikat. Viikko-osakkeet Vuokatissa, Sallassa, Saariselällä, Tahkolla,
Tampereella, Vierumäellä ja Viron Villa Andropoffissa sekä Kaarniemen kesäviikot, arvotaan edelleen kuten ennenkin. Talven ja kevään 2016 lomaviikot arvotaan joulukuussa 2015. Kesän ja syksyn 2016 lomaviikot puolestaan arvotaan huhtikuussa 2016.
Teksti ja kuvat: Jonna Heiniluoma

Ota osaa ensi vuoden loma-osakearvontaan
J

Lähde parin päivän
breikille Kaarniemeen

K

aarniemen mökit ja huoneistot

Matkapuhelinnumero on pakollinen,

ovat kaikkien sähköliittolaisten

vahvistus varauksestasi tulee siihen.

ympärivuotisessa käytössä. Kesäai-

Jos annat sähköpostiosoitteen, saat

kana kesäkuun alusta elokuun lop-

vahvistuksen myös sähköpostiisi.

puun ne ovat varattavissa vain ko-

3. Valitse haluamasi viikko ja viikon

konaisiksi viikoiksi perjantaista per-

alta halutut päivät. Jos esimerkik-

jantaihin. Nyt kesäajan ulkopuo-

si haluat viettää Kaarniemessä vii-

lella ne ovat varattavissa "nopein

konlopun perjantaista 4.12.2015

saa"-periaatteella ja varauksen voi tehdä haluamalleen ajanjaksolle. Varaus alkaa ensimmäisenä varattuna päivänä kello 15 ja loppuu
viimeistä varattua

sunnuntaihin 6.12.2015,
tee varaus viikolle 49

Haluatko viettää
ja päiville pe ja la.
kaarniemessä viikonlopun? Kaarniemeen voit
tee varaus päiville pe ja la.
saapua 4.12. kello
saavu perjantaina kello 15
15 ja lähteä 6.12.
ja läHde sunnuntaina
kello 13 mennessä.
kello 13 mennessä.
Kesän 2016 kokonaisia viikkoja voit

päivää seuraavana päivänä kello 13.
Netissä on jokaiselle Kaarniemen

valita useammankin, mutta arvonnassa voit onnistua vain

os olet ollut Sähköliiton jäsen

hen. Jos annat sähköpostiosoitteen,

vierumäki

vähintään vuoden ajan, pääset

saat vahvistuksen myös sähköpostii-

Viikot: 5, 10, 18–23, 25, 35 ja 38–

käyttämään Sähköliiton omistamia

si. Jos sinulla ei ole matkapuhelin-

39, www.vierumaki.fi

viikko-osakkeita. Voit vuokrata loma-

ta, voit tehdä varauksen puhelimit-

viikon Vuokatista, Sallasta, Saari-

se soittamalla Teija Niemenmaalle,

HoLiday CLub kaTiNkuLTa,

selältä, Tahkolta, Tampereelta, Vie-

puh. 050 371 8961.

vuokaTTi

rumäeltä ja Virosta Pärnun läheltä.

3. Valitse yhteystietojesi antami-

Viikot: 8–10, 25, 32 ja 37–38

sen jälkeen listalta haluamasi kohde

www.holidayclubresorts.com/fi/koh-

viikkoina. Viikon alku- ja loppupäi-

ja viikko. Voit valita useammankin

teet/katinkulta

vät näet kunkin kohteen esittelysi-

kohteen, mutta arvonnassa voit on-

vulta osoitteessa www.sahkoliitto.fi

nistua vain kertaalleen.

Kohteet varataan kokonaisina

> Jäsenpalvelut > Jäsenedut > Lo-

HoLiday CLub saariseLkä
Viikot: 9, 11 ja 14–15 (Tirrolampi);

Lasku kerToo,

12 ja 13 (Laavutieva); 16 (Kelotirro)

eTTä voiTiT arvoNNassa

www.holidayclubresorts.com/fi/koh-

nyt varattavissa Sähköliiton kotisi-

Viikko-osakkeista laskutamme heti

teet/saariselka

vulla. Jos jollekin lomaviikolle on

arvonnan jälkeen 50 euron varaus-

useampia tulijoita, lomalaiset va-

maksun. Loppusuorituksesta saat

HoLiday CLub saLLa

litaan arpomalla. Talven ja kevään

laskun kolme viikkoa ennen lomaa.

Viikot: 8–16

2016 lomaviikot arvotaan joulu-

Lomaosakevarauksen muutokset ja

www.holidayclubresorts.com/fi/koh-

kuussa 2015. Kesän ja syksyn vii-

peruutukset ovat mahdollisia vain

teet/salla

kot arvotaan huhtikuussa 2016.

lääkärintodistuksella.

mapaikat.
Ensi vuoden loma-osakkeet ovat

Jos viikko-osakkeita jää vapaaksi

HoLiday CLub Tampere

varaa Loma-osake NäiN:

arvonnan jälkeen, ne ovat varattavis-

Viikot: 25 (Luksussuite Lapinniemi);

Sähköliiton jäsenellä on oikeus lo-

sa "nopein saa"-periaatteella. Jou-

29 (Luksussuite); 28 ja 36 (Studio

maosakelomaan joka kolmas vuo-

lu- ja huhtikuussa suoritettavien ar-

Lapinniemi)

si. Etusijalla viikkojen arvonnassa

vontojen jälkeen vapaaksi jäävät vii-

www.holidayclubresorts.com/fi/koh-

ovat työikäiset jäsenet. Oppilasjäse-

kot tulevat varattaviksi Sähköliiton

teet/tampereen-kylpyla

nillä loma-osakkeiden varausoikeut-

nettisivuille.

ta ei ole.

Muutoksista ja peruutuksista voit

HoLiday CLub TaHko,

1. Avaa ensin Sähköliiton kotisivulla

olla yhteydessä Teija Niemenmaa-

TaHkovuori

olevista painikkeista haluamasi lo-

han, puh. 050 371 8961.

Viikot: 9–11, 12, 13–15 ja 24

makohteen varausjärjestelmä.

Hinnaston näet kunkin kohteen

2. Anna omat yhteystietosi (nimi,

esittelysivulta osoitteessa www.sahkoliitto.fi > Jäsenpalvelut > Jäsen-

osoite ja matkapuhelinnumero).

edut > Lomapaikat.

www.holidayclubresorts.com/fi/kohteet/tahko-spa

mökille ja huoneistolle sekä kokous-

kerran. Kaarniemen kesäviikkojen

tilalle erikseen oma varausjärjes-

vaihto tapahtuu perjantaina.

osoite, jäsennumero, sähköposti-

2016 viikoille. Jos sähköinen va-

Lasku maksuuN

Matkapuhelinnumero on pakollinen,

Viikot: 26–27 ja 29–33

raaminen ei onnistu, varauksen voi

eNNeN Lomaa

vahvistus varauksestasi tulee sii-

www.andropoff.ee

telmänsä vuoden 2015 ja vuoden

edelleen tehdä myös puhelimit-

Kaarniemen varaukset laskutetaan

se soittamalla Tapio Haikalle, puh.

kolme viikkoa ennen varauksen al-

0440 557 841 tai Teija Niemen-

kua ja ne tulee olla maksettu ennen

maalle, puh. 050 371 8961.

loman viettoa.

NäiN varaaT paikkasi

mahdollisia kolme viikkoa ennen va-

kaarNiemesTä:

rauksen alkua olemalla yhteydes-

1. Avaa ensin Sähköliiton kotisivul-

sä Tapio Haikkaan, puh. 0440 557

la olevista painikkeista haluama-

841 tai Teija Niemenmaahan, puh.

si mökin tai huoneiston varausjär-

050 371 8961.

Muutokset ja peruutukset ovat

jestelmä.

Kaarniemen hinnasto löytyy si-

2. Anna omat yhteystietosi (nimi,

vulta www.sahkoliitto.fi > Jäsenpal-

osoite, jäsennumero, sähköposti-

velut > Jäsenedut > Lomapaikat >

osoite ja matkapuhelinnumero).

Kaarniemi.
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viLLa aNdropoff, pärNu, viro

sOpimusaLajäsEn!
TiLaa KaLEnTERi!
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.

Tilaa heti!
Kalentereita
painetaan
vain tilattu
määrä.

JäseNkaLeNTeri oN
TärkeideN yHTeysTieToJeN LueTTeLo

koliitto/organisaatio/osastot_ne-

kuntien jäsenten nimet, kotipai-

yhteystietojensa julkaisemista jä-

tissa. Kalenteria varten muutok-

kat, puhelinnumerot ja sähköpos-

senkalenterissa, siitä on erikseen

set tietoihin pitää päivittää säh-

tiosoitteet. Jotta jäsen voi saa-

ilmoitettava. Ilmoitus on tehtävä

köpostilla viimeistään 11. loka-

da hallinnon edustajiin yhtey-

viimeistään 11. lokakuuta: paivi.

Sähköliiton jäsenkalenteriin on

kuuta: jonna.heiniluoma@sahko-

den, pyydetään hallinnon edus-

hoivala@sahkoliitto.fi.

listattu ammattiosastojen kotisi-

liitto.fi.

tajia tarkastamaan Sähköliiton
verkkopalvelussa, että heitä kos-

vujen osoitteet. On tärkeää, että
osastoaktiivit huolehtivat, että
oman osaston nettisivuosoite tu-

HaLLiNNoN edusTaJaT
LisTaTTu myös

kevat tiedot ovat oikein. Virheelliset tiedot pyydämme korjaamaan
mahdollisimman pian, kuitenkin

lee painettua oikein. Toimituksen
tiedossa olevat osoitteet löyty-

Jäsenkalenterista löytyvät edus-

vät sivulta www.sahkoliitto.fi/sah-

tajiston, johtokuntien ja valio-

viimeistään 11. lokakuuta.
Jos hallinnon edustaja ei salli

pidä tieto
www.sahksi ajan tasalla:
> sähköliitoliitto.fi
verkkopalv on
elut

ELäKELäisjäsEn!
joko tilasit Vasamasi?
Jos eläkkeellä ollessasi haluat edelleen lukea

kannettuna.
Tilauskanavan kautta tehty lehtitilaus kestää

seen tilattava Vasama. Tilaus on tehtävä henki-

edustajistokauden ajan. Siksi tänä vuonna teh-

lökohtaisesti, koska emme halua lähettää leh-

ty tilaus on voimassa vuoden 2016 loppuun.

teä niille työelämästä jo pois jääneille jäsenil-

Vuonna 2016, jolloin pidetään seuraava edus-

le, jotka eivät lehteä halua. Jokaisen eläkkeel-

tajistovaali, informoimme tarkemmin, miten tä-

le jääneen on vähintään kerran edustajistokau-

män edustajistokauden aikana toimitaan.

dessa ilmaistava tahtonsa saada lehti kotiin

näin tilaat Vasaman
verkkopalvelun kautta

®

Paina sivun www.sahkoliitto.fi oikeasta ylä-

ukset. Saat näkyviin verkkopalvelun ohjeet.

kulmasta löytyvästä Sähköliiton verkkopalve-

Toimi niiden mukaan.

lut -laatikosta linkkiä Kalenteri- ja lehtitila-

näin tilaat Vasaman
tekstiviestillä
1. Kirjoita tekstiviestiin sanat Sähkö ja Va-

2. Lähetä viesti numeroon 13145.

sama sekä numeroina oma jäsennumero-

3. Onnistuneesta tilauksesta saat kuittauk-

si. Jäsennumerosi löydät jäsenkortistasi.

sen tekstiviestinä.

Erota sanat ja jäsennumero toisistaan välilyönnillä.
Esimerkki: Sähkö Vasama 000000
(Korvaa esimerkin numero 000000
omalla jäsennumerollasi.)

Tee tilaus lokakuun
loppuun mennessä!

4

liiton lehdestä työelämän asioita, sinun on erik-

4
miten Vasama tilataan sitten,
kun tilauskanava on kiinni?
Jos jäät eläkkeelle tilauskanavan sulkeutumisen jälkeen, saat Vasaman automaattisesti vuoden 2016 loppuun asti.
Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä eläkeläisten Vasaman tilaamisesta:
www.sahkoliitto.fi > Jäsenkalenterin ja eläkeläisten Vasaman
tilauskanava auki ajalla 3.8. - 31.10.2015
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Kesäduunari-neuvoja:

Nuoret eivät tunne työelämän pelisääntöjä
S

AK:n, Akavan ja STTK:n yhteisen Ke-

ennen työvuoron alkua. Nuoret eivät täl-

PuHeluita väHemmän

säduunari-infon päivystäjä Rina Kna-

löin voi tehdä mitään suunnitelmia kesäk-

tänä vuonna

pe harmittelee, etteivät nuoret tunne työ-

si, mutta eivät sitten voi tehdä töitäkään.

Kesäduunari-infon puheluiden määrät

elämän pelisääntöjä kovin hyvin.

Kyllä tähän pitäisi löytää jokin järkevä rat-

ovat kasvaneet vuosittain, mutta tänä ke-

Nuorille on esimerkiksi usein epä-

kaisu, ei yrittäjäriskiä voi kokonaan siir-

sänä yhteydenottoja tuli selvästi vähem-

selvää, mikä on työehtosopimus ja mis-

tää nuoren kesätyöntekijän kannettavaksi,

män kuin viime vuonna. Yhteydenottoja

tä oman alan sopimus löytyy. Monia Ke-

Knape harmittelee.

tuli yhteensä reilu kolmesataa.

säduunari-infoon soittaneita työntekijöi-

SAK:n, Akavan ja STTK:n yhteiseen Ke-

– Syitä puheluiden vähenemiselle voi

tä mietityttää, kuuluuko jokin asia tietyn

säduunari-infoon tuli tänä vuonna eniten

alan työehtosopimuksen tai vaihtoehtoi-

kysymyksiä kaupan alan, matkailu-, ravin-

tänä kesänä vähemmän, tai huonossa ta-

sesti lain perusteella työntekijöille.

tola- ja vapaa-ajan palveluiden sekä kiin-

loustilanteessa nuoret ovat onnellisia sii-

teistöpalvelualan ja kuntien kesätyönte-

tä, että ovat saaneet työpaikan, eivätkä

kijöiltä.

uskalla perätä oikeuksiaan.

– Työehtosopimukseen liittyviä asioita voitaisiin käydä nuorten kanssa enemmän läpi koulujen oppitunneilla, sillä mo-

Useimmiten yhteydenotto tuli nuorelta

net asiat on helppo tarkistaa itse suoraan

itseltään. Neuvoja kysyivät myös nuorten

vain arvailla. Ehkä kesätyöpaikkoja oli

– Tietenkin toivon, että puheluiden väheneminen kertoo siitä, että asiat ovat su-

työehtosopimuksesta. Esimerkiksi palkka-

vanhemmat tai muut läheiset sekä jonkin

juneet kesätöissä hyvin, eikä nuorilla

asiat löytyvät työehtosopimuksista, Kna-

verran työnantajat.

työntekijöillä ole mitään kysyttävää,

pe kertoo.

– Suurin osa soittajista ei kuulunut

Neuvontapuhelimeen soittaneita kesä-

lainkaan ammattiliittoon. Liitot auttavat,

Knape lisää.
SAK:n, Akavan ja STTK:n

työntekijöitä askarruttivat myös muut työ-

jos työpaikan ongelmat vaativat oikeus-

yhteinen Kesäduunari-info

elämän perusasiat, kuten työaika, työsopi-

apua. Tämä onkin mielestäni yksi tärkeim-

avautuu taas ensi vuoden

mus ja työsuhteen päättäminen. He haki-

mistä syistä kuulua ammattiliittoon. Muu-

toukokuussa ja päivystää

vat usein neuvoja tilanteisiin, joissa työn-

ten ongelmatilanteissa joutuu hankkimaan

koko kesän. Talven aika-

antaja perui jatkuvasti työvuoroja huonoi-

apua yksityiseltä puolelta, ja se voi käy-

na apua voi pyytää oman

hin säihin vedoten.

dä suhteettoman kalliiksi etenkin lyhyi-

alan ammattiliitosta sekä

siin työsuhteisiin liittyvissä asioissa, kuten

palkansaajien keskusjär-

palkkojen perimisessä.

jestöiltä.

– Nuoret olivat varautuneet olemaan
töissä koko kuukauden viisi päivää viikossa, mutta työvuoroja peruttiin varttituntia

Kotimaiset NäpsäSMART
IP20-keskukset.
Sisäkeskussarja on täysin
uudistunut.

ABB on uudistanut IP20 keskussarjan, johon kuuluvat ryhmäkeskukset, data-ryhmäkeskukset, mittauskeskukset
ja data-asennuskotelot. Keskusten asennettavuus on selkeytynyt ja parantunut. Käytännössä kaikki lähtevät
johtimet kytketään jousiliitäntäisiin kojeisiin, johdonsuojakatkaisijoihin ja N/PE-liittimiin. Keskusten
laajennettavuus on entistä helpompaa. Myös vikavirtasuojakytkimien määrää on keskuksissa lisätty. Dataryhmäkeskukset ja data-asennuskotelot täyttävät Viestintäviraston uudet määräykset (M65/2015) dataosan
suhteen. Keskusten uusi väri on RAL9016. www.abb.fi

ABB Oy
Puhelin: 010 22 11
www.asennustuotteet.fi
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Kuva: Jonna Heiniluoma

UDEN
KUUKA VA
KU

ME emme ole valmiita panemaan työsuhteiden ehtoja
huutokauppaan ja alennusmyyntiin! MEITÄ ei halpuuteta!
Painavasta viestistä huolimatta tunnelma oli pilvissä,
kun me yli 30 000 palkansaajaa yhdessä kokoonnuimme
suurmielenosoitukseen Rautatientorille.

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

Ay-liikkeellä on voimaa
P

alkansaajakeskusjärjestöjen

jalle ja koko ammattiyhdistysliik-

kaisemmalla tavalla. Tämäkään

yhteinen mielenosoitus vii-

keelle tärkeään asiaan se puuttui.

tie ei tule olemaan helppo, mutta

vuosina kunnon tuloksia on saatu

na tämä väite tullaan taas todista-

mahdollinen se joka tapauksessa

aikaan vain työmarkkinaosapuol-

maan vääräksi.

on. Välttämätönkin.

ten kesken. Maltilliset Raamisopi-

me perjantaina osoitti mielestäni

Onnistunut mielenilmaisu ker-

Kiistaton totuus on, että viime

sen, että koko palkansaajarintama

toi myös meille ammattiyhdistys-

on valmis koviinkin toimiin, jos se

väelle itsellemme, että me olem-

Toivon, että näissä neuvotte-

mus sekä Työllisyys- ja kasvusopi-

kokee tulleensa väärinkohdelluk-

me edelleen kykeneviä tarvittaes-

luissa myös työnantaja olisi aikai-

mus ovat parantaneet Suomen kil-

si. Kolmenkymmenen tuhannen

sa näyttämään joukkovoimaamme.

sempaa aktiivisempi. Ainakin ai-

pailukykyä ja eläkeratkaisu supis-

ihmisen mielenosoitus Helsingis-

Sitä, johon koko ammattiyhdistys-

kaisemmissa vaiheissa työnantajat

taa kestävyysvajettamme.

sä ja noin 250 000 henkilön eri-

toiminta on jo yli vuosisadan ver-

ovat olleet hyvin passiivisia. Oli-

laiset vastaavat aktiviteetit ympäri

ran perustunut. Siihen, että me

ko sitten niin, että työnantajatkin

Suomea lähettivät viestin niin ny-

yhdessä puolustamme työntekijöi-

halusivat hallituksen saneluratkai-

kyisille kuin tulevillekin poliittisil-

den oikeuksia.

sun, koska eivät uskoneet omiin

le päättäjille, ettei työntekijöiden
vapaaseen sopimusoikeuteen voi
puuttua pakkolailla.
On selvää, että länsimaises-

V

ei poliitikkojenkaan pidä rikkoa.

ka poliitikot ovat vatuloineet nii-

nen tarvittaessa on hyvä asia,

tä vuosikausia. Tässäkin tilantees-

Meidän on yhdessä palkansaa-

M

messa on vuosikymmeniä tehty

merkiksi sote- ja kuntauudistuk-

meininki päälle.

sopimalla. Niin nytkin.

koskaan ennustanut hyvää. Suo-

työmarkkinaratkaisuja. Tätä mallia

set ovat edelleen tekemättä, vaik-

eduskunta hallitsevat maata, mut-

lo työmarkkina-asioihin ei ole

jaan ollut hiljaisempaa. Esi-

si saada toisenlainen tekemisen

viime kädessä neuvottelemalla ja

oliitikkojen vahva väliintu-

olitiikan pöydässä on sen si-

neuvottelukykyihinsä. Nyt pitäi-

konfliktitilanteistakin tullaan ulos

P

tuloksia antaneita ja tasapainoisia

aikka joukkovoiman näyttämi-

sa demokratiassa maan hallitus ja
ta se ei tarkoita sitä, etteikö juu-

P

kaan. Ennustan, että lähiviikkoi-

sa hallituksen olisi ollut syytä kesaan uuden hallituksen muo-

kittyä niiden maaliin saattamiseen

dostamisesta lähtien pal-

eikä hyökätä lain suojassa palkan-

kansaajaliike on ollut monien

saajien kimppuun.

ri siinä samassa demokratiassa

jajärjestöjen ja työnantajajärjestö-

hampaissa. On väitetty, että eten-

voitaisi vapaasti sopia työehdois-

jen kanssa haettava ratkaisut, joil-

kin SAK olisi pelkkä ei-liike ja

surkuhupaisaa kuunnella halli-

ta työntekijöiden ja työnantajien

la hallitus saadaan vetämään pak-

että se veisi koko Suomen tur-

tuksen perustelut pakottaville toi-

Tätä kaikkea taustaa vasten oli

välillä. Ehkä hallitus ei edes ym-

kolakinsa pois eduskunnasta ja

mioon. Onneksi tällainen ajatte-

milleen: meidän piti nyt puut-

märtänyt, kuinka periaatteelliseen

joilla tarvittavat ratkaisut haetaan

lu ei kestä yhtään lähempää tar-

tua asiaan, kun työmarkkinajär-

Kirjoittaja on SAK:n puheenjoh-

ja etenkin yksittäiselle palkansaa-

hallituksen esityksiä oikeudenmu-

kastelua.

jestöt eivät ole saaneet mitään ai-

taja

lauRi lyly
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110 vuotta
monttöörien asialla
Korkeasaaren eläintarhaan vipelsi monen kokoista
tuulipukua aurinkoisena syyssunnuntaina, kun
Helsingin osastolaiset perheineen juhlistivat Helsingin
Sähköalantyöntekijöiden 110-vuotta sitten alkanutta
taivalta. Aamuauringosta nautittiin eläintarhan puolella
ja myöhäiselle brunssille siirryttiin ravintola Aliaan.
J

T eKsT I: JEMIN A MI C H E L S S O N | K u VAT: E MMI k A L LI O

Berberiapinat ottivat kontaktia
vierailijoihin lasin läpi.
Ilmeikkäitä apinoita kiinnostivat
etenkin vierailijoiden
puhelimet ja kamerat.

H

aatajan perhe saapui Korkeasaareen hyvissä ajoin ja lapsilla Essillä ja Eetulla oli jo
selvät sävelet, mitä piti nähdä. Ensin
rynnättiin leijonien, tiikereiden ja leopardien luo. Sitten Essin oli päästävä
näkemään papukaijat ja kilpikonnat.
Kissapedot olivat aamuviileydessä yl-

lättävän virkeitä ja aamupalakyljyksien jaossa kaksi leijonaa ottivat mittaa toisistaan. Essi totesi, että on nähnyt vastaavaa vain Avarassa luonnossa. Perheen isä, sähköasentaja Jukka
Haataja seuraili lasten intoa.
– En ole ennen nähnyt leijonia noin
pirteinä, viileys saa ne ilmeisesti liik-

keelle, Jukkakin pohti.
– Viime vuonna ne makoilivat vaan
kalliolla, tiesi Essi.
Myös Virtasen perhe tuumasi, että
leijonien ruuasta taistelu sähköisti ilman. Terhi Virtanen oli tuonut miehensä Jarnon ja lapsensa Inkan ja
Adan Korkeasaareen.

– Hamsteri, tuumasi kuitenkin nelivuotias Inka kysymykseen lempieläimestä.
jäykistä kokouksista
koko perheen juhlaan
Metsäpeuran vasan huterien askelien ja berberiapinoiden pällistelyn jäl-

Kuusivuotias Hannah Rehtonen tuli eläintarhaan isoisänsä ja äitinsä kanssa.

Helsingin osaston taloudenhoitaja Martti lindfors, puheenjohtaja Jari Räsänen ja Tapani Ryyppö

Rehtonen tallensi reissun puhelimeensa kuvaamalla kiinnostavimmat eläimet.

muistelivat juhlabrunssilla kultaista 80-lukua.

12
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Ada, Terhi, Jarno ja Inka Virtanen
seurasivat berberiapinoiden touhuja
Helsingin sähköalantyöntekijöiden
110-vuotisjuhlatapahtumassa
Korkeasaaressa.

keen perheet siirtyivät Mustikkamaan
ravintola Aliaan nauttimaan brunssista. Helsingin sähköalantyöntekijöiden puheenjohtaja Jari Räsänen kertoi, että juhlaan olisi ottanut osaa lähemmäs 300 ihmistä, mukaan mahtui
kuitenkin vain 200 jäsentä.
– Tapahtuma osoittautui yllättävän

suosituksi. Luulen, että aiemmista
juhlista poiketen rennompi meininki
veti porukkaa puoleensa.
Ravintolan ikkunoille Räsänen oli
asetellut kuvia osaston historiasta.
Kuvista saattaa huomata tunnelman
vapautumisen vuosi vuodelta – etenkin, jos katsoi kuvien vieressä istuvia

iloisen värisiä perheitä.
– Mitä vanhempi kuva, sitä enemmän niissä pönötetään puku päällä,
Räsänen hymähtää.
ay-liike yhtä tärkeä
kuin 110 vuotta sitten
Räsäsen mielestä ajatus yhteisistä pe-

lisäännöistä ja kaikkien hyvästä ei ole
muuttunut 110 vuoden aikana juurikaan.
– Samoista duunareiden oikeuksista väännetään edelleen ja nyt Sipilän
hallitus onkin tekemässä ay-liikkeelle suurta palvelusta. Nuoriso on ehkä
tässä välissä kuvitellut, ettei palkoista
ja muista tarvitse enää taistella. Luulenpa, että viimeistään nyt moni tulee
huomaamaan, mihin ammattiyhdistysliikettä edelleen kaivataan.
Vaikka takana ovat valokuvien kultaiset ajat, jolloin työväentalot olivat
niin täynnä kansaa, etteivät kaikki halukkaat mahtuneet sisälle, Räsänen
näkee ammattiliikkeen tulevaisuuden
valoisana.
– Samaan malliin jatketaan kuin tähänkin asti. Nyt loppuvuodesta olisi tarkoitus keskittyä etenkin nuorten kärkimiesten kouluttamiseen. Järjestämme koulutusputken, jossa käydään läpi työehtosopimusta, urakkamääräyksiä ja -laskentaa ja urakkalaskennan sähköistä ohjelmaa. Ainoa
muutos lähitulevaisuudessa on osaston sijainti. Hakaniemen aluetoimiston tilojen myyntipäätös on tehty ja se
tietänee ensi keväänä muuttoa Kehä
kolmosen kupeeseen.

Käärmeet köllöttelivät lämpölamppujen valossa trooppisen talossa,
vaikka ulkona paistoi lämmin syysaurinko.
VA S A M A 7 / 2 0 1 5
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Matinkylän työmailla on eroa
E

spoon Matinkylän keskusta on
lähes yhtä suurta rakennustyömaata. Kaikkialla rakentajien
työskentelyolosuhteet eivät kuitenkaan ole samanlaiset. Kauppakeskus
Ison Omenan siistin laajennustyömaan viereisessä montussa rakennetaan maanalaista metroasemaa sateisen kesän ankeiden seurausten keskellä.
Siinä missä länsimetrotyömaalla tehdään töitä kosteuden ja homevaaran keskellä, naapurin kolmekerroksista kauppakeskustyömaata kelpaa esitellä vieraille. Sähköurakasta
vastaavan Aro-Systemsin kärkimies
Timo Järvinen toteaa itsekin, että
NCC:n pääurakoima kohde on huippusiisti ja työskentely-olosuhteet 17
sähköasentajillekin hyvät ja turvalliset.
– Tämä on meille tavoitehintaurakka, joka on laajuutensa takia jaettu
kolmen kärkimiehen vastuulle. Valmista pitäisi olla vuoden kuluttua. 52
liiketilan lisäksi taloon tulee ainakin
kirjasto- ja terveyspalveluita. Kellarikerrosten bussiterminaalin ja parkkitilojen sähköurakoinnin hoitaa toinen
urakoitsija.
Järvinen kertoo mitanneensa, että laajan työmaan läpi kävely kestää
kahdeksan minuuttia.
– Pitkien välimatkojen ja ison työporukan takia olemme sopineet työhöntulon ja tauot mahdollisimman
järkevästi, ettei aikaa tarvitse käyttää
vaikkapa ruokalassa jonottamiseen.

kaan” kuuluu, että muutosten hallintaan kiinnitetään erityistä huomiota.
– Kerran kuussa täällä käy jopa ulkopuolinen arvioija, joka yrittää hakea uusia ideoita ja parantaa työntekotapoja sekä turvallisuutta ja tehokkuutta, Järvinen sanoo.
Hän summailee, että vaikka kauppakeskus on hänen tähänastisen
uransa suurin työmaa, sen takia ei ole

tarvinnut viettää yhtään unetonta yötä.
– Helpotusta tuo sekin, että Logistiikkapalvelut hoitaa tavarantoimitukset talon sisään. Oma työni on paljolti töiden ja materiaalien jakamista kerroksissa. Itse en ehdi juurikaan
asennustöihin osallistumaan, vaikka
näitä työkaluja kannan taskuissani,
Järvinen toteaa.

turvaurakka
Järvisen asentajaporukka koostuu eriikäisistä tyytyväisistä ammattimiehistä, jotka kaikki ovat Aro Systemsin vakituisia työntekijöitä. ”Turva-urak-

J
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Kärkimies Timo Järvinen on tyytyväinen oman työmaansa olosuhteisiin.

kahden kerroksen väkeä
Valtaosa Lemminkäinen Infran urakoiman maanalaisen metroaseman
rakentajista on virolaisia. Vain sähköja ilmastointiasentajat ovat suomalaisia. EMC-talotekniikan pääluottamusmies Joni Pulkki on tietoinen metrotyömaan erityishaasteista, kosteus- ja
homeongelmista, jolle rakentajat voivat altistua.
– Ei tällaisia ongelmia usein tule vastaan tässä mittakaavassa. Meillä on siellä neljä sähköasentajaa töissä. Heille hankittiin laadukkaat hengityssuojaimet, kun homeongelmat
paljastuivat. Työn tauottamisella pyritään myös helpottamaan tilannetta.
Periaatteessa poikien pitäisi olla kerrallaan vain kaksi tuntia töissä ja pitää puoli tuntia paussia. Käytännössä
se voi olla aika hankalaa.
Pulkki ihmettelee, että kaikki muut
aliurakoisijat eivät tunnu suhtautuvan ongelmiin kovin vakavasti. Ilmanvaihto-ongelmiin alettiin satsata
turhan hitaasti.
– Eikö välitetä vai eikö ihan ymmärretä asian vakavuutta.
Elokuun lopussa tehdyssä työsuojelutarkastuksessa homeongelmat selvitettiin ja työnantajalle annettiin toimintaohjeet. Niiden mukaan työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden
suojaamiseksi työmaalla täytyy käyttää P3-luokan hengityksensuojaimia,
jossa hengitysilma otetaan suodattimen läpi tai paineilmalaitteesta. Myös
työskentely-ympäristö pitäisi eristää
homekasvustosta osastoimalla kuten
asbestipurkutöissä.
Sähköliiton työympäristöasiamies
Veijo Korhonen pohtii, onko edes tällainen menettely riittävää.
– Homeitiöt tarttuvat vaatteisiin ja
kulkeutuvat sosiaalitiloihinkin, joissa
vaihdetaan siviilivaatteet päälle. Kyllä tässä on iso altistumisen riski edelleen, Korhonen aprikoi.

JÄSENPALVELUT

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

KoonnuT: Jonna Heiniluoma

Loppuiko määräaika? Vaihtuiko työpaikka? Tee uusi perintäsopimus!
Kun määräaikainen työsopimus päättyy, päättyy samalla
perintäsopimuksen mukainen
työnantajan jäsenmaksuperintä. Jos työ jatkuu tai työpaikka
vaihtuu, on tehtävä uusi perintäsopimus!

&

LUE J
HUOLE A TÄYTÄ
LLISES
TI!

Kun määräaikainen työsuhde loppuu tai vaihdat työpaikkaa, muista
tehdä uusi perintäsopimus. Se tarvitaan riippumatta siitä, haluatko, että
työnantaja perii jäsenmaksun suoraan palkastasi vai haluatko maksaa jäsenmaksut itse viitenumeroita käyttäen.
Kun työnantaja perii jäsenmaksun, toimita tällä sivulla oleva lomake ajantasaisilla tiedoilla täytettynä
työnantajallesi tai palkanlaskijallesi.
Tarkasta kuukausittain palkkalaskelman ay-jäsenmaksukohdasta, että
maksu on peritty oikein.
Jos maksat jäsenmaksusi itse, lähetä lomake Sähköliiton jäsenrekisteriin.
Monta tapaa pitää
Jäsentiedot aJan tasalla
Työpaikan muutoksesta voit ilmoittaa myös sähköisesti Sähköliiton
verkkopalvelun kautta: www.sahkoliitto.fi > Sähköliiton verkkopalvelut
> Jäsenrekisteri. Tai täytä sähköinen
perintäsopimus, jonka löydät www.
sahkoliitto.fi:n etusivun vasemmassa
reunassa olevan Liity jäseneksi -painikkeen kautta.
Tulostettava ja postitse lähetettävä versio lomakkeesta löytyy www.
sahkoliitto.fi:n sivulta Lomakkeet.
Perintäsopimuslomakkeita saa myös
liiton postituksesta, puh. 03 252
0111 tai postitus@sahkoliitto.fi.

&

Helpoin tapa maksaa liiton jäsenmaksu on antaa
työnantajan periä se suoraan palkastasi. Teet vain
perintäsopimuksen työnantajasi kanssa ja tarkastat kuukausittain palkkalaskelmasta, että maksu
on peritty.
MiKä perintäsopiMus?

jäsenrekisteriin. Seuraa tilinauhas-

Työnantajalle toimitettu perintäsopi-

tasi, että jäsenmaksun perintä myös

musilmoitus on valtakirja, jolla val-

käynnistyy.

tuutat työnantajan perimään jäsen-

Jos maksat jäsenmaksusi itse, jä-

maksat jäsenmaksut itse.
Voit maksaa itse jäsenmaksut
myös verkkopalvelun kautta www.
sahkoliitto.fi > Sähköliiton verkko-

maksun palkastasi. Toimita perin-

senrekisteri lähettää sinulle viitelis-

palvelut > Jäsenrekisteri. Tällöin

täsopimus työnantajalle tai palkan-

tan ja ohjeet jäsenmaksujen mak-

erillisiä viitenumeroita ei tarvita.

laskijalle ja varmista, että työnanta-

samista varten. Perintäsopimusta ei

ja toimittaa lomakkeen Sähköliiton

tarvitse toimittaa työnantajalle, jos

päivitä
tietosi!
VA S A M A 7 / 2 0 1 5

15

AlmAnAckAn och VAsAmA
kAn beställAs ändA till
den 31 oktober 2015!
penSionärSMedleM!
via en beställningskanal. Med beställningskanal avses en elektronisk
tjänst där medlemmen kan skriva
in sin beställning, antingen i Elektrikerförbundets nättjänst eller per
sms. Vasamas elektroniska beställningskanaler är öppen årligen från
början av augusti till slutet av oktober.
En tidningsbeställning som gjorts
via en beställningskanal gäller un-

nästa representantskapsperiod.

du vasama via NättjäNsteN
Om du är pensionärsmedlem i Elektrikerförbundet kan du beställa Vasama genom att klicka på länken
Kalenteri- ja lehtitilaukset i rutan
Sähköliiton verkkopalvelut till höger
på sidan www.sahkoliitto.fi. Då visas
instruktionerna för nättjänsten. Följ
instruktionerna.

siffror. Ditt medlemsnummer står
på ditt medlemskort. Avskilj orden
och ditt medlemsnummer med ett
mellanslag.
Exempel:

kohakemus.

hakemuksesi netissä. Klikkaa www.

NÄIN kIrjaudut palveluuN

sahkoliitto.fi > Sähköliiton verkko-

Työttömyyskassan, jäsenrekiste-

ota käyttöön
ilmainen
tekstiviestipalvelu.
Saat heti tietää,
koska raha
on tililläsi!

(OBS! Ersätt siffrorna 000000
i exemplet med ditt eget
medlemsnummer.)
2. Sänd sms:et till numret 13145.

så här bestäLLer

3. När beställningen gått fram får

den. Beställningar som görs via en

du vasama per sms

du snart en bekräftelse per sms:

beställningskanal år 2015 gäller till

Om du är pensionärsmedlem i Elek-

"Tilauksenne on vastaanotettu.

slutet av år 2016. År 2016, när det

trikerförbundet kan du beställa Va-

T: Sähköliitto".

är representantskapsval nästa gång,

sama på din mobiltelefon.

tion om hur man ska förfara under

du ja täytä tarkoituksiisi sopiva jat-

päivärahaa, voit tehdä neljän viikon

Sähkö Vasama 000000

der hela representantskapsperio-

kommer vi att ge närmare informa-

palvelut > Työttömyyskassa, kirjau-

hapäätös tai sinulle on jo maksettu

sama" i meddelandefältet samt ditt
personliga medlemsnummer med

så här bestäLLer

Jos sinulle on jo annettu päivära-

tai koko kuukautta koskevan jatko-

pensionärer får Vasama endast genom att beställa den elektroniskt
Den elektroniska beställningen görs

Jatkohakemuksen
teet helpoiten netissä

1.

kirjaudu
www.sahkoliitto.fi/
tyottomyyskassa-sivulta
työttömyyskassan
verkkopalveluun

4

1. Skriv in orden "Sähkö" och "Va-

pensionärerna får Vasama som medlemsförmån genom att beställa den.
Vasama sänds automatiskt till alla avtalsbranschmedlemmar.
Almanacka
n
ingår inte
so
medlemsf m
örmån
för pensio
närer
därför inte som
kan
beställa de
n.

BrAnSchAVTAlSMedleM!
Beställ fickalmanackan
så här beställer du almanackan via

så här beställer du almanackan

den och ditt medlemsnummer med

nättjänsten: Om du är branschav-

per sms: Om du är branschavtals-

ett mellanslag.

talsmedlem kan du beställa fickal-

medlem kan du också beställa alma-

Exempel:

manackan 2016 genom att klicka

nackan 2016 på din mobiltelefon.

Sähkö kalenteri 000000

på länken Kalenteri- ja lehtitilaukset

(Ersätt siffrorna 000000 i

i rutan Sähköliiton verkkopalvelut

4

2.

valitse
”omat tiedot”

exemplet med ditt eget

till höger på sidan www.sahkoliitto.

1. Skriv in orden "Sähkö" och

fi. Då visas instruktionerna för nätt-

"kalenteri" i meddelandefältet samt

2. Sänd sms:et till numret 13145.

jänsten. Följ instruktionerna.

ditt personliga medlemsnummer

3. Du vet att beställningen gått fram

med siffror. Ditt medlemsnummer

när du får svaret "Tilauksenne on

står på ditt medlemskort. Avskilj or-

vastaanotettu. T: Sähköliitto".

medlemsnummer.)

har du inte tidigare loggat in på nättjänsten? Glömt ditt lösenord?
Om du aldrig tidigare loggat in på arbetslöshetskassans, medlemsregistrets eller Voimavirtas nättjänst ska
du använda ditt medlems-nummer som användarkod och ditt postnummer som lösenord.
Om du inte lyckas med inloggningen klickar du på "Jos olet unohtanut salasanasi, klikkaa tästä" och
skickar ett nytt lösenord till dig själv. Om ditt telefonnummer och din e-postadress är korrekta i medlemsregistret får du det nya lösenordet till din mobiltelefon eller din e-post genast.

3.

klikkaa
vasemmalta alhaalta
”päivitä
yhteystietojasi”

www.sahkoliitto.fi
på svenska
16
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när du byter jobb, kom ihåg att
meddela ditt förbund om det.

4

TYÖTTÖMYYSKASSA

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

Koonnut: Jonna Heiniluoma

4.

tarkasta, että
matkapuhelinnumerosi
on oikein

4

Jos joudut
työttömäksi tai
lomautetuksi
Ilmoittaudu TE-toimistoon työn-

Liitä hakemuksesi mukaaN

tarkasta hakemuksesi

hakijaksi täyttämällä sähköinen il-

seuraavat dokumeNtit:

ja seN Liitteet

moittautumislomake osoitteessa
www.te-palvelut.fi viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä.

Jotta hakemusten käsittely olisi

X

Oikeus työttömyysetuuksiin alkaa
aikaisintaan ilmoittautumispäivästä lukien.

X

Noudata TE-toimiston antamia

4

myös muut mahdolliset ylimääräi-

minen saattaa muuten katketa.

tusta verotuksestasi, eli tällä

set palkkiot tai rahaerät, jotka on

TE-toimiston antamat lausunnot

hetkellä vuoden 2013

maksettu työsuhteen päättyessä.

sitovat kassaa, eikä kassa voi mak-

verotuspäätöksestä erittely-

saa päivärahaa, ellei työnhakusi

osineen.

tuksesta, että siihen on merkitty

X
X

Muista tarkastaa palkkatodis-

Kopio eläkepäätöksestä, jos

mahdolliset palkattomat ajanjak-

saat osa-aika- tai osatyöky-

sot, kuten lomautus, vanhempain-

vyttömyyseläkettä.

loma, palkaton virkavapaa tai pal-

Muutosverokortti etuutta

katon sairausloma.

varten, jos olet hakenut ve-

Tarkista, että palkkatodistukses-

Tulosta päivärahahakemus Työttö-

rottajalta uuden verokortin

sa on palkanlaskijan yhteystiedot.

myyskassojen yhteisjärjestön www.

sosiaalietuutta varten.

Suhteellisen helppo tapa toimittaa

tyj.fi-sivulta kohdasta Lomakkeet.

Palkkatodistus vähintään

työttömyyskassalle kerralla kaikki

X

työttömyyttä edeltäneeltä 26

ansiopäivärahan suuruuden laske-

kassan tarvitseman palkkatodis-

työssäoloviikolta. Todistuk-

misessa tarvitsemamme tiedot on

tuslomakkeen.

Työttömyyskassojen yhteisjärjestön

tavasti nopeammin kuin postitse lä-

päivärahahakemus vähintään kah-

siihen sisältyvät lomaraha ja

www.tyj.fi:stä löytyvää palkkatodis-

hetettävällä maksuilmoituksella.

delta täydeltä kalenteriviikolta.

lomakorvaus.

tuslomaketta.

Kirjaudu www.sahkoliitto.fi/tyottomyyskassa-sivulta Työttömyyskassan verkkopalveluun. Valitse ”Omat
tiedot” ja ”Päivitä yhteystietojasi”.
Tarkasta, että matkapuhelinnumerosi on oikein ja rastita ”Tieto maksu-

nan täytyy olla 8–12 merkkiä pitkä

päivästä lähetetään tekstiviestillä”.

ja siinä on käytettävä kahta seuraavista kolmesta: ISOJA KIRJAI-

ajaNtaSaISta mutta IlmaISta!

MIA, pieniä kirjaimia tai numeroi-

Valittuasi maksupäivästä ilmoittami-

ta 2–9. Erikoismerkit sekä å, ä ja ö

sen tekstiviestinä ei kassa enää pos-

eivät kelpaa.

tita sinulle maksuilmoituksia eikä
jatkohakemuslomakkeita. Tekstivies-

käytä verkkopalvelusta löytyvää sa-

ti korvaa siis postitse lähetettävän

lasananmuistutuspalvelua ja jär-

maksuilmoituksen kokonaan.
Maksuilmoitus kokonaisuudessaan on aina nähtävissäsi työttö-

Saat hetI tIetÄÄ

myyskassan verkkopalvelussa ja jat-

kuN raha oN tIlIllÄSI

kohakemuksetkin teet näppäräs-

Kun teet hakemuksia netissä, ota

ti netissä.

käyttöön myös ilmainen teksti-

tymisestä, tarkista että palkkato-

pyytää palkanlaskijaa käyttämään

misen yhteydessä. Uuden salasa-

jestelmä lähettää sinulle uuden.

Kun kyse on työsuhteen päät-

tai esimerkiksi omistat maa-

pidätyksen alainen tulo sekä

salasanan ensimmäisen kirjautu-

Jos olet unohtanut salasanasi,

Jos olet sivutoiminen yrittäjä

sessa pitää näkyä ennakon-

numerosi, jonka löydät jäsenkortis-

Järjestelmä vaatii muuttamaan

se ja sen liitteet.

Täytä ensimmäinen työttömyys-

sa käyttäjätunnus on oma jäsen-

postinumerosi.

kemuksesi huolellisesti. Tarkista

distukseen on merkitty eriteltynä

Sieltä löydät samalla työttömyys-

sesi. Näin tieto on sinulla huomat-

simmäistä kertaa salasana on oma

tuksesta tai lomautusilmoituksesta.

le kopio viimeksi vahviste-

aNsiopäivärahaa

rin ja Voimavirran verkkopalveluis-

tasi. Kirjautuessasi palveluun en-

mahdollisimman nopeaa, täytä ha-

ta tai metsää, lähetä kassal-

NäiN haet

rastita
”tieto maksupäivästä
lähetetään
tekstiviestillä”

Jäljennös irtisanomisilmoi-

ohjeita, koska päivärahan maksa-

ole voimassa.

5.

TäYTä hAKeMu
huolelliSeSTi S
Se nopeuTTAA–
MAKSAMiSTA.

Verkkopalvelun kautta lähetet-

viestipalvelu, joka lähettää sinulle

ty jatkohakemus on perillä kassas-

viestin päivärahasi maksupäiväs-

sa saman tien, säästät postimaksut

tä matkapuhelimeesi välittömästi,

eikä edes persoonallinen käsiala voi

kun kassa on käsitellyt hakemuk-

hidastaa hakemuksesi käsittelyä.

Om du blir arbetslös eller permitterad
Anmäl dig som arbetssökande
hos TE-byrån genom att logga in i
webbtjänsten på adressen www.tetjanster.fi senast den första arbetslösa dagen. Följ TE-byråns inst-

MAKSETTU TyöTTöMyyDEN ALKUUN SAAKKA. TARKASTA, ETTÄ
OLET MAKSANUT JÄSENMAKSUN KAIKESTA ENNAKONPIDÄTyKSEN ALAISESTA PALKKATULOSTASI. PÄIVÄRAhAN MAKSAMINEN VIIVÄSTyy, ELLEIVÄT JÄSENMAKSUT OLE KUNNOSSA.

X

ett kopia av uppsägningsan-

gå igeNom diN

mälan eller permitteringsan-

aNsökaN och biLagorNa

mälan

Fyll i din ansökan noggrant för

ifall du har företagsverksam-

att kassan kan handlägga den

het som bisyssla eller äger

så fort som möjligt.

ruktioner; annars är det möjligt att

jord- eller skogsbruk, bör du

din rätt att få arbetslöshetsdag-

sända kassan ett kopia av

penning inte fortsätter. Utlåtandet

senaste beskattningsbeslutet

arbetsgivaren antecknat möj-

som TE-byrån ger, binder kassan

med specifikationsdel

liga resultatarvoden, produkti-

ett kopia av pensionsbeslu-

onsarvoden, osv. i ditt lönein-

tet om du får deltidspension

tyg. Även frånvaro utan lön

eller delinvalidpension

eller veckor under 18 timmar

ändringsskattekortet för för-

bör anmälas.

och kassan kan inte utbetala dagpenning ifall din jobbsökning inte

X

är i kraft.
så här aNsöker

X

När ditt arbetsförhållande
har tagit slut, kontrollera, att

mån ifall du har begärt ett

Kontrollera även, att lö-

du om dagpeNiNg

ändringsskattekort för so-

neintygsgivarens namn, tele-

Skriv ut ansökningsblanketten på

cialförmånen

fonnummer och e-postadress

webbsidan www.tyj.fi > material >

ett löneintyg för minst 26

finns i löneintyget. Arbetsgiva-

arbetsveckor före arbetslös-

ren kan vid behov använda lö-

hittar du blanketten på löneintyget

heten. I löneintyget uppger

neintygsblanketten på webbsi-

som kassan behöver.

din arbetsgivare förskottsin-

dorna www.tyj.fi > material >

nehållning underkastad lön

blanketter.

blanketter. På samma webbsidan

Fyll i första ansökningsblankett
JOS MAKSAT ITSE JÄSENMAKSUSI, TARKASTA, ETTÄ NE ON

X

för minst två fulla kalenderveckor.

X

med alla tillägg; semester-

För att kunna betala dig in-

penning (semesterpremie)

komstrelaterad dagpenning behö-

och semesterersättning an-

ver arbetslöshetskassan vissa up-

mäls skilt.

pgifter. Sänd kassan följande bilagor:

VA S A M A 7 / 2 0 1 5
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OSASTOT TOIMIVAT
013 Hyvinkään Sähköalantyöntekijäin ammattiosasto ry
Hyvinkään Sähköalantyöntekijäin ammattiosaston syyskokous pidetään
Hyvinkäällä ravintola Harlekiinissä
17.11.2015 klo 17.00 alkaen. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Osasto tarjoaa päivällisen.
Tervetuloa!
018 Hämeenlinnan
Sähkötyöntekijät ry
Syyskokous pidetään osaston toimistolla, Arvi Karistonkatu 3 A 8 Hml,
ke 18.11.2015 klo 16.30. Kokouksen jälkeen menemme katsomaan
naisten lentopallo-ottelua HPK-MESTO Elenia Areenalle. Ottelu alkaa
klo 18.30. Pientä purtavaa erätauolla. Ilmoita tulostasi 16.11. mennessä jari.korpela@ssab.com tai p. 040
506 3076.
Teatteripikkujoulua vietetään
ERÄS-teatterilla pe 11.12.2015
klo 19.00 alkaen. Ilmoittautumiset
rauno.vuorinen@kolumbus.fi tai p.
040 522 3628. Paikkoja rajoitetusti.
Jukka Puotila & 60 kutsumatonta vierasta -näytöksen uusi pvm
on 25.2.2016 ja paikka Verkatehdas. Ilmoittautumiset 8.1. mennessä rauno.vuorinen@kolumbus.fi tai p.
040 522 3628.
025 Loviisan Sähköalantyöntekijäin Ammattiosasto ry
Loviisan Sähköalantyöntekijäin Am-

mattiosasto ry 025 järjestää jäsenille seuralaisineen syysretkimatkan
Tallinnaan 28. - 29.11.2015. Tallink Star lähtee la Helsingin Länsisatamasta klo 10.30 ja su Tallinnasta
klo 16.30. Yöpyminen, buffetillallinen ja aamiainen Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel
Tallinn. Matkan hinta on 40 € / jäsen, 60 € / avec sisältäen bussikuljetukset (linja-autot mukana Tallinnassa), ruokailut, majoituksen ja kylpylän käytön. Ilmoittautumiset vapaa-ajan vastaavalle (nimi + syntymäaika) ja maksu osaston tilille
16.10. mennessä. Mukaan mahtuu
80 henkilöä. Tervetuloa! Ilmoittautumisia ottaa vastaan Markus Backman, (mieluiten) e-mail markus.
backman@fortum.com tai p. 010
455 3154.
037 Satakunnan Energia-alan
ammattilaiset ry
Satakunnan Energia-alan Ammattilaiset ry sääntöjen määräämä syyskokous pidetään pe 30.10.2015 klo
17.00. Paikkana: Soma Sauna & Jacuzzi, Vähälinnankatu 21, 28100
Pori. Tarjoilua ja sauna. Ilmoittautumiset pe 23.10.2015 mennessä numeroon p. 044 701 2375.
043 Porvoon Sähkötyöntekijät ry
Osaston seuraava kokous on
8.10.2015 klo 18.00 alkaen Raksan
toimistolla, Sibeliusbulevardi 36.

SAArtoiLMoituS:
KuoPion tALotEKniiKKA oy
Sähköalojen ammattiliitto ry:n hallitus on julistanut hakusaartoon
8.9.2015 klo 07.00 alkaen Kuopion Talotekniikka Oy-nimisen yrityksen
kaikki nykyiset ja tulevat sähköistysalaa koskevat työt.
Tiedustelut: sopimusvastaava Jari Ollila puh. 050 603 02

22.10.2015 ilmestyvään Vasamaan tulevat osastojen ilmoitukset pyydämme toimittamaan
maanantaihin 12.10.2015 kello 15.00 mennessä. Toimita osastosi ilmoitus sähköisesti lomakkeella:
www.sahkoliitto.fi/jasenpalvelut/osastot-toimivat/ilmoita-tapahtumasta

046 Harjavallan Sähköalojentyöntekijät ry
Osasto järjestää ostosmatkan Tallinnaan 21.11.2015. Mukaan mahtuu
45 ensimmäisenä ilmoittautunutta.
Osasto maksaa matkat osaston jäsenelle sekä seuralaiselle. Lähtö klo
6.00 Harjavallan linja-autoasemalta ja paluu samana päivänä. Lisätietoa ja ilmoittautumiset viimeistään
20.10.2015 Matti Peltonen 0504652730.
049 Helsingin Sähköalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen syyskokous pidetään 13.11.2015 kello 17.00, Helsingin työväentalolla (Paasitorni),
Paasivuorenkatu 5 A, Helsinki. Kokouksessa käsitellään sääntöjen
määräämät asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa vaikuttamaan! - Hallitus
049 Helsingin Sähköalantyöntekijät ry / eläkeläiset
Vuosikokous 5.10.2015 klo 13.00
osaston toimistolla Paasivuorenkatu
2 C, 4. krs. Kokouksessa esillä vuoden 2016 toimintasuunnitelma sekä
toimihenkilöiden ja toimikunnan valinta. Kahvitarjoilu. Tervetuloa kokoukseen ja suunnittelemaan tulevaa
sekä tapaamaan kavereita!
058 Joensuun Sähköalantyöntekijät ry
Osasto järjestää matkan jäsenille Kuopioon jääkiekko-otteluun
KALPA-HIFK. Ottelu pelataan la
24.10.2015. Matkan omakustannus on 50 € / jäsen. Sisältäen: Linja-auto kuljetukset, liput ja ruokailun ravintola Huviretkessä. Ilmoittautumiset 30.9.2015 mennessä
Kari Heinoselle p. 050 454 7319.
Paikkoja on varattu 50 kpl, jotka täytetään varausjärjestyksessä. Maksun voi suorittaa osaston tilille FI46
5770 0540 1498 19, kun on tehnyt

varauksen. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin. Lisätiedot: Kari
Heinonen, Hallitus.
060 Mikkelin Sähköalantyöntekijät ry
Syksyn perinteinen saunailta pidetään lauantaina 17.10.2015 klo
14.00 alkaen Ollinmäen viinitilalla, Anttolantie 1640, 52100 Anttola. Paikkana huvila Villa Maria, jossa ruokailu n. klo 16.00 pitkän kaavan mukaan, tarjolla myös virvokkeita. Tämän jälkeen saunomista savusaunassa. Kokoontuminen klo 13.30
Ravintola Päämajassa, josta kyyditys
huvilalle. Tervetuloa!
074 Kuusankosken
Sähkömiehet ry / eläkeläiset
Eläkejaoston lokakuun kokous on
keskiviikkona 7.10.2015 klo 13.00
Kettumäen palvelukeskuksessa.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
077 Savonlinnan ja Lähiympäristön
Sähkömiehet ry os. 077
Osasto järjestää onki / laituripilkkikisan Punkaharjun Harjunportin laiturilla 10.10.2015 klo 10.00 alkaen.
Kisan jälkeen tarjotaan kisakahvit läheisessä kahvilassa. Tervetuloa!
Osaston pikkujoulua vietetään
teatterin merkeissä. Esitys on Kisalinnassa ja nimeltään Soittokielto.
Esitys alkaa lauantaina 5.12.2015
klo 13.00. Esityksen jälkeen ruokaillaan Pietari Kylliäisessä. Ilmoittautuminen Markku Valjakalle iltaisin 10.11. mennessä p. 050 326
6049.
100 Järvenpään Sähköalantyöntekijät ry
Teatteri-ilta perjantaina 2.10.2015
klo 19.00 Järvenpäätalo, Hallintokatu 4, Järvenpää / Kellariteatteri. Ilkka Heiskasen tragikoominen näytelmä ”Lyhyt leninki” (kesto n. 1 tun-

ti). Koko näytös varattu (100 paikkaa) sähkömiehille + avecit. Ilmoittautumiset sihteerille p. 044 425
2552. Vapaa pääsy, 2 lippua / jäsen.
106 Savon Sähköalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen syyskokous to
19.11.2015 klo 18.00 Hotelli Savoniassa, Sammakkolammentie, Kuopio. Kokouksen jälkeen ruokailu. Tervetuloa! – Hallitus
112 Pieksämäen
Sähköalantyöntekijät ry
Osaston hallitus päätti aloittaa osaston purkutoimenpiteet. Ensimmäisen purkukokouksen ajankohdaksi päätettiin 2.10.2015 klo 18.00.
Kokouspaikkana Neste Kaakinmäki.
Kokouksen aiheena on osaston purkaminen. Tervetuloa! – Osasto 112
hallitus.
177 Kiskoliikenteen sähkö-,
tietoliikenne- ja turvalaiteammattilaiset ry
Syyskokous pidetään Viking Linen
M/S Viking Gracella 15.11.2015 klo
10.00. Lähtö Turusta 14.11.2015
klo 20.55 ja paluu Turkuun 15.11.
klo 19.50. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat, joita ovat mm. edunvalvonta- ja toimintasuunnitelma 2016, seuraavan toimikauden henkilövalinnat ja muut
kokoukselle esitetyt asiat. Ilmoittautumismaksu 20 €, summa palautetaan ilmoittautumisen yhteydessä arvokuponkeina. Puolison hinta 60 €, puolison osuutta ei palauteta. Kokoukseen osallistuu Sähköliiton neuvottelupäällikkö Tero Heiniluoma. Hintaan sisältyy: B-luokan
kahden hengen hytti, (Mikäli haluaa yhden hengen hytin, on lisämaksu jäseneltä 20 €), kokoustiloissa ennen kokousta kahvi/tee, suolainen voileipä ja hedelmiä, joulubuffet-lounas 15.11. ruokajuomineen neljä arvokuponkia á 5 €. Aikaisemman käytännön mukaisesti
mahdollisiin majoitus- ja matkakuluihin voi anoa korvausta osastolta, halvimman matkustustavan mukaisesti, kuitteja vastaan. Eläkeläiset ovat tervetulleita mukaan. Ilmoittautumiset 30.10.2015 mennessä,
joko osaston kotisivuston jäsensivun
kautta tai suoraan sähköpostilla
osaston toimitsijalle jukka.parviainen50@gmail.com. Ilmoitathan nimesi, syntymäaikasi ja samalla toiveesi hyttikaverista. Ennakkomaksu osaston tilille: FI54 4309 2220
1416 63 ja viestikenttään nimet joita maksu koskee.
178 Siilinjärven Sähköalantyöntekijät ry
Osasto tukee perjantaina 18.9.2015
mielenosoitukseen osallistuneita jäseniään. Jos olit mukana vastustamassa hallituksen sanelupolitiikkaa
ota yhteyttä puheenjohtajaan, Mika
Vänninen p. 050 370 7979.

Sähköliiton osastot
alueittain löydät osoitteesta:
www.sahkoliitto.fi/sahkoliitto/
organisaatio/osastot_alueittain
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Entä jos toisen euro

ONKIN YHTÄKKIÄ NOLLA?

Ikäviin asioihin voi ja kannattaa varautua. Henkivakuutus turvaa toimeentulosi, jos jäät yksin pitämään huolta perheestäsi. Saat mielenrauhaa jo muutamalla eurolla kuussa. Mitäpä jos hoitaisit asian kuntoon saman tien!
Katso hinta ja osta vakuutus 10 % edullisemmin:

henkivakuutuskuntoon.ﬁ
Vakuutuksen myöntää Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva
* Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEn tekemä hintavertailu 11/2013.

010 19 19 19

K-PLUSSAA IFIN VAKUUTUKSISTA
VA S A M A 7 / 2 0 1 5
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KURSSIT

?

?

?

? ?

Sähköliitto järjestää kaikille työsuojeluvaltuutetuille ja -asiamiehille
sekä muille työsuojelusta kiinnostuneille liiton jäsenille

TYÖYMPÄRISTÖN
AJANKOHTAISPÄIVÄT
27. - 28.11.2015
Hotelli-Ravintola Lasaretti, Oulu
Kurssin aiheina on mm.:

?

VOlTTi-ViSA ?

?
?

?

?

1. Minkä maalaisia ovat seuraavat kauppaketljut?
a) XXXL b) Tiger c) Byggmax
2. Minkä maan vapaustaistelijoita olivat?
a) Emiliano Zapata Salazar (1879-1913) b) Michael Collins (1890-1922)
c) Giuseppe Garibaldi (1807-1992)
3. Minkä automerkkien tyyppejä ovat?
a) Sprinter b) Jump c) Proace
4. Kuka on lausunut seuraavasti?
a) 640 kilotavun muistin pitäisi riittää kaikille b) Jos ei saa syödä eläimiä,
niin miksi ne on tehty lihasta? c) Jos asioita ei voi sanoa yksinkertaisesti,
niitä ei yksinkertaisesti voi sanoa.
5. Mikä eläin on kuvattu seuraavien autojen logoissa?
a) Saab b) Lamborghini c) Porsche

• Eläkeuudistus
• Tasapuolinen kohtelu ja häirintä
• Elämänkokemukset, työ ja hyvinvointi -kyselyn tulokset
• Sähköliiton ajankohtaisia asiat
Lisäksi pidämme huolta omasta jaksamisestamme allasliikunnan ja sauvakävelyn
muodossa.
Sähköliitto korvaa osanottajille kurssin aikana majoituksen kahden hengen huoneissa,
ruokailut sekä matkakulut vain mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen
mukaan tai omaa autoa käytettäessä, vain auton kuljettajalle, 0,23 €/km.
Ajankohtaispäiville tulee ilmoittautua 13.11.2015 mennessä Pirjo Lintuselle 050 366
2196 tai Tiina Mäkkylälle 050 409 8469,sähköpostitse pirjo.lintunen@sahkoliitto.fi
tai tiina.makkyla@sahkoliitto.fi

6. Mistä maista löytyvät seuraavat nähtävyydet?
a) Pamukkalen kalkkikivimuodostelma b) Manneken-Pis c) Machu Picchu
7. Minkä alan yrityksiä ovat?
a) Niemen Tehtaat Oy b) Lappset Group Oy c) Valtra Oy Ab
8. Missä maassa ravataan seuraavat ravikilpailut?
a) Prix d’Amérique b) Hambletonian c) Elitloppet
9. Missä sijaitsee Suomen mantereen
a) eteläisin paikka b) läntisin paikka c) pohjoisin paikka d) itäisin paikka

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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VASTAUKSET: 1. a) Norja b) Tanska c) Ruotsi • 2. a) Meksiko b) Irlanti c) Italia • 3. a) Mercedes-Benz
b) Citroen c) Toyota • 4. a) Bill Gates (1981) b) Stan Saanila (Uutisvuodossa) c) Juice Leskinen
5. a) leijona b) härkä c) hevonen • 6. a) Turkki b) Belgia c) Peru • 7. a) Suomen vanhin huonekaluvalmistaja
b) leikkipaikkavälinevalmistaja c) traktorienvalmistaja • 8. a) Ranska, Pariisi b) USA, New Jersey
c) Ruotsi, Tukholma • 9. a) Tulliniemi, Hanko b) Kolmen valtakunnan rajapyykki, Enontekiö
c) Nuorgam, Utsjoki d) saari Virmajärvessä, Ilomantsi

Edulliset energiaa säästävät LED-ratkaisut

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,
20
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w w w. finnparttia.fi

SYYSRISTIKKO

Nimi:
Osoite:
Lähetä vastauksesi 14.10. 2015 mennessä: Sähköliitto, Vasama-lehti, PL 747, 33101 Tampere. Oikein vastanneiden kesken arvomme yllätyspalkinnon.
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ELLEDNINGEN

Vem kan ingå avtal och med vem?
Det är inte svårt att svara på frå-

när det gäller kollektivavtal i in-

sch beror i detta fall på arbetsgi-

eller låter bli att organisera sig

retagen ansluter sig till någon an-

gan om vem som har rätt att ingå

dustribranscher, ofta sådana för-

varnas organisering. Vilket kollek-

har stor betydelse för hur den all-

nan arbetsmarknadsförening än

kollektivavtal. Svaret står i lagen

bund som bygger sin verksamhet

tivavtal som iakttas beror nämli-

mänt bindande verkan kan tryg-

STTA eller Palta. Alternativet ver-

om kollektivavtal. På löntagarsi-

enligt principen om industriför-

gen oftast på vilken arbetsgivar-

gas i framtiden. Eftersom des-

kar inte sannolikt på grund av att

dan får sådana föreningar ingå

bund, dvs. bransch. Ibland upps-

förening som arbetsgivaren hör

sa företags utträde började gälla

de hamnat utanför arbetsfreden.

kollektivavtal vilkas egentliga syf-

tår det oklarheter inom industrin

till. En del av elentreprenadbran-

först när det nuvarande kollekti-

te är att bevaka arbetstagarnas

om huruvida en elmontör anställd

schens arbetsgivare hör till STTA

vavtalet i elektrifieringsbranschen

Det fjärde tänkbara alternativet

intressen i anställningsförhållan-

hos ett industriföretag ska följa

och en del till Palta. Av dessa två

trädde i kraft, är de alltjämt

är att företagen blir medlemmar

den. På arbetsgivarsidan kan en

Elektrikerförbundets eller något

arbetsgivarorganisationers kollek-

bundna till elektrifieringsbran-

i Palta som ingår kollektivavtal i

sådan förening vara part som be-

annat industrifackförbunds kol-

tivavtal i elektrifierings- och hus-

schens kollektivavtal till avtalspe-

elinstallationsbranschen. Följden

vakar arbetsgivarnas intressen,

lektivavtal.

teknikbranschen iakttas elektri-

riodens slut på basis av den nor-

vore två kollektivavtal i branschen

fieringsbranschavtalet med STTA

malt bindande verkan.

av vilka bägge skulle omfatta ett

eller sedan en eller flera arbetsgivare.

blaND Elektrikerförbundets av-

som det allmänt bindande. Om

talsbranscher har den till med-

arbetsgivaren varken hör till STTA

MaN kan tänka sig fyra huvuds-

gendera egentligen kunde konsta-

När ord blir till handling står vi

lemsantalet största branschen,

eller Palta ska arbetsgivaren iakt-

akliga alternativ. För det första

teras vara helomfattande och dä-

ändå inför nya frågor. Om fler en

elektrifierings- och husteknik-

ta elektrifieringsbranschens kol-

kan de arbetsgivare som lämna-

rigenom allmänt bindande. Och

ett fackförbund vill ingå ett kol-

branschen, till och med två avtal;

lektivavtal i arbetet på grund av

de STTA åter bli medlemmar. Det

det är ju allt möjligt att två arbet-

lektivavtal om de anställningsvill-

ett kollektivavtal som STTA ingått

dess allmänt bindande verkan.

skulle trygga den allmänt bindan-

sgivarförbund blir part i samma

kor som ska gälla för samma ar-

med elektrifieringsbranschen, och

de verkan i branschen.

kollektivavtal. I Elektrikerförbun-

betstagare, vem har då rätt till

ett kollektivavtal i elinstallations-

för elmontörerna är det absolut

detta? Eller om flera arbetsmark-

branschen som ingåtts med Pal-

nödvändigt att bevara kollektiva-

DeN andra möjligheten är att

nadsorganisationer bland arbets-

ta. Avtalen är i stort sett likada-

vtalets allmänt bindande verkan.

dessa företag inte ansluter sig nå-

betsgivarorganisationer, Palta och

givarna anmäler sitt intresse som

na. Hur är det möjligt att det är

Om den allmänt bindande verkan

gonstans. Då kunde Elektriker-

Finsk energiindustri rf.

part i ett kollektivavtal?

så svårt i en del jobb att kunna

går förlorad kan icke-organisera-

förbundet ingå ett separat avtal

tillämpa Elektrikerförbundets kol-

de arbetsgivare fritt bestämma el-

med dem, varvid deras anställ-

Tero Heiniluoma

elektrikerförbuNDet har

lektivavtal medan det i andra ver-

montörernas löner och andra ar-

da elmontörer skulle beaktas vid

Elektrikerförbundets

valt principen om yrkeskår, dvs.

kar finnas direkt valfrihet?

betsvillkor. Under den senaste av-

en bedömning av kollektivavtalets

förhandlingschef

talsrundan utträdde två så stora

omfattning.

om yrkesbransch som grund för

22

sina kollektivavtal. Därför väljer

Det faktum att det finns två oli-

arbetsgivarföretag från STTA att

Elektrikerförbundet, i synnerhet

ka kollektivavtal i samma bran-

frågan om hur de organiserar sig
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så stort antal elmontörer att in-

dets energi-, ICT- och nätverks-

DeN tredje möjligheten är att fö-

branschen finns redan nu två ar-

Käännä vipua ja
kytkentä on valmis!

Power-Turn Technology
Designed by Phoenix ConTaCT

Tärinänkestävä johdinliitäntä

Tervetuloa osastollemme 6c139

Suurten johdinten kytkentä
ei ole koskaan ollut näin
helppoa!
Uusilla Power-Turn-suurvirtaliittimillä
voit kytkeä nopeasti ja helposti
35-150 mm2:n johtimia.
Johdinliitäntä tehdään vääntämällä
liittimen kääntövipua ruuvitaltalla helppoa ja nopeaa!

Tee aloite ja ota käyttöön!

© Phoenix ConTaCT 2015

Lisätietoa (09) 350 9020,
myynti@phoenixcontact.com tai
www.phoenixcontact.fi
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Statiivi

SIEVI ROLLER
NOPEA PUKEA
HELPPO SÄÄTÄÄ
Sopivien turvajalkineiden valinta lähtee liikkeelle työskentelyolosuhteista ja tehtävistä, joissa jalkineita käytetään. Yhteistä
kaikille Sievi-jalkineille ovat kulutusta kestävät materiaalit sekä
erinomainen käyttömukavuus. Kun haluat jalkineet, jotka ovat
nopeat pukea, helpot säätää sekä mukavat käyttää, valitse
Sievi-mallistosta Boa®-kiristysmekanismilla varustetut Rollerjalkineet. Sinulle helppoa ja huoletonta – me pidämme
huolen turvallisuudesta.
Boa-kiristysmekanismi toimii näin:
• Vapauta nauhoitus nostamalla rullaa
• Lukitse mekanismi painamalla rulla alas
• Kiristä nauhoitus pyöräyttämällä rullaa

Boa ® on Boa Technology
Inc.’n rekisteröimä
tavaramerkki

KATSO
ROLLERVIDEO

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