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Järjestösi jäsenetuna

LAPSEN TAPATURMAVAKUUTUS
NOIN 3 €/kk
Hanki nyt lapsellesi turvapaketti, joka on voimassa aina ja
kaikkialla maailmassa. Vakuutus kattaa kaiken vapaa-ajan ja
myös kilpaurheilun, aina ilman omavastuuta. Saat vakuutuksen
Iﬁstä, tai vielä 10 % edullisemmin osoitteesta
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Vakuutuksen myöntää Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva.
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SÄHKÖJOHTO

Kun mikään ei riitä
VArMAAn jokaisen suomalaisen

tää työelämän ulkopuolelle. Säälli-

eri osapuolille, ei pelkästään palkan-

työpaikan kahvikeskusteluissa on

nen työ, yhdenvertaisuus ja tasa-ar-

saajien kontolle.

näinä päivinä pohdittu pakolaistilan-

vo kuuluvat kaikille huolimatta kan-

netta. Kun vähäväkiseen Suomeen

salaisuudesta tai maassaolon perus-

kyvyn parantamisen keskeisin ele-

lakin sähköisillä aloilla. Muistutan-

yhtäkkiä ilmaantuu keskikokoisen

teesta.

mentti – tuottavuus – on jäänyt hal-

kin, että nyt työpaikoilla on aika va-

kaupungillisen verran vieraasta kult-

VASAMA 8

sä muidenkin sähkönkäyttäjien.
Työsuojelulla on saatu aikaan pal-

On ollut harmillista, että kilpailu-

jon hyvää niin verkosto- kuin muil-

lituksen esityksissä taka-alalle, kun

rustautua nimittämään työntekijöi-

tuurista tulevia kieltämme taitamat-

neuVottelut työmarkkinaratkai-

pääpaino on ollut työehtojen heiken-

den keskuudesta työsuojeluhenki-

tomia ihmisiä, molemminpuolinen

susta / yhteiskuntasopimuksesta

tämisessä. SAK:n esittämä työnan-

lö seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.

ensihämmennys on ymmärrettävää.

ovat tätä kirjoittaessani yhä kesken.

tajamaksujen osittainen siirtäminen

Jos työpaikoilla on tarjolla useam-

On selvää, että EU:n jäsenenä

Vaikka palkansaajaliike on taipunut

palkansaajille parantaisi kustannus-

pia työsuojeluaktiiveja, työsuojelu-

hoidamme oman osamme myös pa-

maltillisiin palkkaratkaisuihin ja mo-

kilpailukykyä jo vuoden 2016 alusta

vaalit on järjestettävä marras – jou-

kolaisongelmasta. Vaikka haastei-

niin säästöihin, tuntuu, että nyt Si-

eli vuotta aiemmin kuin muut esillä

lukuun aikana.

ta riittää, tuntuu eri puolilla maata

pilän hallitukselle ei mikään riitä.

olleet keinot.

Julkaisija:

myös riittävän tyhjää majoitustilaa,

Palkansaajan selkänahka on nyt to-

Sähköalojen ammattiliitto ry

joka nyt pääsee hyötykäyttöön, aina-

della uhattuna.

Elbranschernas

kin joksikin aikaa.

Kannen kuvassa:
Simo Nykänen
Kuva: Mikko Makkonen

Toivoisin Sipilän hallituksen ym-

VAlio-MyrSky testasi suomalaisen sähkönjakeluverkon kestävyyttä
ja verkostoasentajien ammattitaitoa.

Huolimatta Suomen vaikeasta

märtävän, että palkansaajapuolel-

Postiosoite: PL 747

työllisyystilanteesta myös turvapai-

la ei ole minkäänlaista väärää ku-

Vaikka lähes 170 000 taloutta oli

33101 Tampere

kanhakijoiden työllistymiseen on li-

vitelmaa Suomen taloustilanteesta.

jonkin aikaa ilman sähköä, isommat-

Puhelin: 03 252 0111

sättävä voimavaroja. Turvapaikanha-

Kaikkien osapuolten toiveissa näyt-

kin viat saatiin rautaisten ammat-

Faksi: 03 252 0210

kija voi mennä töihin nykylain mu-

täisikin olevan, etteivät työehtoja

tilaisten avulla korjattua kohtuulli-

Sähköpostiosoite:

kaan kolme kuukautta turvapaikka-

heikentävät pakkolait tulisi voimaan.

sessa ajassa. Parasta oli, että tällä

vasamalehti@sahkoliitto.fi

hakemuksen jättämisestä, jos hä-

Uskon koko Suomen hyötyvän, jos

kertaa viankorjauksissa ei sattunut

etunimi.sukunimi@sahkoliitto.fi

nellä on henkilöpaperit. Ilman hen-

järjestöt saavat aikaan kilpailukyvyn

työntekijöille pahempia haaverei-

Päätoimittaja: Martti Alakoski

kilöpapereita aikaraja on kuusi

lisäksi palkansaajien asemaa turvaa-

ta. Kokemustahan on siitä, että juuri

Vastaava toimittaja: Riitta Kallio

kuukautta. Turvapaikanhakijoilla on

van ratkaisun.

myrskyraivauksissa herkimmin sat-

Toimittaja: Jonna Heiniluoma

oltava samat työehdot kuin muilla

Ulkoasu ja taitto: Jari Mattila

työntekijöillä, jottei Suomeen luoda

vestointien lisäämistä tarvitaan eh-

halpatyömarkkinoita.

dottomasti, mutta se on tehtävä

taneet, että verkostoasentajien henki

MArtti AlAkoSki

niin, että kuorma jakautuu tasaisesti

ja terveys ovat arvokkaita siinä mis-

Sähköliiton puheenjohtaja

fackförbund rf.

Palkansaajalehdet –

Maahanmuuttajia ei saa jät-

Työllisyyden parantamista ja in-

tuu vakaviakin työtapaturmia. Ehkä
takavuosien myrskyt ovat myös opet-

Löntagartidningar
PALE ry:n jäsen
Kuva: Pentti Riikonen

Noudatamme Julkisen sanan neuvoston määrittelemää hyvää journalistista tapaa.

4 Vaaralliset myrskytyöt
6 Näin liitto toimii
7 Mikä fiilis

Painopaikka: Sanomala, Vantaa
Ilmoitushinnat tekstisivulla:

8 Energia-, ICT- ja verkostoala

Mustavalko
2,25 €/pmm

11 Kärkimies &

Neliväri-ilmoitukset
3,00 €/pmm

Kuukauden kuva

Työpaikkailmoitukset ja
ammattiosastot -50 %

12 Tulevaisuuden toivot

Mainostoimistoalennus -15 %

kokoontuivat Tampereella

Ilmoitusmyynti:
Ekamedia/Tmi Emmi Kallio

15 Jäsenpalvelut

Kalevanpuistotie 21 B 56
33500 Tampere

16 Pärnun kävijät

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

17 Työttömyyskassa

Lehden tilaushinta:

18 Osastot toimivat

30 €/vsk kotimaa
40 €/vsk ulkomaat

21 Kaarniemen käyttö
22 Kurssit
Sähköalojen

22 Elledningen

ammattiliiton
jäSenlehti.
Perustettu 1957
lehti ilmestyy
10 kertaa vuodessa.
Seuraava Vasama ilmestyy
19.11.2015
aineistot 9.11. mennessä.

Kovin moni Sähköliiton ammattiosasto ei anna tukea jäsentensä lomailuun Kotkan Kaarniemessä.
Lue, mitkä osastot tukevat! Lisää sivulla 20.
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Verkostoasentaja Simo nykänen ja metsuri
otto Huutokoski pääsivät tositoimiin
Valio-myrskyn jälkeen. Alkupään korjausvuorossa oli enon ja mönnin välillä kulkeva
myrskyn vaurioittama sähkölinja.

Valio-myrsky iski puuskissa
L

okakuu alkoi myrskyn merkeissä, kun Valion-päivän puhurit puhalsivat pahimmillaan yli
30 metriä sekunnissa. Vaikka puuskalukemat eivät maalla näin korkeisiin
lukemiin nousseet, yli 12 tuntia kestäneet myrskytuulet aiheuttivat runsaasti puustovahinkoja, joista seurasi
laajoja sähkökatkoksia ja häiriöitä teleliikenteessä. Pahimmillaan Suomessa sähkökatkot kiusasivat jopa 170 000
kotitaloutta.
Esimerkiksi Pohjois Karjalassa Valio-myrsky vei sähköt 33 000 asiakkaalta. PKS Sähkönsiirto Oy arvioi
häiriönkorjauskustannusten nousevan jopa miljoonaan euroon ja asiakkaille maksettavien vakiokorvausten
määrään 1,5 miljoonaan euroon. Yhtiö arvioi, että myrsky oli sähkönjakelun kannalta laajuudeltaan ja kestoltaan yksi tämän vuosikymmenen pahimpia.
Myrsky ei säikähtänyt
Maakaapelointia
PKS:n alueella myrskyvahinkoja oli
korjaamassa yhteensä 130 asentajaa ja
metsuria. Myös helikopteri ja 50 toimihenkilöä olivat apuna vikapaikannuksissa. Sähkökatkosten taajuudesta kertoo sekin, että sähkösiirtoyhtiön asiakaspalveluun tuli lähes 2700 ”myrskypuhelua”, joista 690 ehdittiin vastata.

J

Suomen metsäkeskus puolestaan
arvioi, että vahingoittuneen puuston määrä saattaa olla jopa miljoonan
kuutiometrin tienoilla.
Sähkönsiirtoyhtiöt joutuvat maksamaan automaattisesti vakiokorvauksia yli 12 tuntia kestäneistä sähkökatkoista. Hyvitysprosentti määräytyy katkojen pituuden mukaan. Yli 12
tunnin katkoksesta hyvitetään 10 prosenttia vuotuisesta siirtopalvelumaksusta ja 24 tunnin katkoksesta 25 prosenttia.
Maakaapelointi
jatkuu vuosikausia
PKS:n käyttöpäällikkö Mikko Leinonen arvioi, että maakaapelointi ei vielä suuressa määrin lieventänyt Valion
aiheuttamia tuhoja.
– Lähes puolet taajamista on jo kaapeloitu, mutta osassa taajamia oli vielä Valio-myrskyn aikana katkoksia.
Tavoitteena on, että kaikkien taajamien runkoverkot on kaapeloitu vuosikymmenen loppuun mennessä.
PKS Sähkönsiirto Oy maakaapeloi
tämän vuoden aikana noin 400 kilometriä sähköverkkoa ja tarkoitus on
edetä samaa tahtia tulevina vuosina.
Yhtiöllä on keskijänniteverkkoa
noin 10 000 kilometriä, josta noin
1 000 km sijaitsee taajamissa.
Maakaapeloinnin jakaminen use-

TeksTi: SeIjA penttIlä | kuVa: mIKKo mAKKonen
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ammalle vuodella on Leinosen mukaan järkevintä muun muassa siksi,
että sähköyhtiön muu toiminta ei saa
vaarantua.
– Kaapelointi on iso investointi ja
samanaikaisesti muustakin verkosta
on pidettävä huolta. Sähkön toimitusvarmuutta parannetaan myös vierimetsän hoidolla. Tänä ja viime vuonna vierimetsää tulee yhteensä hoidetuksi 1000 kilometrin johto-osuudella.
hyvin varauduttu
Johtaja, vt. Veli-Pekka Saajo Energiavirastosta arvioi, että koko maassa sähköt saatiin palautettua nopeasti myrskyn laannuttua.
– Varautuminen myrskyihin näkyy
nyt paremmin. Vuoden 2012 Tapanimyräkän jälkeen varautumiseen kiinnitettiin erityistä huomiota. Suunnittelupuoli toimi nyt hyvin ja lisää henkilöstöä otettiin töihin.
Myrskyalueella puita kaatui huomattavan paljon, koska maa oli kostea
ja roudaton ja puut olivat osaksi vielä lehdessä.
kaapelointi etenee
Saajo ei osaa vielä sanoa, kuinka paljon maakaapelointi vaikuttaa jo tänä
syksynä, mutta sähköyhtiöt investoivat siihen koko ajan enemmän.
Esimerkiksi Hämeessä ja Pohjanmaalla toimiva Elenia maakaapeloi
yli 2 000 km sähköverkkoa vuodessa

”Perjantai-iltana
alkanut Valio
aiheutti sähkönkatkoja 33 000
asiakkaalle Psk
sähkönsiirron
jakelualueella.
lauantai-iltaan
mennessä heistä
jo 30 000 Pääsi
kahVinkeittoon
ja saunomaan.”
ja reilu neljännes yhtiön verkosta on
jo maassa.
Saajo huomattaa, että isojen maaseutuyhtiöiden kuten Pohjois-Karjalan Sähkön maakaapeloinnin suhde muuhun verkkoon voi olla matala,
koska ilmajohtoverkon määrä on niin
suuri. Ammattitaitoiset linja-asentajat ovat edelleen arvossaan - etenkin
myrskysäillä.
Energiavirasto keskustelee kunkin
verkonhaltijan kanssa maakaapeloinnista ja myös esimerkiksi vierimetsien hoidosta erikseen. Raportti kehittämissuunnitelmien edistymisestä tulee loppuvuodesta.

Varo vaarallisia pylväitä!
Valio-myrsky toi töitä
sadoille verkostoasentajille.
Myrskytuhojen korjaustyöt
ovat erityisen haastavia töitä
kokeneillekin linja-asentajille.
J

TeksTi ja kuVa: KARI RISSA, TTk
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yrskyn aiheuttamien pylväs-

lemaan johtaneita työtapaturmia.
Huolellinen ja ohjeiden mukainen

erityiseen Verkkotieto-järjestelmään,
kertoo Harri Juntunen.

pylväiden pystytys sekä hyvä kunto

Jos tarkastuksessa havaitaan pyl-

ovat pylvästyöskentelyn tärkeimpiä

väässä lahoa, tehdään varoitusmer-

turvallisuustekijöitä.

kintä. Yksi varoitusnauha tarkoittaa,
että pylvääseen saa kiivetä vain tu-

Yleiskuva ensin

ettuna. Kaksi varoitusnauhaa tar-

Ennen pylvästöiden aloittamista on

koittaa, että pylvääseen ei saa kii-

työpisteessä tehtävä riittävä vaaro-

vetä. PKS Sähkönsiirrossa kahden

jen arviointi.

nauhan pylväät laitetaan vuoden si-

– Työturvallisuus on varmistetta-

sällä vaihtoon tai saneeraukseen.

vaurioiden korjauksissa on

va etukäteen, korostaa pitkän asen-

käytettävä aina pääsääntöisesti ko-

tajakokemuksen omaava kouluttaja

mukaan edetä tarkastusten välillä

neita ja näihin töihin pätevöitynyttä

Matti Tossavainen.

nopeastikin, joten varoitusmerkinnät

työvoimaa. Vaarat on arvioittava erityisellä huolella, PKS Sähkönsiirto

Yleiskuva pylvään kunnosta saadaan yleensä jo silmämääräisel-

Laho saattaa kuitenkin Juntusen

ovat vain suuntaa antavia.
– Joka kerta ennen vanhaan pyl-

Oy:n käytönsuunnittelija Harri Jun-

lä tarkastelulla ennen töiden aloit-

vääseen nousua on varmistettava la-

tunen ja pylvästöiden työturvallisuu-

tamista.

hoisuus puupiikin tai ruuvitaltan

teen perehtynyt kouluttaja Matti Tossavainen muistuttavat.
Pylvään heiluttaminen ennen kii-

– Kokenut asentaja vilkaisee jo
työkohteeseen tullessaan, miltä pylväs näyttää. Työkohteen turvallisuu-

avulla parikymmentä senttiä maanpinnan alapuolelta.
Vasaralla lyömällä voidaan myös

peämistä antaa osviittaa pylvään

den varmistaminen on tärkeä osa

testata pylvään kuntoa: lahosta pyl-

upotussyvyydestä ja maan tiiviydes-

ammattitaitoa, Tossavainen toteaa.

väästä lähtee vaimea ääni ja ontosta

Silmämääräiseen arviointiin kuu-

kumea ääni. Terve pylväs antaa kor-

tä. Tarpeeksi upotettu ja tiiviissä
maassa seisova pylväs ei heilutetta-

luu johtojen aiheuttamien mekaa-

essa liiku tyvestä.

nisten kuormien, pylvään lahoisuu-

– Ennen pylvääseen nousua pitää
aina vilkaista, että kiipeäminen voi
tapahtua turvallisesti. Ammattimies
osaa varmistaa, että pylväässä ei ole
lahovauriota ja harukset sekä muut

den sekä tukirakenteiden kunnon ja
upotussyvyyden tarkastelu.
Tarvittaessa pylväälle tehdään
kuntotestejä.
– Koputellaan vasaralla pylvästä,

kean äänen.
varmista upotussYvYYs
Tärkeää on myös varmistaa, että
pylväs on tukevasti kiinni maassa
ja harukset ovat kunnossa. Vaarana
on, että routa voi nostaa pylvästä tai

rakenteet ovat kunnossa, korostaa

isketään tarkastuskirveellä tai lyö-

upotussyvyys on alusta lähtien lii-

Matti Tossavainen Pohjois-Karjalan

dään pylvään juureen piikillä, Tossa-

an vähäinen.

Ammattikoulusta.

vainen opastaa.

Suomi on täynnä vanhoja puisia

Aina myös kannattaa tarkastaa

sähkö- ja puhelinpylväitä, joiden ikä

huolella latva- ja orsirakenteiden

alkaa olla jo 40–50 -vuotta.

sekä johtojen kunto.

Vanhat kyllästetytkin pylväät voi-

Jos pylvään upotussyvyys ja tuenta eivät ole riittäviä, pylväs voi kaatua kiivettäessä.
– Pylvään upotussyvyyden tulisi
olla vähintään 1,5 metriä lisättynä

Pian on aika valita
työsuojeluhenkilö
Työsuojeluhenkilöiden valinta uudelle 1.1.2016 alkavalle toimikaudelle on
aika järjestää marras-joulukuussa. TTK:n ylläpitämän työsuojeluhenkilörekisterin mukaan runsaalla 6 000 työpaikalla työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön toimikausi päättyy 31.12.2015.
Työpaikkaan, jossa säännöllisesti työskentelee vähintään kymmenen työntekijää, työntekijät valitsevat työsuojeluvaltuutetun ja kaksi varavaltuutettua. Valinta voidaan toteuttaa pienemmilläkin työpaikoilla työpaikkakohtaisesti siitä sopien.
Vähintään 20 työntekijän työpaikalla toimii lisäksi työntekijöiden ja työnantajan yhteistyöelimenä työsuojelutoimikunta tai vastaava yhteistoimintaelin.
Työnantajaa työsuojelun yhteistoiminnassa edustaa työsuojelupäällikkö,
jonka työnantaja on nimennyt toistaiseksi. Työnantaja toimii itse työsuojelupäällikkönä, ellei hän ole tehnyt nimitystä.
Työturvallisuuskeskus ylläpitää lakisääteistä työsuojeluhenkilörekisteriä,
johon työnantajan on velvollisuus ilmoittaa työpaikan työsuojeluyhteistoimintaan nimettyjen ja valittujen henkilöiden yhteystiedot.
Työnantajan tulee tarvittaessa antaa tietoa työntekijöiden oikeudesta valita työsuojeluvaltuutettu. Työsuojelupäällikön tehtäviin työnantajan edustajana kuuluu ryhtyä toimenpiteisiin yhteistoiminnan järjestämiseksi. 
Työsuojeluvaaliohjeet: www.ttk.fi/tyosuojelun_yhteistoiminta/tyosuojeluvaaliohjeet

Sähköistysalalle palkankorotuksia
Sähköliiton hallitus hyväksyi sähköistysalan työehtosopimuksen palkankorotukset työllisyys- ja kasvusopimuksen toiselle jaksolle 1.8.2016 –
31.1.2017. Palkankorotukset ovat työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaiset
suhteutettuna sopimusjakson pituuteen. Aikapalkkoja ja urakan takuupalkkoja korotetaan 1.8.2016 alkaen 0,05 euroa tunnilta. Kuukausipalkkoja korotetaan 8 euroa kuukaudessa. Kesken olevia asuntohinnoittelun urakoita ja
könttäurakoita korotetaan 0,215 %.
Urakkahinnoittelukerroin 1.6.2015 jälkeen tarjotuissa töissä on
1.8.2016 alkaen 1,006. Aiemman 1.6.2002 voimaan tulleen urakkahinnoittelun mukaisissa töissä kerroin on 1.8.2016 alkaen 1,356.
Sähköalojen ammattiliitto ry:n ja Sähkötekniset työnantajat STTA ry:n solmiman ylessitovan sähköistysalan työehtosopimuksen piirissä työskentelee
noin 10 000 työntekijää rakentamisen, teollisuuden ja laivanrakennuksen

vat olla jo huonossa kunnossa ja ai-

lahot pYlväät

20-osalla pylvään pituudesta, Jun-

heuttaa asentajille tapaturmavaaro-

vaarana

tunen selvittää.

ja. Kyllästämättömät pylväät lahoa-

Linja-asennustöissä eniten vaaroja

vat käyttökelvottomiksi tavallisesti

aiheuttavat pylvään lahoisuus, ha-

väässä olevasta merkintänaulasta.

oikaisu: Edelliseen Vasamaan oli eksynyt vuoden takainen uutinen, jonka

jo kymmenessä vuodessa.

rusten huono kunto ja pylvään huo-

Se sijaitsee yleensä kolmen metrin

mukaan sähköistysalan työehtosopimus olisi katkolla. Varsinaisia tes-neuvot-

no kiinnitys tyvestä maahan.

päässä pylvään tyvestä.

teluja ei ole kuitenkaan ollut käynnissä ja työehtosopimus on voimassa. Leh-

Linja-asentajille sattuu vuosittain
keskimäärin noin 400 työpaikka-

– Me tarkistamme säännöllises-

sähköasennustöissä. 

Upotussyvyyden voi tarkistaa pyl-

Ennen pylvääseen nousua on aina

tapaturmaa – useimmat niistä ovat

ti kuuden vuoden välein pylväiden

myös tarkistettava, että pylväs on

putoamisia tai kaatumisia. Pylväs-

kunnon omalla toimialueellamme.

hyvin tuettu, juurituet ehjät ja kal-

töissä on myös sattunut useita kuo-

Tiedot pylväiden kunnosta kerätään

liopylvään kiinnitys on asianmukaisessa kunnossa.
– Pylvään tuenta selvitetään hei-

den toimitus pahoittelee virhettä. 

Sähköä siirtyy kalliisti naapurista
Sähkö maksoi Suomessa viime kesänä huomattavasti enemmän kuin Ruot-

luttelemalla ja haruksesta vetämäl-

sissa. Jyrkkä hintaero saattaa jatkua marraskuulle saakka. Ruotsissa ja Nor-

lä. Tämä antaa ennen kiipeämistä

jassa reippaat sateet ja lumet ovat täyttäneet vesivoimaloiden altaat ja säh-

tietoa pylvään upotussyvyydestä ja

kön alennusmyynti hellii kansalaisia.

maan tiiviydestä.
Juntusen mukaan pylvästä pitää
myös heilutella uudestaan pienen
kiipeämisen jälkeen noin kahden
metrin korkeudessa.
Jos pylvään tai johtojen kunnossa
on poikkeavuuksia tai puutteita, ne

Suurimmillaan hintaero oli heinäkuun 20. päivänä, jolloin sähkö maksoi
Ruotsin tukkumarkkinoilla 8,01 euroa per megawattitunti ja hinta Suomessa oli 75,56 euroa.
Ruotsissa ja Norjassa sähköä tuotetaan merkittävästi myös tuulivoimalla,
mutta vesivoimaa käytetään entistä enemmän tyynen sään aikoina.
Suomi joutuu täydentämään omaa sähkötuotantoaan enimmäkseen Ruotsista, mutta sähköä voidaan siirtää meille vain rajallinen määrä. Siirtoyhteyk-

tulee poistaa korjaustoimin ennen

siä ei ole suunniteltu tilanteeseen, jossa Suomi käyttää niitä perusvoiman

pylvääseen kiipeämistä. Pylväs pi-

hankkimiseen. Yhteyksien lisäämistä kaavaillaan, mutta tuontisähkön tarve

tää aina olla luetettavasti tuettu en-

vähenee ratkaisevasti vasta noin kolmen vuoden kuluttua Olkiluoto kolmosen

nen nousua. 

valmistuttua. Ankaran pakkastalven sattuessa sähkötehosta voi tulla pulaa.
Suomessa ja Virossa sähkö maksaa saman Est-Link -yhteyksien ansiosta.
Sähkön tukkuhinta vaihtelee roimasti jopa vuorokauden sisällä muun muassa tuulista ja sateista riippuen. Suomalainen kuluttaja maksaa sähkös-

Vaaralliseen pylvääseen ei saa koskaan kiivetä, Matti Tossavainen ohjeistaa.

Katso lisää pylvästyöskentelyn turvalli-

tä kuitenkin nyt vähemmän kuin noin vuosi sitten ja halvan sähkön kausi voi

suudesta, TTK, 2015: www.ttk.fi/sahkoalat

jatkua vielä kymmenisen vuotta. 
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Miksi liittovaalit?
Vuosi 2016 on sähköliitossa
vaalivuosi. ensi syksynä
tehtävillä henkilövalinnoilla
on vaikutusta aina
seuraavalle vuosikymmenelle
asti. sähköliittolaiset
valitsevat silloin itselleen
uuden sähköliiton ja
sähköalojen työttömyyskassan edustajiston
nelivuotiskaudelle
2016–2020.

M

ihin näitä vaaleja oikein tar-

yhdistyslaki. Yhdistyslaissa määrä-

tö on, että yhdistyksen päätösval-

jän vuoden välein ammattiosasto-

vitaan? Liitollahan on palkka-

tään, että yhdistyksellä on oltava

taa käyttävät jäsenet. Jäsenet ei-

jen jäsenet valitsevat edustajiston

listoillaan puheenjohtaja, liittosih-

säännöt. Sähköliitonkin toimintaa

vät omista aatteellista yhdistystä,

kokoonpanon liittovaalissa, ja tuon

teeri ja muut toimihenkilöt jäsenis-

ohjaavat siten yhdistyslaki ja liiton

eikä yhdistys ole kenenkään muun-

nelivuotiskauden ajan liiton ylin-

tön asioita hoitamassa. Eikö tämä

omat säännöt.

kaan omaisuutta, vaan yhdistys on

tä päätösvaltaa käyttävät valtuute-

jäsentensä yhteenliittymä. Sähkö-

tut eli Sähköliiton edustajisto. Tällä

riitä? Eiväthän yrityksetkään vaihda

Osa yhdistyslain säännöksistä on

toimitusjohtajaa ja hallitustaan ka-

pakottavia, eli niistä ei saa poike-

liiton jäseniä ovat sen ammattiosas-

hetkellä Sähköliiton ylin päätösval-

lenterin perusteella, vaan tarpeen

ta säännöillä. Koska eri yhdistysten

tot. Vuoteen 1992 asti Sähköliiton

lan käyttäjä on vuoden 2012 liitto-

mukaan. Miksi liitossa asiat mene-

koko, tarkoitus ja toimintamuodot

ammattiosastot lähettivätkin edus-

vaaleilla valittu edustajisto.

vät kuitenkin toisin?

poikkeavat paljon toisistaan, moni

tajansa liittokokoukseen.

Liittovaalit tarvitaan, koska Säh-

asia voidaan kuitenkin säännöillä

T eksT i: t ero h e i n i l u o ma

liiton toiminnan kannalta merkittä-

köliitto ei ole taloudellista voittoa

määrätä tehtäväksi toisin kuin laki

vallan käyttäjäksi voidaan määrä-

viä, liiton toimintaa ohjaavia tehtä-

tavoitteleva yhtiö, vaan aatteelli-

määrää. Yksi näistä asioista on se,

tä jäsenten sijasta joko yhdistyksen

viä sääntöjen sisällöstä päättämi-

sia päämääriä ajava yhdistys. Erilai-

kuka käyttää yhdistyksessä ylintä

valtuutetut tai yhdistykseen kuulu-

sestä liiton vuosittaisesta toimin-

sia yhtiömuotoja, kuten osakeyhtiöi-

päätösvaltaa.

vissa yhdistyksissä jäseninä olevat

tasuunnitelmasta ja talousarviosta

yksityiset henkilöt liittoäänestyk-

päättämiseen. Heti ensimmäisessä

tä, kommandiittiyhtiöitä jne. koskeJ

Edustajistolla on lukuisia Sähkö-

Yhdistyksen säännöissä päätös-

vat omat lakinsa, mutta aatteellis-

Edustajisto päättää

sessä. Näin Sähköliitossakin on toi-

vaalien jälkeisessä kokoukses-

ten yhdistysten toimintaa sääntelee

Yhdistyslain mukainen pääsään-

mittu vuodesta 1996 alkaen. Nel-

saan, seuraavan kerran siis syksyl-

Edustajistopaikkojen jakautuminen 1996–2012
sähköliiton edunvalvonnantekijät ry
(entinen sähköalojen yhteistyön vaaliliitto)
sähköistenalojen ammattilaiset ry
(entinen sähköliiton yhteistyöryhmä 2000 ry)

vaaliliitto Pohjonen

vaaliliitto sähköliiton asentajat
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Hyviä uutisia!
lä 2016, edustajisto myös valitsee

jäsenistön työsuhteiden ehtoihin.

liiton puheenjohtajan, liittosihtee-

Siksi kaikkien sähköliittolaisten

oissa on päinvastainen.

rin ja muut hallituksen jäsenet sekä

on syytä miettiä mahdollisuuksi-

EHdokkaita ainakin

johtokuntien puheenjohtajat ja jä-

aan lähteä edustajistovaaliin eh-

kolMEsta vaaliliitosta

senet. Edustajistovaalilla on siksi

dokkaaksi ja aivan jokaisen on syy-

Edustajiston vaalissa Suomi on

välillinen vaikutus myös edustajis-

tä antaa äänensä vaaleissa. Edus-

jaettu työehtosopimus- tai toimi-

toa alempien toimielinten kokoon-

tajistovaalit ovat se tilaisuus, jos-

alakohtaisesti ja maantieteellisesti

panoon.

sa jokaisella noin 20 000 sopimus-

30 eri vaalipiiriin. Ammattiosastot

alajäsenestä on tilaisuus vaikuttaa

tai vaalipiirin ammattiosastojen jä-

Hallitus joHtaa

Sähköliiton tulevaisuuteen ja omiin

senten yhteiset ehdokasasetteluko-

Edustajiston päätösvaltaa on Säh-

työehtoihinsa.

köliiton säännöissä delegoitu orga-

Nyt valittava edustajisto valitsee

koukset voivat asettaa ehdokkaaksi
henkilöitä, jotka on hyväksytty osas-

nisaation alemmille tasoille. Sään-

Sähköliitolle uuden puheenjohta-

ton jäseniksi ennen ehdokasasette-

nöissä on määräyksiä hallituksen,

jan, sillä liittoa vuodesta 2004 luot-

lun alkua ja joiden jäsenmaksuasiat

liiton puheenjohtajan, liittosihtee-

sannut puheenjohtaja Martti ala-

ovat kunnossa.

rin, hallituksen apuelimenä toimi-

koski eläköityy. Ensi vuonna tulee

Vaaleissa voivat äänestää henki-

van työjaoston ja johtokuntien pää-

kuluneeksi 30 vuotta siitä, kun lii-

löt, jotka on hyväksytty osaston jä-

tösvallasta. Myös nämä käyttävät

ton toimiston ykkösmies on viimek-

seniksi viimeistään kolme kuukaut-

todellista päätösvaltaa, sillä edus-

si jäänyt eläkkeelle. Puheenjohtaja

ta ennen ensimmäistä vaalipäivää

tajisto ei voi liiton sääntöjä muut-

vilho pekkosen jäätyä vuonna 1986

ja joilla ei ole maksamattomia jä-

tamatta ottaa ratkaistavakseen asi-

eläkkeelle puheenjohtajana aloit-

senmaksuja. Eläkkeelle siirtyneen

oita, jotka on säännöissä määrätty

ti liiton entinen lakimies seppo sa-

jäsenen äänioikeudesta on annet-

alemmantasoisten toimielinten teh-

lisma, joka siirtyi 1997 vakuutusyh-

tu erilliset määräykset. Äänestää voi

täväksi.

tiö Turvan toimitusjohtajaksi. Vuo-

postitse tai sähköisesti. Sähköliiton

sina 1997–2004 puheenjohtajana

säännöissä on määrätty, että edus-

niin usein kuin asiat sitä vaativat,

toiminut lauri lyly puolestaan lähti

tajiston vaalissa käytetään henki-

käytännössä kymmenkunta kertaa

SAK:n palvelukseen ja toimii nykyi-

lökohtaista suhteellista listavaalia.

vuodessa. Lisäksi hallitus pitää pi-

sin SAK:n puheenjohtajana.

Käytännössä tämä merkitsee sitä,

Sähköliiton hallitus kokoontuu

että äänestäjä antaa äänensä sa-

kaista ratkaisua edellyttävien asioi-

Sähköliiton puheenjohtajalla ei

den vuoksi puhelinkokouksia. Halli-

ole itsenäistä työehtosopimuspoli-

malla sekä ehdokkaalle henkilökoh-

tuksen tärkein tehtävä on johtaa ja

tiikkaan liittyvää muodollista valtaa,

taisesti että sille vaaliliitolle/ehdo-

päättää sähköliittolaisten edunval-

vaan hän toimii liiton hallituksen

kaslistalle, johon ehdokas kuuluu.
Ääntenlaskennassa lasketaan yh-

vontaa ja työehtosopimuksia koske-

yhtenä jäsenenä, toki hallituksen

vat asiat. Yksikään Sähköliiton työ-

kokouksissa puhetta johtaen. Ku-

teen toisaalta kunkin ehdokkaan

ehtosopimus ei tule voimaan, el-

kaan hallituksen jäsen, puheenjoh-

henkilökohtainen äänimäärä ja toi-

lei hallitus sitä hyväksy. Hallitus voi

taja ja liittosihteeri mukaan lukien,

saalta kunkin vaaliliiton/ehdokas-

tehdä päätöksen koko liittoa koske-

ei siis voi tehdä itsenäisiä työehto-

listan saamat äänet. Ehdokkaille

vasta työtaistelusta. Se myös huo-

sopimusten voimaantuloon ja irtisa-

määräytyvät vertausluvut ehdokkai-

lehtii liiton varojen ja muun omai-

nomiseen liittyviä ratkaisuja yksin,

den henkilökohtaisesti saamien ää-

suuden hoitamisesta.

vaan hallitus käyttää päätösvaltaan-

nimäärien suuruuden osoittamassa

Sopimusalajohtokunnat mm. te-

sa yhdessä. Tämä seikka korostaa

järjestyksessä siten, että järjestyk-

kevät hallitukselle esityksen neuvot-

hallituksen ja johtokuntien jäsen-

sessä ensimmäinen vaaliliiton/eh-

telutuloksen hyväksymisestä työeh-

ten valinnan tärkeyttä ensimmäises-

dokaslistan ehdokas saa vertauslu-

tosopimukseksi. Kukin sopimusala-

sä vaalien jälkeisessä edustajiston

vukseen vaaliliiton koko äänimää-

johtokunta valitsee sen neuvottelu-

kokouksessa.

rän, toinen puolet siitä, kolmas eh-

kunnan, joka yhdessä Sähköliiton

Hallituksen kokouksissa puheen-

sinä voit
vaikuttaa
tulevaisuuden
työelämään!

dokas kolmasosan jne. Edustajis-

toimiston työntekijöiden kanssa is-

johtajana toimimisen lisäksi Säh-

toon tulevat valituiksi ehdokkaat

tuu työehtosopimusneuvottelupöy-

köliiton puheenjohtaja vastaa liiton

vertauslukujen osoittamassa järjes-

tään työnantajan edustajien kans-

yleisjohdosta ja valvoo, että edus-

tyksessä.

sa. Sopimusalajohtokuntien päätös-

tajiston, hallituksen ja johtokunti-

Edustajiston vaaleihin 2016 eh-

valta on käytännössä suurempi kuin

en tekemiä päätöksiä noudatetaan.

dokkaita asettamaan on tähän men-

säännöistä voisi lukea; hallitus ei

Vaikka ammattiliiton puheenjohta-

nessä ilmoittautunut kolme vaali-

tiettävästi koskaan ole hylännyt joh-

jan valtaoikeudet ovat verraten vä-

liittoa, sähköliiton Edunvalvonnan-

tokunnan yksimielisesti hyväksymää

häiset esim. yrityksen toimitusjoh-

tekijät ry, sähköistenalojen ammat-

neuvottelutulosta. Toisaalta johto-

tajaan verrattuna, on vaarana, että

tilaiset ry (entinen Sähköliiton yh-

kunnat alunperinkin usein lähte-

puheenjohtajakysymys jälleen ker-

teistyöryhmä 2000 ry) ja jäsenten

vät neuvotteluihin hallitukselta saa-

ran nousee painoarvoaan suurem-

sähköliitto. Vuoden 2012 vaaleissa

miensa ohjeiden saattelemana.

paan asemaan edustajistovaale-

Sähköliiton Edunvalvonnantekijät ry

Ruudussa ylipositiivinen tähtireportteri kertoo haastattelemalleen kadun tallaajalle loistouutisen: lomat
on peruttu ja tilalle saatiin upean mahtavat lomautukset. Mikä fiilis? Haastateltava reagoi reportterin
kysymykseen iloisen yllättyneenä – kunnes tajuaa,
että uutinen onkin oikeasti huima heikennys.
J

TeksTi : Jonna heinil uoma

K

ohtaus reaalimaailmasta? Ei sentään vielä. Kyseessä on
yksi SAK:n, Akavan ja STTK:n Mikä fiilis? -kampanjan

viidestä tv-spotista, jotka hahmottavat, miltä tulevaisuuden
työelämä voisi näyttää ilman ammattiliittoja.
Valtakunnallisesti Herolla, Uudellamaalla MTV3:lla, Nelosella ja Subilla, Finnkinon pääkaupunkiseudun elokuvateattereissa ja somessa pyörivässä mainossarjassa on nousujohteinen absurdi vire. Työelämän älyttömyys kasvaa sarjan edetessä.
– Onneksi mainosmaailma on fiktiota, toteaa Sähköliiton
järjestö- ja nuorisovastaava juha jumisko.
– Faktaa on, että ammattiliiton jäsenenä jokainen voi olla
mukana päättämässä, mihin suuntaan työelämä kulkee ja
millaista töissä tulevaisuudessa on.
Mikä Mikä fiilis?
Mikä fiilis? -kampanja on niin sanottu kattokampanja, joka
markkinointiviestinnän keinoin tukee ammattiliittojen omaa
jäsenhankintaa.
– Keskusjärjestökampanjalla tavoitellaan yleistä myönteisen mielikuvan vahvistamista ammattiliitoista ja niiden tehtävistä. Ykköstavoite on ammatillisen järjestäytymisen edistäminen, sanoo Sähköliiton omasta jäsenhankintaprojektista vastaava Jumisko.
Sähköliitossa jäsenhankintaa tulee tehdä ammattiosastoja työpaikkatasolla, joissa on paras tieto työpaikkojen arjesta ja tilanteesta.
– Mikä fiilis -kampanja tavoite on herättää ajattelemaan.
Me vastaamme keskusjärjestökampanjaan herättämällä toimintaan. Tavoite on, että työpaikoille perustetaan työhuonekunta ja valitaan luottamushenkilöt sekä samalla myös liitytään Sähköliiton jäseniksi. 
Liity liittoon:

Järjestä työpaikkasi:

ja edeltävässä keskustelussa. Ilmiö

sai kaikkiaan 75 paikasta 55 paik-

EdustajistovaalEissa

ei toki koske vain ammattiliittojen

kaa, Sähköistenalojen ammattilai-

jäsEn voi vaikuttaa

vaaleja, vaan on tuttu valtakunnan-

set ry 19 paikkaa ja vaaliliitto Säh-

Mitä tehdä, kun työpaikalla kaikki ei ole kunnossa?

Koska edustajisto valitsee hallituk-

politiikasta. Äänestysaktiivisuus on

köliiton asentajat yhden paikan. Nyt

ohjeet ja tarvittavat asiakirjat löydät sähköliitto.fi:n

sen ja johtokunnat, jotka puoles-

korkein tasavallan presidentin vaa-

käytävät edustajistovaalit ovat las-

järjEstä työpaikkasi! -kampanjasivulta. apua ja

taan ratkaisevat edunvalvontaa kos-

lissa, matalampi eduskuntavaalis-

kutavasta riippuen Sähköliiton his-

neuvoja työhuonekunnan perustamiseen saat ammat-

kevat linjaukset ja työehtosopimus-

sa ja matalin kuntavaalissa, vaikka

torian viidennet tai kuudennet joh-

tiosastosta ja liiton toimistolta.

ten sisällön, on edustajiston ko-

vaalien tuloksen tärkeysjärjestys ää-

tuen siitä, että vuonna 2008 käy-

koonpanolla olennainen merkitys

nestäjien elämään vaikuttavissa asi-

tiin ns. sopuvaalit. 
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säHköliiTTO 60: energia-, iCT- ja VerkOsTOala

VaHVaa VirTaa
Lähes kolmasosa Sähköliiton sopimusalajäsenistä, reilu
6 000 työntekijää, työskentelee energia-, ICT- ja verkostoalan
työehtosopimuksen soveltamisalalla. Tämä yleissitova tes on siten
liiton tekemistä tesseistä toiseksi suurin. Se jää jäsenmäärältään
toiseksi vain sähköistysalan työehtosopimukselle.
J

T ekST I: jonn a h e i n i l u o ma

E

nergia-, ICT- ja verkostoalan työehtosopimukseen sidotut järjestäytyneet työnanta-

– Syy sopijapuolten suureen lukumäärään
löytyy sopimuksen historiasta. Se on synty-

jat ovat jäseninä joko Energiateollisuus ry:ssä

nyt, kun vuonna 2010 yhdistettiin Sähkölii-

tai Palvelualojen työnantajat Palta ry:ssä eli

ton kaksi eri työehtosopimusta, tieto- ja ver-

kahdessa eri työnantajajärjestössä. Sopimus

kostoteknologia-alan tes ja energiateollisuu-

on yleissitova, eli muutkin kuin järjestäytyneet

den työntekijöiden tes, kertoo Energia-, ICT-

työnantajat ovat velvollisia noudattamaan sitä.

ja verkostoalan sopimusvastaava Juha Luja-

Myös työntekijäpuolella on kaksi osapuolta.

nen ja toteaa, että tessien yhdistäminen on

Sähköliiton lisäksi sopimuksen solmii Julkis-

alan viimeaikaisista muutoksista ehdottomas-

ten ja hyvinvointialojen Liitto JHL ry.

ti suurin.

Voimalaitosalan voimahahmo
Voimalaitos- ja sähkönjakelualan neuvottelut valtakunnansovittelija Teuvo kallion (kuvassa vasemmalla)
toimistossa 1986. Oikealla Sähköliiton Paavo Talala, Seppo Salisma ja Heimo Rinne. kuva: Sähköliiton arkisto.

vahva poliittinen tausta. Olin ollut poliittisessa järjestöelämässä mukana
1950-luvun puolivälistä alkaen ja jäsenenä Sähköliiton keskeisissä asiantuntijaelimissä 60-luvulla. Tein voimallisesti työtä oman ammattini kehittämiseksi ja olin edunvalvontakysymyksissä tunnettu henkilö kentällä. Toimin sillanrakentajana poliittisten ryhmien välillä.

Y

ksi sopimusalan voimahahmoista Sähköliiton historiassa on Paavo Talala. Keväällä 80 vuotta täyttänyt Talala toimi liitossa ensin mm. aluesihteerinä ja sittemmin Vasaman päätoimittajanakin, mutta jätti suurimman jäljen liittoon toimiessaan liiton II sihteerinä
ja liittosihteerinä vuosina 1976–1988.
Hän jäi henkilöstö- ja talouspäällikön
tehtävät sisältävästä hallintosihteerin
toimesta eläkkeelle vuonna -95.
Vaan antaa miehen kertoa itse:
– Kiinnostuin ensin radiotekniikasta 50-luvun alussa ja opiskelin sitä kansanvalistusseuran kirjeopiston kautta. Heikkovirtahommat eivät
kuitenkaan jaksaneet kiinnostaa pitkään. Aloitin työt sähköalalla vuonna 1953 ja opiskelin sähköalaa töiden
ohessa. Työskentelin saman työnantajan, Koillispohjan sähköosakeyhtiön palveluksessa yhtäjaksoisesti 20
vuotta ennen siirtymistäni Sähköliiton palvelukseen. Tein ensin muutaman vuoden linjanrakennushommia,
vuodesta -56 lähtien useimmiten kärkimiehenä työryhmien vetäjänä. Välillä yhtiö teetti minulla myös sähköasennustöitä.
Pyrkimys ParemPaan
Vaikka työnantaja pysyi aikakaudelle tyypillisesti samana, havaitsi Talala
sen toiminnassa myös epäkohtia.
8
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– Huomasin, että edunvalvonta, työsuojelukysymykset, palkka ja työehtokysymykset olivat porukalle tuntemattomia. Työnantajan mielivallan
käsissä asioita hoidettiin pärstäkertoimen kautta. Kollektiivista edunvalvontaa ei tahtonut olla. Ajattelin, ettei
näin voi olla, ja siitä syntyi kiinnostukseni edunvalvontaa ja ay-toimintaa kohtaan.
Vuonna 1972 Talala palkattiin Sähköliiton Oulun aluetoimistoon aluesihteeriksi.
– Uudenvuodenaattona -74 liiton puheenjohtaja Erkki Pohjolainen soitti minulle ja ilmoitti, että nyt
miehen pitää tulla Tampereelle hoitamaan liiton järjestösihteerin tehtäviä. Tämä tarkoitti käytännössä paitsi
liiton enemmistöryhmän, myös liiton
koko poliittisen toiminnan kehittämistä laajemminkin. Sähköliitossa ei
ollut tunnustettu poliittista väriä vuoteen 1972 asti, mutta liittokokouksessa 1972 värit tunnustettiin, mikä aiheutti liitossa uudelleenjärjestelyjä.
sillanrakenTajaksi
ryHmien Välille
Talalalla on vakaa käsitys syistä, joiden vuoksi hänet kutsuttiin Oulusta
keskustoimistolle ajamaan sisään poliittista toimintaa.
– Minut pyydettiin ohjaamaan toimintaa siksi, että minulla oli hyvin

kiisTaT kuuluVaT asiaan
Aina yhteisymmärrys liiton toimiston
ja jäsenistön välillä ei ollut saumatonta.
– Jouduimme vuonna -86 irrotta-

maan voimalaitosalan vähän väkisin
lakosta. Työnantajapuoli yritti ajaa
useat Sähköliiton sopimusalat yhtäaikaiseen lakkoon. Silloisen puheenjohtaja Seppo Salisman kanssa sovimme, että voimalaitosala irrotetaan
lakosta, ettei kahden jäsenmäärältään
suuren sopimusalan, joista toinen oli
sähköasennusala, osalta ajauduta lakkoon, joka kuluttaisi loppuun liiton
kaikki varat.
Voimalaitosalan jäsenet olisivat halunneet lakkoa. Talala toteaa episodin olleen ”yksi seikkailu, joka on kaivellut jälkikäteen, mutta joka oli vain
tehtävä.”

110 kW -linjan vetoa vuonna 1949. kun sähköt saatiin erämaahan alkoi ”linjapartiointi”. Talvisin 50–60-luvulla
vahvavirtamiehet hiihtivät kymmeniä kilometrejä päivässä joka säässä ja pimeässäkin. Moottorikelkat,
matkapuhelimet ja tekniset suojavaatteet olivat utopiaa. kuva: Sähköliiton arkisto.

HeikkOa VirTaa
Sähköä voimaLaSta Luuriin
Alan työehtosopimuksella tehdään töitä esimerkiksi sähköä ja lämpöä tuottavilla voimalaitoksilla, sähkön siirron ja jakelun parissa
sekä tietoliikenneverkkojen rakennuksessa,
huollossa ja kunnossapidossa.
Sähköliiton ensimmäisessä liittokokouksessa vuonna 1958 valittiin liiton hallituk-

kehityS myLLäSi nimikkeet

hes kaiken niin langallisen kuin langattoman-

Voimalaitosrakennusala ei saanut enää omia

kin tekniikan, mitä tietoverkkoihin liittyy. Kän-

jäsentilastoissakin mainittiin omana ryhmä-

edustajiaan hallitukseen vuoden 1968 liitto-

nyköiden vuoksi yritysten ja virastojen käy-

nään puhelinmiehet, joita oli jäseninä tuhan-

kokouksessa, sillä siihen mennessä kosket oli

tössä olleet puhelinvaihteet lähes katosivat ja

sittain, mutta joiden tehtävänkuvat ovat viime

jo saatu tehokkaasti valjastettua sähkön tuot-

lankaliittymien määrä väheni merkittävästi.

aikoina digitalisaation ja langattomien teknii-

tamiseen ja luonnonsuojelulliset näkökohdat

Suuri muutos tapahtui myös kodeissa. Kuin-

koiden kehityksen myötä joko muuttuneet tai

alkoivat aiheuttaa kitkaa voimalaitosten lisära-

ka monella vielä lankapuhelin on, Juha Luja-

sulautuneet muihin tehtäviin.

kentamiselle.

nen kysyy. z

kennusalalta ja puhelinalalta.
Vielä pari vuosikymmentä sitten Sähköliiton

– Entisistä puhelinasentajista puolestaan

seen, eli silloiseen liittotoimikuntaan edusta-

tuli tietoliikenneasentajia, jotka hallitsevat lä-

jat erikseen voimalaitosalalta, voimalaitosra-

Digi hävitti puhelinmiehet
P

uhelinasentajan ammatti yleistyi puhelinten alkaessa levitä
laajasti myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelle 1950-luvulla. Yhteinen edunvalvonta alkoi kiinnostaa.
Metalliliittoon vuonna 1941 järjestäytyneet Helsingin Puhelinyhdistyksen puhelinasentajat huomasivat, että
heidän asiansa jäi liitossa hoitamatta.
Toivottiin korvausta esimerkiksi erittäin likaisista töistä, kaapelikaivoissa suoritettavasta jatkamisesta ja kaapelikaivon puhdistamisesta eikä pari päivittäistä vartin kahvitaukoakaan
olisi ollut pahitteeksi.
Nelisenkymmentä Metallin puhelinasentajaa liittyi 1955 perustettuun
Sähköliittoon yleislakkovuonna 1956.
Heidän Helsingin Heikkovirtatyöntekijäin ammattiosasto ry:ksi nimeämänsä osasto oli 39. Sähköliittoon järjestäytynyt osasto. Nykyisin nimellä
Tietoliikenne- ja Informaatiotekniikka os. 039 ry tunnetun ammattiosaston perustajajäsenet kohdistivat päähuomionsa palkkauksen ja muiden
työsuhde-etujen kohentamiseen ja alkoivat värvätä lisää jäseniä työpaikkaja lehti-ilmoituksilla.
meTallia Vai säHköä?
Kaksi puhelinmiesten ammattiosastoa väänsi pitkään keskenään. Luottamusmiehen valinnasta mentiin jopa
käräjille saakka. Leukailu jatkui pitkin 60-lukua: ”Johto on metallia, siksi pitää kuulua Metalliliittoon. – Johdossa kulkee sähkö, pitää kuulua Sähköliittoon.”
039:n historiatoimikunnan puheenjohtaja Ismo Saikkonen muistaa silti,
että työpaikalla osastot toimivat kaikesta huolimatta hyvässä yhteishengessä rinnakkain. 1971 loputkin Metallin puhelinmiehet siirtyivät Sähköliittoon.
– Kysymys oli sopimusoikeudesta.
Siitä, kumpi saa solmia tessin. Yhdistymisestä oli sovittu keskusjärjestötasolla ja sitten ajatus jalostui vähitellen
asennuskonttorin ja verkonrakennuk-

Kaksi työparia: edessä puhelinasentajat virkavaatteissaan
(toinen vasemmalta on nuorempi asentaja ismo Saikkonen),
taustalla huolettomammin pukeutuneet vikakonttorin miehet.
nykyammattilaisilla on henkilökortti. Vuonna 1958
tunnisteena pakollinen oli koppalakki.
Kuva: ismo Saikkosen arkisto.

sen puolella. Siihen vain ajauduttiin
vähitellen. Ei siinä minusta mitään
suurta tuskaa ollut, toteaa Saikkonen,
joka oli siirtyjien joukossa. Hän oli ollut HPY:llä asennushommissa vuodesta 1955.
saj:n ja sak:n eHeyTyminen
Suomen Ammattiyhdistysten Keskusliitto SAK:n ja Suomen Ammattijärjestö SAJ:n yhdistyminen Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:ksi
vuonna 1969 liitti Sähköliiton ja Metalliliiton puhelinasentajat lopullisesti yhteen.
– Kaikki rakennuspuolen sähköasentajat liittyivät Sähköön. Sama
näkyi meilläkin. Saimme kaikki yksityisten puhelinfirmojen työntekijät samaan ammattiliittoon, kertoo
35 vuotta HPY:n pääluottamusmiehenä ja Sähköliiton neuvottelukunnassa
toiminut Gunnar Yliharju. Hän aloitti

HPY:llä lähettinä 17-vuotiaana ja vuoden niitä töitä tehtyään pääsi nuoremmaksi asentajaksi.
1969 eheytymissopimuksen jälkeen Metalliin kuului enää vain Valtion puhelin, joka ylläpiti kaupunkien
välistä puhelinverkkoa. Sillä oli kaukopuhelujen monopoli aikana, jolloin esimerkiksi soittaminen Helsingistä Tampereelle oli automaattisesti
kalliimpaa kuin lähipuhelu kaupungin oman puhelinyhdistyksen puhelimesta toiseen.
kaksiVaiHeinen lakkO 1976
Uusi suuri keskusjärjestö SAK kasvatti yhteenkuuluvuuden tunnetta kautta maan. Järjestäytymisaste oli korkea. Koettiin, että nyt on voimaa laittaa asiat kuntoon.
Kun 1976 ei päästy työnantajapuolen kanssa yksimielisyyteen keskitetystä tulopoliittisesta ratkaisusta, Säh-

köliitto organisoi päivän mittaisen lakon 18. helmikuuta. Siihen osallistui
koko 25 000 jäsenen Sähköliitto. Lakko ei hetkauttanut Puhelinlaitosten
työnantajaliittoa, joten 8. maaliskuuta kaikki noin 1 100 HPY:n työntekijää
menivät uudelleen lakkoon.
– Puhelinalan yhteensä kolme kuukautta kestäneen lakon ensimmäinen
vaihe alkoi 8.3.1976. Lakkoon meni
1 899 jäsentä yhdestätoista puhelinyhdistyksestä. Tuolloin tessiin kuuluivat
puhelinasentajien lisäksi kaikki puhelinyhdistyksien työntekijät autonasentajista siivoojiin ja varastotyöntekijöihin, Gunnar Yliharju kertoo.
Parin kuukauden neuvottelujen jälkeen sopimusehdotus hylättiin äänestyksessä. Alkoi työtaistelun kakkosvaihe. Sulku astui voimaan 18.5.1976
ja nyt mukana oli yhteensä 2 610 jäsentä.
– 711 uutta jäsentä tuli mukaan 33
VA S A M A 8 / 2 0 1 5
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60
vuotta

firmasta eri puolilta Suomea, Yliharju muistaa.
Neuvottelutulos, jossa esitettiin
yleiskorotuksen laajentamista kaikkiin palkkaryhmiin samansuuruisena, syntyi 27.5.
Lakkotiedotuksen
hoiti puheLinvastaaja
Nykyään Relacomissa asentava työsuojeluvaltuutettu Jukka Johansson
asui lakon aikaan vielä kotona. Molemmat vanhemmat kävivät töissä, joten palkatta jääminen ei pelottanut.
– Kerran viikossa käytiin nostamassa lakkoavustus Paasiravintolan salista. Meillä oli aina palaveri siellä, sanoo Johansson.
Tiedon kokouksista ja muista tärkeistä asioista sai soittamalla ammattiosaston puhelinvastaajaan.
– Kokouksessa katsottiin, missä lakon kanssa mennään ja saatiin avustusmarkat käteen kuittausta vastataan tiskiltä. Olin vielä kotona ja poikamies, joten avustukseni oli pienempi kun perheellisillä, mikä on ymmärrettävää. Mutta pärjäsin sillä.
Työväen säästöpankki myönsi lakkoavustuslainaa niille, jotka liiton
avustuksella eivät pärjänneet.
Työtaistelu kannatti:
– Sillä saatiin tuntuva korotus ainakin nuorelle miehelle. Olin tyytyväi-

nen, Johansson toteaa.
– Tavoitteesta reilu puolet tuli. Palkankorotus oli 8–10 prosentin luokkaa. Lakko yhdisti puhelinmiehet ja
herätti pienemmissäkin puhelinyhtiöissä ajatuksen, että palkkapolitiikkaa on hoidettava aktiivisesti, toteaa
Yliharju.
LankapuheLimesta
kännykkäsoveLLukseen
Ammattikoulun käynyt puhelinasentaja Pentti Vihavainen aloitti HPY:llä
vuonna 1979. 80-luvun alussa hän
asensi yritysten puhelinjärjestelmiä
ja sisäjohtoverkkoja. Lankapuhelimet,
puhelinsisäjohtoverkkoasennukset, puhelinkeskukset ja -järjestelmät kuuluivat työnkuvaan 2000-luvun alkupuolelle asti.
– Lankapuhelimia tarvittiin pisimpään idänkauppaa tekevissä yrityksissä puhelinfakseja varten. 2000-luvun
vaihteessa yleistyivät ensin virtuaalivaihteet ja pian voimakkaasti mobiiliteknologia.
Tällä hetkellä Vihavainen tekee
päätyökseen liittymäasennuksia ja
asiakkaat ovat lähes pelkästään kotitalousasiakkaita.
– Kotipuhelimien vaihtuminen kännyköihin ja laajakaistojen tulo koteihin ovat muuttaneet puhelinalaa merkittävimmin, Vihavainen kertoo.

Siinä missä kännykät korvasivat kodeissa vanhat lankapuhelimet, ovat
ne puhelinasentajien työvälineenä
korvanneet kannettavat tietokoneet,
jotka olivat kovassa käytössä vielä
2000-luvun alussa.
– Määräykset tehtävistä töistä tulevat kännykkäpohjaiseen sovellukseen, josta keikat todetaan ja kuitataan, Vihavainen kertoo.
kupari vaihtui kuituun
Viime vuosituhannen loppua värittivät siis tietotekniikka ja langattomat
puhelimet. Historiaa mullisti myös
kuitukaapeli.
– Se oli turvallinen, esimerkiksi
kosteus ei vaikuta siihen mitenkään.
Hiuksenpaksuun kaapeliin saatiin
kulkemaan edestakaisin vaikka kuinka paljon liikennettä. Eikä viestejä voi
salakuunnella. Jos kuidussa kulkevaa dataa haluaisi siepata, on tehtävä erikseen haara, kertoo Gunnar Yliharju.
Mutta jos jotain hyvää, niin paljon
huonoakin tapahtui uuden vuosituhannen kynnyksellä. 90-luvun puolivälissä hyväksytyn sähkömarkkinalain myötä lisäpotkua saanut puhelinalan yritysten pilkkominen eri toimintoja hoitaviin yrityksiin, yrityskaupat ja ulkomaisten yrittäjien rantautuminen Suomeen merkitsivät

työntekijöille epävarmuuden aikoja ja
irtisanomisia.
Esimerkiksi Helsingin Puhelinyhdistyksen miesten Saikkosen, Johanssonin ja Vihavaisen työnantaja on ollut koko uran ajan sama. Tosin nimi
on muuttunut ensin Helsingin Puhelin Oy:ksi ja myöhemmin Elisaksi.
– HPY:n ulkoistettua asennustoiminnan alkoi huima yt-kierre, Nyt lomautukset ovat jo vakituinen osa työelämää tälläkin saralla, Pentti Vihavainen toteaa vakavana.
ammattiyhdistysLiike
ei oLe historiaa
Yliharjun mielestä työelämä on mennyt liian kovaotteiseksi.
– Sotien jälkeen kansakunta oli nykyistä yhtenäisempi. Markkinavoimat
eivät myllänneet kuten nykyisin, hän
sanoo.
Vaikka maailma muuttuu, konkari
näkee, että nyt jos koskaan ammattiyhdistysliikettä tarvitaan:
– Ihmisille pitää antaa mahdollisuus työn tekemiseen, kouluttautumiseen ja itsensä kehittämiseen. Tänä
päivänä on tärkeämpää kuin koskaan
kuulua ammattiyhdistysliikkeeseen,
jotta varmistetaan eri ammattiryhmille heidän tuottavuuttaan ja ammattitaitoaan vastaava korvaus, Yliharju
neuvoo viisaasti.

IMPRESSIVO®. Parasta
asennettavuutta pintaan.

Impressivo-kalustesarja sisältää nyt myös käytännölliset lista-asennustuotteet ja kulmaan asennettavan pintakotelon. Pintatuotteiden valikoimasta löytyy kaikki keskeisimmät pintaan asennettavat
kytkimet ja pistorasiat sekä asennuskotelot, myös listaan ja nurkkaan. Impressivo-kalusteet soveltuvat erinomaisesti sekä uudis- että korjaus-rakentamiseen. Tuotteet on saatavissa Jussina sekä
Impressivo-väreissä valkoinen, alumiini ja antrasiitti. www.abb.fi/asennustuotteet

ABB Oy
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Lounais-Hämeen Sähkötyöntekijäin ammattiosasto 005:n 60-vuotisjuhlat pidettiin lokakuun kolmantena Forssan työ-

Vasama julkaisee jokaisessa numerossaan lukijoidensa lähettämiä kuvia. Sähkö-

väentalolla iloisen yhdessäolon ja hyvien tarjoilujen kera. Forssan osasto on perustettu aikaisemmin kuin varsinainen

liiton täyttäessä tänä vuonna 60 vuotta toivomme erityisesti, että lähetätte meille

Sähköliitto, sillä perustamispäivämäärä on 2.10.1955. Tilaisuuden juhlapuheen piti Sähköliiton liittosihteeri hannu

kuvia liiton jäsenistä sähköalan töissä tai tempauksissa vuosien varrella, esimer-

Luukkonen.

kiksi työhuonekuntien tai osastojen tapahtumista. Mitä vauhdikkaampi kuva, sitä

Osaston pitkään toimineita aktiiveja muistettiin painavilla patakintailla. Vasemmalta edellinen puheenjohtaja risto

parempi! Aktiivisuus palkitaan yllätyspalkinnoilla, joten lähetä meille kuvasi säh-

aaltonen, sihteeri Jarkko jaakkola, hallituksen jäsen olavi halme, taloudenhoitaja arto valkama ja nykyinen puheen-

köpostilla osoitteeseen: vasamalehti@sahkoliitto.fi

johtaja jukka hakala. Kuvan on ottanut matti uutela.

KÄRKIMIES

Miksi lomarahojen tai työajan
sijaan työnantajamaksut?
H

elsingin Sanomien jutussa

kaikkien palkansaajien kesken.

25. 9. arvioitiin, että SAK on

osalta. Moni kuukausipalkkainen

voin kolmessasadassa eri työeh-

set erot ovat suuria, käytännön to-

tekee runsaasti palkattomia ylitöi-

tosopimuksessa, eikä leikkauksen

teutus erilaisissa työehtosopimuk-

tä ilman tarkkaa työajanseurantaa.

vieminen kaikkiin näihin ole yksin-

sissa on hankalaa ja kilpailuky-

Palkattomat ylityöt vastaavat

kertaista. Tätäkin suurempi ongel-

kyloikan taakka jakautuisi epäta-

ma ovat sopimuksettomat alat.

saisesti.

ovela, kun se esityksessään kus-

Työajan pidennys

tannuskilpailukyvyn kohentami-

Useissa esityksissä on väitetty,

seksi puuttuu työehtojen sijas-

että helpoin ratkaisu kilpailukyky-

vuositasolla yli 15 000 henkilötyö-

ta hankalasti ymmärrettäviin sosi-

ongelmiin on pidentää päivittäistä

vuotta, eli ilmiö ei ole pieni. Jos

aaliturvan rahoitusosuuksiin. Toi-

työaikaa muutamalla kymmenellä

virallinen työaika pitenee vähem-

vain työehtosopimusten piirissä

sujen siirtäminen palkansaaji-

mittaja epäili, että tarkoitus olisi

minuutilla. Ehdotus on kuitenkin

män kuin palkattomia ylitöitä teh-

oleviin palkansaajiin. Vaikka Suo-

en maksettavaksi on tasapuolisin

sumuttaa SAK:n jäsenet hyväksy-

monin tavoin ongelmallinen.

dään jo nyt, käytännön vaikutus-

messa työehtosopimusten katta-

tapa parantaa kilpailukykyä, jon-

ta ei tule lainkaan. Jos todellinen

vuus on poikkeuksellisen laaja, yk-

ka keksimme. Siksi ehdotuksem-

kä päivittäisen työajan pidennys ei

työaika ei pitene, eikä palkka pie-

sityisellä sektorilla 15 prosenttia

me perustui pitkälti sosiaaliturva-

arvioida työntekijöiden tai jäsen-

parantaisi kilpailukykyä lainkaan.

nene, ei myöskään tule kilpailuky-

palkansaajista on työehtosopimus-

maksuihin, ei työehtojen heiken-

liittojen älykkyyttä. On kaikille sel-

Jos tuntipalkka säilyy muuttumat-

kyloikkaa.

ten ulkopuolella. Näihin palkan-

nyksiin.

vää, että SAK:n esitys sopimuk-

tomana, työajan pidennys kas-

seksi leikkaisi itse kunkin palkan-

vattaa palkkaa samassa suhtees-

teneet esittämään päivittäisen työ-

tavalla lomarahojen leikkauksella

saajan ostovoimaa. Tätä tosiasiaa

sa. Kilpailukykyloikka tulisi vain,

ajan pidennystä. Se kohtelisi eri

ei olisi mitään vaikutusta.

emme edes yrittäisi piilottaa. Hal-

jos samalla leikataan tuntipalkkaa.

tavoin eri palkansaajaryhmiä ja to-

lituksen vaatimaa työvoimakustan-

Silloin pitäisi puhua työaikojen si-

delliset vaikutukset kilpailukykyyn

lukykyloikka jää siis vain työehto-

nusten alentamista ei pysty teke-

jasta palkan alentamisesta. Osa-

jäisivät vajaiksi.

sopimusten piirissä olevien pal-

mään rokottamatta palkansaajia.

aikatyötä tekeville tämä tarkoittai-

Kyse on siitä, miten taakka jakau-

si suoraa palkanleikkausta, koska

LomarahaT

leikkaus ei kohdistu kaikkiin pal-

tuu palkansaajien kesken.

kokoaikatyöntekijän työtuntien li-

Usein esitetty väite on myös, että

kansaajiin tasapuolisesti.

sääminen ei tuo osa-aikaiselle li-

lomarahojen leikkaus on helppo ja

leikkaukset kohdistuvat sosiaali-

sää työtunteja, pikemminkin voisi

tasapuolinen tapa toteuttaa leik-

sosiaaLiTurvamaksuT

turvan rahoitusosuuksiin on yk-

käydä päinvastoin.

kaukset. Tämä ei ole kuitenkaan

koskevaT kaikkia

mään sopimus.
Siitä ei ole kyse. SAK:ssa ei ali-

Syy siihen, että esittämämme

Tuntipalkkaisten osalta pelk-

sinkertainen: valitsemamme kei-

Työajan pidennys on hankala

not ovat reiluin tapa jakaa taakka

myös useiden kuukausipalkkaisten

Näiden syiden takia emme läh-

Lomarahojen leikkaus vaikuttaa

Työnantajan sosiaaliturvamak-

saajiin työehtosopimuksissa sovit-

Lomarahoja leikkaamalla kilpai-

kansaajien taakaksi. Tämäkään

koko totuus.
Lomarahat määräytyvät eri ta-

Työehtoja koskevat leikkaukset ovat ongelmallisia. Alakohtai-

iLkka kaukoranTa
Ekonomisti, SAK
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yyskuussa kokoonnuttiin Tampereelle nuorisokurssin merkeissä. Kurssi tarjosi pohdittavaa, purtavaa ja keinoja taistella työelämän tantereella. Työelämän kuohuna tuntui ilmapiirissä, mutta sen ei
annettu lannistaa.

– Nuorten järjestäytyminen tulisi olla nykytasoa korkeammalla.

”Jäsenen oma aktiivisuus
on tärkeää. itse liityin
mukaan liittoon Ja osaston
toimintaan heti, kun aloitin
opiskelut.”

Missä nuoret?
Nuorisokurssin ensimmäinen päivä on pulkassa ja viimeisenä tehtävänään osallistujat ovat täyttäneet ryhmätöitä hotellin kuppilassa. Kumpikin ryhmä on saanut eteensä kolme
otsikoitua lappua: liitto, osasto ja jäsen.
Lappuihin on täytetty asioita, jotka liittyvät liittoon. Kaksi asiaa nousee ryhmätöissä ylitse muiden. Toinen ryhmä on kirjoittanut työpaikkalappuun ensimmäisenä TES ja toisessa ryhmässä jäsenen kohdalle on löytynyt sana aktiivisuus.
– Jäsenen oma aktiivisuus on tärkeää. Itse liityin mukaan liittoon ja
osaston toimintaan heti, kun aloitin
opiskelut, kertoo Jani Laurila, joka
on kuulunut liittoon yli kymmenvuotisen opiskelu- ja työuransa ajan.
Moni nuori jättäytyy kuitenkin pois
liiton toiminnasta. Nuorten aktiivisuus on asia, josta liitoissa ollaan huolissaan. Ay-liikkeen jatkuvuus on yhtä kuin nuoret. Myös Sähköliiton järjestö- ja nuorisovastaava Juha Jumisko tunnistaa ongelman.

Huoli tulevasta
Toisin kuin moni kuvittelee, nuoren
mieltä askarruttavat monet työelämän
muutokseen liittyvät kysymykset.
– Tällä hetkellä nuoret ovat huolissaan siitä, miten mahdolliset leikkaukset vaikuttavat omaan ja perheen
elämään. Siihen liittyen olen saanut
kyselyitä. Huolesta huolimatta nuorilla ei riitä aikaa liitolle kaiken muun
elämän ohella, Jumisko sanoo.
Millaiseen toimintaan nuoret sitten
uhraisivat aikaansa?
– En ole ennen ollut liiton toiminnassa mukana. Tällä kurssilla on ollut rento meininki. Samantyyppistä
toimintaa voisi olla enemmän, nuorisokurssille tullut sähköasentaja Harri
Järvinen tuumaa.
– Liiton asioista kuuleminen on ollut hyödyllistä, sähköverkkoasentaja
Petteri Lahtinen lisää.
Kurssin nuoria kiinnostaa matalan
kynnyksen mahdollisuudet osallistua toimintaan. Myös kurssilla puhumassa ollut Sähköliiton työehtoasiamies Jari Kiviluoma on lähtenyt mukaan toimintaan puhujan pöntön toiselta puolen.
– Viime vuotisilla kursseilla istuin
toisella puolen pöytää, Kiviluoma toteaa ja jatkaa.
– Viimeistään nyt nuortenkin tu-

Miksi taistella?
Kurssin keskeisiä teemoja olivat
edunvalvonta, työturvallisuusasiat ja
Sähköliiton järjestötoiminta. Perusteemojen ohella paljon pinnalla olleet
leikkaukset luikertelivat ohjelmaan.
Kurssin vetäjät korjasivat yleistä luuloa siitä, etteivät leikkaukset vaikuttaisi sähkäreiden arkeen.
– Jos alkuperäistä leikkauslistaa
katsoo, niin sieltä löytyy kohtia, jotka
vaikuttavat myös sähköalalla. Vaikka
sähköistysalalla on vähän ylitöitä verrattuna sairaanhoitajaan, niin esimerkiksi energia- ja ict – puolella vaikutus on todella suuri. Siellä ylitöitä tehdään päivystyksen muodossa. Arkipyhien leikkaus taas vaikuttaa kaikkiin

tasapuolisesti ja sama on sairaskarenssin kanssa, Kiviluoma huomauttaa ja jatkaa.
– Huolestuttavimpana pidän niitä toimia, joilla leikkaukset tuotaisiin
käytäntöön. Jos tästä lähin asiat määrätään ylhäältä ilman ammattiliittoja, niin se vaikuttaa merkittävästi palkansaajan oikeuksiin. Puhuinkin nuorille pakottavasta lainsäädännöstä ja
siitä, mitä ongelmia se palkansaajapuolelle tekisi.
Nyt lauantai-iltana nuorilla ei kuitenkaan ole huolta tulevasta. Pitkän
kurssipäivän päätteeksi lähdetään
vohvelikahvilan kautta lasertaistelupelipaikka Megazoneen. Päivän mittaan saaduista tiedoista ei UV-valokentällä ole hyötyä, mutta sitäkin
enemmän apua ulkona odottavassa
maailmassa.
– Me voitetaan, nuoret huutavat ja
syöksyvät pelin sykkeeseen.

Joel Mantela, 21

Harri Järvinen, 24

Jani laurila, 28

Petteri laHtinen, 27

sähköasentaja ja varaluottamusmies,

sähköasentaja Aaltovoima Oy, Tuusula

opiskelija, sähköteollisuuden ammattitutkinto,

sähköverkkoasentaja, Eltel networks, Tampere

Are Oy, Helsinki
– Ateriakorvaus on minulle tärkeä. Myös ylityölisät ovat merkittäviä, mutta ne eivät kosketa minua.

– Palkasta olisin valmis taistelemaan, siksi
työehtosopimukset ovat tärkeitä.

lee ymmärtää se, että työehdot eivät
ole itsestäänselvyyksiä. Ennen pohjakosketusta jokaisen pitäisi tajuta, että
näille asioille voi ja pitää tehdä jotain.

Turun aikuiskoulutuskeskus

– Hallituksen tämänhetkisen ehdotuksen mu-

– Tärkeintä on saada töitä ja se, että jatkossa-

kaan ylityölisistä ei tarvitse taistella. Se oli-

kin riittää töitä.

si ollut epäkohta, jonka vuoksi olisin ollut valmis taistelemaan.
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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 vakuutusten 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 5110 ma–pe 8–18 sekä verkossa osoitteessa www.turva.fi
14
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JÄSENPALVELUT

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

KoonnuT: Jonna Heiniluoma

Tilaa jäsenkalenteri ja eläkeläisten Vasama lokakuun loppuun mennessä!
Näin tilaat Vasaman
verkkopalvelun kautta

Näin tilaat Vasaman
tekstiviestillä

Näin tilaat kalenterin
verkkopalvelun kautta

Näin tilaat kalenterin
tekstiviestillä

Jos olet Sähköliiton eläkeläisjäsen, saat Va-

Jos olet Sähköliiton eläkeläisjäsen, voit tilata

Jos olet sopimusalajäsen, tilaa vuoden 2016

Sopimusalajäsenenä voit tilata vuoden 2016

saman tilaamalla sen. Paina sivun www.sah-

Vasaman vaihtoehtoisesti matkapuhelimella.

taskukalenteri painamalla sivun www.sahkoliit-

kalenterin vaihtoehtoisesti matkapuhelimella.

koliitto.fi oikeasta laidasta löytyvän Sähköliiton verkkopalvelut -laatikon linkkiä Kalenterija lehtitilaukset. Saat näkyviin verkkopalvelun
ohjeet. Toimi niiden mukaan.
Jos et ole koskaan kirjautunut työttömyys-

1. Kirjoita tekstiviestiin sanat Sähkö ja Vasama sekä numeroina oma jäsennumerosi. Jäsennumerosi löydät jäsenkortistasi. Erota sanat ja jäsennumerosi toisistaan välilyönnillä.

to.fi oikeasta laidasta löytyvän Sähköliiton verkkopalvelut -laatikon linkkiä Kalenteri- ja lehtitilaukset. Saat näkyviin verkkopalvelun ohjeet. Toimi niiden mukaan.
Jos et ole koskaan kirjautunut työttömyys-

1. Kirjoita tekstiviestiin sanat Sähkö ja kalenteri sekä numeroina oma jäsennumerosi.
Jäsennumerosi löydät jäsenkortistasi. Erota
sanat ja jäsennumero toisistaan välilyönnillä.

kassan, jäsenrekisterin tai Voimavirran verkko-

ESiM. Sähkö Vasama 000000 (Korvaa esi-

kassan, jäsenrekisterin tai Voimavirran verkko-

ESiM. Sähkö kalenteri 000000 (Korvaa esi-

palveluihin, käyttäjätunnus on jäsennumerosi

merkin numero 000000 omalla jäsennume-

palveluihin, käyttäjätunnus on jäsennumerosi

merkin numero 000000 omalla jäsennume-

ja salasana on postinumerosi.

rollasi.)

ja salasana on postinumerosi.

rollasi.)

Jos kirjautuminen ei onnistu, lähetä itsellesi uusi salasana kohdasta ”Jos olet unohtanut

2. Lähetä viesti numeroon 13145.

Jos kirjautuminen ei onnistu, lähetä itsellesi uusi salasana kohdasta ”Jos olet unohtanut

2. Lähetä viesti numeroon 13145.

salasanasi, klikkaa tästä”. Jos puhelinnumero-

3. Onnistuneesta tilauksesta saat pian teks-

si ja sähköpostiosoitteesi ovat jäsenrekisterin

tiviestin ”Tilauksenne on vastaanotettu.

tiedoissa oikein, saat uuden salasanan matka-

tiedoissa oikein, saat uuden salasanan matka-

T: Sähköliitto”.

puhelimeesi tai sähköpostiisi välittömästi.

puhelimeesi tai sähköpostiisi välittömästi.

salasanasi, klikkaa tästä”. Jos puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi ovat jäsenrekisterin

3. Onnistuneesta tilauksesta saat kuittauksen
tekstiviestinä.

kÄyTÄ
!
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Maksutonta
puhelinneuvontaa
perheen lakiasioissa

www.jasenedut.fi
on satoja etuja!

Sähköliiton sopimusala- ja oppilasjäsenet saavat jäsenetuna lakineuvontaa myös muissa
kuin työsuhdeasioissa. Maksutonta asianajajan puhelinneuvontaa antaa Asianajotoimisto
Kasanen & Vuorinen Oy. Neuvontaa annetaan
maanantaista perjantaihin kello 9–15 numerosta 040 809 9900.
Neuvonnan piiriin kuuluvat Sähköliiton jäsenten yksityiselämään liittyvät oikeudelliset asiat, kuten perintö-, testamentti-, ja perheoikeudelliset asiat, avoparien oikeudelliset asi-

Liittymällä Sähköliiton jäseneksi takaat oikeutesi työssä ja saat paljon jäsenetuja. Sähköliitto pitää huolta työntekijöiden eduista ja oikeuksista. Se neuvottelee työnantajien kanssa palkoista ja
muista työnteon ehdoista. Jäsenetuna saat edunvalvontaa työpaikoilla, oikeudellista neuvontaa
ja oikeusapua työsuhteeseen liittyvissä asioissa sekä ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Lisäksi sinulla on oikeus käyttää liiton lomapaikkoja, oikeus lomatukeen sekä oikeus osallistua liiton

at, perintö- ja lahjaverotus, huoneenvuokra- ja asunto-osakeyhtiöasiat, kiinteän ja irtaimen omaisuuden kaupat, vahingonkorvausasiat sekä pankki- ja vakuutusasiat. Neuvonta ei
koske asiakirjojen tutkimista ja laatimista.

järjestämille kursseille ja koulutuksiin.
If

Solaris Kylpylät

Osuuspankki

Silmäasema

Teboil

SAL-lomat

Turva

Puhelinneuvonta perheen lakiasioissa

Hertz

Eckerö Line

VVO

F-Securen Safe

Merkkipäivälahjakortti

Jäsenedut.fi

Tallink-Silja

Verkkokauppa

Soita asianajajalle:
040 809 9900 ma–pe
kello 9.00–15.00
(Puhelinneuvontaa annetaan
vain tästä numerosta.)

Sähköliiton jäsenenä voit käyttää veloituksetta Jäsenedut.fi-palvelua. Palvelun kautta sinä
ja perheenjäsenesi saatte satoja erilaisia jäsenetuja verkkokaupoista ja kivijalkamyymälöistä.
Rekisteröidy palveluun, koska alennukset saa
vain ammattiliittoon kuuluva tai hänen perheenjäsenensä. Rekisteritietoja ei luovuteta
kolmansille osapuolille. Tilaa rekisteröitymisen yhteydessä uutiskirje, niin saat joka kuukausi tiedot uusista eduista sähköpostiisi.
HUOM! Kivijalkamyymälöissä tunnistaudutaan
maaliskuun ja toukokuun 2015 Vasamista löytyvällä etukortilla. Vuodenvaihteessa kaikille
sähköliittolaisille lähetetään uudet Sähköliiton
jäsenkortit, joissa on Jäsenedut.fin logo. Sit-

Alennusta hostelleista

Urakkalaskentaohjelma ASPA

Lehtietu

Lomapaikat:

Osastolle omat hilut
verkkokaupasta

Palkkatyöläinen ja Löntagaren

Holiday Club Katinkulta, Saariselkä, Salla,

Sähköliiton verkkokaupasta voit ostaa Sähkö-

Jäsenkalenteri

Tahko, Tampere.

liiton logolla varustettuja tuotteita. Tuotteet

Vasama-lehti

Kaarniemi

on mahdollista tilata myös ammattiosaston

Tilauspohjainen eläkeläisten Vasama

Vierumäki

omalla logolla. Verkkokaupan kotisivulta löytyy

Yyterin Kylpylähotelli

Villa Andropoff

ohjeistus, kuinka toimitaan, jos ammattiosas-

ten lehdestä saksittua korttia ei enää tarvita.

to haluaa tilata oman näköisiään tuotteita.

nämä ja paljon muuta osoitteessa:
www.sahkoliitto.fi > Jäsenpalvelut > Jäsenedut

www.sahkoliitto.fi:
Verkkokaupan linkki löytyy etusivulta

VA S A M A 8 / 2 0 1 5

15

Päiväkävelyllä oli hyvä lepuutella jalkoja kauniissa puistossa.
vasemmalta Markku Sallinen, Markku Laakso, Meeri vuorisalo, Eero Mehtonen,
Lauri ja Mailis Heinsalo, Mauri ja Kerttu Janatuinen, Pekka Seppä,
Aimo toivio, osmo vuorisalo ja Kauko Asikanius.

Vaihtelevaa pilvisyyttä pärnussa
tEKSti : kauko asikanius | KuvA: arvi vellonen

J

S

ähköseniorien virkistysviik-

ja yrttikylvyt saivat jokaisen tyytyväi-

sa puutalossa sijaitsi Cafe Marlee-

kuuLuisuuksieN

löytyy shakin suurmestarin paul kere-

ko Pärnussa sujui leppoisas-

seksi. Kylpylässä oli myös kaksi kai-

ne, jossa tuli käytyä joukolla pari-

jaLaNjäLjissä

sin syntymäkoti ja koulu jota hän on

ti seurustellen, ulkoillen ja hoito-

kin oikeuksin varustettua kahvilaa

kin kertaa.

Saman kadun ja viereisen kadun

käynyt. Samoilla kulmilla sijaitsi pui-

ja saaden. Mukavaa oli myös käy-

eri talojen ylimmissä kerroksissa.

Palvelu oli hyvää. Tarjolla oli itse

välissä oli kahdessa pitkässä rivis-

nen, erilaisilla vihreillä väreillä maa-

dä pari kertaa päivässä valmiiseen

Niissä tuli käytyä ja Purje-nimisessä

tehtyjä leivonnaisia ja kakkuja, eri-

sä kymmeniä samanmallisia kaksi-

lattu talo, jossa maailmankuulu viu-

ruokapöytään, jossa sai ruuan lisäk-

pidimme viimeisenä iltana yhteisen

laisia juomia ja pöytiin tarjoilu, oli

kerroksisia, jyrkkäkattoisia liki pari-

listi david oistrah oli asunut 1955–

si nauttia tovereiden seurasta. Kal-

lähtötilaisuuden.

sitten kyse sisällä, ulkona tai 2. ker-

sataavuotiaita omakotitaloja. Talot

70. Tuli siis tälläkin reissulla asteltua

roksen parvekkeella istumisesta. Ti-

olivat hyväkuntoisia ja kadun pääs-

kuuluisuuksien jalanjäljissä, vaikka

taiselleni yksineläjälle tällainen oli
miellyttävä poikkeus jokapäiväisistä

NäköaLoja ja paLveLua

laukset ja tarjoilut hoiti kahvilaa pi-

sä oli myynnissä aivan uusi rapat-

en päässyt kummankaan kotiin sisälle

tapahtumista. Kylpyläviikkoon mah-

Kahviloista oli loistavat näköalat

tävä nainen yksin ja nopeasti. Talo

tu talo, joka oli rakennettu saman-

asti tutustumaan.

tui muutama sadepäiväkin. Yhte-

merelle päin. Iltaisin saimme näh-

sijaitsi kulmatontilla ja toisen por-

laiseen tyyliin kuin kadun muutkin

nä aamuna heräsimme jopa kovaan

dä useita purjelautailijoita ja –lei-

tin pielessä hoiti toinen nainen päi-

talot. Oppaamme tiesi kertoa, ettei

keskellä Pärnun kaupunkia hoitolam-

ukkosen jyrinään ja sen mukanaan

jailijoita. Yhtenä iltana näimme val-

vittäin ja illallakin käsintehtyjen vil-

kadun taloja korjattaessa tai raken-

me nurmikolla usein vieraileviin varik-

tuomaan rankkaan sadekuuroon

tavan suuren kuumailmapallonkin,

latuotteiden myyntiä ja sisällä oli li-

nettaessa saanut poiketa vanhas-

siin ja korppeihin. Pikimustaa korppia

jossa oli iso kori joukkolennätyk-

säksi tarjolla erilaisia käsitöitä ja ko-

ta tyylistä ja koon piti olla aina sa-

pidetään metsälintuna ja raadon syö-

uttamista haitoista huolimatta vii-

siä varten. Aivan kylpyläämme vas-

riste-esineitä. Siinä olisi mallia suo-

manlainen.

jänä, mutta nekin ovat nykyään kau-

kon aikana saadut hoidot, hieronnat

tapäätä, kauniissa kaksikerroksises-

malaisille kahvilayrittäjille.

Hoitolan remontista ja sen aihe-

JA
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Opas osasi myös neuvoa, mistä

Sen sijaan saimme kaikki tutustua

pungistuneet. Ainakin Virossa.

KäYTä lehTieTu!

Sähköliiton jäsenenä saat työväenlehtien tilauksista lehtiedun. SAK:n suosituksen mukainen lehtietu demokraatille
ja kansan uutisille on 25 euroa. Lehtietu arbetarbladetille, kansan tahdolle, Ny tidille, satakunnan
työlle, tiedonantajalle, uudelle ajalle ja viikko pohjois-karjalalle on 15 euroa.
Lehtietu myönnetään vuositilauksiin. Yksi lehtietu tilaajaa kohti. ilmoita lehteä tilatessasi, että olet Sähköliiton jäsen.
Lehti vähentää tilauslaskusi loppusummasta lehtiedun määrän ja laskuttaa sen suoraan Sähköliitolta.
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TIlaa PalkkaTyöläInen ja lönTagaren

BesTäll TIdnIngen lönTagaren

SAK julkaisee Palkkatyöläinen- ja Löntagaren-lehteä. Tilaa lehti www.sahkoliitto.
fin oikeasta laidasta löytyvästä Sähköliiton verkkopalvelut -laatikosta. Saat
näkyviin verkkopalvelun ohjeet. Toimi niiden mukaan.
Palkkatyöläinen-lehden tilaukseen ovat oikeutettuja pääluottamusmiehet,
luottamusmiehet, työosaston luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut,
työsuojeluasiamiehet ja ammattiosastojen puheenjohtajat sekä liiton hallituksen,
johtokuntien ja edustajiston jäsenet. Tilaus tehdään kerran ja se jatkuu, kunnes
tehtävä päättyy tai jäsen päättää itse perua tilauksen.
Löntagaren-lehden tilaukseen ovat oikeutettuja äidinkielekseen ruotsin
ilmoittaneet sopimusalajäsenet, joiden sopimusalanumero on 002, 005, 006,
008, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 020, 021, 022 tai 023.
Tilaus tehdään kerran ja se jatkuu, kunnes sopimusala muuttuu eläkeläiseksi
(999) tai jäsen päättää itse perua tilauksen.

Branschavtalsmedlemmar som uppgett
svenska som sitt modersmål och som har
branschavtalsnumret 002, 005, 006, 008,
010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018,
020, 021, 022 eller 023 kan beställa tidningen
Löntagaren. Beställningen görs en gång och den fortgår tills
branschavtalsnumret blir pensionär (999) eller tills medlemmen själv beslutar
att avsluta beställningen.
Du kan beställa Löntagaren 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.
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Teksti: JONNA HEINILuOMA

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

Maan hallitus on antanut
esityksen vuorotteluvapaalain muuttamisesta
Esityksen mukaan vuorotteluvapaalle jääminen edellyttäisi jatkossa 20 vuoden työhistoriaa, vuorotteluvapaan enimmäiskesto lyhenisi 180 päivään ja
vuorottelukorvauksen suuruus olisi kaikilla vuorottelijoilla 70 % työttömyyspäivärahasta. Lisäksi poistettaisiin mahdollisuus pitää vuorotteluvapaa osissa.
Vuorotteluvapaalle voi nykyisin jäädä, kun työhistoriaa on kertynyt 16
vuotta. 360 päivän mittaisen vapaan voi pitää vähintään 100 päivän mittaisissa jaksoissa. Vuorotteluvapaan ajalta maksettavan vuorottelukorvauksen
suuruus on 70 % siitä työttömyyspäivärahasta, johon henkilöllä olisi oikeus
työttömäksi jäädessään. Jos työhistoriaa on kertynyt yli 25 vuotta, korvauksen suuruus on 80 % päivärahasta.
Hallitus esittää, että lakimuutos tulisi voimaan 1.1.2016. Muutokset eivät vaikuttaisi vuorotteluvapaan pitämiseen, jos sopimus vuorotteluvapaasta on tehty viimeistään 31.12.2015 ja vuorotteluvapaa aloitetaan viimeistään 31.3.2016.
Lähde: www.tyj.fi

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.

Älä lähetä työttömyyskassaan alkuperäisiä
asiakirjoja, emme palauta niitä.
Älä lähetä työttömyyskassaan kännykällä tai kameralla otettuja kuvia asiakirjoista. Emme pysty käsittelemään niitä tietojärjestelmässämme. Asiakirjat skannataan käsittelyjärjestelmään ja kuvat näkyvät epäselvästi
järjestelmässä.
Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Sivulta www.sahkoliitto.fi/tyottomyyskassa näet ajantasaisen tilanteen,
minkä viikon hakemuksia parhaillaan käsitellään.
Pyydämme välttämään käsittelyaikatilanteen tiedustelua puhelimitse, koska rauhoitamme etuuskäsittelijöiden työaikaa
hakemusten käsittelyyn.
Mikäli hakemuksesta puuttuu tietoja, lisätiedot pyydetään, kun lomaketta käsitellään
Jos maksat itse jäsenmaksusi, tarkasta,
että ne on maksettu työttömyyden alkuun
saakka. Päivärahan maksaminen viivästyy,
elleivät jäsenmaksut ole kunnossa.

Jotta hakemusten käsittely olisi

X

Jäljennös irtisanomisilmoi-

mahdollisimman nopeaa, täytä ha-

tuksesta tai lomautusilmoi-

kemuksesi huolellisesti. Tarkista

Oikeus työttömyysetuuksiin alkaa

tuksesta.

se ja sen liitteet.

aikaisintaan ilmoittautumispäiväs-

Jos olet sivutoiminen yrittäjä

Kun kyse on työsuhteen päät-

tai esimerkiksi omistat maa-

tymisestä, tarkista että palkkato-

tä lukien.

X

Noudata TE-toimiston antamia

ta tai metsää, lähetä kassal-

distukseen on merkitty eriteltynä

ohjeita, koska päivärahan maksa-

le kopio viimeksi vahviste-

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

ole voimassa.

Suojaamaton sähköposti ei ole tietoturvallinen tapa lähettää salassapidettäviä tietoja työttömyyskassaan. Lähetä palkkatodistukset, lääkärintodistukset ym. selvitykset postitse.

TäYTä hAKeMu
huolelliSeSTi S
Se nopeuTTAA–
MAKSAMiSTA.

X

NäiN haet

X

aNsiopäivärahaa

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

työttömyyttä edeltäneeltä 26

ansiopäivärahan suuruuden laske-

Sieltä löydät samalla työttömyys-

X

kassan tarvitseman palkkatodis-

työssäoloviikolta. Todistuk-

misessa tarvitsemamme tiedot on

tuslomakkeen.

sessa pitää näkyä ennakon-

pyytää palkanlaskijaa käyttämään

Täytä ensimmäinen työttömyys-

pidätyksen alainen tulo sekä

Työttömyyskassojen yhteisjärjestön

päivärahahakemus vähintään kah-

siihen sisältyvät lomaraha ja

www.tyj.fi:stä löytyvää palkkatodis-

delta täydeltä kalenteriviikolta.

lomakorvaus.

tuslomaketta.

Maan hallitus uudistaa
työttömyysturvaa
Suomen hallitus tavoittelee työlli-

joilla on alle kolme vuotta työhisto-

en toimien yhteisvaikutuksia ja hal-

syysasteen merkittävää nostoa. Hal-

riaa, kesto alenisi 400 päivästä 300

litusohjelmassa linjattujen toimien

litusohjelman mukaan hallitus uu-

päivään. 58 vuotta täyttäneillä kes-

toteutumista kevään 2017 kehys-

distaa sosiaali- ja työttömyystur-

to säilyisi 500 päivänä.

neuvottelujen yhteydessä. Hallitus

vaa tavalla, joka kannustaa työn no-

Lisäksi omavastuuaikaa pidennet-

päättää tuolloin alkuperäisten vai-

peaan vastaanottamiseen, lyhentää

täisiin viidestä seitsemään päivään.

kutustavoitteiden saavuttamiseksi

työttömyysjaksoja, alentaa raken-

Työllistymistä edistävien palvelujen

mahdollisesti tarvittavista täydentä-

teellista työttömyyttä ja säästää jul-

osalta maksettavaa korotettua ansio-

vistä toimista.

kisia voimavaroja. Hallitusohjelman

osaa alennettaisiin. uudet korotetun

liitteen 6 mukaan tavoite on säästää

ansio-osan prosentit olisivat 55 ja

200 miljoonaa euroa ansiosidonnai-

25. Pitkän työuran jälkeen makset-

telun pohjana. Hallituksen esitys

sesta työttömyysturvasta.

tavista korotusosista luovuttaisiin.

valmistuu keväällä 2016. Muutos

uudistusta on valmistellut epävi-

Toimien nettovaikutus julkisiin

Työryhmän ehdotus toimii hallituksen yksityiskohtaisen lainvalmis-

astuu voimaan vuoden 2017 alusta.

rallinen esko salon johtama työryh-

menoihin olisi arviolta 135 miljoo-

mä. Työryhmässä ovat olleet edus-

naa euroa vuoden 2019 menojen

arvion mukaan työllisyysvaikutus oli-

tettuina työmarkkinaosapuolet. Eh-

tasolla. Arviossa ei ole otettu huo-

si noin 10 000 henkilötyövuotta.

dotuksen mukaan ansiosidonnaisen

mioon dynaamisia vaikutuksia.

työttömyyspäivärahan kesto alenisi 500 päivästä 400 päivään. Niillä,

Maan hallitus arvioi kaikkien työl-

Valtiovarainministeriössä tehdyn

Lähde: Valtioneuvosto

lisyyttä ja kilpailukykyä parantavi-

www.sahkoliitto.fi/tyottomyyskassa:
ota kayttöön tekstiviestipalvelu!
SAAT heTi TieTää, Kun rAhA on TililläSi.
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OSASTOT TOIMIVAT

19.11.2015 ilmestyvään Vasamaan tulevat osastojen ilmoitukset pyydämme toimittamaan
maanantaihin 9.11.2015 kello 15.00 mennessä. Toimita osastosi ilmoitus sähköisesti lomakkeella:
www.sahkoliitto.fi/jasenpalvelut/osastot-toimivat/ilmoita-tapahtumasta

002 Veitsiluodon sähkö- ja

tään Hyvinkäällä ravintola Harlekii-

uksen jälkeen menemme katsomaan

19.00 mennessä tiistaisin klo 18.00

automaatiotyöntekijät ry

nissä ti 17.11.2015 klo 17.00 al-

naisten SM-lentopalloa HPK - MES-

- 19.00 Vapaudenkatu 79 A. Jäsenet

001 Oulun Sähkötyöntekijäin

Osasto järjestää teatteri-illan la

kaen. Kokouksessa käsitellään sään-

TO Elenia Areenalle. Ottelu alkaa

15 € ja avec 25 € maksetaan ilmoit-

Ammattiosasto N:o 1 ry

21.11.2015 klo 19.00 Kemin kau-

tömääräiset asiat. Osasto tarjoaa

18.30 ja erätauolla on pikku purta-

tautumisen yhteydessä. Tervetuloa!

001 Oulun Sähköalantyön-

punginteatterissa. Näytöksenä Iha-

päivällisen. Tervetuloa!

vaa. Ilmoittautumiset 16.11. men-

- Hallitus

tekijäin Ammattiosasto N:o

nat naiset rannalla. Ennen esitys-

1 ry:n perinteinen pikkujou-

tä illallinen hotelli Merihovissa klo

014 Nokian Sähkötyöntekijät ry

lu pidetään Radisson Blu ho-

16.30. Illan omavastuu 25 € / hlö

Sääntömääräinen syyskokous pide-

tellin ravintola Toivossa per-

/ avec. Lippuja varattu rajallinen

tään to 5.11.2015 klo 18.00 Ra-

rilla pe 11.12.2015 klo 19.00. Il-

Syyskokous pidetään 28.11.2015

jantaina 4.12.2015 alkaen

määrä. Paikat täytetään ilmoittau-

vintola Pepperissä, Välikatu 18, No-

moittautumiset rauno.vuorinen@

klo 16.00 Kuopiossa Hotelli Cumu-

klo 19.00. Tarjolla on herkul-

tumisjärjestyksessä. Ilmoittautumi-

kia. Kokouksessa käsitellään sään-

ssab.com tai p. 040 522 3628.

luksessa. Käsitellään syyskokoukses-

linen jouluateria, ohjelmaa ja

set osaston pj:lle 040 152 1699 tai

töjen määräämät asiat. Tervetuloa!

perinteiset arpajaiset. Jokai-

jari.lampiaho@efora.fi. Tervetuloa!

- Hallitus

nen osallistuja saa viisi ar-

nessä jari.korpela@ssab.com tai p.

- Hallitus

paa. Ilmoittautuminen tapah-

040 506 3076.
Teatteripikkujoulu ERÄS-teatte-

036 Kuopion
Sähköalantyöntekijät ry

sa sääntöjen määräiset asiat. Ruokai022 Lappeenrannan Seudun

lu kokouksen jälkeen. Ehdotuksia vir-

Sähköalantyöntekijät ry

kistystoimintaa varten voi tuoda vie-

016 Haminan Sähköosasto ry

Osaston syyskokous on 2.12.2015

lä syyskokoukseen asti. Osaston hal-

004 Kemijoen Energia-alan

Sääntömääräinen syyskokous tors-

klo 18.00 Hotelli Lappeen kokousti-

lituksen kokous pidetään klo 15.00.

(5 €) omavastuu osallistujaa

työntekijät ry

taina 5.11.2015 klo 18.00. Halli-

loissa. Asioina sääntömääräiset asi-

Tervetuloa! – Hallitus

kohden ammattiosaston tilille

Syyskokous Hotelli Pohjanhovis-

tus jo klo 17.30 Varuskuntakerhol-

at ja muut esille tulevat asiat. Koko-

FI39 5542 8520 0219 96.

sa 28.11.2015 klo 17.00. Asialis-

la Kadettikoulunkatu 3. Tervetuloa!

uksen jälkeen tarjoillaan illallinen.

Huomioithan, että käynti- ja posti-

Ilmoittautua pitää viimeistään

talla sääntömääräiset asiat ja osas-

- Hallitus

Tervetuloa! - Hallitus 2015

osoite on eri. Uusi käyntiosoite: Kuo-

perjantaihin 20.11.2015

ton nimen muutos. Sähköliitos024 Varkauden Sähköalan-

kankallionkatu 6 - 8, 70600 Kuopio.

tuu maksamalla viiden euron

Toimistomme osoite on muuttunut.

pion Sähköalantyöntekijät ry, Kot-

mennessä. Maksun viestiken-

ta paikalla neuvottelupäällikkö Tero

018 Hämeenlinnan

tässä on ilmoitettava osallis-

Heiniluoma. Jouluateria kokouksen

Sähkötyöntekijät ry

työntekijäin Ammattiosasto ry

Uusi postiosoite: Kuopion Sähköalan-

tujien nimet. Ensimmäiset

jälkeen. Sitovat ilmoittautumiset

Nuorisojaosto järjestää alle 35-vuo-

Osaston sääntömääräinen syyskoko-

työntekijät ry, PL 3, 70101 Kuopio.

100 henkilöä mahtuvat mu-

18.11.2015 mennessä martti.myl-

tiaille sähköasentajille lasersota-tur-

us to 26.11.2015 klo 18.00 ravin-

kaan! Tervetuloa! Terv. Osas-

lykangas@gmail.com. Iijoelta tulevat

nauksen 23.10.2015 kello 18.00

tola Amandassa. Kokouksessa kä-

038 Naantalin

ton Hallitus

ilmoitus myös majoitustarpeesta.

alkaen. Tapahtumapaikkana on Vir-

sitellään sääntöjen sille määräämät

Voimalaitostyöntekijät ry

Muistithan, että osallistumalla voit

velintie 12, Hämeenlinna, eli van-

asiat. Kokouksen jälkeen ruokailu.

Osaston sääntömääräinen syysko-

vaikuttaa osastomme asioihin.

ha Maskun liiketila. Ota mukaan so-

Tervetuloa! - Hallitus

Sääntömääräinen syyskokous pidetään osaston toimitiloissa (Rautatienkatu 16 D

pivat kengät sisätiloissa taisteluun.

kous järjestetään Naantalin ravintola Trapissa perjantaina 13.11.2015

46) torstaina 10.12.2015 al-

005 Lounais-Hämeen sähkö-

Paikan päältä EI voi ostaa juota-

026 Jyväskylän

klo 18.30 alkaen. Kokouksen jäl-

kaen klo 17.00 (sisäänkäyn-

työntekijäin ammattiosasto ry

vaa, joten sopivaa virvoketta kannat-

Sähköalantyöntekijät ry

keen päivällinen. Jäsenet tervetuloa!

ti Rautatienkadun puolel-

Sääntömääräinen syyskokous pide-

taa ottaa mukaan. Pikaiset tieduste-

Osaston 026 pikkujoulut la

- Hallitus

ta). Kokouksessa käsitellään

tään lauantaina 21.11.2015 klo

lut ja ilmot Tuomakselle p. 040 756

28.11.2015 Saarijärvellä Kylpylä-

sääntömääräiset ja ajankoh-

12.00 Forssan Järjestöjentalolla,

7507. Tapahtuma on liittoon kuu-

hotelli Summassaaressa klo 18.00.

039 Tietoliikenne- ja Informaatio-

taiset asiat. Kaikki osaston jä-

Kuhalankatu 17. Kokouksen jälkeen

luville maksuton. Tule mukaan pitä-

Jouluinen buffet ravintolassa. Illan

tekniikka os. 039

senet ovat erittäin tervetullei-

ruokailu ravintola Martinassa. Terve-

mään hauskaa ja tutustumaan mui-

aikana voi pelata biljardia (maksulli-

Tietoliikenne- ja Informaatiotekniikka

tuloa! - Hallitus

hin nuoriin hämeenlinnalaisiin Säh-

nen), baarissa vaikka korttipelit pys-

os. 039 ry:n syyskokous. Paikka Ho-

köliittolaisiin. Pyydä myös työkaveri-

tyyn! Klo 21.00 Illan bändi Christa

telli Arthur, Vuorikatu 19, 0100 Hel-

si mukaan.

Huikko Band. Lähdemme Jyväsky-

sinki. Aika perjantai 27.11.2015 klo

Syyskokous pidetään ke 18.11.

län matkakeskukselta kello 17.00.

17.30 alkaen. Osasto tarjoaa ruokai-

Hyvinkään Sähköalantyöntekijäin

2015 klo 16.30 osaston toimistolla,

Paluu alkaa kello 01.00. Ilmoittau-

lun kokouksen jälkeen. Ilmoittautu-

ammattiosaston syyskokous pide-

Arvi Karistonkatu 3 A 8, Hml. Koko-

tumiset osastolle 17.11.2015 klo

miset viimeistään 30.10.2015 men-

ta. Tulkaa joukolla vaikuttamaan! Tilaisuudessa kahvitarjoilu ja pientä purtavaa!

013 Hyvinkään Sähköalan-

- Hallitus

työntekijäin ammattiosasto ry

nessä osaston puheenjohtajalle Matti
Keräselle: matti.keranen@fi.relacom.
com tai vaihtoehtoisesti tekstiviestillä
p. 050 555 2328. Viestiin oma nimi
ja teksti ”osallistun syyskokoukseen”.
Ilmoita myös ruoka-allergioita niin
voimme ilmoittaa ne hotellille ruokailua varatessa. Tervetuloa kokoukseen!
Toivottaa osaston hallitus.
043 Porvoon Sähkötyöntekijät ry
Osaston syyskokous on 5.11.2015
klo 18.00 alkaen Raksan toimistolla,
Sibeliusbulevardi 36.
046 Harjavallan
Sähköalojentyöntekijät ry
Sääntömääräinen syyskokous pidetään 26.11.2015 klo 18.00, Ravintola Hakuninmäessä, Pyydyskatu 1,
29200 Harjavalta. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa vaikuttamaan! - Hallitus
049 Helsingin Sähköalantyöntekijät ry / eläkeläiset
Periteinen pikkujoulu torstaina
10.12.2015 klo 19.00 Suomen Kan-
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Juha Nissinen ja Marco Lönnström tarkastivat vuosihuollossa
turbiinisäätökaapin toimintaa. Työnsä ohella molemmat osallistuvat aktiivisesti ammattiosastonsa toiminnan pyörittämiseen.
kari Ylikauppila ja Veera Jalkanen edustivat ammattiosastoaan Oulun Volttipäivillä.

Loviisan osasto miettii muutoksia
TeksTi: riitta kallio

S

amaan aikaan, kun Suomi

seuraavan kerran vuoden 2016 lo-

– Kun säästöjä ja tehostamista

min Fortumin Loviisan voimalaitok-

rinä toimii Jukka tuomala ja talou-

murehti Loviisa ydinvoima-

kakuussa, toteaa pääluottamusmies

haetaan, meikäläisen työt ovat hel-

sella. Pieni osa jäsenistä työskente-

denhoitajana Juha nissinen.

Kari Ylikauppila.

posti liipasimella. Toivottavasti päät-

lee myös talotekniikan ja teollisuu-

täjät kuitenkin ymmärtävät, että

den aloilla.

loiden vuosihuollon nostattamaa
sähkön hintaa, pähkäilivät laitok-

Ammattiosasto 025:n , Loviisan

sen monet työntekijät, kuinka hei-

Sähköalantyöntekijäin Ammattiosas-

näin iso ja erityinen laitos vaatii aika

dän työsuhteidensa käy. Työnanta-

ton aktiivijäsenet Kari Ylikauppila ja

syvällisen perehtymisen meiltä kai-

ja Fortum oli ilmoittanut, että vuo-

Veera Jalkanen kuulostelivat tilan-

kilta. Aivan kylmiltään ulkopuolisen

sihuollon jälkeen haetaan Aluepal-

netta huolissaan jo elokuisten Voltti-

on vaikea hypätä remmiin edes jon-

velut-ryhmän töiden tehostamista.

päivien aikaan Oulussa.

kun projektin ajaksi, Jalkanen mu-

Sen pelättiin tarkoittavan esimer-

– En ole niinkään huolissa-

kiksi joidenkin töiden ulkoistamis-

ni oman työni puolesta, mutta kyl-

ta alihankkijoille.

läkin nuorempien, tiivisti vuodesta

rehti ja huokaisi helpotuksesta, kun
kuuli iloiset uutiset.

Nämä neuvottelut kuitenkin

1977 Loviisan laitoksilla automaa-

YdinVoimalan tYönteKiJät

päättyivät työntekijöiden kannal-

tioasentajana työskennellyt Ylikaup-

enemmistönä osastossa

ta onnellisesti. Ulkoistamisaikeista

pila, joka on toiminut viime vuoden-

Vuonna 1956 perustettu Loviisan

luovuttiin ja töitä jatketaan ”omal-

vaihteeseen asti myös osastonsa pu-

Sähköalantyöntekijäin ammattiosas-

la porukalla”.

heenjohtajana.

– Olemme tällä hetkellä tyyty-

Jalkanen puolestaan on työsken-

to toimii Loviisan seudulla kaikkia
Sähköliiton eri sopimusaloja yhdis-

Tämän vuoden alusta osastoa on
johtanut marco lönnström. Sihtee-

Uusi johtotroikka jatkaa osaston
aktiivista linjaa. Niinpä jäsenet pääsevät pian virkistäytymään kylpylämatkalle Tallinnaan.

loViisan YdinVoimalaitos on kahden ydinvoimalaitosyksikön kokonaisuus Loviisan kaupungissa Hästholmenin saarella, noin 90 kilometriä Helsingistä itään. Laitoksen reaktorit ovat neuvostoliittolaista VVER-440-tyyppiä olevia painevesireaktoreita. Molemmat reaktorit
tuottavat sallitun sähkötehon nostamisen jälkeen 496 MW[1]. Vuosituotanto on hieman alle 8 TWh, joka on hieman vajaat kymmenen prosenttia Suomen vuotuisesta sähköntuotannosta.
Laitos otettiin käyttöön Suomen ensimmäisenä ydinvoimalaitoksena yhden reaktorin voimin 1977, ja toinen reaktori käynnistyi 1980.
Laitoksen omistaa Fortum Oyj, jolle omistus siirtyi Imatran Voima Oy:n
(IVO) ja Neste Oy:n yhdistyttyä 1998.

väisiä työnantajan tekemään pää-

nellyt Fortumin palkkalistoilla kah-

tökseen jatkaa Aluepalveluiden

deksan vuotta ja kouluttautunut sii-

töitä omalla väellä vaikka se vaatii-

nä ohella maalarimestariksi. Myös

osin talotekniikan, tietoliikenteen ja

kin kaikilta uusia ideoita ja kovaa

hän on aiemmin toiminut ammat-

energia-alan ammattilaisista. Suu-

työtä jatkossa. Asioiden etenemis-

tiosastonsa hallituksessa ja vapaa-

rin osa jäsenistöstä työskentelee

tä oikeaan suuntaan tarkastellaan

ajan vastaavana.

energia-alan yrityksissä, lukuisim-

sallisteatterin suurella näyttä-

detään Riihimäellä Ravintola Ase-

20.30. Takaisin Seinäjoella olem-

059 Lahden

060 Mikkelin

möllä osoitteessa Läntinen teat-

ma X:ssä 10.11.2015 klo 18.00 al-

me lauantain ja sunnuntain välise-

Sähköalantyöntekijät ry

Sähköalantyöntekijät ry

terikuja 1, 00100 Helsinki. Te-

kaen. Kokouksessa käsitellään sään-

nä yönä. Omavastuu 30 €. Mukaan

Syyskokouskutsu. Paikka: Sauna-

Sääntömääräinen syyskokous pide-

atteriesitys on Charles Dicken-

tömääräiset asiat. Osasto tarjoaa il-

mahtuu 20 henkilöä ilmoittautu-

klubi, Saimaankatu 8. Aika: Perjan-

tään 27.11.2015 klo 18.00, Hotelli

sin Saiturin Joulu. Väliajalla kah-

tapalan paikallaolijoille. Tervetuloa

misjärjestyksessä. Ilmoittautumiset

taina 23.10.2015 klo 18.00. Käsi-

Cumuluksessa, Mikonkatu 9. Koko-

vitarjoilu. Ilmoittautuminen

uudet ja vanhat jäsenet! - Hallitus

viimeistään 29.10.2015 Juha Kos-

tellään sääntöjen määräämät asiat.

uksessa käsitellään sääntöjen mää-

kelalle: mesec220@gmail.com ja

Ruoka ja juomatarjoilu alkaa syys-

räämät asiat. Kokouksen jälkeen

8.11. mennessä Pekka Seppä p.

tävänä sekaosastona.
Osaston jäsenistö koostuu pää-

Loviisan voimalaitosalueella on loppusijoituspaikat matala- ja keskiaktiivista ydinjätettä varten.
Loviisan nykyisten reaktorien käyttöluvat ovat voimassa vuoteen
2027 ja 2030 saakka.

040 561 3715 tai Aappo Lämsä

057 Etelä-Pohjanmaan Sähkö-

omavastuut suoraan osaston tilille:

kokouksen jälkeen. Sauna lämpiää

ruokailu ravintola Huviretkessä. Ter-

p. 040 567 1974. Osallistumis-

alantyöntekijäin osasto ry

FI61 1140 3000 4116 55. Huom!

myös! Tervetuloa! - Hallitus

vetuloa! - Hallitus

maksu 30 € / henkilö maksetta-

Pikkujoulureissu Tallinnaan pe

Laita ilmoittautumisesi yhteydessä

va 8.11. mennessä Nordean tilille

27.11.2015 - la 28.11.2015. Läh-

myös sosiaaliturvatunnus!

FI4720651800138246. Maksun

tö Seinäjoen linja-autoasemalta

viite 1070. Tervetuloa viihtymään

27.11.2015 klo 04.30. Laiva läh-

yksin tai avecin kanssa! Lippuja
on rajoitetusti.

Pikkujouluretki Tallinnaan, Meriton kylpylään 4. - 6.12.2015. Läh-

062 Lohjan Sähköalojen

tö Lahdesta 4.12. klo 11.00 ja pa-

ammattiosasto ry

torstaina 12.11.2015 klo 18.00

luu Lahteen 6.12. n. klo 23.00. Il-

Sääntömääräinen syyskokous pide-

tee Helsingistä klo 11.30 ja saa-

alkaen Hotelli Cumuluksessa,

moittautumiset ja maksu osas-

tään perjantaina 20.11.2015 klo

puu Tallinnaan klo 14.00. Yövym-

Kauppakatu 10, 60100 Seinäjoki.

ton toimistolle päivystysaikana,

18.00 Metallitupa, Tehtaankatu 9,

me 2 hengen huoneissa Radisson

Kokouksessa käsitellään sääntöjen

9.11.2015 mennessä. Lisätietoja

Lohja. Esillä sääntöjen määräämät

Sääntömääräinen syyskokous

055 Riihimäen Sähköalojen

Blu Hotel Olümpiassa. Lauantaina

määräämät asiat, kokouksen jäl-

retkestä: viisysi.sahkoliitto.fi tai Si-

asiat. Hallitus kokoontuu klo 17.00.

ammattiosasto ry

28.11.2015 laiva lähtee Tallinnasta

keen ruokailu. Tervetuloa!

mola p. 040 722 8621. - Vapaa-

Syyskokouksen jälkeen ruokailu. Ter-

Sääntömääräinen syyskokous pi-

klo 18.00 ja saapuu Helsinkiin klo

- Hallitus

ajan jaosto

vetuloa! - Hallitus
VA S A M A 8 / 2 0 1 5
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OSASTOT TOIMIVAT
076 Vaasan

keen ruokailu jäsenille. Tervetuloa!

koja rajoitetusti, paikat jaetaan il-

niksi. Saunassa tarjolla ruokaa, vir-

vintola Liisanpuistossa, Liisankatu

Sähköalantyöntekijät ry

- Hallitus

moittautumisjärjestyksessä. Koko-

vokkeita ja hyvää seuraa. Ilmoittau-

20, Pori. Esillä sääntöjen määrää-

ukseen on vapaa pääsy, mutta ruo-

tua voit joko sähköpostilla osoittee-

mät asiat, sääntömuutos ja osaston

kailua varten on ilmoittauduttava.

seen santeri.jukarainen@saunalahti.

jatkotoiminta. Kokouksen jälkeen
maistuu kahvi ja voileipä. Tervetuloa! - Hallitus

Osasto järjestää jäsenille syystapahtuman perjantaina 6.11.2015 alka-

112 Pieksämäen

en klo 18.00 Pukinkulman Bock’s

Sähköalantyöntekijät ry

Ruokailuun/majoitukseen ilmoit-

fi tai ottamalla yhteyttä puhelimit-

Corner Breweryssä. Osastolle on va-

Osasto 112 päätti yksimielises-

tautumiset 16.11.2015 mennes-

se numeroon 040 706 8953. Ta-

rattuna konferenssitila, jossa jäse-

ti kokouksessaan 2.10.2015 aloit-

sä Henri Hakkarainen p. 0400 284

pahtuman ilmoittautumismaksu on

nille on tarjolla erilaisia ruokavaih-

taa osaston purkutoimenpiteet. Toi-

933. Tervetuloa! - Hallitus

30 €, jonka maksu tapahtuu Teolli-

toehtoja. Lisätiedot ja kysymyk-

sen purkukokouksen ajankohdak-

set: Kristian Rönnholm p. 050 574

si päätettiin 6.11.2015 alkaen klo

182 Teollisuuden

tilille: FI77 1011 3000 2063 25.

9229.

18.00. Kokouspaikkana ravinto-

Sähköalojen Työntekijät ry

Viimeinen ilmoittautumispäivä on

005 Lounais-Hämeen sähkötyönte-

la Atmosfer. Kokouksen aiheena on

182 Teollisuuden Sähköalo-

31.10.2015 ja mukaan mahtuu 15

kijäin ammattiosasto ry

henkilöä.

19.9.2015 Linikkalanlammi, Fors-

suuden Sähköalojen Työntekijät ry:n

ONKIKILPAILUN TULOKSET

077 Savonlinnan ja Lähiympäristön

osaston purkaminen. Kokouksen

jen Työntekijät ry:n nuorten alle

Sähkömiehet ry os. 077

jälkeen ruokailu. Tervetuloa!

35-vuotiaiden Karting-tapahtuma

Lokakuun kuukausikokous pidetään

- Osasto 112 hallitus

13.11.2015 klo 18.00. Rata löytyy

184 Järvi-Savon

Arto Haakana 13 kalaa, 3. Vesa

osoitteesta Koskelantie 39, 00610

Sähköalojentyöntekijät ry

Mäkelä 8 kalaa, 4. Atte Suoranta

23.10.2015 klo 18.00 alkaen Kris-

sa: 1. Jukka Hakala 17 kalaa, 2.

tillisen opiston Vilpunranta hirsi-

120 Vanhankaupungin

Helsinki. Rata on varattu meille

Osaston syyskokous Mikkelin So-

5 kalaa, 5. Jarkko Jaakkola 1 kala,

saunalla. Asioina ajankohtaiset asi-

Sähkömiehet ry

tunniksi, johon sisältyy aika-ajot,

kos hotelli Vaakunassa perjantai-

6. Arto Valkama ja Timo Anttila 0

at. Osasto tarjoaa saunan lisäksi il-

Sääntömääräinen syyskokous pide-

sekä finaali. Finaalin voittajalle on

na 27.11.2015 klo 18.00, alka-

kalaa. Kilpailun suurin kala: Juk-

tapalan. Tervetuloa!

tään pe 11.12.2015 klo 14.30 lii-

luvassa pokaali, sekä kuohujuomaa.

en ruokailulla. Käsitellään sääntö-

ka Hakala.

ton tiloissa Helsingissä, Paasivuo-

Kahdelle seuraavalle on tulossa

jen mukaiset asiat. Jäsenet tervetu-

080 Heinolan Sähkömiehet

renkatu 2. Kokouksen jälkeen läh-

myös pokaalit. Sivuhuomautuksena

loa! Ilmoittautuminen sähköpostil-

Ammattiosasto 80 ry

detään risteilylle M/S Baltic Queen

mainittakoon, että kuten isompien-

la 16.11. mennessä sihteerille kari.

Osaston syyskokous pidetään Ra-

-aluksella kohti Tallinnnaa. Ilmoit-

kin autojen kohdalla, myöskään kar-

halinen@sssoy.fi. - Hallitus

vintola Maisterin kabinetissa

tautumiset Päiville 6.11. mennessä

ting-autoja ei saa ajaa alkoholin vai-

20.11.2015 kello 18.00. Kokouk-

p. 050 453 0407. Tervetuloa!

kutuksen alaisena. Kun ajot on ajet-

185 Satakunnan Puhelin- ja

löydät osoitteesta: www.sah-

sen jälkeen ruokailu, jonka jälkeen

- Hallitus

tu, niin siirrymme samoissa tiloissa

Tietoliikennetyöntekijät Ry os.185

koliitto.fi/sahkoliitto/organi-

sijaitsevaan puulämmitteiseen sau-

Sääntömääräinen syyskokous pide-

saatio/osastot_alueittain

naan, joka on varattu kolmeksi tun-

tään 11.11.2015 klo 17.00 Ra-

on mahdollista saunoa. Tervetuloa!
128 Ekenäs El-arbetare rf
094 Raahen Sähkömiehet ry

Stadgeenligt höstmöte 10.11.2015

Syyskokous osaston toimitilois-

kl 18.00 på Motel Marine. Stad-

sa 13.11.2015 klo 19.00. Asioi-

geenliga ärenden. Välkommen!

na sääntöjen syyskokoukselle mää-

- Styrelsen

räämät asiat. Kokoukseen osallistu-

Sähköliiton osastot alueittain

RISTIKON RATKAISU

Sääntömääräinen syyskokous

neille kokouksen jälkeen ruokailu.

10.11.2015 klo 18.00 Motel Mari-

Tervetuloa! - Hallitus

nessa. Sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa! - Toimikunta

099 Loimaan
Sähköalantyöntekijät ry

140 Keski-Karjalan

Osaston syyskokous keskiviikko-

Sähkömiehet ry

na 4.11.2015 klo 19.00 Loimaan

Sääntömääräinen syyskokous per-

Seurahuoneella, Satakunnantie 26.

jantaina 20.11.2015 klo 19.00 Ki-

Esillä sääntöjen syyskokoukselle

teellä kansanopistolla. Esillä ko-

määräämät asiat. Tervetuloa!

kousasiat, tarjolla ruoka ja saunat.

- Hallitus

Tervetuloa! - Hallitus

100 Järvenpään

144 Varkauden Seudun

Sähköalantyöntekijät ry

Asennussähkömiehet ry

Syyskokous 27.11.2015 klo 18.00

Osaston syyskokous 6.11.2015 klo

Cantina Zapata (4. krs kokoustilat),

18.00 alkaen Kauppakadulla, liiton

Mannilantie 44, Järvenpää. Käsi-

toimistolla. Tervetuloa!

tellään sääntöjen määräämät asiat.
Kokouksen jälkeen ruokailu virvok-

155 Hissimiehet ry

keineen. Info: sihteeri p. 044 425

Sääntömääräinen syyskokous pide-

2552. Tervetuloa!

tään lauantaina 14.11.2015 klo
18.00 Pasilan Saunatilat Oy:n ti-

101 Ylivieskan

loissa osoitteessa Esterinportti 2,

Sähköalan osasto ry

7 krs. 00240 Helsinki. Käsitellään

Osaston sääntömääräinen syyskoko-

osaston sääntöjen määräämät asiat.

us pidetään 20.11.2015 klo 19.00

Ruokatarjoilu ja sauna. Hallitus ko-

alkaen Juurakon kokoustiloissa Juu-

koontuu klo 16.00. Tervetuloa!

rikoskenkatu 6:ssa. Osallistujille
ruokailu ja virvokkeita sekä sauna

178 Siilinjärven

lämpimänä kokouksen jälkeen. Ter-

Sähköalantyöntekijät ry

vetuloa! - Hallitus

Osaston sääntömääräinen syysko-

108 Nurmeksen

tetään lauantaina 28.11.2015 kyl-

Sähköalantyöntekijät ry

pylähotelli Rauhalahdessa, Katis-

Syyskokous pidetään pe 6.11.2015

kaniementie 8, 70700 Kuopio. Ko-

klo 17.30 Ravintola Seiskassa Val-

kous alkaa klo 16.00, kokouksen

kous ja pikkujouluruokailu järjes-

timolla. Esillä sääntömääräiset ja

jälkeen ruokailu ja saunonta. Pit-

ajankohtaiset asiat. Kokouksen jäl-

känmatkalaisia varten majoituspaik-
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Syysristikon oikein ratkaisseiden kesken arvotun yllätyspalkinnon voitti Ulla Auvinen Turusta. Onnittelut voittajalle!

Harva osasto tukee jäsentensä lomailua

KAArnIeMeSSä
J

TeksTi ja kuva: riitta k allio

kijät ja 100 Järvenpään Sähköalan-

Kanta-asiaKKaat

tuja, viihtyisiä ja edullisia. Ja joku

ajomatkan päässä Porvoosta, Häkki-

työntekijät.

viihtyvät

huoneisto on yleensä aina vapaana

nen pahoittelee ja toivoo, että moni

mmattiosastoille tehdyn kyse-

Ammattiosasto 120 Vanhankaupun-

Niille, jotka ovat menettäneet sydä-

lyhyelläkin varoajalla, vinkkaa Jär-

kävisi edes tutustumassa paikkaan,

lyn perusteella vain kourallinen

gin Sähkömiehet tukee jäseniään lii-

mensä Kotkan Syväsalmen rantojen

venpään osaston Pentti Riikonen,

jossa on erinomaiset tilat myös päi-

osastoista tukee jäsentensä loman-

ton lomapaikkoihin 40 prosentilla

mäntykankaille, hiekkarannoille ja

jonka jopa Kaarniemessä majaileva

väkävijöille.

viettoa liiton omistamassa Kotkan

liiton hinnasta. Lomapaikkojen käyt-

silokallioille, Kaarniemi tarjoaa ta-

joutsenperhekin mieltää niille tuliai-

Hyvinkään osaston puheenjohta-

Kaarniemessä tai liiton hallitsemis-

töä myös mainostetaan syys- ja ke-

sokkaan ja edullisen lomanviettopai-

sia tuovaksi kanta-asiakkaaksi.

ja sami Lindgren kertoo, että heillä

sa lomaosakkeissa.

vätkokouksissa. Osasto 049 Helsin-

kan kaikkina vuodenaikoina. Paik-

Porvoolainen Raimo häkkinen on

ammattiosasto maksaa jäsenen en-

”Kunniakouralliseen”, jotka korvaa-

gin Sähköalantyöntekijät korvaa jä-

ka onkin muodostunut monille va-

asettunut asuntovaunuineen Kaar-

simmäisen vuorokauden majoitus-

A

vat jäsenilleen jälkikäteen liiton lo-

senilleen Sähköliiton lomapaikoissa

kituiseksi lomapaikaksi, johon pala-

niemeen kausipaikalle, jonka vuok-

maksun Kaarniemen perhehuoneis-

mapaikassa majailusta peräti puo-

syntyneistä kuluista 25 prosenttia.

taan useita kertoja vuodessa vapaa-

rasta ammattiosasto myöntää tois-

sa tai mökeissä kokonaan. Myös

let tai jopa ensimmäisen vuorokau-

Valtaosa osastoista ei osallistu jä-

ajan vieton, saunomisen ja kalaste-

taiseksi 50 prosentin palautuksen,

asuntovaunupaikan vuokraajalle kor-

den kulut kokonaan, mahtuvat am-

sentensä lomakustannuksiin miten-

lun merkeissä.

samoin kuin huoneistojen ja mökki-

vataan seitsemän ensimmäistä vuo-

mattiosastoista tiettävästi ainakin

kään. Moni osasto toki tekee vuo-

– Pari kertaa vuodessa varaan meille

enkin käytöstä.

rokautta (maksimissaan 42 €).
- Etu maksetaan 25 ensimmäiselle

desta riippuen päätöksen esimerkik-

mökin, mutta nykyään tulee enem-

– Harmittavan harva meidän osas-

si liiton Volttipäiville osallistuvien

män käytettyä paikan huoneistoja,

ton jäsenistä käyttää tätä etua, vaik-

hakijalle. Tosin vielä luku ei ole tul-

tekijät, 043 Porvoon Sähkötyönte-

kustannuksiin osallistumisesta.

jotka nekin ovat hienosti varustel-

ka näin hieno paikka on vain tunnin

lut täyteen, Lindgren kuittaa. 

sä no
hk pe v
öt aa uo
ar j tt
vi a v a
ke a
ka rm
up aa
pa
a

29

013 Hyvinkään Sähköalantyöntekijät, 026 Jyväskylän Sähköalantyön-

Sähkötarvikkeet, työkalut ja mittarit
o sta n e v er k k ok au p as tamme

www . f i n n p ar t t i a. f i

Finnparttia Oy, Joutnantie 76, 25500 Perniö, puh 02 727 200, www.finnparttia.fi
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KURSSIT
KURSSIT ASPAURAKKALASKENTAOHJELMASTA
Nämä kurssit on tarkoitettu kaikille sähköistys- ja sähköasennusalan jäsenille, jotka ovat
käyneet urakkalaskentakurssin tai muuten hallitsevat urakkalaskennan perusteet.

14.11.2015 Jyväskylä, Sokos Hotel Alexandra
hakuaika päättyy 6.11.2015

ut
jo ottan
Oletko

n?

käyttöö

Uudet säännöt
– Uudet mahdollisuudet

12.12.2015 Tampere, Sähköliiton toimisto
hakuaika päättyy 4.12.2015
ta esimerkkien avulla.

SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus

Tilaisuudet alkavat klo 9.30 tulokahvilla, varsinainen opetus alkaa klo 10.00 ja päivä

3. painos, 2015, 69 sivua. Hinta 76,80 € (+ alv 24 %)

Kurssilla opetetaan uuden ohjelman käyttöä, työmaan perustamista ja urakanlaskemis-

päättyy klo 16.00 päiväkahviin.
Osallistujalla tulisi olla mukana oma tietokone, johon on valmiiksi asennettu urakkalaskentaohjelma. Asennus- ja käyttöohjeet: www.sahkoliitto.fi/jäsenpalvelut/jäsenedut.
Lue huolellisesti ohjeet ennen kurssille tuloa.
Liitto korvaa osanottajille ruokailut sekä matkakulut, mikäli niitä syntyy, kotipaikkaa lähinnä olevalle kurssipaikalle julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa
käytettäessä auton kuljettajalle 0,23 €/km.

Sähkötyöturvalllisuusstandarin SFS 6002 uusi
painos on julkaistu. Standardin säännöt on
tarkistettu ja saatettu ajan tasalle. Kun otat
käyttöön uuden standardin, voit käyttää myös
sen antamia uusia mahdollisuuksia.
Hintoihin lisätään alv 24 % ja toimituskulut hinnastomme mukaisesti.

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

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
Malminkatu 34, PL 130, 00101 Helsinki
Puh. 09 1499 3353, sales@sfs.ﬁ, www.sfs.ﬁ

ELLEDNINGEN

När ingenting är nog
Diskussionerna under kaffe-

inlämnad asylansökan om hen

illusioner om Finlands ekonomis-

kostnadskonkurrensförmågan re-

mit mycket gott både i elnäts-

pausen på alla finländska arbets-

har id-papper. Utan id-papper

ka läge. Det verkar vara alla par-

dan från början av år 2016, dvs.

och andra elbranscher. Jag vill
påminna om att det nu är dags

platser har säkert främst hand-

är tidsgränsen sex månader. För

ters önskemål att tvångslagarna

ett år före de övriga föreslagna

lat om flyktingsituationen. När

asylsökande ska samma arbets-

om försämrade arbetsvillkor inte

åtgärderna.

det plötsligt uppenbarar sig lika

villkor tillämpas som för andra

skulle träda i kraft. Jag tror att

mycket folk som i en medelstor

arbetstagare så att ingen låglöne-

hela Finland skulle vinna på att

stormen Valio prövade det fin-

tagarna för den följande tvåårs-

stad från en främmande kultur

marknad ska uppstå. Inflyttarna

organisationerna utöver konkur-

ländska eldistributionsnätets

perioden. Om det finns flera ar-

och som inte talar vårt språk är

får inte lämnas utanför arbets-

renskraft uppnår en lösning som

hållbarhet och nätmontörernas

betarskyddsaktiva på arbetsplat-

det förståeligt att förvirringen är

marknaden. Regelbundet arbete,

tryggar löntagarnas ställning. Vi

yrkeskunskaper. Även om närma-

sen ska ett val av arbetarskydds-

stor i början.

likvärdighet och jämlikhet är al-

behöver absolut en förbättring

re 170 000 hushåll var utan el

ombud ordnas under novem-

las rätt oavsett nationalitet eller

av sysselsättningsläget och öka-

en kortare tid kunde även stör-

ber-december.

orsaken till vistelse i landet.

de investeringar, men det måste

re fel repareras inom skälig tid

ske så att oket fördelas jämnt på

med hjälp av stenhårda proffs.

martti alakoski

de olika parterna, inte enbart på

Det bästa var ändå att det inte

ordförande

löntagarna.

inträffade några värre olyckor un-

Det är klart att vi som medlemmar i EU sköter vår andel av
flyktingproblemet. Även om det
innebär stora utmaningar ver-

i skrivanDe stund är förhand-

kar det även på olika håll i lan-

lingarna om en arbetsmarknads-

det finnas tillräckligt med tomma

lösning/samhällsfördrag alltjämt

inkvarteringslokaler som nu kom-

oavslutade. Även om löntagarrö-

att det viktigaste elementet för

mer till nytta, åtminstone för en

relsen har gått med på skäliga

att förbättra konkurrenskraften

vid röjningsarbetet efter en storm

tid framöver.

lönekrav och många besparing-

– produktiviteten – har hamnat

inträffar oftast de allvarligare ar-

der reparationsarbetena denna
gång. Erfarenheten visar att just

ar känns det som att ingenting är

i skymundan i regeringens för-

betsolyckorna. Kanske stormar-

ningsläge måste resurserna ökas

nog för Sipiläs regering. Löntaga-

slag, medan huvudvikten läggs

na under de senaste åren lärt oss

för att vi ska kunna sysselsät-

rens skinn är nu verkligen hotat.

på en försämring av arbetsvillko-

att nätmontörernas liv och hälsa

ren. FFC:s förslag om en delvis

är lika värdefulla som alla andra
elkonsumenters.

Trots Finlands svåra sysselsätt-

ta de asylsökande. Enligt dagens
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Det är verkligen beklagansvärt

Jag skulle önska att Sipiläs re-

lagstiftning kan en asylsökan-

gering förstår att löntagarsidan

överföring av arbetsgivaravgifter-

de börja jobba tre månader efter

inte har några som helst falska

na på löntagarna skulle förbättra
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att bereda sig på att utse ett arbetarskyddsombud bland arbets-

Arbetarskyddet har åstadkom-

CTC

Sievi GT Roller+ S3

Statiivi

Koot: 36-47

Sievi GORE-TEX
Performance Comfort
– mukavuutta
kosteisiin olosuhteisiin
®

Fe

Vesihöyry

GORE-TEX ®-vuori on edelleen markkinoilla ainutlaatuinen vuorimateriaali, joka antaa jalan hengittää, mutta
pitää samalla kosteuden jalkineen ulkopuolella. Sievi
GORE-TEX ® Performance Comfort -jalkineet sopivat
erityisen hyvin vaihteleviin, kosteisiin olosuhteisiin.

Fe

Nahka
Vesipisarat
GORE-TEX ®
-kalvo

GT 2 S2
Koot: 35-39
Fe

GT 7 S3
Koot: 36-38
CTC

Kangasvuori
GT 2 XL S2
Koot: 39-47

GT 7 XL+ S3
Koot: 39-47

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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Käännä vipua ja
kytkentä on valmis!

Power-Turn Technology
Designed by Phoenix ConTaCT

Tärinänkestävä johdinliitäntä

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

