
sähköalojen ammattiliiton jäsenlehti | joulukuu 10 | 2015

60
vuotta

Sähköliitto kiittää jäsenistöä
ja yhteistyökumppaneita
sekä toivottaa Antoisaa Joulua
ja Voimia Vuodelle 2016!

Jäsenedut sivuLLA 15–18, ota talteen!



OlisikO tänä jOuluna aika muistaa
työkaveria? anna hänelle huippulahja,
ammattiliitOn vankka tuki ja turva

työelämän Ongelmatilanteissa. kerrO
sähköliitOsta ja eduista, jOtka hän liitOn
jäsenenä saa. jOs hän päättää liittyä
maksavaksi jäseneksi suOsituksestasi,

muistaa jOulupukki sinuakin.

mistä on kyse, Sähköliiton järjestösihteeri

kaiSa järVenSiVu sekä järjestö- ja nuoriso-

vastaava juha jumiSko?

– Kyse on koko ensi vuoden kestävästä jä-

senten värväyskampanjasta. Sähköliitto palkit-

see jäseniään jokaisesta suosittelun kautta tul-

leesta uudesta sopimusalajäsenestä.

mitä värvääjä saa?

– S-ryhmän 20 euron lahjakortin ja tieten-

kin hyvän mielen siitä, että on saanut kaverin

hyvään ammattiliittoon, joka valvoo jäsentensä

etuja. Paras palkinto on saada hoidettua kave-

rin edunvalvonta ja työttömyysturva kuntoon.

kampanja ei koske oppilasjäseneksi liitty-

viä.

– Maksavaksi jäseneksi voi ja kannattaa liit-

tyä jo, kun työskentelee opiskelun ohella – eli

siis jo esimerkiksi osa-aikatyön, palkallisen

harjoittelun tai kesätyön aikana. Opiskelija-

na tehdyn työn ei tarvitse olla sähköalan työtä.

Kun liittyy varsinaiseksi jäseneksi, saa kaikki

jäsenedut ja pystyy kartuttamaan töistä ansio-

päivärahaan tarvittavaa työssäoloehtoa. Näin

opiskelijalla voi olla mahdollisuus ansiopäivä-

rahaan heti valmistuttuaan.

kaikki varsinaisen jäsenen liittymislomak-

keen täyttävät ovat siis kampanjassa mukana?

– Kyllä. Pitää vain muistaa täyttää suositte-

lijan nimi ja syntymäaika tai jäsennumero niil-

le varattuun kohtaan sähköisessä liittymislo-

makkeessa, joka löytyy www.sahkoliitto.fistä.

monella jäsenellä on varastossa perinteisiä

paperilomakkeita työpaikan uusille kavereille

annett vaksi. tekeekö niillä enää mitään?

– i ta liittymisilmoitus/perin-

täso t edes läh-

detty muuttamaan, sillä niitä on maailmal-

la niin paljon. Jäseneksi liittyminen käy oikein

hyvin myös vanhaan malliin. Lomakkeeseen

täytyy vain muistaa kirjoittaa selvästi suositte-

lijan nimi ja jäsennumero tai syntymäaika, jot-

ta lahjakortti löytää oikeaan osoitteeseen.

myös uudet, värvätyt jäsenet voivat voittaa.

mitä uusi jäsen saa?

– Vahvan tuen työelämässä. Hyvin neuvo-

tellut työehtosopimukset. Luottamusmiehen

ja työsuojeluvaltuutetun tuen ja palvelut työ-

paikalla, mitä liittoon kuulumattomana ei saa.

Uusi jäsen pääsee osaksi paikallista alueellis-

ta ammattiosastoa ja sitä mukaa mukaan lii-

ton toimintaan.

juu, uusi jäsen saa Sähköliiton hartiat taak-

seen, mutta mitä juuri tähän kampanjaan liit-

tyvää?

– Sähköliitto arpoo neljä kertaa vuodessa

uusien jäsenten kesken tablettitietokoneen.

Kun jäsenmaksu on hoidettu, uusi jäsen on

mukana tabletin arvonnassa.

jäsenhankintahan on jatkuva prosessi ja

tehtävä, joka kuuluu jokaiselle sähköliittolai-

selle. miksi nyt tällainen kampanja?

– Keskusjärjestötasolla havaittiin liittojen

jäsenmäärissä laskua. Siksi kaikki kolme pal-

kansaajakeskusjärjestöä eli SAK, STTK ja Aka-

va käynnistivät yhdessä Mikä fiilis -imagokam-

panjan, jonka täydennykseksi liittojen piti jär-

jestää omien resurssiensa mukaan omia kam-

panjoitaan. Tottahan hienoista jäsenmäärän

laskua havaittiin myös meillä ja Sähköliiton

hallitus teki päätöksen, että siihen pitää heti

puuttua.

eli heti puututtiin, kun asia on huomattiin?

– Kyllä. Yleinen ta-

louden tilanne ja kor-

kea työttömyys vaikut-

tavat jäsenmääriin vähän

joka alalla, siksi Sähkölii-

tossa koettiin tärkeäksi käyn-

nistää erityinen kampanja. Toi-

saalta keskusjärjestöiltä tuli vies-

tiä, että etenkään nuoret eivät vält-

tämättä hoksaa liittyä ammattiliittoon. Ja

tämä puhtaasti syystä, että kukaan ei ole ker-

tonut heille, mitä liitot tekevät ja miten ne

vaikuttavat.

työn alla on erilaisia juttuja, joilla saatai-

siin nostettua järjestäytymisastetta sähköis-

ten alojen työpaikoilla.

– Järjestä työpaikkasi -kampanjallahan

olemme jo aloitelleet. Sen tarkoitus on,

että työpaikoille valitaan luottamusmies

ja perustetaan työhuonekunta.

ammattiosastojen pitäisi ottaa oh-

jat käsiinsä?

– Olisi toivottavaa, että ammattiosastot ot-

taisivat vielä enemmän roolia jäsenhankin-

nassa alueellaan ja ihan konkreettisesti hal-

lituksensa kokouksessa linjaisivat toimenpi-

teet, joilla aikovat asiassa alueellaan edetä.

Siellä on paras tieto työpaikoista. Jäsenkiin-

nittyminenhän tapahtuu parhaiten työpaikal-

la. Ainakin pitäisi olla selviö, että luottamus-

mies muistaisi siellä suositella jäsenyyttä.

mitä liiton toimisto tekee?

– Yritämme tuottaa tietoa, ideoita ja ma-

teriaalia ammattiosastojen toiminnan tueksi.

Seuraavaksi esimerkiksi tammikuussa kartoi-

tamme sähköisten alojen työpaikkojen järjes-

tetta. Sähköinen kysely toimitetaan

postitse työpaikkojen luottamus-

ehille ja kyselyn tuloksia hyödyn-

etään järjestäytymisen edistämistä

ukevassa kampanjassa.

mahdolliset uudet jäsenet löy-

tyvät työpaikoilta. miten muu-

ten heidät voi tavoittaa?

– Virittelemme parhaillaan

verkkoja yrityksen kanssa, joka

pystyy toimittamaan meille po-

tentiaalisten jäsenten yhteystie-

dot. Eli sähköisillä aloilla työs-

kenteleville henkilöille, jotka

eivät vielä ole jäseniä, on lä-

hitulevaisuudessa lähdössä värväyspostia.

entä ammattiin valmistuvat? oppilasjäse-

nyyden muuttaminen täysjäsenyydeksi saat-

taa helposti unohtua, kun koulun loputtua

on niin monta muutakin asiaa mielessä.

– Ammattiin valmistuneiden jäsenkiinnit-

tymiseen panostetaan erityisesti. Ensi kesäk-

si on päätetty palkata toimistolle työnteki-

jä, joka soittaa valmistuneille ja muistuttaa

liiton jäsenyyden tärkeydestä heti sieltä työ-

suhteen alusta lähtien.

miten aktiivit saavat kampanjasta tietoa?

– Jäsenhankinta-asia tulee esille kaikil-

la Sähköliiton kursseilla ja etenkin luotta-

musmieskursseilla. Ei voi korostaa tarpeek-

si, kuinka tärkeää jäsenhankinta on ja kuin-

ka oleellinen osa luottamusmiehen tehtävää

on käydä aina uudestaan ja uudestaan uusil-

le työkavereille kertomassa, minkä takia jä-

senyys on niin tärkeää.

niin miksi se jäsenyys olikaan tärkeää?

– Nimenomaan nyt, kun maan hallitus

ajaa läpi pakkolakeja ja EK seisoo vah-

vasti niiden takana, myös ammattiliit-

tojen pitää olla vahva pelaaja, jotta

saamme yhdessä torpattua yksipuoli-

set heikennykset. Jotta me voimme

vaikuttaa pelin kulkuun, on järjes-

täytymisasteemme oltava mah-

dollisimman korkea.

ttavaks

Toki toki. Virallista lii y

opimus-nimistä lomaketta ei nyt ede

täytymisast

sähköp

mie

ne

tu

VärVää työkaVerisi
liittoon!

Paras joululahja
:

– Nyt hoidetaan yhdessä kaverinkin
edunvalvonta ja työttömyysturva kuntoon,
toivovat jäsenhankintakampanjan
puuhatontut JoNNa HeiNiluoma, JuHa
Jumisko ja kaisa JärveNsivu.
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SÄHKÖJOHTO

Sähköliitto on
hyvä joukkuepelaaja
Sähköliiton 60-vuotisjuhlaedus-

tajisto kokoontui marraskuun lopuil-

la Tampereelle ja keskusteli hyvässä

hengessä lähinnä ammattiosastojen

tekemistä esityksistä. Sääntömääräi-

selle kokoukselle kuuluvat asiat nui-

jittiin puheenjohtaja Seppo Fahlströ-

min toimesta tottuneesti ja sujuvas-

ti päätöksiksi ja pöytäkirjaan mer-

kattavaksi.

Juhlaedustajisto nimesi Sähkö-

liiton kunniapuheenjohtajiksi kaksi

edellistä liiton puheenjohtajaa, Sep-

po Salisman ja lauri lylyn. Kiitos-

puheessaan Lyly luonnehti Sähkö-

liiton jäsenkuntaa ammattitaitoisik-

si, asiansa osaaviksi ja hyvin koulu-

tetuiksi ammattilaisiksi, joita iden-

titeetti sitoo liittoon. Hän myös kiit-

ti jäsenistöä koko ay-liikkeen eteen

tehdystä työstä; ”Sähköliitto on hyvä

joukkuepelaaja”.

SAMAnAikAiSeSti, kun Sähkölii-

ton edustajisto oli koolla Tampereel-

la yhä lumisemmiksi käyvissä mai-

semissa, Suomessa sähkökatkois-

ta kärsi jopa 70 000 taloutta. Mär-

kiin puihin satanut sankka ensilu-

mi jäätyi kiinni ja taivutti tuhansia

puita sähkölinjoille. Kaikki saatavil-

la olevat verkostoasentajat olivat var-

masti täystyöllistettyjä vuorokausi-

en ajan. Monet edustajiston jäsenet-

MArtti AlAkoSki

Sähköliiton puheenjohtaja
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Vaali työkykyä!

Työmarkkinoilla kuohuu

Juhlaedustajisto Tampereella

Sähkön suurmiehet

Joululukemista

Jäsenedut – ota talteen!

Joulutervehdykset

Matti Ahde 70 vuotta

Työttömyyskassa

Kurssit

Osastot toimivat

Elledningen

Jouluristikko

kin vilkuilivat kellojaan, kun tiesivät,

että heillä olisi käyttöä myös työpai-

koillaan päivänpolttavissa viankor-

jaustöissä.

Vaikka maakaapelointi etenee

koko maassa, joka vuosi talvi yllät-

tää ilmajohtoverkkojen varassa ole-

vat sähkönkuluttajat ja heille säh-

köä toimittavat jakeluyhtiöt. Niitä

on noin sata ja ne ylläpitävät lähes

385 000 kilometriä ilmajohtoverk-

koa. Kantaverkkoa ylläpitävä valtio-

enemmistöinen Finngrid vastaa noin

15 000 kilometristä.

Maakaapelointi on kallista puu-

haa, mutta sähkönsaanti monesti

elintärkeää. Täytyy toivoa, että myrs-

kyihin ja lumentuloon varaudutaan

ennakolta entistä tehokkaammin.

Tämä tarkoittaa myös, että sähkön-

jakelussa on oltava riittävästi työnte-

kijöitä, jopa pahan päivän varalle.

itSenäiSyySpäiVää edeltäväl-

lä viikolla selvisi, ettei niin sanottua

yhteiskuntasopimusta eli työmark-

kinasopimusta saatu maaliin vaan

Elinkeinoelämän Keskusliitto vetäy-

tyi neuvottelupöydästä.

Neuvottelujen päättymistä edelsi

turhanpäiväinen sanailu siitä, pitää-

kö kaikkien ammattiliittojen sitoutua

neuvotteluprosessiin vai vasta arvioi-

maan mahdollista aikaansaatua neu-

vottelutulosta. Mielestäni on turha

tuomita ketään ennakkoon, koska ei

ole ollut neuvottelutulosta, jota oli-

si voitu ammattiliitoissa arvioida ja

miettiä siihen sitoutumista.

ek:n julkitulo, jossa järjestö ilmoit-

ti, että meneillään olevat neuvotte-

lut keskitetystä sopimuksesta ovat

järjestön viimeiset, ei neuvottelutak-

tisesti ollut rakentavaa. Pitääkö kui-

tenkin julkituloa miettiä hyvin harki-

tuksi? Ehkä EK halusikin neuvotte-

lujen päättyvän, jolloin se voi jäädä

odottamaan hallituksen pakkolaki-

en voimaantuloa. Lait ilmeisesti tu-

levat paremmin täyttämään EK:n ta-

voitteet.

SAK ilmoitti puolestaan tekemän-

sä esityksen, eli merkittävän aloit-

teen nollalinjasta ja niin sanotus-

ta Suomen mallista olevan voimassa

7. joulukuuta saakka, jolloin SAK:n

hallitus kokoontui arvioimaan tilan-

netta.

Pääministeri juha Sipilä kuiten-

kin totesi, ettei keskusjärjestöjen vä-

lisiä neuvotteluja ollut mahdollisuus

jatkaa ja näin SAK:n tekemä esi-

tys jäi käyttämättä. Näin SAKn hal-

litus totesi tarjouksen rauenneen

ja arvioi pakkolakien kiinnostavan

EK:ta enemmän kuin työmarkkina-

ratkaisun.

SAK on kuitenkin valmis jatka-

maan neuvotteluja, jos EK:n tahto-

tila muuttuu esimerkiksi hallituk-

sen vedettyä pois pakkolakien val-

mistelun.

sähköliiton 60-vuotisjuhlaedustajiston kokoontuessa Tampereen rosendahlissa syksy

vaihtui äkkiä talveksi ja massiivinen ensilumi katkoi sähköjä varsinkin Pirkanmaalla ja

keski-suomessa. lisää edustajiston tunnelmista sivuilla 6 – 9.
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KOETINKYNÄ

Ay-liikkeen
pitää
uudistua!

Mielestäni pakkolakien poisvetä-

minen ja äärimaltillinen, keski-

tetty, useampivuotinen työmarkkina-

ratkaisu olisi kaikille osapuolille pa-

rempi vaihtoehto kuin työtaistelu-

jen rikastamat pitkät ja vaikeat liitto-

kierrokset.

Tuleva kevät näyttää, mihin olem-

me menossa. Onko käymässä niin

että lakko-oikeus käytännössä me-

netetään, jos työtaistelut tulevaisuu-

dessa vesitetään ja rikkurityövoiman

käyttö sallitaan. Nyt ammattiyhdis-

tysliikkeen pitää näyttää, että jos tar-

ve vaatii, niin torilla tavataan!

Ay-liike on muutoksen edessä.

Uusi keskusjärjestöhanke on ensim-

mäinen askel. Minusta tämä haas-

teellinen hanke pitää viedä onnistu-

neesti loppuun asti.

Tulevana keväänä Sähköliiton

edustajisto päättää Sähköliiton liitty-

misestä uuteen keskusjärjestöön, jon-

ka nimestäkään ei ole vielä tietoa.

Tämäkään merkittävä päätös ei tosin

yksin riitä uudistamaan ay-liikettä.

Seuraava askel lienee liittojen työt-

tömyyskassojen yhdistäminen. Se-

kään ei tule olemaan helppoa; siitä

on jo saatu esimakua muutamien yri-

tysten tiimoilta.

Ammattiliitoilla ei ole vara nostaa

kokonaisjäsenmaksuaan. Uusien jä-

senten saanti on nyt jo haasteellis-

ta. Ammattiliitojen jäsenmaksun ko-

rotuspaineet ovat seurausta korkeasta

työttömyydestä. Mielestäni tarpeeksi

suuri työttömyyskassa tasaisi eri alo-

jen työttömyysvaihteluiden seurauk-

sia. Nyt pitää uskaltaa ottaa käyttöön

uusia ratkaisumalleja.

Ammattiliittojen ja �osastojen on

aika tehdä muutoksia rakenteisiin-

sa ja toimintatapoihinsa. Uskonkin,

että osastojen koko ja lukumäärä tu-

lee muuttumaan selvästi lähivuosina.

Myös koko ay-liikkeen on uudistutta-

va. Jollei sitä tehdä itse, muutoksen

tekevät ulkopuoliset tahot ja silloin

omiin asioihin ei voi itse vaikuttaa.

(Kirjoitus on lyhennelmä

Seppo Fahlströmin edustajiston

avauspuheesta.)

TeksT i : LEENA HUOVILA / TTL

Työterveyslaitoksen tutkimuksen

mukaan työkyvyn edistäminen on

tärkeätä jo työuran alkutaipaleella.

Tutkimustulokset osoittavat, että

työkyky heikkeni jo ennen varsi-

naista keski-ikää 31 ja 46 ikävuo-

den välillä. Erityinen haaste on yl-

läpitää työttömien työkykyä.

Tulosten valossa merkittävik-

si työkykyä ylläpitäviksi tekijöik-

si osoittautuivat hyvä terveys, koh-

tuulliset elintavat, normaalipai-

noisuus, positiivinen suhde työtä

kohtaan, ammatillinen osaaminen

sekä työkykyä tukevat työolot.

Huonoa työkykyä 46-vuotiaana

puolestaan ennustivat työuran kat-

konaisuus ja epäterveelliset elinta-

vat – liikkumattomuus, tupakoin-

ti ja alkoholin kulutus – sekä li-

havuus.

Erityisesti fyysisesti kuormitta-

vassa työssä työkyvyn heikkenemi-

sen riskitekijöihin on ensiarvoisen

tärkeää tarttua riittävän varhaises-

sa vaiheessa.

VähiTEn TuTkiTTu ikäkausi

Työsuojelurahasto rahoitti tutkimus-

ta, jonka tavoitteena oli kuvata Työ-

terveyslaitoksella kehitetyn työkyky-

talomallin pohjalta työkyvyn kehitty-

mistä 31-vuotiaasta 46-vuotiaaksi.

Tutkimus selvitti, mitkä tekijät en-

nustavat ja tukevat hyvää työkykyä

ja toisaalta mitkä tekijät uhkaavat

työkykyä tai selittävät heikentynyttä

työkykyä varhaisessa keski-iässä.

Hyvä työkyky on keskeinen teki-

jä työssä jaksamisessa ja sen tuke-

minen mahdollistaa pitkän työuran.

Tämä on todettu useissa tutkimuk-

sissa, jotka ovat kohdistuneet työ-

uransa loppupuolella oleviin hen-

kilöihin.

Varhainen keski-ikä on ollut yksi

vähiten tutkittu ikäkausi työkyvyn ja

työssä jaksamisen näkökulmasta, ja

sitä tiedon puutetta tämä tutkimus

paikkasi.

Tutkimusaineisto oli Pohjois-Suo-

men 1966 syntymäkohortti (NFBC

1966), joka koostuu vuonna 1966

Pohjois-Suomessa, Oulun ja Lapin

läänissä syntyneistä henkilöistä.

Tutkimuksen pääpaino oli 31- ja

46-vuotiaille tehtyjen postikyselyjen

vastausten analysoimisessa. Kyselyt

kattoivat laajasti työkykyä, elintapo-

ja, terveyttä sekä työhön liittyviä ky-

symyksiä.

ElinTapoihin huomioTa

jo ammaTTiopinnoissa

Tulosten mukaan osa epäterveelli-

sistä elintavoista saattaa vakiintua

jo hyvin nuorena, kuten alkoholin-

käyttö, tupakointi, liikkumattomuus

ja huonot syömistottumukset.

Miesten terveydessä vaikutuk-

set näkyvät varhemmin kuin nais-

ten terveydessä, mutta molempien

sukupuolten työkyvyssä vaikutukset

näkyvät jo 46-vuotiaana.

Elintapojen merkitystä työky-

vyn ylläpidossa voitaisiin tutkijoiden

mukaan korostaa jo ammattiopin-

noissa. Lisäksi voitaisiin korostaa,

millaista erityistä terveyttä oma am-

matti vaatii ja mikä työkykyyn vai-

kuttaa.

Toimivat ja ratkaisukeskeiset

stressinhallintakeinot ja sosiaalinen

tuki voivat vähentää stressisyömis-

tä ja -juomista. Nämä taidot olisi

hyvä oppia mahdollisimman nuore-

na. Siksi niihin kannattaa panostaa

sekä oppilaitosten opetuksessa että

työpaikkojen työterveyshuollossa ja

työhyvinvointitoiminnassa.

kEhiTTämisidEoiTa

EnnalTaEhkäisyyn

Monilla työpaikoilla säännölliset

työterveyshuollon tarkastukset aloi-

tetaan liian myöhäisellä iällä. Tulos-

ten mukaan terveyden, työkyvyn ja

elintapojen tukeminen pitää aloittaa

ennaltaehkäisevästi kyllin varhain.

Keski-iän työkyky on yhteydessä

toimintakykyyn myös eläkeiän ylit-

tämisen jälkeen, joten vaikutukset

ulottuvat pitkälle tulevaisuuteen.

Tutkimuksessa tuotettiin lukuisia

kehittämisideoita työpaikoille, työ-

terveyshuollolle ja työntekijälle.

Työpaikoilla kannattaa esimerkik-

si kiinnittää huomiota työntekijöi-

den osaamisen ylläpitämiseen koko

työuran ajan, mutta erityisesti nuo-

relle ja keski-ikäisille se on tärkeää.

Työpaikkojen kannattaa kiinnit-

tää huomiota avoimeen johtamiseen

ja työntekijöiden kuulemiseen. Vas-

tuun antaminen ja oman työn suun-

nittelu parantavat työntekijöiden

motivaatiota.

jo varhaisessa keski-iässä

Työkykyä edistettävä

sEppo FahlsTröm

Edustajiston puheenjohtaja

Toimivat ja ratkaisukeskeiset
stressinhallintakeinot ja
sosiaalinen tuki voivat
vähentää stressisyömistä ja
-juomista. Nämä taidot olisi
hyvä oppia mahdollisimman
nuorena.
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Työterveyshuoltoa suositellaan

hyödyntämään työkykyindeksiä ja

sen kaikkia osioita ikääntyneiden

työntekijöiden ohella erityisesti kes-

ki-iän kynnyksellä olevien työkyvyn

selvittämiseen.

Suunnitelmallinen työkyvyn ke-

hittymisen seuranta mahdollistaa

varhaiset ratkaisut työpaikalla sekä

muut tukitoimet kuten kuntoutuk-

seen ohjaamisen, osaamisen ja elin-

tapojen tukemisen ja siten mahdol-

listaa pitkää työuraa.

Työntekijöitä itseään pitää tu-

kea aktiivisten ja ratkaisuihin pyrki-

vien stressinhallintakeinojen käyt-

tämiseen esimerkiksi stressisyömi-

sen ja -juomisen ehkäisemiseksi.

Koska paino näyttää helposti nou-

sevan keski-iän kynnyksellä, työnte-

kijöiden kannattaa aktiivisesti kiin-

nittää huomiota terveyskäyttäytymi-

seensä, liikkua riittävästi ja syödä

terveellisesti.

Työntekijälle aktiivinen oman

osaamisen ylläpito ja myönteinen

suhde työhön ovat tärkeä osa työky-

kyä, hyvinvointia ja pysymistä työ-

elämässä. Näin työkykykin säilyy pa-

remmin.

Yhä useampi SAK:lainen työnte-

kijä on kiinnostunut luottamus-

tehtävästä omalla työpaikallaan.

Joka viides SAK:n jäsentutkimuk-

seen vastannut ottaisi vastaan luot-

tamustehtävän. Kymmenen vuot-

ta sitten luottamustehtäviä toivoi 13

prosenttia tutkimukseen osallistu-

neista ammattiliittojen jäsenistä.

– Työelämä on muuttunut kym-

menessä vuodessa entistä epä-

varmemmaksi. Monissa yrityksis-

sä on käyty useita yt-neuvottelui-

ta viime vuosina, ja myös pätkätyöt,

nollatuntisopimukset sekä vuokra-

työ ovat yleistyneet. Näyttäisi siltä,

että yhä useampi haluaa olla vaikut-

tamassa vakaamman työelämän ja

työntekijöiden oikeuksien puolesta,

SAK:n kehittämispäällikkö Juha An-

tila pohtii.

Työelämän epävarmuus ja työn-

tekijöiden turvallisuuden tarve nou-

sevat muutoinkin esille jäsentutki-

muksessa.

– Ammattiliittojen jäsenet pitävät

työssään tärkeimpänä asiana työpai-

kan pysyvyyttä. He odottavat oman

liittonsa huolehtivan työsuojelus-

ta ja työoloista sekä turvaavan työt-

tömyyden kohdatessa. Näissä teh-

tävissä jäsenet myös arvioivat liitto-

jen onnistuneen melko hyvin, Anti-

la kertoo.

lisää luoTTamusmiEhiä

piEniin yriTyksiin

SAK:n jäsentutkimuksesta selviää

myös, että luottamusmies tai vas-

taava henkilöstönedustaja on kor-

keintaan puolella alle kymmenen

henkeä työllistävistä yrityksistä.

Erityisen huono tilanne on kulje-

tusalalla, jossa vain noin joka kol-

mannessa pienessä yrityksessä on

luottamushenkilö.

– Jos hallitus haluaa kehittää pai-

kallista sopimista, tarvitaan pie-

niin yrityksiin lisää luottamusmie-

hiä. Valtaosa eli lähes 95 prosenttia

Suomessa toimivista yrityksistä työl-

listää yrityksessään vähemmän kuin

kymmenen henkilöä, SAK:n kehit-

tämispäällikkö Juha Antila huo-

mauttaa.

SAK kartoittaa ammattiliittojen-

sa jäsenten työelämään ja edunval-

vontaan kohdistuvia odotuksia vii-

den vuoden välein. Huhtikuussa

tehtyyn tutkimukseen vastasi 2 000

SAK:laisten liittojen jäsentä.

SAK:n jäsentutkimus 2015 –

Kiinni liikkeessä on luettavissa

SAK:n verkkopalvelussa:

www.sak.fi/aineistot/tutkimukset/

muut-tutkimukset/kiinni-liikkees-

sa-2015-11-10

Operaatio Vakiduuni -kampan-

jan ajama nollatuntisopimus-

ten kieltämiseen tähtäävä kansa-

laisaloite luovutettiin itsenäisyyspäi-

vän alla eduskunnan puhemies ma-

ria lohelalle.

– Odotamme eduskunnan työelä-

mä- ja tasa-arvovaliokunnan ottavan

aloitteeseen myönteisen kannan, to-

teaa kansalaisaloitteen edustaja ja

Operaatio Vakiduunin kampanja-ak-

tiivi mika kolehmainen.

– Jokaisella kansanedustajalla

on nyt mahdollisuus arvioida omal-

ta osaltaan sitä, olisiko itse valmis

työskentelemään nollatuntisopimuk-

silla ja elämään siinä epävarmuu-

dessa, jota nämä sopimukset työn-

tekijälle aiheuttavat, linjaa Koleh-

mainen.

nollaTunTisopimuksilla

kiErrETään TyösuhdETurVaa

Tilastokeskuksen selvityksen mu-

kaan jopa 30 prosenttia nollatunti-

työsopimuksilla työskentelevistä te-

kee kokoaikaista työviikkoa.

– Esimerkiksi yksi Operaatio Vaki-

duunin kampanja-aktiivi nina kok-

kinen työskentelee yrityksessä, jos-

sa kaikilla noin 500 työntekijällä on

nollatuntisopimus. Voiko joku selit-

tää, miksi Nina, hänen työkaverin-

sa ja noin 26 500 muuta työnteki-

jää Suomessa tekee täyttä 7,5 tun-

nin päivää nollatuntisopimuksella?

Halutaanko tällä sopimusmuodolla

kiertää työehtosopimuksissa tai lain-

säädännössä määriteltyjä työsuhde-

ehtoja kuten esimerkiksi irtisano-

missuojaa. Tässä on selvä ristiriita,

Kolehmainen toteaa.

opiskElijaT haluTEssaan

nollaTunTisopimuksilla

– Kampanjamme tavoitteena on

vahvistaa pätkätyöläisen asemaa yh-

teiskunnassa. Siksi kansalaisaloit-

teella halutaan säätää lailla 18 tun-

nin minimiviikkotyöaika. Tästä voi-

daan poiketa vain työntekijän itse

sitä halutessa perustellusta syystä,

kuten opiskelujen takia. Tavoitteena

on, että työaika määritellään siten,

että se palvelee sekä työntekijän

että työnantajan tarpeita. Molempi-

en osapuolten oikeuksia kunnioite-

taan, Kolehmainen kertoo.

Operaatio Vakiduuni on Metallin

nuorten aloittama ja kansanliikkeek-

si kasvanut kampanja, jonka tavoit-

teena on parantaa pätkätyöntekijöi-

den yhteiskunnallista asemaa. Tam-

mikuussa 21 kampanja-aktiivia eri

toimialoilta laittoi vireille kansalais-

aloitteen nollatuntisopimusten kiel-

tämiseksi lailla. Lisätietoa kampan-

jasta osoitteessa www.operaatiova-

kiduuni.fi

Kansalaisaloitteen oli allekirjoit-

tanut 62 516, kampanjaan tuki-

joiksi oli ilmoittautuneita 4236 ja

Facebook-yhteisössä oli mukana

10 694 henkilöä.

Ei nollatuntisopimuksille!
-kansalaisaloite eduskuntaan

Luottamus-
tehtäviin
halutaan

K
uva:

E
M
M
I
K
A
LLIO

Hallitus ei pysty esittämään

pakkolakien vaikutuksista us-

kottavaa arviota. Lait vaikuttavat

toteutuessaan merkittävästi muun

muassa ostovoimaan, työllisyyteen

lyhyellä aikavälillä ja tasa-arvoon.

– Hallitus on esityksessään si-

vuuttanut nämä vaikutukset koko-

naan tai arvioinut ne virheellises-

ti, SAK:n ekonomisti Joonas Rahko-

la korostaa.

Hallituksen analyysiä pakkola-

kien vaikutuksista julkiseen talo-

uteen SAK pitää liian myönteise-

nä. Palkattomien arkipyhien, saira-

usajan palkka-alen ja vuosiloman

lyhennyksen hallitus on laskenut

tuottavan julkiselle sektorille suo-

rien säästöjen lisäksi epäsuoria ku-

luvähennyksiä työvoiman tarpeen

pienentyessä.

Rahkola huomauttaa, että epä-

SAK kiistää
pakkolait
suomen suurin palkansaajakeskusjärjestö sAk kiistää hallituksen esittämät perustelut ihmisoi-
keuksien rajoittamiselle pakkolakien kautta.
– Hallituksen pakkolakiesitys on vakavassa ristiriidassa perustuslain, eU-oikeuden ja suomea

velvoittavien kansainvälisten sopimusten kanssa. Ammattiliittojen oikeus työehtoneuvotteluihin
ilman ylärajaa on ihmisoikeus, sAk:n lakimies Jari Hellsten toteaa.

suorien säästöjen toteutuminen on

hyvin epävarmaa.

– Hallitus ei myöskään ota huo-

mioon pakkolakien haitallista vai-

kutusta työllisyyteen lyhyellä aika-

välillä, joka osaltaan lisää julkisia

kuluja.

Palkansaajien keskusjärjestöt

SAK, Akava ja STTK arvioivatkin

9.12. työ- ja elinkeinoministeriölle

jättämässä lausunnossaan, että pak-

kolait heikentävät julkista taloutta

alkuvaiheessa jopa 930 miljoonalla

eurolla vuodessa.

SAK:n Rahkola hämmästelee hal-

lituksen oletusta, ettei työehtojen

heikennyksillä olisi vaikutusta palk-

kaneuvotteluihin.

– On selvää, että ammattiliitot

pyrkivät työehtoneuvotteluissa kom-

pensoimaan pakkolakiheikennyk-

set palkankorotuksilla. Se vie käy-

tännössä pohjan hallituksen odotta-

milta työllisyysvaikutuksilta ja niihin

perustuvalta kestävyysvajearviolta.

PAkkolAit RAPAuttAvAt

työelämän tAsA-ARvoA

Hallitus ei ole tehnyt pakkolaeista

lainkaan sukupuolivaikutusten arvi-

ointia, vaikka esitykset heikentävät

selvästi naisten ja pienipalkkaisten

asemaa työelämässä.

– Lyhennetty vuosiloma, leikat-

tu lomaraha ja sairausajan palkan

alennus kaventavat kipeimmin jul-

kisen sektorin matalapalkkaisten

naisten toimeentuloa, Joonas Rah-

kola arvioi.

Myös yksityisellä sektorilla sai-

rausajan ansioiden leikkaukset vai-

kuttavat ankarimmin naisiin ja pie-

nipalkkaisiin, palkansaajakeskusjär-

jestöt toteavat lausunnossaan.
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Sähköliitto 60 vuotta

Edustajisto äänesteli
juhlan kunniaksi

Sähköliiton ja työttömyyskassan edustajisto kokoontui Tampereella
21.-22. marraskuuta. Se teki kunniaa liittonsa juhlavuodelle
äänestämällä ennätysmäisen monista osastojen tekemistä
esityksistä. Juhlan kunniaksi myös liiton entiset puheenjohtajat
Seppo Salisma ja Lauri Lyly nimettiin liiton kunniapuheenjohtajiksi.

Hotelli Rosendahliin kokoontunut 60-vuo-

tisedustajisto riehaantui äänestämään

kerran jopa äänestystavasta. Kokous käytiin

kuitenkin rakentavassa hengessä ja vain asi-

at riitelivät.

Juhlavaan iltajuhlaan huipentunut kokous

saanee ylimääräistä jatkoa keväällä, jolloin

edustajisto ratkaisee Sähköliiton liittymisen

uuteen keskusjärjestöön.

Avauspuheessaan edustajiston puheenjoh-

taja Seppo Fahlström vetosi uuteen keskusjär-

jestöön liittymisen ja työttömyyskassojen yh-

distämisten puolesta. Puheenjohtaja Martti

Alakoski muistutti ajankohtaiskatsauksessaan

Suomen poliittisista ja taloudellisista ongel-

mista. Ne koskettavat konkreettisesti myös

Sähköliittoa.

– Hallituksen kaavailemista pakkolaeis-

ta pidän koko ay-liikettä uhkaavimpana pai-

kallisen sopimisen laajentamista koskemaan

myös järjestäytymättömiä yrityksiä. Työehtoso-

pimuksilla ei ole enää virkaa, jos laki mahdol-

listaa tessin alle sopimisen, Alakoski totesi.

JäSenmakSu nouSee

1,40:Stä 145:een

Alakoski ilmaisi huolensa myös hallituksen

leikkauslistasta, jonka vaikutukset kohdistui-

sivat pahiten pienituloisiin. Hän listasi myös

korkean työttömyyden tuomia vaikutuksia lii-

ton ja työttömyyskassan toiminnassa.

– Vaikka meillä on kymmenen prosentin

työttömyys, Sähköliiton asema ja talous ovat

vahvalla pohjalla. Olemme pystyneet pitä-

mään liiton jäsenmaksuprosentin 1,4:ssä jo

yli 10 vuotta. Nyt Finanssivalvonta vaatii työt-

tömyyskassan vakavaraisuuden nostamista,

mikä edellyttää jäsenmaksun korotusta.

Edustajiston puheenjohtaja saikin kokouk-

sen edetessä nuijia pöytään pienen jäsenmak-

sukorotuksen. Ensi vuoden liittomaksuksi tuli

1,45 prosenttia tämänhetkisen 1,40:n tilasta.

Liiton osuus on 0,82, osastojen 0,15 + 0,05,

työtaistelukassan 0,03 ja työttömyyskassan

0,40 prosenttia.

oSaStoilta tuli

eduStaJiStoon monta eSityStä

Juhlavuoden kunniaksi ammattiosastot oli-

vat intoutuneet tekemään runsaasti esityksiä

edustajistolle. Merkillepantavaa oli, että täl-

lä kertaa moni esityksistä meni äänestyksissä

läpi. Historiallisen tiukka äänestys käytiin lii-

ton lomapaikasta Kaarniemestä, jonka kehit-

tämiseen Helsingin osasto 049 esitti lisäre-

sursseja. Kehittämisehdotus voitti hallituksen

säästeliäämmän esityksen yhdellä äänellä.

Kainuun osasto 040:n kolmella esityksel-

lä ei ollut yhtä hyvää menestystä. Edustajisto

ei lämmennyt sen paremmin Raimo Leinosen

esittelemille eläkeläiskerhoille, yksille vaali-

listoille kuin yksipäiväisille edustajistokoko-

uksillekaan. Toki ääntenlaskijat pidettiin liik-

keellä näidenkin ehdotusten tiimoilta. Myös

Jäsenpalveluasiain johtokunnan esitys liiton

toimintakertomusten ja tilinpäätösten julkai-

semisesta liiton kotisivuilla tyrmättiin.

Hyvinkään osasto 013:n ehdotus, jonka

mukaan liiton kokouksia ja kursseja voitaisiin

jatkossa järjestää myös laivalla, sai jo halli-

tuksenkin esityksessä kokeiluluontoisen kan-

natuksen, minkä edustajisto myös vahvis-

ti. Edustajiston kokous käytti arvovaltaansa

ja riipaisi hallituksen esityksestä liialliseksi

koetun holhouslausekkeen pois, äänestyksen

jälkeen tietysti.

aSialliSet hommat hoidettiin

Vuodelle 2016 kaavaillut painopisteet hy-

väksyttiin kokouksessa mukisematta, 2016

edustajiston vaalit ja hallinnon valinta etune-

nässä. Myös jäsenhankintaprojekti ja uuden

palkansaajakeskusjärjestön strategiaan vai-

kuttaminen nostettiin 1,45 prosentin jäsen-

maksun ohella painopisteiksi.

Edustajisto sai päättää isoista rahoista,

kun liiton toimintakertomus ja tilinpäätös hy-

väksyttiin. Myös tulevan vuoden toiminta-

suunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin lähes

esityksen mukaisena. Suunniteltua budjettia

kasvatti ainoastaan kokouksessa lisätty va-

raus edustajiston päätösmatkalle Viron Nar-

vaan tulevana kesänä.

Edustajiston hyväksymään vuoden 2016

vaalien vaalijärjestykseen tuli muutos, joka

juonsi juurensa eduskuntavaalien uusista

vaalipiirirajoista.

Sähköliiton aluejako vähenee nykyisestä

14:stä 12:een, kun Kymi ja Etelä-Savo yh-

distetään Kaakkois-Suomen alueeksi ja Poh-

jois-Savo ja Pohjois-Karjala yhdistetään Sa-

vo-Karjala alueeksi.

TekST i ja kuvaT: riitta kallio
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kahvi maistui pitkän kokouksen tauoilla. Tankkaamassa Martti alakoski, ari Huczkowski ja antti Heikkinen.

60
vuotta

Niilo Ojala äänestytti edustajistoa ja sai poistettua laivakokousten ”holhouslausekkeen”.

kaarniemelle lisäresursseja ehdottanut jari Räsänen (oikealla) sai kannatusta Seppo Miettiseltä ja

Sami Lindgreniltä (vasemmalla).

kainuun osaston Raimo Leinonen (etummaisena) toi edustajistoon monta osastonsa esitystä, joista suotuisimman

vastaanoton sai ehdotus edustajiston päätösmatkasta Narvaan.

Työttömyyskassan johtaja Tarja Ojalan ja liiton talouspäällikkö Marketta Toikkosen selkeistä budjettiluvuista ei

tarvinnut äänestää.

JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA



8 VA S AM A 1 0 / 2 0 1 5

Tampereella kokoontunut Sähköalojen ammattiliiton edustajisto on erittäin

huolissaan hallituksen esittämistä pakkolaeista ja paikallisen sopimisen li-

säämisestä. Edustajisto muistuttaa, että järjestäytymisvapaus ja työtaistelu-

oikeus ovat sekä kansainvälisten sopimusten että Suomen lakien turvaamia

työelämän perusoikeuksia.

Sähköliiton edustajisto tyrmää sellaiset paikallisen sopimisen lisäämisai-

keet, jotka tähtäävät työehtosopimusten alittamiseen. Tavoite näyttää olevan,

että työehtosopimusten tuoma turva vietäisiin työntekijöiltä ja näin romutet-

taisiin pikkuhiljaa koko sopimusyhteiskunta.

Edustajisto vaatii, että hallitus luopuu työehtojen heikennyksiin tähtäävis-

tä lakiesityksistä ja että hallitus pysyisi omalla tontillaan ja keskittäisi voi-

mansa Suomen kilpailukyvyn parantamiseen ja vientisektorin voimistami-

seen.

Sähköliiton edustajisto painottaa, että työttömyysturvan ja lomarahojen

leikkaukset sen paremmin kuin sairaslomakarenssien käyttöönototkaan eivät

ratkaise Suomen valtiontalouden ongelmia.

Edustajisto myös antaa tukensa PAU:n työtaistelulle Postin hurjia leikka-

uksia ja palkanalennuksia vastaan.

Sähköliiton edustajisto ilmaisee huolensa pakolaistilanteesta ja toivoo, että

äskeiset terroristihyökkäykset eivät vie suomalaisilta auttamishaluja. Edus-

tajisto allekirjoittaa SAK:n äskeisessä valtuustossa kuullun, valtuuston pu-

heenjohtaja Jarkko Elorannan vetoomuksen:

”Me tarvitsemme sopimista ja rakentamista, emme sanelua, pakottamista ja

repimistä. Me tarvitsemme perusarvojen puolustamista, emme pikavoittojen

tavoittelua. Me tarvitsemme vakauden ja yhteenkuuluvuuden vahvistamista,

emme vastakkainasettelua ja epävarmuutta. Me tarvitsemme ihmisarvon ja

ihmisoikeuksien puolustamista, emme niiden polkemista. Me tarvitsemme ih-

misyyden ylivaltaa taloudesta, emme talouden ylivaltaa ihmisyydestä. Jos an-

namme sen tapahtua, kadotamme ja tuhoamme sen kaiken, jonka eteen tässä

maassa ja maanosassa on tehty ääretön määrä työtä.”

60-vuotisjuhlaedustajiston kannanotto 22.11.2015:

Ei romuteta sopimus-
yhteiskuntaa!

GALLUP!
vasaman käytävägallup keräsi edustajien terveisiä 60-vuotiaalle
sähköliitolle ja suomen hallitukselle. kysely kertoi myös sen, että tuleva
joulu omistetaan perheelle ja perinteille.

janne heikkinen, 31, kajaani,

paikallis-Sähkö oy

– Terveiset ja onnittelut Sähköliitolle pitkästä

ja ansiokkaasta taipaleesta! Toivottavasti mah-

dollisimman moni liiton jäsen muistaa äänes-

tää seuraavissa liittovaaleissa.

– Maan hallitukselle lähetän onnittelut su-

juvasta takinkäännöstä. Vaalilupaukset ja ny-

kyiset päätökset eivät ihan ole linjassa. En oli-

si valmis oikeastaan mihinkään työelämän

heikennykseen.

– Joulua vietetään kotona pienellä porukal-

la. Kuusivuotias tytär odottelee kovasti jou-

lupukkia, joten eiköhän sellainen saata meil-

le tullakin.

ViLLe kangaS, 30, jyväskylä,

eltel networks

– Toivotan loistavaa jatkoa Sähköliiton tulevil-

lekin vuosille! Liitto on hoitanut hienosti hom-

mansa tähän asti. Itse olen ollut jäsenenä

vuodesta 2006 lähtien.

– Hallituksen kaavailemista leikkauksista

voisin itse pakon edessä suostua leikkaamaan

jotain lomarahoista. Tottakai edellytän tasa-

puolisuutta ja että johtajatasollakin osallistu-

taan talkoisiin

– Joulua vietän perheen kanssa kotosalla.

Meillä on kolme pientä lasta, jotka jo jännitty-

neissä tunnelmissa odottavat joulupukkia.

matti peLtonen, 27, harjavalta,

insta oy

– Lämpöiset onnittelut 60-vuotiaalle Sähkölii-

tolle ja hyvällä sykkeellä eteenpäin! Jäsenenä

ei ole ollut valittamista liiton toiminnasta.

– Hallituksen ei pitäisi tyrkyttää kaikille

heikennyksiä. Jos leikkauksia on pakko tehdä,

ne pitäisi toteuttaa yksilökohtaisemmin. Kai-

killa ei ole, mistä leikata.

– Joulu menee perheen kanssa. Meillä on

vuoden ikäinen muksu, joka ei onneksi vielä

joulupukkiakaan kaipaa. Jouluostokset kuuluu

tehdä kiireellä viime tingassa.

ari VäiSänen, 54, pori,

Vertek-Sähköpalvelu

– Sähköliitto on suurien haasteiden edessä.

Kiinnostus ammattiliittoja kohtaan on hiipu-

massa, tosin omalla työpaikallani kaikki kuu-

luvat liittoon.

– Hallituksen vauhti on liian kova ja siinä

hötäkässä tehdään järjettömiä ja poukkoile-

via päätöksiä. Itse olen palkkamaltin kannalla.

Asiat pitää panna kuntoon pitkässä juoksussa.

– Joulu menee kotona perheen parissa.

Nuorimmainenkin on jo 14-vuotias, joten aika

aikuismaiseen tapaan juhlitaan. Mitään yli-

määräistä lomaakaan ei ole odotettavissa.

– edustajisto päättää liittymisestä uuteen keskusjärjestöön jo tulevana keväänä, muistutti edustajiston

puheenjohtaja seppo Fahlström julkilausumavaliokunnan Tapio kuusistolle.
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Edustajistokokouksessa jaettiin perinteen

mukaan Sähköliiton numeroidut standaa-

rit vuoden aikana 50 ja 60 vuotta täyttäneille

ja täyttäville edustajiston jäsenille. Kaiverretul-

la hopealaatalla varustetut pöytäviirit 50-vuo-

tismerkkipäivän johdosta vastaanottivat Ulf-Pe-

ter Nyman ja Vesa Lindfors.

60-vuotissyntymäpäivän johdosta standaari

annettiin Seppo Jormanaiselle, Juhani Löfbackal-

le ja Kimmo Niroselle. Raimo Leinonen, 60, sai

ruusun, koska sääntöjen mukaan standaarin voi

saada vain kerran ja hän vastaanotti sellaisen

kymmenen vuotta sitten.

LyLy ja SaLiSma

kunniapuheenjohtajikSi

Edustajisto nimesi yksimielisesti liiton enti-

set puheenjohtajat Seppo Salisman ja Lauri Ly-

lyn Sähköliiton kunniapuheenjohtajiksi. Lylyn

ja Salisman oli molempien tarkoitus osallistua

Sähköliiton 60-vuotisjuhlaillalliselle liiton halli-

tuksen kutsumina. Salisma joutui valitettavasti

jäämään pois tilaisuudesta sääesteen vuoksi.

Kunniapuheenjohtajat nimitettiin nyt en-

simmäistä kertaa Sähköliiton historiassa. Ni-

mityksellä edustajisto halusi juhlistaa Sähkö-

liiton merkkivuotta.

SähköLiiton puheenjohtajiLLa

kySyntää muuaLLakin

Seppo Salisma toimi Sähköliitossa aluksi la-

kimiehenä 1976–1986 ja sittemmin puheen-

johtajana 1986–1997, kunnes siirtyi vakuu-

tusyhtiö Turvaan toimitusjohtajaksi. Hän jäi

eläkkeelle Turvan toimitusjohtajan tehtävästä

vuonna 2008.

Lauri Lyly puolestaan työskenteli Sähkölii-

tossa ensin energia- ja tietoliikennealan sopi-

mussihteerinä 1989–1997 ja sitten puheen-

johtajana 1997–2004. Sähköliiton puheen-

johtajana hän toimi 1997–2004, kunnes hä-

net kutsuttiin SAK:n edunvalvontajohtajaksi.

Lyly on toiminut SAK:n puheenjohtajana tou-

kokuusta 2009 lähtien.

TeksT i ja kuvaT: JONNA HEINILUOMA

Sähköliiton
merkkihenkilöitä
muistettiin
vuoden aikana 50- ja 60-vuotismerkkipäiviään viettäville edustajiston
jäsenille jaettiin kokouksessa sähköliiton numeroidut standaarit. sähköliiton
omaa merkkivuotta juhlistaakseen edustajistokokous nimitti liiton historian
ensimmäiset kunniapuheenjohtajat.

sähköliiton edustajiston puheenjohtaja seppo Fahlström, kukkalaitteen takana johdon assistentti Minna ahonen,

sak:n puheenjohtaja Lauri Lyly ja sähköliiton puheenjohtaja Martti alakoski.

Minulla oli suuri kunnia tulla kut-

sutuksi Sähköalojen ammattilii-

ton kunniapuheenjohtajaksi liiton edus-

tajiston kokouksessa viime kuun lopulla.

Edustajiston illallisen yhteydessä saama-

ni huomionosoitus tuli minulle täytenä yl-

lätyksenä.

Arvostan huomionosoituksen erit-

täin korkealle oman ammattiyhdistysura-

ni kautta. Olen ollut toisten valitsemana

henkilönä niin työpaikan luottamustehtä-

vissä, liiton toimitsijana ja puheenjohta-

jana kuin keskusjärjestön edunvalvonta-

johtajana ja puheenjohtajana. Olen etu-

oikeutettuna saanut kulkea läpi koko am-

mattiyhdistyskentän.

Kaikissa työtehtävissä olen havainnut

tarvitsevani aiemmista tehtävistä tullutta

osaamista. Ensiarvoisen tärkeässä roolis-

sa työurallani ammattiyhdistysliikkeessä

ovat tietenkin olleet perhe, hyvät työtove-

rit ja luottamushenkilöt. Muuten tämä ei

olisi ollut mahdollista. He ovat tukeneet

työtehtävissä, jakaneet osaamista, autta-

neet ja välillä pitäneet uudistushaluisen

jalat maassa.

Sähköliiton perustaneet alan ammattilai-

set tuskin osasivat aavistaa 30. lokakuu-

ta vuonna 1955 eli yli 60 vuotta sitten,

kuinka merkittävän järjestön he tuolloin

synnyttivät. Liitosta on vuosien saatossa

kasvanut todellinen sähköalan ammatti-

laisten edunvalvoja.

Sähköliitossa oleellista on aina ollut

edunvalvonnan ja järjestäytymisen lisäk-

si se, että liitto on myös sähköalalla työs-

kentelevien ammattilaisten ja ammattien

yhdistys. Sähköliiton jäsenyyteen liittyy

vahvasti ammatillisuus, ammatillinen yh-

teenkuuluvuus.

Tältä pohjalta Sähköliitto on kasva-

nut aika pienistä puitteista lähtien keski-

kokoiseksi ammattiliitoksi. SAK:n jäsen-

liitoksi se tuli 15 vuotta perustamisensa

jälkeen, mutta on nyt jo vuosikymmeniä

kuulunut SAK:n ydinperheeseen.

Vuosikymmenten varrella liiton toimin-

taa ovat haastaneet erilaiset muutokset,

kuten elävään elämään toki kuuluukin.

Esimerkiksi työnantajapuolen neuvottelu-

kumppanit ovat vuosien saatossa vaihtu-

neet moneen kertaan.

Tärkeää kuitenkin on, että ammattiyh-

distysliike itsessään pystyy uusiutumaan.

Näin siksi, että meidän on vastattava mo-

neen haasteeseen toimintaympäristös-

sämme. Megatrendejä ovat muun muassa

globalisaatio, digitalisaatio ja ilmaston-

muutos. Lisäksi meitä haastavat talous-

tilanne, joskus maan hallitus ja tietenkin

työnantajat.

Meillä on myös paljon puolustettavaa.

Kaikkea nykyistä kun ei pidä heittää ro-

mukoppaan ”vain muutos on pysyvää”

-sanonnan varjolla. Muutosta on aina ta-

pahtunut koko maailmanhistorian ajan,

mutta muutos ei saa olla itseisarvo.

Puolustettavaa meillä on esimerkik-

si nykyisessä hyvinvointiyhteiskunnas-

sa, jota ammattiyhdistysliike on ollut vah-

vasti rakentamassa Suomeen. Se ei ole

syntynyt itsestään ottaen huomioon, että

maailman noin seitsemästä miljardista

ihmisestä suunnilleen vain noin 100 mil-

joonaa ihmistä elää vastaavan tasoisessa

hyvinvoinnissa.

Olemme luoneet hyvinvointimme itse

sopien ja välillä vähän taistellenkin. Siksi

meidän pitää myös puolustaa ja kehittää

sitä. Se on Sähköliiton ja koko ammatti-

yhdistysliikkeen tehtävä myös tänään.

Eräänlaisessa puolustustaistossa pal-

kansaajat ovat olleet tänäkin vuonna, kun

maan hallituksen edellyttämänä olemme

hakeneet työehtojen heikennyksille, niin

kutsutuille pakkolaeille korvaavaa mallia

työmarkkinasopimuksesta. Maan hallituk-

sen ja työnantajien lisäksi haasteita neu-

votteluihin tulee aina myös omasta ken-

tästä, esimerkiksi liittojen antamista ah-

taista neuvottelurajoista.

Mutta toisaalta: palkansaajilla on aina

ollut kyky sopia asioista, kuten viime vuo-

sien Raamisopimus, Työllisyys- ja kasvu-

sopimus sekä eläkeratkaisu ovat osoitta-

neet. Sopiminen on vahvuus, jolla Suo-

mea ja Sähköliittoa rakennetaan myös tu-

levina vuosina.

Haluan vielä lopuksi SAK:n puolesta on-

nitella juhlavuottaan viettävää Sähköliit-

toa ja kiittää minulle suodusta huomion-

osoituksesta. Toivon, että voin kantaa

kunniapuheenjohtajan titteliä sen edellyt-

tämällä arvokkuudella.

vasemmalta oikealle ulf-Peter Nyman, seppo jormanainen, vesa Lindfors, juhani Löfbacka, kimmo Nironen

ja Raimo Leinonen.

Kunniaa yllätyksenä

LaURi LyLy
Sähköliiton kunniapuheenjohtaja
SAK:n puheenjohtaja

Lisää kuvia edustajiston juhlatunnelmista www.sahkoliitto.fi
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Sähkön suurmies
oli vaatimaton nero

TeksT i : sei ja penttilä

Sähkön suurmies
oli vaatimaton nero

kaarilamppujen hiilittäjiä Tampereelta vuoden 1896 vaiheilla.

K
uva:

Vapriikin
kuva-arkisto
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Sähkölle omistautuneet tiede-
miehet katsoivat aikoinaan kau-
as tulevaisuuteen. Kun sähkön

historian suuri nimiMichael Faraday
(1791-1867) vastasi Englannin ylähuo-
neessa pääministerin ihmettelyyn,mi-
tä hyötyä Faradayn keksinnöistä on,
tämä vastasi: ”Jonakin päivänä te voit-
te kerätä niiden avulla veroja.” Häntä
itseään kiinnosti kuitenkin tiede, ei ra-
ha.
Faradayn ansiota on muun muassa

sähkö- ja magneettikentän käsitteiden
syntyminen. Hän kehitti myös sähkö-
tekniikan toimivia laitteita, vaikka nii-
den kaupallisesta arvosta hän ei välit-
tänyt. Monet Faradayn kehittämät ter-
mit, kuten elektrolyysi, elektrodi, ano-
di, katodi ja ioni, ovat edelleen käytös-
sä ja tuttuja kaikille alan ihmisille.

TeollisTuminen alkaa
Vaatimattomasta kodista tuleva ja vain
alkeellisen koulutuksen saanut Fa-
raday aloitteli uraansa 22-vuotiaana
ja tyytyi vähään; palkka oli yksi gui-
nea viikossa ja asunto työpaikan ylä-
kerrassa mukaan luettuna lämmitys ja
kynttilät.
Vuonna 1831 Faraday osoitti säh-

kögeneraattorin toimintaperiaatteen.
Suomen suurruhtinaskunnassa puo-
lestaan oli silloin jo käynnistynyt yk-
si ensimmäisistä teollisuuslaitoksis-
ta, Finlaysonin puuvillatehdas Tam-
pereella.
1830-luvulla suomalaisten koteja

valaisi usein päre, pihkainen puu-
lastu, jonka luoma valo vastasi 20-50
kynttilää.
Euroopassa öljylamppu oli luonut

valoaan jo pitkään ja vuonna 1818 Hel-

Sähkön keksiminen ei yhtä miestä kai-

paa, mutta Michael Faraday oli ensim-

mäinen. Aalto-yliopiston sähköteknii-

kan emeritusprofessori Ismo Lindell huo-

mauttaa, että amerikkalainen fyysikko Jo-

seph Henry (1797-1878) hävisi vain niu-

kasti Faradaylle.

– Vaihtovirta puolestaan oli tulossa il-

man Nikola Teslaakin ja varmaan induk-

tiomoottorikin olisi pian keksitty. Fara-

dayn merkitys oli ilman muuta Teslaa

suurempi, kun Faradayn aikana ei ollut

niin paljon tutkijoita ja hänellä oli erin-

omainen virka tutkimuksen tekemiseen.

Suomessa oli vielä 1950-luvun alussa

paljon sellaisia asuntoja, joissa ei ollut

sähköä, viemäriä eikä vesijohtoa. Talvella

niissä oli lämmintä vain hellan tai uunin

vieressä ja vesi jäätyi yöllä ämpärissä.

1960-luvulla yhä useampi perhe saat-

toi hankkia kodinkoneita. Vuosikymme-

nen puolivälissä joka toisessa kodissa

oli jääkaappi ja pesukone. Nuoren per-

heen mietteitä kesäkuussa 1962: ”Keitti-

öön asennettiin samana päivänä, kun poi-

ka syntyi, pieni jalallinen jääkaappi. Keit-

tiöön saatiin myös valtavasti mukavuut-

ta tuova sähköliesi... Sen päivän muistan

selvästi, jolloin ensimmäistä kertaa val-

mistin kesäaikaan uuden sähkölieden uu-

nissa laatikkoruokaa...”

Amerikassa rakennetuista autoista oli

vuonna 1899 yli 40 prosenttia sähköau-

toja. Seuraavaksi eniten oli höyryautoja

ja vähiten polttomoottoriautoja. Vuoden

1901 sähköautolla ajomatka ilman välila-

tausta oli noin 300 kilometriä. Sähköau-

ton akut painoivat 110 kiloa. Kevyt polt-

tomoottoriauto huristeli parhaimmillaan

erilaisissa kilpailuissa.

Suomessa yksityinen henkilöautoilu oli

koko 1900-luvun alkupuolen ajan hyvin

vähäistä. 1920-luvulta lähtien linja-autot

ja pirssit helpottivat arkielämää. Yksityis-

autoilu oli mahdollista vain harvoille va-

rakkaille. Myös pirtukauppiaat (kieltolain

synnyttämä ammattikunta) suosivat yksi-

tyisautoja.

Nykyisin Suomessa on henkilöautoja

tuhatta asukasta kohden noin 600. Vii-

me syyskuussa teillä liikkui 878 ladatta-

vaa hybridiä ja 574 sähköautoa. Kaikki-

aan hybridejä on noin 13 250.

singissäkin määrättiin, että jokaisen
portin yläpuolelle tuli asettaa öljyl-
yhty. Kaupungin yleinen valaistus oli
kymmenien pienten öljylamppujen
varassa. Talviöiden pimeyttä lievensi
kuitenkin enemmän kaasuvalo, joka
tuli Helsinkiin 1860.

Rohkea näkemys sähkövalosTa
Lähtökohtana valon ja sähkömagne-
tismin yhteydelle pidetään Faradayn
vuonna 1845 tekemiä kokeita. Hän ha-
vaitsi tällöin valon polarisaation kier-
tyvän magneettikentän vaikutuksesta,
mitä nykyään kutsutaan faradayrotaa-
tioksi.
Huhtikuun 3. päivänä 1846 Faraday

joutui pitämään Royal Institutionin
perjantaiesitelmän toisen tiedemie-
hen sijasta. Puhuessaan aiheesta ”aja-
tuksia säteiden värähtelystä” hän eh-
dotti valon olevan sähkömagneettista
värähtelyä: ”Haluaisin esittää rohkean
näkemyksen siitä, että säteily on vä-
rähtelyä voimaviivoissa, jotka kytke-
vät yhteen hiukkaset ja ainemassat...”

lennäTin Toimii
Kun Faraday keskittyi valon ja sähkö-
magnetismin tutkimukseen, vauhdit-
tivat tekstiiliteollisuus ja höyrykone
hänen kotimaansa Englannin teollis-
tumista jo hyvää vauhtia.
Suomessa höyryvoima kytkettiin

teollisuuden voimanlähteeksi ensi
kerran vuonna 1844. Samana vuonna
asennettiin maan ensimmäinen käsi-
työn syrjäyttänyt paperikone Frenck-
ellin tehtaalla Tampereella.
Amerikassa puolestaan piirustustai-

teen professori Samuel Finlay Mor-
se (1791-1872) koki toukokuussa 1844
tähtihetken, kun hänen kehittämän-
sä ensimmäinen sähkölennätinyhte-
ys lähetti sanomansa ”What hath God
wrought” (Minkä Jumala on yhdistä-
nyt) Washingtonin ja Baltimoren vä-
lillä.

ei kiiTos aRvonimille
Sähkön isähahmoksi nimetty Micha-
el Faraday olisi helposti voinut rikas-
tua tiedoillaan, mutta hän ei välittänyt
viedä keksintöjään tuotantoon. Kun-
nianosoituksia virtasi kaikkialta maa-
ilmasta, mutta hän eli vaatimattomas-
ti ottamatta vastaan arvonimiä. Hän
myös kieltäytyi kehittämästä myrk-
kykaasua Krimin sotaa varten vuon-
na 1850.
Faraday sai elää niin vanhaksi, että

hän näki sähkön käytännöllisen kehi-
tyksen alkavan: sähkölennätinyhtey-
den Atlantin yli, galvanoinnin, kaari-
valon yleistymisen ja sähkögeneraat-
torien parantamisen.

LÄHTEET

Vuokko Lepistö: Joko teillä on primuskeitin, 1994.

Ismo Lindell: Sähkön pitkä historia, 2009.

Suomalaisen arjen historia, 2007 ja 2008,

Tilastokeskus.

1830-luvulla
SuomalaiSten
koteja valaiSi uSein
päre, pihkainen
puulaStu, jonka
luoma valo vaStaSi
20-50 kynttilää.

Michael Faraday

Nikola Tesla

JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA



12 VA S AM A 1 0 / 2 0 1 5

Amerikkalainen Thomas Alva Edison
(1847-1931) esitteli hehkulampun eu-

rooppalaisille vuonna 1881 Pariisin maail-
mannäyttelyssä. Edisonin keksintötehdas (kek-
sijä sai lisänimen Menlo Parkin velho, koska
hänen tehtaansa sijaitsi New Jerseyn maaseu-
dulla Menlo Parkissa ) kohtasi lukuisia pul-
mia hehkulampun kehitystyössä. Yksi ongel-
ma oli löytää mahdollisimman tasalaatuinen
hehkuelementti, koska hehkulanka katkesi
aina heikoimmasta kohdastaan. Parhaimmak-
si havaittiin bambukuitu; se hehkui 600 tun-
tia yhteen menoon. Edisonin lähettämät mie-
het metsästivät parasta bambua muun muassa
Amazonjoen sademetsistä ja Himalajalta.

Suomeen ensimmäiset hehkulamput saatiin
vauhdikkaasti, sillä Edisonin yhtiön Itä-Euroo-
pan edustus oli Finlaysonin tehtaan johtajan
pojan Carl von Nottbeckin harteilla. Hän jär-
jesti asiaankuuluvat laitteet ja hehkulamput
asennettiin Tampereen Finlaysonin tehtaan
kutomosaliin maaliskuun 15.päivänä 1882.

Rakennusinsinöörin tutkinnon suorittanut
Carl von Nottbeck ehdotti myös Tampereen
kosken valjastamista tuottamaan sähköä. Hän
lienee ensimmäinen ihminen, joka esitti julki-
sesti Suomessa sähkön käyttämistä ruuanval-
mistuksessa ja huonelämmityksessä.

NEuvojA siliTTämisEEN
Suomalaiset kotitaloudet odottivat sähköistä-
mistä vielä kymmeniä vuosia. Helsingin säh-
kölaitoksen (perustettu 1909) suuri unelma
1910-luvulla oli kotien sähköistäminen, mutta
tuolloin vasta sähkövalo alkoi yleistyä.

Vuoden 1910 vuoden lopussa sähkölai-
tos mainosti Hufvudstadsbladetissa, että lai-
toksen näyttelytiloissa Kasarmikadulla anne-
taan ohjausta sähkösilitysraudalla silittämi-
sessä tiistaisin ja torstaisin. Sähkölaitos jul-
kaisi myös opaslehtisen, jossa neuvottiin talo-
jen varustamista sähkölaitteilla jo rakennus-
työvaiheessa.

vAihTovirrAN syNTy
Kun serbialaisamerikkalainen sähköinsinöö-
ri Nikola Tesla (1856-1943) käveli kesällä
1882 Budabestin kaupunginpuistossa ja kes-

kusteli ystävänsä kanssa runoista, hän oivalsi
induktiomoottorin periaatteen. Tesla piirsi
kaavion tikulla hiekkaan ja ystäväkin ymmärsi
sen täydellisesti. Ensimmäisen toimivan vaih-
tovirtamoottorin Tesla valmisti 1883 asenta-
essaan sähkövaloja Strasbourgin rautatiease-
malla.

Tesla teki vaihtovirralla saman kuin Edison
tasavirralla. Hän suunnitteli ja patentoi koko-
naisen järjestelmän: generaattorin, siirtojärjes-
telmän, moottorin ja valaistuksen. Tesla myös
esitti, että kaikkialla ryhdyttäisiin käyttämään
samaa taajuutta, 60 hertsiä (Hz), sopivana
kompromissina välkkymättömän valaistuksen
ja moottorikäytön välillä.

Kolmivaiheisen vaihtovirran lopullinen voit-
to oli Niagaran sähköistys vuonna 1895. Säh-
köenergia siirrettiin 22 mailin päähän Buf-
falon kaupunkiin, jonne pian kasvoi halpaan
sähköön perustuva suuri teollisuusalue.

suomi sähköisTyy
Suomalaisen sähköenergian tuotanto alkoi voi-
makkaasti 1920-luvulla, kun Imatrankoski
valjastettiin. Pohjoismaiden suurimman voi-
malaitoksen vaihtovirtageneraattorien anta-
ma 10 kilovoltin jännite muunnettiin 120 ki-
lovoltiksi, jolla sähköä siirrettiin Etelä-Suo-
men käyttöön. 1960-luvulle tultaessa sähkön-
tuotannossa olivat melkein kaikki Suomen so-
pivat vesistöt.

Sähkö alkoi olla jo lähes kaikissa helsinki-
läisasunnoissa 1920-luvun ensimmäisinä vuo-
sina. Sähkölamppu ja silitysrauta saivat seu-
rakseen uutuuksia kuten sähkökahvinkeitti-
men, sähköhellan ja sähkömoottorilla toimivan
tomunimijän, siis pölynimurin. Amerikkalaisia
sähkökäyttöisiä jääkaappeja oli saatavilla vuo-
desta 1928.

Historiallisesti katsottuna ydinvoima on
uusi energiamuoto. Ensimmäisen kerran ydin-
voimaa käytettiin 1951, kun Idaho Natio-
nal Laboratoryn tutkijat sytyttivät neljä hehku-
lamppua reaktorin avulla. 1950-luvun puolivä-
lissä ensimmäiset ydinvoimalaitokset aloittivat
sähköntuotannon Englanti, Amerikka ja Neu-
vostoliitto etunenässä. Suomessa ensimmäi-
nen ydinvoimalaitos käynnistyi 1977.

Edisonin lamput
vauhdilla Suomeen
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jera & jyri hänninen

suomAlAiNEN vElkAkirjA

– ihmisTEN Elämä

vElkAANTuvAssA mAAssA

”Finanssikriisin syntyyn johtaneet

syyt ovat huikea kertomus ahne-

udesta, petoksesta ja säännöistä

piittaamattomasta alasta. Median

tutkimukset ja kriisin syistä tehdyt

Yhdysvaltain kongressin selvityk-

set paljastavat, että arvostetut fi-

nanssialan yritykset johtivat asiak-

kaitaan tahallaan harhaan. Sisäi-

sissä sähköposteissaan ja puhelin-

keskusteluissaan työntekijät nau-

reskelivat, kuinka he olivat juuri

kaupanneet ”silkkaa paskaa” asi-

akkailleen miljoonien dollarien ar-

vosta.”

Suomalaisessa velkakirjassa

(2015) veljekset Jera ja Jyri Hän-

ninen vierittävät lukijan kasvoil-

le maamme velkatalouden pas-

kaisimmat faktat. Teos alkaa kan-

sainvälisestä velkakriisistä ja ete-

nee sieltä Suomen lähikuvaan, jos-

ta on yllättävän lyhyt matka takai-

sin veroparatiiseihin. Kuten herrat

kirjoittavat teoksensa alkumetreil-

lä, ”kirja kertoo siitä, mitä tapah-

tuu, kun ihminen ja valtio menet-

tävät ylivelkaantumisen takia itse-

näisyytensä”.

Näin itsenäisyyspäivän jälkimai-

ningeissa on syytä todeta, ettei

valtion itsenäisyys ole uhattuna ve-

lan vuoksi. Kaikki valtiot ovat ny-

ky-yhteiskunnassa enemmän ja vä-

hemmän velkaa. Sen sijaan katse

tulisi kääntää niihin jättikonsernei-

hin, joille kaikki ovat velkaa. Kon-

sernit pelaavat sekä yksittäisen ve-

ronmaksajan että kuntien ja val-

tioiden rahoilla. Hänniset osoit-

tavat hienosti, kuinka kyseiset jä-

tit tienaavat velkaantuneiden ah-

dingolla.

Teoksessa Suomen talout-

ta kammataan tiheällä kammal-

la osoittaen ketkä toimivat muun

kuin yhteisen hyvän nimiin ja ket-

kä siitä kärsivät. Kovan faktan

seasta löytyy tarinoita ihmisrauni-

oista, jotka muutaman virheliik-

keen takia ovat menettäneet ih-

misarvonsa. Kirpaisevat tarinat

osoittavat kuinka huonosti maam-

me ja sen nykyinen lainsäädäntö

taipuu jatkuvasti kuohuvan talou-

den pyörteisiin. Jos sinulla ei ole

luottotietoja, sinulla ei ole oikeut-

ta mihinkään. Ainoat tahot, jotka

vastaavat yksinäisen huutoon ovat

markkinat, joilla kehitetään jatku-

vasti ovelampia keinoja pitää ih-

minen velkaloukussa. Teoksen kir-

joittajat toteavatkin osuvasti: ”Vir-

heistä pitää maksaa, mutta vain

kohtuullinen hinta. Olaus Petrin

vuosisatoja sitten julistama lain-

käytön ohje ”mikä ei ole oikeus ja

kohtuus, se ei voi olla lakikaan”

on kuitenkin unohdettu. Kohtuus

ei ole meidän aikamme hallitse-

via arvoja.”

Jouluun liitetään usein
pehmeitä arvoja,
kuten perhe ja koti.
Myös lahjapapereihin
kääritään pehmeyttä
kylpytakkien ja
hömppäkirjojen
muodossa. Mikset siis
tekisi poikkeusta ja
kääräisisi pakettiin
hiukan kovaa faktaa.
Kuusen alle mahtuu
hyvin yksi teos taloutta
kaiken velalla ostetun
kylkeen.

Taloudellista joulua!

Teppo Eskelinen &

inari juntumaa (toim.)

kApiTAlismiN sANAkirjA

”Tasapaino. Uusklassisen talous-

tieteen mukaan markkinoilla val-

litsee viime kädessä tasapaino,

viimeistään pidemmällä ajanjak-

solla. Niinpä vaikka työttömyys

huitelisi yli kahdenkymmenen

prosentin, ilmasto ylikuumenisi ja

maailmasta loppuisi juomavesi, ei

kannata huolestua: kyse on aivan

varmasti vain markkinoiden jäyk-

kyyksistä.”

Kapitalismin sanakirjan uudis-

tettu laitos (2015) esittelee kirjai-

mellisesti kapitalismin ympärille

kiertyvää käsitteiden vyyhteä. Kä-

sitteiden keksiminen, käyttämi-

nen ja niiden ymmärtäminen on

valtaa. Jos siis sinusta on joskus

tuntunut siltä, ettet joulupöydäs-

sä pysty aivan seuraamaan finans-

sialalla toimivan kälyn, siskon

tai vaikka siskon miehen puhei-

ta, saattaa tämä teos osoittautua

kielimuurin purkajaksi. Teokses-

ta löytyy myös yllättävästi huumo-

ria, kuten tasapainon määritelmä

osoittaa.

john Quiggin

ZombiTAlous

”Hyvä zombielokuva tarvitsee jat-

ko-osan, joten joidenkin zombien on

välttämättä jäätävä henkiin. Vaurau-

den valumavaikutus on ehkä paras

esimerkki kuolemattomasta zom-

bista. Sen historia voidaan jäljittää

1900-luvun alkuun ja jopa muinais-

ajalle asti.”

Zombitaloudessa (2014) John

Quiggin käsittelee finanssikriisiä

laajemmassa maailman ja historian

mittakaavassa. Quigginin mukaan

taloudessamme elää zombiajatuk-

sia, jotka nousevat aina tietyin vä-

liajoin uudelleen talousajatteluun.

Quiggin käy teoksessaan ajatuk-

sia läpi niiden synnyn, elon, kuolon

ja ylöskaivuun kiertokulun kautta.

Teoksessa väitetään, että joidenkin

zombiajatusten takia taloutemme on

siinä tilanteessa, että tavalliset ih-

miset kärsivät eniten. Ja mikä hul-

luinta, toistamme itsekin noita zom-

biajatuksia.

Nuo vaaralliset aatteet aiheut-

tavat ruton tavoin leviävää työttö-

myyttä ja köyhyyttä, kansallismieli-

set nousevat maahanmuuttoa vas-

taan ja työtä tekevät sosiaalitoimia

vastaan. Tartunta varmistaa sen, et-

tei kukaan tajua katsoa niin ylös,

että huomaisi ne taskut, johon kur-

juudella vuodatettu raha virtaa. Se,

miksi käännymme toisia, yhtä pie-

niä ihmisiä vastaan, on zombiaja-

tusten syytä. Kirjan kirjoittaja muis-

tuttaa, että kaikelle on aina olemas-

sa vaihtoehto. Jos taloustiede on nyt

epäoikeudenmukaista, ei sen tarvit-

se olla sitä tulevaisuudessa.

kelle tahansa suomalaisen
taloudenmätäkohdista
kiinnostuneelle

teoReettisemPaa
taRkastelua
kaiPaaValle

aVuksi
talousteRmien
YmmäRtämiseen

TeKsT i : Jemina michelsson
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Liittosi jäsenkortilla saat sahatut
hinnat ja räätälöidyt tuotteet

Jäsenvakuutus Turvassa

Sähköliiton jäsenet on vakuutettu vakuutusyhtiö Turvassa matkustaja-
vakuutuksella, josta saat lisätietoja Sähköliiton jäsenille räätälöidyiltä
verkkosivuilta, Turvan asiakaspalvelusta 01019 5110 tai käymällä Turvan
toimipaikoissa.

Liiton eläkeläis- ja oppilasjäsenet eivät kuulu jäsenvakuutuksen piiriin.
Sähköliiton neuvottelemana erityisetuna he saavat matkustajavakuu-
tuksesta 20 % lisäalennuksen jäsenalennuksen lisäksi.

Matkatavarat eivät ole vakuutettuna jäsenvakuutuksessa, mutta ne
kuuluvat usein laajan tason kotivakuutukseen. Liiton neuvottelemana
erityisetuna kaikki liiton jäsenet saavat jäsenalennuksen lisäksi 20 pro-
sentin lisäalennuksen matkatavaravakuutuksesta.

Jäsenedut

Turvalla on kattava valikoima vakuutuksia kodin, ihmisten ja omaisuu-
den turvaksi. Myönnämme niistä tuntuvia jäsenalennuksia sähköliitto-
laisille. Sähköliiton jäsenenä saat kotivakuutukseen ja jatkuviin vapaa-
ehtoisiin henkilö- ja autovakuutuksiin 10 % jäsenalennuksen. Tämän
lisäksi saat omistaja-asiakasalennuksen, joka vaihtelee 5–10 %:iin asiak-
kuuden pituudesta riippuen.

Sähköliiton jäsenenä saat erikoisetuna muiden alennusten lisäksi 15
prosentin alennuksen ensimmäisen vuoden maksusta ottaessasi Tur-
vasta henkilökohtaisen täysajan tapaturmavakuutuksen.

Lisäetuna ansiotyövälineet korvataan kotivakuutuksesta 4 500 euron
määrään asti. Jos kotivakuutukseen sisältyy vastuuvakuutus, se on voi-
massa myös työsuhteen ulkopuolella tapahtuvissa talkootöissä. Vastuu-
vakuutuksesta korvataan tällöin rajoitusehdoista poiketen vakuutetun
työn kohteelle aiheuttama vahinko. Korvauksen enimmäismäärä on 1
700 euroa vahinkoa kohti.

Henkikulta ja Parikulta ovat sinulle räätälöityjä henkivakuutuksia

Turvan Henkikulta ja Parikulta ovat ammattiliittojen jäsenille ja heidän
perheilleen räätälöityjä henkivakuutuksia. Kyseessä on kuolemanva-
ravakuutus, jonka myöntää LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyh-
tiö.

Turvan Henkikulta on edullinen: se on noin 25 % edullisempi kuin
muille asiakkaille myytävät vastaavat henkivakuutukset, ja selvästi huo-
keampi kuin pankkien tarjoamat lainaturvat. Kukapa ei haluaisi huoleh-
tia läheistensä toimeentulosta?

Viisi kuudesosaa kansalaisista, joilla on perhettä tai lainaa, pitää vapaa-
ehtoisen henkivakuutuksen ottamista järkevänä ja vastuullisena
tekona. Silti vain kolmasosa heistä sen ottaa. Ja heilläkin turva on usein
riittämätön, sillä suomalaisten henkivakuutusturva on keskimäärin vain
12 000 euroa. Riittääkö se asuntolainaan ja koko perheen elämiseen, jos
sinulle sattuu jotakin? Testaa henkikultasi osoitteessa henkikulta.fi

Joustoa työttömille

Mikäli työttömyys kohtaa, Turva joustaa vakuutusmaksuissa. Ammatti-
liittoon kuuluva asiakas saa Turvasta pyynnöstä kuuden viikon korotto-
man lisämaksuajan.

Toinen etu työttömäksi jääneelle ammattiliiton jäsenelle on kotivakuu-
tuksen omavastuuetu. Jos työttömyyden aikana sattuu vahinko raken-
nukselle tai irtaimistolle, ammattiliiton jäsen saa kotivakuutuksesta kor-
vauksen kerran ilman perusomavastuuta.

Ollaan yhteydessä

Lisätietoja kaikista Turvan vakuutuspalveluista saat Turvan toimipai-
koista, palvelunumerostamme 01019 5110 tai sähköpostilla asiakas-
palvelu@turva.fi. Lähimmän toimipaikan yhteystiedot ja lisätietoja Tur-
vasta löydät verkkosivuiltamme www.turva.fi.

Jäsenetuihin, jäsenvakuutuksen ehtoihin, tuoteselosteeseen
ja korvauksenhakuohjeisiin voit tutustua liiton jäsenille rää-
tälöidyillä Turvan palvelusivuilla www.turva.fi/sahkoliitto,
joille on linkki myös Sähköliiton verkkosivuilta.

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

Sähköliitto vakuuttanut jäsenensä Turvan matkustajavakuutuksella.
Lue jäsenvakuutuksesta ja muista eduistasi!

Parhaat edut saat keskittämällä vakuutuksesi
Turvaan. Säästät heti selvää rahaa jopa 17%
vapaaehtoisten vakuutusten maksuista, kun
kuulut liittoon ja keskität meille vakuutuksesi.
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Saat kaikki täSSä liitteeSSä maiNitut edut ja paljoN muuta!

A
AsiAnAjotoimisto KAsAnen
& Vuorinen
Asianajotoimisto Kasanen & Vuorinen
Oy neuvoo Sähköliiton sopimusala- ja
oppilasjäseniä jäsenten yksityiselä-
mään liittyvissä oikeudellisissa asioissa
numerossa 040 809 9900 ma–pe kello
9–15. Saat apua esimerkiksi perintö-,
testamentti- ja perheoikeudellisiin on-
gelmiin, avoparien oikeudellisiin asi-
oihin, perintö- ja lahjaverotuspulmiin,
huoneenvuokra- ja asunto-osakeyh-
tiökysymyksiin, kiinteän ja irtaimen
omaisuuden kauppoihin sekä vahin-
gonkorvaus-, pankki- ja vakuutusasi-
oihin. Neuvonta ei koske asiakirjojen
tutkimista ja laatimista. Heinäkuussa
palvelu on tauolla.

Toimittanut: JOnna HeiniluOma

Tärkein Sähköliiton jäsenyyden
tuoma etu on työehtosopimus.
Työnantajaliittojen kanssa teh-

dyillä työehtosopimuksilla on sovittu
esimerkiksi työajoista, sairausajan
palkasta, ylityökorvauksista, lomista
ja ennen kaikkea siitä, mitä työstä
pitää maksaa.
Sähköliiton jäsenenä saat työpaik-

kasi luottamushenkilöltä ja liiton
henkilökunnalta juuri erityisesti si-
nun oman alasi tuntevaa opastusta

työsuhdeongelmissa. Jos oikeuksiasi
poljetaan, saat tarvittaessa myös työ-
lainsäädäntöön erikoistunutta laino-
pillista neuvontaa ja oikeusapua.
ammattiliiton jäsenmaksut mak-

savana jäsenenä kuulut työttömyys-
kassaan, josta maksetaan ansioon
suhteutettu työttömyyskorvaus. Se ei
vastaa työstä saatavia tuloja, mutta
on selvästi parempi kuin kelan päivä-
raha. Sähköalojen työttömyyskassan
henkilökunta on erikoistunut juuri

sähköliittolaisia koskeviin kysymyk-
siin.
Sähköliitto ja ammattiosastot jär-

jestävät monenmoista koulutusta,
kursseja ja tapahtumia, joissa pääset
jakamaan ilot ja murheet saman alan
ihmisten kanssa. kaiken tämän pääl-
le saat käyttöösi huvit ja edut, jotka
liitto on neuvotellut yhteistyökumppa-
neidensa kanssa. Tutustu etuihin, ota
talteen tämä liite ja hyödynnä alen-
nukset!

ajaNtaSaiSet tiedot kaikiSta, myöS erilaiSiSta vaihtuviSta jäSeNeduiSta: www.Sahkoliitto.fi > jäSeNpalvelut > jäSeNedut

e
ecKerö Line
Saat 5–20 % alennusta päiväristeily-
tai reittihinnasta. Mainitse tuotekoodi
SAK5 varauksen yhteydessä. Etuhinnat
koskevat Sähköliiton jäseniä ja samalla
varauksella mukana olevia matkustajia.
Varaa osoitteessa eckeroline.fi tai puh.
06000 4300 (1,75 € / vastattu puhelu +
pvm).

F
F-securen sAFe -tietoturVA
F-Securen Safe-tuotteilla suojaat Win-
dows-tietokoneet, Macit, älypuhelimet
ja tabletit (Android ja iOS) haittaohjel-
milta ja muilta internetin vaaroilta hin-
taan 1 vuosi/3 laitetta: 39,90 € (norm.
59,90 €) | 1 vuosi/5 laitetta: 49,90 €
(norm. 79,90 €) | 1 vuosi/7 laitetta:

59,90 € (norm. 99,90 €).
Jotta voit ostaa ja asentaa tuotteen,

tarvitset kampanjakoodin. Pyydä se
omasta ammattiosastostasi. Osto ja
asennus onnistuvat Sähköliitto.fin Jä-
senedut-osiossa: Sähköliitto.fi > Jäsen-
palvelut > Jäsenedut > F-Securen Safe.

H
Hertz
Hertz Autovuokraamo tarjoaa
SAK:laisten liittojen jäsenille erikois-
hinnat vapaa-ajan autovuokrauksesta
Suomessa ja ulkomailla. Edun saat
ilmoittamalla varauksen yhteydessä
CDP-numeron 719957. Varaukset:
www.hertz.fi, 0200 11 22 33 (0,75 €/
min. + pvm/mpm) tai matkatoimistojen
kautta.

HosteLLit
Saat Sähköliiton jäsenkortilla normaa-
lista majoitushinnasta 10 % alennuksen
Suomen Hostellijärjestön yli 40 hostel-
lista eri puolella Suomea. Lisäksi voit
hankkia kansainvälisen hostellikortin
jäsenhintaan: 1 v./15 € (norm. 20 €) | 2
v./30 € (norm. 40 €). Kansainvälisellä
hostellikortilla saat vähintään 10 %
alennuksen Hostelling International
-hostelleista, joita on noin 3 500 noin
90 maassa. Joissain maissa hostelli-
kortti on edellytys yöpymiseen HI-hos-
telleissa. Kortin haltijan mukana mat-
kustavat alle 18-vuotiaat perheenjäse-
net ovat oikeutettuja samoihin etuihin.
Hostellikortin voit ostaa Hihostels.fi:stä
ja kaikista Suomen HI-hostelleista.

Sähköliiton
jäSenedut 201

6

a
Piirrokset: Jukka OJala
Toimittanut: JOnna HeiniluOma

jAtKuu

ota
talteeN!

irrota ja
Säilytä!

kerrokaverille!
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I
If
Ifin Etuohjelma palkitsee sinut Sähkö-
liiton jäsenenä jopa 16 % alennuksella
vakuutusmaksuista ja vahingottomista
vuosista kertyy Omavastuurahaa. Voit
ostaa myös edullisen Primus-henki- ja
tapaturmavakuutuksen osoitteesta
Henkivakuutuskuntoon.fi tai Ifistä.
Lisätietoja: www.if.fi/sahkoliitto, puh.
010 19 19 19 (pvm/mpm).

J
Jäsenedut.fI
Sähköliiton jäsenenä voit käyttää ve-
loituksetta www.jasenedut.fi-palvelua,
josta saat satoja verkkokauppojen ja
kivijalkamyymälöiden jäsenetuja. Re-
kisteröidy palveluun netissä, koska
alennukset saa vain ammattiliittoon
kuuluva tai hänen perheenjäsenensä.
Tilaa rekisteröitymisen yhteydessä uu-
tiskirje, niin saat joka kuukausi tiedot
uusista eduista sähköpostiisi. Alen-
nuksiin oikeuttavan Jäsenedut.fi-logon
löydät jäsenkorttisi kääntöpuolelta.

JäsenkalenterI
Sopimusalajäsenet saavat joka vuosi
ilmaisen taskukalenterin, jos tilaavat
sen Sähköliiton verkkopalvelusta tai
tekstiviestillä. Tilauksen voi tehdä
elokuun alusta lokakuun loppuun.
Tilauskanavan aukiolosta tiedotetaan
Vasamassa, osastotiedotteissa, interne-
tissä ja somessa. Kalentereita painetaan
tilattu määrä ja ne toimitetaan tilaajil-
leen postitse.

k
koulutus Ja kurssIt
Sähköliiton järjestämillä ja tukemilla
kursseilla pääset verkostoitumaan
muiden ammattilaisten kanssa ja saat
tuoreet tiedot ja taidot niin työelämän
muutostilanteisiin kuin esimerkiksi
elämänhallintaan. Lisätietoa: www.
sahkoliitto.fi, Vasama, some ja kurssi-
sihteeri Tiina Mäkkylä, puh. 050 409
8469, tiina.makkyla@sahkoliitto.fi.

l
laInopIllInen neuvonta
työsuhdeasIoIssa
Jos työpaikallasi syntyy erimielisyys
työehdoista, asiasta neuvotellaan en-
sisijaisesti työpaikalla työntekijän,
luottamusmiehen ja työnantajan välillä.
Jos ongelma ei ratkea, saat maksutonta
lainopillista neuvontaa liiton toimistol-
ta, jossa sinua palvelevat lain ja työeh-
tosopimuksen kiemurat tuntevat työ-
ehtoasiamiehet ja viime kädessä liiton
lakimies.

lehtIetu työväenlehtIen
tIlauksIsta
Lehtietu Demokraatin ja Kansan Uu-
tisten tilauksesta on 20 euroa. Lehtietu
on 15 euroa seuraaville lehdille: Arbe-
tarbladet, Kansan Tahto, Ny tid, Sata-
kunnan Työ, Tiedonantaja, Uusi Aika ja
Viikko Pohjois-Karjala. Lehtietu myön-
netään vuositilauksiin. Yksi lehtietu
tilaajaa kohti. Ilmoita lehteä tilatessasi,
että olet Sähköliiton jäsen. Lehti vähen-
tää tilauslaskusi loppusummasta lehti-
edun määrän ja laskuttaa sen suoraan
Sähköliitolta.

lomapaIkkaedut
Sähköliiton jäsenenä pääset lomaile-
maan monella tapaa edullisesti. Viihdy
viikonloppu tai haluamasi aika luon-
non helmassa, Sähköliiton omassa
lomapaikassa Kotkan Kaarniemessä
tai vuokraa liiton omistamia tasokkaita
viikko-osakkeita Vuokatissa, Sallassa,
Saariselällä, Tahkolla, Tampereella, Vie-
rumäellä ja Virossa Pärnun lähellä.
Varaa lomasi sivulla www.sahkoliitto.
fi > Jäsenpalvelut > Jäsenedut > Loma-
paikat.

lisätiedot
• Kaarniemi: 0440 557 841,
tapio.haikka@sahkoliitto.fi

• Holiday Club -osakkeet:
www.holidayclubresorts.com

• Villa Andropoff: www.andropoff.ee
• Vierumäen loma-osakkeet:
www.vierumaki.fi

löntagaren
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.

m
merkkIpäIvälahJakorttI
Jos henkilö Sähköliiton jäsenenä olles-
saan täyttää 50 vuotta, hän on oikeutet-
tu merkkipäivälahjaan. Merkkipäivä-
lahjakortti toimitetaan automaattisesti
merkkipäiväänsä viettäville eikä sitä
tarvitse hakea ammattiosastolta tai lii-
tolta. Lahjakorttien toimitus tapahtuu
suunnilleen merkkipäiväkuukauden
puolessa välissä, eli osa saa lahjakort-
tinsa hieman etukäteen ja osa jälki-
käteen. Lahjakorttipalvelun toteuttaa
Perfect Finnish: www.perfectfinnish.fi.

o
oIkeusapu työsuhdeasIoIssa
Jos työpaikallasi syntyy erimielisyys
työehdoista, asiasta neuvotellaan ensi-
sijaisesti työpaikalla työntekijän, luot-
tamusmiehen ja työnantajan välillä. Jos
ongelma ei ratkea, ota yhteys työeh-
toasiamieheen, joka voi auttaa erimie-
lisyysmuistion laatimisessa. Häneltä
saat myös oikeusapupyyntölomakkeen.
Asian vieminen hallituksen oikeusapu-
käsittelyyn edellyttää, että erimieli-
syysneuvottelut on käyty ja kirjallinen
oikeusapupyyntölomake on täytetty.

osuuspankkI
Saat Tampereen Seudun Osuuspankista
eritysetuja pankki- ja vakuutuspal-
veluista. Saat esimerkiksi jatkuvan
rahastosäästämisen aloituksen ilman
merkintäpalkkiota, sapattivapaaluottoa
ja palkankeskeytymisluottoa erinomai-
sin ehdoin sekä alennusta Pirkan OP-
Kiinteistökeskuksen välityspalkkiosta.
Pankkiasioiden ja vakuutusten keskit-
tämisestä saat OP-bonuksia, joilla mak-
sat pankin palvelumaksuja ja Pohjolan
vakuutusmaksuja.

p
palkkatyöläInen
Palkkatyöläinen-lehden voivat tilata
itselleen ilmaiseksi kaikki pääluot-
tamusmiehet, luottamusmiehet, työ-

osaston luottamusmiehet, työsuojelu-
valtuutetut, työsuojeluasiamiehet ja
ammattiosastojen puheenjohtajat sekä
liiton hallituksen, johtokuntien ja edus-
tajiston jäsenet. Tilaus tehdään kerran
ja se jatkuu, kunnes jäsenyystyyppi
muuttuu eläkeläisjäseneksi (999) tai
jäsen päättää itse perua tilauksensa.
Tee tilaus liiton verkkopalvelussa:
www.sahkoliitto.fi > verkkopalvelut.

r
retkeIly
Työväen Retkeilyliiton ja Luonnonystä-
vien Kansainvälisen Liiton majat ovat
kohtuuhinnalla SAK:laisten ammatti-
osastojen ja liittojen jäsenten käytössä.
Lisäksi ammattiosastot ja liittojen jä-
senet voivat osallistua kohtuuhinnalla

Työväen Retkeilyliiton seurojen järjes-
tämille ohjatuille retkille. Lisätiedot:
www.tyovaenretkeilyliitto.com.

s
sIlmäasema
Silmäasema antaa Sähköliiton jäsenille
alennuksia silmä- ja aurinkolaseista
sekä silmien laserleikkauksista.

solarIs kylpylät
Solaris Kylpylät antaa SAK:laisten
liittojen jäsenille 10 % alennuksen kyl-
pylöiden normaaleista huonehinnoista.
Alennus ei koske lomapaketteja eikä
muita yksittäisiä palveluja, eikä se ole
voimassa juhlapyhinä. Varauksen voit
tehdä osoitteessa www.solariskylpylat.
fi/solaris koodilla ”SAK-SOLARIS”. Li-
säksi Solaris Kylpylät antaa ryhmille 5
% alennuksen normaaleista ryhmäma-
joitushinnoista kokouspäivien, virkis-
tyspäivien sekä ryhmälomien viettoon.
Alennus ei ole voimassa juhlapyhinä.

sähköaloJen
työttömyyskassa
Jos olet liiton maksava jäsen, kuulut
työttömyyskassaan. Jos jäät työttö-
mäksi, kassa maksaa sinulle ansioihisi
suhteutettua päivärahaa. Huom! Op-
pilasjäsenenä et ole työttömyyskassan
jäsen, mutta voit liittyä sellaiseksi lii-
ton jäsenhakemuksella jo esimerkiksi
kesätyön, osa-aikatyön tai palkallisen
harjoittelun aikana. Jäsenenä voit kar-
tuttaa kassan työssäoloehdon mahdol-
lisesti jo opintojesi aikana ja sinulla on
mahdollisuus ansiopäivärahaan valmis-
tuttuasi. Lisätietoja: Sähköalojen työt-
tömyyskassan päivystysnumero 03 252
0300 arkisin kello 9.00–11.00, www.
sahkoliitto.fi/tyottomyyskassa.

t
tallInk sIlJa
Sähköliiton jäsenet voivat liittyä Club
One -jäseneksi ilmaiseksi. Pääset liitty-
mään suoraan kanta-asiakasohjelman
Silver-tasolle täyttämällä lomakkeen

osoitteessa www.tallinksilja.fi/club-one-
erikoisliittyminen. Laita lomakkeen
kohtaan ”Yrityksen/yhdistyksen/liiton
sopimusetunumero” jäsennumerosi.
Silver-tason etuihin kuuluu esimerkik-
si 20 % perusalennus tai hyvissä ajoin
varaaville 35 % ennakkovaraajan etu
Tallink Siljan tietyistä normaalihintai-
sista tuotteista. Lisätietoa: www.tallink-
silja.fi/club-one.

teboIl
Sähköliiton jäsenenä olet Teboilin etu-
asiakas ja saat jäsenkortillasi merkittä-
viä etuja Teboil-asemilla. Edullisemman
tankkauksen lisäksi saat alennusta
autonpesuista, voiteluaineista, autoke-
mikaaleista ja nestekaasusta. Jos halu-
at Teboililla tekemillesi ostoksille koro-
tonta maksuaikaa, liitto on neuvotellut
sinulle erikoisedut myös hankkiessasi
Teboil Maksuaikakortin. Lisätietoa:
www.teboil.fi/liitto.

toImInta-ansIomerkkI
Tunnustuksena toiminnastasi ammat-
tiosastossasi ja Sähköliitossa liitto voi
myöntää sinulle osastosi hakemuksesta
ansiomerkin. Merkin myöntää Sähkö-
liiton hallitus vahvistettuja ansiomerk-
kisäännöstöjä noudattaen.

työehtosopImukset
Sähköliitto neuvottelee puolestasi palk-
ka- ja muut työehdot. Oman alasi työ-
ehtosopimuksessa sovitaan, mitä työstä
kuuluu maksaa. Työehtosopimuksessa
on sovittu myös työajoista, sairausajan
palkasta, ylityökorvauksista, lomista
ja monesta muusta tärkeästä asiasta.
Työehtosopimukset löydät Sähköliitto.
fi:stä > Edunvalvonta > Työehtosopi-
mukset.

työsuoJelu
Työpaikan työsuojeluasioissa työnte-
kijöitä edustavat heidän valitsemansa
työsuojeluvaltuutetut ja työsuojeluasi-
amiehet. Yhteistoimintaa varten työn-
tekijät valitsevat työnantajan kanssa
työsuojelutoimikunnan tai vastaavan.
Ole aktiivinen työsuojeluasioissa ja
vaikuta työympäristöösi. Parhaiten se
käy työpaikalla. Apua ja lisätietoja saat
ammattiosastostasi tai liitosta työym-
päristöasiamieheltä.

työtaIstelukassa
Jos joudut liiton hyväksymään työtais-
teluun, liiton työtaistelukassa tukee
sinua taloudellisesti. Avustuksen suu-
ruudesta ja suorittamistavasta päättää
Sähköliiton hallitus. Korkein vero-
vapaasti maksettava avustus on tällä
hetkellä 16 euroa päivältä.

turva
Sähköliiton sopimusalajäsenen jäsen-
kortti toimii matkavakuutuskorttina
koti- ja ulkomaanmatkoilla. Vakuu-
tettuina ovat liiton sopimusalajäsenet
ja liiton työntekijät, joilla on varsinai-
nen asunto ja koti Suomessa ja jotka
pääasiallisesti oleskelevat täällä, sekä
vakuutetun mukana matkustavat alle
18-vuotiaat omat ja vakuutetun kanssa
samassa taloudessa asuvat alle 18-vuo-
tiaat lapset. Eläkeläis- ja oppilasjäsenet
eivät kuulu vakuutuksen piiriin. Mat-
katavaravakuutus ei sisälly jäsenva-
kuutukseen.

Sähköliiton jäsen on vakuutettu Tur-
vassa, kun hän osallistuu liiton järjes-
tötehtäviin tai -tilaisuuksiin. Lisätietoja
näistä ja muista varta vasten ammatti-
liittojen jäsenille räätälöidyistä eduista:
01019 5110 ja www.turva.fi/sahkoliitto.

u
urakkalaskentaohJelma aspa
Kaikkien sopimusalan 005 jäsenten
on mahdollista hankkia käyttöönsä
ASPA-urakkalaskentaohjelma, jolla voi
suorittaa yksikköhinnoitellun urakan,

Sähköliiton
jäSenedut 201
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HELMIKUU

SähköiStyS- ja Sähkö-
aSennuSalan teS-kurSSi:
työehtoSopimuS tutukSi
5.–6.2.2016
Cumulus Koskikatu, Tampere
hakuaika päättyy 22.1.2016

neuvotellen SopimukSiin
12.–13.2.2016
Sähköliiton koulutustilat, Tampere
hakuaika päättyy 26.1.2016

SähköiStyS- ja
SähköaSennuSalan
aSpa-kouluttajakurSSi
20.2.2016
Sähköliiton koulutustilat, Tampere
hakuaika päättyy 5.2.2016

MAALISKUU

nuoriSoSihteereiden
tapaaminen
12.–13.3.2016
Tampere
hakuaika päättyy 26.2.2016

SähköiStyS- ja Sähkö-
aSennuSalan teS-kurSSi:
urakkamääräykSet
12.–13.3.2016
Cumulus Koskikatu, Tampere
hakuaika päättyy 26.2.2016

ammattioSaSton edun-
valvonnan kehittäminen
12.–13.3.2016
Sähköliiton koulutustilat, Tampere
hakuaika päättyy 26.2.2016

luottamuSmieSten
peruSkurSSi
14.–18.3.2016
Kiljavan opisto, Nurmijärvi

työSuojelun peruSkurSSi
14.–18.3.2016
Kiljavan opisto, Nurmijärvi

alueellinen
nuoriSotapahtuma
18.–19.3.2016
Lappeenranta
hakuaika päättyy 4.3.2016

työympäriStön
ajankohtaiSpäivät
18.–19.3.2016
Scandic Hotel Järvenpää, Järvenpää
hakuaika päättyy 4.3.2016

SähköiStyS- ja Sähkö-
aSennuSalan teS-kurSSi:
urakkatöiden laSkeminen
19.–20.3.2016
Cumulus Koskikatu, Tampere
hakuaika päättyy 4.3.2016

HUHTIKUU

alueellinen
nuoriSotapahtuma
1.–2.4.2016
Sokos Hotel Flamingo, Vantaa
hakuaika päättyy 18.3.2016

kurSSi SähköiStySalan aSpa-
urakkalaSkentaohjelman
käytöStä
2.4.2016
Sähköliiton koulutustilat, Tampere
hakuaika päättyy 18.3.2016

alueellinen
nuoriSotapahtuma
8.–9.4.2016
Turku
hakuaika päättyy 24.3.2016

SähköiStyS- ja SähköaSen-
nuSalan kärkimieSkurSSi
9.4.2016
Cumulus Koskikatu, Tampere
hakuaika päättyy 29.3.2016

teolliSuuden erityiSalojen
jäSentilaiSuuS
22.–23.4.2016
Etelä-Suomen aluetoimisto, Helsinki
ja laivaristeily
hakuaika päättyy 8.4.2016

SYYSKUU

teknologiateolliSuuden
ajankohtaiSpäivät
10.–11.9.2016
Etelä-Suomen aluetoimisto, Helsinki
ja laivaristeily
hakuaika päättyy 26.8.2016

luottamuSmieSten
jatkokurSSi
1. osa 19.–23.9.2016 ja
2. osa 24.–28.10.2016
Kiljavan opisto, Nurmijärvi

SähköiStyS- ja Sähkö-
aSennuSalan teS-kurSSi:
työehtoSopimuS tutukSi
23.–24.9.2016
Sokos Hotel Arina, Oulu
hakuaika päättyy 9.9.2016

valtakunnallinen
nuoriSotapahtuma
24.–25.9.2016
Tampere
hakuaika päättyy 9.9.2016

LOKAKUU

energia-, iCt- ja verkoSto-
alan työehtoSopimuSkurSSi
1.–2.10.2016
Cumulus Koskikatu, Tampere
hakuaika päättyy 16.9.2016

SähköiStyS- ja Sähkö-
aSennuSalan teS-kurSSi:
urakkamääräykSet
1.–2.10.2016
Sokos Hotel Arina, Oulu
hakuaika päättyy 16.9.2016

ihanaa järjeStötoimintaa,
ihanaa!
8.–9.10.2016
Ikaalisten kylpylä, Ikaalinen
hakuaika päättyy 23.9.2016

alueellinen
nuoriSotapahtuma
14.–15.10.2016
Oulu
hakuaika päättyy 30.9.2016

nuorille tarkoitettu
SähköiStyS- ja
SähköaSennuSalan
urakkalaSkentakurSSi
22.–23.10.2016
Cumulus Koskikatu, Tampere
hakuaika päättyy 7.10.2016

luottamuSmieSten
peruSkurSSi
24.–28.10.2016
Kiljavan opisto, Nurmijärvi

työympäriStön
ajankohtaiSpäivät
28.–29.10.2016
Rantasipi Pohjanhovi, Rovaniemi
hakuaika päättyy 14.10.2016

MARRASKUU

SähköiStyS- ja Sähkö-
aSennuSalan teS-kurSSi:
urakkatöiden laSkeminen
12.–13.11.2016
Sokos Hotel Arina, Oulu
hakuaika päättyy 28.10.2016

asuntotuotannon ja niin sanotun könt-
täurakan laskennan sekä urakan jaon.
Osa ammattiosastoista on hankkinut
ASPA-lisenssin omille sopimusalajäse-
nilleen. Varmista omasta ammattiosas-
tostasi, onko se hankkinut lisenssin.
Jos osasto ei ole hankkinut kaikkia jä-
seniään koskevaa lisenssiä, yksittäinen
jäsen voi hankkia itselleen sellaisen
maksamalla 80 euron lisenssimaksun.
Lisätietoa ja ohjelman asennus: www.
sahkoliitto.fi > Jäsenpalvelut > Jäsen-
edut > Urakkalaskentaohjelma ASPA

v
vasama
Jäsenlehti Vasama jaetaan sopimus-
ala- ja oppilasjäsenille kotiin 10 kertaa
vuodessa. Vasamassa on paljon tietoa,
jota niin sähkön ammattilaiset kuin
työelämän kynnyksellä olevat opiskeli-
jatkin tarvitsevat. Ne eläkeläiset, joita
työelämän asiat kiinnostavat, saavat
lehden myös maksutta, mutta tilaamal-
la sen. Tilausohjeista ja tilauskanavan
aukiolosta tiedotetaan Vasamassa, osas-
totiedotteissa, internetissä ja somessa.

verkkokauppa
Sähköliiton verkkokaupasta voit ostaa
Sähköliiton logolla varustettuja tuottei-
ta. Tuotteet on mahdollista tilata myös
ammattiosaston omalla logolla. Verk-
kokaupan kotisivulta löytyy ohjeistus,
kuinka toimitaan, jos ammattiosasto
haluaa tilata oman näköisiään tuotteita.
Lisätietoa ja tilaukset: go.innoflame.fi/
goshop/sahkoliitto/fi.

vIkIng lIne
Viking Line tarjoaa SAK:laisten liitto-
jen jäsenille alennuksia mm. risteily-
paketeista. Lisäksi Viking Line tarjoaa
ammattiosastoille ja yhdistyksille
kokousmatkoja koskevia etuja.
Lisätietoja: www.vikingline.fi/fi/suomi/
extranet/vapaa-ajan-matkat.

vvo
Liiton jäsenillä on mahdollisuus hakea
asuntoa VVO:n asuntokannasta. Asun-
tohakemuksen voi jättää VVO:n inter-
netsivun kautta tai toimittaa lähimpään
VVO-kotikeskukseen. Asuntohakemus
on voimassa kolme kuukautta. Mer-
kitse asuntohakemuksesi lisätietoihin
maininta: ”Olen Sähköliiton jäsen”.
Lisätietoja: www.vvo.fi ja VVO-kotikes-
kukset eri puolella Suomea.

y
yhdIstysavaIn
Yhdistysavain on ammattiosastojen net-
tisivutyökalu, jolla osastoaktiivit voivat
itse rakentaa sivut ilman aiempaa koke-
musta tai erityistaitoja. Ammattiosas-
toilla on mahdollisuus käyttää Yhdis-
tysavainta alennetuin sopimushinnoin.
Mene osoitteeseen www.yhdistysavain.
fi/liitot/sahkoliitto ja aloita heti ilmaisel-
la Free-versiolla, joka ei sido maksulli-
seen tilaukseen.

yyterIn
kylpylähotellI
Saat 20 % alennuksen perushintaisesta
majoituksesta sekä kaikista normaali-
hintaisista majoituspaketeista.
Lisäksi erikoisetuna 1 vrk:n perhepa-
ketti hintaan 120 €/vrk (2 aikuista ja
2 lasta 4–14 v.) sis. majoitus perhehuo-
neessa, buffet-aamiainen, kylpylä ja
kuntosali. Erikoisetuna myös 2 vrk:n
kokouspaketti 120 €/hlö sis. kokous-
tilat ja tekniikka, 2 x lounas nouto-
pöydästä, 2 x iltapäiväkahvi ja makea
kahvileipä, päivällinen, kylpylä ja
kuntosali, majoitus 2 hh ja buffet-aami-
ainen. Erikoisedut voimassa 1.1.–31.5.
ja 1.9.–31.12.2016 (ei juhlapyhinä ja
erikoistapahtumien aikana) ja myönne-
tään, kun seurueessa on yksi Sähkölii-
ton jäsen. Jäsenkortti mukaan! 02 628
5300, www.yyterinkylpyla.fi.

ilmoittautumiset viimeistään hakuajan päättymispäivänä: tiina.makkyla@sahkoliitto.fi, 050 409 8469

osallistuminen kursseille on Sähköliittolaisille maksutonta. matkakulut korvataan, mikäli niitä syntyy,
kotipaikkaa lähinnä olevalle kurssipaikalle julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa
käytettäessä auton kuljettajalle 0,23 €/km.

katsasta ajantasainen kurssitilanne sekä hae kursseja aiheen ja paikkakunnan mukaan:
www.sahkoliitto.fi > jäsenpalvelut > koulutus > Sähköliiton kurssit

Sähköliiton kurSSit 2016
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1. Liiton kurssit
Sähköliitto järjestää vuosittain

koulutustapahtumia, jotka on

tarkoitettu sopimusalajäsenil-

le. Koulutusta voidaan järjestää

myös nimetylle kohderyhmälle.

Sähköliiton järjestö- ja koulutus-

valiokunta vastaa koulutuksen

suunnittelusta. Edunvalvontaan

liittyvä koulutus suunnitellaan

yhteistyössä johtokuntien kanssa.

Koulutus voi olla alueellista tai

valtakunnallista.

Sähköliiton omilla kursseilla kor-

vataan

• Majoitus 2 hengen huoneissa

• Ohjelmaan merkityt ruokailut

• Kaikki kursseilla jaettava ma-

teriaali

• Matkakulut tämän koulutusoh-

jesäännön kohdan 6 mukaan

2. opistokurssit
kiLjavaLLa ja muissa
kansanopistoissa
Koulutussopimuksen mukaiset

kurssit

Koulutussopimuksen mukaiset

kurssit ovat kursseja, jotka hy-

väksytään EK:n ja SAK:n välisis-

sä vuosittaisissa neuvotteluissa

työnantajan tukeen oikeuttavak-

si koulutukseksi. Työnantajan tu-

ki tarkoittaa ansionmenetyksen

korvausta (keskituntiansion mu-

kaan tai kuukausipalkka lyhen-

tämättömänä) ja ateriakorvaus-

ta opistolle.

Koulutussopimuksen mukai-

seen koulutukseen oikeutetut

henkilöt määritellään työehtoso-

pimuksen liitteenä olevassa kou-

lutussopimuksessa.

Matkakulut korvataan tämän

koulutusohjesäännön kohdan 6

mukaan.

Järjestökurssit

Järjestökurssit ovat ammattiyh-

distystoimintaan läheisesti liit-

tyviä kursseja, joita järjestetään

ammattiyhdistysliikettä lähellä

olevissa kansanopistoissa. Kurs-

sille hakeudutaan ohjeen mu-

kaisesti ja hakemus toimitetaan

liiton koulutusyksikköön, joka te-

kee päätöksen hakemuksen hy-

väksymisestä.

Työnantajalla ei ole korvaus-

velvollisuutta koulutuksesta syn-

tyneiden kulujen ja ansionme-

netyksen osalta. Työnantaja voi

korvata syntyneet kustannuk-

set ja ansionmenetyksen paikal-

lisesti niin sovittaessa. Kurssi-

laisten on anottava työnantajalta

opintovapaata koulutuksen ajal-

le, jos se sijoittuu työvuoron ajal-

le. Koulutukseen voi osallistua

myös vapaa-ajalla tai työttömyys-

aikana.

Mikäli kurssille osallistumi-

sesta syntyy ansionmenetys-

tä, liitto korvaa sen kurssisti-

pendillä ja -päivärahalla. Myös

useat ammattiosastot maksa-

vat jäsenilleen kurssin käymises-

tä korvauksia. Ota selvää oman

ammattiosastosi maksamista kor-

vauksista.

Järjestökurssit on tarkoitettu

sopimusalajäsenille. Matkakulut

korvataan tämän koulutusohje-

säännön kohdan 6 mukaan.

3. paikaLLinen kouLutus
Paikallisella koulutuksella tarkoi-

tetaan työhuonekunnissa ja am-

mattiosastoissa toteutettavaa

koulutusta. Se voi myös olla am-

mattiosastojen yhteenliittymi-

en maakuntatasolla järjestämää

koulutusta. Paikallinen koulutus

on liiton koulutusyksikön ja am-

mattiosastojen kanssa yhteistyös-

sä järjestämää koulutusta (1–5

pv.), jota liitto tukee.

Paikallinen koulutus tulisi en-

sisijaisesti suunnata niille am-

mattiosastojen jäsenille, jotka ei-

vät toimi luottamustehtävissä.

Paikallisella koulutuksella voi-

daan myös täydentää liiton luot-

tamushenkilöille suuntaamaa

koulutusta.

Paikallinen koulutus ei korvaa

liiton järjestämää alueellista ja

valtakunnallista koulutusta.

Ammattiosasto tai -osastot

• Hankkii osanottajat

• Varaa kurssipaikan

• Vastaa kurssin käytännön jär-

jestelyistä, ruokailuista, virkis-

tystaukojen tarjoiluista, majoi-

tuksista ja muista vastaavista

koulutukseen liittyvistä asioista

• Tilaa liitolta haluamansa kurs-

sin

Liitto

• Hyväksyy kurssihakemuksen

• Vastaa paikallisen koulutuksen

opetuksen toteutuksesta sovitta-

valla tavalla

• Ilmoittaa vuosittain kurssika-

lenterissa paikalliseen koulutuk-

seen suunnitellut kurssikokonai-

suudet

• Vastaa kouluttajien ja kurssi-

materiaalin hankkimisesta

Ammattiosasto ja liitto sopivat

yhdessä kurssin ajankohdan ja

kurssin sisältöön liittyvät tarken-

nukset.

Ammattiosasto korvaa

• Kurssilaisten mahdolliset ma-

joituskulut

• Kurssilaisten matkakustan-

nukset

• Kurssin ilmoituskulut (posti-

maksut, yms.)

• Ruokailu- ja tarjoilukulut 15 €

ylittävältä osalta

• Liiton hyväksymän tason ylittä-

vät tilakustannukset

Liitto korvaa

• Kouluttajan palkkiot, majoitus-

kulut, matkakulut sekä ruokailu-

ja tarjoilukustannukset

• Järjestön ulkopuolisten koulut-

tajien todelliset tilaisuudesta ai-

heutuneet laskut

• Opetustilasta aiheutuneet kulut

keskimääräisen ja kohtuullisen

tason mukaan

• Ruokailu- ja muut tarjoilukulut

tositetta vastaan, enintään 15 €/

hlö/kurssipäivä (6 h)

• Koulutusmateriaalit ja niiden

hankinnan

Arkipäivänä järjestettävästä kou-

lutuksesta maksetaan kurs-

sistipendi ja päiväraha mikäli

kurssille osallistujalle syntyy an-

sionmenetystä. Tuen maksami-

nen edellyttää palkattomuusto-

distusta.

Liiton ja ammattiosaston omil-

le kouluttajille ei makseta palk-

kioita.

Oman ammattiosaston koulut-

tajana toimiminen ei myöskään

oikeuta kulukorvauksiin.

Kurssien sisältöjä:

• ATK

• Luottamushenkilökoulutus

• Mediataidot/viestintä

• Muutoksen- ja elämän hallinta

• Nuorille erikseen suunnatut

kurssit

• Työehtosopimuskoulutus

• Työoikeus

• Työsuojelu

• Yhdistys- ja järjestötoiminta

• Yrityksen/yhteisön toiminnan/

yhteistoiminnan kehittäminen

Hakemus paikallisen koulutuk-

sen järjestämisestä tulee toimit-

taa liittoon viimeistään kuukaut-

ta ennen tilaisuuden alkua.

Hakemuksia saa liiton posti-

tuksesta ja sivulta www.sahkoliit-

to.fi/jasenpalvelut/koulutus.

4. tsL:n kurssit
Liitto korvaa kurssimaksun Työ-

väen Sivistysliiton eli TSL:n jär-

jestämiltä viikonloppukursseilta

sillä edellytyksellä, että liittoon

on tehty ennakkoilmoitus osallis-

tumisesta.

Korvauksen piirissä olevat

kurssit ilmoitetaan vuosittain

Sähköliiton ja TSL:n toimesta.

Koulutukseen voivat osallistua

kaikki jäsenet.

5. pidempikestoinen
kouLutus
Humanistisen ammattikorkea-

koulun (HUMAK) kansalais-

toiminnan ja nuorisotyön kou-

lutusohjelman mukaisesta

koulutuksesta avoimessa korkea-

koulussa sekä aikuisille kohden-

netusta muuntokoulutuksesta

syntyviä kustannuksia korvataan

seuraavasti:

• Kurssiapuraha ja kurssistipendi

maksetaan lähiopetukseen kuu-

luvilta päiviltä

• Majoitus- ja ruokailukulut kor-

vataan Kiljavan opiston HUMAK-

opiskelijoiden hinnoittelun mu-

kaan

• Matkakustannukset korvataan

liiton koulutusohjesäännön mu-

kaan

• Kurssi- ja osallistumismaksut

korvataan

• Työoppimisjaksot korvataan

SAK:n suosituksen mukaisesti

Sähköliitto ei korvaa kansalais-

toiminnan- ja nuorisotyön

nuorisoasteen koulutusohjelman

opinnoista aiheutuneita

kuluja.

Sähköliitto osallistuu samoilla

periaatteilla muiden vastaavansi-

sältöisten korkeakouluopintojen

tukemiseen.

6. kurssitoiminnan
matka- ja majoitus-
kuLujen korvaaminen
• Matkakulut korvataan julkisten

kulkuneuvojen taksojen mukaan.

Oman auton käytöstä korvaus

maksetaan vain auton käyttäjäl-

le. Korvaus on 0,23 €/km

• TSL:n kurssien kulut korvataan

TSL:n ohjeen mukaan

• Lentokoneella ja taksilla mat-

kustamista ei korvata kuin eri-

tyistapauksissa. Näistä tapauk-

sista on aina sovittava ennakkoon

liiton koulutusyksikön kanssa

• Epäselvissä tapauksissa kurssi-

laisen on pystyttävä osoittamaan

kulujen todenperäisyys

• Mikäli liitto järjestää kursse-

ja samasta aiheesta eri puo-

lella Suomea kehotetaan osal-

listumaan lähinnä kotipaikkaa

olevalle kurssille. Matkakulut

korvataan osallistujaa lähinnä

olevan kurssipaikan mukaan

• Liitto ei korvaa muita kuin

kurssitapahtumaan liittyvät ma-

joitukset. Mikäli on tarvetta ma-

joittua kurssipaikalle kurssin al-

kamista edeltävänä päivänä, on

siitä haettava korvausta esim.

omalta ammattiosastolta tai kus-

tannuksista on vastattava itse (ei

koske Kiljavan opiston kursseja)

• Matka- ja muiden kulujen kor-

vaaminen edellyttää täysipainos-

ta osallistumista kurssitapahtu-

maan

• Liitolla on oikeus laskuttaa jä-

seneltä sellaisia kuluja, joita syn-

tyy jos jäsen ei ilmoita osallistu-

misensa peruutuksesta kutsussa

mainittuun määräaikaan men-

nessä

• Mikäli jäsen esittää lääkärin-

todistuksen tai muun todistetta-

vissa olevan syyn, jolla poissa-

ololle syntyy peruste, ei kuluja

laskuteta.

Kaikista näistä poikkeavista toi-

mista on keskusteltava etukäteen

liiton kurssisihteerin kanssa:

tiina.makkyla@sahkoliitto.fi

puh. 050 409 8469

sähköLiiton kouLutus
ohjeet

Lisätietoa kiljavan opiston kursseista: www.kiljavanranta.fi
Lisätietoa työväen sivistysliiton kursseista: www.tsl.fi
verkko-opintotarjonta: www.tyoelamanverkko-opisto.fi

Sähköliiton
jäSenenä Sinuton vakuutettu turvaSSa,kun oSalliStut liitonjärjeStötehtäviin tai-tilaiSuukSiin.

jäsenetumieskin

käy liiton kursse
illa!
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* Edun saa Teboil-huoltamoilta ja -automaattiasemilta lukuun ottamatta
Teboil Express -automaattiasemia.

** Koskee 10-litraisia ja sitä pienempiä pakkauksia.
*** Koskee täyttöä.

www.teboil.fi/liitto

HYÖDYNNÄ ETUSI
JÄSENKORTILLA:
-2,1 snt/l bensiinistä*
-2,1 snt/l dieselistä*

LISÄKSI:
-10 % voiteluaineista**
-5 % pesuista
-5 % autokemikaaleista
-5 % nestekaasusta***
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RAHANARVOISIA VAKUUTUSETUJA,
ole hyvä
Tiesitkö, että saat Sähköliiton jäsenenä vakuutusetuja Ifistä?
Nappaa oivat edut talteen ja muista, että vahingon sattuessa
saat korvauspalvelua, joka sujuu niin kuin pitääkin.

HENKILÖVAKUUTUKSET
JÄSENHINTAAN
Liittosi on neuvotellut sinulle
edullisen Primus -henki- ja
tapaturmavakuutuksen,
jolla saat kattavan turvan koko
perheellesi, jopa 50 %:n alen-
nuksella.

Tutustu tarjoukseen osoitteessa
henkivakuutuskuntoon.fi.
Vakuutuksen myöntää Keskinäi-
nen Vakuutusyhtiö Kaleva.

IF ETUOHJELMA PALKITSEE
JA PALVELEE
If Etuohjelma palkitsee sinua
Sähköliiton jäsenenä jopa
16 %:n alennuksella vakuutus-
maksuista ja If Omavastuu-
rahalla. Etujen piiriin pääset jo
kotivakuutuksella tai henkilö-
tai pakettiauton kaskolla, kun-
han olet valinnut Ifin paperit-
toman palvelun. Korkeimmalla
tasolla saat halutessasi Oman
palveluneuvojan.

IF OMAVASTUURAHAA
VAHINGOTTOMISTAVUOSISTA
Sinulle kertyy If Omavastuu-
rahaa vahingottomilta vuosilta
jopa 40 euroa vuodessa, aina
200 euroon asti. Omavastuu-
rahalla voit pienentää omavas-
tuuta vahingon sattuessa.

Lue lisää If Etuohjelmasta
osoitteessa if.fi/asiakasedut.

TALLENNA IF PALVELUNUMEROT
puhelimeesi

Asiakaspalvelu 010 19 19 19
Korvauspalvelu 010 19 18 18
Vahinkopäivystys 0800 13800
Vakuutus- ja korvausasiat if.fi/sahkoliitto

IF LOISTOKUSKIETU
Liikennevakuutuksesi bonus
nousee 75 prosenttiin, kun olet
ajanut neljä peräkkäistä vuotta
vahingoitta 70 % bonuksilla.
Eikä liikennevakuutuksesi
bonus laske yhdestä vahingosta.

KORVAUSPALVELUA, JOKA SUJUU
NIIN KUIN PITÄÄKIN
Vahingon kokeneet asiakkaam-
me antavat meille arvosanaksi
4,5 viidestä. Mielestämme se
kertoo korvauspalvelusta, joka
sujuu niin kuin pitääkin. ■

K-PLUSSAA IFIN VAKUUTUKSISTA

henkivakuutuskuntoon.fi

Henkivakuutus turvaa toimeentulosi, jos jäät yksin pitämään huolta
perheestäsi. Esimerkiksi Sähköliiton 42-vuotiaalle jäsenelle henkivakuutus
50 000 euron turvalla maksaa 6 euroa kuussa. Nyt saat kaikkiin uusiin

Primus-henki- ja -tapaturmavakuutuksiin lisäetuna 2000 euron Selviytymis-
turvan, joka on lisäkorvaus kuolemantapauksessa. Eiköhän hoideta asia kuntoon

saman tien! Kattavimman vakuutusturvan koko perheelle saat osoitteesta

Primus on tutkitusti Suomen edullisin henkivakuutus (Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEn tekemä
hintavertailu 11/2013). Vakuutuksen myöntää Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva.

2000 €
SELVIYTYMIST

URVA

KUINKA SELVIÄISIT KAIKESTA



VA S AM A 1 0 / 2 0 1 5 21

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

KoonnuT: Jonna Heiniluoma

&

&

LUE JA TÄYTÄHUOLELLISESTI!

Ovathan
jäsenmaksuasiasi
kunnossa?
Vuonna 2016 jäsenmaksun suu-

ruus on 1,45 prosenttia. Se mak-

setaan päätoimen veronalaisesta

palkasta tai palkan sijaan makse-

tusta korvauksesta.

Jäsenmaksu on verotukses-

sa vähennyskelpoinen. Jos mak-

sat jäsenmaksusi itse, ne vähen-

netään sen vuoden verotuksessa,

jona ne on maksettu.

Sähköliitto lähettää tiedot jä-

senmaksuista suoraan verotta-

jalle.

Jäsenmaksu
maksetaan joka
alan työstä
Sähköliittoon liityttäessä työn tu-

lee olla ammattinimikkeestä riip-

pumatta sähkön parissa työsken-

telyä. Muilla kuin sähköön liit-

tyvillä aloilla työskentelevät oh-

jaamme liittymään oman alansa

ammattiliittoon. Oman alan liitto

löytyy myös sivulta www.liitot.fi.

Jos olet Sähköliiton varsinai-

nen eli sopimusalajäsen ja aloitat

muun kuin sähköisen alan työn

esimerkiksi kaupan kassalla, kai-

vinkoneenkuljettajana, metsuri-

na, keittiöapulaisena ym., tulee

jäsenmaksu kuitenkin suorittaa

Sähköliittoon. On tärkeää maksaa

jäsenmaksu myös muiden alojen

töistä, jotta ammattiliiton jäsenyy-

teen ei jää katkoksia.

Jos liityt varsinaiseksi jäsenek-

si opiskellessasi sähköalaa, voit

olla liittymishetkellä minkä tahan-

sa alan töissä.

Itse maksaville
viitteet tammikuussa
Itse maksaville jäsenille toimite-

taan kuukausittaiset jäsenmak-

suviitteet tammikuun alusta ke-

säkuun loppuun automaattisesti

tammikuun alkupuolella.

Työnantajille, jotka perivät jä-

senmaksun suoraan jäsenten pal-

koista, viitteet tai tarvittavat listat

toimitetaan automaattisesti joulu-

kuun aikana.

Säilytä vuoden
viimeinen tilinauha!
Säilytä vuoden 2015 viimeinen

tilinauha, jotta voit keväällä ve-

rotuksen valmistuttua tarkastaa,

että perityt jäsenmaksut täsmää-

vät ilmoitettuihin.

Täytä uusi perintäsopimus aina,

kun vaihdat työpaikkaa. Helpoiten

asia hoituu sähköisellä lomakkeel-

la www.sahkoliitto.fi-etusivun va-

semmassa reunassa olevan ”Lii-

ty jäseneksi”-linkin kautta. Klikkaa

avautuvalta sivulta ”Kun vaihdat

työpaikkaa, täytä tämä lomake”.

Jos maksat itse jäsenmaksun,

täytä lomakkeeseen omat ja työn-

antajasi tiedot, laita rasti ruutuun

”Maksan itse jäsenmaksun” ja lähe-

tä liittymisilmoitus Sähköliittoon lo-

makkeen lopussa olevan ”Lähetä”-

painikkeen kautta. Liittymisilmoi-

tuksen saavuttua saat viitteet jäsen-

maksun maksamista varten.

Jos työnantaja perii jäsenmaksun

suoraan palkastasi, täytä omat ja

työnantajasi tiedot ja laita rasti ruu-

tuun ”Työnantaja perii jäsenmak-

sun”. ENNEN LÄHETTÄMISTÄ tu-

losta yksi paperikappale ja toimita

se työnantajallesi, jotta jäsenmak-

Täytä perintäsopimus myös vaihtaessasi työpaikkaa
superintä käynnistyy. Liittymisilmoi-

tuksen saavuttua toimitamme työn-

antajallesi tarvittavat viitteet jäsen-

maksun perimistä varten. Muistat-

han seurata kuukausittaisista palk-

kalaskelmistasi, että ay-jäsenmak-

su on peritty!

5
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Kiittäen kuluneesta vuodesta
toivotamme, Siunattua ja
Rauhallista Joulua sekä
Hyvää Uutta Vuotta
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Onnea
60-vuotiaalle
Sähköliitolle

toivottaa
112-vuotias Puuliitto

Laadukasta ja
luotettavaa sähkötyötä www.sssoy.fi

Kiitos jäsenistölle ja
yhteistyökumppaneille
Sähköliiton
onnistuneesta
juhlavuodesta 2015!
&
Toivotamme
rentouttavaa
joulunaikaa ja
rohkeutta vuodelle
2016!

Sähköliitto & Vasama



VA S AM A 9 / 2 0 1 5 23

SA
K:

N
KU

LTTUURIRAHAST
O
ju
listaa

vuoden2016apurah
at

ha
et
ta
vi
ks

i
A
K

ST
uodha

e

Kulttuuriapurahoja voivat hakea kaikki SAK:laisten
ammattiliittojen yksityiset jäsenet tai harrastajaryhmät.

Apurahoilla tuetaan ensisijaisesti taidepainotteisia
kulttuuriharrastuksia.

Hakusovellus ja ohjeet löytyvät Kansan Sivistysrahaston
kotisivuilta: www.sivistysrahasto.fi

SAK:n kulttuurirahastolle tarkoitetut hakemukset postitetaan
omaan ammattiliittoon. Internetissä täytetty,

tulostettu ja allekirjoitettu hakemus liitteineen toimitetaan
31.12.2015 mennessä Sähköliittoon osoitteella:

Sähköliitto / kulttuuriapuraha,
pl 747, 33101 tampere

SAK:n kulttuuriapurahojen saajien nimet julkaistaan
SAK:n nettisivuilla (www.sak.fi)

huhtikuun 2016 puolessavälissä. Päätöksestä
ilmoitetaan saajalle myös henkilökohtaisesti.

Kansan sivistysrahaston haKuohjeet

rahasto tukee työväen ja työväenliikkeen sivistyksellisiä pyrkimyksiä sekä
yhteiskunnallisesti painottunutta tutkimusta, taidetta, opiskelua ja kansainvälistä

solidaarisuutta edistävää tiedotus- ja valistustyötä.

rahasto jakaa yleis-, erikois- ja maakuntarahastoistaan apurahoja yksityisille
henkilöille, työryhmille ja yhteisöille.

nettisivujen hakusovelluksessa tehdyt hakemukset tulee postittaa allekirjoitettuna
suosituksineen Kansan sivistysrahastolle

31.12.2015 mennessä.

viimeisen hakupäivän kotimaan postileimalla lähetetty apurahahakemus otetaan
käsittelyyn, ulkomailta lähetettävien hakemusten tulee olla säätiöllä viimeiseen

hakupäivään mennessä.

ejendals suomi oy
Jokipiintie 127
61280 Jokipii
Puh. 06 2146 111
info@ejendals.fi

RAUHALLISTA JOULUA
JA TURVALLISTA VUOTTA 2016!

Lämmintä joulua
ja turvallista
uutta vuotta!

S
T
A

T
II

V
I

schneider-electric.fi

Kuluneesta vuodesta
kiittäen toivotamme
rauhallista joulua ja
onnellista uutta vuotta!
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Hakaniemen rantaa reippaas-
ti askeltava mies on tyytyväi-
nen elämäänsä. Joulun aa-

tonaattona 70 vuotta täyttävällä Mat-
ti Ahteella on takanaan niin vaiheri-
kas menneisyys, että siitä saisi ainek-
set vaikka oopperaan. Monessa luot-
tamustoimissa edelleen vaikuttava
entinen sähkömies, urheilija ja polii-
tikko Ahde ei oopperan ystävänä pani-
si ideaa varmaan pahak-
seen.
– 50 vuotta täyttäessä-

ni sanoin, että olen elänyt
jo sadan vuoden edestä.
Olin ollut jo silloin niin
monessa mukana, Matti
Ahde naurahtaa.
Nykyisestä vapaa-ajas-

taan nauttiva, neljä vuotta
sitten eduskunnan jättä-
nyt Ahde on edelleen mu-
kana paitsi puolueensa SDP:n talous-
poliittisessa työryhmässä myös useis-
sa urheilua ja kulttuuria tukevissa
luottamustoimissa, edistämässä muun
muassa Kansallisoopperan, Sibelius-
akatemian, Olympiakomitean ja Sali-
bandyliiton asioita.
Ahde arvostaa korkealle meriittilis-

tallaan olevan, Sähköliiton liittokoko-
uksen hänelle vuonna 1976 myöntä-
män liiton kunniajäsenyyden.

Perhe lähellä
Kymmeniä vuosia politiikan keskiössä
vaikuttanut Matti Ahde seuraa nyt si-
vusta päivänpolttavia uutisia.
– Maailma voi huonosti, Euroop-

pa elää epävarmuuden aikoja ja Suo-
men talousnäkymät ovat tosi sumui-

Matti Ahde 70 vuotta

Urheilu ja musiikki antavat virtaa
set. Palkansaajien kannalta tilanne ei
varmaan koskaan lähimenneisyydes-
sä ole ollut näin toivottoman tuntui-
nen. Hallituksen politiikka on lyhyt-
näköistä ja poukkoilevaa.
Kun huikean uraputken tehnyt, vaa-

timattomista oloista ponnistanut Ah-
de katsoo elämäänsä taaksepäin, hän
nostaa esiin erityisesti läheisten ih-
misten merkityksen, sekä urheilun ja

musiikin antaman voi-
man. Ahde puhuu läm-
möllä perheestään, jo-
hon kuuluu Hilkka-
vaimon lisäksi kolme
aikuista lasta.
– On hienoa, että

kaikki lapsemme asu-
vat omissa asunnois-
saan tässä lähistöllä
Hakaniemessä.
Ahde paljastaa, että

hänen tulevaisuuden suunnitelmiin-
sa kuuluu paljon ajanviettoa mökillä,
paljon musiikkia ja liikuntaa.
– Minulla on aina pitänyt olla reis-

suillani jokin pallomukana. Nykyisten
vammojen laadusta johtuen viimei-
seksi jäänee golf-pallo, Ahde virnistää.

Positiivinen
ooPPerahullu
Matti Ahde kertoo, että hän jäi oop-
perakoukkuun oikeastaan ensikokei-
lusta vuonna 1967, jolloin hän opiske-
li Työväen akatemiassa. Beethovenin
Fidelio vei mennessään miehen, joka
sittemmin on nähnyt yli tuhat ooppe-
raa. Nykyään hän saa oopperakaverik-
si vaimonsa sijaan usein jonkun lap-
sistaan.
– Hienoa, että lasten musiikkimaku

on laajentunut. Muistan ne ajat, kun

suuntasimme silloisen nuoren per-
heen kanssa autolla lomamatkoille.
Minä kuuntelin autoradiosta klassista
ja lapsilla oli korvalappustereot, joissa
rokki soi, Ahde myhäilee.
Ennen seuraavaa lomamatkaa Ah-

teilla on edessään syntymäpäivävas-
taanotto, jonne odotetaan elämän var-

rella tutuksi tulleita ihmisiä yhteis-
kunnan eri saroilta. Juhlapaikaksi on
varattu Hakaniemi-sali John Sten-
beckinranta 6:ssa ja ajankohdaksi 18.
joulukuuta. Mahdolliset muistamiset
pyydetään osoittamaan Kansan sivis-
tysrahaston Matti ja Hilkka Ahteen ra-
hastoon: FI 8515 2130 0000 6009.

Yli tuhat oopperaesitystä katsonut Matti Ahde arvioi, että ooppera on hänelle positiivisen hulluuden kohde.

Sähköasentajasta ministeriksi

TeksT i jA kuvA: riitta kallio

Matti Ahde (s. 23. joulukuuta

1945 Oulu) on sosialidemo-

kraatteja edustava, eläkkeellä oleva

poliitikko. Hän toimi sisäasiainmi-

nisterinä vuosina 1982–1983 Sor-

san III:ssa ja IV:ssä hallituksessa,

ympäristöministerinä 1983–1987

Sorsan neljännessä hallituksessa ja

eduskunnan puhemiehenä 1987–

1989. Kansanedustajana Ahde toi-

mi vuosina 1970–1990 ja 2003–

2011.

Ahde kävi Pohjois-Pohjan-

maan keskusammattikoulun iltalin-

jan vuonna 1962 ja Työväen Aka-

temian kansankorkeakoulun vuon-

na 1968. Hän työskenteli Oulussa

Typpi Oy:n sähköasentajana vuodet

1961–1964. Vuosina 1968–1970

Ahde työskenteli Sosialidemokraat-

tisen nuorison keskusliiton järjestö-

ohjaajana Oulussa. Vuosina 1972–

1984 hän oli Oulun kaupunginval-

tuutettu.

Ahde valittiin SDP:n kansan-

edustajaksi Oulun läänin vaalipii-

ristä vuoden 1970 eduskuntavaa-

leissa. Hän istui eduskunnassa yh-

täjaksoisesti vuoteen 1990 ja oli

SDP:n eduskuntaryhmän puheen-

johtaja vuosina 1975–1982 sekä

puoluetoimikunnan jäsen 1972–

1990. Vuosina 1984–1987 Ahde

oli SDP:n toinen varapuheenjohtaja

ja 1987–1990 ensimmäinen vara-

puheenjohtaja.

Ahde toimi sisäasiainministeri-

nä Sorsan III hallituksessa 1982–

1983, ympäristöministerinä Sorsan

IV hallituksessa 1983–1987 sekä

eduskunnan puhemiehenä 1987–

1989. Presidentin valitsijamiehe-

nä Ahde oli vuosina 1978, 1982

ja 1988.

Ahde valittiin uudelleen eduskun-

taan vuoden 2003 vaaleissa. Hän

oli valtiovarainvaliokunnan varapu-

heenjohtaja vuosina 2003–2007 ja

tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja

vuosina 2007–2011. Ahde ei enää

asettunut ehdolle vuoden 2011 vaa-

leissa.

Ahde oli Veikkauksen hallituk-

sen jäsen vuosina 1980–2001, jos-

ta puheenjohtajana vuodet 1990–

1999 ja varapuheenjohtajana vuon-

na 2000. Vuonna 1990 Ahde siirtyi

eduskunnasta Veikkauksen toimitus-

johtajaksi. Hänet erotettiin vuonna

2001 luottamuspulan takia.

Ahde on nuorena pelannut jalka-

palloa OTP:ssa ja OPS:ssa, koripal-

loa Oulun NMKY:ssa ja lentopalloa

Oulunsuun Heitossa. Kasvattajaseu-

rana toimi Kellon Työväen Urheilijat.

Ahde valittiin vuonna 1977 Suo-

men Työväen Urheiluliiton (TUL)

puheenjohtajaksi. Hän jatkoi tehtä-

vässä vuoteen 1995.

Ahteen rooli Suomen urheilun

eheytyksessä johti TUL:n säilymi-

seen, vaikkaakaan ei enää entisen-

laisena kilpaurheilun keskusjärjes-

tönä. Ahde toimi TUL:n edustaja-

na Suomen olympiakomiteassa vara-

puheenjohtajana 1979–1996 ja sen

jälkeen Suomen olympiayhdistyk-

sen valtuuskunnan puheenjohtajana

vuosina 1996–2004.

Vuonna 1995 Ahde sai Suomen

liikuntakulttuurin ja urheilun suuren

ansioristin tunnustuksena ansiok-

kaasta liikuntakulttuurin ja urheilun

hyväksi tehdystä työstä.

”MINULLA
ON AINA
PITÄNYT OLLA
REISSUILLANI
JOKIN PALLO
MUKANA.”
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Ilmoittaudu TE-toimistoon työn-

hakijaksi täyttämällä sähköinen

ilmoittautumislomake osoittees-

sa www.te-palvelut.fi viimeistään

ensimmäisenä työttömyyspäivä-

nä. Oikeus työttömyysetuuksiin

alkaa aikaisintaan ilmoittautu-

mispäivästä lukien.

Noudata TE-toimiston antamia

ohjeita, koska päivärahan mak-

saminen saattaa muuten katke-

ta. TE-toimiston antamat lausun-

not sitovat kassaa, eikä kassa voi

maksaa päivärahaa, ellei työnha-

kusi ole voimassa.

NäiN haet

aNsiopäivärahaa

Tulosta päivärahahakemus Työt-

tömyyskassojen yhteisjärjestön

www.tyj.fi-sivulta kohdasta Lo-

makkeet. Sieltä löydät samal-

la työttömyyskassan tarvitseman

palkkatodistuslomakkeen.

Täytä ensimmäinen työttö-

myyspäivärahahakemus vähin-

tään kahdelta täydeltä kalente-

riviikolta.

Liitä hakemuksesi mukaaN

seuraavat dokumeNtit:

Jäljennös irtisanomisilmoi-

tuksesta tai lomautusilmoi-

tuksesta.

Jos olet sivutoiminen yrit-

täjä tai esimerkiksi omis-

tat maata tai metsää, lähe-

tä kassalle kopio viimek-

si vahvistetusta verotukses-

tasi, eli vuoden 2014 ve-

rotuspäätöksestä erittelyo-

sineen.

Kopio eläkepäätöksestä,

jos saat osa-aika- tai osa-

työkyvyttömyyseläkettä.

Muutosverokortti etuutta

varten, jos olet hakenut ve-

rottajalta uuden verokortin

sosiaalietuutta varten.

Palkkatodistus vähintään

työttömyyttä edeltäneeltä

26 työssäoloviikolta. Todis-

tuksessa pitää näkyä enna-

konpidätyksen alainen tulo

sekä siihen sisältyvät loma-

raha ja lomakorvaus.

tarkasta hakemuksesi

ja seN Liitteet

Jotta hakemusten käsittely oli-

si mahdollisimman nopeaa, täy-

tä hakemuksesi huolellisesti. Tar-

kista se ja sen liitteet.

Kun kyse on työsuhteen päät-

tymisestä, tarkista että palkkato-

distukseen on merkitty eriteltynä

myös muut mahdolliset ylimää-

räiset palkkiot tai rahaerät, jot-

ka on maksettu työsuhteen päät-

tyessä.

Muista tarkastaa palkkatodis-

tuksesta, että siihen on merkit-

ty mahdolliset palkattomat ajan-

jaksot, kuten lomautus, vanhem-

painloma, palkaton virkavapaa

tai palkaton sairausloma.

Tarkista, että palkkatodistuk-

sessa on palkanlaskijan yhteys-

tiedot.

huom!

käytä paLkkatodistus-

Lomaketta, joka Löytyy

työttömyyskassojeN

yhteisjärjestöN sivuLta

www.tyj.fi.

TYÖTTÖMYYSKASSA
koonnuT: Jonna Heiniluoma

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

Verohallinto julkaisi uuden päätök-

sen ennakonpidätyksen toimittamis-

tavoista ja määrästä 27.11.2015.

Päätös tulee voimaan 1.1.2016.

Sen mukaan ensi vuonna palkkaa

varten annettua ennakkopidätyspro-

senttia korotetaan ansiopäivärahaa

ja vuorottelukorvausta maksettaessa

niin, että ennakkopidätys on vähin-

tään 25 %.

Jos etuudensaaja kuitenkin toi-

mittaa työttömyyskassaan etuutta

varten annetun muutosverokortin,

vero pidätetään muutosverokortin

mukaisesti ilman korotusta. Muu-

tosverokortti etuutta varten kannat-

taa hakea verottajalta jo tammikuun

aikana.

Etuudensaaja toimittaa työttö-

myyskassaan etuutta varten

annetun muutosverokortin.

Etuudensaaja ei toimita

työttömyyskassaan

verokorttia.

Etuudensaaja toimittaa

kassaan palkkaa varten

annetun muutosverokortin.

Vero pidätetään

muutosverokortin mukaan.

Kassa käyttää vuoden alussa

verottajalta saamiansa

verotustietoja.

Vero pidätetään kuitenkin

vähintään 25 % suuruisena.

Vero pidätetään muutosverokortin

mukaan, kuitenkin vähintään

25 % suuruisena.

Ansiopäivärahan
verotus muuttuu
vuodenvaihteessa

arkipyhät tuovat muutoksia päivärahojen

maksurytmiin.

vuodenvaihteen maksupäivät ovat

seuraavat:

21.12.2015

22.12.2015

23.12.2015 pr ja vk*

28.12.2015

29.12.2015

30.12.2015 pr ja vk*

4.1.2016

5.1.2016

Loppiaisen jälkeen päivärahat maksetaan

normaalisti jokaisena työpäivänä.

*ansiopäiväraha ja vuorottelukorvaus

Vuodenvaihteen
maksupäivät

• Jos sinulla on maa- tai metsätaloutta tai
oLet sivutoimiNeN yrittäjä, Lähetä kassaLLe
kopio vuodeN 2014 verotuspäätöksestäsi.
Lähetä verotuspäätös eritteLyosiNeeN
viimeistääN tammikuuN hakemuksesi Liit-
teeNä.

• Jos olet osatyökyvyttömyyseläkkeellä,
toimita työttömyyskassaLLe kopio vuodeLLe
2016 aNNetusta eLäkepäätöksestäsi.

Jos joudut
työttömäksi
tai lomautetuksi

X

X

X

X

täytä hakemus
huoLeLLisesti –
se Nopeuttaa
maksamista.

muutosverokortti

etuutta varteN

kaNNattaa hakea jo

tammikuuN aikaNa.

Lähetä meiLLe vaiN

muutosverokortti.

Ns. perusverokorttia

ei tarvitse Lähettää.

seN tiedot saamme

suorasiirtoNa

verottajaLta.

jos oLet Lomautettu ja työNaNtaja maksaa siNuLLe
arkipyhäkorvauksia, iLmoita Ne päivärahahakemuksessa
ja Liitä mukaaN kopio paLkkaLaskeLmasta.

X

Työttömyyskassan
henkilökunta toivottaa
kaikille jäsenille ja
yhteistyötahoille hyvää
joulua ja onnellista
uutta vuotta 2016.
Olemme lahjoittaneet
joulukorttivarat tänä
vuonna Hyvä Joulumieli
-keräykseen vähävaraisille
lapsiperheille.

ennakkopidätys uuden ohjeen mukaan 1.1.2016 alkaen

Työttömyyskassan
henkilökunta toivottaa
kaikille jäsenille ja
yhteistyötahoille hyvää
joulua ja onnellista
uutta vuotta 2016.
Olemme lahjoittaneet
joulukorttivarat tänä
vuonna Hyvä Joulumieli
-keräykseen vähävaraisille
lapsiperheille.
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KURSSIT

AMMATTIOSASTON EDUN-
VALVONNAN KEHITTÄMINEN
12.-13.3.2016 Sähköliiton koulutustilat, Tampere
Tämä tilaisuus on tarkoitettu erityisesti kaikille Sähköliiton ammattiosastojen toimihen-

kilöille tai muille asiasta kiinnostuneille.

Kurssilla käsitellään mm:

• työoikeuden keskeisiä periaatteita ja kulmakiviä

• sopimista ja neuvottelua

• rakentavaa vuorovaikutusta

• ammattiosaston edunvalvonnan kehittämistä

• konkreettisia työnjakoja ja toiminnan seurantaa

Kouluttajana toimii Tuula Laine

Sähköliitto korvaa osanottajille kurssin aikana majoituksen kahden hengen huoneissa,

ruokailut sekä matkakulut, mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan

tai omaa autoa käytettäessä 0,23 € / km.

Ilmoittaudu mukaan 26.2.2016 mennessä tiina.makkyla@sahkoliitto.fi

tai 050 409 8469.

Tilaisuus on tarkoitettu kaikille Sähköliiton luottamusmiehille ja työsuojeluhenkiöille,

jotka käyvät neuvotteluja ja keskusteluja työssään tai luottamustehtävässään.

Kurssilla käsitellään mm:

• mitä, miksi ja milloin neuvotellaan

• neuvotteluprosessin kulkua

• valmistautumista

• neuvottelutilannetta

• ongelmanratkaisua

• neuvottelijan taitoja

Kouluttajana toimii Tuula Laine, koulutussuunnittelija, TSL.

Perjantaipäivän osalta osanottajien toivotaan käyttävän luottamusmiesvapaata.

Mikäli kuitenkin ansionmenetystä syntyy, korvataan se ansionmenetystodistusta

vastaan kurssistipendillä ja -päivärahalla 72,72 euroa.

Sähköliitto korvaa osanottajille kurssin aikana majoituksen kahden hengen huoneissa,

ruokailut sekä matkakulut, mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan

tai omaa autoa käytettäessä 0,23 € / km.

Ilmoittaudu mukaan 26.1.2016 mennessä tiina.makkyla@sahkoliitto.fi

tai 050 409 8469.

NEUVOTELLEN SOPIMUKSIIN
12.-13.2.2016 Sähköliiton koulutustilat, Tampere

Tilaisuudessa käsitellään ajankohtaisia työsuojeluun liittyviä asioita sekä Sähköliiton

kuulumisia.

Sähköliitto korvaa osanottajille kurssin aikana majoituksen kahden hengen

huoneissa, ruokailut sekä matkakulut mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen

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

Ajankohtaispäiville tulee ilmoittautua 4.3.2016 mennessä

Pirjo Lintuselle 050 366 2196 tai Tiina Mäkkylälle 050 409 8469,

sähköpostitse pirjo.lintunen@sahkoliitto.fi tai tiina.makkyla@sahkoliitto.fi

TYÖYMPÄRISTÖN
AJANKOHTAISPÄIVÄT
18.-19.3.2016 Scandic Hotel Järvenpää

Sähköliitto järjestää kaikille työsuojeluvaltuutetuille ja -asiamiehille sekä muille

työsuojelusta kiinnostuneille liiton jäsenille

TYÖSUOJELUN PERUSKURSSI
14.-18.3.2016 Kiljavan opisto, Nurmijärvi
Kurssin tavoite

Selvittää työsuojeluun liittyvät perustiedot ja niiden merkitys sekä työsuojelutoiminnan

organisaatiot ja opettaa näihin liittyviä tietoja ja taitoja työsuojelutoiminnassa.

Avainsisältöjä ovat mm:

• työsuojelun peruskäsitteet, toiminta-alueet ja merkitys ihmiselle

• työsuojelutehtävissä toimivien ihmisten tehtävät, oikeudet ja velvollisuudet

organisaatiossa, työsuojelun ennakko- ja jälkivalvonta

• työsuojelua säätelevän lainsäädännön pääperiaatteet

• toimialakohtaiset työsuojelusopimukset

• työn ja työympäristön kuormitustekijät

• työsuojelutoiminnan kehittäminen

Kurssin työtavat

Luentojen lisäksi käytetään yksilö- ja parityöskentelyä, erilaisia ryhmätyöskentelyn muo-

toja ja harjoituksia.

Korvaukset

Työnantaja maksaa kurssilaiselle palkan kurssin ajalta sekä ateriakorvauksen

(24,80 €/vrk) opistolle. Liitto maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus, opetus ja

jaettava materiaali sekä matkakulut julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa

autoa käytettäessä 0,23 €/km.

Lähetä kurssihakemuslomake liittoon neljä viikkoa ennen kurssin alkua osoitteella:

Sähköliitto, Koulutusyksikkö, PL 747, 33101 Tampere

SUOSITTELE KAvERILLESI SÄHKÖLIITON

JÄSENYYTTÄ JA KERRO EdUISTA, JOITA

JÄSENENÄ SAAT! SAAT LAHJAKORTIN:

www.SAHKOLIITTO.fI/SUOSITTELE

SÄHKÖLIITON JÄSENEKSI vOI LIITTYÄ

JOKAINEN SÄHKÖISILLÄ ALOILLA TYÖS-

KENTELEvÄ PALKANSAAJA TAI AMMATIN-

HARJOITTAJA, JOKA EI TOIMI TYÖN-

ANTAJANA.

SÄHKÖLIITTO NEUvOTTELEE

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖISTÄ. SÄHKÖLIIT-

TO HUOLEHTII JÄSENTENSÄ OIKEUKSISTA.

NYT JOS KOSKAAN PITÄÄ OLLA

AMMATTILIITON JÄSEN!

YKSIN ON vAIKEA SAAdA ÄÄNTÄÄN

KUULUvIIN. AMMATTILIITOILLA ON

vOIMAA MUUTTAA ASIOITA SITÄ ENEM-

MÄN, MITÄ USEAMPI ON MUKANA.

AMMATTILIITOT HUOLEHTIvAT

TYÖNTEKIJÖIdEN OIKEUKSISTA.

SÄHKÖLIITTO HUOLEHTII SINUSTA.

SÄHKÖLIITTO NEUvOTTELEE PUOLESTA-

SI PAREMMAT TYÖEHdOT JA PALKAT. LIIT-

TO ON TUKENASI TYÖELÄMÄN ONgELMIS-

SA. MITÄ ENEMMÄN MEITÄ ON, SITÄ

PAREMMAN TEEMME TYÖELÄMÄSTÄMME.

vAIN AMMATTILIITON JÄSENENÄ vOIT

vAIKUTTAA OMIEN AMMATILLISTEN,

OIKEUdELLISTEN JA YHTEISKUNNALLIS-

TEN ETUJESI PARANTAMISEEN.

SÄHKÖLIITON JÄSENENÄ TAKAAT

OIKEUTESI TYÖSSÄ JA SAAT PALJON

JÄSENETUJA.
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SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN ASPA-KOULUTTAJAKURSSI 20.2.2016

Sähköliiton koulutustilat, Tampere. Hakuaika päättyy 5.2.2016

KURSSI SÄHKÖISTYSALAN ASPA-URAKALASKENTAOHJELMAN KÄYTÖSTÄ 2.4.2016

Sähköliiton koulutustilat, Tampere. Hakuaika päättyy 18.3.2016

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN KÄRKIMIESKURSSI 9.4.2016

Hotelli Cumulus Koskikatu, Tampere. Hakuaika päättyy 29.3.2016

NUORILLE TARKOITETTU SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN

URAKKALASKENTAKURSSI 22.–23.10.2016

Hotelli Cumulus Koskikatu, Tampere. Hakuaika päättyy 7.10.2016

Ilmoittaudu mukaan kursseille hakuaikoja noudattaen tiina.makkyla@sahkoliitto.fi tai

050 409 8469.

Sähköliitto maksaa kurssin aikana majoituksen (2hh), ohjelmaan merkityt ruokailut sekä

matkakulut, mikäli niitä syntyy, kotipaikkaa lähinnä olevalle kurssipaikalle. Matkakulut

korvataan julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai oman auton käytöstä 0,23 €/km.

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖ-
ASENNUSALAN KURSSIT 2016

TYÖEHTOSOPIMUS TUTUKSI

-KURSSI

painottuu työehtosopimustekstien

perusteelliseen käsittelyyn

5.–6.2.2016

Hotelli Cumulus Koskikatu,

Tampere

hakuaika päättyy 22.1.2016

23.–24.9.2016

Sokos Hotel Arina, Oulu

hakuaika päättyy 9.9.2016

URAKKAMÄÄRÄYKSET-KURSSI

painottuu urakkatyömääräysten

selvittämiseen ja kärkimiehen

velvollisuuksien hallintaan

12.–13.3.2016

Hotelli Cumulus Koskikatu,

Tampere

hakuaika päättyy 26.2.2016

1.–2.10.2016

Sokos Hotel Arina, Oulu

hakuaika päättyy 16.9.2016

URAKKALASKENTA-KURSSI

painottuu työehtosopimusten

mukaisten urakkatöiden

laskemiseen

19.–20.3.2016

Hotelli Cumulus Koskikatu,

Tampere

hakuaika päättyy 4.3.2016

12.–13.11.2016

Sokos Hotel Arina, Oulu

hakuaika päättyy 28.10.2016

Nämä kurssit on tarkoitettu kaikille sähköistys- ja sähköasennusalan jäsenille. Henki-

lökohtainen tieto työehtosopimuksen määräyksistä antaa parhaat edellytykset hyvän

edunvalvonnan hoitamiseen.

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

meisenä Urakkalaskentakurssi.

020 Kotkan Sähköalantyöntekijäin

Ammattiosasto ry

Kutsumme jäsenet puolisoineen viettämään

osastomme 60-vuotisjuhlaa Kotkan Höyrypa-

nimolle lauantaina 13.2.2015 klo 14.00. Oh-

jelmasta ja ilmoittautumisesta kerromme lisää

tammikuussa paikallislehti Ankkurin järjestö-

jen palstalla. Tervetuloa! – Hallitus

036 Kuopion Sähköalantyöntekijät ry

Kevään virkistys- ja opintomatka suuntautuu

Vilnaan 21–24.4.2016 lentäen Kuopiosta.

Sitovat ilmoittautumiset Ilpolle,

p. 044 553 9871.

Historialliseen kokoukseen osallistuneita: vasemmalta: Timo Taskinen, Esa Nikkinen, Perttu Sarja,

Mikko Teräs, Kalevi Ruotanen ja Olavi Riepula.

1.12.2015 klo 17.29 se tapahtui: ”5. pykälä: Päätetään Haukiputaan Sähköalantyönteki-

jät osasto 79 ry:n purkamisesta ja sulauttamisesta Oulun Sähkötyöntekijäin ammattiosasto N:o

1:een. Kokous päätti yksimielisesti osaston purkamisen ja sulautumisen osasto 001:een”

Haukiputaan osaston syntysanat lausuttiin 56 vuotta aiemmin eli vuonna 1959 ja sen ansioi-

tunut toiminta päättyi tähän.

Osasto 079 jäsenet ovat saaneet kirjepostia kahteen otteesseen, tässä osa ensimmäisen jäsen-

kirjeen sisällöstä. Hallitus perustelee päätöstään seuraavasti: ”Osaston toiminta on hiipunut vuo-

sien kuluessa. Hallitus ei ole saanut aktivoitua jäsenistöään riittävästi. Työmarkkinakenttä ja Ou-

lun talousalueen rakenne on muuttunut. Suuremmalla ammattiosastolla on enemmän painoar-

voa ja sananvaltaa.”

TERVETULOA MUKAAN 001:n toimintaan, kurkkaa nettisivuja: www.osasto001.fi

Ps. Kiitos Sähköliitolle, ja erityisesti Kaisa Järvensivulle hyvistä neuvoista tässä prosessissa!

079 ry:n Hallitus

Kun Haukipudas
pimeni ja Oulu
sai uutta virtaa

TEKST i jA KuvA: JARKKO VÄISÄNEN

OSASTOT TOIMIVAT
28.1.2016 ilmestyvään vasamaan tulevat osastojen ilmoitukset pyydämme toimittamaan
maanantaihin 18.1.2015 kello 15.00 mennessä. Toimita osastosi ilmoitus sähköisesti lomakkeella:
www.sahkoliitto.fi/jasenpalvelut/osastot-toimivat/ilmoita-tapahtumasta

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

161 Energia-alan työntekijät Ry

Osasto järjestää 22h-risteilyn Baltic Queenillä

Tallinnaan. Pe 11.3.2016, lähtö klo.17.00.

Matkalle pääsee mukaan 36 ensimmäistä

ilmoittautujaa kahden hengen hyteissä. Ristei-

lyn hintaan kuuluu kaksi Buffet-ruokailua, aa-

mupala sekä bussikuljetukset. Omavastuu jä-

seneltä 30€, avecilta 70€.

Ilmoittautumiset 31.1.2016 mennessä,

osasto161.fi -sivuilla sekä Harri Korvelle 040-

4854025, harri.korpi@fortum.com tai Tommi

Rummukaiselle 040-4842848, tommi.rum-

mukainen@fortum.com.
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Det 60-åriga representantskapet

var ganska uppsluppet och rös-

tade en gång till och med om röst-

ningssättet. Mötet hölls i alla fall i

en konstruktiv anda och endast sak-

frågorna tvistade. Mötet, som kulmi-

nerade i en praktfull jubileumsfest,

får antagligen en extra fortsättning

ELLEDNINGEN

Elektrikerförbundet är en bra lagspelare
ElEktrikErförbundEts 60-

års jubileumsrepresentantskap

sammanträdde i Tammerfors i

slutet av november och diskute-

rade i positiv anda främst facka-

vdelningarnas framställningar.

Seppo Fahlström klubbade vant

och smidigt igenom de stadgeen-

liga ärendena för anteckning i

protokollet.

Jubileumsrepresentantskapet

utsåg två tidigare förbundsordfö-

rande till Elektrikerförbundets he-

dersordförande: Seppo Salisma

och Lauri Lyly. I sitt tacktal ka-

raktäriserade Lyly Elektrikerför-

bundets medlemskår som yrkess-

kickliga, kunniga och väl utbilda-

de yrkesmän och -kvinnor med en

identitet som binder dem vid för-

bundet. Han tackade medlems-

kåren för deras arbete för hela

fackföreningsrörelsen; ”Elektri-

kerförbundet är en bra lagspe-

lare”.

samtidigt som Elektrikerför-

bundets representantskap sam-

manträde i Tammerfors allt snöi-

gare landskap led hela 70 000

hushåll av elavbrott runtom i Fin-

land. Den täta, första snön som

föll ner över de våta träden isade

fast och böjde tusentals träd över

ellinjerna. Alla tillgängliga elnäts-

montörer var säkert hundrapro-

centigt sysselsatta under de föl-

jande dygnen. Många ledamöter

i representantskapet sneglade på

sina armbandsur eftersom de vis-

ste att det fanns ett brinnande

behov av deras yrkeskunskap ute

på fältet.

Även om jordkablingen frams-

krider i hela landet lyckas vintern

varje år överraska elkonsumenter-

na som är beroende av luftlednin-

gar, och eldistributionsbolagen.

De är omkring hundra stycken

och de upprätthåller ett luftled-

ningsnät med närmare 385 000

kilometer ledning. Finngrid, det

statligt majoritetsägda bolaget

som upprätthåller stamnätet, ans-

varar för ca 15 000 kilometer.

Jordkabling är ett dyrt göra,

men eltillförseln är ofta livsvik-

tig. Man får hoppas att man fra-

möver förbereder sig ännu bättre

på stormar och snö. Detta bety-

der att det måste finnas tillräck-

ligt många arbetare inom eldistri-

butionen, också i fall av störnin-

gar.

VEckan före självständighetsda-

gen stod det klart att det inte blir

något s.k. samhällsfördrag, dvs.

arbetsmarknadsavtal utan att Fin-

lands Näringsliv EK dragit sig till-

baka från förhandlingarna.

De avbrutna förhandlingarna

föregicks av en helt onödig ord-

växling om huruvida alla fackför-

bund skulle förbinda sig vid en

förhandlingsprocess eller tillsvi-

dare bara utvärdera det eventu-

ella förhandlingsresultatet. Jag

tycker det är helt onödigt att

döma någon på förhand, eftersom

man inte uppnådde något förhan-

dlingsresultat och engagemang

som hade kunnat utvärderas i

fackförbunden.

Ek:s meddelade om att de på-

gående förhandlingarna om en

centrerad uppgörelse är organi-

sationens sista var inte förhand-

lingstaktiskt konstruktivt. Borde

man ändå överväga mycket nog-

grant vad man meddelar? Kanske

EK ville att förhandlingarna skul-

le avslutas så att organisationen

kan invänta regeringens tvångsla-

gar. Lagarna kommer uppenbar-

ligen att uppfylla EK:s önskemål

på ett bättre sätt.

FFC å sin sida meddelade att

organisationen kommer med ett

erbjudande, dvs. ett betydan-

de initiativ om att nollinjen och

den s.k. Finlandsmodellen, som

är i kraft till den 7 december då

FFC:s styrelse sammanträder för

att bedöma läget.

Men statsminister Juha Sipi-

lä konstaterade att det inte fö-

relåg några möjligheter för fort-

satta förhandlingar mellan cent-

ralorganisationerna, och därmed

förblev FFC:s erbjudande outnytt-

jat. FFC:s styrelse konstaterade

att erbjudandet förfallit och be-

dömde att tvångslagarna intres-

serar EK mer än en arbetsmark-

nadslösning.

FFC är ändå redo att fortsätta

förhandlingarna om EK:s vilja fö-

rändras, till exempel om regerin-

gen drar tillbaka beredningen av

tvångslagarna.

martti alakoski

ordförande

under våren när representantska-

pet beslutar om Elektrikerförbun-

dets anslutning till en ny centralor-

ganisation.

I sitt öppningstal vädjade repre-

sentantskapets ordförande Seppo

Fahlström till förmån för en anslut-

ning till den nya centralorganisa-

tionen och för en sammanslagning

av arbetslöshetskassorna. Ordföran-

de Martti Alakoski påminde om Fin-

lands aktuella politiska och ekono-

miska problem. De berör även Elek-

trikerförbundet på ett konkret sätt.

Jag anser att det största hotet

mot fackföreningsrörelsen i reger-

ingens planerade tvångslagar är att

utvidgningen av lokala avtal ska gäl-

la även oorganiserade företag. Kol-

lektivavtal har inte längre någon be-

tydelse om lagen tillåter avtal som

underskrider kollektivavtalen, kon-

staterade Alakoski.

MedleMsavgiften stiger

från 1,40 till 1,45

Alakoski uttryckte sin oro även över

regeringens nedskärningslista, vars

inverkan skulle drabba småinkomst-

tagare allra mest. Han nämnde även

effekterna av den höga arbetslös-

heten på förbundets och arbetslös-

hetskassans verksamhet.

Även om vi har en arbetslöshet på

tio procent står Elektrikerförbundets

ställning och ekonomi på en stark

grund. Vi har lyckats hålla förbun-

dets medlemsavgiftsprocent på 1,4

i över 10 år nu. Nu kräver Finansin-

spektionen att arbetslöshetskassan

höjer sin soliditet, vilket kräver en

höjning av medlemsavgiften.

Representantskapets ordförande

fick därför klubba igenom en liten

höjning av medlemsavgiften. Näs-

ta år är förbundsavgiften 1,45 pro-

cent mot 1,40 i år. Förbundets an-

del är 0,82, avdelningarnas andel

0,15 + 0,05, strejkkassans andel

0,03 och arbetslöshetskassans an-

del 0,40 procent.

Många fraMställningar

från avdelningarna

Jubileumsåret till ära hade fackav-

delningarna inspirerats att komma

med en stor mängd framställningar

till representantskapet. Det anmärk-

ningsvärda var att många framställ-

ningar denna gång godkändes. En

historiskt jämn omröstning gällde

förbundets semesterställe Kaarnie-

mi. Helsingfors avdelning 049 hade

begärt tilläggsresurser för att ut-

veckla stället. Framställningen vann

över styrelsens mer sparsamma för-

slag med en röst.

Kajanalands avdelning 040 hade

inte lika stor framgång för sina tre

framställningar. Representantskapet

böjde sig varken för Raimo Leinonens

framställning om pensionärsklub-

bar, för enskilda vallängder eller för

endagsmöten för representantska-

pet. Men visst fick rösträknarna job-

ba även under de här framställning-

arna. Framställningen av direktio-

nen för Medlemstjänsterna gällande

publiceringen av förbundets verk-

samhetsberättelse och bokslut på

förbundets webbsidor fälldes också.

Hyvinge avdelning 013:s förslag

om att förbundets möten och kur-

ser framöver kunde ordnas även på

båt fick redan i styrelsens framställ-

ning ett godkännande på prov, vilket

representantskapet även fastställ-

de. Representantskapets möte ut-

nyttjade sin prestige och avlägsna-

de förmyndarklausulen i styrelsens

framställning. Den uppfattades som

överdriven och röstades bort.

sakliga ärenden behandlades

De planerade tyngdpunkterna för år

2016 godkändes utan knot på mötet,

främst då valet av representantskap

och förvaltning 2016. Utöver en höj-

ning av medlemsavgiften till 1,45

procent upptogs ett medlemsvärv-

ningsprojekt och påverkan i löntaga-

rorganisationens strategi som tyngd-

punktsområden.

Representantskapet fick besluta

om stora pengar när förbundets verk-

samhetsberättelse och bokslut god-

kändes. Även nästa års verksamhets-

berättelse och budget godkändes

nästan utan ändringar. Den planera-

de budgeten utökades endast med en

tilläggsreservering för representant-

skapets avslutningsresa till Narva i

Estland nästa sommar.

Representantskapet godkände en

ändring i representantskapets valsys-

tem för valet 2016. Den föranleddes

av riksdagsvalets nya valdistriktsgrän-

ser. Elektrikerförbundets regionindel-

ning minskar från nuvarande 14 till

12 när Kymmene och Södra Savolax

sammanslås till Sydöstra Finlands re-

gion och Norra Savolax och Norra Ka-

relen sammanslås till Savolax-Kare-

lens region.

Elektrikerförbundet 60 år
Representantskapet röstade stort jubileet till ära
Elektrikerförbundets och
arbetslöshetskassans
representantskap
sammanträdde i
Tammerfors den 21-22
november, och hedrade
förbundets jubileumsår
genom att rösta
igenom rekordmånga
framställningar från
avdelningarna. Jubileet
till ära utsågs förbundets
tidigare ordförande
Seppo Salisma och
Lauri Lyly till förbundets
hedersordförande.

TExT: riitta kallio
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Finnparttia Oy, Joutnantie 76, 25500 Perniö, puh 02 727 200, www.finnparttia.fi

Sähkötarv ikkeet , työkalut ja mit tar i t
osta ne verkkokaupastamme
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Nimi:

Osoite:

Lähetä vastauksesi 14.1. 2016 mennessä: Sähköliitto, Vasama-lehti, PL 747, 33101 Tampere. Oikein vastanneiden kesken arvomme yllätyspalkinnon.

JOULURISTIKKO
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Nro Ilmestyy Aineisto
1 28.1. 18.1.
2 25.2. 15.2.
3 24.3. 14.3.
4 21.4. 11.4.

Nro Ilmestyy Aineisto
5 26.5. 16.5.
6 18.8. 8.8.
7 15.9. 5.9.
8 13.10. 3.10.

Nro Ilmestyy Aineisto
9 17.11. 7.11.
10 15.12. 5.12.

Ekamedia / Tmi Emmi Kallio Kalevanpuistotie 21 B 56, 33500 Tampere
Puhelin: 044 344 4414
Sähköposti: emmi.kallio@ekamedia.net

1/1-sivu 260 x 375 mm + 5 mm leikkuuvara
1/2-sivu pysty 115 x 340 mm
1/2-sivu vaaka 236 x 165 mm

1/4-sivu pysty 115 x 165 mm
1/4-sivu vaaka 236 x 78 mm
Rivi-ilmoitus 42,6 mm (5 p) 54,5 mm (4 p)

Ilmoitukset toimitettava viimeistään aineistopäivänä kello 14.00 sähköpostilla:
emmi.kallio@ekamedia.net

Ilmoitusten peruuttaminen varauspäivään mennessä.

Vastuu virheistä. Julkaisu ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta, jos hyväk-
syttyä ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista syistä johtuen julkaista määrättynä päivänä. Lehden
vastuu julkaisemisesta tapahtuneista virheistä rajoittuu ilmoituksesta maksettavan hinnan palaut-
tamiseen. Huomautukset on tehtävä kirjallisesti 8 vrk kuluessa julkaisupäivästä.

ILMESTYMISAIKATAULU 2016

ILMOITUSKOOT

Nelipalstaisella tekstisivulla: mv 2,25 €/pmm – 4-väri 3,00 €/pmm
Rajoitukset: Mainoksia ei sijoiteta etusivulle eikä sivuille 3–5. Liitteistys sovittava erikseen.

Mainostoimistoalennus 15 %
Työpaikkailmoitusten ja Sähköliiton ammattiosastojen alennus 50 %
Vain yksi alennus/ilmoitus.
Maksun saaja: Ekamedia; lis. alv 24 %

ILMOITUSHINNAT

ILMOITUSMYYNTI

AINEISTON TOIMITUS

AINEISTOVAATIMUKSET
Painovalmis pdf. Sivun mainoksessa leikkuuvarat 5 mm.
Värien määrittely aina prosessiväreiksi (CMYK). Kuvien resoluutio 300 dpi.

www.sahkoliitto.fi

SÄHKÖALOJEN AMMATTILIITON JÄSENLEHTI

MEDIAKORTTI 2016

Julkaisija:
Sähköalojen ammattiliitto ry
Aleksanterinkatu 15 PL 747,
33101 Tampere
Puhelin: 03 252 0111
Faksi: 03 252 0210
Sähköposti: etunimi.sukunimi@
sahkoliitto.fi
vasamalehti@sahkoliitto.fi

Päätoimittaja: Martti Alakoski
Vastaava toimittaja:
Riitta Kallio, puh. 050 67590
Toimittaja: Jonna Heiniluoma

Vasama on Palkansaajalehdet
Löntagartidningar PALE ry:n
jäsen.

Nettopainos: 29 000

Ilmestyminen:
10 kertaa vuodessa

Sivukoko: Leikattu tabloid

Painopinta-ala: 260 x 375 mm

Painomenetelmä:
Heatset offset / Coldset offset

Painopaikka:
Sanomapaino Oy,
Sanomala 2013
Osoite: PL 240
00101 Helsinki

Puhelin: 09 122 3900
Faksi: 09 122 3919

Painon yhteyshenkilöt:
Osmo Pelkonen ja
Harri Hirvonen

1/1
3700 € + alv.

1/2
1980 € + alv.

1/2
1980 € + alv.

1/4
990 € + alv.

1/4
990 € + alv.
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Asennusjärjestelmä
pikaliitäntätekniikalla

Teollisuudelle sopivan sähkönsyötön ei
tarvitse olla aikaavievää ja monimutkaista.

Tärkeimmät ominaisuudet:

• luotettava liitäntä

• napaluvut 3, 4 ja 5

• poikkipinnat 1,5 mm2, 2,5 mm2 ja 6 mm2

• suojausluokka IP68/IP69K

• nopea ja helppo kytkentä ilman
erikoistyökaluja.

Laaja valikoima lisätarvikkeita mm.
T-haaroja ja H-jakajia.

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

QPD - Quickon Power Distribution

Säästä 80 %
kytkentäajasta!

Tee aloite ja ota käyttöön!

© PHoenIx ConTaCT 2015
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