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Keskinäinen vakuutusyhtiö
- etua yhdessä omistamisesta

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva 01019 5110 www.turva.fi

Saat ilmaisen
turvantason tarkistuksen ja
palovakuutustodistuksen.

Etuja liittojen jäsenille
Ammattiliiton jäsenenä saat
meiltä parhaat edut.

Pysyvästi edulliset hinnat
Säästät heti selvää rahaa jopa 17%
vapaaehtoisten vakuutusten mak-
suista, kun kuulut liittoon (10 %) ja
keskität meille vakuutuksesi (7 %).

Vahinkoapuri-
turvasi tien päällä
Vahinkoapurin avulla voit käte-
västi ilmoittaa ajoneuvovahin-
gosta heti paikan päällä. Lataa
ilmainen Turvan mobiilisovellus
älypuhelimeesi sovelluskaupasta.

Kätevästi netissä
Verkkopalvelumme on ilmainen
ja käytössäsi joka päivä klo 7–23.
Voit myös täydentää vakuutustur-
vaasi helposti verkkokaupasta.

Kattava tuotevalikoima
Meiltä saat elämän joka vaihee-
seen itsellesi, perheellesi ja omai-
suudellesi oikein mitoitetut
vakuutukset.

Joustava
korvauspalvelu
Ilmoita vahingosta sinulle
sopivalla tavalla. Sähköisen
korvauspalvelun kautta
voit saada rahat tilillesi
jopa päivässä.

Omistajana saat etuja
Vuonna 2014 jaoimme 9 miljoonaa
euroa omistaja-asiakkaan etuina
vakuutuksenottajille.

Oletko omistaja?
Jos Sinulla on vakuutus Turvassa,
olet yksi keskinäisen vakuutus-
yhtiön omistajista.

Lapsesi
hyötyvät
Lapsesi perivät
omistaja-asiakasetusi.

Olemme lähellä
Pääkonttorimme sijaitsee
Tampereella ja meillä on
noin 50 toimipaikkaa
ympäri Suomen.

Langoillamme ei tarvitse roikkua
Vastaamme puheluusi ripeästi ja saat reilua
sekä suoraa palvelua.

Palkitsemme
pitkäaikaisesta
asiakassuhteesta
Asiakassuhteen keston
mukaan kertyvä omistaja-
asiakasalennus:
1 vuosi –5 % alennus
5 vuotta –7 % alennus
10 vuotta –10 % alennus

Palvelua valitsemallasi tavalla
Meille on tärkeää henkilökohtainen ja
ystävällinen asiakaspalvelu, asioitpa
kanssamme sähköisesti, puhelimitse
tai kasvotusten.

Voit vaikuttaa
Sinulla on omistaja-
asiakkaan vaikutus-
mahdollisuudet.

Oletko turvassa?
Voit soittaa, käydä ostoksilla verkkokaupassamme tai tulla käymään.

LähimmänTurvan toimipaikan löydät osoitteesta turva.fi
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VASAMA 1
Kannen kuvassa: Harri Tallgren

Kuva: Riitta Kallio

Julkaisija:

Sähköalojen ammattiliitto ry

Elbranschernas

fackförbund rf.

Postiosoite: PL 747

33101 Tampere

Puhelin: 03 252 0111

Faksi: 03 252 0210

Sähköpostiosoite:

vasamalehti@sahkoliitto.fi

etunimi.sukunimi@sahkoliitto.fi

Päätoimittaja: Martti Alakoski

Vastaava toimittaja: Riitta Kallio

Toimittaja: Jonna Heiniluoma

Ulkoasu ja taitto: Jari Mattila

Palkansaajalehdet –

Löntagartidningar

PALE ry:n jäsen

Noudatamme Julkisen sanan neu-

voston määrittelemää hyvää journa-

listista tapaa.

Painopaikka: Sanomala, Vantaa

Ilmoitushinnat tekstisivulla:

Mustavalko

2,25 €/pmm

Neliväri-ilmoitukset

3,00 €/pmm

Työpaikkailmoitukset ja

ammattiosastot -50 %

Mainostoimistoalennus -15 %

Ilmoitusmyynti:

Ekamedia/Tmi Emmi Kallio

Kalevanpuistotie 21 B 56

33500 Tampere

Puhelin: 044 344 4414

emmi.kallio@ekamedia.net

Lehden tilaushinta:

30 €/vsk kotimaa

40 €/vsk ulkomaat

SÄHKÖALOJEN

AMMATTILIITON

JÄSENLEHTI.

Perustettu 1957

Lehti ilmestyy

10 kertaa vuodessa.

Seuraava Vasama ilmestyy

25.2.2016

Aineistot 15.2. mennessä.

SÄHKÖJOHTO

Vaalivuosi aluillaan
MONIN osin mielenkiintoinen ja

merkittävä vuosi 2016 on jo hyvällä

alulla. Loppuvuosi 2015 oli Sähkö-

liiton ja jäsenkunnan kannalta hy-

vin rauhallinen. Loppiaisen jälkeen

on myös päästy nauttimaan oikeas-

ta talvesta purevine pakkasineen ja

kevyine lumisateineen. Sähkön tuo-

mat mukavuudet ovat sitä korke-

ammassa kurssissa mitä ankaram-

pi talvi on.

KRIITTINEN työmarkkinatilan-

ne keskusjärjestöjen ja maan halli-

tuksen välillä päättyi ennen joulua,

kun EK kieltäytyi jatkamasta neu-

votteluja, jolloin myös SAK:n teke-

mä maltillinen tarjous happani.

Maan hallituksen pakkolakiesi-

tykset ovat olleet eri tahoilla lau-

suntokierroksella. Hallituksen kan-

nalta lausunnot ovat olleet hyytä-

viä, mutta silti hallitus jääräpäises-

ti tunkee esitystään kohti eduskun-

taa. Samalla ay-liike ja palkansaa-

jat valmistautuvat torjumaan kaikin

keinoin tulevat pakkolakiesitykset

ja pakkolait.

Tammikuun kihlauksen vuosi-

päivänä 23. tammikuuta Kihlois-

MARTTI ALAKOSKI

Sähköliiton puheenjohtaja

ta kahleisiin -tilaisuuteen Tampe-

reelle tuli yli 400 SAK:n jäsenliitto-

jen luottamusmiestä. Tilaisuudessa

informoitiin luottamushenkilöitä ja

tiedusteltiin jäsenkunnan näkemyk-

siä järjestöllisille jatkotoimille. Läh-

tökohdittain ay-liike ja palkansaa-

jat toivovat, että työmarkkinajärjes-

töt vielä kerran istuisivat yhteiseen

pöytään ja hakisivat vakavissaan

työmarkkinaratkaisua, joka korvaisi

hallituksen pakkolakiesityksen.

TEOLLISUUDEN Palkansaajat vuo-

den ensimmäisessä hallituksen ko-

kouksessa arvioi eri näkökulmista

kariutuneita työmarkkinaratkaisuun

tähdänneitä keskusjärjestöjen väli-

siä neuvotteluja. Merkittäväksi neu-

vottelujen päättymisen syyksi näh-

tiin EK:n vetäytyminen neuvotte-

luista kyseenalaisin perustein.

TP päätti ryhtyä valmistelemaan

teollisuutta ja sitä lähinnä olevien

alojen tavoitteita ja palkankorotus-

ten muodostumista. Sähköliittohan

on Teollisuuden Palkansaajat ry:n

lähes perustajajäsen.

Tätä kirjoittaessani tuli julkisuu-

den kautta tieto, että EK on val-

mis vielä kerran neuvottelupöytään

ja hakemaan työmarkkinaratkai-

sua, jolla korvattaisiin hallituksen

pakkolait. Hyvä niin, koska muuten

syksystä tulisi äärimmäisen tiukka

ja rauhaton neuvottelusyksy haet-

taessa kompensaatiota hallituksen

pakkolaeille.

SÄHKÖLIITOSSA alkanut vuosi on

hallinnon valintavuosi. Edustajiston

jäsenet valitaan neljän vuoden vä-

lein, kuten myös puheenjohtaja ja

liittosihteeri.

Vaalit käydään suhteellisena vaa-

lina sopimusaloittain. Eri sopimus-

aloilla on toisistaan poikkeava mää-

rä vaalipiirejä. Sähköliitossa sään-

töjen mukaan ehdokkaita asettavat

vaaliliitot. Niitä on toistaiseksi il-

maantunut kolme.

Jokaisen Sähköliiton sopimus-

alajäsenen on mielestäni tarpeen

miettiä oman sopimusalansa ta-

voitteita ja tilannetta. Pontevimpi-

en kannattaa ryhtyä ehdokkaaksi ja

tulla vaikuttamaan tavoitteiden saa-

vuttamiseen.

Itse jätän puheenjohtajajuuden

tämän vuoden aikana, joten edus-

tamani vaaliliitto Edunvalvonnan-

tekijät on jo asettanut puheenjoh-

tajaehdokkaaksi neuvottelupäällik-

kö Tero Heiniluoman. Tästä tämä

alkaa!

Raikkaita sydäntalven pakkasia!

Työmarkkinoilla kuohuu

Kalle Kallio ja 1917-18

Ulkomaille töihin tarkasti

Kuukauden kuva

Komennusmiehen arkea

Jäsenpalvelut

Työttömyyskassa

Kurssit

Osastot toimivat

Värvää työkaveri liittoon
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KOETINKYNÄ

Edustajistovaalien
tärkeät päivät

Vuonna 2016 Sähköiitolle valitaan uusi

edustajisto, joka on liiton korkein päätän-

tävaltaelin.

Edustajat valitaan vaalipiireittäin käytäväl-

lä vaalilla. Edustajiston ja työttömyyskassan

edustajiston vaali järjestetään posti- ja netti-

äänestyksenä 16.–30. syyskuuta.

Äänioikeutettuja ovat näissä vaaleissa kaik-

ki Sähköalojen ammattiliitto ry:n ammatti-

osastojen jäsenet, joilla on sopimusalakoh-

tainen tunnus liiton jäsenrekisterissä ja jotka

ovat viimeistään 16.6.2016 mennessä liitty-

neet jäseniksi ja joilla ei ole maksamattomia

liittomaksuja ennen ensimmäistä vaalipäivää.

Oppilasjäsenillä ja jäsenmaksunsa laimin-

lyöneillä ei ole liiton sääntöjen mukaan ääni-

oikeutta. Eläkeläisjäsenten äänioikeus päättyy

sen kalenterikuukauden lopussa, jonka aika-

na jäsen saavuttaa vapaajäsenyyden eläkkeel-

le siirtymisen johdosta.

Ehdokasasettelu suoritetaan 1.4.–10.6. vä-

lisenä aikana. Keskusvaalilautakunta lähettää

kirjeitse ammattiosastoille edustajiston vaalin

ehdokasasetteluajan ja toimittaa ehdokasaset-

teluohjeet sekä asiakirjojen vaatimat toimitus-

tavat 29. helmikuuta.

Keskusvaalilautakunta ilmoittaa vaalipiiri-

kohtaisesti ammattiosastoille edustajistoon

valittavien jäsenten lukumäärän sopimusala-

kohtaisesti vaalipiirin 30. kesäkuuta olevan

jäsenrekisteritilanteen perusteella viimeistään

15. heinäkuuta.

Ehdokasasettelulistojen yhdistelmää varten

vaalipiirien vaaliliittojen edustajat ilmoittavat

keskusvaalilautakunnalle vaaliliittoon kuuluvat

ehdokkaat 10.6. mennessä. Vaalipiirikohtaiset

ehdokaslistojen yhdistelmät vahvistetaan kes-

kusvaalilautakunnan toimesta ja vaaliliittojen

tunnukset arvotaan 7. heinäkuuta.

Vaalimateriaali toimitetaan äänioikeutetuil-

le 15. syyskuuta ja äänten laskenta suorite-

taan 30.9.-14.10.

Keskusvaalilautakunta vahvistaa vaalin tu-

loksen 20. lokakuuta. Vaalitulos ilmoitetaan

valituksi tulleille varsinaisille edustajille ja

varaedustajille sekä ammattiosastoille välit-

tömästi keskusvaalilautakunnan vaalitulok-

sen vahvistamisen jälkeen viimeistään 25.10.

Keskusvaalilautakunta myös lähettää postit-

se edustaja-valtakirjat lokakuun loppuun men-

nessä valituksi tulleille edustajille.

Vaalivuosi huipentuu Sähköalojen ammat-

tiliiton varsinaiseen edustajiston kokoukseen

ja Sähköalojen työttömyyskassan edustajis-

ton kokoukseen Tampereella 18.–20. marras-

kuuta.

KAISA JÄRVENSIVU

Järjestösihteeri

SAK:n ammattiliittojen keskeiset luotta-

musmiehet kokoontuivat Tampereelle lau-

antaina 23. tammikuuta. Kihloista kahlei-

siin? -tilaisuus keräsi Puistotornin juhlasa-

liin noin 400 luottamusmiestä arvioimaan

työmarkkinatilannetta ja hallituksen pakko-

lakiesityksiä. Paikalla oli myös liki parikym-

mentä sähköliiton aktiivia.

SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly linja-

si kevään askeleet tilaisuuden lopuksi. Hän

katsoi, että työmarkkinoiden solmut voi-

daan avata vain aidosti neuvottelemalla.

– Yhteiskuntasopimusyrityksessä pal-

kansaajien esitys ei kelvannut. Uusia mal-

leja on löydettävä. Meil-

le keskeistä on saa-

da pakkolait korvat-

tua muulla ratkaisul-

la. Tässä yhteydessä

pitäisi sopia myös pai-

kallisen sopimisen ke-

hittämisen mallista.

KENTÄN VAHVA TUKI

Hyvähenkisessä tilaisuu-

dessa varmistui, että SAK:n

johdolla on kentän vahva tuki takanaan,

jos työmarkkinaneuvottelut käynnistetään

uudelleen. Puheenvuoroja käyttivät myös

ammattiliittojen nokkamiehet ja SAK:n työ-

ehtoasioiden päällikkö Annika Rönni-Säl-

linen.

Luottamusmiestapaaminen järjestettiin

päivänä, jolloin tuli kuluneeksi 76 vuotta

tammikuun kihlauksesta. Työnantajat tun-

nustivat tammikuussa 1940 annetulla jul-

SAK:n aktiivit koolla Tampereella

kilausumalla ammattiliitot ja SAK:n neuvotte-

lukumppanikseen.

Tampereen tilaisuuden jälkeen SAK:n halli-

tus kokoontui 25. tammikuuta käsittelemään

tilannetta.

JYRKKÄ EI PAKKOLAEILLE

Työelämän pakkolakipaketti on tulossa edus-

kunnan käsittelyyn heti alkuvuodesta ja pai-

kallisen sopimisen uudistamista valmistelevan

työryhmän pitäisi saada työnsä valmiiksi maa-

liskuun puolivälissä. Lisäksi hallitus

valmistelee heikennyksiä muun muassa mää-

räaikaisten työntekijöiden asemaan ja piden-

tää koeaikaa työsuhteen alussa.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK ilmoit-

ti loppiaisen jälkeen olevansa valmis selvit-

tämään mahdollisuuksia pakkolait korvaavan

työmarkkinasopimuksen solmimiseen. Myös

STTK ja Akava ovat ilmaisseet halunsa neu-

vottelujen uudelleen käynnistämiseen.

Puheenjohtaja Lauri Lylyn mukaan tilanne

Palkansaajat eivät
suostu pakkolakeihin

Tulevaisuuden koti huolehtii
meistä ja lataa autonkin
Pohjoismaista Sähkön päivää vietettiin Suo-

messa ensi kertaa 23. tammikuuta. Päivä teki

sähköä energiamuotona tutummaksi ja muis-

tutti sen tärkeydestä yhteiskunnassa.

Kiinnostus omaa energiankäyttöä kohtaan

lisääntyy. Kun tietoa energian määrästä ja hin-

nasta on helposti saatavilla, ohjaa se päivit-

täisiä valintoja. Näin kulutuksesta tulee halli-

tumpaa, oltiinpa sitten kotona tai työpaikalla,

kertoo Sähköteknisen Kaupan Liiton toimitus-

johtaja Tarja Hailikari.

Rakennukset tarvitsevat nykyistä vähem-

män lämmitysenergiaa, sillä vanhat talot on

uudistettu energiatehokkaiksi ja uudet ovat

nollaenergiataloja. Ne tuottavat uusiutuvaa

energiaa auringosta, tuulesta sekä maan ja il-

man lämmöstä.

Osa ylijäävästä energiasta varastoidaan esi-

merkiksi sähköautoon ja loput myydään säh-

köverkkoon. Sähköistys- ja automaatioratkai-

sut ohjaavat talon tekniikkaa ja toimintoja

kuormittamatta asukkaita.

Älykäs sähköverkko yhdistää talon muihin

energian käyttäjiin, tuottajia ja varastoihin. Se

ottaa vastaan ja tarjoaa hajautetusti tuotettua

energiaa varmistaen, että sähköä on kaikkialla

riittävästi ja häiriöttömästi käytettävissä.

Sähköajoneuvot palvelevat työmatkaliiken-

nettä ja päivittäistä asiointia. Julkisen liiken-

teen, jakeluautojen ja työkoneiden käyttövoi-

mana on yhä useammin sähkö. Melu, hiukkas-

päästöt ja muut ympäristöhaitat ovat selkeäs-

ti vähentyneet.

TULEVAISUUS ALKOI JO

– Olemme sähköistysalalla laatineet yhtei-

sen tulevaisuuteen katsovan Hyvinvointia säh-

köllä – Visio 2030:n, joka kuvaa sähkön roo-

lia osana jokapäiväistä elämää, Tarja Hailika-

ri kertoo.

– Valtaosa vision mukaisista teknisistä rat-

kaisuista on jo tänään saatavilla. Niistä ol-

laan parhaillaan rakentamassa laajempia toi-

mivia kokonaisuuksia. Energiaomavaraisia ra-

kennuksia, laajeneva latausasemien verkosto

ja kokonaisen kaupunginosan kattava älykäs

sähköverkko tullaan näkemään jo lähivuosina,

hän ennakoi. 

ei ole joulukuusta helpottunut eikä SAK:n

syksyinen tarjous työmarkkinaratkaisuksi

ole enää automaattisesti voimassa.

SAK haluaa, että paikallista sopimis-

ta kehitetään työpaikoilla työehtosopimus-

ten pohjalta tasavertaisesti neuvotellen,

Lyly linjasi.

Elinkeinoelämän keskusliitto lopetti

neuvottelut työmarkkinaratkaisusta joulu-

kuun alussa sen jälkeen, kun Auto- ja Kul-

jetusalan työntekijäliitto AKT oli ilmoitta-

nut, ettei se enää ole mukana neuvot-

teluissa ja mahdollisessa sopimuk-

sessa.

KAIVATAAN TYÖMARKKINA-

DIPLOMATIAA

SDP:n puheenjohtajan Antti Rin-

teen mielestä työmarkkinajohta-

jien ilmoitus neuvotteluvalmiu-

desta on osoitus siitä, että ovi on

edelleen auki ratkaisulle. Rin-

ne sanoo Facebookissa, että maan halli-

tuksen kannattaisi kuitenkin oppia viime

syksystä ja ottaa etäisyyttä työmarkkina-

pöydästä.

Rinteen mukaan neuvotteluiden varjo-

na vaikuttaa edelleen hallituksen uhka-

us palkkojen leikkaamisesta ja työehto-

jen heikentämisestä. Neuvottelut eivät hä-

nen mielestään siinä mielessä ole muuttu-

neet syksystä.

Rinne on esittänyt, että työmarkkinalu-

kon avaamiseen voisi tarvittaessa käyttää

alan konkareita, ”työmarkkinadiplomaat-

teja” Lauri Ihalaista ja Lasse Laatusta. 
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Lappeenrannan Seudun Sähköalantyönteki-

jät ry. osasto 22 juhli 60-vuotista taivaltaan

12.12.2015 perustamispaikassaan, tosin

uudelleen rakennetussa hotelli Patriassa.

Myös Lappeenrannan sähkömiehet ovat uu-

distuneet ja yhdistäneet voimansa käytän-

nön järjestelyjen vuoksi samaan yhdistykseen

vuonna 2011, jolloin osastot 7 ja 10 liittyivät

osasto 22:n jäseniksi.

Lappeenrannan seudulla on nyt jäsenistön

edunvalvontaa hoitamassa ajan tarpeita vas-

taava, riittävän suuri yhdistys, joka pystyy vas-

taamaan työelämän toimintaympäristössä ta-

pahtuneisiin muutoksiin.

Patriaan oli saapunut runsas joukko kut-

suvieraita ja osaston jäseniä kumppaneineen

juhlimaan kuusikymmenvuotiasta päivänsan-

karia.

Tervetuliaissanat lausui osaston puheenjoh-

taja Ari Hakuli ja juhlapuheen piti liiton pu-

heenjohtaja Martti Alakoski. Alkuillan musii-

kista vastasi Montolan puhallinorkesteri ka-

pellimestari Inka Puhakan johdolla, orkesterin

soittamana kuultiin mm. sähkömiesten oma

Vasama-marssi.

Palkitsemisien ja illallisen jälkeen juhlavä-

en tanssittamisesta vastasi Jonni Takala ja Ja-

mifox. 

Lappeenrannan osasto yhdistyi ja juhli

Osasto muisti nykyisiä ja vanhoja aktiivejaan lahjalla, jonka jakoivat Ari Hakuli ja Martti Alakoski.

Vasemmalta: M.Alakoski, A.Hakuli, K.Holm, J.Aarrevuo, T.Eteläpää, J.Aaltonen, T.Häkkinen, J.Kokko,

O.Loisa, P.Koukku, J.Toikka, R.Uski, J.Virtanen ja A.Karppanen.

 TEKST I : KARI HOLM

Keskusjärjestö SAK:n hallitus aloitti vuo-

den ensimmäisen kokouksensa juhlallisissa

merkeissä, kun järjestön puheenjohtaja Lau-

ri Lyly ojensi tasavallan presidentin myöntä-

mät ansiomerkit saajilleen. Suomen Valkoi-

sen Ruusun I luokan ritarimerkin saajia oli

kaksi, Sähköliiton puheenjohtaja Martti Ala-

koski ja Metalliliiton Riku Aalto. Myös nel-

jä muuta myönnettyä ansiomerkkejä jaettiin

saajilleen.

Tuore ritari Alakoski luonnehti huomion-

osoitusta merkittäväksi kiitokseksi tehdystä

yhteiskunnallisesta työstä.

– Koen ettei kaikki uhraamani vapaa-ai-

ka poliittiseen toimintaa eikä aktiivinen ay-

toiminta työpaikoilla ja eri järjestöissä ole ol-

lut turhaa.

Alakoski arvioi, että korkean arvomerkin

myöntämiseen on vaikuttanut hänen järjestö-

toimintansa, johon on kuulunut puheenjoh-

tajuuksia, hallitus- ja hallintoneuvostotyös-

kentelyä, vähempiosaisten asioitten hoitoa,

yhteiskunnallista vaikuttamista, ehdokkuuk-

sia eri vaaleissa sekä nykytehtävässä jäsen-

kunnan edunvalvontaa. 

Ammatillisen peruskoulutuksen uudet tutkin-

non perusteet tulivat valtakunnallisesti voi-

maan 1.8.2015. Nyt tutkinnossa korostetaan

osaamista ja työelämäläheisyyttä sekä opiske-

lijoiden yksilöllisiä ja joustavia opintopolkuja.

Tutkinnon laajuutta ei enää määritellä opinto-

viikoilla vaan osaamispisteillä: ajan mittaami-

sen sijasta mitataan opiskelijan osaamista.

Ammatillisen perustutkinnon laajuus on

180 osaamispistettä. Ennen se oli 120 opin-

toviikkoa. Tutkinnon osien osaamispisteet

määräytyvät sen mukaan, kuinka kattavaa,

laaja-alaista ja merkittävää osaamista siinä

hankitaan suhteessa koko tutkintoon.

Uudet opetussuunnitelmat ja siirtyminen

osaamisperusteiseen koulutukseen muokkaa-

vat väistämättä opetusta.

• Osaamisperusteisuus kuvaa opiskelijan

osaamista riippumatta koulutuksen järjestä-

mismuodosta. Osaamista voi karttua koulussa,

työssäoppimisjaksolla, kesä- tai viikonloppu-

töissä, vapaa-ajalla.

• Opiskelijalla on oikeus esittää osaamisen

tunnistamista ja tunnustamista muualla han-

kitun osaamisen perusteella. Opettaja arvioi

osaamisen.

• Tutkinnon osat on määritelty osaamispis-

teinä. Tutkinnon osan pistemäärä kertoo opin-

tojen kattavuudesta, vaikeudesta ja merkittä-

vyydestä tutkinnon kannalta.

• Joissakin tutkinnoissa opiskelija valitsee

perustutkinnon sisältä sen osaamisalan (ai-

emmin koulutusohjelman), johon haluaa eri-

koistua.

• Tutkinnon osa voi muodostua osa-alueis-

ta (aikaisemmin opintojakso). Tutkinnon osas-

ta annetaan arvosana asteikolla 1-3 päättöto-

distukseen. Ammatillista osaamista arvioidaan

aina ammattiosaamisen näytöillä, joista anne-

taan erillinen näyttötodistus.

Yhteishaku ammattiopistoihin ja lukioihin

on 23.2.–15.3.2016. Yhteishaku on tarkoi-

tettu pääsääntöisesti peruskoulunsa keväällä

2016 päättäville nuorille. OSAOssa on yhteis-

haussa tarjolla 1 667 opiskelupaikkaa, joista

ylioppilaille suunnattuja paikkoja on 124.

Aikuiset ja jo tutkinnon suorittaneet voivat

hakea OSAOon opiskelemaan ympäri vuo-

den. 

Alakoskesta ja
Aallosta ritareitaAmmattiin aiempaa

nopeammin

Kuva:HANNU
LIIM

ATTA

Ammattiopistoissa on siirrytty osaamisperusteisuuteen, jossa aiemmin osaamista hankkineet opiskelijat
hyötyvät taidoistaan ja he valmistuvat ammattiin aiempaa nopeammin.
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Suomen merkkivuodet 2017–2018 lähestyvät

Työväenliike valmistautuu
– Tule mukaan!

Vuonna 2017 itsenäinen Suomi täyttää sata vuotta ja seuraavana
vuonna vietetään sisällissodanmuistovuotta. Suomalainen
työväenliike on ryhtynyt yhteisvoimin valmistautumaan näiden
merkkivuosien viettoon.

-Haluamme tuoda vuosia
1917 ja 1918 muistettaes-
sa esiin työväenliikkeen

vahvan roolin Suomen satavuotiaan
historian eri vaiheissa, kertoo Kal-
le Kallio. Päivätyökseen hän johtaa
Tampereen keskustassa, kivenhei-
ton päässä Sähköliiton toimistolta si-
jaitsevaa TyöväenmuseoWerstasta.
Työväenliikkeen merkkivuosi-

hankkeen työrukkasena toimii suo-
malaisten työväenperinnelaitosten
eli TyöväenmuseoWerstaan, Kansan
Arkiston ja Työväen Arkiston työn-
tekijöistä koostuva työryhmä. Heitä
koordinoi 2014 perustettu Työväen-
liikkeen 2017–2018-neuvottelukun-
ta, jossa myös Sähköliitto on alusta
asti ollut edustettuna. Monien yksit-
täisten ammattiliittojen lisäksi neu-
vottelukunnassa on mukana myös
SAK keskusjärjestönä sekä sivistys-
järjestöjä, puolueita, säätiöitä ja yri-
tyksiä.

RAHOITTAJIA TARVITAAN
Loppuvuodesta 2015 Kalle Kalliota
työllisti erityisesti hankkeen kulu-
puoli.
– Alkurahoitus saatiin Palkansaa-

jasäätiöltä ja Kansan Sivistysrahas-
tolta. Neuvottelukunnan jäseniltä
toivoisin kovasti myös rahallista pa-
nostusta. Työväenmuseo Werstaan

puolesta voin sanoa, että tämä onmei-
dän tärkein juttu ja toteutetaan vaikka
pää kainalossa.
Se, kuinka isosti työväenliikkeen

näkökulma saadaan esille juhlavuosi-
na, riippuu kokonaan siitä, kuinka ra-
hoitus saadaan järjestymään. Tunne-
lin päässä kajastaa valo: itsenäisyyden
juhlavuoden Suomi 100 -toimikunta
päätti myöntää hankkeelle 60 000 eu-
ron avustuksen.
– Eli emme ole enää yksin liikkeen

omalla kukkarolla. Rahoitus tuo hank-
keelle myös painoarvoa ja volyymia.
Kun tieto siitä tuli, erään tamperelais-
museon aamukahvipöydässä syötiin
munkkeja, Kallio riemuitsee.

TUTUSTU NETISSÄ
Työväenliikkeen merkkivuosihank-
keen työryhmä on pistänyt hihat hei-
lumaan: viime lokakuun alussa avau-
tui www.tyovaenliike.fi-sivuston pi-
lottiversio. Verkkopalvelu tuo histo-
rian nykyihmistä lähelle kertomal-
la tarinoita ja esittelemällä arkistojen
kätköistä löytyviä aitoja aarteita ko-
ko työväenliikkeen kaarelta – pidem-
mältäkin kuin vain sadan viime vuo-
den ajalta.
Vuoden 2016 aikana portaaliin koo-

taan oppimateriaalia koulujen ja mui-
den aihepiiristä kiinnostuneiden hyö-
dynnettäväksi. Valmiiden tehtäväpa-

kettien käyttäjillä on mahdollisuus
tarkastella arkistomateriaaleja hel-
posti.
– Valmiita tehtäviä voi hyödyntää

esimerkiksi historian opetuksessa. Oi-
keiden lähteiden äärelle pääseminen
tarjoaa samalla erinomaisen mahdol-
lisuuden pohtia lähdekritiikkiä ja läh-
teiden perusteella tehtäviä erilaisia
tulkintoja, kertoo Kalle Kallio, joka
haluaa kannustaa yleisöä kyseenalais-
tamaan ja ajattelemaan.

ILMOITTAKAA TAPAHTUMISTA!
Museonjohtaja Kallio muistuttaa, että
sisältöä www.tyovaenliike.fistä puut-
tuu vielä paljon. Sivuston tarkoitus on
palvella koko Suomen työväenliiket-
tä ja huolehtia siitä, että myös paikal-

liset ja valtakunnalliset tapahtumat ja
tilaisuudet, jotka liittyvät juhlavuosi-
en muistamiseen ja työväenliikkee-
seen tulevat mahdollisimman laajas-
ti tietoon.
– Toivoisin sinne tapahtumakalen-

teriin nyt paljon tapahtumia. Pyytäi-
sinkin, että esimerkiksi Sähköliiton
ammattiosastot ryhtyisivät tahoillaan
suunnittelemaan tapahtumia ja il-
moittaisivat niistä.
Tapahtumien tuottamiseen ideoita

kaipaavia ammattiosastoja ajatelleen
portaaliin on tulossa vielä esimerkik-
si vinkkilista ja työväentutkijoiden
puhujapankki. Tapahtumatiedot pyy-
detään lähettämään Työväenmuseo
Werstaalle osoitteeseen tapahtumat@
tyovaenliike.fi.

 TEKST I : JONNA HEINILUOMA

Kalle Kallio on tyytyväinen työväenliikkeen merkkivuosihankkeen saamaan palautteeseen: – Lauri Lylykin

totesi, että nämä juhlat meidän liikkeen pitää hoitaa kunnolla.

Kuva:JONNA
HEINILUOM

A

Vappukulkue Nokialla vanhan työväentalon pihassa vuonna 1909. Kuva: Työväenmuseo Werstas
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JyväskylänMessutOy | PL 127, 40101 Jyväskylä | puh. (014) 334 0000 | info@jklmessut.fi

Rekisteröidy kävijäksi www.sahkomessut.fi

SÄHKÖMESSUT JYVÄSKYLÄSSÄ
Uutuuksia, ideoita ja inspiraatiota jokaiselle!

Messut avoinna: ke-to 3.-4.2. klo 10-17 ja pe 5.2. klo 10-16

REKRYTERA DIN
ARBETSKAMRAT
TILL FÖRBUNDET!

TI
LL

A
N
SL
U
T
N
IN
G
SB

LA
NK

ETTEN:VI BELÖNAR DIG MED S-GRUPPENS PRESENTKORT
PÅ 20 EURO FÖR VARJE NY MEDLEM* SOM DU HAR
REKRYTERAT TILL FÖRBUNDET!

ÄVEN DEN NYA MEDLEMMEN, SOM DU HAR REKRYTERAT, KAN
VINNA! FYRA GÅNGER OM ÅRET LOTTAR ELEKTRIKERFÖRBUNDET EN
SURFPLATTA MELLAN DE NYA ANSLUTNA MEDLEMMARNA*.

I praktiken går det så här: 1) Välj rekryteringsobjekt 2) Berätta honom/henne om Elektrikerförbun-
det och dess förmåner, vilka han/hon som medlem får 3) Fyll i anslutningsblanketten tillsammans på
internet: www.sahkoliitto.fi 4) Kom ihåg att fylla i värvarens uppgifter, så att vi kan skicka belöning-
en till dig 5) Gratulera varandra om ett bra val! 6) Och sedan är det bara att vänta på din belöning

*Kampanjen gäller inte dem som ansluter sig som elevmedlemmar.

Du kan också skriva ut anslutningsblanketten på papper i adressen: www.sahkoliitto.fi/lomakkeet/ -> Värvää työkaverikin liittoon,
fylla i den och posta den till Elektrikerförbundet.
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LUKUISAT suomalaiset säh-

köasentajat ovat jo vuosikym-

meniä vieneet ammatillista osaa-

mistaan myös maailmalle ja työs-

kennelleet erilaisissa ulkomaan-

komennuskohteissa. EU:n työvoi-

man liikkuvuuden vapautuminen

on tuonut työmahdollisuuksia ul-

komaille entistä enemmän.

Ulkomaille töihin lähdettäessä

noudatettavat työehdot on varmis-

tettava erikseen. Huolettomalle

matkaan lähtijälle voi komennus

tuoda huolia ja murheita.

Ensimmäinen työehtoihin vai-

kuttava kysymys on se, lähdetään-

kö komennukselle Suomesta suo-

malaisen yrityksen lähettämänä,

vai hakeudutaanko omaehtoisesti

työhön ulkomaille paikallisen yri-

tyksen palvelukseen.

Jos lähdetään suomalaisen yri-

tyksen lähettämänä, puhutaan lä-

hetetystä työntekijästä ja perus-

lähtökohta on, että noudatetaan

vähintään suomalaisia työehtoja.

Jos taas hakeudutaan omaehtoi-

sesti ulkomaille töihin, työsken-

nellään työntekomaan ehdoilla ja

noudatetaan paikallisia työehtoja.

TYÖEHTOJEN turvaaminen ulko-

maan komennuksilla vaatii huo-

lellisuutta. Suomalainen työeh-

tosopimus ei ole automaattises-

ti voimassa Suomen rajojen ulko-

puolella.

Henkilökohtainen työsopimus

on oltava kunnossa ja se on olta-

va kirjallisena. Kirjallinen työsopi-

mus on tärkeä dokumentti työsuh-

teen ehdoista. Siihen kirjattavien

ehtojen tulee olla lain ja työeh-

tosopimuksen mukaisia. Työsopi-

mus on selvitys työn ehdoista, joi-

ta työsuhteessa noudatetaan.

Työehdoista ulkomaan komen-

nuksen aikana on aina ehdotto-

masti sovittava erikseen komen-

nussopimuksella, joka pitää tar-

kastuttaa Sähköliitossa ennen ko-

mennukselle lähtöä.

Sähköliiton kotisivuilta löytyy

opas ulkomailla työskentelystä ja

komennussopimuslomake. Tutus-

tu huolellisesti oppaaseen ja ko-

mennussopimuslomakkeeseen hy-

vissä ajoin. Komennukselle ei tule

lähteä, ellei komennussopimusta

ole tehty ja tarkastettu.

Voit pyytää liiton edunvalvonta-

osaston apua komennussopimuk-

sen tarkastamiseen. Huolellisesti

tehty komennussopimus on edel-

lytys liiton oikeusavulle mahdolli-

sissa ongelmatilanteissa.

EU:n direktiivi lähetetyistä työnte-

kijöistä edellyttää, että keskeiset

työn ehdot ovat samat kuin koh-

demaan työntekijöillä. Suomeen

työhön tulevan on noudatettava

suomalaisia työehtoja. Periaate

pätee myös Suomesta lähetettyjen

työntekijöiden komennustyöhön.

Jos kohdemaan työehdot ovat pa-

remmat kuin suomalaiset, työnan-

tajan on noudatettava niitä.

Varmista myös, että saat jo-

kaisesta palkanmaksusta kirjalli-

sen palkkalaskelman. Tosite pal-

kanmaksusta on ehdoton edelly-

tys sen varmistamiseksi, ovatko

palkka ja muut korvaukset mak-

settu oikein.

Suomalaisen työnantajan pal-

veluksessa olet ongelmatilanteis-

sa oikeutettu Suomen palkkatur-

vaan. Muista, että palkkaturvan

vanhentumisaika on kolme kuu-

kautta saatavan eräpäivästä. Toi-

mi ongelmatilanteissa heti! Var-

mista myös ennen matkalle läh-

töä, että jäsenyytesi ja jäsenmak-

susi Sähköliittoon on kunnossa.

Huolellisella valmistelulla ulko-

maankomennus onnistuu.

Turvaa työehtosi ulkomaan
komennuksella

JARI OLLILA

Sähköliiton sopimusvastaava

Hiljaa hyvä tulee.

Näin kai voisi kuvailla Teolli-

suuden palkansaajien yli kaksi vuo-

sikymmentä kestänyttä kasvua ja

kehitystä.

TP perustettiin vuonna 1993 ja

se toimi pitkään pelkkänä yhteis-

toimintaorganisaationa – joidenkin

mukaan keskustelukerhona.

Nyt TP on ollut rekisteröity yh-

distys kolmen vuoden ajan. Yhdis-

tyksessä on 18 jäsenliittoa kaikis-

ta kolmesta palkansaajien keskus-

järjestöstä ja niillä on yhteensä noin

750 000 jäsentä. Lukujen valossa

TP voisi siis olla kohtalaisen kokoi-

nen työmarkkinaosapuoli.

Insinööriliiton neuvottelujohtaja-

na vuoden vaihteeseen asti työsken-

nellyt Ismo Kokko valittiin TP:n pää-

”NE TYÖEHDOT JOITA KOTIMAASSA NOUDATETAAN,
EIVÄT OLE ULKOMAILLA VOIMASSA, ELLEI SIITÄ
ERIKSEEN SOVITA.”

ULKOMAANKOMENNUKSEN

MUISTILISTA:

Työsopimus kunnossa ja

kirjallisena

Palkanmaksusta

toimitetaan kirjallinen

palkkalaskelma

Kirjallinen komennus-

sopimus, jossa sovitaan

työehtosopimuksen

noudattamisesta

Komennussopimuksen

tarkistuttaminen liitossa

 Jäsenyys ja jäsenmaksut

kunnossa.

Lisätietoja:

www.sahkoliitto.fi/

edunvalvonta/ulkomaille_toihin

sihteeriksi viime marraskuussa.

– Toki minulla on erinäisiä aja-

tuksia TP:n toiminnan kehittämises-

tä, mutta mielestäni kysymys pitää

esittää meidän jäsenliitoillemme:

mitä ne haluavat TP:ltä, mitkä ovat

ay-toiminnan ja suomalaisen teol-

lisuuden haasteita ja miten TP voi

niihin vastata, Kokko kuittaa kysy-

myksen, mihin suuntaan hän haluaa

yhdistyksen toimintaa viedä.

KYSYMÄLLÄ ASIAT SELVIÄVÄT

Kokon mukaan TP:n omassa roo-

lissa ja tavoitteiden asettelussa on

edelleen tarkentamisen varaa.

– Ajatukseni on alkuvuonna kier-

tää läpi kaikki 18 jäsenliittoa ja sel-

vittää niiden ajatukset tulevaisuu-

den suhteen. Viestini liitoille on:

Tulkaa keskustelemaan ja valitkaa

itse joukon kokoonpano. Itse uskon,

että tämä on pirun hieno tilaisuus

tehdä asioita ja kehittyä. Jatkossa

on mahdollisuus saada paljon hyvää

aikaiseksi.

Uusi pääsihteeri sanoo olevansa

valmis rakentamaan yhdessä liitto-

jen kanssa TP:lle uudenlaista teh-

tävää ja mandaattia. Hän muistut-

taa, että joukossa on vahvoja liitto-

ja ja niillä vahva asema työmarkki-

nakentässä.

– Mutta ay-liikkeen luonteeseen

kuuluu erilaisissa tilanteissa miettiä

ja puntaroida eri vaihtoehtojen plus-

sia ja miinuksia.

TP hakee mandaattia

Markku Laine (oikealla) luovutti TP:n ruorin Ismo Kokolle.

KÄRKIMIES

 TEKST I : KARI KLEMM

K
uva

JariR
auham

äki
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Tuuli oli kinostanut puuterilunta

mataliksi kinoksiksi. Aamun lenkki

tuntui mukavalta eilisen tuiskupäi-

vän jälkeen. Maa oli valkoinen eikä

tuulta ollut nimeksikään. Jokunen

pullasorsa päivysti pienenevässä su-

lassa, joka riitti niille. Muutama vi-

hervarpunen ja jokunen punalakki-

nen urpiainen etsivät ruokansa leh-

tensä pudottaneista lepistä.

Jostain kuului tilhien helinää, ai-

van kuin joku olisi soitellut helkky-

viä hopeatiukuja. Katselin puiden

latvuksiin, sillä usein tilhet oleske-

livat juuri puiden latvaosissa, mutta

katse ei tilhiä heti tavoittanut. Us-

koin jo kuulevani harhoja, kun ero-

tin matalassa koristeomenapuussa

vähäistä liikettä.

Vähiin olivat lintujen eineet käy-

neet. Pihlajanmarjat olivat huven-

neet punaisten taviokuurnien pa-

rempiin suihin, vain koristeome-

noita näkyi siellä täällä. Nekin tun-

tuivat kelpaavan nälkäisille töyhtö-

päille.

Pakkasta oli melkoisesti, astei-

ta en edes arvellut. Pysähdyin käve-

lytien reunaan kahden metrin pää-

hän omenapuusta, eivätkä nälkäi-

set linnut edes päätään kääntäneet

sillä ne keskittyivät vain syömään.

Päätin lähteä hakemaan kameran

kotoa, matkaa olisi ehkä kilomet-

rin verran.

Kamera kainalossa kiirehdin ta-

kaisin, jännitin olisivatko tilhet vielä

paikalla. Siellä olivat.

Lähestyin varovasti. Linnut kes-

kittyivät yhä ryppyisten koristeome-

noiden syömiseen. Tilhet olivat to-

della nälissään. Yleensä kameran

ääni saa linnut vähän katselemaan,

mutta nyt ne olivat keskittyneet tär-

keämpään.

Etelässä tilhet ovat pohjoisen lin-

tuja. Pesimäseuduilla ruoka oli kai-

keti loppunut ja tilhet olivat parin

vuoden takaisella vaelluksella saa-

puneet Etelä-Suomeen.

Eipä ollut etelässäkään sen kum-

memmin einestä, paitsi nyt noi-

ta koristeomenoita. Saaristossa oli

ehkä vielä katajanmarjoja, nekin

kelpaavat nälkäisille linnuille.

Kylmä tuntui hartioissa. Mietin

vielä, mitä voisin lintujen hyväksi

tehdä. Ehkä tuoreet omenat kelpai-

sivat noille töyhtöpäille.

Kuva ja teksti:

RAULI KARANEN

Turku

KUUKAUDEN
KUVA

– Teollisuuden palkansaajat on

yhteistyöelin. On aika pohtia, saa-

ko jäsenliitto enemmän aikaan ja-

kamalla jonkin verran omaa vaiku-

tusvaltaansa ja asemaansa yhteises-

ti muiden kanssa. Kuinka pitkälle

tässä mennään, määrittelee samalla

TP:n mandaatin toimia. Tämä rajan-

veto on jäsenliittojen käsissä. Täs-

tä syntyy samalla rajat omalle toi-

minnalleni.

MISSION AIHIOSTA

YHTEISEEN TEKEMISEEN

Kokko painottaa pääsihteerin ole-

van TP:ssä enemmän palkkaren-

ki kuin itsevaltias johtaja, mutta In-

sinööriliiton neuvottelujohtajana ja

TP:n hallituksen varajäsenenä hän

on toki pohtinut TP:n roolia suoma-

laisessa työmarkkinakentässä.

– Pohdintoja voi kutsua vaikka

yhteisen mission aihioiksi, joita toi-

von voivani uutena pääsihteerinä lii-

toilla testata ja päästä tätä kautta

yhteiseen tekemiseen, hän sanoo.

Kokon mielestä TP:n on osallis-

tuttava nykyistä vahvemmin yhteis-

kunnalliseen keskusteluun. Ja ni-

menomaan siitä näkökulmasta, että

Suomi tarvitsee teollisuutta – myös

valmistavaa sellaista. Tietysti vien-

titeollisuutta, mutta myös kotimaan

markkinoille suuntautuvaa.

– Minua vaivaa erityisesti se, että

kun puhutaan teollisuudesta, pu-

heen sävy ei ole kovinkaan myöntei-

nen – eikä varsinkaan valoisa ja tu-

levaisuuteen luottavaisesti katsova.

Kokon mukaan keskustelu sisäl-

tää joukon palkansaajia syyllistäviä

hokemia. Suomalainen teollisuuden

työntekijä – olipa hän missä ase-

massa ja miten koulutettu tahan-

sa – niin kallishan hän on. Toimin-

taympäristön väitetään olevan huo-

no ja syy tästä vieritetään palkan-

saajien niskaan.

– Eli juuri meidän pitää ottaa lu-

sikka kauniiseen käteen ja ruve-

ta joustamaan ja tehdä vaikka mitä

temppuja, Kokko luettelee.

Tämän asian – pessimismin ai-

naisen maalailun – Ismo Kokko ha-

luaisi lopettaa.

– Tässä keskustelussa TP:llä pitää

olla iso rooli, hän korostaa.

SOPIMINEN MUUTTUU

Toinen Kokon mission aihioista liit-

tyy uuteen työmarkkinajärjestel-

mään, ”Suomen malliin”. Kokon

mukaan Suomessa näyttää olevan

suuntaus, jossa kunkin sopimuskier-

roksen palkkaraamin asettavat avoi-

men sektorin liitot.

– Tämä osittain Ruotsista kopi-

oitu malli on työnantajien pitkäai-

kainen haave ja syksyllä esitys sii-

tä nousi myös työmarkkinapöytiin.

Näyttää siltä, että ennemmin tai

myöhemmin malli toteutunee, Kok-

ko arvelee.

Hänen mukaansa olisi luontevaa,

että TP:llä olisi esittää oma vaihto-

ehtonsa sille, miten tätä asiaa vie-

dään eteenpäin.

– Nythän emme tiedä, syntyykö

tähän maahan laaja työmarkkinaso-

pimus. Pitää varautua siihen, että

syksyllä käydään liittokierros. Oli-

si hyvä aloittaa aktiiviset keskuste-

lut asian tiimoilta, jotta ei olla ihan

nolla-pisteessä sitten, kun asia on

edessä.

YHTEISTYÖTÄ JA LUOTTAMUSTA

Uutena pääsihteerinä Kokko aikoo

ryhtyä lujittamaan TP:n keskinäis-

tä yhtenäisyyttä. 18 jäsenliiton yh-

teistyön paraneminen edellyttää hy-

vää ja jatkuvaa luottamusta toinen

toisiinsa.

– Kyse on oikeastaan siitä, että

kun itse haluan oppia tuntemaan jä-

senliitot paremmin, niin myös nii-

den keskinäisen tuntemuksen, luot-

tamuksen ja yhteistyökuvioiden toi-

von kasvavan, Kokko sanoo.

Onko tämän polun päässä mah-

dollisesti yksi suuri liitto?

– Sitä on vähän ennenaikaista

miettiä, enkä sellaista palkollisena

edes uskalla lähteä maalailemaan.

Noin pitkälle menevien yhteistyöku-

vioiden miettiminen kuuluu liitoille.

Mutta selvää on, että nykyistä tii-

viimpi yhteistyö on seuraava askel,

joka TP:n pitää ottaa. 

Nälkäiset töyhtöpäät
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Nesteen öljynjalostamon prosesseja varten rakennettavan vetylaitoksen

sähköistys on Kouvolan Caverionin komennusmiesten tämän talven urakkana.

Kärkimies Harri Tallgren pääsee muiden mukana nauttimaan railakkaista

pakkasista ja merituulista, jotka lisäävät sään purevuutta.
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Kun mereltä tuulee ja pakkas-
ta on parikymmentä astetta,
joutuu isompikin mies nosta-

maan välillä takin kaulukset pystyyn
ja kääntämään selän vastatuuleen.
Vetylaitoksen rakennustyömaan olo-
suhteet ovat karut Porvoon Kulloos-
sa, jossa Nesteen öljynjalostamon tar-
peita varten pystytettävä laitos työllis-
tää tällä hetkellä 17 Caverionin sähkö-
tai automaatioasentajaa. Myös heidän
kärkimiehenään toimiva Harri Tall-
gren saa tuntea komennustyön varjo-
puolet nahoissaan, sillä rakennetta-
vaan laitokseen ei tule lainkaan seiniä
ja kattoa.
– Kyllä nämä komennustyön edut on

nyt aika äkkiä lueteltu, Tallgren nau-
rahtaa, mutta muistaa lähes samaan
hengenvetoon kiittää työn haasteelli-
suutta ja vaihtelevuutta.
Työn alla olevaa vetylaitosta urakoi

saksalainen Linde, jolle Caverion te-
kee sähköistystyöt aliurakkana. Työ-
maan toimistokielenä on englanti, jota
myös kärkimiesten on riittävästi hal-
littava.
– Meidän urakka valmistuu tou-

kokuun alkuun mennessä, mutta to-
ki miehitys täytyy pian miltei tuplata,
jotta pysytään tiukassa aikataulussa,
Tallgren arvioi.

15 VUOTTA KOMENNUKSILLA
Tänä keväänä 50 vuotta täyttävä Har-
ri Tallgren laskeskelee, että puolet hä-
nen noin 30-vuotisesta urastaan säh-
köasennustöissä koostuu komennus-
töistä eri paikkakunnilla Suomessa
tai ulkomailla. Tätä nykyä vakituises-
ti Valkealassa asuvan Tallgrenin työ-
hönottopaikka on Kouvolassa.
– Ulkomaan komennuksilla olen ol-

lut yhteensä kuutisen vuotta, kun mu-
kaan laskee ne pari yli vuoden mit-
taista keikkaa, jotka olin YK-joukko-
jen palveluksessa, sielläkin toki enim-
mäkseen sähkötöissä.
Tallgren arvioi, että komennustöi-

den kiinnostavuus syntyy vaihtele-
vista projekteista, joissa on riittävästi
haastetta sekä uusista ihmisistä ja ym-
päristöistä.
– Palkka on työehtosopimuksen, ta-

lotekniikan ”sinisen kirjan” mukai-
nen, mutta jotkut mieltävät esimer-

kiksi päivärahat palkan osaksi. Minä
näen, että päivärahat ja kulukorvauk-
set kompensoivat hieman paljoa kotoa
poisoloa, joka tietysti tuo mukanaan
lisäkuluja vaikka työnantaja järjestäi-
sikin majoituksen.

PITKIÄ KEIKKOJA
Harri Tallgren kertoo, että enimmäk-
seen hänen tekemänsä komennuskei-

Komennusmiehen
karu arki
 TEKST I JA KUVAT: RIITTA KALLIO

kat ovat pitkäkestoisia, muutamista
kuukausista jopa runsaaseen vuoteen.
Komennukset ovat yleensä teollisuu-
dessa tai voimalaitoksilla.
– Näihin asti ainakin kotimaan kei-

koilla on sovittu työnantajan kanssa,
että tunteja voidaan tehdä sisään ja
pitää perjantaisin vapaata. Tällainen
jousto on ollut tessinkinmukaanmah-
dollinen ja sitä on noudatettu yleen-
sä myös ulkomaan keikoilla. Valitet-
tavasti nyt Ruotsissa komennuksella
olevat kollegat joutuivat toteamaan,
että siellä noudatetaankin paikallista
työehtosopimusta, joka ei mahdollista
esimerkiksi työtuntien ”sisääntekoa”
ja muuttamista pitemmiksi vapaiksi.
Tallgren arvioi, että myös nykyiset

työsuojelumääräykset ja tilaajan vas-
tuu ovat vähentäneet joustojen mah-
dollisuutta.
– Kyllä komennustöidenmielekkyys

kärsii monilla, ellei itse yhtään voi
säädellä työaikojen ja vapaiden suh-
detta. Keikkahommat ovat tavallaan
aika stressaavia, joten omien vaiku-
tusmahdollisuuksien merkitys koros-
tuu niissä erityisesti.

– Sähköposti on puhelinta parempi apuväline,

kun tulee asiaa luottamusmiehelle,

vinkkaa Harri Tallgren, joka hoitelee omien

hommiensa ohella luottamusmiesasioita,

usein työpäivän jälkeen. Hän on mukana

myös ammattiosastonsa hallituksessa.

TYÖMAASOPIMUKSET ENNAKKOON
Komennusmiehet ovat saaneet viime
vuosina huomata, että teollisuuden in-
vestoinnit toteutetaan entistä tiukem-
milla aikatauluilla.
– Tyyli on nykyään sellainen, että

projektit hoidetaan vauhdilla ja suun-
nitelmat ovat usein puutteellisia. Säh-
kötöissä myös eri maiden säädökset
ja olosuhteet tuovat omat mausteen-
sa soppaan. Monet yllätykset tuovat
työhön haastekerrointa. Aikaisemmin
kärkimieskin ehti tehdä asennustyötä,
mutta nyt aika menee erinäisiin selvi-
tyksiin, Harri Tallgren kuvailee.
Hän tiivistää, että siinä missä pape-

rikone ennen asennettiin käyttökun-
toon vuodessa, niin nyt homma on
hoidettava puolessa vuodessa.
Tallgren muistuttaa komennustöi-

hin lähteville, että työmaasopimuksiin
kannattaa perehtyä huolellisesti jo en-
nakkoon.
– Asiat kannattaa varmistaa jo koti-

paikkakunnalla, ettei tule ikäviä yllä-
tyksiä minkään asian suhteen. Luotta-
musmiehiltä ja liitosta voi kysellä lisä-
tietoja.

”TYYLI ON NYKYÄÄN
SELLAINEN, ETTÄ
PROJEKTIT HOIDETAAN
VAUHDILLA JA SUUN-
NITELMAT OVAT USEIN
PUUTTEELLISIA.”
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HAE KESÄN JA SYKSYN
LOMAPAIKAT NYT!

Viikot 17–39 Holiday Clubin viikko-
osakkeisiin ja Vierumäelle arvotaan 1.
maaliskuuta. Villa Andropoffin viikot
puolestaan arvotaan 4. huhtikuuta.
Arvonnan tuloksista ilmoitetaan kai-

kille hakijoille henkilökohtaisesti. Ar-
van tietää osuneen omalle kohdalle*,
kun saa maksettavakseen laskun 50
euron varausmaksusta heti kohta ar-
vontapäivän jälkeen. Loppulasku saa-
puu maksettavaksi kolme viikkoa en-
nen lomaa.
Jos viikkoja jää vapaaksi arvontojen

jälkeen, ne ovat varattavissa ”nopein
saa”-periaatteella. Arvonnan jälkeen
nettisivuille ilmestyy uusi linkki vara-
uksiin ja vapaat viikot ovat heti varatta-
vissa nopeimmille.

SÄHKÖLIITON
JÄSENEDUT 201

6

KAARNIEMEN KESÄ
ARVOTAAN 29.4.
Sähköliiton lomapaikkaan merenrannal-
la Kotkan Kaarniemessä pääsee mökkei-
lemään ja majoittumaan näin talvikau-
della haluamakseen ajaksi. Kesän vii-
kot 22–35 puolestaan pitää suosionsa
vuoksi hakea arvonnan kautta kokonaisi-
na viikkoina.
Kaarniemen kesäviikot arvotaan 29.4.

Arvonnan tuloksesta ilmoitetaan kaikille
mukana olleille henkilökohtaisesti.
Kesän viikkoja voit halutessasi vali-

ta netin varausjärjestelmässä useam-
mankin, mutta arvonnassa voit saada
vain yhden viikon. Kaarniemen varauk-
set laskutetaan kolme viikkoa ennen lo-
man alkua.

Kesän ja syksyn viikko-osakkeet Vuokatissa, Sallassa, Saariselällä, Tahkolla, Tam-

pereella, Vierumäellä ja Viron Villa Andropoffissa sekä Kaarniemen kesäviikot arvo-
taan kohta. Siispä tee lomapaikkahakemuksesi pian.

Hakemus tehdään sähköisesti netissä. Pääset varausjärjestelmään www.sahkoliit-
to.fi:n Jäsenedut-sivulla olevien lomapaikkalinkkien kautta. Liiton lomaosakkeiden ja

Kaarniemen kesäviikkojen lisäksi pääset varaamaan sieltä Kaarniemen talvikauden yk-

sittäisiä päiviä sekä kokoustilaa.

PULMIA NETTIVARAUKSEN TEON KANSSA?
 Holiday Clubin, Vierumäen ja Villa Andropoffin viikko-osakkeisiin liittyvissä
kysymyksissä auttaa Teija Niemenmaa, puh. 050 371 8961.
 Kaarniemeen liittyvissä kysymyksissä auttavat Tapio Haikka,
puh. 0440 557 841 ja Teija Niemenmaa, puh. 050 371 8961.

Hinnat, kohdetiedot
ja varausjärjestelmä:
www.sahkoliitto.fi >

Jäsenedut >
Lomapaikat

KÄYTÄ JÄSENEDUT!
Joko tiedät, mitä kaikkia mahtavia etuja jäsenkortillasi
saat? Kattavan listauksen löydät Vasaman numero
10/2015 jäsenetuliitteestä tai ammattiosastollesi
lähetetystä flaierista.

Voit tilata jäsenetuesitteitä myös Sähköliiton keskustoi-
mistolta: puh. 03 252 0111, postitus@sahkoliitto.fi.

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

Poikkea päiväseltään tai varaa majoitus yön yli!

*PERUUTUKSET NÄIHIN OVAT MAHDOLLISIA VAIN LÄÄKÄRINTODISTUKSELLA.
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TYÖTTÖMYYSKASSA
KOONNUT: JONNA HEINILUOMA

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

VUOROTTELUVAPAAN EHTOIHIN

TIUKENNUKSIA

Suurimmat lakimuutokset koske-

vat vuorottelukorvausta, jonka eh-

toja tiukennettiin ja enimmäisai-

kaa lyhennettiin. Pitkän työhistori-

an perusteella ei enää makseta kor-

keampaa vuorottelukorvausta. Lisäk-

si vuorotteluvapaan enimmäiskes-

to lyheni ja vuorotteluvapaalle pääsy

vaikeutui työhistoriaedellytyksen pi-

dentyessä. Mahdollisuus vapaan

jaksottamiseen poistui.

Lakimuutos ei vaikuta vapaan pi-

tämiseen, jos sopimus vuorotte-

luvapaasta on tehty viimeistään

31.12.2015 ja vuorotteluvapaa al-

kaa viimeistään 31.3.2016.

Mikä muuttui 1.1.2016
työttömyysturvassa?

ANSIOPÄIVÄRAHAN TASO LASKI

Ansiopäivärahan perusosan määrä laski indeksitarkistuksen seurauksena 0,4

%. Myös ansio-osan ja lapsikorotusten määrät muuttuivat. Ansiopäivärahan

määrän muutos koskee myös niitä ansiopäivärahan saajia, joiden päiväraha

on laskettu vuonna 2015 tai aikaisemmin.

Ansiopäiväraha koostuu perusosasta, ansio-osasta ja mahdollisista lapsi-

korotuksista. Perusosan määrä on sama kuin peruspäivärahan. Perusosan

määrä tarkistetaan vuosittain kansaneläkeindeksin perusteella.

Perusosan määrän muuttuminen vaikuttaa myös ansio-osaan. Ansio-osa on

45 % päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Jos henkilön palkka ylittää tai-

tekohdan, ansio-osa on ylimenevältä osalta 20 % päiväpalkan ja perusosan

erotuksesta. Taitekohta lasketaan kertomalla perusosa luvulla 95.

Sähköliiton jäsenmaksu vuon-
na 2016 on 1,45 prosenttia en-
nakonpidätyksenalaisesta tulos-
ta. Työttömyyskassan osuus koko-
naisjäsenmaksusta vuonna 2016
on 0,40 %. Kassan jäsenmaksu
on Finanssivalvonnan vuosittain
vahvistama.

Vuorotteluvapaa

Suuruus

Enimmäiskesto

Työhistoriaedellytys

Jaksottaminen

Ennen 1.1.2016

Vuorottelukorvauksen suuruus on

70 % työttömänä maksettavasta

päivärahasta.

Korvauksen suuruus on 80 %

päivärahasta, jos henkilöllä on

vähintään 25 vuoden työhistoria.

360 päivää

16 vuotta

Vuorotteluvapaan voi pitää

100 päivän mittaisissa jaksoissa.

1.1.2016 alkaen

Vuorottelukorvauksen suuruus on

70 % työttömänä maksettavasta

päivärahasta.

180 päivää

20 vuotta

Vuorotteluvapaata ei voi jaksottaa.

Vuodenvaihde toi muutoksia työttömyystur-
valainsäädäntöön. Suurimmat muutokset
koskevat vuorottelukorvausta. Myös ansio-
päivärahan verotukseen ja työttömyystur-
valain yrittäjämääritelmään tuli muutok-
sia. Ansiopäivärahan taso laski indeksitar-
kistuksen seurauksena.

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 aina vähintään 25 %

suuruisena.

Vero pidätetään muutosverokortin

mukaan, kuitenkin vähintään

25 % suuruisena.

Näin päivärahan verotus menee:

ANSIOPÄIVÄRAHAN VEROTUS MUUTTUI

Ansiopäivärahan verotukseen tuli muutos. Ennakonpidätys on aina vähintään 25 %, jos päivärahan-

saaja ei toimita työttömyyskassaan muutosverokorttia etuutta varten.

Lisätietoa:

www.sahkoliitto.fi >

Työttömyyskassa >

Ansiopäiväraha >

Kysymyksiä verotuksesta

Verohallinnon päätös ennakon-

pidätyksen toimittamistavoista

ja määrästä 2016

Jos sinulla on maa- tai metsäta-
loutta tai olet sivutoiminen yrittä-
jä, lähetä kassalle kopio vuoden
2014 verotuspäätöksestäsi. Lähe-
tä verotuspäätös erittelyosineen
viimeistään tammikuun hakemuk-
sesi liitteenä.
Jos olet osatyökyvyttömyyseläk-

keellä, toimita työttömyyskassal-
le kopio vuodelle 2016 annetusta
eläkepäätöksestäsi.

Älä lähetä työttömyyskassaan al-
kuperäistä palkkaverokorttiasi.
Kassa saa sen tiedot suoraan ve-
rottajalta.
Jos haet verottajalta muutosve-

rokortin, sen pitää olla muutosve-
rokortti etuutta varten. Lähetä se
kassaan.

Yrittäjämääritelmään liittyvissä kysymyksissä ota yhteys TE-toimistoon:

www.te-palvelut.fi

Lähde: TYJ

YRITTÄJÄMÄÄRITELMÄ LAAJENI

Työttömyysturvalain yrittäjämääritelmään tuli muutoksia. Yrittäjämääritelmä

laajeni ja jatkossa yrittäjinä pidetään myös niitä henkilöitä, jotka eivät ole

velvollisia ottamaan maatalousyrittäjän tai yrittäjän eläkelain mukaista elä-

kevakuutusta.

Pienimuotoista yritystoimintaa harjoittavia on aiemmin pidetty omaa työ-

tä tekevinä. Omalla työllä tarkoitetaan jatkossa lähinnä sellaista työtä, jota

ei tehdä ansiotarkoituksessa (esimerkiksi omaishoitajat, au pairit ja apura-

hansaajat).

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta sekä sosiaali- ja terveysminis-

teriö korostavat, että lakimuutoksella ei muutettu sivu- ja päätoimisuuden

arviointiedellytyksiä lainkaan. Oikeus päivärahaan sivutoimisen oman työn

ajalta ei näin muutu, vaikka henkilöä pidetään jatkossa yrittäjänä. Yksityi-

nen elinkeinoharjoittaja voi myös jatkossa osoittaa yritystoiminnan päätty-

neen samalla tavalla, kuin aiemmin omaa työtä tekevänä.
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KURSSIT

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

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN ASPA-KOULUTTAJAKURSSI 20.2.2016

Sähköliiton koulutustilat, Tampere. Hakuaika päättyy 5.2.2016

KURSSI SÄHKÖISTYSALAN ASPA-URAKALASKENTAOHJELMAN KÄYTÖSTÄ 2.4.2016

Hotelli Cumulus Koskikatu, 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 hakuaikojan 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.

29.1.2016

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.

Kurssin kohderyhmä: Kurssi on tarkoitettu luottamusmiehille ja varaluottamusmiehille

sekä ammattiosastojen puheenjohtajille. Kurssi soveltuu peruskoulutukseksi kaikille,

joita kiinnostaa työnantajien ja työntekijöiden yhteistoiminnan parantaminen

työntekijöitten oikeuksia kehittämällä.

Kurssin tavoite: on aloittaa luottamusmiehen perustaitojen oppiminen. Tavoitteena on

myös, että tehtäväkokonaisuuden ymmärtäminen ja oikeuksien tiedostaminen auttavat

selviytymistä työpaikalla.

Avainsisältöjä ovat:

• luottamusmieheksi kehittyminen

• luottamusmiehen tehtävät ja yhteistyökumppanit

• luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet

• työoikeuden perusteet, mm. työsopimuslaki, yhteistoimintalaki

• työehtosopimuksen tulkinta ja liiton apu

• paikallinen sopiminen ja yhteistoimintamenettely

• vaikuttaminen ja neuvottelutoiminta

• luottamusmiehen ja jäsenistön luottamus

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.

Mikäli tarvitset majoitusta jo sunnuntaista ilmoita siitä etukäteen Kiljavan opistolle.

Sähköliitto maksaa majoituksesi.

Lähetä kurssihakemuslomake osoitteella:

Sähköliitto, PL 747, 33101 Tampere tai tiina.makkyla@sahkoliitto.fi.

LUOTTAMUSMIESTEN
PERUSKURSSI
14.-18.3.2016 Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Alkavaa aikuiskoulutusta
Automaatioasentajan ammattitutkinto, Iisalmi
1.2.2016–30.4.2017. Mukaan ehtii vielä!
Kysy lisää! Terho Jalkanen, p. 0400 793 156, terho.jalkanen@ysao.fi

Hae heti ja tutustu myös muuhun tarjontaamme! Lisätietoja
www.ysao.fi/koulutuskalenteri

Puh. 0400 827 251, Asevelikatu 4, 74100 Iisalmi

Seuraa meitä somessa!

Koulutamme uusia ammattilaisia ja täydennämme aiemmin hankittua
ammatillista osaamista, myös lyhytkoulutukset! Kysy tarjous ryhmällesi!

Kasvava ja kehittyvä kone-, metalliteollisuus
sekä sähkö- ja automaatioala monipuolisine
haasteineen kutsuu Sinua!
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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

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖ-
ASENNUSALAN ASPA-
KOULUTTAJAKURSSI
20.2.2016 Sähköliiton toimisto, Tampere
Tämä kurssi on tarkoitettu kaikille, jotka ovat jo aikaisemmin toimineet osastojen

Ulwin-kouluttajina tai ovat jo syventyneet ASPA-ohjelmaan ja ovat valmiit jakamaan

taitojansa muille jäsenillemme.

Hakuaika päättyy 5.2.2016

Tilaisuudessa perehdytään esiintymistaitoon ja kouluttajana toimimiseen, sekä

syvennytään ASPA-ohjelmaan kouluttajan näkökulmasta.

Kurssilla käydään läpi uuden ohjelman käyttöä, työmaan perustamista ja

urakanlaskemista esimerkkien avulla.

Tilaisuus alkaa klo 9.30 tulokahvilla, varsinainen opetus alkaa klo 10.00 ja päivä

päättyy klo 17.00 päiväkahviin.

Osallistujalla tulisi olla mukana oma tietokone, johon on valmiiksi asennettu

urakkalaskentaohjelma. Asennus- ja käyttöohjeet löytyvät www.sahkoliitto.fi/

jäsenpalvelut/jäsenedut

Liitto korvaa osanottajille ruokailut sekä matkakulut, mikäli niitä syntyy, julkisten

kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa käytettäessä auton kuljettajalle

0,23 €/km.

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

TYÖYMPÄRISTÖN AJANKOHTAISPÄIVÄT
18.-19.3.2016 Scandic Hotel, Järvenpää

Sähköliitto järjestää kaikille työsuojeluvaltuutetuille ja -asiamiehille sekä muille

työsuojelusta kiinnostuneille liiton jäsenille

Tilaisuudessa käsitellään ajankohtaisia työsuojeluun liittyviä asioita sekä

Sähköliiton ajankohtaisia kuulumisia.

Sähköliitto korvaa osanottajille kurssin aikana majoituksen kahden hengen huoneissa,

ruokailut sekä matkakulut vain mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen

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

Ajankohtaispäiville tulee ilmoittautua 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

Tule sinäkin mukaan kaikille ammattiosastojen nuorisosihteereille tarkoitettuun tilaisuu-

teen, jossa perehdytään Sähköliiton ja ammattiosastojen nuorisotoimintaan.

Viikonlopun aikana suunnittelemme ja ideoimme yhdessä osastoille sopivia nuorille

suunnattuja tapahtumia.

Kuulet myös Sähköliiton ajankohtaisia kuulumisia.

Ota mukaasi myös muita nuorisotoiminnasta kiinnostuneita osastostasi tai työpaikaltasi.

Sähköliitto korvaa majoituksen, ruokailut sekä matkakulut julkisten kulkuneuvojen tak-

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

Ilmoittaudu mukaan 26.2.2016 mennessä tiina.makkyla@sahkoliitto tai

050 409 8469.

NUORISOSIHTEEREIDEN TAPAAMINEN
12.-13.3.2016 Sähköliiton koulutustilat, Tampere

AMMATTIOSASTON EDUNVALVONNAN
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

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 tai

050 409 8469.
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KURSSIT

HELMIKUU
SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN 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 SÄHKÖASENNUSALAN TES-KURSSI
urakkamääräykset
12.-13.3.2016 Cumulus Koskikatu, Tampere
hakuaika päättyy 26.2.2016

AMMATTIOSASTON EDUNVALVONNAN 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 SÄHKÖASENNUSALAN 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 SÄHKÖASENNUSALAN
KÄRKIMIESKURSSI
9.4.2016 Cumulus Koskikatu, Tampere
hakuaika päättyy 29.3.2016

TEOLLISUUS- JA ERITYISALOJEN JÄSENTILAISUUS
23.-24.4.2016 Etelä-Suomen aluetoimisto ja laivaristeily
hakuaika päättyy 8.4.2016

SYYSKUU
TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN AJANKOHTAISPÄIVÄT
10.-11.9.2016 Etelä-Suomen aluetoimisto ja laivaristeily
hakuaika päättyy 26.8.2016
laivaristeily

LUOTTAMUSMIESTEN JATKOKURSSI
1. osa 19.-23.9.2016 ja 2. osa 24.-28.10.2016
Kiljavan opisto, Nurmijärvi

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN 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 VERKOSTOALAN
TYÖEHTOSOPIMUSKURSSI
1.-2.10.2016 Cumulus Koskikatu, Tampere
hakuaika päättyy 16.9.2016

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN 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 SÄHKÖASENNUSALAN TES-KURSSI
urakkatöiden laskeminen
12.-13.11.2016 Sokos Hotel Arina, Oulu
hakuaika päättyy 28.10.2016

SÄHKÖLIITON KURSSIT 2016

MATKA- JA MAJOITUSKULUJEN KORVAAMINEN
 Matkakulut korvataan julkisten kulkuneuvojen tak-
sojen mukaan. Oman auton käytöstä korvaus makse-
taan vain auton käyttäjälle. Korvaus on 0,23 €/km.

 Lentokoneella tai/ja taksilla matkustamista ei kor-
vata kuin erityistapauksissa. Näistä tapauksista on
aina sovittava ennakkoon liiton koulutusyksikön kans-
sa.

Epäselvissä tapauksissa kurssilaisen on pystyttävä
osoittamaan kulujen todenperäisyys.

Mikäli liitto järjestää kursseja samasta aiheesta eri
puolella Suomea, osallistuminen ja matkakulut korva-
taan kotipaikkaa lähinnä olevalle kurssipaikalle.

Liitto ei korvaa muita kuin kurssitapahtumaan liit-

tyvät majoitukset. Mikäli on tarvetta majoittua kurssi-
paikalle kurssin alkamista edeltävänä päivänä, on sii-
tä haettava korvausta esim. omalta ammattiosastol-
ta tai vastattava kustannuksista itse (ei koske Kilja-
van opiston kursseja)

 Matka- ja muiden kulujen korvaaminen edellyttää
täysipainosta osallistumista kurssitapahtumaan.

 Liitolla on oikeus laskuttaa jäseneltä sellaisia ku-
luja, joita syntyy jos jäsen ei ilmoita osallistumisen-
sa peruutuksesta kutsussa mainittuun määräaikaan
mennessä. Mikäli jäsen esittää lääkärintodistuksen
tai muun todistettavissa olevan syyn, jolla poissaololle
syntyy peruste, ei kuluja laskuteta.

Kaikista näistä poikkeavista toimista on keskusteltava
etukäteen liiton kurssisihteerin kanssa.

Liiton kursseille ilmoittaudutaan hakuaikaan mennessä
tiina.makkyla@sahkoliitto.fi tai 050 409 8469.

Jouluristikon oikein ratkaisseiden kesken arvotun yllätyspalkinnon voitti
Raimo Merivirta Kiuruvedeltä. Onnea voittajalle!

Ristikon ratkaisu

1. Minkä kotimaisen bändin tai artistin levy?
a) Alpha Omega b) 247365 c) Matkalaulu

2. Minkä ulkomaisen bändin tai artistin levy?
a) Blackstar b) Physical Graffiti c) A Night At The Opera

3. Missä maassa sijaitsevat seuraavat järvet?
a) Balatonjärvi b) Bodenjärvi c) Comojärvi

4. Suomessa on kolme A-kirjaimella alkavaa kaupunkia. Mitkä ne ovat?

5. Minkä lehtien päätoimittajana ovat toimineet
a) Matti Apunen b) Jyrki Hämäläinen c) Frederik alias Ilkka Sysimetsä

6. Ketkä näyttelivät Edwin Laineen ohjaamassa Tuntemattoman sotilas
-elokuvassa seuraavia rooleja?

a) alikersantti Lehto b) kapteeni Kariluoto c) majuri Sarastie

7. Minkä maan kansalaisia ovat seuraavat F1-kuskit?
a) Nico Rosberg b) Romain Grosjean c) Daniel Ricciardo

8. Mistä maasta ovat kotoisin seuraavat koirarodut?
a) chihuahua b) lunnikoira c) kainkoira

9. Mikä on?
a) kalmari b) kolibri c) kaimaani

10. Mikä on?
a) dyyni b) tsunami c) atolli

VOLTTi-ViSA
?

?

? ?
??

?

?
?

?
?

1.a)Cheekb)JVGc)PMMP
2.a)DavidBowieb)LedZeppelinc)Queen
3.a)Unkarib)Saksac)Italia
4.Akaa,AlajärvijaAlavus
5.a)AamulehtijaImageb)Suosikkic)Stump(60-luvunnuortenlehti)
6.a)ÅkeLindmanb)MattiRaninc)TaunoPalo
7.a)Saksab)Sveitsic)Australia
8.a)Meksikob)Norjac)Japani
9.a)mustekalalajib)lintuc)liskoeläin
10.a)hiekkakinosb)hyökyaaltoc)kehäriutta(matalakorallistamuodostunutsaari)



VA S AM A 1 / 2 0 1 6 17

OSASTOT TOIMIVAT 25.2.2016 ilmestyvään Vasamaan tulevat osastojen ilmoitukset pyydämme toimittamaan
maanantaihin 15.2.2016 kello 15.00 mennessä. Toimita osastosi ilmoitus sähköisesti lomakkeella:
www.sahkoliitto.fi/jasenpalvelut/osastot-toimivat/ilmoita-tapahtumasta

011 Tampereen Seudun Sähköalan-
työntekijät ry / eläkeläiset
Veteraanijaosto kokoontuu maanan-
taina 15.2.2016 klo 14.00 osaston
toimiston kokoustiloissa, Näsilinnan-
katu 33 b A.

018 Hämeenlinnan
Sähkötyöntekijät ry
Verkatehtaalla 25.2.2016 klo 19.00
olevan Jukka Puotila show:n peruutus-
paikkoja voi kysyä, rauno.vuorinen@
kolumbus.fi tai p. 040 522 3628.

Pilkkikilpailut Alajärvellä
5.3.2016. Kokoontuminen Tervanie-
men parkkipaikalla klo 8.30. Jouk-
kuekilpailu 3-henkisin joukkuein.
Myös yksilökilpailu. Pikkusuolaista ja
palkintojenjako kisan jälkeen. Lisätie-
dot tatu.aallonvuori@ssab.com tai p.
050 505 2279.

Pöytälätkäkilpailut 6.5.2016 klo
18.00 alkaen UP-Ravintolan sauna-
tiloissa. Tarjolla ruokaa, juomaa ja
sauna. Lisäksi seuraamme MM-kiso-
jen jääkiekkopeliä Suomi - Valko-Ve-
näjä. Tervetuloa vaikka vain sauno-
maan. Ilmoittautumiset tarjoilun riit-
tävyyden takaamiseksi 25.4. mennes-
sä tatu.aallonvuori@ssab.com tai p.
050 505 2279.

020 Kotkan Sähköalantyöntekijäin
Ammattiosasto ry
Kutsumme jäsenet puolisoineen viet-
tämään osastomme ohjelmallis-
ta 60-vuotisjuhlaa Kotkan höyrypa-

nimolle 13.2.2016 klo 14.00. Ruo-
kailua varten sitovat ilmoittautumi-
set 1.2.2016 mennessä sähköpostilla
sstl.os20@kymp.net tai tekstiviestillä
040 742 8389. Kotkan Sähköalan-
työntekijäin Ammattiosasto ry. – Hal-
litus

022 Lappeenrannan Seudun
Sähköalantyöntekijät ry
Osasto järjestää Tallinnan matkan
23.–24.4.2016 lauantaista sunnun-
taihin. Majoitus Sokos Hotel Virussa.
60 ensimmäistä mahtuu mukaan. Kut-
su on avec. Matkan hinta 50 € /henki-
lö. Hintaan kuuluu: Tilausajo Pohjolan
Matkalta Joutseno - Tallinna – Jout-
seno, bussi mukana Tallinnassa, lai-
vamatkat Hki – Tallinna - Hki Viking
XPRS:llä / Tallink Shuttlella kansipai-
koin, majoitus kahden hengen stan-
dard huoneessa sekä aamiainen hotel-
lissa. Lisämaksusta: Majoitus yhden
hengen huoneessa ja ateriat laivamat-
koilla. Ilmoittautumiset 28.2.2016
mennessä jani.herranen@caverion.
fi tai p. 050 390 1752 (tekstiviesti)
ja varalla kari.holm@upm.com tai p.
040 833 0328 (tekstiviesti). Ps. Mu-
kana pitää olla passi tai kuvallinen
henkilökortti. Matkaohjelma tarkempi-
ne tietoineen postitetaan laskun yhtey-
dessä. Tervetuloa! – Osasto 22 hallitus

029 Kouvolan Sähkötyöntekijäin
Osasto ry
Osasto järjestää tietokonepohjaisen

Aspa-urakkalaskenta koulutuksen
Vaakunassa 27.2.2016 klo 9.00 al-
kaen. Ilmoittautumiset sähköpos-
tiin kouvolansahkotyontekijat@gmail.
com viimeistään 15.2. mennessä.
Kurssille mahtuu 25 henkilöä. Kurs-
sille osallistujilta edellytetään urak-
kalaskennan perusteet.

Osaston perinteinen laivaristei-
ly järjestetään 15.–16.4.2016 Tal-
linnaan. Mukaan mahtuu 40 en-
simmäiseksi ilmoittautunutta. Il-
moittautumiset tehtävä viimeistään
11.3.2016 mennessä sähköpostiin
kouvolansahkotyontekijat@gmail.
com tai p. 040 809 7029. Risteilyl-
lä pieni omavastuuosuus.

036 Kuopion Sähköalan-
työntekijät ry
Kevään opinto- ja virkistysmatkalle
ViInaan 21.–24.4.2016 vielä muu-
tama paikka vapaana. Vielä ehdit
kollegoiden mukaan. Lisätiedot p.
044 553 9871/ Ilpo.

Pilkkikilpailut 19.3.2016 klo
9.00 Julkulan rannassa. Kilpailun
jälkeen ruokailu Ullan krouvissa n.
klo 13.00. Myös perheen jäsenet
ovat tervetulleita mukaan. Tervetuloa
pilkkimään! – Hallitus

049 Helsingin Sähköalantyöntekijät
ry / eläkeläiset ja työttömät
Kevätkokous 15.2. 2016 klo 13.00
osaston toimistolla Paasivuorenka-
tu 2 C 4. kerros. Tervetuloa keskus-

telemaan jaoston toiminnasta ja ta-
paamaan kavereita. Kokouksessa on
kahvitarjoilu.

Helsingin Sähköalantyönteki-
jät kutsuvat sinut ja perheesi Si-
poon Talmaan viettämään mukavaa
sunnuntaipäivää talvisten lajien pa-
rissa. Paikka: Sipoon Talma. Aika:
6.3.2016 klo 12 – 15. Ohjelmas-
sa: Ponitalutusta, alpakoiden ruokin-
taa, makkaran- ja letunpaistoa, las-
kettelua, mäenlaskua, yms. Kota on
käytössä koko tilaisuuden ajan. Osas-
to maksaa jäsenen perheen lipus-
ta 50 %, sekä Werneri Parkin lipun,
makkarat, letut ja juomat. Ilmoittau-
du mukaan sp: toimisto@osasto049.
fi tai tekstiviestillä: Jari Räsänen 050
360 4313, viimeistään 29.2.2016.
Lämpimästi tervetuloa! – Helsingin
Sähköalantyöntekijät ry

100 Järvenpään Sähkö-
alantyöntekijät ry
Pilkkikisat Kaarniemessä lauantai-
na 5.3.2016 klo 10.00–14.30. Ma-
joitus mökeissä ja huoneistoissa koko
viikonlopun 4. - 6.3.2016 (Huom!
Omat lakanat etc.). Osasto tarjo-
aa muonituksen ja miedot virvokkeet
sekä 6 toukkaa / pilkkijä. Ilmoittau-
tumiset sihteerille p. 044 425 2552
helmikuun loppuun mennessä.

Kevätkokous 6.4.2016 klo 18.00
Scandic Järvenpää. Asema-aukio,
Sinfonia-kabinetti. Käsitellään sään-
töjen määräämät asiat. Kokouksen

jälkeen ruokailu. Info p. 044 425
2552.

101 Ylivieskan Sähköalan
osasto ry
Osaston perinteinen kevätreissu jär-
jestetään 4.–8.5.2016 Tarttoon, il-
moittautumiset ja lisätiedot Ari-Pek-
ka Visuri p. 040 180 8583 tai ari-
pekka.visuri@kotinet.com. Ilmoittau-
tumiset viimeistään 15.3. mennessä!

161 Inkoon Voimalaitos-
työntekijät ry
Osasto järjestää 22 h risteilyn Baltic
Queenilla Tallinaan pe 11.3. 2016
klo 17.00. Matkalle pääsee mukaan
36 ensimmäistä ilmoittautujaa kah-
den hengen hyteissä. Omavastuu-
osuus jäseneltä 30 € ja avecilta 70
€. Hintaan sisältyy bussikyydit pää-
väyliltä satamaan ja takaisin, kak-
si buffet ruokailua sekä aamiainen.
Osaston tilinumero johon omavastuut
voi tilittää: FI45 8000 1701 3321
33. Ilmoittautumiset 31.1.2016
mennessä: osasto161.fi -sivuilla sekä
Harri Korvelle p. 040 485 4025,
harri.korpi@fortum.com tai Tommi
Rummukaiselle p. 040 484 2848,
tommi.rummukainen@fortum.com.

Sähköliiton osastot alueittain
löydät osoitteesta: www.sahko-
liitto.fi/sahkoliitto/organisaatio/
osastot_alueittain
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ILMOITTAUDU
Internet: http://kauppa.sahkoinfo.fi/kurssit
Sähköposti: koulutus@sahkoinfo.fi
Puhelin: 09 5476 1422

SFS 6002 SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS
24.2. Oulu 25.2. Jyväskylä
2.3. Vantaa 15.3. Pori 16.3. Tampere
20.4. Tampere 21.4. Kouvola 26.4. Vantaa
4.5. Oulu 19.5. Vantaa 24.5. Turku
1.6. Seinäjoki 2.6. Tampere 7.6. Kotka
8.6. Vantaa

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

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

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

KOULUTUS ONTARKOITETTU sähköalan töitä tekeville henki-
löille, mukaan luettuna työnjohto-, käyttötoiminta-, suunnittelu-, opetus-
ja muissa asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt.

Kurssi voidaan järjestää yrityskohtaisena ja verkkokurssina.

Kurssin hinta 435 e + alv.

SÄHKÖASENNUSPÄIVÄ
9.2. Lahti 10.2. Jyväskylä 11.2. Tampere
16.2. Pori 17.2. Turku 18.2. Vantaa
23.2. Oulu

Päivän aikana käsitellään erityisesti sähköasennusten käytännön
toteutukseen liittyviä aiheita sekä ajankohtaisiin säädösmuu-
toksiin liittyviä sähköalan ammattilaisille tärkeitä asioita. Tänä
vuonna on mukaan otettu myös sähkösuunnitteluun liittyviä
asioita. Aiheina tänä vuonna ovat muun muassa linjasaneeraus-
töiden sähköasennukset, valaistuksen säätö, maadoitukset, pien-
kohteiden sähkösuunnitelmat ja suojauslaskelmat.

Kurssin tavoitteena on auttaa sähköalan ammattilaista yllä-
pitämään ja kehittämään ammattitaitoaan sähköasennusten
suunnitteluun, käytännön toteutukseen ja standardien sovelta-
miseen liittyvissä asioissa sekä edistää hyvien asennustapojen
tuntemusta.

PÄIVÄ ONTARKOITETTU sähköasennustöitä tekeville
sähköalan ammattilaisille; sähköasentajille, kärkimiehille, työn-
johtajille, pienurakoitsijoille ja muille, jotka haluavat päivittää
osaamistaan sekä kaipaavat vastauksia käytännön asennustöissä
esiin tuleviin ongelmatilanteisiin tiivistetyssä ja käytännönlähei-
sessä muodossa.

Kurssin hinta 435 e + alv.

SFS 6002 ON UUSITTU.
TULE OPPIMAAN UUDEN STANDARDIN VAATIMUKSET!



Trygga dina arbetsvillkor
under utlandskommenderingen
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Finnparttia Oy, Joutnantie 76, 25500 Perniö, puh 02 727 200, www.finnparttia.fi
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u Toivottavasti poikkeat Jyväskylän Sähkömessuilla osastollamme.
Kerrothan meille miten voisimme yhä paremmin palvella sinua
sähkötarvike ja työkalu tarpeissasi.

Tutustu samalla myös uuden verkkokauppamme esittelyyn ja siitä
saatavaan etukuponkiin.

Osastollamme on jaossa myös uusin hinnastomme nro 29

Tule käymään osastollamme D235

Täältä löydät
meidät

www. f innpartt ia.f i !

Jari Mika Jani

Petri

MÅNGA finländska elmon-

törer har redan under fle-

ra decennier exporterat sin yrkes-

kompetens ut i världen och job-

bat på olika utlandskommende-

ringar. Under de senaste åren har

arbetskraftens fria rörlighet inom

EU medfört allt fler arbetstillfäl-

len utomlands.

När man far på en utlands-

kommendering ska man själv

kontrollera att arbetsvillkoren sä-

kert iakttas. Slarvar man med

kontrollen kan kommenderingen

leda till bekymmer och besvär.

Den första frågan som påver-

kar arbetsvillkoren är huruvida ar-

betstagaren sänds utomlands av

ett finländskt företag, eller om ar-

betstagaren själv söker jobb hos

ett utländskt företag på platsen.

Om arbetstagaren sänds ut av

ett finländskt företag talar man

om en utsänd arbetstagare och

utgångspunkten är då att åt-

minstone finländska arbets-

villkor iakttas. Om man däre-

mot själv söker sig utomlands för

att jobba, arbetar man på desti-

nationslandets villkor och iakttar

de lokala arbetsvillkoren.

MAN ska vara noggrann med

att försäkra sig om arbetsvillko-

ren på en utlandskommendering.

Finländska kollektivavtal gäller

inte automatiskt utanför Finlands

gränser.

Det individuella arbetsavtalet

ska vara i skick och det ska vara

skriftligt. Ett skriftligt arbetsavtal

är ett viktigt dokument över an-

ställningsvillkoren. Villkoren i ar-

betsavtalet ska följa lagen och

kollektivavtalet. Arbetsavtalet är

en utredning över de arbetsvillkor

som iakttas vid anställningen.

Det är mycket viktigt att man

alltid ingår ett separat kommen-

deringsavtal om arbetsvillko-

ren under en utlandskommende-

ring. Arbetstagaren ska låta Elek-

trikerförbundet granska avtalet

före resan.

På Elektrikerförbundets webb-

sidor finns en guide som be-

handlar arbete utomlands och en

blankett över ett kommenderings-

avtal. Läs noggrant igenom gui-

den och kommenderingsavtalet i

god tid före resan. Åk inte ut på

en utlandskommendering utan

ett uppgjort och granskat kom-

menderingsavtal.

Du kan be förbundets intres-

sebevakningsavdelning om hjälp

med att granska kommenderings-

avtalet. Ett omsorgsfullt uppgjort

kommenderingsavtal är en för-

utsättning för att du ska få juri-

disk hjälp i eventuella problemsi-

tuationer.

EU:s direktiv om utsända arbets-

tagare förutsätter att de främsta

arbetsvillkoren är desamma som

för arbetstagarna i destinations-

landet. Arbetstagare som kom-

mer till Finland för att jobba ska

iaktta finländska arbetsvillkor.

Principen gäller även för arbets-

tagare som sänts på utlandskom-

mendering från Finland. Om de-

stinationslandets arbetsvillkor är

bättre än de finländska ska ar-

betsgivaren iaktta dem.

Se även till att du får en skrift-

lig lönespecifikation över varje lö-

neutbetalning. Ett verifikat över

löneutbetalningen är en absolut

förutsättning för att man ska kun-

na försäkra sig om att lönen och

övriga ersättningar är korrekta.

Om du är anställd hos en fin-

ländsk arbetsgivare har du rätt

till finländsk lönegaranti i pro-

blemsituationer. Kom ihåg att lö-

negarantin går ut tre månader ef-

ter fordrans förfallodag. Handla

genast om det blir problem! Inn-

an du reser ska du se till att ditt

medlemskap i Elektrikerförbun-

”ARBETSVILLKOR SOM IAKTTAS I HEMLANDET GÄLLER INTE
UTOMLANDS OM MAN INTE KOMMIT ÖVERENS OM DETTA SEPARAT.”

MINNESLISTA INFÖR EN

UTLANDSKOMMENDERING:

 Arbetsavtalet i skick och i

skriftlig form

 Se till att du får en skriftlig

lönespecifikation över löneut-

betalningen

 Skriftligt kommenderings-

avtal där man kommer överens

om att iaktta kollektivavtal

 Kommenderingsavtalet

granskat av förbundet

 Medlemskapet i skick och

medlemsavgifter betalda.

Ytterligare information

www.sahkoliitto.fi/edunvalvonta/

ulkomaille_toihin

det är i skick och att medlemsav-

giften är betald. En omsorgsfullt

förberedd utlandskommendering

blir säkert lyckad.

JARI OLLILA
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JOKO HANKIT OMAN
LAHJAKORTTISI?
TEE SE NYT. VÄRVÄÄ
TYÖKAVERISI LIITTOON.
Palkitsemme sinut jo-

kaisesta värväämästäsi
uudesta jäsenestä* S-ryh-
män 20 euron lahjakor-
tilla!
Myös värväämäsi uusi

jäsen voi voittaa. Säh-
köliitto arpoo neljä ker-
taa vuodessa uusien liitty-
neiden jäsenten* kesken
tablettitietokoneen.

TEE NÄIN:
 Valitse värväyskohde

 Kerro hänelle Sähköliitosta ja
eduista, joita hän jäsenenä saa

 Täyttäkää yhdessä liittymis-
lomake

 Muistakaa täyttää Jäsenyyt-
tä suositteli -kohtaan värvääjän
tiedot, jotta voimme lähettää
palkinnon sinulle

 Onnitelkaa toisianne hyvästä
valinnasta!

 Lähetä lomake osoitteeseen
Sähköliitto, PL 747, 33101
TAMPERE ja jää odottelemaan
palkintosi saapumista

*Kampanja ei koske oppilas-

jäseneksi liittyviä.

VÄRVÄÄ TYÖKAVERISI LIITTOON!

JÄSENYYTTÄ SUOSITTELI

Suosittelijan nimi

Suosittelijan jäsennumero tai syntymäaika

6

6

6

20 EURON LAHJAKORTTI JOKAISESTA
UUDESTA SOPIMUSALAJÄSENESTÄ!
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SIEVI ON MERKKI AMMATTILAISUUDESTA

Star Hiker XL+ S3

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

Planar 1 S3 Viper Roller+ S3
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Sievi on laatujohtajan merkki, joka kertoo tinkimättömästä työturvallisuudesta, jal-
kaan sopivuudesta ja käyttömukavuudesta. Sievi kertoo myös jatkuvasta parempien
työjalkineiden kehittämisestä, uusimman teknologian sekä parhaiden materiaalien
ja ominaisuuksien soveltamisesta. Sievin päämääränä on valmistaa erilaisiin olo-
suhteisiin ja työtehtäviin sopivia jalkineita, jotka vaikuttavat merkittävästi työturval-
lisuuteen, työssä viihtyvyyteen ja tehokkuuteen. Sievin laajasta valikoimasta löydät
jalkineet työtehtävien ja olosuhteiden mukaan. Sievi on ammattilaisen merkki.

UUSI
KUVASTO 2016

ON ILMESTYNYT.
TUTUSTU
SIEVI.COM

SUOMALAISTA
DESIGNIA JA
TYÖTÄ

SieviAir Roller XL S1P
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