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työttömyyskassa petraa
jäsenten palvelua

vaali on vaikuttamisen paikka

nokianvirran paukku –
potkut luottamushenkilöille

SIEVI

STAR HIKER

Kylmää kyytiä kylmälle
Kun työskentelet hyytävässä kylmyydessä, liukkaalla ja pimeässä,
vedä kunnon turvajalkineet jalkaasi. Sievin STAR HIKER sisältää
kaikki, mitä hyvältä turvajalkineelta voit vaatia.

CTC

Star Hiker+ S3
43-52769-312-O8M
36-38 EN ISO 20345: S3 SRC

• Heijastimet • Lämpöpohjalliset • Lämmin vuori • Pitävä ja joustava pohja
• Iskunvaimennus • Moderni komposiittinen varvassuoja • Integroitu kärkikuppi
• Teräksinen naulaanastumissuoja • Vedenkesto • Öljyn- ja kemikaalien kesto
• Antistaattinen ja ESD • Suomessa tehty
Sievin STAR HIKERit löydät hy vinvarustetuista alan liikkeistä kaut ta maan.

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

CTC

Star Hiker XL+ S3
49-52769-353-O8M
39-47 EN ISO 20345: S3 SRC

SÄHKÖJOHTO

Edustajistovaalissa
voi vaikuttaa
VASAMA 2
Kannen kuvassa muuntajan
vaihtotyö Parikkalassa
Kuva : Pekka Suomalainen

Tulevana syksynä Sähköliitolle

vaalien jälkeen. Jäsenmäärän ale-

Tärkeää olisi saada maan hallituk-

nousseekin juuri paikallinen sopi-

valitaan vaaleilla uusi edustajisto,

nema on kaikkien sähköliittolaisten

sen esittämät pakkolait korvattua

minen. Alkaa vaikuttaa siltä, että

joka ensimmäisessä kokouksessaan

yhteinen huolen aihe. Pidetään siis

muulla ratkaisulla. Toteutuessaan

maan hallitukselle uudenlaisen pai-

marraskuussa valitsee Sähköliitol-

yhdessä huolta siitä, että omalla

pakkolait kohtelisivat kovin eriarvoi-

kallisen sopimisen kulttuurin luo-

le uuden hallinnon seuraavaksi nel-

työpaikalla kaikki sähköisillä aloil-

sesti palkansaajia.

minen alkaa olla jopa tärkeäm-

jäksi vuodeksi.

la työskentelevät työntekijät olisi-

Edustajisto valitsee ensimmäisessä vaalien jälkeen pidettäväs-

Neuvotteluiden yhteydessä pitää

pi asia kuin alkuperäinen vaati-

vat tulevaisuudessa järjestäytyneitä

myös ehdottomasti sopia paikalli-

mus yksikkötyökustannusten alen-

Sähköliittoon!

sen sopimisen kehittämisen pää-

tamisesta.

Julkaisija:

sä kokouksessaan seuraavat nel-

Sähköalojen ammattiliitto ry

jä vuotta kestävälle toimikaudelle

Sähkön siirtohintoihin on tulossa

tetyt määräaikaisten työsuhteiden

Sähköisillä aloilla työskentelevi-

Elbranschernas

edustajiston puheenjohtajan ja va-

rajuja korotuksia eri puolille Suo-

heikennykset sekä työehtosopimuk-

en jäseniemme työttömyysaste py-

fackförbund rf.

rapuheenjohtajan, liiton puheen-

mea. Suomen suurin verkkoyhtiö

siin liittyvät heikennykset. Paikal-

syi korkealla tasolla myös vuonna

Postiosoite: PL 747

johtajan, liittosihteerin, hallituksen

Caruna nostaa hintoja maaliskuun

lisen sopimisen kolmikantatyöryh-

2015. Sähköalojen työttömyyskas-

33101 Tampere

varsinaiset ja varajäsenet sekä joh-

alussa keskimäärin vajaan kolman-

mästä on saatava työntekijöitä tyy-

san jäsenten kokonaistyöttömyys-

Puhelin: 03 252 0111

tokuntien puheenjohtajat ja muut

neksen nykyisistä siirtohinnoista.

dyttävä ratkaisu, jotta neuvotteluis-

aste oli 9,3 prosenttia. Vaikka työt-

Faksi: 03 252 0210

johtokuntien jäsenet.

Kotiin saapunutta kirjettä avatessa-

sa työmarkkinasovusta olisi edes

tömyysasteessa oli pientä paran-

ni en tahtonut uskoa todeksi hinto-

käytännössä mahdollisuutta päästä

tumista, pitkäaikaistyöttömien (yli

jen rajua korotusta.

maaliin asti.

500 päivää työttömänä) määrä li-

Sähköpostiosoite:

Sähköalojen ammattiliitto ry:n

linjat ja estää työsopimuslakiin esi-

vasamalehti@sahkoliitto.fi

sääntöjen mukaisesti vaalitapa-

etunimi.sukunimi@sahkoliitto.fi

na on suhteellinen vaalitapa ehdo-

Päätoimittaja: Martti Alakoski

kaslistoilla. Vaalit koskettavat noin

kön siirtoverkot ovat yhteiskunnan

suuden avaaminen ilman perälau-

Vastaava toimittaja: Riitta Kallio

19 500 työmarkkinoiden käytös-

perusinfraa, joiden omistus ja mää-

taa järjestäytyneille ja ennen kaik-

Toimittaja: Jonna Heiniluoma

sä olevaa sopimusalajäsentämme,

räysvalta olisi perusteltua pitää ko-

kea järjestäytymättömille yrityksille

Ulkoasu ja taitto: Jari Mattila

joista jokaisella on oikeus asettua

timaisissa käsissä. Kuinka suotavaa

saattaisi johtaa työmarkkinoilla täy-

ehdokkaaksi vaaleissa. Siksi toivon-

on tällaisen toiminnan harjoittami-

delliseen sekasortoon, jossa pätisi-

Palkansaajalehdet –

kin, että käytätte oikeuttanne. Vain

nen, jossa liiketoiminta perustuu

vät vain viidakon lait. Käytännössä

Löntagartidningar

vaaleihin osallistumalla voit vai-

monopoliasemaan?

se tarkoittaisi sitä, että työehtoso-

PALE ry:n jäsen

kuttaa Sähköliitossa syksyllä teh-

Noudatamme Julkisen sanan neuvoston määrittelemää hyvää journalistista tapaa.
Painopaikka: Sanomala, Vantaa
Ilmoitushinnat tekstisivulla:
Mustavalko
2,25 €/pmm
Neliväri-ilmoitukset
3,00 €/pmm

Jälkiviisaana voi todeta, että säh-

Paikallisen sopimisen mahdolli-

sääntyi edelleen.

pimuksen määräykset jäisivät mah-

täviin valintoihin ja liiton tulevaan

Neuvottelut yhteiskuntasopi-

dollisesti vain suosituksiksi ja se ei

linjaan. Itse toimin Sähköistenalo-

muksesta alkoivat tammikuun lo-

varmasti olisi kenenkään etu. Työ-

jen ammattilaiset ry -vaaliliiton pu-

pussa jo viidennen kerran viimei-

paikoilla voidaan nykyistenkin työ-

heenjohtajana.

sen vuoden aikana. Keskeisenä ta-

ehtosopimusmääräysten pohjalta

voitteena on saada Suomeen lisää

sopia monista asioista, jos vain löy-

määrä on 75 edustajaa. Tämänvuo-

työtä, investointeja sekä parannuk-

tyy halua, tahtoa ja ennen kaikkea

tisessa vaaalissa edustajien määrä

sia talouden näkymiin. Työllisyyden

luottamusta sopijaosapuoliin.

tulee laskemaan jonkin verran sil-

kasvu ja investointien lisääntymi-

lä jäsenmäärät ovat laskeneet eri

nen olisi Suomelle suosta nostami-

varsinaiseksi kiveksi kengässä yh-

Hannu Luukkonen

sopimusalojen vaalipiireissä viime

seksi tavoittelemisen arvoinen asia.

teiskuntasopimusneuvotteluissa

Liittosihteeri

Nykyisen edustajiston edustajien

Etukäteen on helppo arvata, että

Työpaikkailmoitukset ja
ammattiosastot -50 %
Mainostoimistoalennus -15 %

Muista tehdä jäsenhankintaa. Kerro kaverille ammattiliittoon kuulumisen tärkeydestä. Jas tarvitset jaettavaa

Ilmoitusmyynti:

materiaalia, tilaa esitteitä keskustoimistolta,

Ekamedia/Tmi Emmi Kallio

puh. 03 252 0111.

Kalevanpuistotie 21 B 56
33500 Tampere
Puhelin: 044 344 4414

4 Luottamushenkilöille potkut
6 Syntyykö uusi keskusjärjestö
8 Vaaleilla liiton päättäjiksi
9 Jäsenpalvelut

emmi.kallio@ekamedia.net

10 Lomautuksen koukerot

Lehden tilaushinta:

11 Kuukauden kuva & Kärkimies

30 €/vsk kotimaa
40 €/vsk ulkomaat

12 Arvokasta työtä itärajalla
14 Värvää työkaverisi liittoon!

Sähköalojen
ammattiliiton
jäsenlehti.
Perustettu 1957
Lehti ilmestyy
10 kertaa vuodessa.
Seuraava Vasama ilmestyy
24.3.2016
Aineistot 14.3. mennessä.

15 Ristikko
16 Työttömyyskassa uudistuu
18 Kurssit
20 Osastot toimivat
22 Elledningen
23 Liittoon kesätöihin!
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Irtisanotut luottamushenkilöt Juha
Hurme ja Kimmo Salonen aikovat hakea
Sähköliiton hallitukselta oikeusapua
asian oikeuteen viemiseksi,
mikäli asia ei ratkea sovinnollisesti.

Nokianvirran taistelun tulos –
luottamushenkilöille potkut

N

okian voimalaitoksen pitkäaikaisia työntekijöitä joutui
kilometritehtaalle kun voimalaitoksen omistajayhtiö vaihtui
Nokianvirran energia Oy:ksi vuonna 2015. Nokianvirran Energia Oy:n
omistavat Leppäkosken Sähkö Oy;



40,3, Nokian Renkaat Oyj; 32,3 ja OY
SCA Hygiene Products Ab; 27,4 prosenttia. Voimalaitoksen uusi omistaja ei enää jatkanut Maintpartner Oy:n
palvelusopimusta, vaan päätti hoitaa
voimalaitoksen ajon itse.
Tässä yhteydessä päättyivät myös
voimalaitoksella Maintpartner Oy:n
palveluksessa työskennelleiden työntekijöiden ja pääluottamusmiehenä-

Teksti ja kuva: riitta kallio

kin toimineen Kimmo Salosen sekä
työntekijöiden työsuojeluvaltuutettuna toimineen Juha Hurmeen työsuhteet.
Työntekijöiden mielestä tällä järjestelyllä kierrettiin sitä, että tosiasiallisesti oli kyse liikkeen luovutuksesta, jolloin kaikkien Maintpartner Oy:n
työntekijöiden olisi pitänyt siirtyä Nokianvirran energia Oy:n palvelukseen

vanhoina työntekijöinä.
– Vuoden alusta ollaan oltu ”vapaaherroja”, selittävät Nokian voimalaitoksen pitkäaikaiset valvomonhoitajat
ja luottamushenkilöt Kimmo Salonen
ja Juha Hurme.
Kummallakin on takanaan noin 40
vuoden työura voimalaitoksella sekä
pitkä ja kova kokemus myös luottamustoimista. Työntekijöiden etuja ak-

Paikallinen sopiminen työmarkkinaneuvottelujen keskiössä
KUVA: JONNA HEINILUOMA

H

allitus on viestinyt työelämän osapuolil-

sa. Työmarkkinajärjestöjen johtajat ja minis-

sia tilanteita varten, jolloin yritys kohtaa eri-

le, että paikallista sopimista kehitetään

terit Jari Lindström, Petteri Orpo ja Olli Rehn

tyisen vaikeita haasteita.

työehtosopimusten kautta ja sitä täydenne-

tapasivat viime viikolla Helsingissä. Hallitus

 Henkilöstön edustus ja tiedonsaanti on tur-

tään lainsäädännöllä. Tavoitteena on yhdis-

jatkaa työmarkkinajärjestöjen kanssa keskus-

vattava yrityksen hallinnossa.

telmä lainsäädäntöä ja työehtosopimuksissa

teluja paikallisesta sopimisesta ja henkilöstön

 Lopullinen päätösvalta paikallisesta sopi-

soveltamista.

aseman kehittämisestä yrityksissä.

misesta tulee olla työpaikoilla.

luonnollisena paikallisen sopimisen neuvot-

Hallituksen toivelista

syntyvien ratkaisujen kattavuutta toukokuun

telujen siirtymistä työmarkkinapöytään.

Hallitus lähtee siitä, että ratkaisun pitää sisäl-

lopussa yhdessä keskusjärjestöjen kanssa ja

tää seuraavat elementit:

arvioi sen jälkeen, minkälaista lainsäädäntöä

 Järjestäytymättömät työnantajat on saatet-

tarvitaan yhteisten ja toimivien pelisääntöjen

tava samalle viivalle kuin järjestäytyneet kos-

varmistamiseksi paikallisen sopimisen ja hen-

puheenjohtaja Lyly arvioi, että hallituksen il-

kien sekä oikeuksia että velvollisuuksia.

kilöstön edustuksen toteutumiselle. Tähän liit-

moitus selkeyttää ja edesauttaa parhaillaan

 Paikallisesti on pystyttävä sopimaan työ-

tyen ylijohtaja Pekka Timosen johtaman kol-

käytäviä työmarkkinaneuvotteluja.

ajoista sekä palkoista, palkanlisistä ja muis-

mikantaisen työryhmän toimikautta jatketaan

ta korvauksista.

kesäkuulle asti. 

Hallitus arvioi tes/ves-neuvottelujen kautta

SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly pitää

– Paikallinen sopiminen on edelleen osa
työehtoihin liittyviä sopimusneuvotteluja.
Suomen suurimman palkansaajajärjestön

Työmarkkinaosapuolet jatkavat neuvottelu-

Lauri Lyly on työmarkkinaneuvotteluissa paljon vartijana.
4
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ja työmarkkinasopimuksesta tiiviissä tahdis-

 Selviytymislauseke on määriteltävä sellai-

KOETINKYNÄ
tiivisesti puolustaneet luottamushenkilöt kokevat joutuneensa tulilinjalle
asemastaan johtuen.

tehtäviä hakeneista Nokian voimalaitoksen entisistä valvomonhoitajista,
jota ei palkattu Nokianvirran energia
Oy:n palvelukseen. Kukaan voimalaiVarrella virran
toksen tämän hetken henkilöstöstä ei
Kun Hurme ja Salonen tulivat nuori- myöskään ole uskaltanut ottaa luottana miehinä voimalaitokselle töihin, mustehtäviä hoitaakseen.
haalareissa luki Nokian höyryvoima.
Sähköliitto on yhdessä luottamusTekstit ovat sen jälkeen vaihtuneet henkilöiden kanssa selvitellyt Nokiuseamman kerran, mutta työt ovat py- an voimalaitoksen tapahtumia.
syneet samoina laitoksen seinien siSähköliiton lakimies Mira Snellsällä.
man näkee Nokianvirran tapauksesMaintpartner Oy on viimeksi vastan- sa liikkeen luovutuksen tunnusmerknut käyttö- ja kunnossapitopalvelui- kejä
den tuottamisesta Leppäkosken säh– Vaikka NVE oli Maintpartner Oy:n
kö Oy:n ja sittemmin
luottamushenkilöilNokianvirran energia
le esittänyt, että kyTyösopimuslain 1 luvun
Oy:n omistamalle Noseessä ei ole liikkeen
kian voimalaitokselluovutus, monet sei10 §:n mukaan työnanle palvelusopimuksen
kat puhuvat liikkeen
tajan liikkeen luovutukperusteella. Maintpartluovutuksen
tunsella tarkoitetaan yritykner Oy:n palvelusopinusmerkistön täyttysen, liikkeen, yhteisön tai
mus kuitenkin päättyi
misen puolesta. Toisäätiön tai näiden toi31.12.2015, kun voimamintaa on koko ajan
minnallisen osan luovutlaitoksen uusi omistaja
harjoitettu samastamista toiselle työnanNokianvirran energia
sa toimipaikassa, satajalle, jos luovutettaOy päätti jatkossa huomoilla tuotantovälilehtia näistä tehtävistä
neillä ja toiminta on
va, pää- tai sivutoimiitse. Yhtiö palkkasikin
myös jatkunut kessena harjoitettu liike tai
avoimen haun kautta
keytyksettä.
Myös
sen osa pysyy luovutukhenkilöstöä voimalaihenkilötyövoimassen jälkeen samana tai
tokselle.
ta merkittävä osa on
samankaltaisena.
– Maintpartner jousäilynyt samana eli
tui sanomaan työntekiMaintpartner Oy:n
jät irti ja NVE pani paihenkilöstöä on tosikat uudelleen hakuun. Kaikki joutui- asiassa siirtynyt Nokianvirran Enervat hakemaan vanhoja töitään muka gia Oy:n palvelukseen.
uusina työntekijöinä. Samalla työnte– Liikkeen luovutuksessa työsuhkijöihin noudatettava työehtosopimus teen ehtoineen tulee säilyä muuttuvaihdettiin halvempaan. Palkkataso mattomana voimassa ja vain työnputosi olennaisesti ja samalla esimer- antajasubjekti vaihtuu. Mikäli kykiksi kaikki työntekijöiden vuosilomat seessä on ollut liikkeenluovutus, Nopaloivat, Hurme kertoo.
kianvirran energia Oy:n olisi tulVoimalaitostutkinnonkin työn ohes- lut antaa Maintpartner Oy:n työnsa suorittanut Salonen testaili työ- tekijöiden työsuhteiden jatkua ja
markkinakelpoisuuttaan ja haki enti- silloin se on vastuussa työsuhteisiin hommiinsa, mutta sai huomata, den päättymisestä niiden työnteettei aktiivisuutta arvostettu. Salonen kijöiden osalta, joita se ei ole ottaoli yllättäen ainoa Nokianvirran ener- nut palvelukseensa, Snellman togia Oy:n avoimeen hakuun laittamia teaa. 

Luottamusmiehen laiton
irtisanominen tuli kalliiksi
P

ohjois-Karjalan käräjäoikeus on viime

työsopimuksen mukainen koeaika ei ollut vie-

vuoden joulukuussa antamallaan tuomiol-

lä päättynyt siinä vaiheessa kun työntekijä tuli

la velvoittanut pääluottamusmiehen irtisano-

valituksi luottamusmieheksi. Luottamusmie-

mista koskevassa riita-asiassa vastaajana ol-

hen valinneet työntekijät olivat kuitenkin yksi-

leen yhtiön suorittamaan irtisanomalleen yhti-

mielisiä valinnasta, eikä tehtävään ollut mui-

ön entiselle sähköasentajalle ja pääluottamus-

ta halukkaita. Käräjäoikeus totesi tuomion pe-

miehelle 12 kuukauden palkkaa vastaavan

rusteluissaan varsin ryhdikkäästi perehtynei-

korvauksen työsuhteen laittomasta irtisano-

syysvaatimuksen osalta, ettei tällaisessa ti-

misesta. Yhtiö tuomittiin maksamaan lisäk-

lanteessa työnantajalla saa olla käytännössä

si yli 10.000 euron oikeudenkäyntikulut täy-

mahdollisuutta estää luottamusmiehen valin-

simääräisesti.

taa. Käräjäoikeus totesi tuomiossaan myös,

Luottamusmiehen irtisanomisen kokonais-

että ”Oikeuskäytännössä on luottamusmiehen

hinta kohosi suuriin summiin, kun huomioi-

vaalien osalta katsottu, että vaalien toimitta-

daan tuomitun korvauksen lisäksi työnantajan

minen on lähinnä työntekijäpuolen sisäinen

maksettavaksi tulleet viivästyskorot, palkkiot

asia ja että luottamusmiehen valinnan päte-

yhtiön omalle asianajajalle ja osuus työnteki-

vyydestä päättäminen kuuluu pääsääntöisesti

jän oikeudenkäyntikuluista.

luottamusmiehen valinnan suorittamiseen oi-

Työnantaja oli irtisanonut pääluottamusmiehen työsuhteen vedoten taloudellisiin ja tuotannollisiin syihin. Irtisanominen oli kuitenkin

keutetuille työntekijöille ja valinnan vahvistavalle työntekijäyhdistykselle”.
Sähköistysalan työehtosopimuksen mukai-

tapahtunut välittömästi sen seurauksena kun

nen korvaus pääluottamusmiehen työsuhteen

luottamusmies oli vaatinut työnantajaa nou-

perusteettomasta päättämisestä on vähintään

dattamaan yleissitovaa sähköistysalan työeh-

10 ja enintään 30 kuukauden palkkaa vastaa-

tosopimusta ja maksamaan työehtosopimuk-

va korvaus. Irtisanotun luottamusmiehen työ-

sen mukaista palkkaa työntekijöille.

suhde oli ehtinyt irtisanomiseen mennessä
kestää vain reilu neljä kuukautta. Käräjäoike-

Luottamusmiehen valinta on

us otti korvausta määrätessään huomioon työ-

työntekijöiden oikeus

suhteen lyhyen keston ja yhtiön kokonaistilan-

Luottamusmiehen valinta on työntekijöiden oi-

teen. Käräjäoikeus totesi kuitenkin, ettei kor-

keus, eikä työnantajalla ole oikeutta estää va-

vausta voinut tuomita vähimmäismääräisenä,

lintaa. Vastaavien tilanteiden varalta on kui-

koska irtisanomisen välittömäksi syyksi tai vä-

tenkin tärkeää, että luottamusmiehen valinta

hintäänkin osasyyksi oli katsottava luottamus-

ja mahdolliset vaalit järjestetään liiton ohjeis-

miestehtävän hoitaminen.

tuksen mukaisesti. Tässä tapauksessa yhtiön
järjestäytyneet työntekijät olivat valmistautuneet hyvin valintaan ja ennakolta selvittäneet
oikeat menettelytavat Sähköliiton työehtoasiamieheltä. Kaikkia pääluottamusmiehen valintaan oikeutettuja ja osallistuneita työntekijöitä
kuultiin oikeudenkäynnissä todistajina.
Työnantaja vetosi oikeudenkäynnissä siihen,
että luottamusmieheksi valitulla henkilöllä ei
voinut olla riittävää perehtyneisyyttä työpaikan
olosuhteisiin, koska kyseinen työntekijä oli ol-

Mira Snellman

lut työsuhteessa yhtiöön vasta lyhyen aikaa ja

Sähköliiton lakimies

Salisma varoittaa
pikavoitoista
S

ähköliiton edustajisto myönsi viime koko-

moin kuin 90-luvun alun lamakin. Onneksi

uksessaan liiton entiselle puheenjohtajal-

meillä oli taitavia neuvottelijoita, joiden kans-

le Seppo Salismalle kunniapuheenjohtajan arvonimen. Salisma ei kuitenkaan päässyt marraskuiseen kokoukseen noutamaan kunniakirjaansa, joten arvonimi luovutettiin hänelle
joulukuun hallituksen kokouksen yhteydessä.
Vuosina 1986-1997 Sähköliittoa johtanut
Salisma oli otettu muistamisesta. Sittemmin

sa oli hyvä tehdä kestävää edunvalvontaa.
Salisma korosti luottamuksellisten suhteiden ylläpitoa työnantajapuoleen.
– Työehtosopimuksissa ei koskaan pidä tavoitella pikavoittoja eikä pettää vastapuolen
luottamusta.
Hyväkuntoinen kunniapuheenjohtaja asuu

vakuutusyhtiö Turvan toimitusjohtajana vai-

vuoroin Helsingissä ja vuoroin mökillä. Hän

kuttanut, nyt seitsemän vuotta eläkkeellä ol-

kertoo säilyttäneensä vain yhden luottamus-

lut Salisma muisteli Sähköliitto-aikojaan hy-

tehtävän.

vällä, vaikka haasteita riitti silloinkin.
– Heti alkajaisiksi sain syliini talotekniikkaalan lakon. Se oli opettavainen kokemus sa-

– Olen Helsingin Alzheimer-yhdistyksen
hallituksen jäsen ja yritän osaltani ajaa muistisairaiden asioita. 
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Uusi keskusjärjestö -hanke etenee:

Sähköliiton
edustajisto
koolle
toukokuussa?
Uusi keskusjärjestö -hankkeen ohjausryhmällä on nyt yhteinen
näkemys keskusjärjestön hallintomallista, säännöistä,
päätöksenteko- ja johtamisjärjestelmästä, taloudellisesta
pohjasta ja liittojen jäsenmaksusta, uuden järjestön toiminnan
painopisteistä sekä liittojen ja uuden keskusjärjestön työnjaosta.

UK-hankkeen projektipäällikkö Juha Heikkala
kertoo uuden keskusjärjestön olevan vahva
yhteiskunnallinen vaikuttaja ja sopija,
jonka keskeiset arvot ovat rohkeus ja reiluus.



Teksti ja kuvat: jonna heiniluoma

-U

K-hankkeen koko ja merkitys huomioon ottaen
sen erittäin pikainen eteneminen on hieno osoitus palkansaajaliikkeen uudistumishalusta ja -kyvystä. Vaikka hankkeessa on mukana liittoja eri ominaisuuksilla mitaten
kaikkien skaalojen ääripäistä, sen tavoitteista ja toimintatavoista on saa-

 Mukana 49 liittoa: Agrologien Liitto, AKT, Ay-toimihenkilöt, Elvis, Erto,
IAU, Insinööriliitto, Jami, JHL, Journalistiliitto, Jyty, KEY, Kirkon alat, Konepäällystöliitto, KTK, Laivanpäällystöliitto, LTA, Merimies-Unioni, Metalliliitto,
METO, Muusikkojen Liitto, MVL, Nousu,

tu soviteltua toteuttamiskelpoinen paketti, kiteyttää Sähköliiton neuvottelupäällikkö Tero Heiniluoma ohjausryhmän kokouksen antia.
Ohjausryhmä viimeisteli hankkeen
selvitystyötä Kirkkonummella 11.–12.
helmikuuta. Seuraavaksi kaikki mukana olevat liitot kokoontuvat 2. maaliskuuta pidettävään liittojen yhteiseen kokoukseen. Siellä päätetään todennäköisesti lähettää paketti edelleen hyväksyttäväksi liittojen omissa
hallinnoissa.
– Sähköliiton kannalta tämä merkitsisi sitä, että liiton edustajisto pääsisi
ottamaan asiaan kantaa toukokuussa
pidettävässä ylimääräisessä edustajiston kokouksessa, Heiniluoma toteaa.

kesäkuun alussa. Sen jälkeen valmistelut etenevät vauhdilla niin, että lokakuussa päästään valitsemaan uudelle keskusjärjestölle hallinto. Varsinaisen toimintansa järjestön on määrä
aloittaa vuoden 2017 alussa.
UK:n keskustoimisto tulisi sijaitsemaan Helsingin keskustassa ja sillä tulisi olemaan viisi aluekeskusta.
Aluekeskusten toimenkuvaan kuuluisi esimerkiksi oman alueen luottamushenkilöiden työn tukeminen.
Vielä ei ole tiedossa, mille paikkakunnille aluekeskukset sijoittuisivat.
Yksi kuitenkin sijoitettaneen Pirkanmaalle, joka on tällä hetkellä SAK:n
suurin toimialue Helsinki-Uusimaan
jälkeen.

Perustamisasiakirja
allekirjoitettaneen
kesäkuussa
Tavoitteena on allekirjoittaa uuden
keskusjärjestön perustamisasiakirja

Keskusjärjestön
jäsenmaksu putoaisi
Uuden keskusjärjestön jäsenmaksu
tulee olemaan 6 % liiton saamasta jäsenmaksutulosta.

Näyttelijäliitto, PAM, Paperiliitto, Pardia, PAU, Pro, Puuliitto, Rakennusliitto, RIA, RVL, SEL, SETELI, SHU, SLJY,
SLSY, SPAL, SuPer, Sähköliitto, Säveltäjät, Taidemaalariliitto, TEAM, Tehy,
Teme, Veturimiesten liitto, VvL ja YLL
 Sähköliiton edustajat hankkeen työryhmissä: liiton neuvottelupäällikkö Tero
Heiniluoma on sääntö- ja hallintomallityöryhmän jäsen sekä varajäsen hankkeen ohjausryhmässä; sopimusvastaava
Jari Ollila on tulevaisuus- ja strategiaryhmässä; työehtoasiamies Ari Kähkönen toimii koulutus-, työvoima- ja elinkeinopolitiikkatyöryhmässä ja järjestö- ja
nuorisovastaava Juha Jumisko järjestöllisen toiminnan työryhmässä.
 Uusi keskusjärjestö -hankkeen projektipäällikkö on Juha Heikkala. Hankkeen puheenjohtajina toimivat Julkisten- ja hyvinvointialojen liiton puheenjohtaja Jarkko Eloranta, Vakuutusväen
Liiton puheenjohtaja Liisa Halme ja Insinööriliiton puheenjohtaja Pertti Po-

Sähköliiton neuvottelupäällikkö Heiniluoma ja puheenjohtaja Alakoski STK:n ja SAK:n kihlauksen

rokari.

vuosipäivätapahtumassa Tampereella tammikuussa. Uuden keskusjärjestön tehtävä on kihlata EK eli saada se
ymmärtämään kattavien työmarkkinasopimusten välttämättömyys jatkossakin.
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Jäsenmaksu tulee olemaan vähintään 5 €/jäsen ja enintään 9 €/jäsen.
Keskusjärjestöjäsenmaksu liitoille tulee näin ollen laskemaan nykyisestä, ja siinä huomioidaan palkkatason
muutokset ja epätyypillisissä työsuhteissa olevien jäsenten määrän kasvu
entistä paremmin.
Sähköliiton kannalta tämä tarkoittaa, että Sähköliiton jäsenmaksu putoaisi nykyisestä yli 500 000 eurosta vähän yli 300 000 euroon.
Sähköliitto mukaan
edustajistoon ja hallitukseen
Uudessa keskusjärjestössä ylintä päätäntävaltaa käyttäisi kaksi kertaa vuodessa kokoontuva edustajisto, joka valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan.
Jos mukana on 49 liittoa, tulisi edustajistoon 138 henkilöä, sillä edustajan saa jokaista 15 000 alkavaa jäsentä
kohden. Sähköliitto saisi siten edustajistoon kolme paikkaa.
Keskusjärjestön hallitukseen yli
200 000 jäsenen liitot saavat kolme,
yli 70 000 jäsenen liitot kaksi ja yli
9 000 jäsenen liitot yhden edustajan
sekä näille henkilökohtaiset varajäsenet omasta liitosta. Pienemmistä
liitoista nimetään hallitukseen yleisvarajäsenet. Tämän laskuopin mukaan hallituksesta tulee 33-henkinen
ja siinä olisi 18 nykyistä SAK:laista, 11
STTK:laista, 3 Akavalaista ja yksi nykyisiin keskusjärjestöihin sitoutumaton.
– Sähköliitto saisi hallitukseen yhden jäsenen ja yhden henkilökohtaisen varajäsenen. Henkilökohtainen
varajäsen olisi paikalla vain, jos varsinainen jäsen on estynyt. Yleisvarajäsenillä olisi aina läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa, eli jokainen liitto pääsisi vaikuttamaan hallituksessa,
Heiniluoma selventää. 

Määräaikaisia
kiusataan entistä
useammin

Teollisuusliitoilla
aiesopimus
yhdistymisestään

M

N

eljän SAK:laisen teollisuusliiton halli-

minnassa ja yhteiskunnallisessa vaikuttami-

tukset ovat hyväksyneet liittojen yhdis-

sessa. Liitoissa uskotaan, että yhdistymisestä

tämistä koskevan aiesopimuksen. Myönteisen

koituvat toiminnalliset ja taloudelliset hyödyt

epäasiallinen kohtelu tai häirintä on Suomes-

päätöksen tehneiden Metallityöväen Liiton,

tuovat muassaan entistä vahvemman ammat-

eristämisestä tai tiedon panttaamisesta. Il-

sa yleisempää muihin muissa Euroopan mais-

Paperiliiton, Puuliiton ja TEAM Teollisuusalo-

tiliiton ja työttömyyskassan.

miö on yleistynyt vuodesta 2011, kertoo eri-

sa. Kiusattujen lisäksi myös sivustakatsojat

jen ammattiliiton on aiesopimuksen mukaan

Teollisuuden suurliiton muodostaminen

tyisasiantuntija Maija Lyly-Yrjänäinen työ- ja

oireilevat, ja työstä poissaolot lisääntyvät.

määrä yhdistyä vuoden 2017 loppusyksyllä.

etenee aiesopimuksen hyväksymisen jälkeen

ääräaikaisia kohdellaan työpaikoilla ai-

Kiusaaminen yleisempää

empaa huonommin. Noin joka seitse-

kuin muualla

mäs määräaikainen on joutunut kiusatuksi.

Barometrissa muistutetaan, että kiusaaminen,

– Yleensä kyse on työnteon mitätöinnistä,

Työministeri Jari Lindström vaatii, että työ-

elinkeinoministeriöstä.
Työntekijöiltä kysyttiin, oletko havainnut työpaikalla eriarvoista kohtelua tai syrjintää. Kyselyyn vastasi liki 1 750 palkan-

Aiesopimukseen on kirjattu yhdistämisen

siten, että maaliskuussa käynnistyy liittojen

paikkakiusaamiseen pitää ottaa nollatole-

periaatteet, menettelytavat ja aikataulu. So-

yhteinen selvitystyö noin 10 valmisteluryh-

ranssi.

pimuksen mukaan uuden liiton ensimmäinen

mässä. Tämän työn on määrä valmistua vuo-

– Kaikkien pitää uskaltaa puuttua asiaan

liittokokous olisi marras-joulukuussa 2017.

den loppuun mennessä. Jos kaikki etenee

saajaa. Työolobarometrin kysely tehtiin viime

tai kertoa siitä esimiehelle tai korkeammal-

Uusi yhteinen työttömyyskassa puolestaan

suotuisasti, liittojen hallinnot tekevät varsi-

elo-syyskuussa. Ennakkotiedot julkistettiin

le taholle. Kiusaamiseen menetetään valtava

aloittaisi vuoden 2018 alussa.

naiset yhdistymispäätökset ensi vuoden ke-

18. helmikuuta.

määrä työpäiviä.

Uuden teollisuuden suurliiton perusta-

Ministeri Lindström ei suostunut ottamaan

Lyly-Yrjänäinen arvelee, että syynä kiu-

väällä.
Teollisuuden uusi työntekijäliitto on syn-

misella tavoitellaan muun muassa jäsenten

saamisen yleistymiseen on kiristynyt työ-

kantaa, kuinka määräaikaisten kohtelu muut-

edunvalvonnan tehostamista sekä teollisuus-

tyessään noin 270 000 jäsenellään Suomen

markkinatilanne ja pelko omasta työpaikas-

tuu, kun määräaikaisuuksien ehtoja löysätään

liittojen painoarvon vahvistamista sopimustoi-

suurin ammattiliitto. 

ta.

nykyisestä.

Uhkailua

lukkoon. En kommentoi keskeneräisiä asioita.

– Määräaikaisuuden ehtoja ei ole lyöty
joka viidennellä

Koko barometri on luettavissa TEM:n si-

työpaikalla

vuilta. https://www.tem.fi/ajankohtaista/julkai-

Myös työpaikan ikääntyvät joutuvat muita

sut/kaikki_julkaisut/tyoolobarometri._ennak-

helpommin syrjityiksi. Joka kymmenes vas-

kotiedot_syksy_2015.100721.xhtml

taaja totesi, että työpaikan ikääntyviä kohTeksti: UP/Birgitta Suorsa

dellaan eriarvoisesti.
– Kiusaamisen yleisyys antaa aihetta
huoleen, Lyly-Yrjänäinen toteaa.
Joka viides vastaaja oli havainnut työpaikallaan väkivaltaa tai sen uhkaa. Useimmi-

Työväen Musiikkitapahtuma
valkeakoski 28.–31.7.

Kaija Koo
Stacey Kent
Antti Tuisku
PAULA Vesala
Olavi Uusivirta

ten uhkaajana oli asiakas.

LUKIJAN ÄÄNI

Turvallinen työympäristö ja terveet tekijät
J



okaisessa Suomessa toimivas-

johdosta. Aina äkillinen kuolema

80-luvulla Kiljavalla työsuoje-

rän myös lapsuuden aikaisen isän

tua. Toimiva ja uudistuva työ-

sa yrityksessä täytyy olla ta-

järkyttää ja aiheuttaa muutoksia

lun peruskurssilla kouluttaja kysyi

työtapaturman ajaneen minua työ-

suojeluhenkilöstö tuo turvaa yhä

voitteena turvallinen työympäristö

omaisten elämään. Sen takia py-

meiltä, mitenkä olemme valtuute-

suojelutehtäviin.

kiireisimmille työmaille.

ja terveet työntekijät. Menestyneet

rin omassa tehtävässäni työsuo-

tun pestiin joutuneet. Hän vastasi

Keväällä 2015 luottamusmies-

Työsuojeluvaltuutettu tai luotta-

yritykset ovat tämän ymmärtä-

jeluvaltuutettuna valistamaan ja

meidän puolesta: ”Teistä kukaan

ten ja työsuojeluvaltuutettujen se-

musmies ei ole ihmeentekijä. Työ-

neet jo aikoja sitten. Yritykset pa-

opastamaan edustamiani sähkö-

ei osannut kieltäytyä”. Niin kävi

minaarissa Tampereella

huonekunnan jäsenten täytyy tu-

nostavat työterveyshuoltoon ja en-

asentajia. Kuuntelemalla heitä op-

myös minulle.

naltaehkäisevään kuntoutukseen.

pii itse ajamaan parannuksia työ-

Myös työntekijät ovat ottaneet asi-

oloihin. Työsuojelutyö on jatkuvaa,

veluksessa ja luottamusmies Timo

maan paikostaan ja antamaan nii-

an omakseen.

meidän kaikkien puolesta.

Ehrukainen soitti illalla kun olin

tä nuorille. Olen Rouvan kans-

jeluasioita, koska iloitsen kaikis-

kylvettämässä pieniä lapsiani.

sa neuvotellut asiasta ja sopinut,

ta uudistuksista, joita työnanta-

Henkilösuojaimien käyttö on

Työmaakierroksilla näen isojen

Olin Tikkurilan Sähkö Oy:n pal-

Sähköliiton Juha Jumisko ke-

kea heitä, kannustaa ja antaa pa-

hotti meitä ay-veteraaneja luopu-

lautetta. Kaikki palaute kehittää.
Jaksan miettiä ja pohtia työsuo-

kaikille työntekijöille itsestään

ja pienien rakennusliikkeiden työ-

Hän pyysi minua varatyösuojelu-

että jatkan työelämässä ainakin

ja ja muut päättäjät tekevät työn-

selvä asia. Joukkoon mahtuu tie-

kohteita, joissa Amplitin sähkö-

valtuutetuksi. Ajattelin, ettei va-

64-vuotiaaksi asti, jos terveys sen

tekijöiden turvaksi. Se antaa ener-

tenkin aina muutama Obelix, joka

asentajat työskentelevät. Työmaat

ravaltuutettu joudu tuulisiin teh-

sallii. Joten ainakin siihen asti kil-

giaa jaksamiseen. Myös asentaji-

on pienenä pudonnut taikajuoma-

ovat aina sellaisia, millainen on

täviin, joten lupauduin ja pääsin

voittelen vaaleissa ja käytän vuo-

en uudistavat ideat ovat parasta

pataan ja saanut pysyvästi yli-in-

työmaan vastaava mestari tai työ-

Timpasta eroon. Ei mennyt mon-

sien saatossa saamaani tietotai-

palautetta.

himilliset voimat. Heidän kypärän-

päällikkö. Huolehtiva johtaja osaa

taa aikaa kun varsinainen valtuu-

toa edustamieni sähköasentaji-

sä pölyttyvät pukukaappien pääl-

kannustaa ja opastaa koko työ-

tettu Pentti Virtanen vaihtoi yllät-

en hyväksi.

lä, jos työkohde on sellainen, jota

maan työntekijät puhaltamaan hy-

täen yritystä ja varavaltuutettu-

löperö rakennusliikkeen työnjohto

vää henkeä työsuojeluun. Ääripää

na jouduinkin tositöihin. Myöhem-

ta nuorempia asentajia jatkamaan

valvoo. Mitä sitten, jos jotakin ikä-

on nappaskengissä työmaalla pii-

min Onninen Termo Oy osti Tikku-

työtäni, kun itse poistun lopulli-

vää sattuu?

pahtava työpäällikkö, joka ei vie-

rilan Lämmön ja jatkoin siellä val-

sesti ”huru-ukoksi”. He ovat aktii-

Tapani Ryyppö

läkään tiedosta sitä tosiasiaa, että

tuutettuna. Amplitissa olen ollut

visia ja kiinnostuneet kehittämään

Amplit Oy:n työsuojeluvaltuutettu

musta, miltä lapsesta tuntuu, kun

työsuojeluun panostettu raha tu-

työsuojeluvaltuutettuna vuodesta

työoloja. Varavaltuutettuinakin ol-

Osasto 049:n hallituksen jäsen

oma isä menehtyy työtapaturman

lee moninkertaisesti takaisin.

2008 alkaen. Iän myötä ymmär-

leille työsuojelutoiminta on jo tut-

Sähköliiton edustajiston jäsen

Itselläni on omakohtaista koke-

Amplitissa on useita halukkai-
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Sähköliitto saa
kuudennen
edustajistonsa
marraskuussa
Sähköliiton jäsenet pääsevät tänä syksynä valitsemaan uudet
luottamushenkilöt edustajistoonsa kaudelle 2016 – 2020. Tällä
hetkellä 75-henkiselle edustajistolle kuuluu sääntöjen perusteella
Sähköliiton korkein päätäntävalta.
Nykymuodossaan kuudetta kertaa valittavan edustajiston
tarkka pääluku määräytyy 30.6. tehtävän jäsenlaskennan
perusteella. Tällä tietoa edustajistovaaleissa jäsenten valittavissa
on ehdokkaita kolmesta eri vaaliliitosta, jotka eivät profiloidu
puoluepoliittisten kantojen mukaan.

?
?
? ?
? ?
?
?
?
?
?

Edustajisto saa ensi töikseen valita liitolle keskuudestaan luottamustoimisen hallinnon. Vuonna 2012 uusi johto
poseerasi juhlavasti valintansa jälkeen. Johtonelikko vasemmalta, edustajiston puheenjohtaja Seppo Fahlström,



E

dustajiston puheenjohtaja Seppo Fahlström toivoo, että liiton
jäsenet lähtisivät rohkeasti ehdolle uuteen edustajistoon tai ainakin
käyttäisivät äänioikeuttaan vaaleissa.
– Edustajiston vaalissa äänestäjät
antavat äänensä samalla sekä ehdokkaalle henkilökohtaisesti että sille vaaliliitolle tai ehdokaslistalle, johon ehdokas kuuluu, Fahlström muistuttaa.
Itse Edunvalvonnantekijöiden ryhmään lukeutuva Fahlström arvelee, että hänen edustamansa ryhmä säilyttää enemmistöasemansa seuraavissakin vaaleissa, joissa ehdokkaita on tällä tietoa kahdesta muustakin vaaliliitosta, Sähköistenalojen ammattilaisista ja Jäsenten Sähköliitosta.

Edustajistolla on väliä
Pitkän linjan sähköasentaja ja ammattiyhdistysaktiivi Seppo Fahlström korostaa, että edustajistolla on monia

”tie esimerkiksi
liiton haluttuihin
ja arvostettuihin
sopimusalajohtokuntapaikkoihin
käy edustajiston
kautta.”
8

varapuheenjohtaja Erkki Koiranen, liittosihteeri Hannu Luukkonen ja liittopuheenjohtaja Martti Alakoski.

Teksti: riitta kallio | kuva: anne yrjänä
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Sähköliiton toiminnan kannalta merkittäviä ja liiton toimintaa ohjaavia
tehtäviä.
Fahlström listaa edustajiston tärkeimpiä tehtäviä.
– Käydyn vaalin jälkeen uusi edustajisto valitsee puheenjohtajiston, hallituksen ja kaikkien johtokuntien jäsenet. Edustajisto päättää asioista, jotka liiton hallitus, johtokunnat, ammattiosastot ja työhuonekunnat esittävät
sen ratkaistavaksi. Edustajiston tehtävänä on myös seurata hallituksen toimintaa ja varojen hoitoa.
– Edustajisto myös saa tutkia ja ratkaista hallituksen päätösten johdosta
mahdollisesti tehdyt valitukset ja valita kesken toimikautensa eronneiden
tai erotettujen edustajiston valitsemien henkilöiden ja elinten tilalle uudet seuraavaan toimikauteen saakka,
Fahlström summailee.
Marraskuun kokous
linjaa toimintaa
– Marraskuussa kokoontuva edustajiston varsinainen kokous linjaa koko
liiton toimintaa monella tapaa, Fahlström selittää ja mainitsee esimerkkinä tärkeät talousasiat.
Edustajisto käsittelee liiton toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen edelliseltä tilivuodelta sekä tilintarkastajan
lausunnon.
– Edustajisto päättää tilinpäätöksen
ja toimintakertomuksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä, samoin kun hallitukselle an-

nettavista seuraavan vuoden talousja toimintatavoitteista sekä toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta.
Fahlström pitää jäsendemokratian kannalta erittäin merkittävänä, että edustajisto päättää seuraavan vuoden liittomaksun suuruudesta ja jakamisesta eri toiminta-alueille.
– Edustajisto päättää hallituksen jäsenten palkkioista ja päivärahoista.
Loppukädessä päätämme myös hallituksen, johtokuntien, ammattiosastojen ja työhuonekuntien esittämistä
asioista.
Tarvittaessa edustajisto voidaan
kutsua koolle muulloinkin kuin marraskuussa. Näillä näkymin seuraava kokous on kesän korvalla, jolloin
edustajisto saanee päättää liiton liittymisestä uuteen keskusjärjestöön.
Hallitus on
edustajiston työrukkanen
Edustajiston valitsema 14-henkinen
hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa ratkomaan liiton toimintaan
kuuluvia käytännön asioita. Hallituksen kokouksiin osallistuvat ilman äänivaltaa myös edustajiston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, joka tällä hetkellä on Erkki Kirjavainen ja joka edustaa Sähköistenalojen ammattilaisia. Hänen tehtävänään on johtaa
työttömyyskassan edustajistoa. Liiton
hallitusta johtaa puheenjohtaja Martti
Alakoski (Edunvalvonnantekijät)apunaan liittosihteeri Hannu Luukkonen
(Sähköistenalojen ammattilaiset), jo-

ka myös johtaa Sähköalojen työttömyyskassan hallitusta.
– Hallituksen tehtävistä tärkein on
Sähköliiton työehtosopimusten hyväksyminen ja toisaalta irtisanominen. Vain hallitus voi tehdä päätöksen
koko liittoa koskevasta työtaistelusta. Hallitus myös huolehtii liiton varojen ja muun omaisuuden hoitamisesta, selvittää Alakoski.
Hän muistuttaa, että hallitus tekee
työehtosopimuksia koskevat päätökset jäsenistä muodostuvien sopimusalajohtokuntien esityksestä.
– Sopimusalajohtokuntien yksimieliset esitykset neuvottelutulosten hyväksymisestä tai hylkäämisestä on
käytännössä katsottu hallitusta sitoviksi.
Myös Alakoski kannustaa jäsenistöä
asettumaan ehdolle edustajiston vaaliin sekä tuonnempana äänestysaktiivisuuteen.
– Kannattaa muistaa, että enimmäkseen tie esimerkiksi liiton haluttuihin ja arvostettuihin sopimusalajohtokuntapaikkoihin käy edustajiston
kautta.
Hannu Luukkosen näkemyksen
mukaan yksittäisellä jäsenellä tosiasiallinen vaikuttamisen paikka oman
ammattiliittonsa toimintaan tulee
vain neljän vuoden välein pidettävissä liittovaaleissa.
– On siis tärkeää lähteä ehdolle vaaleihin ja äänestää. Vaaleissa jokainen
jäsen pääsee vaikuttamaan oman ammattiliittonsa toimintaan. 

JÄSENPALVELUT

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

Koonnut: Jonna Heiniluoma

Muista maksaa jäsenmaksu
joka alan työstä!
Jos olet Sähköliiton varsinainen eli

muiden alojen töistä, jotta ammatti-

Oman alan liitto löytyy myös sivulta

sopimusalajäsen ja aloitat muun

liiton jäsenyyteen ei jää katkoksia.

www.liitot.fi.

kuin sähköisen alan työn esimerkik-

Sähköliittoon liityttäessä työn tu-

si kaupan kassalla, kaivinkoneen-

lee olla ammattinimikkeestä riippu-

Huom! Jos liityt varsinaiseksi jäse-

kuljettajana, metsurina, keittiöapu-

matta sähkön parissa työskentelyä.

neksi opiskellessasi sähköalaa, voit

laisena ym., tulee jäsenmaksu kui-

Muilla kuin sähköön liittyvillä aloil-

olla liittymishetkellä minkä tahansa

tenkin suorittaa Sähköliittoon. On

la työskentelevät ohjaamme liitty-

alan töissä.

tärkeää maksaa jäsenmaksu myös

mään oman alansa ammattiliittoon.

Täytä uusi perintäsopimus aina, kun vaihdat työpaikkaa. Helpoiten asia
hoituu sähköisellä lomakkeella www.sahkoliitto.fi-etusivun vasemmassa reunassa olevan ”Liity jäseneksi”-linkin kautta. Klikkaa avautuvalta sivulta ”Kun vaihdat työpaikkaa, täytä tämä lomake”.
Jos maksat itse jäsenmaksun, täytä lomakkeeseen omat ja työnanta-

Jäsenmaksu on 1,45 % verotettavasta
palkkatulosta. Jäsenmaksu on
verotuksessa vähennyskelpoinen.
Jos maksat jäsenmaksusi itse,
ne vähennetään sen vuoden verotuksessa,
jona ne on maksettu.

Vanhuuseläkkeellä tehdystä
työstä ei tarvitse maksaa
jäsenmaksua

jasi tiedot, laita rasti ruutuun ”Maksan itse jäsenmaksun” ja lähetä
liittymisilmoitus Sähköliittoon lomakkeen lopussa olevan ”Lähetä”-

Jäsenmaksua ei tarvitse enää mak-

painikkeen kautta. Liittymisilmoituksen saavuttua saat viitteet jäsen-

saa, kun jäsen on siirtynyt pysyvästi

tämisestä voi ilmoittaa sähköpostil-

maksun maksamista varten.

eläkkeelle ja saanut Sähköliiton va-

la, jasenrekisteri@sahkoliitto.fi tai

paajäsenyyden.

perintäsopimuksen päättymisilmoi-

Jos työnantaja perii jäsenmaksun suoraan palkastasi, täytä omat ja

Jos jäsen jatkaa eläkepäätöksen

Jäsenmaksun maksamisen päät-

tus -lomakkeella, joka löytyy sivulta

työnantajasi tiedot ja laita rasti ruutuun ”Työnantaja perii jäsenmak-

saatuaan työssä tai työnantaja palk-

sun”. ENNEN LÄHETTÄMISTÄ tulosta yksi paperikappale ja toimi-

kaa jo pysyvästi vanhuuseläkkeel-

ta se työnantajallesi, jotta jäsenmaksuperintä käynnistyy. Liittymisil-

le jääneen Sähköliiton eläkeläisjäse-

Huom! Osatyökyvyttömyyseläkkeellä

moituksen saavuttua toimitamme työnantajallesi tarvittavat viitteet

nen töihin, ei jäseneltä peritä elä-

tai osaeläkkeellä tehdyltä työssäolo-

jäsenmaksun perimistä varten. Muistathan seurata kuukausittaisista

kepäätöksen tai eläkkeelle jäämisen

ajalta jäsenmaksu maksetaan nor-

palkkalaskelmistasi, että ay-jäsenmaksu on peritty!

jälkeen ansaitusta palkkatulosta jä-

maalisti.

www.sahkoliitto.fi/lomakkeet.

Jos työkaverin
asi on
jo pysyvästi va
nhuuseläkkeelle siir
tynyt
työntekijä, info
rmoi häntä,
ettei jäsenmak
sua
tarvitse
maksaa.

Liiton lomakkeet
hukassa?
Nyt löydät lomakekokoelman helposti Edunvalvonta-osion kautta:
www.sahkoliitto.fi/
edunvalvonta/lomakkeet

senmaksua.

giassa.

Vielä ehdit mukaan
kisaan kesän
lomapaikoista!

 Scandic Paasi -hotellissa

Kesän ja syksyn Holiday Club -viik-

Kaarniemen talvikauden yksittäisiä

Helsingissä yövyt kiinteään hin-

ko-osakkeet Vuokatissa, Sallassa,

päiviä sekä kokoustilan esimerkiksi

taan 131 €/yhden hengen stan-

Saariselällä, Tahkolla, Tampereella

kevään ja kesän juhlia varten.

dard-huone/vrk.

ja Vierumäellä arvotaan 1. maalis-

 Scandic- ja Hilton-

kuuta, Viron Villa Andropoffin viikot

la Andropoffin viikko-osakkeisiin

hotellit Suomessa antavat säh-

arvotaan 4. huhtikuuta ja Kotkan

liittyvissä kysymyksissä auttaa Teija

köliittolaisille 10 % alen-

Kaarniemen kesäviikot 22–35 arvo-

Niemenmaa, puh. 050 371 8961.

nuksen kokouspaketeista.

taan 29. huhtikuuta.

UUSI JÄSENETU:
Alennuksia
sähköliittolaisille
Scandic-Hiltonilta
 Jäsenenä saat prosenttialennuksia Scandic-hotelleista päivän Flex- ja Hilton-hotelleista
päivän BAR-hinnoista työ- ja vapaa-ajan matkoilla Suomessa,
Tanskassa, Ruotsissa, Norjassa, Saksassa, Puolassa ja Bel-

Sopimus on voimassa 31.12.2016 saakka.

Holiday Clubin, Vierumäen ja Vil-

Kaarniemeen liittyvissä kysymyk-

Tee hakemuksesi sähköisesti. Jä-

sissä auttavat Tapio Haikka, puh.

senhintaisten liiton lomaosakkeiden

0440 557 841 ja Teija Niemen-

Scandicin varaus- ja

ja Kaarniemen kesäviikkojen lisäk-

maa, puh. 050 371 8961.

asiakaspalvelu: 0200 81800

si pääset varaamaan järjestelmästä

Hilton Helsinki Kalastajatorppa:
09 45811
Hilton Helsinki Strand:
09 39351
Hilton Helsinki Airport:
09 73220

Lomapaikkojen hinnat, kohdetiedot ja
varausjärjestelmän löydät sivulta
www.sahkoliitto.fi > Jäsenedut > Lomapaikat

Jäsenetumies muistuttaa:
Katso kaikki jäsenedut sivulta
www.sahkoliitto.fi/jasenpalvelut/jasenedut
tai tilaa jäsenetuesitteitä Sähköliiton keskustoimistolta,
puh. 03 252 0111 ja postitus@sahkoliitto.fi.
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Sähköliiton luottamushenkilöt
koolla toukokuussa

S

ähköliiton luottamushenki-

nuorisosihteerille sekä edustajis-

musalan oman porukan kesken so-

löt yhteen kokoava suurtapah-

ton, hallituksen ja johtokuntien jä-

pimusalakohtaisissa tapaamisis-

tarjoaa myös liiton lakimies Mira

pinoja puolestaan esittelee, mitä

senelle.

sa. Niissä tutuksi tulevat niin oman

Snellmanin katsaus viimeaikaiseen

sähköturvallisuuslainsäädännön

alan muut luottamushenkilöt ja lii-

oikeuskäytäntöön. Luvassa on mie-

uudistus tarkoittaa.

tuma, luottamushenkilöseminaari pidetään tänä vuonna 13.–14.

Eväitä luottamushenkilön työhön

vanhempi hallitussihteeri Sari Ra-

toukokuuta. Vuosittaisen tapaami-

Verkostot kuntoon!

ton sopimusvastaavat kuin työnan-

lenkiintoisia esimerkkitapauksia

sen puitteet järjestyvät tällä kertaa

Perjantaina aamukymmeneltä al-

tajapuolen edustajatkin.

Sähköliiton ajamista tai Sähköliiton

ovat yksi seminaarin keskeisistä

Tampereella Hotelli Scandic Ro-

kavaan ja lauantaina kello 14

oikeusavun turvin ajetuista jäsenten

teemoista, puheenvuoro suodaan

sendahliin.

päättyvään seminaariin toivotaan

Faktat kohdilleen!

työsuhdeasioista.

luonnollisesti myös Turvallisuus-

jälleen runsasta osanottoa, koska

Hedelmälliseksi koettujen ryhmätyö-

postitse maaliskuun alussa jokai-

kyseessä on paitsi timantin kova

sessioiden erityisaiheita tässä semi-

Puhujat tapahtumien

selle luottamusmiehelle, pääluot-

tietopaketti, myös verraton tilai-

naarissa ovat paikallinen sopiminen

ytimestä

tamusmiehelle, työsuojeluvaltuu-

suus verkostoitua muiden sähkö-

ja yt-neuvottelut. Sähköliiton pu-

Uusi keskusjärjestö -hankkeen vetä-

kuluessa vielä muutamalla kiin-

tetulle, työsuojeluasiamiehille,

liittolaisten kanssa.

heenjohtaja Martti Alakoski luotaa

jä Juha Heikkala kertoo, mistä uu-

nostavalla nimellä. Seuraa tilan-

Sähköliiton paikkaa hämmentävässä

dessa palkansaajakeskusjärjestössä

netta Vasamassa, Sahkoliitto.fissä

työmarkkinatilanteessa.

on kyse. Työ- ja elinkeinoministeriön

ja somessa. 

Kutsu tapahtumaan lähetetään

Sopimusalan ajankohtaiset asi

Teksti ja ku va: JONNA HEINILUOMA

at ja kysymykset käsitellään sopi-

Koska työsuojelukysymykset

ja kemikaalivirasto Tukesin asiantuntijalle.
Esiintyjäkaarti vahvistuu kevään

Kenet voi lomauttaa?
L

omautus kohdistuu yleensä va-

eikä hän toimi kenenkään sijaisena,

Lomautuksen

kestää yli kaksi viikkoa, katsotaan

oikeutta ei ole lomautuksen päät-

kituisessa työsuhteessa ole-

joten häntä ei voi lomauttaa.

päättyminen

lomautus päättyneeksi ja lomau-

tymistä edeltävän seitsemän päi-

Määräaikainen lomautus päättyy lo-

tus alkaa vasta uuden 14 päivän lo-

vän aikana.

mautusilmoitusajan jälkeen.

vaan työntekijään. Työnantaja saa
lomauttaa määräaikaisessa työsuh-

Lomautusilmoitusaika

mautusilmoituksessa mainittuna

teessa olevan työntekijän vain, jos

Työnantajan on ilmoitettava lomaut-

päivänä. Toistaiseksi voimassa ole-

tämä tekee työtä vakituisen työnte-

tamisesta työntekijälle pääsääntöi-

va lomautus päättyy, kun työnantaja

Peräkkäiset määräaikaiset

päättymään lomautuksen aikana,

kijän sijaisena ja työnantajalla olisi

sesti henkilökohtaisesti viimeistään

kutsuu työntekijän töihin.

lomautukset

työntekijällä on oikeus saada irtisa-

oikeus lomauttaa vakituinen työn-

14 päivää ennen lomautuksen alka-

Mikäli työnantajalla on lain mukai-

nomisajan palkka.

tekijä, jos hän olisi työssä. Esimer-

mista. Ilmoituksessa on mainittava

Lomautuksen

set perusteet useille peräkkäisil-

kiksi määräaikaista kesälomasijais-

lomautuksen peruste, sen alkamis-

keskeytyminen

le määräaikaisille lomautuksille, on

pimuksensa lomautuksen kestet-

ta ei saa lomauttaa, ellei työnanta-

aika ja määräaikaisen lomautuksen

Laissa ei ole määräyksiä lomau-

jokaisesta lomautuksesta annettava

tyä yhdenjaksoisesti vähintään 200

jalla olisi oikeutta lomauttaa sijais-

kesto tai toistaiseksi voimassa ole-

tuksen keskeyttämisestä. Tällaisia

oma lomautusilmoituksensa. Myös

päivää, hänellä on oikeus saada

tettavaa työntekijää. Oppisopimus-

van lomautuksen arvioitu kesto.

määräyksiä on kuitenkin esimerkik-

lomautusilmoitusaikaa on nouda-

korvauksena irtisanomisajan palk-

oppilas on (ainakin oppisopimuksen

si sähköistysalan ja sähköasennus-

tettava, eli kukin määräaikainen lo-

kansa siltä irtisanomisajalta, jota

ajan) määräaikaisessa työsuhteessa,

alan työehtosopimuksessa. Niiden

mautus voi alkaa aikaisintaan 14

työnantajan olisi pitänyt noudat-

mukaan työnantaja ja työntekijä

päivän kuluttua lomautusilmoituk-

taa, jos se olisi irtisanonut työsopi-

voivat sopia, että työntekijä lomau-

sen antamisesta.

muksen.

ti enintään kaksi viikkoa kestävään

Lomautetun työntekijän

ta ajalta, jolta työnantaja on lain tai

työhön tai osallistuu ammatilliseen

työsuhteen päättyminen

työehtosopimuksen mukaan velvol-

jatko- tai täydennyskoulutukseen.

Työntekijä saa lomautuksen aikana

linen maksamaan irtisanomisajan

Näin sovittaessa lomautus jatkuu

irtisanoa työsopimuksensa sen kes-

palkkaa. 

välittömästi työn tekemisen tai kou-

tosta riippumatta ilman irtisanomis-

lutuksen jälkeen ja ilman eri lomau-

aikaa. Jos lomautuksen päättymis-

tusilmoitusaikaa. Jos sovittu työ

aika on työntekijän tiedossa, tätä

tuksen kestäessä tulee tilapäises-

Työntekijän lomauttamisella tarkoitetaan työnteon ja
palkanmaksun väliaikaista keskeyttämistä työsuhteen
pysyessä muutoin voimassa. Lomauttaminen tapahtuu
yleensä työnantajan yksipuolisella päätöksellä.
Lomauttaminen voi perustua myös sopimukseen,
jos sopimus on tehty työnantajan aloitteesta.
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Jos työnantaja irtisanoo lomautetun työntekijän työsopimuksen

Jos työntekijä irtisanoo työso-

Työttömyyspäivärahaa ei makse-

KUUKAUDEN
KUVA
Sähkönsiirron ei tarvitse olla pelkästään kallista. Se voi olla myös kaunista, todistaa nokialaisen valokuvauksen harrastajan Juha Hurmeen ottama kuva.

KÄRKIMIES

Yleissitovuus on kohtalonkysymys
V

asamassa 7/2015 julkais-

alan työehtosopimus on nykyisen

täytyvät. Vastaavasti ammattiliitto

suuden jättiliitto työehtosopimus-

Murskaavan EU-tuomion saa-

tiin kirjoitukseni sähköistys-

sopimuskauden ajan yleissitova,

ei pyri ohjailemaan sitä, kumpaan

oikeudessa noudatettavaa ammat-

tuaan Elektrobudowa yrittää nyt

ja sähköasennusalojen työehtoso-

koska edellä mainitut kaksi suur-

työnantajajärjestöön alan yritykset

tikuntaperiaatetta, vai korottaako

väittää, että Olkiluoto 3:a sähköis-

pimuksen yleissitovuuden turvaa-

ta työnantajaa ovat STTA:n työeh-

järjestäytyvät.

se toisen, samanarvoisena nouda-

tämässä olleiden sähköasentaji-

misen tärkeydestä. Yleissitovuu-

tosopimuksen normaalisitovuuden

tettavan periaatteen eli teollisuus-

en työsuhteissa ei olekaan pitänyt

den olemassaolosta on huolehdit-

piirissä meneillään olevan sopi-

tää sisällään ne mahdollisuudet,

liittoperiaatteen ainoaksi oikeaksi.

noudattaa sähköistys-/sähköasen-

tava, koska ilman sitä järjestäy-

muskauden loppuun (31.1.2017)

että molemmat työnantajaliitot tu-

tymättömät työnantajat saisivat

saakka.

levat Sähköliiton kanssa samaan

si siihen, että työnantajaliitot oli-

Teknologiateollisuuden ja Sähkö-

neuvottelupöytään tekemään yh-

sivat valmiit tekemään Sähkölii-

liiton välistä työehtosopimusta.

päättää sähköasentajien palkois-

Johtokunnan tekemä linjaus pi-

Jälkimmäinen vaihtoehto johtai-

nusalan työehtosopimusta, vaan

ta ja muista työehdoista mielensä

Sähköliiton sähköistys- ja säh-

den yhteisen työehtosopimuksen

ton kanssa rinnakkaissopimukset

Nyt työtuomioistuin joutuu lau-

mukaan. Suomeen muualta lähe-

köasennusalan johtokunta kokoon-

tai sitten työehtosopimus tehdään

vain pakon edessä eli aloille, joil-

sumaan, mikä on ollut oikea nou-

tettyjen sähköasentajien palkoilla

tui tammikuun lopussa Tampe-

vain toisen työnantajaliiton kans-

la Sähköliiton jäseniä työskentelee

datettava työehtosopimus, ja lau-

ei olisi mitään alarajaa, jos yleis-

reella pohtimaan alan työehtoso-

sa, jolloin yleissitovuudesta huo-

niin suuri määrä, että yksin säh-

sumaansa varten se on pyytänyt

sitovuus menetettäisiin. Yleissito-

pimustilannetta. Johtokunta to-

lehditaan tekemällä sopimuksesta

köliittolaisten työtaistelutoimenpi-

liitoilta lausumat. Teknologiateolli-

vuuden menettäminen merkitsisi

tesi yleissitovuuden säilyttämi-

pois jääneiden työnantajien kans-

teet ilman muiden ammattiliitto-

suus ry on jo ehättänyt lausumaan

siis vakavaa uhkaa koko alalle.

sen olevan äärimmäisen tärkeää.

sa valtakunnallisen työehtosopi-

jen tukeakin haittaisivat merkittä-

kantanaan, että OL 3:n sähköistä-

Kirjoitukseni jälkeen alan kaksi

Edelleen johtokunta linjasi, että

muksen mukaisia liityntäsopimuk-

västi työnantajan toimintaa.

misessä ei ole tarvinnut noudattaa

suurta työnantajaa, joiden tiedet-

31.1.2017 päättyvän sopimus-

sia, jotta sopimusten piiriin saa-

tiin eronneen STTA:sta, ovat liitty-

kauden jälkeen Sähköliitto ei läh-

daan yleissitovuuden edellyttämä

on jo käytännössä osoittanut vä-

musta, vaan sen mielestä työt on

neet Paltan jäseniksi. Näin ollen

de enää tekemään kahta eri työeh-

määrä sähköasentajia. Kummatkin

hättelevän suhtautumisensa säh-

pitänyt tehdä Teknologiateollisuus

sen enempää STTA:n kuin Paltan-

tosopimusta samalle alalle, vaan

keinot varmistavat yleissitovuuden

köistys- ja sähköasennusalan työ-

ry:n ja Metalliliiton välisellä työeh-

kaan jäsenyrityksissä ei enää työs-

että Sähköliitto tekee sähköis-

säilymisen.

ehtosopimusta ja myöskin Tekno-

tosopimuksella.

kentele niin suurta määrää sähkö-

tys-/sähköasennusalalle vain yh-

asentajia, että kumpikaan työnan-

den valtakunnallisen työehtosopi-

Yleissitovuuden säilyttämi-

välistä teknologiateollisuuden säh-

tajajärjestö pystyisi jatkossa yksi-

muksen.

nen ei ole sähköistys-/sähköasen-

köalan työntekijöiden työehtosopi-

Sähköliiton tehtäviin ei kuulu

nustoimialan ainoa haaste. Puu-

musta kohtaan. Puolalaisten asen-

sa sellaista sähköistys-/sähköasen-

työnantajien järjestöpolitiikkaan

liitto, Metalliliitto, Paperiliitto ja

tajien palkkausta koskevassa rii-

nusalan työehtosopimusta, joka

sotkeutuminen. Edellytämmehän

TEAM ovat lehtitietojen mukaan

dassa, jossa Sähköliitto sai puola-

olisi suoraan jäsenyritysten asen-

itsekin, että työnantajat eivät saa

valmistelemassa yhdistymistä. Mi-

laisesta Elektrobudowasta voiton

tajamäärän perusteella yleissitova.

pyrkiä vaikuttamaan siihen, mihin

käli liittofuusio toteutuu, jää näh-

EU-tuomioistuimessa, on meneil-

tERO HEINILUOMA

STTA:n kanssa tehty sähköistys-

ammattiliittoon työntekijät järjes-

täväksi, kunnioittaako uusi teolli-

lään uusi lausuntokierros.

Neuvottelupäällikkö

nään tekemään Sähköliiton kans-

Ainakin Teknologiateollisuus ry

mitään Sähköliiton työehtosopi-

logiateollisuus ry:n ja Sähköliiton
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Myrskyt kouluttavat
Parikkalan Valon
asentajia
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Teksti: riitta kallio | kuvat: pekka suomalainen ja riitta kallio
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S

ähkömarkkinalaki
velvoittaa
sähköverkkoyhtiöt
parantamaan jakelun varmuutta vuoteen 2028 mennessä. Rankimmin laki koskettaa harvaan asuttuja, metsäisiä seutuja. Yksi tuulisimmista tienoista on itärajan pinnassa Parikkalan
seuduilla, jossa paikallinen sähköyhtiö vastaa niin sähkön myynnistä kuin
siirrostakin.
– Parikkalan Valo toimii Saimaan ja
Laatokan välisellä metsäisellä ja kivikkoisella kannaksella, joka on altis
myrskytuhoille. Viimeksi pääsimme
täysmittaisiin ”myrskytreeneihin” lokakuussa Valio-myrskyn jälkiä korjatessa. Onneksi pahin myräkkä saatiin
tällä kertaa hoidettua reilussa vuorokaudessa, huokaisee maastosuunnittelija Anssi Rita, joka toimii myös
Pavo:n työntekijöiden luottamusmiehenä.
Nyt osataan varautua
Pitkään Parikkana Valossa kärkimiehenä ahkeroinut Rita arvioi, että myrskytyöt ovat vuosien aikana kouluttaneet talon 17 asentajasta ammattilai-

sia, joilla ei mene sormi suuhun haastavimmissakaan paikoissa. Myrskytöihin on varauduttu myös monipuolisella kalustolla, josta löytyy apua
erilaisiin töihin ja olosuhteisiin.
– Meillä on hyvät varastot, jossa on
välineet kaikenlaisiin eteen osuviin
korjauksiin. Tavanomaisten kulkupelien lisäksi voimme liikkua maastossa mönkijöillä, moottorikelkoilla ja
vesistökeikoille voimme ottaa tarvittaessa mukaan oman autolla siirrettävän lautan, Rita summailee ja esittelee
sähköyhtiön kunnioitusta herättävää
välineistöä.
Työkierto kehittää
Anssi Ritasta huomaa, että hän tuntee työpaikkansa kuin omat taskunsa.
Se ei ole ihme, sillä mies on ollut talon kirjoilla jo 25 vuotta. Sitä ennenkin hän sai jo tuntumaa taloon asentaja-isänsä mukana. Nyt myös Ritan
poika on oppisopimuskoulutuksensa
päätteeksi vakinaistettu PV:n palkkalistoille.
– Ja kyllä voi sanoa, että tunnemme
myös alueemme asiakkaat. Viime ai-

Parikkalan Valo
 perinteinen sähköyhtiö, jonka 80-vuotisjuhla 18.3. Parikkalahallissa
 myy ja siirtää sähköä omistamansa verkon alueella
 asiakasomisteinen sähköyhtiö, noin 3000 osakkeenomistajaa
toimii viiden kunnan alueella: Parikkala, osia Rautjärven ja Ruokolahden
kunnista sekä Savonlinnasta. Asiakkaita myös Kiteen alueella
 33 työntekijää, joista puolet Sähköliittoon kuuluvia
 parantaa sähkön toimitusvarmuutta maakaapeloinnilla erityisesti taajamissa
 myy sähköä kanta-asiakkaille kahdeksan prosentin alennuksella
 julkaisee tyylikästä asiakaslehteä, Valoviestiä

Pitkään Parikkalan Valossa työskennellyt maastosuunnittelija Anssi Rita on tyytyväinen
työhönsä, jonka vastapainoksi hän muun muassa ajaa rallia ja rakentelee kilpa-autoja.

”Parikkalan Valo
toimii Saimaan ja
Laatokan välisellä
metsäisellä ja
kivikkoisella
kannaksella,
joka on altis
myrskytuhoille.”
koina rakentaminen on ollut hiljaista ja esimerkiksi uusia omakotiliittymiä ei juurikaan ole tarvinnut kytkeä.
Sen sijaan kesämökkien sähköistämisiä riittää, Rita pohtii.
Hän kertoo, että Parikkalan Valon
asentajilla on käytössä työkierto, jolloin työryhmien kokoonpano vaihtuu
neljän kuukauden välein. Myös maastosuunnittelijat ovat määräaikoina porukoiden kärkimiehinä.
– Kierrätyksellä on iso vaikutus työn
laatuun ja työilmapiiriin. Esimerkiksi maastosuunnitelmista tulee parempia, kun suunnittelijat tietävät itse
mahdollisesti joutuvansa niitä käytännössä toteuttamaan maastossa, Anssi
Rita naurahtaa.
Hän kertoo, että energiayhtiön vuodenkiertoon kuuluvat määrätyt työt,
joihin myös myrskyihin varautuminen kuuluu.
– Kesällä tehdään maakaapelointia
ja linjojen siirtoa teiden varsille. Talviaikaan jäävät kytkemiset, linjojen
raivaukset ja vähemmän kiireelliset
suunnitellut korjaukset.
Uutisankka siirtohinnoista
Parikkalan Valo ponnahti valtakunnan uutisiin, kun sitä huomattavasti
suurempi energiayhtiö Caruna ilmoitti nostavansa sähkön siirtohintaa keskimäärin 27 prosentilla. Ilmoitus nosti vastalauseiden myrskyn ja kuluttajaviranomaiset ilmoittivat tutkivansa
ison hinnankorotuksen laillisuutta.
Kun siirtohintoja vertailtiin, Helsingin Sanomien julkaisemassa jutussa
ynnäiltiin, että hinnankorotusten jälkeen korkeinta sähkön siirtohintaa
maksaisivat Parikkalan Valon alueen
sähkölämmitteisten pientalojen asukkaat.
Kuluttajien sähkölaskusta noin kolmannes muodostuu siirtohinnasta,
jonka kunkin alueen verkon omistaja
voi määritellä.
– Energiaviraston sähkönsiirtohintatilastossa Pavon siirtohinnaksi oli
esimerkiksi kuluttajaryhmässä L2
merkattu 8,56 senttiä/kilowattitunnilta kun oikea hinta pitäisi olla 7,69.
Meidän siirtohinnat eivät siis suinkaan ole maan kalleimpia, vaikka sähkön toimitusvarmuuden parantamiseen satsataankin roimasti, Anssi Rita
vakuuttaa. 
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JOKO HANKIT OMAN LAHJAKORTTISI?

VÄRVÄÄ TYÖKAVERISI LIITTOON!
Palkitsemme sinut jokaisesta värväämästäsi uudesta jäsenestä* S-ryhmän 20 euron lahjakortilla!
Myös uusi jäsen voi voittaa. Sähköliitto arpoo neljä kertaa vuodessa uusien
liittyneiden jäsenten* kesken tablettitietokoneen.

&

Tee näin:
 Valitse värväyskohde.
 Kerro hänelle Sähköliitosta ja eduista, joita hän
jäsenenä saa.
 Täyttäkää yhdessä liittymislomake.

6

 Onnitelkaa toisianne
hyvästä valinnasta!

6

 Muistakaa täyttää Jäsenyyttä suositteli -kohta.
Lahjakortti lähetetään sinulle liittymisilmoituksen
saapumisajankohtaa seuraavan kuukauden alkupuolella.

 Lähetä lomake osoitteeseen Sähköliitto, PL
747, 33101 TAMPERE ja
jää odottelemaan palkintosi saapumista.
*Kampanja
ei koske
oppilasjäseneksi

6

liittyviä.

Jäsenyyttä suositteli
Suosittelijan nimi
Suosittelijan jäsennumero tai syntymäaika

TÄYTÄ NETISSÄ:

&
14

Jäsenmaksu on vain 1,45 % verotettavasta palkkatulosta.
Jäsenmaksu on verotuksessa vähennyskelpoinen!
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MAALISRISTIKKO

Nimi:
Osoite:
Lähetä vastauksesi 14.3. 2016 mennessä: Sähköliitto, Vasama-lehti, PL 747, 33101 Tampere. Oikein vastanneiden kesken arvomme yllätyspalkinnon.
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60

Työttömyyskassa on
turvannut taloutta jo 56 vuotta
vuotta

Sähköalojen työttömyyskassa
perustettiin vuonna 1960.
Puolen vuosisadan aikana
kassa on ehtinyt auttaa
lukuisia sähkötyöläisiä.
Matkan varrella haastetta
ovat tuoneet sähköistäminen,
1990-luvun lama ja 2010-luvun
taantuma.


Teksti ja kuva: jemina michelsson

T

yöttömyyskassa on uraa uurtava keksintö. Suomessa työttömyyskassoja oli jo ennen valtion työttömyysavustuksia. Työttömyyskassan esiasteet perustettiin ensimmäisten ammattiliittojen ohessa
1800- ja 1900-lukujen vaihteessa.
Myös Sähköliiton edeltäjä Suomen
Sähkötyöntekijäin Liitto keräsi apurahaa työttömille jäsenilleen vuosina
1907–1909. Malli omaksuttiin Ruotsista, jossa liittojen vastuulla oli turvata
jäsenten talous työttömyyden uhatessa.
Vanhan ja uuden Sähköliiton väliin
mahtuu yli neljä vuosikymmentä, jolloin sähkötyöläiset kuuluivat Metalliliittoon. Vuonna 1955 perustettiin
Sähköliitto ja viisi vuotta myöhemmin
nykyinen Sähköliitto sai oman työttömyyskassan.
Kassa perustettiin valtion työttömyyskorvauksen kanssa samoihin aikoihin vuonna 1960. Laki takasi, että
työtön saa valtiolta pientä tukea. Tu-

ki oli kuitenkin pienempi kuin työttömyyskassojen korvaus. Valtio oli vuoteen 1960 asti suosinut työttömille järjestettyä fyysistä työtä eli niin sanottua
hätäaputyötä. 60-luvulla tilanne muuttui, eikä työntekijän tarvinnut enää ottaa mitä tahansa työtä vastaan.
haasteita vuosien varrelta
Sähköalojen työttömyyskassa on ollut monelle pitkäaikainen työpaikka.
Kassan vastaava etuuskäsittelijä Birgit
Late aloitti työt jo vuonna 1978. Takana on 38 vuotta etuuskäsittelijän työtä
ja tuhansia työttömyyspäivärahahakemuksia.
– Aloitin työttömyyskassassa 18-vuotiaana. Alussa meillä oli yhteinen huone, jossa oli yksi puhelin ja kolme naista. Tein töitä arkistokaapin päällä. Nyt
olen kassassa viimeinen tämän sukupolven työntekijä, Late kertoo.
Aivan alussa työttömyyskassan
muodosti johtaja ja yksi työntekijä. Nyt
kassassa on johtaja Tarja Ojalan lisäksi kuusi työntekijää. 1990-luvun ruuhkavuosina työntekijöitä oli parhaimmillaan yli kymmenen.
Kasvaneen henkilöstön lisäksi työttömyyskassalla on ollut kuusi johta-

”Uusi tietojärjestelmä parantaa
jäsenten palvelua
ja tarjoaa monipuolisia asiointipalveluja.”

2010-luku toiseksi pahin
työttömyyskassan historiassa
Sähköliiton työttömyyskassaan kuuluvien työttömyysaste on nyt 2010-luvulla ollut toiseksi korkein koko kassan historiassa. Viimeiset kuusi vuotta työttömyysaste on sahannut
kymmenen prosentin molemmin puolin. Työttömyysaste oli vuoden 2015 loppuselvityksessä 9,3 prosenttiyksikköä.
Pahimmat vuodet ovat olleet vuodet 2010 ja 2014. Kumpanakin vuotena työttömyysprosentti nousi yli kymmeneen. Työttömyys on onneksi pysytellyt puolessa siitä, mitä
1990-luvun hurjimpina vuosina nähtiin. Silloin työttömyysaste huiteli jopa yli 20 prosenttiyksikössä.
Työttömyyspäivärahaa nosti viime vuonna 4 191 kassan jäsentä. Eniten työttömyydessä
on näkynyt rakentamisen vähyys. Valtaosa työttömyyskassasta päivärahaa nostavista kuuluu talotekniikkaan. Viime vuonna Sähköliiton työttömyyskassasta päivärahaa nostaneista
64,4 prosenttia on sähköistysalalta.
– Jos ei rakenneta, niin ei tehdä sähkötöitä. Korjausrakentaminen on pitänyt tilannetta
edes vähän pinnalla, työttömyyskassan vastaava etuuskäsittelijä Birgit Late kertoo.
Lähde: Sähköliiton työttömyyskassan tilastot
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Sähköalojen työttömyyskassan entinen johtaja Kari Aalto ja vastaava etuuskjäsittelijä Birgit Late ovat olleet
monessa mukana. Tänä vuonna kassa parantaa sähköistä asiakaspalveluaan uusimalla tietojärjestelmänsä.

jaa. Neljäs johtaja Kari Aalto, joka
oli myös Sähköliiton talouspäällikkö,
pääsi seuraamaan 90-luvun lamaa läheltä. Aallon ensimmäisinä työvuosina kassan jäsenten työttömyysaste oli
yli 20 prosenttiyksikössä. Se on koko
työttömyyskassan historian korkein
luku.
– Muistan pahimmat ajat, jolloin
ihmiset hoputtivat, että rahaa pitäisi
saada nyt heti, Aalto kertoo.
Myös Latella riittää kokemuksia siitä, mihin ihmiset ovat valmiita saadakseen rahaa mahdollisimman pian.
– On saatu moitteita mutta myös
paljon kiitosta jäseniltä.
sähköistäminen on
muuttanut kassan työtä
Työ kassassa on muuttunut paljon
vuosien varrella. Ennen asiat hoidettiin paikan päällä tai kirjeitse, nyt paljon voi tehdä sähköisesti. Myös kirjeitä tulee edelleen, kuitenkin vähemmän kuin ennen.
Työttömyyskassan toimistolle ensimmäinen sähköinen pääte tuli
80-luvulla. Samoihin aikoihin työttömyyspäiväraha muuttui ansiosidonnaiseksi. Monet muutokset lisäsivät
työmäärää.
– Aiemmin olimme saaneet leimatut laput työvoimatoimistolta ja laittaneet ne kirjattuna eteenpäin. 80-luvulla aloimme naputella tiedot päätteelle. Työntekijöitä piti palkata lisää.
Myös ansiosidonnainen työllisti. Olin
silloin äitiyslomalla, mutta kävin iltaisin laskemassa päivärahoja, Late
muistelee nauraen.
Myös 1990-luvulle mahtuu kehityksen sanelemia haasteita.

– Vuonna 1995 olimme pilottina uudessa maksatusjärjestelmässä. Silloin
ruuhka oli mahdoton ja taisi siinä joltain mennä jopa yöunet.
Tämän vuoden lopulla kassan tietojärjestelmä uusitaan. Se parantaa jäsenten palvelua ja tarjoaa monipuolisia nykyaikaisia asiointitapoja.
jäsenen etu on tärkeintä
2000-luvulla liitot ja työttömyyskassat on eriytetty toisistaan, eikä niillä
saa olla samaa hallintoa. Myös Sähköliiton työttömyyskassa on eriytetty liitosta. Konkreettisesti kassa kuitenkin
sijaitsee samassa rakennuksessa. Kassan toimintaa linjaavaa Työttömyyskassan hallitusta johtaa liittosihteeri
Hannu Luukkonen.
Late ja Aalto näkevät liiton kassassa puolia, joita ei yleiskassoista löydy.
– Liiton jäsenet ovat lähellä meitä.
Meille on aina ollut tärkeää, että jäsenet saavat rahansa nopeasti. Jopa
90-luvun lamassa meillä oli kunnianhimoinen tavoite pitää käsittelyajat
mahdollisimman lyhyinä. Silloin istuttiin ylitöissä niin kauan, että hommat tuli tehtyä, Late kertoo ja jatkaa.
– Jäsenten hyvinvointi on meille edelleen ykkösjuttu. Viime vuodet
ovat olleet erityisen raskaita laajan
työttömyyden takia.
Vaikka kassa käsittelee jäsenten
elämän varjopuolta, löytyy joukosta
myös hyviä päiviä ja kiitollisia ihmisiä. 
Lähteet: Erkki Vasara. Virtaa viisi vuosikymmentä.
Sähköalojen ammattiliitto 1955–2005.
Sähköalojen ammattiliitto ry. Tampere 2007.
Birgit Laten ja Kari Aallon haastattelut.

TYÖTTÖMYYSKASSA

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

Koonnut: Jonna Heiniluoma

Ota käyttöön
ilmainen
tekstiviestipalvelu
ja saat heti tietää,
koska raha on
1
tililläsi!

3

2

4

5

Jatkohakemuksen teko

Haluatko heti tietää,

on helpointa netissä

koska raha on tililläsi?

Jos sinulle on jo annettu päivära-

Kun teet hakemuksia netissä, ota

hapäätös tai sinulle on jo maksettu

käyttöön myös ilmainen tekstiviesti-

päivärahaa, voit tehdä neljän viikon

palvelu, joka lähettää sinulle viestin

tai koko kuukautta koskevan jatko-

päivärahasi maksupäivästä matka-

Askarruttaako
omavastuuaika?

hakemuksesi netissä. Klikkaa www.

puhelimeesi välittömästi, kun kas-

Työttömyyspäivärahan maksaminen

oloehdon täyttyessä edellisen ker-

jolloin ensimmäinen mahdollinen

sahkoliitto.fi > Sähköliiton verkko-

sa on käsitellyt hakemuksesi. Näin

alkaa pääsääntöisesti vasta sen jäl-

ran TAI

maksettava päivä olisi 18.1.2016.

palvelut > Työttömyyskassa, kirjau-

tieto on sinulla huomattavasti nope-

keen, kun omavastuuaika on asetet-

 täytät uuden työssäoloehdon yli

Koska edellinen ensimmäinen

du ja täytä tarkoituksiisi sopiva jat-

ammin kuin postitse lähetettävällä

tu. Omavastuuaika asetetaan yleen-

vuoden kuluttua siitä, kun päivära-

maksettu päivä on ollut 4.5.2015

kohakemus.

maksuilmoituksella.

sä enintään kerran vuodessa.

haa on alettu maksaa.

Kirjaudu www.sahkoliitto.fi/tyot-

Omavastuuaika on viittä työtöntä

Näin kirjaudut

tomyyskassa-sivulta Työttömyyskas-

työpäivää tai sitä vastaavaa aikaa.

verkkopalveluun

san verkkopalveluun. Valitse ”Omat

Omavastuupäivien ei tarvitse olla

yhteensä enintään viisi omavastuu-,

Työttömyyskassan, jäsenrekisterin ja

tiedot” ja ”Päivitä yhteystietojasi”.

peräkkäisiä päiviä, mutta omavas-

työttömyys-, työ- tai korvauspäivää.

Voimavirran verkkopalveluissa käyt-

Tarkasta, että matkapuhelinnumero-

tuuajan tulee täyttyä kahdeksan pe-

täjätunnus on oma jäsennumerosi,

si on oikein ja rastita ”Tieto maksu-

räkkäisen viikon aikana.

jonka löydät jäsenkortistasi.

päivästä lähetetään tekstiviestillä”.

eli vuoden sisällä uuden enimmäismaksuajan alkamisesta, ei uutta

Yhdessä kalenteriviikossa voi olla

omavastuuaikaa aseteta.
Esimerkki 2:
B:n oikeus ansiopäivärahaan on al-

Omavastuuaikaan ei voida lukea

kanut omavastuuajan jälkeen niin,

karenssiaikaa tai aikaa, jolloin työ-

että ensimmäinen maksettu päivä

Omavastuu otetaan, kun

aika ylittää 80 % alan kokoaikaisen

on ollut 11.3.2015. Hän on teh-

mäistä kertaa salasana on oma pos-

Sähköinen

 jäät ensimmäistä kertaa työttö-

työntekijän työajasta.

nyt osa-aikatyötä niin, että työssä-

tinumerosi.

asiointi kannattaa

mäksi TAI

Järjestelmä vaatii muuttamaan

Valittuasi maksupäivästä ilmoitta-

 täytät uuden työssäoloehdon en-

Esimerkki 1:

päivärahakausi ja oikeus ansiopäi-

salasanan ensimmäisen kirjautumi-

misen tekstiviestinä ei kassa enää

nen kuin sinulle on aiemman oma-

A:n ansiopäivärahaoikeus alkaa

värahaan ilman omavastuuaikaa al-

sen yhteydessä. Uuden salasanan

postita sinulle maksuilmoituksia

vastuuajan jälkeen maksettu päivä-

työssäoloehdon täyttymisen ja oma-

kaisi päivästä 11.4.2016. Koska

täytyy olla 8–12 merkkiä pitkä ja sii-

eikä jatkohakemuslomakkeita. Teks-

rahaa TAI

vastuuajan jälkeen siten, että en-

edellinen enimmäisajan ensimmäi-

nä on käytettävä kahta seuraavista

tiviesti korvaa siis postitse lähetet-

 täytät uuden työssäoloehdon

simmäinen maksettava päivä on ol-

nen maksettu päivä (11.3.2015)

kolmesta: ISOJA KIRJAIMIA, pieniä

tävän maksuilmoituksen kokonaan.

vuoden sisällä siitä, kun päivära-

lut 4.5.2015. Hän on työssä ja vä-

ei ole vuoden sisällä, tulee uusi

kirjaimia tai numeroita 2–9. Erikois-

Maksuilmoitus kokonaisuudes-

haa on alettu maksaa, mutta oma-

lillä työttömänä siten, että uusi

omavastuuaika asetettavaksi

saan on aina nähtävissäsi työttö-

vastuuaikaa ei ole asetettu työssä-

työssäoloehto täyttyy 17.1.2016,

11.4.2016 alkaen.

Kirjautuessasi palveluun ensim-

merkit sekä å, ä ja ö eivät kelpaa.

oloehto täyttyy uudelleen ja uusi

myyskassan verkkopalvelussa ja jatUnohtuiko salasana?

kohakemuksetkin teet näppäräs-

Jos olet unohtanut salasanasi, käytä

ti netissä.

verkkopalvelusta löytyvää salasananmuistutuspalvelua. Anna käyttäjä-

ty jatkohakemus on perillä kassas-

tunnuksesi ja paina Lähetä-nappia.

sa saman tien, säästät postimaksut

Järjestelmä lähettää sinulle uu-

eikä edes persoonallinen käsiala voi

den salasanan valintasi mukaan

Täytä päivärahahakemus myös omavastuuajalta.

Verkkopalvelun kautta lähetet-

hidastaa hakemuksesi käsittelyä.

Työnhaun tulee olla voimassa te-toimistossa myös koko omavastuun
ajan. Omavastuuajan ensimmäinen päivä voi olla aikaisintaan se
päivä, josta alkaen työnhaku on voimassa.

tekstiviestillä tai sähköpostilla.

VA S A M A 2 / 2 0 1 6

17

KURSSIT
TEOLLISUUS- JA ERITYISALOJEN
JÄSENTILAISUUS

23.-24.4.2016 Hotelli Seaport, Matkustajasatama,
Toinen poikkikatu 2, Turku ja m/s Viking Grace
Sähköliitto järjestää kaikille teollisuuden ja erityisalojen jäsenille tarkoitetun jäsentilaisuuden 23.- 24.4.2016.
Tilaisuudessa tutustutaan Sähköliiton eri sopimusaloihin ja niiden eroavaisuuksiin niin
työehtosopimustoiminnassa kuin sopimusalojen rakenteissakin. Päähuomiomme on luonnollisesti teollisuuden sopimusaloissa. Lisäksi pohdimme yhdessä kuinka lisäämme liiton sopimustoiminnan näkyvyyttä teollisuuden sopimusalojen työpaikoilla. Tilaisuudessa käsitellään lisäksi digitalisaation tuomia haasteita suomalaiselle työelämälle sekä liiton ajankohtaisia asioita
Aloitamme tilaisuuden lauantaina 23.4.2016 klo 10.30 tulokahvilla Best Western Hotel
Seaportissa Turun matkustajasatamassa, päivän päätteeksi siirrymme m/s Viking Gracelle. Laiva palaa Turun satamaan sunnuntaina 24.4.2016 klo 19.50.
Liitto maksaa osanottajille majoituksen kahden hengen hytissä sekä ohjelmaan merkityt
ruokailut. Osallistujille korvataan tilaisuuteen osallistumisesta aiheutuvat matkakulut julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa käytettäessä 0,23 €/km.
Ilmoittaudu mukaan kurssille viimeistään 24.3.2016 tiina.makkyla@sahkoliitto.fi
tai 050 409 8469.

TYÖSUOJELUN PERUSKURSSI
9.-13.3.2016 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
Luentojen lisäksi käytetään yksilö- ja parityöskentelyä, erilaisia ryhmätyöskentelyn muotoja ja harjoituksia.
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 liittoon osoitteella:
Sähköliitto, Koulutusyksikkö, PL 747, 33101 Tampere tai tiina.makkyla@sahkoliitto.fi.

LUOTTAMUSMIESTEN
PERUSKURSSI

14.-18.3.2016 Kiljavan opisto, Nurmijärvi

KURSSI ASPAURAKKALASKENTAOHJELMASTA

Kurssin kohderyhmä: Kurssi on tarkoitettu luottamusmiehille ja varaluottamusmiehille

2.4.2016 Sähköliiton toimisto, Tampere

sekä ammattiosastojen puheenjohtajille. Kurssi soveltuu peruskoulutukseksi kaikille,

Tämä kurssi on tarkoitettu kaikille sähköistys- sähköasennusalan jäsenille, jotka ovat käy-

joita kiinnostaa työnantajien ja työntekijöiden yhteistoiminnan parantaminen

neet urakkalaskentakurssin tai muuten hallitsevat urakkalaskennan perusteet.

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

Kurssilla opetetaan 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 16.00 päiväkahviin.
Osallistujalla tulisi olla mukana oma tietokone, johon on valmiiksi asennettu urakkalaskentaohjelma. Asennus- ja käyttöohjeet löytyvät www.sahkoliitto.fi/jäsenpalvelut/jäsenedut
Lue huolellisesti ohjeet ennen kurssille tuloa.

• työoikeuden perusteet, mm. työsopimuslaki, yhteistoimintalaki

Liitto korvaa osanottajille ruokailut sekä matkakulut, mikäli niitä syntyy, kotipaikkaa lähin-

• työehtosopimuksen tulkinta ja liiton apu

nä olevalle kurssipaikalle julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa käytet-

• paikallinen sopiminen ja yhteistoimintamenettely

täessä auton kuljettajalle 0,23 €/km.

• vaikuttaminen ja neuvottelutoiminta
• luottamusmiehen ja jäsenistön luottamus

Hakuaika päättyy 18.3.2016. Ilmoittautumiset tiina.makkyla@sahkoliitto.fi tai
050 409 8469.

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 liittoon osoitteella:
Sähköliitto, Koulutusyksikkö, PL 747, 33101 Tampere tai tiina.makkyla@sahkoliitto.fi.

Tutustu myös muuhun
Sähköliiton kurssitarjontaan

www.sahkoliitto.fi
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ALUEELLINEN NUORISOTAPAHTUMA
8.-9.4.2016 Sokos Hotel Hamburger Börs, Turku
Lähde mukaan Sähköliiton nuorille, alle 35-vuotiaille jäsenille suunnattuun tapahtumaan.

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN KURSSIT 2016
Nämä kurssit on tarkoitettu kaikille sähköistys- ja sähköasennusalan jäsenille. Henkilökohtainen tieto työehtosopimuksen määräyksistä antaa parhaat edellytykset hyvän

Tapahtumassa käydään läpi Sähköliiton nuorisotoimintaa ja tutustutaan myös paikallisen

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

ammattiosaston toimintaan.
Asiaosuuden lisäksi vietämme vauhdikkaan illan, sillä perjantaina ohjelmassa on karting
ajot Turun Karting- keskuksessa.

meisenä Urakkalaskentakurssi.
TYÖEHTOSOPIMUS TUTUKSI

URAKKAMÄÄRÄYKSET-KURSSI

URAKKALASKENTA-KURSSI

Tapahtuma alkaa perjantaina kello 18.00 ja päättyy lauantaina noin kello 12.00.

-KURSSI

painottuu urakkatyömääräysten

painottuu työehtosopimusten

Tarkempi ohjelma lähetetään osallistujille ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.

painottuu työehtosopimustekstien

selvittämiseen ja kärkimiehen

mukaisten urakkatöiden

perusteelliseen käsittelyyn

velvollisuuksien hallintaan

laskemiseen

Lisätietoja tapahtumasta saat Juha Jumiskolta numerosta 050 603 06 tai sähköpostilla
juha.jumisko@sahkoliitto.fi

5.–6.2.2016

12.–13.3.2016

19.–20.3.2016

Ilmoittaudu mukaan 24.3.2016 mennessä Tiina Mäkkylälle numeroon 050 409 8469

Hotelli Cumulus Koskikatu,

Hotelli Cumulus Koskikatu,

Hotelli Cumulus Koskikatu,

tai sähköpostilla tiina.makkyla@sahkoliitto.fi

Tampere

Tampere

Tampere

hakuaika päättyy 22.1.

hakuaika päättyy 26.2.2016

hakuaika päättyy 4.3.2016

29.1.2016

1.–2.10.2016

12.–13.11.2016

23.–24.9.2016

Sokos Hotel Arina, Oulu

Sokos Hotel Arina, Oulu

Sokos Hotel Arina, Oulu

hakuaika päättyy 16.9.2016

hakuaika päättyy 28.10.2016

hakuaika päättyy 9.9.2016

ALUEELLINEN NUORISOTAPAHTUMA

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN ASPA-KOULUTTAJAKURSSI 20.2.2016

18.-19.3.2016 Sokos Hotel Lappee, Lappeenranta

Sähköliiton koulutustilat, Tampere. Hakuaika päättyy 5.2.2016

Lähde sinäkin mukaan Sähköliiton nuorille, alle 35-vuotiaille jäsenille suunnattuun ta-

Hotelli Cumulus Koskikatu, Tampere. Hakuaika päättyy 18.3.2016

KURSSI SÄHKÖISTYSALAN ASPA-URAKALASKENTAOHJELMAN KÄYTÖSTÄ 2.4.2016

pahtumaan.
Tapahtumassa käydään läpi Sähköliiton nuorisotoimintaa ja tutustutaan myös paikallisen
ammattiosaston toimintaan.
Asiaosuuden lisäksi vietämme vauhdikkaan illan, sillä perjantaina ohjelmassa on ampumatapahtuma Lappeenrannan Sako Shooting Centerissä ja seinäkiipeilyä Saimaa Boulderingin seinäkiipeilysalilla.

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

Tapahtuma alkaa perjantaina kello 18.00 ja päättyy lauantaina noin kello 12.00.

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

Tarkempi ohjelma lähetetään osallistujille ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.

050 409 8469.

Lisätietoja tapahtumasta saat Juha Jumiskolta numerosta 050 603 06 tai sähköpostilla

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

juha.jumisko@sahkoliitto.fi

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

Ilmoittaudu mukaan 4.3.2016 mennessä Tiina Mäkkylälle numeroon 050 409 8469 tai

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

sähköpostilla tiina.makkyla@sahkoliitto.fi

VOIONMAAN KOULUTUSKESKUS MUUTTAA
TAMPEREEN YLIOPISTON KAMPUKSELLE
Ylöjärvellä toimiva Voionmaan kou-

rinkymmenen vuoden ajan koulutus-

väylän työelämän tutkimukseen ja

koulutuksen järjestämisluvan Tam-

tojen ylläpitäjäsäätiöt yhteen vuo-

lutuskeskus muuttaa Tampereen yli-

valikkoon kuuluneita elokuvaa, tele-

siihen liittyvään aikuiskoulutukseen.

pereen lisäksi myös Helsinkiin, Kuo-

denvaihteessa. Uusi Palkansaaji-

opiston kampukselle ensi kesänä.

visiota, valokuvausta, elokuvanäyt-

Humanistisen ja Tampereen ammat-

pioon, Vaasaan ja Ouluun.

en koulutussäätiö ylläpitää Kiljavan

TietoPinni -rakennuksen vuokraami-

telemistä ja journalismia sekä uute-

tikorkeakoulun kanssa tehtävän yh-

Kiljavan opiston ja Voionmaan

opistoa Nurmijärvellä ja Kirkkonum-

sesta on allekirjoitettu esisopimus

na koulutuksena psykologiaa ja avoi-

teistyön lisäksi uudet tilat mahdol-

koulutuskeskuksen ammatillinen li-

mella sekä Voionmaan koulutuskes-

ja lopullinen vuokrasopimus teh-

men ammattikorkeakoulun viestin-

listavat myös ay-koulutuksen järjes-

säkoulutus on yhdistetty hallinnol-

kusta. Ylöjärvellä vuodesta 1951

dään rakennuksen tilasuunnitelmi-

täopintoja.

tämisen Tampereella.

lisesti saman katon alle ja jatkuu

lähtien toimineen Voionmaan opis-

sekä Tampereella että Nurmijärvellä.

ton nimi vaihtui koulutuskeskuksek-

en valmistuttua. Voionmaan koulu-

SAK:n liittojen ay-koulutukseen

tuskeskus käyttää sopimuksen mu-

erikoistunut Nurmijärvellä toimiva

SAK:n liittojen luottamusmies- ja

Kiljavalla keskitytään rakennusalan

si ja toiminta jatkuu sekä monipuo-

kaan myös yliopiston teatterin, jour-

Kiljavan opisto ja Voionmaan opis-

työsuojeluvaltuutettujen alueellisen

ja eräoppaiden, Tampereella media-

listuu elokuusta lähtien yliopiston

nalismin, radion ja television harjoi-

to yhdistyivät vuodenvaihteessa. Kil-

koulutuksen kasvuun paikallisen so-

alan ja kuvallisen ilmaisun ammatti-

tiloissa. 

tustiloja.

javan opiston näkökulmasta Tampe-

pimisen mahdollisesti lisääntyessä.

tutkintoihin.

Voionmaan koulutuskeskuksessa

reen yliopiston kanssa alkava yhteis-

Opetusministeriö laajensi vuoden-

Kiljavan ja Voionmaan opistot yh-

voi elokuusta lähtien opiskella jo pa-

työ avaa mielenkiintoisen yliopisto-

vaihteesta lähtien Kiljavan opiston

distettiin sulauttamalla kansanopis-

Kiljavan opisto valmistautuu
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OSASTOT TOIMIVAT
Pohjoisen energia- ja sähköalan
työntekijät osasto 004 ry
Kevätkokous pidetään Villa Willamossa lauantaina 19.3.2016 klo 12.00.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Volttipäivien järjestelytoimikunnan
järjestäytymiskokous os. 19 kanssa
klo 13.30. Pilkkikilpailut klo 14.30.
Hyvät palkinnot! Makkaranpaistoa
ja sauna. Katsokaa myös osaston kotisivut! Iijoelta tulevat, ilmoitus
myös majoitustarpeesta. Tiedustelut
martti.myllykangas@gmail.com ja
puh. 040 739 2034.
011 Tampereen Seudun
Sähköalantyöntekijät ry
Osaston 011 perinteinen pilkkikilpailu 13.3.2016 Ensilässä klo 9 alkaen. No niin pilkkimiehet, pilkkirensselit kuntoon, matopurkit taskuun ja
kohti Ensilän rantasaunaa. Ei ennakkoilmoittautumista. Kilpailusarjat:
yleinen, nuoret ja naiset. Paikalle saa
saapua omaan tahtiin. Paikan päällä
kahvia, makkaraa, virvokkeita ja kohokohtana sauna lämpöisenä. Tervetuloa rentoon pilkkikisaan yhdessäolon
merkeissä. Terveisin vapaa-ajan jaosto, 050 468 4585.
013 Hyvinkään Sähköalantyöntekijäin ammattiosasto ry
Hyvinkään Sähköalantyöntekijäin ammattiosaston kevätkokous pidetään
Hyvinkäällä ravintola Harlekiinissä
7.4.2016 klo 17.00 alkaen. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Osasto tarjoaa päivällisen. Tervetuloa!
016 Haminan Sähköosasto ry
Kevätkokous 15.3.2016 klo 18.00
hallitus jo 17.30, kokouspaikkana toimii Varuskuntakerho, Kadettikoulunkatu 3, Hamina. Tervetuloa! – Osasto
016 hallitus
018 Hämeenlinnan
Sähkötyöntekijät ry
Pilkkikilpailut Alajärvellä 5.3. Kokoontuminen Terveniemen parkkipai-

kalla klo 8.30. Joukkuekilpailu 3-henkisin joukkuein. Myös yksilökilpailu.
Pikkusuolaista ja palkintojenjako kisan jälkeen. Lisätiedot tatu.aallonvuori@ssab.com tai 050 505 2279.
Kevätkokous pidetään 30.3. klo 18
osaston toimistolla, Arvi Kariston katu
3 A 8, Hämeenlinna. Jäsenet tervetuloa.
Pöytälätkäkilpailut 6.5. klo 18 alkaen UP-ravintolan saunatiloissa. Tarjolla ruokaa, juomaa ja sauna. Lisäksi seuraamme MM-kisojen jääkiekkopeliä Suomi–Valko-Venäjä. Tervetuloa
vaikka vain saunomaan. Ilmoittautumiset tarjoilun riittävyyden takaamiseksi 25.4. mennessä tatu.aallonvuori@ssab.com tai 050 505 2279.
020 Kotkan Sähköalantyöntekijäin
Ammattiosasto ry
Perinteiset pilkkikilpailut pidetään
aurinkoisessa Kaarniemessä lauantaina 12.3.2016 klo 10–13. Pääpalkinto on viikonloppumajoitus Kaarniemessä. Palkintojen lisäksi on tarjolla makkaranpaistoa ja virvokkeiden
nauttimista. Tervetuloa koko perheen
voimalla. – Hallitus
022 Lappeenrannan Seudun
Sähköalantyöntekijät ry
Osaston pilkkikilpailut yhdessä LAP:n
kanssa. Pilkkikilpailut pidetään la
5.3.2016 klo 9.45 alkaen Lappeenrannassa Niemisenselällä. Kokoontuminen ja ilmoittautumiset Loma- ja
kokoushotelli Marjolan parkkialueella, osoite: Mikonsaarentie 15, 53300
Lappeenranta. Kilpailuaika klo 10–
13, meno- ja paluuaika +15 minuuttia. Sarjat: nuoret, naiset, miehet,
miesveteraanit + 55 v. Suurimman
tuloksen pyytänyt voittaa LAP:n pilkkimestaruuden. Myös suurin kala palkitaan. Kilpailun ja palkintojenjaon
jälkeen LAP tarjoaa lounaan Marjolan
ravintolassa (sisältää hernekeiton, leivän ja juoman sekä jälkiruoaksi pannaria ja kahvia).
Marjolasta on saatavilla myös aamukahvia ennen kilpailua, aamukahvit omakustanteisesti. Osaston sarjat:

24.3.2016 ilmestyvään Vasamaan tulevat osastojen ilmoitukset pyydämme toimittamaan
maanantaihin 14.3.2016 kello 15.00 mennessä. Toimita osastosi ilmoitus sähköisesti lomakkeella:
www.sahkoliitto.fi/jasenpalvelut/osastot-toimivat/ilmoita-tapahtumasta

Miehet, Naiset, Nuoret alle 18 v.
Suurin kala palkitaan. Tiedustelut
Asko Karppanen puh. 050 524 2056
tai sähköpostitse asko.karppanen@
gmail.com.
ASPA-kurssi. Osasto järjestää ASPA-urakkaohjelmakurssin 19.3.2016
klo 9.00–16.00, paikka hotelli Lappee.Kurssilla mukana oma kone ja
ASPA-ohjelma. Ilmoittautumiset Jani
Herranen, jani.herranen@caverion.fi,
puh. työ 050 390 1752.
Osaston kevätkokous pidetään
6.4.2016 kello 18.00 osaston kokoushuoneella Väinölänkatu 25. Käsiteltävinä asioina mm. sääntömääräiset asiat sekä muut esille tulevat asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa.
– Hallitus 2016
024 Varkauden Sähköalantyöntekijäin Ammattiosasto ry
Osaston sääntömääräinen kevätkokous ravintola Amandassa 31.3. klo 18.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen sille määräämät ja muut mahdollisesti
esille tulevat asiat. Kokouksen jälkeen
ruokailu. Tervetuloa! – Hallitus
025 Loviisan Sähköalantyöntekijäin
Ammattiosasto ry
Sääntömääräinen kevätkokous pidetään hotelli Degerbyn kokoustiloissa torstaina 17.3. klo 17.00 alkaen. Esillä sääntöjen kevätkokoukselle määräämät asiat, mm. tilinpäätös vuodelta 2015 ja vastuuvapauden myöntäminen. Kokouksen jälkeen
ruokailu! Jäsenet tervetuloa kokoukseen! – Hallitus
026 Jyväskylän Sähköalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous pidetään osaston toimistolla, Vapaudenkatu 79 A, tiistaina 1.3.2016 klo
18.30 alkaen. Esillä sääntömääräiset
ym. esille tulevat asiat.
Osaston perinteiset pilkkikisat yhdessä JAP:n kanssa pidetään lauantaina 5.3.2016 hotelli-ravintola Alban rannassa Jyväsjärvellä. Kilpailuaika klo 9.00–13.00. Ilmoittautumi-

nen alkaa klo 8.00. Sarjat: Kolme parasta henkilökohtaisessa kilpailussa
ja kolme parasta työhuonekuntaa (3
henkilöä) sekä suurimman kalan saanut palkitaan. Osasto maksaa osallistumismaksun. Kireitä siimoja.
Kutsumme osaston jäsenet puolisoineen (avec) viettämään osastomme 60-vuotisjuhlaa hotelli Laajavuoreen lauantaina 23.4.2016. Tarjolla hiukan ohjelmaa ja runsas ruokailu
juomineen. Tilaisuus alkaa klo 16.00.
Ilmoittautumiset osaston toimistolla Vapaudenkatu 79 A, tiistaisin klo
18–19.00 päivystäjälle, viimeistään
5.4.2016 mennessä, jotta ravintolalle
voi ilmoittaa osallistujamäärän. 100
ensimmäistä ilmoittautujaa pääsee
mukaan, 10 €/hlö omavastuu. Kutsu
koskee tietysti ja ennen kaikkea myös
entisten Laukaan ja puh 139 osaston
jäseniä, koska on tapahtunut yhdistymisiä. Tervetuloa.
– Hallitus
027 Mäntän Sähkötyöntekijät ry
Pilkkikilpailut lauantaina 2.4.2016
klo 10.00–13.00 Hallin Rantasauna, Haukilahdentie, Halli. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Sääntömääräinen kevätkokous lauantaina 2.4.2016 klo 14.00 Hallin
Rantasauna, Haukilahdentie, Halli.
Tervetuloa! – Hallitus
032 Pudasjärven Sähköalojen
ammattiosasto ry
Osaston sääntömääräinen kevätkokous pidetään sunnuntaina 13.3.2016
klo 11.00 Carunan tiloissa, Sähkötie
2, 93100 Pudasjärvi. Tervetuloa!
Kutsumme osaston vanhat ja uudet jäsenet tervetulleeksi viettämään
osastomme 60-vuotisjuhlaa Carunan tiloihin, Sähkötie 2, 93100 Pudasjärvi, sunnuntaina 13.3 2016 klo
12.00. Tilaisuuden lopussa ruokailu. – Hallitus
036 Kuopion
Sähköalantyöntekijät ry
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
039 Tietoliikenne- ja
Informaatiotekniikka os. 039 ry
Osasto järjestää yhdessä TSL:n kanssa, Uuden tekniikan käyttö ja hyödyntäminen kotona -kurssin. Aika
23.4.2016, paikka Säästöpankinranta 6 C, 2. krs, 00530 Helsinki. Kurssin sisältö mm. Android + Ipad esittely ja tablettien ominaisuuksien läpikäynti sekä äly-TV:n ominaisuudet.
Tarkempi ohjelma ja aikataulu lähetetään ilmoittautuneille myöhemmin.
Sitovat ilmoittautumiset 31.3.2016
mennessä opintosihteerille kari.kukkonen@kolumbus.fi tai tekstiviestillä puh. 050 500 2069. Huom. Paikkoja rajoitetusti. Tervetuloa kurssille. – Hallitus
043 Porvoon Sähkötyöntekijät ry
Seuraava kokous 17.3.2016 klo 18
Raksan toimistolla Sibelius-bulevardi
36, Porvoo. Tulevat kokoukset vuonna 2016: 14.4 kevätkokous, 12.5,
1.9, 29.9, 20.10 ja 17.11 syyskokous. Sama paikka ja aika. Tervetuloa.
– Hallitus
049 Helsingin
Sähköalantyöntekijät ry
Helsingin Sähköalatyöntekijät ry:n kevätkokous 12.4.2016 kello 17.00
Paasivuorenkatu 2 C, Helsinki 4. kerros. Kokouksessa käsitellään: Sääntöjen 7 § kohdan asiat; toimintakertomus, tilinpäätös ja hallituksen vastuuvapaus, sääntöjen 8 § kohdan mukaan; valitaan eroavan puheenjohtajan tilalle uusi puheenjohtaja, täydennetään hallitus tarvittaessa. Kokousta
ennen on kahvitarjoilu ja pientä suolaista. Tule vaikuttamaan osaston asioihin. Tervetuloa! – Hallitus
055 Riihimäen Sähköalantyöntekijäin ammattiosasto ry
Kevätkokous pidetään Riihimäellä ravintola Asema X:ssä 12.4.2016 kello 18.00 alkaen. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset jäsenasiat. Kokouksen päätyttyä on tarjolla iltapala.
056 Ikaalisten seudun
Sähkötyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous lauantaina 12.3.2016 klo 10.00 Parkanossa Kovesjärven Syväniemessä.
Käsitellään kevätkokousasiat ja kevään matkan aikataulu. Perinteiset
pilkkikilpailut alkavat klo 12.00. Sarjat: Miehet, naiset, nuoret. Kisojen
jälkeen mahdollisuus saunoa. Paikkaan voi tutustua osoitteessa www.syvilla.fi, tervetuloa! – Hallitus
057 Etelä-Pohjanmaan
Sähköalantyöntekijäin osasto ry
Sääntömääräinen kevätkokous
7.4.2016 klo 18.00 American Dinner (1. krs kabinetti), Kalevankatu 2,
60100 Seinäjoki. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa! – Hallitus
058 Joensuun
Sähköalantyöntekijät ry
Osasto järjestää ASPA-urakkalaskentakurssin 16.4.2016 klo 9.00 vanhalla Hukanhaudan koululla. Osoite
on Jakokunnantie 3, 80200 Joensuu.
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059 Lahden Sähköalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous Vuorikatu 35 C, perjantaina 8.4.2016 klo
18.00. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämiä ja muita ajankohtaisia asioita. Kokouksen jälkeen tarjolla
ruokailua ja saunomista. Paikalla yllätysesiintyjä. Kaikki osaston jäsenet
tervetuloa kokoukseen.
– Hallitus
Pilkkilpailut 27.2.2016 Kaarniemessä. Lähtö vanhan linja-autoaseman tilausajolaituri klo 7.30. Paluu
kisan jälkeen. Hernekeittoa, kahvia ja
pullaa tarjolla. Aikuiset ja lapset mukaan pilkille. Ilmoittautumiset ja lisätietoja osaston toimisto tai Pertti Simola 040 722 8621 tai Jorma Ilmoniemi 040 586 2898.
– Vapaa-ajan jaosto
060 Mikkelin
Sähköalantyöntekijät ry
Pilkkikilpailut järjestetään 12.3 klo
11.00 Ollinmäen viinitilan Villa-Maria
huvilalla, Kähköläntie 281 D, 52100
Anttola. Kilpailun jälkeen päivällinen
ja sauna.
Kevätreissu suunnataan tänä vuonna Tallinnaan pääsiäisenä eli 25.–
27.3., majoitus Sokos Hotel Virussa
ja buffetlounas laivalla menomatkalla. Matkan omavastuu on 50 €. Reissupaikkoja kahdelletoista, jotka täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumiset sihteerille 10.3. mennessä, puh. 050 327 3582. – Vapaaajan toimikunta
067 Kokkolan Seudun
Sähköalantyöntekijät ry
Kevätretki Leville 22.4.–24.4.2016.
Osallistumismaksu 75 €, joka sisältää
majoittumisen 2hh huoneissa kylpylähotelli Levitunturissa, kylpyläliput, illallisen sekä matkat linja-autolla. Lisätietoja Jarkko Kolppaselta, puh.
050 549 8875. Viimeinen ilmoittautumispäivä 4.4. Sitovat ilmoittautumiset tekstiviestillä tai sähköpostilla
osoitteeseen sihteeri67@gmail.com.
Mainitkaa myös, jos huonekaveri on jo
valittu. Tervetuloa.
– Hallitus
069 Nuuskakairan Sähköalantyöntekijät ammattiosasto 069 ry
Vuosikokous pidetään 24.3.2016 klo
18.00 Tornionlaakson Sähkön Pellon
konttorilla, Myllytie 1. Esillä sääntömääräiset asiat.
076 Vaasan
Sähköalantyöntekijät ry
Vaasan Sähköalantyöntekijät ry 076
järjestää jäsenille kokouspäivän ris-

teilyn Wasa Linella Vaasasta Uumajaan pe 8.4.2016. Matka alkaa pe
8.4. klo 8.00 kokoontumisella terminaalissa, josta laiva lähtee kohti Uumajaa klo 9.00. Uumajan satamaan
laiva saapuu klo 12.30. Satamasta
on järjestetty bussikuljetus Uumajan
keskustaan. Laiva takaisin Vaasaan
lähtee klo 18.00 paikallista aikaa ja
perillä Vaasassa olemme klo 23.30.
Viimeinen ilmoittautumispäivä on
18.3.2016. Ilmoittautuminen tekstiviestillä Kristian Rönnholm, puh.
050 574 9229. Ilmoitathan nimesi
ja syntymäaikasi tekstiviestissä! Tervetuloa!
094 Raahen Sähkömiehet ry
Raahen Sähkömiehet ry osasto
094:n kevätkokous 12.4 2016 klo
19.00, toimitila Ratsukatu 5 E. Asiat; kevätkokousasiat, tilinpäätös, toimintakertomus, muut asiat. Tervetuloa. – Hallitus
100 Järvenpään
Sähköalantyöntekijät ry
Pilkkikisat Kaarniemessä lauantaina
5.3.2016 klo 10.00–14.30. Majoitus mökeissä ja huoneistoissa koko
viikonlopun 4.–6.3.2016 (Huom.
omat lakanat etc.). Osasto tarjoaa
muonituksen ja miedot virvokkeet
sekä 6 toukkaa / pilkkijä. Ilmoittautumiset sihteerille p. 044 425 2552
helmikuun loppuun mennessä.
Kevätkokous 6.4.2016 klo 18.00
Scandic Järvenpää, Asema-aukio,
Sinfonia-kabinetti. Käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Kokouksen
jälkeen ruokailu. Info p. 044 425
2552.
101 Ylivieskan Sähköalan osasto ry
Osaston sääntömääräinen kevätkokous pidetään 18.3.2016 klo 18.30
Ylivieskassa keskustassa, kahvila
Häggmannin kokoustiloissa. Osallistujille kahvitarjoilu kahvileivän kera.
Tervetuloa. – Hallitus
Osaston perinteinen kevätreissu
järjestetään 4.–8.5.2016 Tarttoon.
Hinta 165 e jäseniltä ja ulkopuoliset
329 e. Ilmoittautumiset ja lisätiedot
Ari-Pekka Visuri p. 040 180 8583
tai ari-pekka.visuri@kotinet.com. Ilmoittautumiset viimeistään 15.3.
mennessä!
106 Savon Sähköalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous to
17.3.2016 klo 18.00 Kuopiossa hotelli Savoniassa, Sammakkolammentie 4. Kokouksen jälkeen ruokailu.
Tervetuloa! – Hallitus
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108 Nurmeksen
Sähköalantyöntekijät ry
Muistutus! La 26.3.2016 klo 10 alkaen eläkeläisjäsenten kokoontuminen Eskon luona Karhunpääntie
835, 75710 Karhunpää.
Kaikki muutkin jäsenet perheineen ovat tervetulleita. Pidetään
pilkkikisat, kahvitellaan ja muistellaan vanhoja.
Tarjolla mm. loimulohta, makkaraa ym. herkkuja. Karaoke myös
mahdollista, jos kuka uskaltaa. –
Hallitus
120 Vanhankaupungin
Sähkömiehet ry
Osasto 120 Vanhankaupungin Sähkömiehet ry:n kevätkokous pidetään
8.4.2016 klo 15.00 liiton tiloissa
Paasivuorenkatu 2 C, Helsinki. Kokouksen jälkeen Tallinnan risteily.
Risteilylle ilmoittautumiset Päiville 5.3.16 mennessä puh. 050 453
0407.
144 Varkauden Seudun
Asennussähkömiehet ry
Osaston pilkkikisat 19.3. Lähtö Taulumäen torilta klo 8.00. Tervetuloa!
165 Päijänteen
Sähköalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous pidetään 10.3.2016 klo 18.00 Sysmässä ravintola Uotissa. Esillä sääntöjen määräämät asiat. Kahvitarjoilu.
– Hallitus
177 Kiskoliikenteen sähkö-, tietoliikenne- ja turvalaiteammattilaiset ry
Kutsu osaston 177 kevätkokoukseen. Osastomme kevätkokous pidetään lauantaina 19.3.2016 klo
12.00 Lahdessa, hotelli Cumuluksessa. Hotelli löytyy osoitteesta
Kauppakatu 10, 15140 Lahti. Osallistuville on tarjolla ruokailu kokouksen jälkeen. Aikaisemman käytännön
mukaisesti mahdollisiin majoitusja matkakuluihin voi anoa korvausta osastolta, halvimman matkustustavan mukaisesti, kuitteja vastaan.
Eläkeläiset ovat myös tervetulleita kokoukseen. Kokouksessa käsitellään osaston sääntöjen 7 § määräämät asiat, mm. esitellään edellisen
vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös, kuullaan toiminnantarkastuslausunto, tilinpäätöksen vahvistaminen,
vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, päätetään sääntöjen 4 §:n 3 momentissa tarkoitettujen asiakirjojen toimittamisesta liitolle, määräaikaan mennessä.
Toivomme ilmoittautumisia en-

nakkoon 10.3.2016 mennessä, osastomme toimitsijalle sähköpostilla jukka.parviainen50@gmail.com, jotta
osaamme varata oikean määrän tarjoilua. – Hallitus
184 Järvi-Savon
Sähköalojentyöntekijät ry
Osasto 184:n kevätkokous 1.4. Savonlinnan Sokos Seurahuoneella klo
18 alkaen ruokailulla. Ilmoittaudu
10.3. mennessä.
Kevätristeily Tallinnaan 14.–15.5.
Kuljetus, ruokailu, hytti, omavastuu
40 €. Ilmoittaudu 1.4. mennessä.
Pilkkikilpailut Rantasalmen Kuus-

??

?

hukkalassa 2.4. klo 8 alkaen kahvilla.
Ilmoittaudu 15.3. mennessä.
Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumiset sähköpostilla tai puhelimella sihteerille kari.halinen@sssoy.fi, puh.
010 210 4817. Tervetuloa! – Hallitus

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

?

?

?

Voltti-ViSA
?
?

?

?

?

1. Mitä asioita mitataan seuraavilla yksiköillä
a) Pa (pascal) b) Ω (ohmi) c) W (watti)
2. Paljonko on lukujen 84 ja 21
a) erotus b) tulo c) osamäärä
3. Mitä ovat
a) ikebana b) taiji c) anime
4. Minkä eläimen rotuja ovat
a) leghorn b) ayrshire c) beagle
5. Missä bändissä soitti
a) Lemmy Kilmister b) Brian Jones c) Kurt Cobain
6. Mistä kaupungista löytyy
a) Metso-kirjasto b) Samppalinnan maauimala
c) Revontulikeskus
7. Minkä maalaisia ovat moottoripyörämerkit
a) Cagiva b) Boss Hoss c) Gas Gas
8. Kuka ohjasi elokuvan
a) Elämältä kaiken sain b) Risto Räppääjä ja Sevillan saituri
c) Viikossa aikuiseksi
9. Mitkä värit löytyy seuraavien maiden lipuista?
a) Puola b) Jamaika c) Belgia
10. Minkä automerkkien tyypinimiä ovat
a) Evoque b) F-Type c) Q-5
Vastaukset:
1. a) paine b) vastus c) teho
2. a) 63 b) 1764 c) 4
3. a) japanilainen kukkienasettelutaide b) kiinalainen taistelutaito
c) japanilainen animaatio
4. a) kana b) lehmä c) koira
5. a) Motörhead b) Rolling Stones c) Nirvana
6. a) Tampere b) Turku c) Rovaniemi
7. a) Italia b) USA c) Espanja
8. a) Mika Kaurismäki b) Timo Koivusalo c) Johanna Vuoksenmaa
9. a) valkoinen ja punainen b) musta, keltainen, vihreä
c) musta, keltainen, punainen
10. a) Range Rover b) Jaguar c) Audi

Kurssia varten pitää olla hankittuna
ASPA-lisenssi etukäteen ja oma kannettava tietokone. Kouluttajaksi tulee
Jari Kiviluoma. Kurssin järjestämisen
ehtona on vähintään 10 kurssilaisen
mukana olo. Sitovat ilmoittautumiset
4.4.2016 mennessä. Lisätiedot Kari
Heinonen, puh. 050 454 7319.
Nyt teatteriretkelle Mikkeliin! Osaston hallitus on suunnitellut teatteriretken tänä keväänä Mikkeliin. Esityksenä on Ihmisellinen mies. Retken
ajankohta on la 2.–3.4.2016. Lähtö Joensuun linja-autoasemalta klo
11.00. Paikkoja on varattu 50 kpl ja
ne täytetään varausjärjestyksessä. Varaukset ja lisätiedot Kari Heinonen,
puh. 050 454 7319.

black

Osallistu PHT:n hyvinvointijaksOlle
– Sal-lomat tukee!
cmyk

Mikäli osallistut 1.askel
aikuisille -seurantajaksolle,
ja kuulut SAK-liittoon,
SAL-lomat maksaa sinulle
takaisin omavastuun.

pms

black

Mikäli osallistut 1.askel
-perheille jaksolle,
SAL-lomat maksaa
perheellesi takaisin
50 euroa.

hae jaksolle:

www.phT.fi

Toimi näin: Kun olet osallistunut,
laita sähköpostilla tieto olitko aikuisten vai perheiden jaksolla, nimesi,
ammattiliittosi ja IBAN- tilinumerosi
osoitteeseen: pasi.ylitalo@sal-lomat.fi
Lisätietoja:
pasi.ylitalo@sal-lomat.fi
SAL-lomat maksaa avustukset
joka kuukauden 1. viikolla.
Kesäkuussa haetut avustukset
maksetaan elokuussa.
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ELLEDNINGEN

Möjlighet att påverka i representantskapsvalet
I höst väljs ett nytt represen-

som ordförande för Elektricitets-

statera att elöverföringsnäten ut-

hindra en försämring av de i ar-

tantskap för Elektrikerförbundet.

branschens proffs valförbund.

gör samhällets basinfra. Det vore

betsavtalslagen föreslagna tids-

På sitt första sammanträde i no-

Antalet representanter i det

motiverat att bevara ägandet och

bundna anställningarna samt för-

sa att den egentliga knäckfrågan i

talsparterna.
På förhand är det lätt att gis-

vember väljer representantskapet

nuvarande representantskapet

bestämmanderätten i inhemska

sämringarna gällande kollektiv-

förhandlingarna om ett samhälls-

ny styrelse för Elektrikerförbundet

är 75. I årets val kommer anta-

händer. Hur önskvärt är det att

avtalen. Trepartsgruppen, som

fördrag kommer att bli just lo-

för de följande fyra åren.

let representanter att minska nå-

driva en sån verksamhet där af-

jobbar med frågor kring lokala av-

kala avtal. Det börjar se ut som

got, eftersom antalet medlemmar

färsverksamheten bygger på en

tal, måste finna en godtagbar lös-

att skapandet av en ny typ av lo-

väljer representantskapet sin ord-

har minskat i olika avtalsbrans-

monopolställning?

ning för arbetstagarna så att det

kalavtalskultur börjar vara till och

förande och vice ordförande, för-

chers valdistrikt efter förra valet.

i förhandlingarna om arbetsmark-

med viktigare för landets reger-

bundets ordförande, förbunds-

Det minskade medlemsunderla-

Förhandlingarna om sam-

nadsfreden åtminstone i prakti-

ing än det ursprungliga kravet på

sekreterare, styrelsens ordina-

get är ett gemensamt bekymmer

hällsfördraget inleddes i slutet av

ken skulle vara möjligt att kom-

sänkta enhetsarbetskostnader.

rie medlemmar och suppleanter

för alla i Elektrikerförbundet. Vi

januari, redan för femte gången

ma i mål.

samt direktionernas ordförande

ska därför tillsammans se till att

under det senaste året. Det främ-

Möjligheten till lokala avtal

och övriga direktionsmedlemmar

alla anställda på våra arbetsplat-

sta målet är att få mera jobb, in-

utan koll för organiserade och

bland våra medlemmar som ar-

för följande fyraårsperiod.

ser som jobbar i elbranscher är

vesteringar och bättre ekonomis-

framför allt oorganiserade före-

betar i elbranscher förblev hög

medlemmar i Elektrikerförbundet

ka utsikter i Finland. Det är verk-

tag kunde leda till ett fullstän-

även under år 2015. Den totala

i framtiden!

ligen värt att sträva efter ökad

digt kaos på arbetsmarknaden

arbetslöshetsgraden bland med-

sysselsättning och mera inves-

där bara djungelns lagar skulle

lemmar i Elbranschernas arbets-

På det första mötet efter valet

Enligt Elbranschernas fackförbund rf:s stadgar gäller proportionella val med kandidatlistor. Va-

Arbetslöshetsgraden

let berör våra ca 19 500 avtals-

Häftiga höjningar av elöverfö-

teringar för att lyfta upp Fin-

råda. I praktiken innebär det att

löshetskassa uppgick till 9,3 pro-

branschmedlemmar som står till

ringspriser planeras på olika håll

land ur dyn. Det är också viktigt

bestämmelserna i kollektivavtalet

cent. Även om arbetslöshetsgra-

arbetsmarknadens disposition,

i landet. Finlands största nätbo-

att ersätta regeringens föreslag-

skulle gälla endast som rekom-

den minskat en aning ökade an-

och var och en har rätt att stäl-

lag Caruna höjer sina priser i bör-

na tvångslagar med någon an-

mendationer, och det skulle nog

talet långtidsarbetslösa (över 500

la upp som kandidat i valet. Där-

jan av mars med i snitt en tredje-

nan lösning. Tvångslagarna skul-

inte ligga i någons intresse. Även

dagars arbetslöshet) alltjämt.

för hoppas jag personligen att ni

del av de nuvarande överförings-

le behandla löntagarna väldigt

utgående från de nuvarande kol-

utövar er rätt. Endast genom att

priserna. Jag trodde inte mina

ojämlikt.

lektivavtalsbestämmelserna skul-

HANNU LUUKKONEN

delta i valet kan du påverka Elek-

ögon när jag öppnade brevet från

Under förhandlingarna borde

le man på arbetsplatserna kun-

Förbundssekreterare

trikerförbundets val av personer

bolaget och såg den häftiga höj-

man absolut även komma överens

na komma överens om många sa-

för olika uppdrag och förbundets

ningen.

om huvudlinjerna för utvecklan-

ker om det bara fanns vilja och

det av lokala avtal och för att för-

framför allt förtroende mellan av-

framtida linje. Själv jobbar jag

Så här efterklokt kan man kon-

Kampen i Nokianvirran Energia
– förtroendepersonerna fick sparken
N

okia kraftverks långvariga ar-

Vardera har en 40-årig karriär på

betstagare blev arbetslösa när

kraftverket bakom sig liksom även en

uppdrag.
Tillsammans med förtroendeperso-

kraftverkets ägarbolag omändrades

lång och tuff erfarenhet även av för-

nerna har Elektrikerförbundet utrett

till Nokianvirran Energia Oy år 2015.

troendeuppdrag. Förtroendepersoner-

händelserna på kraftverket i Nokia.

I samma veva upphörde även an-

na har aktivt drivit de anställdas in-

Elektrikerförbundets jurist Mira

ställningen för Kimmo Salonen, hu-

tressen och upplever att de hamnat i

Snellman ser kännetecken på över-

vudförtroendeperson för arbetsta-

skottlinjen på grund av sin ställning.

låtelse av rörelse i fallet Nokianvirran Energia.

garna på Maintpartner Oy samt för

– Även om NVE till Maintpartner

Juha Hurme, deras arbetarskydds-

Det hände vid forsen

fullmäktige.

När Hurme och Salonen som unga

Oy:s förtroendepersoner hade sagt

män började jobba på kraftverket

att det inte gäller överlåtelse av rö-

detta arrangemang kringgick det fak-

stod det Fortum på overallen. Däref-

relse, talar många fakta för att fal-

tum att det egentligen gällde en

ter har texten bytts flera gånger, men

let uppvisar klara tecken på överlå-

överlåtelse av rörelse, då alla Maint-

jobbet har förblivit detsamma innan-

partner Oy:s anställda borde ha över-

för kraftverkets väggar.

Arbetstagarna anser att man med

gått till Nokianvirran Energia Oy som
gamla arbetstagare.
– Sedan början av året har vi va-

telse av rörelse. Verksamheten har

De uppsagda förtroendepersonerna Juha Hurme och Kimmo Salonen ämnar anhålla om rätt-

hela tiden drivits på samma ställe,

Nu senast har Maintpartner Oy

shjälp av Elektrikerförbundets styrelse för att dra ärendet inför rätta om det inte kan lösas

med samma produktionsmedel och

stått för produktionen av drifts- och

genom förlikning. Förbundets jurist Mira Snellman undersöker uppsägningarnas laglighet.

verksamheten har även fortsatt oavbrutet. Även en betydande del av ar-

underhållstjänsterna på Nokia kraft-

rit "friherrar", förklarar Nokia kraft-

verk, som först ägdes av Leppäkos-

viceavtal upphörde dock den 31 de-

ställdas alla semestrar, berättar Hur-

betskraften har förblivit densamma,

verks långvariga anställda och förtro-

ken Sähkö Oy och sedan av Nokian-

cember 2015 när kraftverkets nya

me.

dvs. Maintpartner Oy:s personal har

endepersoner Kimmo Salonen och

virran Energia Oy, utgående från ett

ägare Nokianvirran Energia Oy fram-

Juha Hurme.

serviceavtal. Maintpartner Oy:s ser-

över beslutade att själv ta hand om

examen vid sidan av jobbet, testa-

tjänsterna. Genom öppen ansökan

de sin arbetsmarknadsduglighet och

anställde bolaget personal till kraft-

sökte sitt gamla jobb, men fick mär-

ställningen med anställningsvillko-

verket.

Text OCH BILD: rIITTA KALLIO



Enligt 1 kap. 10 § i Arbetskraftslagen avses med överlåtelse av rörelse
överlåtelse av ett företag, en rörelse, en sammanslutning eller en stiftelse eller en funktionell del därav till en annan arbetsgivare, om den rörelse som överlåts och som bedrivits som huvud- eller sidoverksamhet eller
den överlåtna delen efter överlåtelsen förblir oförändrad eller likartad.

22

VA S A M A 2 / 2 0 1 6

Salonen, som avlade kraftverks-

de facto övergått i Nokianvirran Energia Oy:s tjänst.
– Vid överlåtelse av rörelse ska an-

ka att aktiviteten inte uppskatta-

ren förbli i kraft oförändrad, endast

– Maintpartner blev tvungen att

des. Överraskande nog var Salonen

arbetsgivarsubjektet byts. Om det

säga upp de anställda och NVE lade

den enda av de tidigare arbetstagar-

gäller en överlåtelse av rörelse bor-

ut jobben att sökas på nytt. Alla var

na i kontrollrummet som ansökte om

de Nokianvirran Energia Oy ha låtit

tvungna att söka sina gamla jobb,

jobb på Nokianvirran Energia Oy och

Maintpartner Oy:s anställningar fort-

som nya arbetstagare sades det.

som inte anställdes på nytt av No-

sätta, och då hade bolaget även an-

Samtidigt byttes kollektivavtalet ut

kianvirran Energia Oy. Ingen bland

svarat för avslutade anställningar för

till ett billigare. Lönenivån sjönk vä-

den nuvarande personalen på kraft-

de arbetstagare som bolaget inte an-

sentligt och samtidigt brann de an-

verket har vågat ta sig an förtroende-

ställde, konstaterar Snellman. 

Sähköliitto
hakee
kesätyöntekijää

Jakokeskusten rakenteen ja turvallisuuden perusteos

Työntekijän tehtävänä on markkinoida Sähköliiton
jäsenyyttä ammattiin valmistuneille.
Työsuhde alkaa 16.5.2016 ja päättyy 19.8.2016.
Työhönottopaikkana on Tampere.

Sähkökeskukset

SFS-käsikirja 640

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää
• ammattiyhdistysliikkeen ja järjestötoiminnan tuntemista
• esiintymis- ja vuorovaikutustaitoja
• kykyä ilmaista itseään suullisesti ja kirjallisesti
• yleisimpien Windows-pohjaisten toimistosovellusten
hallintaa
• molempien kotimaisten kielten hallinta katsotaan eduksi

1. painos, 2016. 369 sivua. A4-koko. Hinta 195 € (+ alv 10 %)
Korvaa SFS-käsikirjan 154 2. painoksen 2005.
SFS-käsikirja 640 on tarkoitettu kaikille, jotka ovat tekemisissä jakokeskusten hankinnan,
suunnittelun, valmistuksen ja asentamisen kanssa. Jakokeskusvalmistajille se on välttämätön
työväline, mutta hyödyllinen myös keskuksen tilaajille, sähkösuunnittelijoille ja -urakoitsijoille.
Nyt voit hankkia kaikki englanninkieliset sähköalan julkaisut SFS:stä:
• eurooppalaiset SFS-EN-standardit
• kansainväliset IEC-standardit

Hakuaika päättyy 4.3.2016.
Hakemukset voi osoittaa Sähköliittoon
Juha Jumiskolle osoitteeseen
Paasivuorenkatu 2 A, 00530 HELSINKI
tai juha.jumisko@sahkoliitto.fi.

• muut CENELECin ja IEC:n laatimat julkaisut kuten tekniset raportit (TR),
tekniset spesifikaatiot (TS) ja eurooppalaiset HD-asiakirjat.
Myös suomenkieliset SFS-EN- ja SFS-standardit, SFS-käsikirjat sekä muut vastaavat julkaisut
ovat edelleen saatavana SFS:stä. Löydät kaikkien sähköalan standardien tiedot SFS:n verkkokaupasta sales.sfs.fi ja voit myös tilata niitä sieltä.
SESKOn asiantuntijat auttavat edelleen standardien sisältöön liittyvissä
kysymyksissä (asiakaspalvelu@sesko.fi).

Myynti:
Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
Malminkatu 34, 00100 Helsinki
Puh. 09 1499 3353,
sales@sfs.fi, www.sfs.fi

Lisätietoja tehtävästä antaa Sähköliiton järjestöja nuorisovastaava Juha Jumisko, 050 603 06.

Sisällön valmistelu ja lisätiedot:
SESKO ry,
Särkiniementie 3, 00210 Helsinki,
Puh. 09 696 3961
palaute@sesko.fi, www.sesko.fi
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Uudet kotimaiset

mittauskeskukset

esim.

MK F1 25A ulkomittauskeskus pistorasioilla kosteantilan pinta- tai uppoasennukseen
(mökkikeskus) IP34. Keskuksessa on: 3x25A päävaroke. 3x40A pääkytkin. 5x16A voimavirta- ja 16A suko-

pistorasia, jotka on suojattu 30 mA vikavirtasuojakytkimellä. 3 kpl 16A C-käyrän sulakeautomaattia. 18-moduulin
lisäkomponenttitilan lisäksi tilavaraus ylijännitesuojalle. Mitat: 400x800x170 mm. Hinta vain 249 €

MK F2 63A 2-tariffi ulkomittauskeskus pistorasioilla kosteantilan pinta- tai uppoasennukseen. IP34. Keskuksessa on: 3x63A päävaroke. 3x80A pääkytkin. 5x16A voimavirta-

ja 16A sukopistorasia, jotka on suojattu 30 mA vikavirtasuojakytkimellä. 3 kpl 16A C-käyrän
sulakeautomaattia. 18-moduulin lisäkomponenttitilan lisäksi tilavaraus ylijännitesuojalle.
Mitat: 400x800x170 mm. Hinta vain 285

Ko t i m a is e t F i n n p a r tti a k e s k u k s e t

€.

esim.
Ryhmäkeskukset taustalevyllä ja ovella pinta-asennukseen. IP20. Keskuksissa on
3x40A pääkytkin. 4-napainen 30 mA vikavirtasuoja. Erilliset nolla-ja suojamaakiskot riittävällä
liitinmäärällä. Pääkomponentit ovat GE:n valmistamia.
RK 9 AV varustettu 3 kpl C10A, 6 kpl C16A sulakeautomaatilla ja 8 varatilalla. Mitat: 287x361x112 mm,
hinta 1-9 kpl 124 € /kpl tai yli 9 kpl 119 € /kpl.
RK 15 AV varustettu 7 kpl C10A, 8 kpl C16A sulakeautomaatilla ja 14 varatilalla. Mitat: 287x486x112 mm,
hinta 1-9 kpl 148 € /kpl tai yli 9 kpl 143 € /kpl.
RK 24 AV varustettu 12 kpl C10A, 12 kpl C16A sulakeautomaatilla ja 17 varatilalla. Mitat: 287x651x112 mm,
hinta 1-9 kpl 192 € /kpl tai yli 9 kpl 187 € /kpl.
RK 30 AV varustettu 15 kpl C10A, 15 kpl C16A sulakeautomaatilla ja 11 varatilalla. Mitat: 287x651x112 mm,
hinta 1-9 kpl 218 € /kpl tai yli 9 kpl 212 € /kpl.

Tutustu yli sataan erilaiseen, laadukkaaseen ja edulliseen varastoimaamme
kotimaiseen keskukseen verkkokaupassamme www.finnparttia.fi
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Hinnat ALV 0%

Joutnantie 76, 25500 Perniö, puh 02 72 72 00, www.finnparttia.fi
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QPD - Quickon Power Distribution

Säästä 80 %
kytkentäajasta!

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.

Tee aloite ja ota käyttöön!

© PHoenIx ConTaCT 2016
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Lisätietoa (09) 350 9020,
myynti@phoenixcontact.com tai
www.phoenixcontact.fi/QPD

