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Sähköliiton edustajiston vaalissa 16.-30.9. 2016 
valitaan edustajat Edustajistoon ja Sähköalojen 

työttömyyskassan edustajistoon seuraavalle 
nelivuotiskaudelle.

Asettumalla ehdokkaaksi tai äänestämällä voit vaikuttaa 
oman liittosi päätöksentekoon. Edustajisto käyttää ylintä 

päätösvaltaa Sähköliitossa.

Marraskuun Edustajistossa valitaan liiton puheenjohtaja, 
liittosihteeri, hallitus ja johtokunnat. Näissä vaaleissa siis 

päätetään, ketkä johtavat Sähköliittoa seuraavat neljä 
vuotta ja mihin suuntaan.

Aktiivisuutesi on tärkeää, sillä jäsenissä on Sähköliiton 
voima. Mitä useampi on mukana, sitä vahvempaa 

edunvalvontaa liitto voi tarjota sähköammattilaisille!

Äänestä ja voita matkalahjakortti tai muuta mukavaa! 
Äänestämällä olet mukana arvonnoissa.

SÄHKÖ YHDISTÄÄ!
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Sopimusalat pohtivat kikyä

Satoja sähkötapaturmia tietoon

Kesän kisat kutsuvat

Työväen historiaa esille

Puheenjohtajakisa käyntiin

Kuukauden kuva

Paavo on parasta

Kaarniemi kuntoon 

Jäsenpalvelut 

Monia jäsenetuja 

Työttömyyskassa 

Kurssit  

Osastot toimivat 

Elledningen 

VUODEN 2015 tilinpäätös oli 

Sähköliitolle voitollinen tilikau-

den ylijäämän ollessa noin 56 000 

euroa, vaikka jäsenmaksutuotto-

jen kehitys jäikin hieman budje-

tista. Liiton voitollisen tilinpäätök-

sen mahdollistivat kustannusten 

hallittu kehitys ja sijoitustoimin-

nan tuotot. Työttömyysaste oli 9,3 

prosenttia, kun se edellisenä vuon-

na oli 10,5. Suunta on siis parem-

paan päin.

KUSTANNUKSET kokonaisuudes-

saan pysyivät budjetoidussa. Posi-

tiivinen kustannuskehitys vuodes-

ta 2008 lähtien on mahdollistanut 

sopeutumisen pitkään jatkunee-

seen tiukkaan taloudelliseen tilan-

teeseen, kun työttömyys on lisään-

tynyt ja jäsenmaksutuottojen kehi-

tys hieman heikentynyt. 

Liiton jäsenmaksutuotot ovat 

vuodesta 2008 kehittyneet hei-

kosti, mutta myös kustannuksia on 

karsittu merkittävästi. Tällä yhtä-

löllä olemme vaikeinakin aikoina 

onnistuneet pitämään jäsenmaksu-

prosentin vakioituna 1,4 prosentin 

tasolla, vaikka työttömyyskassan 

prosentti on vaihdellut välillä 0,25 

– 0,40.  Kuluvana vuonna jäsen-

maksuprosentti on kuitenkin nos-

tettu 1,45 prosenttiin, jotta työt-

tömyyskassan rahoitus olisi riittä-

vä. Työtaistelukassan jäsenmaksua 

taas on tämän vuoden osalta las-

kettu 0,03 prosenttiin.

Tuore tieto jäsenrekisteristä ker-

too, että Sähköliiton jäsenhankin-

takampanja on tuottanut tulos-

ta. Ensimmäinen vuosineljännes 

on tuonut liittoon reilusti yli 300 

maksavaa jäsentä eri sopimusaloil-

ta. Myös oppilasjäseniä liittyy lii-

ton jäseneksi pitkin vuotta lupaa-

vaan tahtiin.

HENKILÖSTÖKULUISSA tapah-

tui viime vuonna piikki ylöspäin, 

vaikka henkilöstön määrä on pyrit-

ty pitämään nykyisellä tasollaan. 

Kokoaikaisen henkilöstön määrä 

on lisääntynyt yhdellä edelliseen 

vuoteen verrattuna, ollen nyt 39. 

Vuoden 2014 henkilöstökulujen 

vertailutieto sisälsi paljon poikke-

uksellisia poissaoloja ja uusia rek-

rytointeja, nämä selittävät henki-

löstökulujen kasvua.

Henkilöstökulujen osuus jäsen-

maksutuotoista on vuosina 2008-

2015 liikkunut 43 ja 54 prosen-

tin välillä. 

Henkilöstön keski-ikä on edel-

leen varsin korkea, eli 50 vuotta ja 

keskimääräinen palveluaika on 15 

vuotta. Henkilöstön ikärakennet-

ta on pyrittävä aktiivisesti nuoren-

tamaan, sillä vuoteen 2026 men-

nessä nykyisestä henkilöstöstä elä-

köityy kaksi kolmasosaa. Onnek-

si muutama nuorikin on jo palkat-

tu taloon.

LIITON sijoitustoiminnan tuotot 

olivat yhteensä noin 4,9 miljoo-

naa euroa ja sijoitustoiminnan ku-

lut lähes 1,1 miljoonaa euroa, net-

totuottoa siis 3,8 miljoonaa euroa.  

Sijoitustoiminnan tulos oli hyvä, 

ja osasimme oikeaan aikaan muo-

kata salkkujen rakennetta. Lisäksi 

myimme kymmenen vanhaa sijoi-

tusasuntoa Lappeenrannassa, Hel-

singissä ja Tampereella. 

Sijoitustoiminnan tuottoja tarvi-

taan kattamaan jäsenten työtais-

teluavustukset sekä säästö-osuus-

palautukset. Vuonna 2015 mak-

soimme työtaisteluavustuksia noin 

tuhat euroa ja säästöosuuspalau-

tuksia jäsenille yli puoli miljoo-

naa euroa.

Vaikka työttömyysaste on alku-

vuonna kääntynyt laskuun, jäsen-

maksutuoton ei oleteta kuitenkaan 

oleellisesti kasvavan. Näin muo-

doin kustannusten nousullekaan 

ei ole siis varaa. Tiukka talousku-

ri siis jatkuu.

MARKETTA TOIKKONEN

talouspäällikkö

VASAMA 4
Kannen kuvassa Jarmo Villanen ja Beatboxer

Kuva: Riitta Kallio

Julkaisija: 

Sähköalojen ammattiliitto ry 

Elbranschernas 

fackförbund rf. 

Postiosoite: PL 747 

33101 Tampere 

Puhelin: 03 252 0111 

Faksi: 03 252 0210 

Sähköpostiosoite: 

vasamalehti@sahkoliitto.fi 
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Päätoimittaja: Martti Alakoski 

Vastaava toimittaja: Riitta Kallio 

Toimittaja: Jonna Heiniluoma 

Ulkoasu ja taitto: Jari Mattila  

Palkansaajalehdet – 
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PALE ry:n jäsen

Noudatamme Julkisen sanan neu-

voston määrittelemää hyvää journa-

listista tapaa.

Painopaikka: Sanomala, Vantaa

Ilmoitushinnat tekstisivulla: 
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Tiukka talouskuri jatkuu yhä

”Tuore tieto jäsenrekisteristä 
kertoo, että Sähköliiton 
jäsenhankintakampanja 
on tuottanut tulosta.”

UPGREIDAA JÄSENYYS JA VOITA TABLETTI!  Sähköliitto arpoo neljä kertaa vuodessa uusien varsinaisiksi  

jäseniksi liittyneiden kesken tablettitietokoneen. Täytä liittymislomake sivulla 15. 
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Sähköliiton sopimusaloista säh-
köistys- ja sähköasennusala se-
kä energia, ICT- ja verkostoala 

ovat jo ehättäneet koota johtokuntan-
sa määrittelemään soveltamisneuvot-
telujen tavoitteita. Poikkeukselliseksi 
neuvotteluasetelman tekee tällä kertaa 
se, että tavanomaisista työehtosopi-
musneuvotteluista poiketen nyt ei kes-
kustella lainkaan palkoista tai muista 
korvauksista.

– Nyt listalla ovat arkisemmat asi-
at, työajan pidentämisen lisäksi pai-
kallinen sopiminen, luottamusmies-
ten toimintaedellytyksien kehittämi-
nen ja ehkä selviytymislauseke työeh-
tosopimuksiin, luettelee puheenjohta-
ja Martti Alakoski.

Kiky sähköalojen vaakakupissa
Sähköliitto on käynnistänyt 
neuvottelut siitä, miten 
kilpailukykysopimus 
voitaisiin toteuttaa sähköisillä 
aloilla. Työajan pidennys 
24 tunnilla vuodessa 
ilman palkankorotusta on 
soveltamisneuvottelujen 
vaikeimpia kysymyksiä liiton 
kaikilla sopimusaloilla.

YLEISSITOVUUS PUNTARISSA
Alakoski muistuttaa, että kilpailuky-
kysopimus on kuitenkin pienempi pa-
ha verrattuna maan hallituksen kaa-
vailemiin pakkolakeihin. Ne olisivat 
voimaan tullessaan heikentäneet työ-
ehtoja vielä rankemmin ja epäoikeu-
denmukaisemmin.

– Jos kiky-sopimusta ei kesäkuus-
sa saada voimaan, maan hallitus val-
mistelee muita kilpailukykyä lisääviä 
toimia, joihin työmarkkinajärjestöillä 
ei olisi nokan kopauttamista. Toden-
näköisesti paikallista sopimista läh-
dettäisiin edistämään lainsäädännön 
kautta, mikä saattaisi pahimmillaan 
murtaa työehtosopimusten yleissito-
vuuden, Alakoski arvioi.

Hän näkee kylmänä tosiasiana sen, et-
tä kilpailukykysopimus heikentää pal-
kansaajien työehtoja ja lisää maksura-
situsta.

– Palkkoja ei koroteta ainakaan ennen 
syksyä 2017. Kikyllä tavoitellaan parem-
paa kilpailukykyä, uusia työpaikkoja ja 
julkisen talouden tasapainoa. Valitetta-
vasti se on kylmää kyytiä palkansaajille, 
mutta tarkoitus on nostaa Suomen talo-
utta ja parantaa työllisyyttä.

VAIKEITA PÄÄTÖKSIÄ
Alakoski näkee, että työtekijäjärjestöille 
kilpailukykysopimuksen haastavimpia 
kohtia on työajan pidentämisen lisäksi 
myös niin sanottu selviytymislauseke, 
joka mahdollistaa työehtosopimuksesta 
poikkeamisen kriisitilanteessa.

– Soveltamisneuvotteluissa pitää 
määrittää, missä tilanteessa ja millaisia 
joustoja työehtosopimuksesta voidaan 
tehdä yrityksen toiminnan ja työpaikko-
jen turvaamiseksi. Kuka määrittelee ja 
millä kriteereillä kriisitoimien tarpeen? 
Sähköisillä aloilla selviytymislauseket-
ta ja työehtojen heikennyksiä tuskin tul-
laan käyttämään, sillä se vääristäisi kil-
pailua. 

Muiden työntekijäjärjestöjen tapaan 
myös Sähköliitto on asettanut kiky-so-
pimuksen lopulliselle hyväksymiselle 
monia ehtoja.

– Maan hallitukselta odotamme, että 
se hautaa pakkolait, luopuu verokoro-
tuksista ja 1,5 miljardin euron lisäsääs-
töistä sekä keventää palkansaajien vero-
tusta, Alakoski muistuttaa. 

  TEKST I  JA  KUVA :  RIITTA  KALLIO

Myös sähköistys- ja 

sähköasennusalan 

johtokunta kokoontui

jo määrittelemään 

neuvottelutavoitteita.

Energia-, ICT- ja verkostoalan johtokunta 

ehätti Sähköliiton sopimusaloista 

ensimmäisenä kokoontua pähkäilemään 

sopimusneuvottelujen tavoitteita.
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JHL:n ja Uusi keskusjärjestö -hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Jarkko Eloranta painot-

taa, että hankkeen etenemisen varmistamiseksi on tärkeää, että kukin liitto ottaa selkeän kan-

nan uuteen palkansaajakeskusjärjestöön viimeistään 1. ke-

säkuuta.

– Tuolloin tiedämme, kuinka moni on valmis liittymään 

uuteen keskusjärjestöön. Perusteet järjestön synnyttämi-

seksi eivät ole poistuneet mihinkään. Työnteon muodot ja 

tavat muuttuvat vääjäämättömästi nyt ja lähitulevaisuudes-

sa. Myös palkansaajien on kyettävä reagoimaan muutok-

seen.

Eloranta muistuttaa, että valmisteluja uuden keskusjär-

jestön perustamiseksi on tehty asiantuntevasti ja erittäin 

nopeasti.

Järjestön edunvalvonnan ja järjestötoiminnan tavoitteet, 

strategia, aiesopimus sekä hallintomalli ja säännöt valmis-

tuivat maaliskuun lopussa ja ne lähetettiin liittojen käsitel-

täviksi. Nyt palkansaajaliittojen tulisikin ottaa kantaa muun muassa valmisteltuun materiaaliin 

ja kommentoida sitä kesäkuun alkuun mennessä.

Liitot kokoontuvat arvioimaan tilannetta ja hankkeen etenemistä 1. kesäkuuta.

Työturvallisuuskortti-koulutusjärjestelmä on 

toiminut laajamittaisesti vuodesta 2003. Se 

kehitettiin yhteistyössä suuryritysten, työ-

markkinajärjestöjen ja vakuutusyhtiöiden kes-

ken. Kortin hallinnoinnissa ja kehittämisestä 

vastaa nykyisin Työturvallisuuskeskus (TTK).

Työturvallisuuskortti-koulutuksen tavoittee-

na on parantaa työturvallisuutta ja yhteistoi-

mintaa yhteisillä työpaikoilla. Korttikoulutus 

suunniteltiin ennen kaikkea teollisuuden ali-

hankkija- ja kunnossapitoyrityksille, mutta se 

soveltuu hyvin myös rakennusalalle, julkiselle 

sektorille, kuljetus- ja logistiikka-aloille.

– Turvallisuuden hallinta yhteisellä työpai-

kalla edellyttää tilaaja- ja toimittajayrityksil-

tä toimivaa yhteistyötä. Työturvallisuuskortti-

koulutus antaa perustiedot yhteistyöstä sekä 

työympäristön vaaroista ja työsuojelusta yh-

teisellä työpaikalla, sanoo TTK:n asiantuntija 

Mira Seppänen. 

Työturvallisuuskortti-koulutusjärjestelmä on 

vapaaehtoinen, mutta teollisuuden ja raken-

nusalan työnantajat ovat tehneet siitä käytän-

nössä pakollisen työmaalle pääsyn ehtona. 

Työturvallisuuskortti-koulutusta järjeste-

tään avoimena ja yrityskohtaisena sekä eri 

toimialoille suunnattuna. 

Työturvallisuuskortti-koulutuksen sisällön 

kehittäminen ja perusmateriaalin uudistus 

ovat parhaillaan käynnissä. Perusmateriaalia 

täydennetään alakohtaisella lisäaineistoilla. 

Työturvallisuuskortin perusasiat muodosta-

vat koulutuksen rungon, mutta yritykset voi-

vat tarpeidensa mukaan kohdentaa koulutus-

ta kehittämiskohteisiinsa.

Työturvallisuuskortti on henkilökohtainen ja 

se on voimassa viisi vuotta. Sen saa, kun on 

suorittanut päivän Työturvallisuuskortti-kou-

lutuksen ja siihen kuuluvan tentin hyväksyt-

tävästi.

Työturvallisuuskortti-koulutuksia on viikoit-

tain noin 250 ja vuosittain koulutetaan yh-

teensä noin 100 000 henkilöä.

AMMATTIPÄTEVYYDEN 

OSANA KULJETTAJILLA

Työturvallisuuskortti on saavuttanut vankan 

sijan myös kuljetusalalla tilaajayritysten vaa-

timusten ja kuorma- ja linja-autonkuljettaji-

en ammattipätevyyden jatkokoulutusten an-

siosta. 

– Kuljetusala on tekemisissä kaikkien toi-

mialojen kanssa, myös yhteisillä työpaikoil-

la, jolloin yhteisten toimintatapojen ja vastui-

den tunteminen on merkittävässä roolissa tur-

vallisen työpäivän takaamiseksi eri osapuolil-

le. Monelle kuljettajalle Työturvallisuuskortti-

koulutus saattaa olla ainoa työturvallisuuteen 

liittyvä koulutus työuralla, joten koulutuksen 

sisällön perusasioiden hallinta korostuu osana 

kuljettajan ammattitaitoa, sanoo TTK:n asian-

tuntija Petri Pakkanen.

Sähköliiton edustajisto 
käsittelee keskusjärjestö-
hanketta 28. toukokuuta

SAK:n vuoden 2016 kulttuuriapurahojen saajat on valittu. Joukossa oli kaksi sähköliittolais-

ta: Sebastian Surakka ja Santeri Lobski. Kotkalainen Surakka saa 500 euron musiikkiapura-

han. Jyväskyläläinen Lobski puolestaan saa 800 euron avustuksen teatteritaiteen harrastami-

seen.

SAK:n apurahan saa tänä vuonna 30 henkilöä ja yksi ryhmä. SAK:n kulttuurirahaston hoi-

tokunta sai yhteensä 157 hakemusta. Kaiken kaikkiaan apurahoja myönnettiin 17 000 eu-

roa. Niiden suuruudet vaihtelevat 300–1 000 euron välillä.

SAK:n kulttuurirahasto on Kansan Sivistysrahaston (KSR) erikoisrahasto. Se tukee ammat-

tiliittojen jäsenten sivistys- ja kulttuuripyrkimyksiä, yhteiskunnallista tutkimusta ja työelämän 

kehittämishankkeita.

SAK:n kulttuuriapuraha 
kahdelle sähköliittolaiselle

POSITIIVISTA KEHITYSTÄ 

SUUNNITELMALLISESTI

Työturvallisuuskortti-järjestelmällä katsotaan 

olevan positiivista vaikutusta työtapaturma- ja 

sairauspoissaolojen kehitykseen.

– Ei pelkästään kortilla, yksinään kortti ei 

ratkaise mitään, vaan tulosten aikaansaami-

seksi Työturvallisuuskortti-koulutus on osat-

tava yhdistää muuhun turvallisuustoimin-

taan, kuten turvallisuusjohtamiseen, työno-

pastukseen, turvallisuuskierroksiin, palaverei-

hin, painottaa TTK:n asiantuntija Jukka Mä-

keläinen.

– Osoituksia turvallisuuden paranemisesta 

yhteisillä työmailla on johtavista isoista yrityk-

sistä, joissa Työturvallisuuskortti on mukana 

johtamisessa, mainitsee Mäkeläinen.

Työturvallisuuskortti-koulutus on kiinteä osa 

henkilöstökoulutusta muun muassa ABB:llä, 

jossa se tuli pakolliseksi heti alusta lähtien 

vuonna 2003 asiakkaiden edellyttäessä Työ-

turvallisuuskorttia tehtaillaan.

– Huomasimme heti, että Työturvallisuus-

kortti-koulutus on erittäin hyvä perusta yhtei-

sillä työpaikoilla työskenneltäessä. Vuosien 

varrella hyöty on nähty koulutuksen sisältöä 

kehitettäessä mielenkiinnon säilyttämiseksi. 

Kehittäminen on tärkeää myös jatkossa, koska 

perusasiat hallintaan hyvin, kertoo ABB:n työ-

turvallisuuspäällikkö Paavo Hirvikoski.

– Tiedosta turvallisuus ei ole kiinni. Vii-

me vuosina olemme muissa turvallisuuskoulu-

tuksissa keskittyneet enemmän turvallisuus-

käyttäytymiseen. Työturvallisuuskortti-aineis-

toonkin sitä on saatava enemmän. Kun kaik-

ki osallistuvat, turvallisuuskulttuuri kehittyy. 

Tässä korttikoulutus toimii oivana alustana, 

Hirvikoski jatkaa.

– Työturvallisuuskortti-koulutus on lisännyt 

turvallisuustietoisuutta ja yhteistyötä eri osa-

puolten kesken yhteisillä työpaikoilla. Se on 

opettanut erityisesti puhumaan yhdessä työ-

turvallisuudesta työpaikoilla, Seppänen ko-

rostaa.

TYÖTURVALLISUUSKORTTI 

MYÖS ARKKITEHDEILLE

Työturvallisuuskorttia vaaditaan myös muil-

ta yhteisillä työmailla tilapäisestikin liikkuvil-

ta. Tällaisia ovat muun muassa suunnittelijat 

ja arkkitehdit.

– Koska tällainen tarve ilmeni ja useat toi-

mistomme arkkitehdit käyvät säännöllises-

ti työmaillaan, päätettiin järjestää kaikille täl-

lainen koulutus, kertoo miljoonas Työturval-

lisuuskortin saanut arkkitehti Tuomo Remes 

Arkkitehdit NRT Oy:stä.

Remes pitää koulutusta hyvänä kokonai-

suutena.

– Työmailla kierrellessäni huomaan kiinnit-

täväni huomiota turvallisuusasioihin aivan eri 

tavalla kuin ennen koulutusta. Enää ei myös-

kään koe nipottamiseksi sitä, että varustei-

den täytyy olla kunnossa ja että sitä myös val-

votaan tarkasti. Myös suunnittelussa tulee 

enemmän pohtineeksi, mitä mahdollisia vai-

kutuksia kullakin ratkaisulla on turvallisuus-

asioihin, Remes kertoo

Suomen suurin palkansaajakeskusjärjestö käynnistäisi pikaisesti uudelleen harmaan talouden 

torjuntaohjelman.

Harmaaseen talouteen perehtynyt ekonomisti Erkki Laukkanen painottaa, valtioneuvoston 

13.4. hyväksymässä harmaan talouden strategiapaperissa myönnetään tarve ohjelmalle, mutta 

sen synnyttämiselle ei ole tehty aikataulua tai ainakaan sitä ei ole julkistettu.

–Jos talousrikollisuutta halutaan todella vähentää, pelkkä strategia ei ole näissä olosuhteissa 

riittävä työkalu. Strategiapaperissa ei myöskään mainita viime päivinä Euroopan laajuisesti julki-

suuteen nousutta aggressiivista verosuunnittelua.

SAK pitää hyvänä, että hallitus on nostanut strategiaansa uutena teemana korruption. 

– Senkin osalta olisi kuitenkin tarpeen kertoa, miten korruptiota torjutaan. Yksi tehokkaim-

mista keinoista on epäkohdista ilmoittajien suojelun täsmentäminen laissa, Laukkanen huo-

mauttaa.

– Strategian lisäksi tarvitsemme käytännön hankkeita talousrikollisuuden torjumiseksi, sik-

si hankeohjelmalla on edelleen käyttöä. Onkin vaaraa, että menetämme torjuntaohjelmissa 19 

vuoden aikana tehdyn hyvän työn. Myös palkansaaja- ja työnantajaliittojen yhteistyötä tarvitaan. 

Onnistunut esimerkki yhteistyöstä on veronnumeron ottaminen käyttöön rakennusalalla vuon-

na 2014. 

Valtioneuvosto on tehnyt kuusi periaatepäätöstä talousrikollisuuden ja harmaan talouden vä-

hentämiseksi alkaen vuodesta 2016. Ensimmäinen torjuntaohjelma toteutui vuosina 1996–

1998 ja viimeisin 2012–2015. Myös SAK on osallistunut ohjelmien valmisteluun.

 Vuosien 2012–2015 Harmaa talous, musta tulevaisuus -kampanjasivut http://www.musta-

tulevaisuus.fi/fi/yleista

SAK palauttaisi harmaan 
talouden torjuntaohjelman

Työturvallisuuskortteja on hankki-
nut jo miljoona ihmistä. Miljoonas 
kortti luovutettiin vuodenvaihteessa 
arkkitehti Tuomo Remekselle.

Suomalaisilla jo miljoona 
työturvallisuuskorttia
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Toinen niistä on laki eräiden tuottei-
den markkinavalvonnasta. Toinen on 
laki eräitä tuoteryhmiä koskevista il-
moitetuista laitoksista. Näissä edellä 
mainituissa yleislaeissa olisi yleiset ja 
yhdenmukaiset säännökset markkina-
valvonnasta ja ilmoitetuista laitoksis-
ta.

Uuden sähköturvallisuuslain nojal-
la on lisäksi tarkoitus antaa viisi val-
tioneuvoston asetusta. 

– Myös niiden valmistelu on pitkäl-
lä ja ne on tarkoitus antaa heti sen jäl-
keen, kun sähköturvallisuuslaki on 
vahvistettu, Rapinoja lisää.

EU-DIREKTIIVIPAKETIN 
TAVOITE ON YMMÄRRETTÄVYYS
Rapinoja kertoo, että EU-tasolla uu-
det pienjännitedirektiivi ja sähkömag-
neettista yhteensopivuutta säätelevä 
direktiivi on mukautettu uuteen lain-
säädäntökehykseen eikä sektorikoh-
taisia muutoksia ole tehty. Muutoksia 
ei ole siis tehty sähkölaitteiden ja säh-
kölaitteistojen teknisiin tai turvalli-
suutta koskeviin vaatimuksiin.

– Uuden lainsäädäntökehyksen tar-
koitus on yksinkertaistaa lainsäädän-
tömallia niin, että säännellään vain 
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Uudella sähköturvallisuuslail-
la kumotaan lähes 20 vuotta 
voimassa ollut sähköturval-

lisuuslaki ja kaikki sen nojalla anne-
tut alemman asteiset säännökset. Täl-
lä hetkellä lain hallituksen esitys on 
oikeusministeriön laintarkastukses-
sa. Laintarkastuksen jälkeen esitys vii-
meistellään TEM:ssä. Esitys on tarkoi-
tus antaa eduskunnan käsiteltäväksi 
mahdollisesti toukokuussa. 

– Pienjännite- ja sähkömagneettista 
yhteensopivuutta koskevien direktii-
vien soveltaminen alkaa jäsenvaltiois-
sa 20.4.2016, joten olisi hyvä, jos edus-
kuntakäsittely sujuisi nopeasti ja uu-
si laki saataisiin mahdollisimman pi-
an voimaan sen jälkeen, kun se on hy-
väksytty ja vahvistettu, Sari Rapinoja 
toivoo.

Uusi laki tulee siis jonkin verran vii-
västymään tavoiteaikataulusta.

MISTÄ UUDISTUKSESSA ON KYSE?
– EU:n direktiivipaketissa oli mukana 
kymmenen direktiiviä ja niiden jou-

kossa sähköturvallisuuslailla toimeen-
pantavat pienjännitedirektiivi ja säh-
kömagneettista yhteensopivuutta kos-
keva direktiivi, Rapinoja kertoo. 

Valmisteilla olevalla sähköturval-
lisuuslailla on tarkoitus toimeenpan-
na pienjännitedirektiivi ja sähkömag-
neettista yhteensopivuutta koskeva di-
rektiivi kansallisesti. EU:n direktiivei-
hin perustuvan sääntelyn lisäksi ehdo-
tettuun lakiin sisältyisi myös kansal-
lista sähköturvallisuussääntelyä. 

– Sähkölaitteistojen rakentaminen 
sekä sähkölaitteiden ja -laitteistojen 
käytönaikainen turvallisuus olisi kan-
sallisen sääntelyn varassa.

EI SUURIA ASIAMUUTOKSIA
Sähköturvallisuuslain kokonaisuudis-
tus on enemmänkin lainsäädäntötek-
ninen uudistus. Suuria asiasisällölli-
siä muutoksia on esitetty melko vä-
hän. Mistään mullistavasta uudistami-
sesta ei siis ole kyse.

– Iso muutos on se, että perustuslais-
ta johtuvista syistä on lain tasolle nos-
tettu nyt paljon asioita alemman as-
teisesta lainsäädännöstä, Rapinoja se-
lostaa. Se on lisännyt pykälien määrää 
laissa ja vastaavasti se on voinut vä-
hentää pykäliä asetuksista. Sähkötur-
vallisuuslakiluonnoksessa on 122 py-
kälää, kun voimassa olevassa sähkö-
turvallisuuslaissa niitä on 64. 

Uuden sähköturvallisuuslain sovel-
tamisalaa on pyritty selkeyttämään 
erottamalla hissiturvallisuuslainsää-
däntö ja ATEX-laitedirektiivin toi-
meenpanosääntely omiksi erillislaeik-
seen. 

RINNALLE YLEISLAKEJA 
JA ASETUKSIA
Sähköturvallisuuslain rinnalle on esi-
tetty säädettäväksi kaksi yleislakia. 

tuotteiden olennaisia vaatimuksia. 
Tekniset yksityiskohdat määritellään 
standardeissa.

Direktiiveissä kuvataan entistä tar-
kemmin valmistajan, maahantuojan, 
jakelijan ja valtuutetun edustajan vel-
vollisuudet ja vastuut. Määritelmät, 
vaatimustenmukaisuuden arviointi-
menettely, ilmoitetun laitoksen vaati-
mukset ja velvollisuudet, markkina-
valvonnan toimenpiteet sekä CE-mer-
kinnän kiinnittäminen on yhdenmu-
kaistettu. Pienjännitedirektiivissä ei 
enää säädetä ilmoitetuista laitoksista. 

– Sääntelyä on pyritty yksinkertaista-
maan ja yhdenmukaistamaan niin, että 
samoista asioista puhutaan eri direktii-
veissä samoilla sanoilla, jottei tulkin-
nanvaraa jäisi, asiantuntija toteaa.

KANSALLISET MUUTOKSET 
VÄHÄISIÄ
Rapinojan mukaan kansalliseen osuu-
teen ei ole tarpeen tehdä kovin suuria 
muutoksia. On kuitenkin ehdotettu, et-
tä sähkölaitteistoluokitusta yksinker-
taistettaisiin. Luokitus määrittää, mi-
tä, miten usein ja kuka saa tarkastaa ja 
milloin tulee laatia kunnossapito-oh-
jelma. 

– Sähköturvallisuuslain kokonaisuudistus on enemmän lainsäädäntötekninen kuin asiasisällöllinen uudistus, 

kertoo Sari Rapinoja työpaikkansa, työ- ja elinkeinoministeriön edessä. Kuva: Jose Tabares.

Työ- ja elinkeinoministeriön vanhempi hallitussihteeri 
Sari Rapinoja saapuu toukokuussa Tampereelle 
kertomaan Sähköliiton luottamushenkilöille, mitä 
sähköturvallisuuslainsäädännön uudistus tarkoittaa. Lain 
kokonaisuudistus on osa Euroopan unionissa toteutettavaa 
laajaa tuotesääntelyuudistusta. 

Sähköturvallisuuslain 
kokonaisuudistus 
loppusuoralla 

LUOTTAMUSHENKILÖSEMINAARI 13.–14.5. 
Scandic Rosendahl, Tampere

  TEKST I :  JONNA HEINILUOMA

”ISO MUUTOS ON SE, 
ETTÄ PERUSTUSLAISTA 
JOHTUVISTA SYISTÄ 
ON LAIN TASOLLE 
NOSTETTU NYT 
PALJON ASIOITA 
ALEMMAN ASTEISESTA 
LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ.”
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Sähköiskuun on kuollut vuosit-
tain 2–4 ihmistä, ja määrä on py-
synyt samana jo parikymmen-

tä vuotta. Viime vuonna poikkeuksel-
lisesti kaksi henkilöä kuoli kiivetty-
ään junan katolle. Aiemmin tällaisia 
tapauksia on ollut yksi vuodessa tai jo-
ka toinen vuosi. Uhrit ovat useimmi-
ten nuoria miehiä.  Junaradoilla ja ra-
tapiha-alueella liikkuminen on vaa-
rallista jo pelkän junaliikenteen takia, 
mutta junan katolle tai sähköpylvää-
seen kiipeämisessä on myös sähköis-
kun vaara.  Kuolemaan johtaneen säh-
köiskun voi saada, vaikkei koskisi joh-
timiin, sillä ”sähkö hyppää”. Samanlai-
nen hengenvaara on myös voimalinjo-
jen ja muuntajien läheisyydessä.

Yksi viime vuonna tapahtunut säh-
köiskukuolema oli seurausta virheel-
lisestä sähköasennuksesta. Viemäri-
tukosta avannut putkiasentaja sai kuo-
lemaan johtaneen sähköiskun liittä-
essään sähkötyökalua kylpyhuoneen 
valaisimen pistorasiaan. Valaisimen 
johtimet oli asennettu virheellisesti, 
jolloin pistorasian maadoitusliuskat 
olivat jännitteisiä. 

VAARA VAANII MYÖS 
KOTONA JA PUUTARHASSA 
Sähköiskuun tai valokaareen liittyviä 
työtapaturmia tilastoidaan vuosittain 
lähes 600.  Turvallisuus- ja kemikaali-
viraston tietoon tulee näistä vain osa, 
esimerkiksi viime vuonna Tukesiin il-
moitettiin 115 sähkötapaturmaa. 

Sähkötapaturmia sattuu myös tutus-
sa ympäristössä, kuten kotona ja puu-
tarhassa. Usein syynä ovat vioittuneet 
sähkölaitteet, väärin kytketyt jatkojoh-
dot tai laitteiden väärinkäyttö.  Myös 
ammattitaidottomien tekemät virheel-
liset sähköasennukset tai itse korjatut 

sähkölaitteet aiheuttavat vaaratilantei-
ta ja onnettomuuksia. 

– Paras keino ehkäistä sähkötapa-
turmia on käyttöohjeiden noudatta-
minen, laitteiden hyvä huolto ja kun-
nossapito sekä kiinteiden sähköasen-
nusten ja sähkölaitekorjausten teettä-
minen sähköalan ammattilaisilla, neu-
voo Tukesin ryhmäpäällikkö Harri 
Westerlund.

LIESI ON YLEISIN 
SÄHKÖPALON AIHEUTTAJA
Sähköpaloksi kutsutaan paloa, jos-
sa syttymisenergia tulee suoraan säh-
köstä. Sen vuoksi myös liesipaloja pi-
detään sähköpaloina. Sähköstä sytty-
neitä tulipaloja kirjattiin pelastuslai-
tosten Pronto-rekisteriin viime vuon-
na yli 2500.

Eniten sähköpaloja aiheuttaneita 
laitteita olivat liedet ja uunit (959 kpl), 

valaisimet (238), kiukaat (132), mik-
roaaltouunit (73), pyykinpesukoneet 
(63) ja kylmälaitteet (56). Näiden lisäk-
si tulipaloja ovat aiheuttaneet lisäläm-
mityslaitteina käytettävät sähköpatte-
rit sekä erilaiset suuritehoisten akku-
jen latauslaitteet.  

Sähköpaloissa menehtyi viime 
vuonna 16 ihmistä. Liesipalot, kaatu-
neet tai pudonneet valaisimet hehku- 
tai halogeenilamppuineen ja väärin 
käytetyt lämmittimet aiheuttivat suu-
ren osan kuolemaan johtaneista säh-
köpaloista.

– Sähkölaitteesta alkaneen palon 
syynä on useimmiten ihmisen toimin-
ta – huolimattomuus, käyttö- ja asen-
nusohjeiden vastainen toiminta, huol-
lon laiminlyönti tai laitteen vaurioi-
tuminen. Yleisin palon aiheuttaja on 
lieden unohtuminen päälle. Kiuaspa-
loissa pyykin kuivattaminen kiukaan 
yläpuolella sekä kiukaalle kuulumat-
tomat esineet ovat tavallisimpia pa-
lon aiheuttajia. Valaisimien osalta pa-
lot ovat liittyneet joko loistevaloput-
kivalaisimiin tai tekstiilien tai muun 
palavan materiaalin joukkoon pudon-
neisiin, kaatuneisiin tai jollain tavalla 
peitettyihin valaisimiin, joissa on ollut 
hehku- tai halogeenilamppu, kertoo 
Tukesin ylitarkastaja Jukka Lepistö.

– Sähköpaloja voi ehkäistä, kun 
käyttää sähkölaitteita oikein ja huo-
lehtii niiden kunnossapidosta sekä jät-
tää asennukset ja laitteiden korjaukset 
ammattilaisille, Lepistö neuvoo. 

Lähde: www.tukes.fi

Kolme ihmistä kuoli sähköiskuun 
ja 16 menehtyi sähköpaloissa
Viime vuonna sattui kolme sähköiskukuolemaa, joista kaksi 
aiheutui junan katolle kiipeämisestä. Yksi henkilö kuoli liitettyään 
sähkötyökalun virheellisesti asennettuun kylpyhuoneen valaisimeen. 
Sähkölaitteen tai -laitteiston aiheuttamissa tulipaloissa menehtyi 16 
henkilöä.  Sähköisku- ja palokuolemat johtuvat useimmiten ihmisten 
tietämättömyydestä, varomattomuudesta tai 
virheellisestä toiminnasta.

SUURIMPIA SÄHKÖTURVALLISUUSRISKEJÄ OVAT:

 Sähkölaitteiden varomaton käyttö

 Ammattitaidottoman tekemät sähköasennukset ja muut sähköviritykset

Kunnossapidon laiminlyönti

 Varomaton toiminta ilmajohtojen lähellä tai junaradoilla

 Sähköalan ammattilaistöissä jännitteettömyyden varmistamatta jättäminen

”MUISTA VARMISTAA 
JÄNNITTEETTÖMYYS!”

– Erikoistilat kuten räjähdysvaaralli-
set ”ex-tilat” ja lääkintätilat on sulau-
tettu muihin laitteistoluokkiin, jotta 
tehdas tai muu sellainen rakennus tar-
kastettaisiin aina kokonaisuutena eikä 
sen sisällä olisi erillisiä tiloja erilaisin 
tarkastusvälein, Rapinoja toteaa.

Laitteistoluokassa 1b tarkastusväli 
lyhenisi viidestätoista vuodesta kym-
meneen vuoteen. 

– On ehdotettu myös, että määräai-
kaistarkastusten väli olisi kaikilla tar-
kastuskohteilla kymmenen vuotta, 
paitsi verkkoyhtiöiden verkoilla viisi 
vuotta. Valtuutettu tarkastaja tai val-
tuutettu laitos voisi nämä tarkastaa.

Varmennusoikeusurakointi ehdote-
taan kumottavaksi ja olemassa oleville 
varmennusurakoitsijoille ehdotetaan 
siirtymäsäännöksessä rajallista siirty-
mäaikaa. 

VASTUU SÄHKÖLAITTEISTON 
HALTIJALLE
Esitetyssä laissa ehdotetaan luovutta-
vaksi sähkölaitteistolle tehtyjen var-
mennus- ja määräaikaistarkastusten 
ilmoittamisesta rekistereihin. Uute-
na esitetään, että määräaikaistarkas-
tuksen tekijän olisi kiinnitettävä liit-
tymään tai vastaavaan tarkastustarra. 
Muilta osin jakeluverkonhaltijan re-
kisteröintivelvoite säilytettäisiin enti-
sellään.

Esitetyllä lailla korostettaisiin kun-
nossapidon merkitystä: lakiin ehdote-
taan lisättäväksi yleisvaatimus sähkö-
laitteiston haltijan vastuusta ja tarvit-
tavasta kunnossapidosta.

Esitetyssä laissa on ehdotettu tar-
kennettavaksi, milloin ei vaadittaisi 
sähkötyöoikeuksia. Sähkötöiden teke-
misen edellytyksistä voitaisiin poike-
ta tietyin edellytyksin nykylain tunte-
mien poikkeusten lisäksi tieliikenteen 
sähköajoneuvon voimajärjestelmän 
sähkötöissä, maakaapelin kaivutöis-
sä ja oppilaitoksen opetustyössä tehtä-
vissä tilapäisasennuksissa. 

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ-
VAATIMUKSET ENNALLAAN
Esitetyllä lailla ja sen nojalla annetta-
valla valtioneuvoston asetuksella on 
tarkoitus yksinkertaistaa sähköpäte-
vyyksiin edellytettävien koulutuksien 
opintopisteliitettä. Lisäksi esitetään, 
että vaadittavan työkokemuksen si-
sällöstä säädettäisiin tarkemmin. Kou-
lutuksen sisältövaatimukset on puo-
lestaan esitetty pidettäväksi nykyisel-
lään. 

Uudessa laissa ehdotetaan säännel-
täväksi tarkemmin sähköturvallisuus-
viranomaisen rekisteristä. 

– Rekisterin tietoja voitaisiin luovut-
taa sähköisen tietoverkon kautta niin, 
että kansalaisten olisi mahdollista var-
mistaa sähkötöihin käyttämiensä toi-
minnanharjoittajien, valtuutettujen 
tarkastajien, valtuutettujen laitosten ja 
pätevyydenarviointilaitoksen toimin-
nan luvallisuus, Rapinoja päättää. 
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GOLF PIRKKALA, 
VAITTINTIE 95, 33690 PIRKKALA

AVAJAISET/INFO: klo 9.30 alkaen
OHJATTU LÄMMITTELY: Golf Daddy 
Academyn Pro antaa kilpailijoille vinkkejä 
ennen kierrosta 
klo 10.00-10.30.
LÄHTÖAJAT: klo10.30 alkaen

KISAMUOTO: PB HCP, miehet keltainen 
tee, 
naiset punainen tee

SARJAT: 
1. Sähköliiton jäsenet, liiton 
henkilökunta, myös oppilasjäsenet ja 
eläkeläiset
2. Sähköliiton ammattiosastojen välinen 
joukkuekisa kolmejäsenisellä joukkueella 
(joukkueessa vähintään kaksi osaston 
jäsentä, yksi voi olla osastolaisen 
perheenjäsen, joukkueen tulos saadaan 
henkilökohtaisista tuloksista laskien).
3. Sarja jäsenten ja liiton henkilökunnan 
perheenjäsenille 
KILPAILUMAKSUT: 
55 e, sisältäen kolme Sähköliiton logolla 
varustettua palloa, väliaikatarjoilun sekä 
lounaan kisan jälkeen
45 e, kuten edellä mutta ilman lounasta

ILMOITTAUTUMINEN: 
5.8.2016 klo12.00 mennessä
S-postilla: caddiemaster@golfpirkkala.fi
Puhelimella: 010 292 6900

HUOM. OSASTON NUMERO 
ILMOITETAAN VASTA KILPAILUPÄIVÄNÄ!

PALKINNOT:
1. Sähköliiton mestaruudesta, 
kiertopalkinto
2. Sähköliiton joukkuekisasta, 
kiertopalkinto
3. Henkilökohtaiset sarjat, kolme parasta
4. Paras scratch -tulos 
5. Lähemmäksi lippua
6. Pisin draivi
7. Lisäksi arvontapalkintoja
UUTTA:
Jäsenet, jotka eivät kilpaile, ovat 
tervetulleita klubille, josta voi seurata 
kilpailua.
Päivän aikana on mahdollista kokeilla 
golfia täysin ilmaiseksi. Golf Daddy 
Academyn Pro opastaa ensikertalaisia 
klo12.00-13.00.
Keskusteluseuraa löytyy liiton 
toimitsijoista, jotka päivystävät klubin 
tuntumassa.

TIEDUSTELUT:
MIKKO KORPINEN, puh. 050 67 592
mikko.korpinen@sahkoliitto.fi

SÄHKÖLIITTOLAISTEN 
GOLF-MESTARUUSKILPAILUT 
PIRKKALASSA 12.8.2016

SÄHKÖLIITTOLAISTEN 
GOLF-MESTARUUSKILPAILUT 
PIRKKALASSA 12.8.2016

Tiesitkö, että Vierumäki upeine ulkoilumaastoineen ja supisuomalaisine järvi-

maisemineen tarjoaa liikunnallista matalan kynnyksen mukavaa koko 

perheelle! Lukemattomien liikuntalajien lisäksi siellä voi myös 

nauttia elähdyttävän hetken Day Spassa tai kulinaarista ilotu-

litusta ravintolamaailmassa. Tosiseikkailijan vie mennessään 

huvipuisto Flowpark.

Jos olet nopea, saatat vielä päästä osalliseksi tämän vuo-

den lomaosakemeiningistä! Tämän Vasaman mennessä pai-

noon Vierumäellä oli vielä pari kesäviikkoa vapaana.

Varaa oma lomasi heti*: 

www.sahkoliitto.fi/jasenpalvelut/jasenedut/lomapaikat

* Huomioithan, että varaus on sitova! Viikko-osakkeista laskutamme heti vara-

uksesi jälkeen 50 euron varausmaksun  ja kolme viikkoa ennen lomaa loppu-

suorituksen. Jos lomasi alkaa aikaisemmin, laskutamme koko summan välittö-

mästi. Muutokset ja peruutukset ovat mahdollisia vain lääkärintodistuksella. Yh-

teyshenkilö Teija Niemenmaa, puh. 050 371 8961.

SÄHKÖLIITON OMISTAMIIN 

VIERUMÄEN LOMAOSAKKEISIIN 

SISÄLTYY OIKEUS GOLFATA 

ALENNETULLA GREEN FEE 

-HINNALLA JA KÄYTTÄÄ 

MAKSUTTA GOLF CLUBIN 

ULKOTENNISKENTTÄÄ.

Lomaosakelomassa 
on meininkiä! 

SÄHKÖLIITON 
AMMATTIOSASTOJEN 
VÄLINEN 
SALIBANDYTURNAUS

 Turnaus on tarkoitettu kaikille Sähköliiton ammattiosastoille, 
 jotka vain saavat Sähköliittoon kuuluvista jäsenistään 
 joukkueen kasaan.

 Erityisluvalla mahdollista yhdistää kaksi pienempää osastoa. 

 Lupaa voi tiedustella Anssi Tarvaiselta, 
 tarvainen.anssi86@gmail.com, 
 Lahden sähköalantyöntekijät ry

 Turnaukseen mahtuu vain 16 joukkuetta, 
 joten vain ensiksi ilmoittautuneet pääsevät mukaan.

Turnauksen järjestää Lahden sähköalantyöntekijät ry, os.059, yhdessä Lahden kortteliliiga ry:n kanssa.

1.10.2016 LAHTI. ENERGIAHALLI 

SÄHKÖLIITON 
AMMATTIOSASTOJEN 
VÄLINEN 
SALIBANDYTURNAUS

SÄHKÖLIITON 
AMMATTIOSASTOJEN 
VÄLINEN 
SALIBANDYTURNAUS

Lisää aiheesta www.sahkoliitto.fi ja seuraavassa Vasamassa!

LISÄTIETOJA:
Anssi Tarvainen, 050 528 7622
tarvainen.anssi86@gmail.com
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Viime lokakuun alussa avattu www.tyovaen-

liike.fi-sivuston pilottiversio hioutuu vap-

puviikolla timantiksi, kun julkaistaan uusi 

merkkivuosihankkeen graafisen ilmeen mukai-

nen nettiportaali. Samalla aukeaa myös odo-

tettu tapahtumakalenteri. Se listaa työväen-

liikkeen paikalliset ja valtakunnalliset tapahtu-

mat ja tilaisuudet, jotka liittyvät juhlavuosien 

muistamiseen.

SYNERGIAETUJA 

TAPAHTUMAKALENTERISTA

Pyysimme tammikuussa Sähköliiton ammatti-

osastoja ryhtymään suunnittelemaan erilaisia 

merkkipäiviin jollakin tapaa liitettävissä olevia 

tapahtumia ja toimittamaan sitten tapahtuma-

tiedot www.tyovaenliike.fi-sivuston tapahtuma-

kalenteria varten osoitteeseen tapahtumat@

tyovaenliike.fi. 

Tätä kautta tapahtumat saadaan mahdolli-

simman laajasti koko työväenliikkeen tietoon. 

Näin mahdollisimman erilaisetkin työväenliik-

keen toimijat saavat mahdollisuuden ideoida 

listalta synergiamahdollisuuksia: voimat yhdis-

tämällä voidaan tuottaa isompia ja näyttäväm-

piä tapahtumia ja kahmaista niille jopa valta-

kunnallista näkyvyyttä.

NÄIN JÄRJESTÄT TAPAHTUMAN

Ihan pystymetsästä ammattiosaston ei tarvitse 

tapahtumaansa lähteä järjestämään. Tapahtu-

mien tuottamiseen ideoita kaipaavia osastoja 

ajatellen hankkeen portaalissa julkaistaan yk-

sityiskohtainen tapahtumajärjestäjän muistilis-

ta. Listalla luetellaan kaikki keskeiset tapahtu-

man järjestämisessä huomioon otettavat asiat.

Lisäksi sivulta www.tyovaenliike.fi löytyy pu-

hujapankki, josta voi tilata tapahtumien ylei-

sömagneeteiksi esimerkiksi kiinnostavia työvä-

entutkijoita.

Ammattiosastojen omia historiaharrastajia 

varten nettiportaaliin on koottu tutkiskeltavak-

si kiehtovaa arkistoaineistoa yli sadan vuoden 

ajalta. Aineisto sisältää huikean määrän esi-

neitä, valokuvia ja muistitietoa – aitoja aartei-

ta koko työväenliikkeen kaarelta. 

Suomen merkkivuodet 2017–2018 lähestyvät

Sähköliitto mukana 
myös rahoittajana?
Tammikuun Vasamassa 
esitelty Työväenliikkeen 
2017–2018-merkkivuosihanke 
on edennyt isoin harppauksin. 
Kulupuoli alkaa hahmottua, 
historiasta ja tulevien 
merkkivuosien vietosta tietoa 
tarjoava nettiportaali on 
julkaisua vaille valmis ja 2017 
avautuvan Vapauden museon 
käsikirjoituskin on jo pitkällä.

Sähköliitto on ollut alusta as-
ti mukana Työväenliikkeen 
2017–2018-neuvottelukunnas-

sa, joka perustettiin vuonna 2014 koor-
dinoimaan työväenliikkeen merkki-
vuosihanketta. Nyt Sähköliiton halli-
tus on tehnyt päätöksen myös rahoituk-
seen osallistumisesta: liitto laittaa pot-
tiin 9000 euroa sillä ehdolla, että myös 
muita ammattiliittoja saadaan mukaan.

Hankkeen työrukkasen, Työväen-
museo Werstaan johtaja Kalle Kallion 
mukaan muutama liitto on jo sitoutu-
nut jakamaan yhteisen ponnistuksem-
me kustannuksia. Hektisen työmarkki-
nakevään johdosta suurin osa ei tosin 
ollut vielä huhtikuun alussa antanut 
vastaustaan. Siispä seuraavaksi Kalli-
on kalenterin täyttää uusi liittokierros.

TÄHTÄIMESSÄ 317 000 EUROA 
– Rahoituksen hankinta on edennyt 
kohtalaisen hyvin vaikkei maaliin ole 
ihan vielä päästy, toteaa Kalle Kallio 
neuvottelukunnan kevätkokouksessa.

Suurimpia rahoittajia ovat tällä het-
kellä itsenäisyyden juhlavuoden Suo-
mi 100 -hanke, Palkansaajasäätiö, Kan-
san Sivistysrahasto, Turva, Riihi Sää-
tiö, Museovirasto ja SAK.

Tavoitteena on saada kokoon 317 000 
euroa. Tällä hetkellä suostuttelun koh-
teena ovat siis liitot, mutta myös am-
mattiosastoille ja yhdistyksille suun-
natun rahankeräyskampanjan mah-
dollisuutta on väläytelty.

JOUSTOVARA MUSEOSSA 
JA MARKKINOINNISSA
– Varmaa on, että tämä hanke toteute-

taan, Kalle Kallio painottaa. 
Vappuviikolla avautuva työväen-

liike.fi-portaali on jo hyvällä mallil-
la. Myös Suomen itsenäisyyden juhla-
vuonna Tampereelle Työväenmuseo 
Werstaan tiloihin perustettava Vapau-
den museo hahmottuu täysipäiväises-
ti museotyöntekijöiden aivoissa ja tie-
tokoneiden näytöillä. Kahdeksantunti-
sen työpäivän satavuotisjuhlapäivänä 
27.11.2017 aukeavassa näyttelyssä hyö-
dynnetään monipuolisesti uutta mu-
seotekniikkaa.

– Joustovara löytyy Vapauden muse-
on näyttelyn laadusta ja markkinoin-
nista. Jos rahaa onnistutaan kerää-
mään kaavailtua enemmän, sitä näyt-
tävämpää jälkeä on luvassa, Kalle Kal-
lio lupaa. 

Työväenliikkeen merkkivuosihankkeen työrukkasena toimii suomalaisten työväen-

perinnelaitosten eli Työväenmuseo Werstaan, Kansan Arkiston ja Työväen Arkis-

ton työntekijöistä koostuva työryhmä. Heitä koordinoi 2014 perustettu Työväenliikkeen 

2017–2018-neuvottelukunta, jossa myös Sähköliitto on alusta asti ollut edustettuna. 

Monien yksittäisten ammattiliittojen lisäksi neuvottelukunnassa on mukana myös SAK 

keskusjärjestönä sekä sivistysjärjestöjä, puolueita, säätiöitä ja yrityksiä.

Työväenliike.fi 
avautuu vappuviikolla

  TEKST I :  JONNA HEINILUOMA

– Toivoisin, että Sähköliiton ammattiosastot 

ilmoittaisivat www.tyovaenliike.fi-sivustolla 

tapahtumista, joiden voidaan katsoa liippaavaan 

läheltä satavuotisteemaa, Kalle Kallio muistuttaa. 

Kuva: Jonna Heiniluoma

Köyhälistö liittykää yhteen! Vappumerkki vuodelta 1907. 

Kuva: Työväenmuseo Werstas

Ilmoita ay-tapahtumista! Hae tapahtumaideoita!

SAK:n yhteislakko vuonna 1986. Lakkotilaisuus 

Tampereen keskustorilla. Kuva: Veikko Seppänen.

Työväenliike.fistä löytyy valtavasti materiaalia työväen-

liikkeen historiasta, vinkkejä tapahtumajärjestäjille

 ja tapahtumakalenteri.
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Puheenjohtajaehdokas 
nimettiin vaaliristeilyllä

Sähköliiton Edunvalvonnanteki-
jöiden ryhmä nimesi huhtikui-
sella vaaliristeilyllään puheen-

johtajaehdokkaaksi liiton neuvotte-
lupäällikkö Tero Heiniluoman. Istu-
va puheenjohtaja Martti Alakoski jää 
eläkkeelle marraskuun edustajiston 
kokouksen jälkeen.

Tampereella asuva, 45-vuotias Hei-
niluoma on toiminut aluk-

si liiton lakimiehenä 

ja viime vuodet neuvottelupäällikkö-
nä  ja edunvalvontaosaston esimiehe-
nä. Martti Alakoski luonnehtii Heini-
luomaa luontevaksi ja päteväksi Säh-
köliiton puheenjohtajaehdokkaaksi, 
vaikka miehellä ei sähköalan taustaa 
olekaan.

– Puheenjohtajalta ei edellytetä säh-
köosaamista, sen sijaan pykälien tun-
temus ja neuvottelukokemus ovat var-
masti eduksi, kun jatkuvasti työehto-
sopimusten kanssa ollaan tekemisis-
sä, Alakoski arvioi.

Hän uskaltaa luottaa Sähköliiton 
luotsaamisen Heiniluoman käsiin. 

– 12 vuotta liiton palkkalistoilla vai-
kuttanut ”manselaispoika” on asialli-
nen ja osaava vaihtoehto, jonka rau-
hallinen olemus herättää luottamus-
ta niin työntekijöissä kuin työnantajis-
sakin.

LINJAPUHE SELVENSI PELIÄ
Tero Heiniluoma linjasi kantojaan 
puolen tunnin mittaisessa vaalipu-
heessaan. 

– Sähköliiton Edunvalvonnantekijät 
on ollut enemmistönä liiton hallinto-
elimissä koko Sähköliiton 60-vuotisen 
historian ajan, Heiniluoma kertoi lisä-
ten, että Sähköliiton Edunvalvonnan-
tekijöiden yhteistyöhakuinen, lakkoi-
lun sijasta sitkeään neuvottelemiseen 
tähtäävä linja on kaikissa Sähköliiton 
vaaleissa palkittu vaalivoitolla.

– Sähköliiton Edunvalvonnanteki-
jöiden ajatus- ja toimintatavat ovat 
osoittautuneet kestäviksi jopa keskus-
järjestötasolla, Heiniluoma totesi vii-
taten ehkä tunnetuimpaan Sähköliiton 
Edunvalvonnantekijään, SAK:n pu-
heenjohtajaan Lauri Lylyyn, joka siir-
tyi SAK:hon Sähköliiton puheenjohta-
jan tehtävistä. Heiniluoma toivoo, et-
tä hänet aikanaan Sähköliittoon pal-
kannut Lyly olisi tartuttanut häneen 
edes osan määrätietoisuudestaan ja 
peräänantamattomuudestaan.   

Heiniluoma myös paljasti, että 
hän aikoo puheenjohtajana edis-
tää edustajiston jäsenten yhteen-
kuuluvuutta tuplaamalla edus-
tajiston sääntömääräisten ko-
kousten määrän.

– Nykyisten sääntöjemme 

mukaan edustajiston jäsenelle ehtii 
nelivuotiskaudessa kertyä perin vähäi-
nen, vain neljän kokouksen kokemus, 
mutta kahden vuosittaisen kokouk-
sen myötä edustajiston jäsenten mah-
dollisuudet syventyä asioihin ja vaih-
taa ajatuksia toistensa kanssa merkit-
tävästi moninkertaistuisivat, mikä on 
koko jäsenistön etu, Heiniluoma pe-
rusteli ajatuksiaan.

KILPAILEVAT RYHMÄT 
ODOTTELEVAT VIELÄ
– Sähköistenalojen ammattilaisten ar-
vomaailmaan ei kuulu tässä vaihees-
sa meneillään olevaa vaalivuotta pu-
heenjohtajaehdokkaan/ehdokkaiden 
nimeämistä, sanoo ryhmän puheen-
johtaja, liittosihteeri Hannu Luukko-
nen. 

Hän painottaa, että Sähköistenalojen 
ammattilaiset keskittyvät tällä hetkellä 
vain ja ainoastaan ehdokashankintaan 
mahdollisimman kattavasti eri sopi-
musalojen vaalipiireissä.

– Henkilöt jotka syyskuun puolen-
välin jälkeen järjestettävissä edusta-
jistovaaleissa tulevat valituksi uuteen 
edustajistoon valitsevat aikanaan Säh-
köliitolle uuden puheenjohtajan sekä 
muut tulevan hallinnon edustajat seu-
raavaksi neljäksi vuodeksi.

Myöskään uusimman vaaliliiton ”Jä-
senten Sähköliiton” tiedotusvastaa-
van, Tapio Heikkisen mukaan Jäsen-
ten Sähköliitto – vaaliliiton arvoihin ei 
kuulu nimetä puheenjohtajaehdokas-
ta.

– Vaaliliitossa mukana olevat ja 
mahdollisesti edustajistoon valitta-
vat henkilöt päättävät itsenäisesti kan-
nastaan puheenjohtajakysymykseen. 
Toivomme, että puheenjohtajavalin-
nan koittaessa, ehdokkaiden joukossa 
on myös vaaliliittomme arvoja tukeva 
vaihtoehto. Jäsenten Sähköliitto – vaa-
liliitto on perustettu, vain ja ainoas-
taan muuttamaan Sähköliiton toimin-
tatapoja yhtenäisemmiksi, yhteisölli-
semmiksi ja avoimemmiksi. Vaaliliit-
toa ei ole perustettu osallistumaan lii-
ton toimintakykyä heikentävään toi-
miston ja hallinnon valtapeliin, vaan 
luomaan aidon ja läpinäkyvän demo-
kratian liiton toimintaan. 

Neuvottelupäällikkö Tero Heiniluoma odottelee saavansa pian 

vähintäänkin yhden vastaehdokkaan puheenjohtaja-kisaan. 

Arvioiden mukaan loppusuoralla on lakimiehen lisäksi myös sähkömies.

  TEKST I :  RIITTA  KALLIO  I  KUVA:  EMMI  KALLIO
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Vedonpoistajanysää AS12.4 
käytetään putkettomassa asen-
nuksessa AU-tyyppisten koje- ja 
jakorasioiden kanssa. Nysää 
voidaan käyttää kaikissa rasioi-
den 20 mm lukituskynnellisissä 
irto- ja kiintonysissä. Vedonpois-
taja soveltuu MMJ-kaapelien, 
(max. 5 x 2,5 mm²) kiinnittämi-
seen koje- tai jakorasiaan. 
Valmistettu halogeenittomasta 
materiaalista (IEC/61249-2-21). 

Asennustarvikkeita helpottamaan sinun asennustyötäsi

ABB Oy
PL 16, 06101 Porvoo
Puh. 010 22 11
www.abb.fi/asennustuotteet

Esitaivutettuja putkikaaria 45° ja 
90° kulmalla käytettäväksi esim. 
pääteholkkien AJ5.20, JMKL25.11, 
JMKL32.11 ja läpivientiholkkien 
AJ5.20, AJI13, AJI14, AJI15 sekä 
koje- ja jakorasioiden kanssa 
paikallavalussa.

Korkea jakorasia AU8.73 ja korkea 
kojerasia AU5.32 on erityisesti 
kehitetty paikallavalutyömaiden 
tarpeisiin. Rasioiden korkeus on  
73 mm, joten putkitus saadaan 
tehtyä raudoituksen yläpuolelle 
ilman hankalaa lisätyötä.  
Rasiat on valmistettu halogeenitto-
masta materiaalista (IEC/61249-2-
21) ja täyttää hehkulankatestin 
vaatimukset standardin IEC/
EN60670: 2005 (850 °C) mukaan.

Ripustuskannet AKK14 ja AKK15 
ovat kaksinapaisia (P+N) suoja-
maadoituksella varustettuja 
valaisinpistorasioita, joihin 
voidaan liittää ripustettava valaisin 
(max 15 kg). Valaisinpistorasian 
nimellisjännite on 250 V ~ / 6 A. 
Jousiliittimet mahdollistavat 1,5- 
2,5 mm² ryhmäjohdon jatkamisen. 
Ripustuskanteen AKK15 on 
mahdollista asentaa toinen 
valaisinpistorasia AKL6. Valaisin-
pistotulppa toimitetaan aina 
kannen mukana.

Porin seudun sähköalantyöntekijät juhli komeasti osaston 60-vuotista taivalta Juhlatalo Rantakartanossa 2.4. Tilaisuuden kunniavieraana oli perustajajäsen Tapio Ylinen, jonka kukitti Elina Pihlajamäki, 

osaston puheenjohtaja Raimo Härmän (oik.) puoliso. Kuvaajana oli Jussi Kuuskeri.

KUUKAUDEN
KUVA
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Paavo-ruunassa
riittää virtaa

15 vuotta lähinnä Hyvinkään seudun sairaa-

la-sähköasennuksia paiskinut Jarmo Villanen 

rentoutuu vapaa-aikana raviurheilun parissa. 

Silmäteränä on itse kasvatettu ja valmennettu 

Paavo-ruuna, jolla on tilillään hyviä sijoituksia. 

Niistä makein oli ystävänpäivänä juostu voitto 

Lahden Jokimaalla.
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Paavo-ruunassa
riittää virtaa

Kun sähköasentaja Jarmo Villa-
nen karautti helmikuisessa il-
lassa kilpahevosensa Beatbo-

xerin (kavereiden kesken Paavo Villa-
nen) kera Lahden Jokimaan ravien vii-
meisen lähdön voittoon, hän ei arvan-
nut, mikä julkisuus siitä seuraisi.

– Olin niin riemuissani, että hala-
sin hevosta. Iltalehti ja MTV3 näytti-
vät voittohalin saman tien tv-ruudus-
sa ja netissä. Siitä alkoi yhteydenotto-
jen ja onnittelujen ryöppy, joka kesti 
pari viikkoa, nauraa onnellinen ravi-
harrastaja.

Kahdeksan vuotta hevosurheilua 
harrastanut Jarmo Villanen on tyyty-
väinen menestyksestä, joka ei usein 
tule amatöörin kohdalle.

– Raviurheilu on nykyään huippu-
ammattilaisten hommaa, jossa meil-
lä harrastajilla ei juuri ole sijaa. Tarvi-
taan totista työtä ja taitoa, mutta myös 
hyvää tuuria. Ja hevosen on oltava hy-
vä. Meidän Paavo on upea yksilö, jota 
olen hoitanut ja opettanut varsasta as-
ti, Villanen hehkuttaa.

VARSA TARJOSI 
TUPLAKAVIOTA
Jarmo Villasen ja Paavon yhteinen tie 
alkoi seitsemän vuotta sitten, jolloin 
varsa oli vain vuorokauden ikäinen.

– Pikkuinen pelästyi karsinassa ja 
tarjosi minulle heti ensimmäiseksi 
tuplakaviota. Siitä se lähti. Nyt taka-
na on 17 starttia, kolme voittoa ja kol-

me kakkossijaa. Sijoituksia voisi olla 
paljon enemmänkin, mutta muutama 
loukkaantuminen on verottanut sal-
doa. Paavo on aiemmin ollut kahteen 
otteeseen vuoden mittaisella huolto-
tauolla.

Hyvinkään Arella sähköasentajana 
työskentelevä Villanen pitää hevosur-
heiluharrastustaan hyvänä vastapai-
nona tekniselle työlle.

– Hevosurheilusta saa paljon, mut-
ta se myös vaatii paljon, aikaa, rahaa 
ja tukijoita. Yksin tässä ei voisi pärjä-
tä. Itse olen saanut valtavasti apua vai-
molta, äidiltä, tallikumppaniltani San-
na Soljanteelta sekä seniorikavereilta 
Marjalta ja Kakelta.

Villanen myöntää, että vaativa har-

rastus on jatkuvaa tasapainottelua 
työn ja perhe-elämän kanssa. Jotenkin 
aikaa on riittänyt niin Paavolle kuin 
kahdelle tyttärellekin.

VAATIVA LAJI
Jarmo Villanen on aiemmin kokeil-
lut menestystä myös moottoriurheilun 
parissa.

– Olen ajanut kilpaa autolla ja moot-
toripyörällä, mutta hevosurheilu on 
paljon haastavampaa. Täytyy olla hy-
vä monessa asiassa, valmentamisessa, 
kilpaohjastamisessa ja kengitykses-
sä, jotka haluan tehdä kaikki itse. Toki 
kyselen neuvoja ammattilaisilta aina 
tarpeen tullen, sillä opittavaa on vielä 
paljon. ”Etävalmentaja” Paavo Repo-
sesta on ollut paljon apua.

38-vuotias Villanen on ajanut muu-
tamia lähtöjä myös muiden hevosilla 
ja olisi innokas ajamaan enemmänkin.

– Ammatiksi tämä ei kuitenkaan 
enää voi tulla. Olisi pitänyt aloittaa 
paljon nuorempana. Oman haasteen-
sa hevosharrastukseen tuovat välimat-
kat. 

Villasen kotoa Tervakoskelta on 
puolen tunnin ajomatka Hausjärvellä 
sijaitsevalle vuokratallille. Myös ravi-
kilpailuja järjestetään eri puolilla Suo-
mea, joten sairaalasähköasennuksiin 
erikoistuneen asentajan elämää näh-
nyt mersu saa taas niellä kilometrejä, 
kunhan Paavo-ruuna taas palaa huol-
totauolta ja alkaa juosta kultaa.

– Kollegat saattavat luulla, että ra-
veilla tienaa, mutta totuus on toisen-
lainen. Ystävänpäivän harvinainen 
voitto toi meille tonnin, mutta monin-
kertainen määrä on kulunut menoi-
hin. Sponsoreilla olisi kysyntää, Jarmo 
Villanen vinkkaa. 

”HEVOSURHEILUSTA 
SAA PALJON, MUTTA 
SE MYÖS VAATII 
PALJON, AIKAA, 
RAHAA JA TUKIJOITA. 
YKSIN TÄSSÄ 
EI VOISI PÄRJÄTÄ.”

Myös Iris-tytär viihtyy talleilla vaikkapa hevosia kuvaten tablettinsa näytölle.
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Kevätpurot solisevat, linnut lau-
lavat ja haravat suihkivat, kun 
Kaarniemen loma-aluetta Kot-

kan kupeessa laitetaan kesäkuntoon. 
Sähköliiton omistaman merenran-
tapaikan pihatalkoitten kärrymesta-
rina häärii aluevalvoja Tapio Haik-
ka, jonka piti jäädä huhtikuun lopus-
sa eläkkeelle. Hyväkuntoisen miehen 
työpestiä kuitenkin jatkettiin ainakin 
kaksi kesää eteenpäin hieman keven-
netyllä tuntimäärällä.

Hyvä onkin, sillä Kaarniemi-työryh-
mä on kehitellyt lukuisia ideoita lo-
mapaikan kehittämiseksi. Pelkästään 
aluevalvojan kontolle kaikkia uudis-
tuksia ei toki aiota laittaa, mutta pal-
jon vartijana saa ”pehtoori” Haikka ol-
la, kun luonnonkaunista Kaarniemeä 
viritellään jäsenistölle entistä moni-
puolisemmaksi virkistyskohteeksi.

Kunhan talvimyrskyn repimät män-
nynoksat on saatu raivattua laajalta 
pihamaalta, teetetään Kaarniemeen 
aluesuunnitelma, jolla pyritään sel-
keyttämään paikan yleisilmettä ja pa-
rantamaan sen käytettävyyttä. Myös 
huoneistojen mukavuuksia on tarkoi-
tus lisätä ja rakentaa kaikkiin kunnon 
suihkut nykyisten perusvessojen li-
säksi.

SAUNAT ILMAISIKSI
Kaarnimi-työryhmän jäsenenen Pent-

ti Riikosen aloitteesta alueella luovu-
taan kokonaan saunamaksuista. Rii-
konen esitti puusaunaa maksutto-
maksi ja työryhmän uusin jäsen Tuu-
la Putto niputti samaan myös säh-
kösaunan käytön.

– Varsinkin puusaunan käyttömak-
sut tuntuivat meistä kanta-asiakkaista 
kohtuuttomilta, kun lämmityspuut on 
enimmäkseen porukalla tehty talkoil-
la täällä paikan päällä alueen omista 
harvennuspuista, Riikonen toteaa.

– Rantasaunoista saavat jatkossa 
nauttia kaikki alueen käyttäjät, kui-
tenkin etusijan säilyttävät toistaiseksi 
suihkuttomissa huoneistoissa majoit-
tuvat, sanoo työryhmän puheenjohta-
ja Hannu Luukkonen.

Työryhmän hyvinkääläisjäsen Sa-
mi Lindgren puolestaan on keksinyt 

monta energiansäästökohdetta loma-
paikan suurehkon sähkölaskun ke-
ventämiseksi.

– Sähköyhtiöiden kilpailuttamisel-
la saatiin jo monta tonnia säästöjä. Nyt 
tutkitaan, millainen vaikutus ilma-
lämpöpumpuilla olisi energialaskuun, 
Lindgren aprikoi.

ALUESUUNNITELMA 
JÄSENTÄÄ MAISEMAA
Aluesuunnitelman tekijäksi valit-
tu arkkitehti Pekka Kinanen näkee 
Kaarniemen erittäin viehättävänä ja 
kehityskelpoisena paikkana.

Kevät tuli Kaarniemeen

 TEKSTI  JA KUVAT:  RIITTA KALLIO

Kaarniemen pihatalkoissa ahkeroivat Pentti 

Riikonen, Tuula Putto ja Tapio Haikka.

– Alueella on upeat maisemat, silo-
kallioita, hiekkarantoja, mäntykan-
kaita ja Suomenlahden rannikon har-
vinaisia kasveja. Pienellä harventami-
sella ja tontin alueiden jäsentämisel-
lä maisemat avautuvat entistä parem-
min ja alueen mahdollisuudet saa-
daan monipuolisesti käyttöön.

Kinanen lupaa, että suunnittelussa 
otetaan erityisesti huomioon lasten ja 
nuorten vapaa-ajan viettotoiveita.

– Lomapaikan käyttöä voidaan te-
hostaa jo olemassa olevien rakennus-
tenkin avulla. Rakennukset ovat nyt 
hieman vajaasti käytössä. 

”ALUEELLA ON 
UPEAT MAISEMAT, 
SILOKALLIOITA, 
HIEKKARANTOJA, 
MÄNTYKANKAITA 
JA SUOMENLAHDEN 
RANNIKON 
HARVINAISIA 
KASVEJA.”

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

KOONNUT: JONNA HEINILUOMA

 

LIITTYMISILMOITUS/PERINTÄSOPIMUS 
 

Ammattiyhdistysjäsenmaksu liitolle ja työttömyyskassalle 
 

 
JÄSEN TÄYTTÄÄ (Käsin täytettäessä kirjoitetaan suuraakkosilla) 

Perintäsopimuksen saapumispäivä osaston edustajalle tai liittoon 
  
 Henkilötiedot 

 

Sukunimi ja etunimet  Henkilötunnus 

              
 Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka 

       
 Puhelin Matkapuhelin Sähköposti 

                   
 Äidinkieli Kansalaisuus 

  Suomi  Ruotsi  Muu, mikä        Suomi  Muu, mikä       
 Jäsenyystiedot 

 

Ammattiosaston nimi Osaston numero Sähköliittoon liittymispäivä 

                   
   
  Uusi jäsen  Työpaikka vaihtuu  Osasto vaihtuu  Liitto vaihtuu 
 Edellinen ammattiliitto/työttömyyskassa Jäsenyysaika edellisessä liitossa 

             
 Jäsenmaksuryhmä Opiskelun päättymisaika 

  Maksava jäsen  Vapaajäsen  Opiskelijajäsen       
 Työsuhde Ammattinimike Oppiarvo/koulutus Työsuhteen alkamisaika 

                   
 Työsuhteen laatu Työnantajan toimiala Sopimusalanumero 

  Kokoaikatyö  Osa-aikatyö             
 Omistatko tai omistaako perheenjäsenesi (vanhemmat, puoliso, lapset) kokonaan tai osittain yrityksen, jossa työskentelet 

  Ei  Kyllä       % 
 Jäsenmaksun 

perintä 
 

 
  Työnantaja perii jäsenmaksun  Maksan itse jäsenmaksun (Sähköliitto lähettää sinulle maksuviitteet kotiin.) 
 Valtuutus ja  

voimassaolo- 
aika 
 

Muista toimittaa perintäsopimus työnantajalle/palkanlaskentaan jäsenmaksuperinnän aloittamista varten!  
Tällä valtakirjalla valtuutan työnantajan perimään liiton ja työttömyyskassan jäsenmaksun ennakonpidätyksen alaisesta ko-
konaisansiosta. Jäsenmaksuperuste ilmoitetaan työnantajalle vuosittain. Tällä valtakirjalla valtuutan myös työttömyyskassan 
perimään jäsenmaksun työttömyyskassan maksamista ennakonpidätyksen alaisista etuuksista liiton/työttömyyskassan voi-
massa olevien päätösten mukaisesti. Valtakirja on voimassa toistaiseksi. Valtakirjan voi peruuttaa kirjallisesti. Valtuutus raukeaa 
työsuhteen päättyessä valtakirjassa mainittuun työnantajaan. Valtuutus on voimassa, jos työsuhdetta jatketaan enintään kuu-
kauden kuluessa. Tällä valtakirjalla kumotaan mahdollisesti aiemmin antamani jäsenmaksun perintäsopimus. Jos vaihdan 
liittoa/kassaa, liitto/kassa yhdistyy/purkautuu tai sopimukseni siirtyy toiseen liittoon, jäsenyystietoni saa luovuttaa uudelle liitolle. 

 
 
 
 
 
 

  
  Valtuutan ammattiliiton/työttömyyskassan ilmoittamaan erostani edelliseen ammattiliittoon/työttömyyskassaan. 
 Jäsenen 

allekirjoitus 
 

Päiväys Allekirjoitus  Osoitetietojani ei saa käyttää muuhun 
kuin jäsenetumarkkinointiin          

  

 TYÖNANTAJA TÄYTTÄÄ (Jos maksat jäsenmaksut itse, täytä myös työnantajatiedot) 
 Työnantaja 

 

Yrityksen virallinen nimi Puhelin Työnantajan Y-tunnus 

                   
 Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka Sähköposti 

             
 Tilittäjä/ 

selvittäjä 
 

Tilittäjä/selvittäjä (täytetään, jos eri kuin työnantaja) Puhelin Matkapuhelin 

                   
 Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka Sähköposti 

             
 Yhteyshenkilö Yhteyshenkilö (tilitysten ja perinnän suorittaja) Puhelin Faksi 

                   
 Selvitysmuoto/ 

maksutapa 
 Konekielinen  

selvitys 
 Työnantajan  

oma lista 
 Liiton 

lähettämä lista 
 

     Viitetilisiirrot  Viitelista  Viestillinen 
 Jäsenmaksun 

perintä 
Jäsenmaksun perintä alkaa (palkkajakson ensimmäinen päivä) 

       
 Työnantajan 

allekirjoitus 
Päiväys Työnantajan edustajan allekirjoitus Nimenselvennys 

              
 Jos maksat jäsenmaksun itse suoraan liitolle, työnantaja ei allekirjoita lomaketta. 
 Lomakkeen 

jakelu 
Tarvittava määrä allekirjoitettuja lomakkeita. Kun työnantaja perii jäsenmaksun, heille jää yksi lomakekappale ja 
yksi toimitetaan liittoon. Jos maksat itse, toimitat liitolle yhden allekirjoittamasi kappaleen.  

 

 
Jäsenyyttä  
suositteli 

 

Suosittelijan nimi 
 
      

Suosittelijan jäsennumero tai syntymäaika 
 
      

 
  

Mitä jäsenyys maksaa?

 Vuonna 2016 jäsenmaksu on 1,45 pro-

senttia bruttotulosta ja se maksetaan kaikesta 

opiskelun aikana tehdystä työstä. Jäsenmaksu 

on verotuksessasi vähennyskelpoinen.

Myyn jäätelöä kioskissa. En kai silloin voi olla 

Sähköliiton jäsen?

 Opiskelun aikana tehtävä työ voi olla 

minkä tahansa alan työtä. Riittää, että opis-

kelet sähköalalla.

Miksi jäseneksiliittymislomakkeen nimi on 

liittymisilmoitus/perintäsopimus?

 Jos maksat itse jäsenmaksun, lomake 

toimii liittymisilmoituksena. Täytät vain lo-

makkeeseen omat ja työnantajasi tiedot, laitat 

rastin ruutuun ”Maksan itse jäsenmaksun” ja 

lähetät lapun Sähköliittoon (PL 747, 33101 

TAMPERE). Lähetämme sinulle viitteet jäsen-

maksun maksamista varten.

 Jos haluat, että työnantaja perii jäsen-

maksun suoraan palkastasi, on kyseessä pe-

rintäsopimus. Täytä lomakkeeseen omat 

ja työnantajasi tiedot ja laita rasti ruutuun 

”Työnantaja perii jäsenmaksun”. HOX! HOX! 

HOX! Kopioi ENNEN LIITTOON LÄHETTÄ-

MISTÄ lomakkeesta yksi paperikappale ja toi-

mita se työpaikkasi palkanlaskentaan, jotta 

jäsenmaksuperintä lähtee käyntiin. Kun loma-

ke saapuu meille, toimitamme työnantajallesi 

viitteet jäsenmaksun perimistä varten. Tarkas-

ta tilinauhastasi, että jäsenmaksuperintä var-

masti käynnistyi.

Voinko liittyä liittoon takautuvasti?

 Jäsenyys kannattaisi hoitaa kuntoon heti 

Helatorstaiviikolla 5.-6.5. ei puhelinpäivystystä!



työsuhteen alkaessa. Jäsenyys alkaa päivästä, 

jolloin liittymisilmoitus on perillä liitossa. Ta-

kautuvasti liittyminen ei ole mahdollista.

Miten toimin, kun duuni loppuu ja koulu taas 

alkaa?

 Kesätyön jälkeen sinulle myönnetään 

varsinaisena jäsenenä jäsenmaksuvapautus 

seuraavan lukuvuoden ajaksi, kun ilmoitat lu-

kuvuoden alkamis- ja päättymispäivän jäsen-

palveluihin: jasenrekisteri@sahkoliitto.fi tai 

puh. 03 252 0303 (ark. klo 9–11 ja 14–15).

Oppilasjäsen! 
Pääsitkö kesätöihin?
Kun aloitat kesätyön – vaikka jo opiskelusi 

ensimmäisenä kesänä – MUUTA OPPILASJÄ-

SENYYTESI LIITON VARSINAISEKSI JÄSE-

NYYDEKSI. 

Näin liityt myös työttömyyskassan jäse-

neksi ja ALAT KARTUTTAA työttömyyskas-

san maksaman ansiosidonnaisen työttömyys-

päivärahan saamiseksi vaadittavaa TYÖSSÄ-

OLOEHTOA. Oppilasjäsenenä et nimittäin ole 

työttömyyskassan jäsen.

Liittymällä varsinaiseksi, jäsenmaksua 

maksavaksi jäseneksi SAAT TAAKSESI LII-

TON HARTIAT siltä varalta, ettei kaikki työ-

elämässä menekään kuin Strömsöössä. 

Lisäksi PÄÄSET KIINNI KAIKKIIN SÄHKÖ-

LIITON JÄSENETUIHIN. Jäsenedut ja yhteis-

työkumppaneidemme vaihtuvat tarjoukset löy-

dät ajantasaisina sivulta www.sahkoliitto.fi.

HOIDA JÄSENYYTESI KUNTOON! 

TÄYTÄ TÄMÄN SIVUN LOMAKE TAI 

TEE TEMPPU SÄHKÖISESTI JA 

KLIKKAA SAHKOLIITTO.FI-ETUSIVUN 

VASEMMASSA REUNASSA OLEVAA 

LIITY JÄSENEKSI -PAINIKETTA. 

KESÄDUUNARI-INFO ALOITTAA TOUKOKUUSSA!

puh. 0800 179 279 | www.kesaduunari.fi | www.facebook.com/kesaduunari

)???

LIITY VARSINAISEKSI JÄSENEKSI, JOTTA VOIT KARTUTTAA 
OIKEUTTASI ANSIOSIDONNAISEEN TYÖTTÖMYYSKORVAUK-
SEEN.

VOIT LIITTYÄ MAKSAVAKSI JÄSENEKSI HETI, 
KUN ALOITAT TYÖSKENTELYN OPISKELUSI OHELLA.

OPISKELUN AIKANA TEHDYN TYÖN EI TARVITSE 
OLLA SÄHKÖALAN TYÖTÄ.

JÄSENMAKSU ON 1,45 % VERONALAISESTA 
PALKASTA JA SEN VOI VÄHENTÄÄ VEROTUKSESSA.
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Oletko järjestämässä yksittäistä tai 

useampaa tapahtumaa jäsenille ja 

tarvitset tiedon siitä, kuka pääsee 

osallistumaan? Yhdistysavaimella 

voit kotisivujen ja jäsenrekisterin yl-

läpidon lisäksi hoitaa nyt myös il-

moittautumiset. 

Ilmoittautumisosio on käytet-

tävissä Yhdistysavaimen jokaises-

sa salasanoin suojatussa ryhmäsi-

vuhaarassa (esim. jäsensivut ja hal-

lituksen sivut), joten vain oikeaan 

ryhmään kuuluvat henkilöt voivat 

ilmoittautua tapahtumiin. Ilmoit-

tautuminen käy käden kääntees-

sä ja tapahtuman järjestäjänä voit 

itse määritellä haluamasi tapahtu-

matyypit.

Ilmoittautumisosio sisältyy kaik-

kiin Yhdistysavaimen versioihin, 

mukaan lukien maksuttomaan Free-

versioon, josta tuotteen käyttö aina 

aloitetaan.

Katso Sähköliiton ammattiosas-

tojen alennetut Yhdistysavain-hin-

nat ja muut liittoedut osoittees-

ta www.yhdistysavain.fi/liitot/sahko-

liitto ja ota käyttöön oma Yhdistys-

avaimesi!

Lisätietoa: www.sahkoliitto.fi > 

Sähköliiton jäsenedut > Yhdistys-

avain

Osastojen netti-ihmiset huom! Yhdistysavaimella voi kotisivujen 
ja jäsenrekisterin ylläpidon lisäksi hoitaa nyt myös ilmoittautumiset:

F-Secure antaa Sähköliiton jäsenille 20–40 euron alennuksen Safe-tuotteistaan, jotka suojaavat Windows-

tietokoneet, Macit, älypuhelimet ja tabletit (Android ja iOS) haittaohjelmilta ja muilta internetin vaaroilta. 

Safe-tuotteiden alennetut hinnat ovat

• F-Secure Safe 1 vuosi, 3 laitetta: 39,90 euroa (norm. 59,90 euroa)

• F-Secure Safe 1 vuosi, 5 laitetta: 49,90 euroa (norm. 79,90 euroa)

• F-Secure Safe 1 vuosi, 7 laitetta: 59,90 euroa (norm. 99,90 euroa)

Jotta voit ostaa ja asentaa tuotteen, tarvitset kampanjakoodin. Pyydä se omasta ammattiosastostasi.

Ammattiosastoille koodi on jaettu huhtikuun osastotiedotteessa.

Osta ja asenna: 

www.sahkoliitto.fi/jasenpalvelut/jasenedut/f-securen-safe

F-SECUREN SAFE -kampanjakoodin 
saat ammattiosastostasi

Luottamushenkilöt saavat 
Palkkatyöläinen- tai 
Löntagaren-lehden ilmaiseksi
Kaikki Sähköliiton pääluottamusmiehet, luottamusmiehet, työosaston luot-

tamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut, työsuojeluasiamiehet ja ammattiosas-

tojen puheenjohtajat sekä liiton hallituksen, johtokuntien ja edustajiston jä-

senet ovat oikeutettuja Palkkatyöläinen-lehden tilaukseen. Tilaus tehdään 

kerran ja se jatkuu, kunnes tehtävä päättyy tai jäsen päättää itse perua tila-

uksen.

Löntagaren-lehden tilaukseen ovat oikeutettuja äidinkielekseen ruotsin 

ilmoittaneet sopimusalajäsenet, joiden sopimusalanumero on 002, 005, 

008, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 020, 021 tai 023. 

Tilaus tehdään kerran ja se jatkuu, kunnes sopimusala muuttuu eläkeläisek-

si (999) tai jäsen päättää itse perua tilauksen.

Tilaa lehdet verkkopalvelusta
SAK:n julkaisemat Palkkatyöläinen ja Löntagaren 

tilataan sivun www.sahkoliitto.fi oikeasta laidasta 

löytyvästä Sähköliiton verkkopalvelut -laatikosta. 

Klikkaa Lehtitilaukset. Saat näkyviin verkkopalvelun 

ohjeet. Toimi niiden mukaan.

www.sahkoliitto.fi > Sähköliiton verkkopalvelut:

MUISTA 
MYÖS MUUT 
JÄSENEDUT: 

Askarruttavatko perintö-, testamentti-, ja perheoikeudelliset asiat, avoparien 

oikeudelliset asiat, perintö- ja lahjaverotus, huoneenvuokra- ja asunto-osa-

keyhtiöasiat, kiinteän ja irtaimen omaisuuden kaupat, vahingonkorvausasi-

at tai pankki- ja vakuutusasiat? Sähköliiton jäsenenä saat maksutonta asi-

anajajan puhelinneuvontaa myös näissä. Neuvontaa antaa Asianajotoimis-

to Kasanen & Vuorinen Oy:n asianajaja ma–pe klo 9.00–15.00 numerossa 

040 809 9900 (heinäkuussa palvelu on kesätauolla).

Puhelinneuvontaa 
yksityiselämän lakiasioissa

Sähköliitto tarjoaa jäsenilleen Jäsenedut.fi-palvelun veloituksettoman käyt-

töoikeuden. Palvelun kautta saat satoja erilaisia jäsenetuja verkkokaupoista 

ja kivijalkamyymälöistä.

Palveluun pitää rekisteröityä, koska alennukset saa vain ammattiliittoon 

kuuluva tai hänen perheenjäsenensä. Rekisteritietoja ei luovuteta kolmansil-

le osapuolille.

Tilaa rekisteröitymisen yhteydessä uutiskirje, niin saat joka kuukausi tie-

dot uusista eduista sähköpostiisi.

Varaudu todistamaan Sähköliiton jäsenyytesi ostotapahtuman yhteydessä.

Etuihin oikeuttavan Jäsenedut.fi-logon löydät jäsenkortistasi.

Usein kysytyt kysymykset Jäsenedut.fi-palvelusta: www.jasenedut.fi/ukk

Satoja etuja rekisteröitymällä Sähköliiton jäsenenä käytössäsi ovat Suomen Hostellijärjestön edut. Hostellijärjestön verkostoon kuuluu yli 40 hos-

tellia eri puolella Suomea. Jäsenkorttiasi näyttämällä saat niissä 10 prosentin alennuksen normaalista majoitushin-

nasta.

Alennusta hostelleista

Maailmanlaajuinen Hostelling International -hostelliverkosto kattaa noin 3 500 hostellia 90 maassa. Saat niissä vä-

hintään 10 % alennuksen kansainvälisellä hostellikortilla. Joissain maissa hostellikortti on edellytys yöpymiseen HI-

verkoston hostelleissa. Hostellikortin haltijan mukana matkustavat alle 18-vuotiaat perheenjäsenet ovat oikeutettuja 

samoihin etuihin ja alennuksiin.

Sähköliiton jäsenenä saat kansainvälisen hostellikortin jäsenhintaan: 

• 1 vuosi, jäsenhinta 15 € (normaalisti 20 €)

• 2 vuotta, jäsenhinta 30 € (normaalisti 40 €)

Kansainvälisen hostellikortin voit ostaa verkkokaupasta www.hihostels.fi ja kaikista Suomen HI-hostelleista.

Alennusta kansainvälisestä hostellikortista

Sähköliiton jäsenkortti on Teboil-etukortti
Saat Suomen Teboileilta, lukuun ottamatta nettohintapohjaisia Teboil Express -automaattiasemia: 2,1 senttiä/litra 

alennusta bensiinistä ja dieselöljystä  10 % alennusta voiteluaineista (koskee 10 litran ja sitä pienempiä astioita) 

 5 % alennusta autokemikaaleista  5 % alennusta nestekaasusta (pullon täyttö)  5 % alennusta autopesuista.

JÄSENETUJA  JÄSENETUJA JÄSENETUJA JÄSENETUJA  JÄSENETUJA JÄSENETUJA JÄSENETUJA

VÄRVÄÄ LIITTOON UUSI JÄSEN (esim. työpaikkasi kesäduunari).
Saat jokaisesta värväämästäsi uudesta sopimusalajäsenestä S-ryhmän 
20 euron lahjakortin. Täyttäkää yhdessä lomake sivulla 15 tai netissä 
www.sahkoliitto.fi.

HOMMAA EDUT KAVERILLE KANS!
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TYÖTTÖMYYSKASSA 
KOONNUT: JONNA HEINILUOMA

Puhelinpäivystys arkisin klo 9.00-11.00, puh. 03 252 0300. Toimisto avoinna arkisin klo 9.00–15.00.

Hakemusten postitusosoite: Sähköalojen työttömyyskassa, PL 774, 33101 TAMPERE 

Lisätietoa: www.sahkoliitto.fi/tyottomyyskassa ja ttkassa@sahkoliitto.fi

Ilmoittaudu TE-toimistoon työn-

hakijaksi täyttämällä sähköinen 

ilmoittautumislomake osoittees-

sa www.te-palvelut.fi viimeistään 

ensimmäisenä työttömyyspäivä-

nä. Oikeus työttömyysetuuksiin 

alkaa aikaisintaan ilmoittautu-

mispäivästä lukien.

Noudata TE-toimiston antamia 

ohjeita, koska päivärahan mak-

saminen saattaa muuten katke-

ta. TE-toimiston antamat lausun-

not sitovat kassaa, eikä kassa voi 

maksaa päivärahaa, ellei työnha-

kusi ole voimassa.

NÄIN HAET 

ANSIOPÄIVÄRAHAA

Tulosta päivärahahakemus Työt-

tömyyskassojen yhteisjärjestön 

www.tyj.fi-sivulta kohdasta Lo-

makkeet. Sieltä löydät samal-

la työttömyyskassan tarvitseman 

palkkatodistuslomakkeen.

Täytä ensimmäinen työttö-

myyspäivärahahakemus vähin-

tään kahdelta täydeltä kalente-

riviikolta.

LIITÄ HAKEMUKSESI MUKAAN 

SEURAAVAT DOKUMENTIT:

Jäljennös irtisanomisilmoi-

tuksesta tai lomautusilmoi-

tuksesta.

Jos olet sivutoiminen yrit-

täjä tai esimerkiksi omis-

tat maata tai metsää, lähe-

tä kassalle kopio viimek-

si vahvistetusta verotukses-

tasi, eli vuoden 2014 ve-

rotuspäätöksestä erittelyo-

sineen.

Kopio eläkepäätöksestä, 

jos saat osa-aika- tai osa-

työkyvyttömyyseläkettä.

Muutosverokortti etuutta 

varten, jos olet hakenut ve-

rottajalta uuden verokortin 

sosiaalietuutta varten.

Palkkatodistus vähintään 

työttömyyttä edeltäneeltä 

26 työssäoloviikolta. Todis-

tuksessa pitää näkyä enna-

konpidätyksen alainen tulo 

sekä siihen sisältyvät loma-

raha ja lomakorvaus.

TARKASTA HAKEMUKSESI 

JA SEN LIITTEET

Jotta hakemusten käsittely oli-

si mahdollisimman nopeaa, täy-

tä hakemuksesi huolellisesti. Tar-

kista se ja sen liitteet.

Kun kyse on työsuhteen päät-

tymisestä, tarkista että palkkato-

distukseen on merkitty eriteltynä 

myös muut mahdolliset ylimää-

räiset palkkiot tai rahaerät, jot-

ka on maksettu työsuhteen päät-

tyessä.

Muista tarkastaa palkkatodis-

tuksesta, että siihen on merkit-

ty mahdolliset palkattomat ajan-

jaksot, kuten lomautus, vanhem-

painloma, palkaton virkavapaa 

tai palkaton sairausloma.

Tarkista, että palkkatodistuk-

sessa on palkanlaskijan yhteys-

tiedot. 

HUOM! 

KÄYTÄ PÄIVÄRAHAHAKEMUS- 

JA PALKKATODISTUSLO-

MAKKEITA, JOTKA LÖYTYVÄT 

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN 

YHTEISJÄRJESTÖN SIVULTA 

WWW.TYJ.FI.

Jos joudut 
työttömäksi 
tai lomautetuksi

X

X

X

X

TÄYTÄ HAKEMUS 
HUOLELLISESTI – 
SE NOPEUTTAA 
MAKSAMISTA.

X

Om du blir arbetslös eller permitterad
Anmäl dig som arbetssökande 

hos TE-byrån genom att logga in i 

webbtjänsten på adressen www.te-

tjanster.fi senast den första arbets-

lösa dagen. Följ TE-byråns inst-

ruktioner; annars är det möjligt att 

din rätt att få arbetslöshetsdag-

penning inte fortsätter. Utlåtandet 

som TE-byrån ger, binder kassan 

och kassan kan inte utbetala dag-

penning ifall din jobbsökning inte 

är i kraft.

SÅ HÄR ANSÖKER 

DU OM DAGPENING

Skriv ut ansökningsblanketten på 

webbsidan www.tyj.fi > material > 

blanketter. På samma webbsidan 

hittar du blanketten på löneintyget 

som kassan behöver.

Fyll i första ansökningsblankett 

för minst två fulla kalenderveckor.

För att kunna betala dig in-

komstrelaterad dagpenning behö-

ver arbetslöshetskassan vissa up-

pgifter. Sänd kassan följande bi-

lagor:

Ett kopia av uppsägningsan-

mälan eller permitteringsan-

mälan.

Ifall du har företagsverksam-

het som bisyssla eller äger 

jord- eller skogsbruk, bör du 

sända kassan ett kopia av 

senaste beskattningsbeslutet 

med specifikationsdel.

Ett kopia av pensionsbeslu-

tet om du får deltidspension 

eller delinvalidpension.

Ändringsskattekortet för för-

mån ifall du har begärt ett 

ändringsskattekort för so-

cialförmånen.

Ett löneintyg för minst 26 

arbetsveckor före arbetslös-

heten. I löneintyget uppger 

din arbetsgivare förskottsin-

nehållning underkastad lön 

med alla tillägg; semester-

penning (semesterpremie) 

och semesterersättning an-

mäls skilt.

X

X

X

X

X

GÅ IGENOM DIN 

ANSÖKAN OCH BILAGORNA

Fyll i din ansökan noggrant för 

att kassan kan handlägga den 

så fort som möjligt.

När ditt arbetsförhållande 

har tagit slut, kontrollera, att 

arbetsgivaren antecknat möj-

liga resultatarvoden, produkti-

onsarvoden, osv. i ditt lönein-

tyg. Även frånvaro utan lön 

eller veckor under 18 timmar 

bör anmälas.

Kontrollera även, att lö-

neintygsgivarens namn, tele-

fonnummer och e-postadress 

finns i löneintyget. Arbetsgiva-

ren kan vid behov använda lö-

neintygsblanketten på webbsi-

dorna www.tyj.fi > material > 

blanketter.

Sähköalojen työttömyyskassan toimintakertomus, tilinpäätös ja ti-

lintarkastajien kertomus lausuntoineen vuodelta 2015 ovat kassan 

sääntöjen 23 § 3momentin edellyttämällä tavalla nähtävinä kassan 

toimistossa Aleksanterinkatu 15, Tampere.

ASIAKIRJOIHIN VOI TUTUSTUA 6.6.–10.6.2016 

KELLO 9.00–15.00.

Jos tarvitset uuden verokortin ansio-

päivärahaa varten, voit lähettää sen 

suoraan omaan työttömyyskassaasi 

verohallinnon verkkopalvelusta.

Työttömyyden alkaessa kannattaa 

usein hankkia uusi verokortti. Työt-

tömyyskassa saa jäsentensä vero-

tiedot suoraan verottajalta vuoden 

alussa, mutta ennakkopidätyspro-

sentti on tällöin määrätty palkkaa 

Etuudensaaja toimittaa työttömyyskassaan etuutta varten annetun muutosverokortin.  Vero pidätetään 

muutosverokortin mukaan.

Etuudensaaja ei toimita työttömyyskassaan verokorttia.  Kassa käyttää vuoden alussa verottajalta saa-

miansa verotustietoja. Vero pidätetään kuitenkin vähintään 25 % suuruisena.

Etuudensaaja toimittaa kassaan palkkaa varten annetun muutosverokortin.  Vero pidätetään muutosve-

rokortin mukaan, kuitenkin vähintään 25 % suuruisena.

Voit tilata verokortin suoraan 
omaan työttömyyskassaasi

varten. Palkkaa varten määrätyn 

ennakkopidätysprosentin kohdal-

la vero pidätetään ansiopäivärahas-

ta vähintään 25 %:n suuruisena. 

Ennakkopidätykselle ei ole vähim-

mäisrajaa, jos se on määrätty etuut-

ta varten. Jos siis toimitat kassaan 

etuutta varten annetun verokor-

tin, vero pidätetään verokortin mu-

kaisena.

Uuden verokortin saat nopeim-

min osoitteesta www.vero.fi/verokort-

ti. Verkkopalvelussa voit tulostaa ve-

rokortin itse tai lähettää sen postitse 

valitsemaasi osoitteeseen. Palvelus-

ta voit lähettää verokortin myös suo-

raan omaan työttömyyskassaasi.

Kirjautuaksesi palveluun tarvitset 

verkkopankkitunnukset tai sirullisen 

henkilökortin.

Työttömyyskassan 
tilit nähtävillä Ilmoita vuosilomasi ajankohta työttö-

myyskassalle hakemuksessasi. Liitä 

hakemuksen mukaan vuosiloma-ajan 

palkkaa koskeva palkkatodistus tai 

palkkalaskelma.

Katso myös: www.sahkoliitto.fi  

työttömyyskassa  Jos sinut lomau-

tetaan

LOMAUTETTU!

VAPPU- JA HELATORSTAIVIIKON 
MAKSUPÄIVÄT
	Helatorstai 5.5. ja maanantai 9.5. eivät ole 

 maksupäiviä, muuten joka päivä toukokuussa 

 on maksupäivä.

	Vuorottelukorvaus maksetaan helatorstaiviikolla 

 perjantaina 6.5.

	Helatorstaina ja sen jälkeisenä päivänä 

 eli 5.–6.5. ei ole puhelinpäivystystä.

JÄSENETUJA  JÄSENETUJA JÄSENETUJA JÄSENETUJA  JÄSENETUJA JÄSENETUJA JÄSENETUJA
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KURSSIT

NUORILLE TARKOITETTU SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN 

URAKKALASKENTAKURSSI 22.–23.10.2016

Hotelli Cumulus Koskikatu, Tampere. Hakuaika päättyy 7.10.2016

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

050 409 8469.

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

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

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

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖ-
ASENNUSALAN KURSSIT 2016

TYÖEHTOSOPIMUS TUTUKSI 

-KURSSI

painottuu työehtosopimustekstien 

perusteelliseen käsittelyyn

URAKKAMÄÄRÄYKSET-KURSSI

painottuu urakkatyömääräysten 

selvittämiseen ja kärkimiehen 

velvollisuuksien hallintaan

URAKKALASKENTA-KURSSI

painottuu työehtosopimusten 

mukaisten urakkatöiden 

laskemiseen

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

lökohtainen tieto työehtosopimuksen määräyksistä antaa parhaat edellytykset hyvän 

edunvalvonnan hoitamiseen.

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

meisenä Urakkalaskentakurssi.

23.–24.9.2016

Sokos Hotel Arina, Oulu

hakuaika päättyy 9.9.2016 

1.–2.10.2016

Sokos Hotel Arina, Oulu

hakuaika päättyy 16.9.2016

12.–13.11.2016 

Sokos Hotel Arina, Oulu

hakuaika päättyy 28.10.2016

LUOTTAMUSMIESTEN JATKOKURSSI
I-osa 19.–23.9.2016 • II-osa 24.–28.10.2016
Kiljavan opisto, Nurmijärvi
Kurssin kohderyhmä:

Luottamusmiesten perus- tai vastaavan kurssin käyneet tai muutoin perustiedot luotta-

musmiestoiminnasta hankkineet luottamusmiehet, varaluottamusmiehet, ammattiosasto-

jen puheenjohtajat tai työpaikka- ja/tai ammattiyhdistystoiminnasta kiinnostuneet.

Kurssin tavoitteena on:

Laajentaa ja syventää luottamusmiehen toimintaa sekä työelämää ja sen pelisääntöjä kos-

kevia taitoja. Antaa valmiuksia osallistua työyhteisön kehittämiseen tietoisina ja vastuulli-

sina työntekijöitten edustajina. Kehittää osallistujien viestintä- ja vuorovaikutustaitoja vai-

kuttamisen välineiksi.

Kurssin avainsisältöjä ovat:

• kokemukset luottamusmiestoiminnasta

• toiminnasta oppiminen

• työsopimuslain keskeiset pykälät

• yhteistoimintalain keskeiset pykälät

• työehtosopimuksen säädökset

• luottamusmiehen vaikuttaminen ja viestintä

• välitehtävä omalla työpaikalla

• luottamusmies neuvottelijana

• luottamusmiehen työsuojeluyhteistoiminta

• luottamusmiehen rooli kehittäjänä

• luottamusmiehen arvostus ja merkitys

• omien taitojen arviointi ja jatko-opinnot

Lisäksi kurssilla on yksi liitonpäivä molemmilla jaksoilla, jolloin paikalla on työehtoasia-

mies ja lakimies liitosta.

Työnantaja maksaa kurssille osallistuvalle palkan kurssin ajalta sekä ateriakorvauksen 

24,80 € opistolle. Liitto maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus, opetus ja jaettava 

materiaali. Matkakulut korvataan, vain mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen takso-

jen mukaan tai oman auton käytöstä, vain auton kuljettajalle 0,23 euroa/km.

Mikäli tarvitset majoitusta jo sunnuntaista ilmoita siitä etukäteen Kiljavan opistolle. Säh-

köliitto maksaa majoituksesi.

Lähetä kurssihakemus, mielellään noin neljä viikkoa ennen kurssin alkamista,  osoitteel-

la: Sähköliitto, koulutusyksikkö, PL 747, 33101 Tampere

LUOTTAMUSMIESTEN PERUSKURSSI
24.–28.10.2016 Kiljavan opisto, Nurmijärvi
Kurssin kohderyhmä:

Kurssi on tarkoitettu luottamusmiehille ja varaluottamusmiehille sekä ammattiosastojen 

puheenjohtajille. Kurssi soveltuu peruskoulutukseksi kaikille, joita kiinnostaa työnantajien 

ja työntekijöiden yhteistoiminnan parantaminen työntekijöitten oikeuksia kehittämällä.

Kurssin tavoite:

on aloittaa luottamusmiehen perustaitojen oppiminen. Tavoitteena on myös, että tehtäväko-

konaisuuden ymmärtäminen ja oikeuksien tiedostaminen auttavat selviytymistä työpaikalla.

Avainsisältöjä ovat:

• luottamusmieheksi kehittyminen

• luottamusmiehen tehtävät ja yhteistyökumppanit

• luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet

• työoikeuden perusteet, mm. työsopimuslaki, yhteistoimintalaki

• työehtosopimuksen tulkinta ja liiton apu

• paikallinen sopiminen ja yhteistoimintamenettely

• vaikuttaminen ja neuvottelutoiminta

• luottamusmiehen ja jäsenistön luottamus

Työnantaja maksaa kurssilaiselle palkan kurssin ajalta sekä ateriakorvauksen (24,80 €/päi-

vä) opistolle. Liitto maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus kahden hengen huoneis-

sa, opetus ja jaettava materiaali sekä matkakulut, vain mikäli niitä syntyy, julkisten kulku-

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

Mikäli tarvitset majoitusta jo sunnuntaista ilmoita siitä etukäteen Kiljavan opistolle. Sähkö-

liitto maksaa majoituksesi.

Lähetä kurssihakemuslomake osoitteella: 

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

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN 
SÄHKÖALAN AJANKOHTAISPÄIVÄT
10. – 11.9.2016 Hotelli Seaport, Matkustajasatama, 
Toinen poikkikatu 2, Turku  ja m/s Viking Grace

Sähköliitosta  tilaisuudessa mukana ovat sopimusvastaava Sauli Väntti ja työehtoasia-

miehet  Mikko Korpinen ja Markku Kemppainen.

Matkakulut korvataan vain mikäli niitä syntyy julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan 

tai omaa autoa käytettäessä 0,23 euroa/ km. Sähköliitto kustantaa kaikille majoituksen 

kahden hengen huoneissa.

Lähde mukaan hyvään porukkaan vaihtamaan mielipiteitä ja ajatuksia sekä keskustele-

maan teknologiateollisuuden sähköalan tulevaisuudesta. 

Ilmoittautuminen 12.8.2016 mennessä, kurssisihteeri Tiina Mäkkylä, tiina.makkyla@

sahkoliitto.fi  tai 050 409 8469.
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OSASTOT TOIMIVAT 26.5.2016 ilmestyvään Vasamaan tulevat osastojen ilmoitukset pyydämme toimittamaan 
maanantaihin 16.5.2016 kello 15.00 mennessä. Toimita osastosi ilmoitus sähköisesti lomakkeella: 
www.sahkoliitto.fi/jasenpalvelut/osastot-toimivat/ilmoita-tapahtumasta

002 Veitsiluodon sähkö- ja 

automaatiotyöntekijät ry

Osaston kevätkokous järjestetään 

27.4.2016 klo 17.00 ravinto-

la Puistopaviljongissa. Käsitellään 

sääntömääräiset asiat. Tilaisuudes-

sa ruokatarjoilu. Tervetuloa kaikki 

mukaan päättämään yhteisistä asi-

oista. -Hallitus

011 Tampereen Seudun 

Sähköalantyöntekijät ry

Osaston kevätkokous pidetään 

27.4.2016 klo 16.30 osaston ti-

loissa Näsilinnankatu 33b A 25. 

Porttikongista sisään ja kellariker-

ros. Kokouksessa käsitellään sään-

tömääräisiä ja muita ajankohtai-

sia asioita. Tarjolla pientä purtavaa 

kahvin kera. -Hallitus

Tervetuloa viettämään osaston 

60-vuotisjuhlia kesäpaikka Ensi-

lään 11.6.2016! Lähtö tapahtuu 

Mustanlahden satamasta 11.6 kel-

lo 12.00 laivakuljetuksella. Paikan 

päällä monenlaista aktiviteettia, 

ruokatarjoilu ruokajuomineen, sau-

na lämpimänä pyyhkeineen yms. Il-

moittautuminen www.osasto11.com 

tai osaston toimistolla arkimaanan-

taisin kello 16-17. Ilmoittautumi-

set viimeistään 30.5.

011 Tampereen Seudun 

Sähköalantyöntekijät ry / 

Veteraanijaosto

Veteraanijaosto kokoontuu maanan-

taina 25.4. klo 14.00 osaston toi-

mistolla Näsilinnankatu 33 b A.

018 Hämeenlinnan 

Sähkötyöntekijät ry

Pöytälätkäkilpailut ja saunailta 

6.5.2016 klo 18 alkaen UP-Ra-

vintolan saunatiloissa. Tarjolla ruo-

kaa, juomaa ja sauna. Lisäksi seu-

raamme MM-kisojen jääkiekkope-

liä Suomi-Valko-Venäjä. Tervetu-

loa vaikka vain saunomaan. Ilmoit-

tautumiset tarjoilun riittävyyden ta-

kaamiseksi 25.4. mennessä tatu.

aallonvuori(at)ssab.com tai 050 

505 2279. 

Kesäretki Aira Samulinin vieraak-

si Hyrsylänmutkaan ke 15.6.2016. 

Bussi (Hausjärven Liikenne) ajaa 

reittiä: Turenki, la-asema klo 9.00, 

Hämeenlinna Wetterhoff klo 9.20, 

Tervakoski, la-asema klo 9.45, Hy-

vinkää, Kytäjän liittymä klo 10.20, 

Kisakallio klo 11.25, Hyrsylän-

mutka klo 12.45. Paluukyyti n. klo 

14.45. Bussiin voi nousta matkal-

takin, kun vaan ilmoittaa ennak-

koon! Lounas urheiluopisto Kisa-

kallion lounaspöydästä. 89-vuotias 

Aira on luvannut keitellä meille ni-

supullakahvit. Omavastuuosuus 20 

€/hlö tulee maksaa osaston tilille 

FI39 5680 0020 1979 80 viitenu-

merolla 8400. Lisätietoa ja ilmoit-

tautumiset 6.6. mennessä rau-

no.vuorinen(at)ssab.com tai p. 

040 522 3628. Jäsenet seura-

laisineen tervetulleita!

Lapsiperheille suunnattu Hip-

palot tapahtuma järjestetään 

Verkatehtaalla 4.-7.8.2016. 

Seuraa kesäkuussa saataville tu-

levaa lipputarjousta nettisivuil-

tamme www.hameenlinnansah-

kotyontekijat.fi. 

Ammattiosasto tarjoaa työs-

säkäyville jäsenilleen osas-

ton logolla varustetun pikee-

paidan. Koot S-3XL. Tilaukset 

13.5.2016 mennessä sähköpos-

tiin info(at)hameenlinnansahko-

tyontekijat.fi. Tilauksen yhtey-

dessä ilmoita nimesi, sekä pai-

dan koko.

025 Loviisan Sähköalantyönte-

kijäin Ammattiosasto ry 

Osasto järjestää jäsenille per-

heineen vesipuistoretken Fla-

mingoon lauantaina 14.5.2016. 

Osasto tarjoaa bussikuljetuksen 

ja vesipuistolipun. Bussin tar-

kempi aikataulu ja reitti ilmoite-

taan lähtijöille ilmoittautumisen 

loputtua. Flamingossa tarkoitus 

olla n. klo 11.00. Kotimatkal-

le lähdetään Flamingosta n. klo 

16.00. Mukaan mahtuu 50 en-

simmäiseksi ilmoittautunutta. Il-

moittautumiset 6.5.2016 men-

nessä: Markus Backman, e-mail: 

markus.backman(at)fortum.com 

tai p. 010 455 3154.

Osasto järjestää jäsenille perhei-

neen retken Helsinkiin Linnanmä-

elle tai Korkeasaareen lauantaina 

11.6.2016. Omavastuun osuus on 

10 €/henkilö sisältäen bussikulje-

tuksen ja rannekkeen Linnanmä-

elle tai bussikuljetuksen ja sisään-

pääsyn Korkeasaareen ja ruuan. 

Bussin tarkempi aikataulu ja reitti 

ilmoitetaan lähtijöille ilmoittautu-

misen päätyttyä. Ilmoittautuminen 

alkaa 21.4.2016 Perilläoloaika 

on noin viisi tuntia. Mukaan mah-

tuu 60 ensimmäiseksi ilmoittau-

tunutta henkilöä. Ilmoittautumi-

set 20.5.2016 mennessä: Markus 

Backman (mieluiten e-mail) mar-

kus.backman(at)fortum.com tai p. 

010 4553 154.

036 Kuopion 

Sähköalantyöntekijät ry

Kuopion Sähköalantyöntekijät 

ry järjestää nuorisotapahtuman 

13.5.2016 kaikille ammattiosas-

ton nuorille ja nuortenmielisille. 

Bowld1ner:ssa keilailu, jonka jäl-

keen ruokailu ja vapaata illanviet-

toa. Osallistuminen tapahtumaan 

on osaston jäsenille ilmainen. Il-

moittautumiset ma 2.5.2016 

mennessä: osasto36(at)elisanet.fi, 

puheenjohtaja p. 040 300 6677, 

nuorisosihteeri p. 040 466 2459.

038 Naantalin 

Voimalaitostyöntekijät ry

Sääntömääräinen kevätkokous jär-

jestetään Naantalissa ravintola Tra-

pissa perjantaina 29.4.2016 klo 

18.30 alkaen. Kokouksen jälkeen 

tarjotaan läsnäolijoille päivällinen. 

Jäsenet tervetuloa! -Hallitus

039 Tietoliikenne- ja 

Informaatiotekniikka os. 039 ry

Osaston sääntömääräinen kevätko-

kous 28.4.2016 klo 17.00 alkaen. 

Paikka Myyrmäen uimahallin kabi-

netti, 2 krs kahvion vierellä, Myyr-

mäenraitti 4, 01610 Vantaa. Koko-

uskahvit lisukkeineen saa kahvios-

ta ennen kokouksen alkua ilmoit-

tamalla kassalle, että lasku koko-

uksen piikkiin. Tervetuloa kokouk-

seen! -Hallitus

073 Kurikan Sähköalojen osasto ry 

Sääntömääräinen kevätkokous pi-

detään 26.5.2016 Kurikassa Ho-

tel Kurikassa (Pitkä-Jussi). Koko-

uksessa käsitellään sääntömääräi-

set asiat. Vieraana liiton edustajista 

ovat puheenjohtaja Martti Alakoski 

ja neuvottelupäällikkö Tero Heini-

luoma. Kokouksen jälkeen ruokailu. 

Tervetuloa! –Hallitus

077 Savonlinnan ja 

Lähiympäristön Sähkömiehet ry 

Toukokuun kuukausikokous pide-

tään 20.5.2016 klo 18.00 alkaen 

Markku Lehtosaaren Norppamajalla 

Pellossalossa. Osoite on Ukkonie-

mentie 31. Asioina ovat ajankoh-

taiset asiat. Kokouksen jälkeen il-

tapala ja sauna. Saunomista varten 

omat pyyhkeet mukaan. Tervetuloa!

Pilkkikisan voitti Tatu Lehtosaa-

ri tuloksella 1920 g, toinen Jan-

ne Lintunen 1780 g ja kolmas Tau-

no Karvinen 1500 g. Naisten sarjan 

voitto meni Milja Piekkiselle tulok-

sella 2560 g.

091 Lieksan sähkötyöntekijät 

ammattiosasto ry

Lieksan sähkötyöntekijöiden perin-

teiset pilkkikisat pidettiin koleassa 

kevätsäässä Jauhiaisella. Kalaa tuli 

kohtalaisesti, mutta osanottajia ki-

soihin saapui normaalia vähemmän 

työkiireiden takia. Ensi vuonna ki-

sat pidetään kahdessa osassa, aa-

mupäivä- ja iltapäiväpilkkinä, ruo-

katauko välillä. Kisoihin tulee en-

nakkoilmoittautuminen palkinto-

jen hankinnan vuoksi. Hyvää kevät-

tä kaikille! -Hallitus

Pilkkikisatulokset, Jauhiainen la 

2.4.2016 klo 9-13. Miehet: 1. Kari 

Eronen 2425 g, 2. Veikko Saasta-

moinen 2150 g, 3. Mika Lukkanen 

1975 g, 4. Olli Siponen 1875 g, 5. 

Veijo Komulainen 1475 g, 6. Esko 

Saastamoinen 1175 g, 7. Osmo 

Kärkkäinen 925 g, 8. Jorma Korho-

nen 700 g, 9. Antti Turunen 600 

g. Naiset: 1. Leena Turhanen 1175 

g. Nuoret: 1. Otto Siponen 275 g. 

Suurin kala: Veijo Komulainen, hau-

ki 675 g.

100 Järvenpään 

Sähköalantyöntekijät ry

Rantaongintaa ja frisbeenheittoa 

lapsille/nuorille Vanhankylän nie-
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Jyväskylän Sähköalantyöntekijäin 
ammattiosasto täyttää 60 vuotta 
vapun aatonaattona, 29.4. Osas-

ton jäsenistö saattaa olla yksi kan-
sainvälisesti kokeneimmista ryhmis-
tä Sähköliitossa. Are Oy:n suuruuden 
päivinä Jyväskylän komennusmiehet 
toivat virtaa ja valoa melkein maapal-
lon joka kolkkaan ja virittivät pape-
rikoneet ja lemmenlaivat huippuve-
toon.

   Mutta, ja ennen kaikkea: Jyväsky-
län osastoa ovat pyörittäneet asialleen 
uskolliset ammattiyhdistysmiehet. 

Sähköliitto oli vasta puolivuoti-
as, kun 31 sähköalan työntekijää ko-
koontui vapun aatonaattona 1956 Jys-
kän työväentalolle perustamaan uutta 
ammattiosastoa liittoon. Teollisuuslii-
toissa ei Sähköliittoa haluttu reviirille. 
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Ensimmäinen lakko
 

Schaumanin Lutakon tuotantolaitosten 13 sähköasentajan uudenvuoden juhlat 

1958 oli nopeasti juhlittu. Työhuonekunta oli uhkavaatimuksella patistanut työn-

antajaa korjaamaan palkkojen luisun. Tulosta ei tullut, joten heti 2.1.1958 alkoi sähkö-

miesten työnseisaus. Näin myös 300 muun työntekijän työt keskeytyivät. Nämä puuliit-

tolaiset kuitenkin ilmaisivat kokouksessaan täyden tukensa lakkolaisille. Tehtaalle kui-

tenkin tuli – Metalliliiton järjestämänä – kolme sähkömiestä. Sähkömiehet pitivät heitä 

rikkureina, metalliliitto ei. Nuoret helsinkiläismiehet liikkuivat varmuuden vuoksi poru-

kassa. He saivat viikossa tarpeekseen lakkolaisten informaatiosta ja lähtivät pois.

27-vuotias VILJO LAAKKONEN oli yksi lakkolaisista. Hän muistaa porukan pelän-

neen, että työnantaja irtisanoo jokaisen.

”Palkkapäivänä tilipussit kuitenkin tultiin jakamaan portin ulkopuolelle”.   

Lakko kesti kaksi ja puoli viikkoa. Sähkömiehet saivat kohtalaisen korotuksen tunti-

palkkoihinsa. 

Kovimman näytön tästä antoi Metalli-
liiton johto tyrmäämällä Sähköliiton 
yhteistyöpyynnön samalla vaatien, 
”että ryhdytte toimenpiteisiin Suomen 
Sähköalantyöntekijäin Liiton purka-
miseksi”.

Jyväskylässä liittosuhteiden henki 
oli täysin toinen. Metallin sähköosas-
ton kokouksessa keväällä oli todet-
tu, että on aivan sama, vaikka miehet 
kuluisivat kahteenkin liittoon, kun-
han maksavat jäsenmaksunsa. Koko-
uspöytäkirja huokuu lähes peittele-
mätöntä myönteisyyttä uutta tulokas-
ta kohtaan. Tämä näkyi myös Sähkö-
liiton osaston jäsenmäärän nopeana 
kasvuna. 

 AREN SIIVELLÄ MAAILMALLE
Keskeisiä alkuvuosien toimijoita oli-
vat teollisuuden sähköasentajat. Ura-
koitsijapuolella alkoi nopeasti kehit-
tyä Are Oy:n menestystarina. Suurten 

kohteiden lista komistui henkeäsal-
paavaksi. Komennusmiehet lentelivät 
Islannissa, Australiassa, Amerikassa, 
Neuvostoliitossa, Afrikassa sekä suo-
malaisilla telakoilla, paperitehtailla 
ja suursairaaloissa. Jyväskylän osas-
tosta kehittyi erittäin kansainvälinen 
sopimusosaaja. Osattiin ne sopimus-
kiemurat kotimaassakin, kuten ke-
vään 1986 suuren työtaistelun aikai-
nen erillissopimus osoittaa. 

Sähköasennusalalla työnantaja vas-
tasi lakkoon työsululla. Yhteenotosta 
tuli pitkä uuvutustaistelu. Rautaruu-
killa hermoiltiin kakkosmasuunin ti-
lasta. Yhtiö vetosi työtaistelun osapuo-
liin. Työsulusta huolimatta Are taipui 
neuvottelemaan Sähköliiton kanssa. 
Liiton puolella ratkaisua hierottiin Al-
po Holin johdolla, Aren komennus-
miehiä edusti pääluottamusmies Mat-
ti Mansikka-aho Arelta neuvottelus-
sa oli pari insinööriä. Erillissopimus  TEKSTI :  EINO NYKÄNEN

syntyi sillä ehdolla, että ratkaisun si-
sältöä ei paljasteta työnantajaliitol-
le. Tieto vuoti kuitenkin ja työnanta-
jaliitto uhkasi erottaa Aren jäsenyy-
destään. Mansikka-aho muistelee hy-
myillen hyvää erillissopimusta.

– Mietin pitkään, että tulikohan teh-
tyä liian halpa sopimus.

Jyväskylän lakkotoimikunta myön-
si poikkeusluvan myös Mikkelin Kes-
kussairaalan urakan jatkamiseen. Lu-
paa patisteli potilasturvallisuudesta 
huolestunut sairaalan johto.

Lakkoavustukset jaettiin käteisen 
osaston toimistolla. Maksupäivinä sen 
sisäpihalla kiemurteli satojen miesten 
jono. Jyväskylässä rahaa jaettiin mil-
joona, muistelee pitkäaikainen pu-
heenjohtaja ja pääluottamusmies Au-
lis Hanhinen. ”Kerran meni talouden-
hoitaja rahasalkun kanssa Laajavuo-
ressa Kierre-ravintolaan, eikä kukaan 
vienyt salkkua”.

YMPYRÄ SULKEUTUU 
Ammattiosaston alkuvuosina oli pe-
rustettu työhuonekuntia myös Lie-
vestuoreelle, Vaajakoskelle ja Säynät-
saloon. Osa alueen puhelinmiehistä 
oli järjestäytynyt osastoon. 1960-lu-
vun alussa nämä erkaantuivat omik-
si osastoikseen. Myös osa seudun pu-
helinväestä kuului osastoon, kunnes 
keskusjärjestön eheyttämissopimuk-
sen mukaisesti  yksityinen puhelinala 
sai oman osastonsa 1971 Jyväskylään.

Viime vuosina osastot ovat mapit-
taneet omat pöytäkirjansa arkistoon 
ja palanneet alkukotiinsa. Kehityksel-
lä on syynsä, joista tämän ajan järjes-
töaktiivit ovat taatusti hyvin tietoisia 
kaikkialla maassa ja kaikissa ammat-
tiliitoissa. 

men nokassa lauantaina 11. kesä-

kuuta klo 10–14, lisäksi makkaran-

paistoa, mehua ym. Kaikki palki-

taan mitaleilla + tavarapalkinnoilla! 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset, p. 

044 793 8326 Janne Helenius.

106 Savon Sähköalan-

työntekijät ry 

Savon Sähköalantyöntekijät ry osas-

to 106 järjestää kesäretken tule-

vana kesänä Itä-Virumaalle lähelle 

Narvaa. Narva sijaitsee Viron ja Ve-

näjän rajalla n. 210 km Tallinnas-

ta itään. Matkan ajankohta on to-su 

28. - 31.7.2016. Majoitumme Itä-

meren hiekkarantojen tuntumaan 

Spa Hotel Noorus -hotelliin, joka 

on uusin spahotelli Itä-Virumaalla. 

Matkaa Narvaan n. 18 km. 

Matkan hinta on jäsenelle 100 

€ ja seuralaiselle 250 €. Hintaan 

sisältyy: bussimatka 5-tietä pitkin 

Helsinkiin ja takaisin, meno-pa-

luu laivamatkat kansipaikoin, me-

nomatkalla meriaamiainen laivalla, 

paluumatkalla buffet lounas ruo-

kajuomineen laivalla, majoitus 2 h 

huoneissa, sauna- ja allasosaston 

vapaa käyttö kylpylähotellissa sekä 

puolihoitoruokailut hotellilla (buf-

fet aamiainen ja illallinen nouto-

pöydästä). Lisämaksusta opastet-

tu retki Narvaan mm. Narvan lin-

naan. Toki kaupungilla voi käydä 

ominpäinkin. 

Lähtö on aikaisin aamulla klo 

1.00 Iisalmesta ja tarkoitus on olla 

laivalla jo klo 10.00. Tarkempi ai-

kataulu ilmoitetaan myöhemmin! 

Nyt sitten vain vakavasti mietti-

mään ja päättämään lähtemisestä-

si, näin varmistat pääsysi mukaval-

le retkelle! Sitovia ilmoittautumi-

sia ottaa vastaan Eero Vehkaperä 

p. 044 723 7318 tai eero.vehka-

pera@outlook.com. Kerro lähtijän/

lähtijöiden nimi ja syntymäaika, 

lähtöpaikka bussiin 5-tien varrelta 

sekä puhelinnumero. Ilmoittautu-

minen 31.5.2016 mennessä!

154 Pogostan Sähköalan-

työtekijät ry 

Perinteiset pilkkikilpailut järjes-

tettiin lauantaina 9.4.2016 Terva-

ruukilla. Keli oli hyvä ja jäätä vie-

lä noin 40-50 senttiä. Tulokset: 1. 

Irja Korhonen 1000 g, 2. Anja Hil-

tunen 540 g, 3. Santtu Haapalai-

nen 320 g, 4. Usko Virtanen 280 

g, 5. Sulo Korhonen 270 g, 6. 

Tuula Kuronen 250 g, 7. Yrjö Ku-

ronen 240 g, 8. Markku Palviainen 

180 g, 9. Hannu Tiittanen 160 g, 

10. Niilo Hiltunen 150 g, 11. Ville 

Palviainen nykäisy. Palkinnot jaet-

tiin ja makkarat paistettiin. Kiitos 

osallistuneille!

182 Teollisuuden Sähköalojen 

Työntekijät ry 

Järjestämme värikuulasotaa Loh-

jalla Kartano Gamesin tiluksilla 

13.5.2016 klo 18.00. Sotimisen 

jälkeen meille on varattu rantasau-

na, sekä lämmitetty kylpytynny-

ri, jos järven vesi tuntuu vielä liian 

kylmältä. Tapahtuman omavastuu 

on 40 €, joka sisältää pelin varus-

teineen, saunan, kylpytynnyrin, 

ruuan sekä kuljetuksen Helsingin 

keskustasta Kiasman edestä, jos-

ta lähdemme liikkeelle klo 17.00. 

Omavastuu maksetaan osaston ti-

lille FI77 1011 3000 2063 25. 

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 

30.4.2016 ja 16 ensimmäiseksi 

ilmoittautunutta mahtuu mukaan. 

Ilmoittautua voit joko sähköpostilla 

osoitteeseen santeri.jukarainen@

saunalahti.fi tai puhelimitse 040 

706 8953. 

Sähköliiton osastot alueittain 

löydät osoitteesta: www.sah-

koliitto.fi/sahkoliitto/organi-

saatio/osastot_alueittain
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Helsingin Sähköalantyönte-
kijät ry osasto 049:n hallitus 
järjesti talvirieha-tapahtu-

man, johon jäsenet perheineen pääsi-
vät osallistumaan. Puheenjohtaja Jari 
Räsäsen ehdotuksesta tapahtumapai-
kaksi valikoitui Etelä-Suomessa sijait-
seva laskettelukeskus Talma. 

Reipas talkooväki järjesti osaston jäsenille ja perheille mukavan iltapäivän Talvirieha-tapahtumassa.

Talvirieha Talmassa 
Aluksi tehtiin varauksia, tiedustel-

tiin hintoja ja sen jälkeen laadittiin 
budjetti. Kun tiedotteet tapahtumasta 
oli lähetetty, alkoi ilmoittautuminen. 
Siinä vaiheessa, kun sadan henkilön 
raja meni rikki, syntyi tunne, että täs-
tä taitaa tulla hyvä juttu. Lopulta osal-
listujamäärä, lähes 200, yllätti kaikki.

Helmikuun alussa pidetyssä osas-
ton hallituksen kokouksessa koottiin 

talkooväki, joka mahdollisti onnis-
tuneen tapahtuman. Suuret kiitokset 
vielä näin jälkikäteen koko talkoovä-
elle!

Kun riehan ajankohta lähestyi, alkoi 
tarvikkeiden hankinta. Puheenjohta-
ja ja taloudenhoitaja Martti Lindfors 
hoitivat ostosten teot. 

LETTUMESTARIN 
TAIDONNÄYTE
Anniina Kangas lupasi tehdä lettutai-
kinan 400 hengelle. Siihen tarvittiin 
muun muassa 40 litraa maitoa.

– Talviriehapäivän sunnuntaiaamu 
6. maaliskuuta valkeni pilvisenä. Kun 
paistoin muutaman koeletun ja pienet 
tyttäremme hyväksyivät ne syömäkel-
poisiksi, huokasin helpotuksesta. Las-
tasin kuusi ämpärillistä lettutaikinaa 
auton takakonttiin. Mieheni neuvoi 
ajamaan varovasti, ettei ole koko ta-
kakontti täynnä taikinaa, lettumesta-
ri kuvailee.

Muutkin tarvikkeet kuljetettiin Tal-
maan ja talkooväki suoritti valmiste-
lut. Talvirieha pääsi alkamaan ajal-
laan. Ohjelmaan kuului muun muas-
sa poniratsastusta, alpakoiden syöttä-
mistä ja silittelyä, pulkkamäkeä ja va-

 TEKSTI :  TAPANI RYYPPÖ

paavalintaiset hissiliput, joista osasto 
maksoi puolet. 

Nälkää ei Talviriehassa tarvinnut 
nähdä. Siitä pitivät huolen makkarat 
ja muurinpohjaletut. Jano sammutet-
tiin mehulla ja kahvilla. Varpaita sai 
välillä käydä lämmittelemässä kodas-
sa, tulen loimussa.

400 MAKKARAA JA LETTUA
Perheen pienimpiin vetosivat poni-
ratsastus, alpakat ja mäenlasku. Ai-
kuiset ja varttuneemmat lapset naut-
tivat laskettelusta. Tapahtumassa nä-
kyi monia iloisia kasvoja. Kaikki tun-
tuivat viihtyvän Talviriehassa tosi hy-
vin. Monet kiittelivät osaston järjes-
tämää tapahtumaa ja toivoivat myös 
tulevaisuudessa juuri perheille suun-
nattuja tapahtumia.

Kaiken kaikkiaan tapahtuma oli 
menestys. 

Helsingin osasto 049:n hallitus ha-
luaa kannustaa ja rohkaista muita 
osastoa järjestämään jäsenilleen ta-
pahtumia. Jos lettuhillosta puuttuu lu-
sikka tai kermavaahdot unohtuvat jää-
kaappiin, ovat pikkujuttuja. Tärkeintä 
on halu tehdä, ja yhdessä tekemällä 
asiat onnistuvat! 

Tapahtuman nuorimmat pääsivät värityshommiin.
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ELLEDNINGEN

Den tuffa sparkuren fortsätter
ELEKTRIKERFÖRBUNDETS 

bokslut för år 2015 uppvisade 

ett överskott på ca 56 000 euro 

även om intäkterna från med-

lemsavgifterna inte nådde upp 

till det budgeterade.  Bokslutsö-

verskottet var ett resultat av den 

strikta kostnadsutvecklingen och 

avkastningen från placeringsverk-

samhet. Arbetslöshetsgraden var 

9,3 procent mot 10,5 procent fö-

regående år. Utvecklingen går 

alltså mot det bättre.

TOTALT sett hölls kostnader-

na inom budgeten. Den positi-

va kostnadsutvecklingen sedan 

år 2008 beror på att vi anpassat 

verksamheten till det långvari-

ga svåra ekonomiska läget där ar-

betslösheten ökat och utveckling-

en av intäkterna från medlemsav-

gifterna försämrats något. 

Intäkterna från förbundets 

medlemsavgifter har minskat se-

dan år 2008, men även kostna-

derna har skurits ner betydligt. 

Med den ekvationen har vi lyck-

ats hålla medlemsavgiftsprocen-

ten på stabila 1,4 under dessa 

svåra tider, även om arbetslös-

hetskassans procent har varie-

rat mellan 0,25 och 0,40. Men i 

år har vi höjd medlemsavgiftspro-

centen till 1,45 för att säkerstäl-

la arbetslöshetskassans finansie-

ring. I gengäld har strejkkassans 

medlemsavgift sänkts till 0,03 

procent i år.

Färska uppgifter från med-

lemsregistret avslöjar att Elektri-

kerförbundets medlemsvärvnings-

kampanj har gett resultat. Årets 

första kvartal uppvisar rejält över 

300 nya betalande förbundsmed-

lemmar från olika avtalsbrans-

cher.   Även studerandemedlem-

mar ansluter sig längs med året i 

en hoppingivande takt.

I FJOL uppvisade lönekostnader-

na en kurvtopp även om förbun-

det försökt hålla antalet anställda 

på den nuvarande nivån. Antalet 

heltidsanställda har ökat med en 

person jämfört med året innan, 

och uppgår nu till 39 personer. 

Jämförelsesiffrorna för lönekost-

naderna år 2014 innehöll många 

exceptionella frånvaroanteckning-

ar och nyrekryteringar, vilket för-

klarar kostnadsökningen.

Lönekostnadernas andel av 

medlemsavgiftsintäkterna har va-

rierat mellan 43 och 54 procent 

under 2008-2015. 

Medelåldern bland de anställ-

da är alltjämt rätt hög, dvs. 50 

år och den genomsnittliga tjäns-

tetiden är 14 år. Vi måste aktivt 

föryngra personalens åldersstruk-

tur, för två tredjedelar av dagens 

anställda kommer att gå i pensi-

on före år 2026. Lyckligtvis har 

även några ungdomar redan an-

ställts.

FÖRBUNDETS placeringsavkast-

ning uppgick till totalt ca 4,9 

miljoner euro, och kostnader-

na var närmare 1,1 miljon euro. 

Nettoavkastningen var således 

3,8 miljoner euro. Placerings-

verksamhetens resultat var gott, 

och vi lyckades ändra portföljer-

nas struktur i rätt tid. Dessutom 

sålde vi tio gamla investeringsbo-

städer i Villmanstrand, Helsing-

fors och Tammerfors. 

Placeringsverksamhetens av-

kastning behövs för att täcka 

medlemmarnas strejkbidrag samt 

för återbetalning av sparandelar. 

År 2015 betalade vi strejkbidrag 

för omkring tusen euro och åter-

betalning på sparandelar för över 

en halv miljon euro.

Även om arbetslöshetsgraden 

sjönk under början av året väntas 

medlemsavgiftsintäkterna ändå 

inte öka i någon väsentlig grad. 

Det innebär därför att vi inte har 

råd med högre kostnader. Alltså 

fortsätter den tuffa sparkuren.

MARKETTA TOIKKONEN

ekonomichef

OCKSÅ 
PALKKATYÖLÄINEN 
BESTÄLLS VIA 
NÄTTJÄNSTEN

Tidningen Palkkatyöläinen kan be-

ställas av huvudförtroendemän, för-

troendemän, arbetaravdelningens 

förtroendemän, arbetarskyddsombud 

och fackavdelningarnas ordföran-

de samt av medlemmar i förbundets 

styrelse, direktioner, utskott och re-

presentantskap. 

Beställningen görs en gång och 

den fortgår tills uppdraget avslutas 

eller till medlemmen själv beslutar 

att säga upp beställningen.

HAR DU INTE TIDIGARE 
LOGGAT IN PÅ 
NÄTTJÄNSTEN? 

Om du aldrig tidigare loggat in på ar-

betslöshetskassans, medlemsregist-

rets eller Voimavirtas nättjänst ska 

du använda ditt medlemsnummer 

som användarkod och ditt postnum-

mer som lösenord. 

Om du inte lyckas med inlogg-

ningen klickar du på ”Jos olet unoh-

tanut salasanasi, klikkaa tästä” och 

skickar ett nytt lösenord till dig själv. 

Om ditt telefonnummer och din 

e-postadress är korrekta i medlems-

registret får du det nya lösenordet 

till din mobiltelefon eller din e-post 

genast.

BESTÄLL TIDNINGEN 
LÖNTAGAREN

Branschavtalsmedlemmar som upp-

gett svenska som sitt modersmål 

och som har branschavtalsnumret 

002, 005, 008, 010, 011, 012, 

013, 014, 015, 016, 017, 018, 

020, 021 eller 023 kan beställa 

tidningen Löntagaren. Beställning-

en görs en gång och den fortgår tills 

branschavtalsnumret blir pensionär 

(999) eller tills medlemmen själv 

beslutar att avsluta beställningen.

Du kan beställa Löntagaren ge-

nom att klicka på länken Kalente-

ri- ja lehtitilaukset i rutan Sähkölii-

ton verkkopalvelut till höger på si-

dan www.sahkoliitto.fi.

Puhelinasentaja, luottamusmies EINAR OJALA menehtyi pitkäai-

kaisen sairauden uuvuttamana 3.2.2016.

Einar aloitti pitkäaikaisen puhelinasentajan uransa vuonna 

1969 tullessaan töihin nuoremmaksi asentajaksi kaapelin veto-

porukkaan Helsingin puhelinyhdistyksen Pitäjänmäen toimipis-

teeseen. Hän siirtyi siitä sitten kaapelinjatkajaksi ja toimi siinä 

sitten kärkimiehenä pitkän työuransa loppuun asti. Pidettynä ja 

aikaansaavana kaverina, jolla riitti intoa vaikuttaa myös työehto-

ja koskeviin asioihin, valitsivat työkaverit hänet työpaikan luotta-

musmieheksi. Tätä tehtävää Einar hoiti noin neljännesvuosisadan 

ja vuodesta 2002 vuoteen 2006 hän toimi myös varapääluotta-

musmiehenä.

Vapaa-aikana Einarin harrastuksiin kuului autoilu. Myös linja-

auton kuljettaminen sujui ammattitaidolla. Hän toimi usein am-

mattiosasto 039:n perhe-, teatteri-,  kesä- ja talvipäivien luotto-

kuljettajana.

Matkailu ja kesämökin kunnossapito kuuluivat myös Einarin 

harrastuksiin.

Einar Ojalaa jäivät kaipaamaan läheiset, ystävät ja työkaverit.

TIETOLIIKENNE- JA INFORMAATIOTEKNIIKKA OS. 039

LO
GG

A IN
 PÅ NÄTTJÄNSTEN

:
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Finnparttia Oy, Joutnantie 76, 25500 Salo Perniö.

Fin
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tt
ia

Täältä löydät

meidät

www.f innpartt ia.f i

Petri

Nopea, varma ja edullinen ovat kolme yleis immin 
toimintaamme l i i tet tyä termiä.

U u d e n a i k a i s e m p a a  p a l v e l u a saat 24/7 
verkkokaupastamme.

P u h e l i n m y y n t i m m e 02-72 72 00 ja 

P e r n i ö n  n o u t o h a l l i m m e palvelevat sinua
entiseen tapaan ma-to 8-16 ja pe 9-16.

!

”V a n h a n a i k a i n e n ” eli saat pääsääntöisesti kaikki
tarvitsemasi sähkötarvikkeet suoraan varastostamme vaikka

kotiosoitteeseesi toimitettuna.
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Elektricitet förenar!

I Elektrikerförbundets representantskapsval 16-30.9.2016 väljs representanterna 
till Representantskapet och till representantskapet för Elbranschernas 

arbetslöshetskassa för följande fyraårsperiod.

Genom att ställa upp som kandidat eller genom att rösta i valet kan du påverka besluten 
i ditt förbund. Representantskapet är Elektrikerförbundets högsta beslutande organ.

I november väljer Representantskapet ordförande, förbundssekreterare, styrelse och 
direktioner för Elektrikerförbundet. Representantskapsvalet avgör således vem som 

kommer att leda Elektrikerförbundet de följande fyra åren och i vilken riktning 
förbundet kommer att styras.

Din insats är viktig eftersom Elektrikerförbundets styrka ligger i dess medlemmar. Ju fler 
som är med, desto bättre intressebevakning kan förbundet erbjuda sina medlemmar!

Rösta och vinn ett resepresentkort eller något annat trevligt! 
När du röstar är du automatiskt med i lottdragningarna.
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SIEVI VIPER ROLLER
Edelläkävijän valinta

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

Viper-tuoteperheestä löydät myös jalkineet 
perinteisellä nauha- tai 
tarrakiinnityksellä

Boa® -kiristysmekanismi • Pitävä ja joustava pohja • FlexStep® -iskunvaimennus 

• Päällinen hengittävää ja vedenpitävää mikrokuitua • Saumaton päällisrakenne 

• Hengittävä 3D-dry®-vuorimateriaali • Kevyt ja tilava varvassuoja • Teräksinen, 

joustava naulaanastumissuoja • Öljyä ja kemikaaleja kestävät pohjat • Antistaat-

tinen ja ESD • Suomessa tehty

Huippusuosittu Viper Roller on vastaus tinkimättömään tar-

peeseen turvallisuudesta ja designista. Lähes saumattoman 

rakenteensa ansioista se on virtaviivainen, erittäin kestä-

vä ja käytössä mukava, varma ammattilaisen valinta. Pääl-

lismateriaali on hengittävää ja vettä hylkivää mikrokuitua. 

Hengittävyyttä lisää ilmava 3D-dry®-vuori. Kaikissa pohjarat-

kaisuissamme on erinomaisen iskunvaimennuksen takaavaa 

FlexStep®-materiaalia. Viper Roller vie käyttömukavuuden uu-

delle tasolle!
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