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RAHANARVOISIA VAKUUTUSETUJA, 
ole hyvä
Tiesitkö, että saat Sähköliiton jäsenenä vakuutusetuja Ifistä? 
Nappaa oivat edut talteen ja muista, että vahingon sattuessa 
saat korvauspalvelua, joka sujuu niin kuin pitääkin.

HENKILÖVAKUUTUKSET 
JÄSENHINTAAN
Liittosi on neuvotellut sinulle 
edullisen Primus -henki- ja 
tapaturmavakuutuksen, 
jolla saat kattavan turvan koko 
perheellesi, jopa 55 %:n alen-
nuksella.  

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

IF ETUOHJELMA PALKITSEE 
JA PALVELEE
If Etuohjelma palkitsee sinua 
Sähköliiton jäsenenä jopa 
16 %:n alennuksella vakuu-
tusmaksuista ja If Omavastuu-
rahalla. Etujen piiriin pääset jo 
kotivakuutuksella tai henkilö- 
tai pakettiauton kaskolla, kun 
vastaanotat vakuutuspostisi 
vain sähköisesti Omille sivuil-
lesi. Korkeimmalla tasolla saat 
halutessasi Oman palveluneu-
vojan.

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

Lue lisää If Etuohjelmasta 
osoitteessa if.fi/asiakasedut.

TALLENNA IF PALVELUNUMEROT 

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

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

KORVAUSPALVELUA, JOKA SUJUU 
NIIN KUIN PITÄÄKIN
Vahingon kokeneet asiakkaam-
me antavat meille arvosanaksi 
4,5 asteikolla 1—5. Mielestäm-
me se kertoo korvauspalvelusta, 
joka sujuu niin kuin pitääkin.  ■

henkivakuutuskuntoon.fi 

Henkivakuutus turvaa toimeentulosi, jos jäät yksin pitämään huolta 
perheestäsi. Esimerkiksi Sähköliiton 42-vuotiaalle jäsenelle henkivakuutus 

50 000 euron turvalla maksaa 6 euroa kuussa. Nyt saat kaikkiin uusiin 
Primus-henki- ja -tapaturmavakuutuksiin lisäetuna 2000 euron Selviytymis-

turvan, joka on lisäkorvaus kuolemantapauksessa. Eiköhän hoideta asia kuntoon 
saman tien! Kattavimman vakuutusturvan koko perheelle saat osoitteesta

Primus on tutkitusti Suomen edullisin henkivakuutus (Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEn tekemä 
hintavertailu 9/2016). Vakuutuksen myöntää Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva.2000 €

Nyt 
kaupan päälle

SELVIYTYMISTURVA

KUINKA SELVIÄISIT KAIKESTA
jos jäisit yksin?
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VASAMA 10
Kannen kuvassa Sauli Väntti
Kuva: Riitta Kallio

Julkaisija: 

Sähköalojen ammattiliitto ry 

Elbranschernas 

fackförbund rf. 

Postiosoite: PL 747 

33101 Tampere 

Puhelin: 03 252 0111 

Faksi: 03 252 0210 

Sähköpostiosoite: 

vasamalehti@sahkoliitto.fi 

etunimi.sukunimi@sahkoliitto.fi 

Päätoimittaja: Sauli Väntti

Vastaava toimittaja: Riitta Kallio 

Toimittaja, vs: Minna Järvenpää

Ulkoasu ja taitto: Jari Mattila  

Palkansaajalehdet –  

Löntagartidningar 

PALE ry:n jäsen

Noudatamme Julkisen sanan neu-

voston määrittelemää hyvää journa-

listista tapaa.

Painopaikka: Sanomala, Vantaa

Ilmoitushinnat tekstisivulla: 

Mustavalko 

2,25 €/pmm

Neliväri-ilmoitukset 

3,00 €/pmm

Työpaikkailmoitukset ja 

ammattiosastot -50 % 

Mainostoimistoalennus -15 %

Ilmoitusmyynti: 

Ekamedia/Tmi Emmi Kallio 

Kalevanpuistotie 21 B 56 

33500 Tampere 

Puhelin: 044 344 4414 

emmi.kallio@ekamedia.net 

Lehden tilaushinta: 

30 €/vsk kotimaa 

40 €/vsk ulkomaat 

SÄHKÖALOJEN 

AMMATTILIITON 

JÄSENLEHTI. 

Perustettu 1957 

Lehti ilmestyy 

10 kertaa vuodessa. 

Seuraava Vasama ilmestyy 

19.1.2017

Aineistot 9.1. mennessä.
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MEILLÄ on takanamme uudenlai-

silla asetelmilla käydyt edustajis-

ton vaalit ja valitun uuden edusta-

jiston ensimmäinen kokous. Vaa-

lien aikana korostuivat vaaliliitto-

jen vahva vaalityö ja erilaiset nä-

kemykset siitä, millä tavalla liit-

toa pitäisi tulevaisuudessa johtaa. 

Vaaliliittojen vaalityö oli hyvin vä-

rikästä, mikä kertoo osaltaan myös 

liittomme toiminnan uudistumisen 

tarpeesta.

Ammattiliiton vaalit ovat jä-

sendemokratiaa. Jäsenten tahdon 

edessä meidän on oltava nöyriä ja 

tätä tahtoa on kunnioitettava. Lii-

ton jäsenet ovat sanansa sanoneet, 

ja edustajisto on päätöksensä teh-

nyt. Sähköliitto on jäseniään var-

ten, ja tätä meidän on toiminnas-

samme korostettava. Siis eteen-

päin kohti tulevaa, yhtenäisyyttä ja 

vahvuutta rakentaen. 

Edustajiston kokous oli värikäs, 

hallinnon ja liittojohdon valinnois-

ta käytiin paljon rakentavia kes-

kusteluja. Oman näkemykseni mu-

kaan tässä kokouksessa edustajis-

ton rooli liiton korkeimpana pää-

täntävaltaelimenä korostui, niin 

kuin asian tuleekin olla. Kokous 

oli siinä mielessä myös historialli-

nen, että liittopuheenjohtajan vaa-

li käytiin ensimmäistä kertaa niin 

kutsutussa ”isossa salissa” ja jo-

kainen edustajiston jäsen pääsi ot-

tamaan kantaa ja äänestämään 

puheenjohtajan valinnasta. 

Liitolle valittiin uusi hallitus, 

jossa on edustettuna sopivasti ko-

kemusta ja myös uusia kasvoja. Li-

Edustajiston kokouksesta
säksi edustajisto valitsi johtokun-

nat ja työttömyyskassalle uuden 

hallinnon. Onnittelut kaikille va-

lituille ja menestystä vastuullisiin 

tehtäviin!

SYKSYN aikana olemme panneet 

merkille joidenkin työnantajata-

hojen vähättelevän sähköalan töi-

den ammattitaitovaatimuksia. Asia 

tuli esiin, kun työtuomioistuin otti 

kantaa Olkiluoto 3:n ydinvoima-

latyömaalla sähköalan töissä nou-

datettavaan työehtosopimukseen. 

Työtuomioistuin totesi lausunnos-

saan, että työt kuuluvat sähköis-

tys- ja sähköasennusalan työeh-

tosopimuksen piiriin. Ydinvoima-

laitoksen sähkö- ja automaatiojär-

jestelmien tulee olla huippuluok-

kaa, kuten myös niitä asentavien 

sähköalan ammattilaisten ammat-

titaidon. Tämän vuoksi edustajis-

to kannanotossaan vaatikin sähkö-

töitä valvovia viranomaisia selvittä-

mään, onko ydinvoimalatyömaalla 

noudatettu sähköalan töitä koske-

via ammattitaitovaatimuksia. Tus-

kin yhdenkään sähköalan yrityksen 

kannattaa markkinoida toimintaan-

sa siten, että ”meillä ammattitaito-

kynnys sähköalan töissä on matala 

tai sitä ei ole lainkaan”.

 

KILPAILUKYKYSOPIMUS alkaa 

vaikuttaa työpaikoilla tulevan vuo-

den alusta. Sopimuksessa sovit-

tuun työajan pidentämiseen liitty-

en onkin käyty ahkerasti paikalli-

sia neuvotteluja. Käytännössä työ-

ajan pidentäminen ilman ansio-

tasovaikutusta tarkoittaa palkan 

alentumista tehtyä työtuntia koh-

den: samalla vuosiansiolla tehdään 

24 tuntia enemmän työtä vuosita-

solla. Kun tähän lisätään työnteki-

jöille kohdistetut työeläke- ja työt-

tömyysvakuutusmaksujen korotuk-

set, onkin ymmärrettävää, että asi-

aa on vaikea hyväksyä jäsentem-

me keskuudessa. Tosin on huomi-

oitava, että vuoden 2017 osalta jo 

päätetyt veronalennukset kompen-

soivat työeläke- ja työttömyysva-

kuutusmaksujen korotukset.

Voimme vain toivoa, että kilpai-

lukykysopimus luo yrityksissä inno-

vaatioita ja tarkoittaa panostuksia 

tutkimus- ja tuotekehitystyöhön, 

jotta suomalaisten tuotteiden ky-

syntä sekä kilpailukyky paranevat 

ja saamme työllisyyskehityksen  

parantumaan. Kilpailukykysopi- 

muksessa on joka tapauksessa ky-

symys jättimäisestä tulonsiirrosta 

työntekijöiltä työnantajille. Kilpai-

lukykysopimuksen vaihtoehtona ol-

lut hallituksen pakkolakipaketti ei 

toisaalta ollut millään tavalla hou-

kutteleva. Tältä pohjalta on tietys-

ti ymmärrettävää, että edellinen 

liiton hallitus linjasi kilpailukyky-

sopimuksen vähemmän huonok-

si vaihtoehdoksi. Jatkossa käsitel-

lessämme tämänkaltaisia erittäin 

merkittäviä päätöksiä on oleellista, 

että haemme päättäjien tueksi esi-

merkiksi työpaikkojen luottamus-

miesten näkemyksiä asiasta.

AMMATTIOSASTOT, osastojen jä-

senet sekä osastojen ja työpaikko-

jen luottamushenkilöt muodostavat 

Sähköliiton kivijalan, jonka varaan 

koko toimintamme nojaa. Tätä ki-

vijalkaa meidän on tuettava ja vah-

vistettava, jotta voimme tulevai-

suudessakin huolehtia sähköaloil-

la työskentelevien ammattilaisten 

edunvalvonnasta ja työehtosopi-

mustoiminnasta. Tämän vuoksi jär-

jestö- ja järjestämistyö nostetaan 

takaisin toimintamme keskiöön. 

Yhteisöllisyys kaikissa muodois-

saan niin työpaikoilla kuin ammat-

tiosastoissakin rakentaa tulevai-

suuttamme vahvemmalle pohjalle.

Sähköliitto on ammatistaan ja 

arvoistaan ylpeiden hienojen am-

mattilaisten ammattiliitto. Raken-

takaamme siitä yhdessä entistä 

vahvempi, valveutuneempi ja jäse-

niään lähellä oleva!

TOIVOTAN kaikille Vasaman lu-

kijoille, liiton jäsenille, valituille 

päättäjille ja liiton henkilökunnalle 

hyvää joulua ja menestystä tuleval-

le vuodelle 2017!

SAULI VÄNTTI

Sähköliiton puheenjohtaja

Edustajisto valitsi Väntin

Uudet edustajat ja hallitus

Norjan mallilla jäseniä

Jäsenedut vuonna 2017

Jäsenpalvelut 

Hissimiehet kuulolla 

Työttömyyskassa

Kurssit

Osastot toimivat 

Jouluristikko

Millainen mies on edustajiston tuore puheenjohtaja Jari Räsänen? Tapaa hänet ja edustajiston varapu-

heenjohtaja sekä työttömyyskassan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja Vasamassa 1/2017! 

Lehti ilmestyy 19.1.
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Sauli 
Väntistä 
liittopuheen-
johtaja

Sähköliiton tänä syksynä valit-

tu edustajisto valitsi liittopu-

heenjohtajaksi Sauli Väntin äänin 

40 – 30 ohi puoli vuotta liittoa 

luotsanneen Tero Heiniluoman. 

Sähköliiton ja työttömyyskassan 

edustajiston värikäs kokous pidet-

tiin Tampereella Solo Sokos Ho-

tel Tornissa 18.–20. marraskuuta. 

Kokoukseen osallistui juuri vaa-

leilla valittu 70-henkinen edusta-

jisto. Tällä kertaa valituista edus-

tajista yli 60 prosenttia oli uusia. 

Historian kulku Sähköliitossa  

muuttui, kun Väntti äänestettiin 

isossa salissa liittopuheenjohtajak-

si. Sähköliiton edustajiston histori-

assa näin ei ole aikaisemmin tapah-

tunut. Edellisen nelivuotiskauden 

liittosihteerin postia hoitanut Han-

nu Luukkonen valittiin jatkamaan 

tehtävässään yksimielisellä päätök-

sellä. Myös edustajiston puheenjoh-

tajasta äänestettiin ja Jari Räsänen 

EDUSTAJISTO ÄÄNESTI HENKILÖ-
VALINNOISTA, VALTA VAIHTUI MONISSA 

LUOTTAMUSTEHTÄVISSÄ

 TEKSTI :  RIITTA KALLIO

SÄHKÖL I I TON EDUSTAJ ISTON KOKOUS 18 .–20 .11 .2016  TAMPEREELLA ,  SOLO SOKOS HOTEL  TORNI

Edustajisto valitsi Sauli Väntin Sähköliiton uudeksi puheenjohtajaksi. 

55-vuotias Väntti on viime vuodet toiminut liiton teollisuudenalojen 

sopimusvastaavana. 21 vuotta liiton palveluksessa ollut Väntti on kotoisin 

Hirvensalmelta. Hän on valmistunut puhelin- ja sähkölaitosasentajaksi 

ja työskennellyt alan töissä. Myöhemmin Väntti on valmistunut 

tietokoneteknikoksi ja ammattikorkeakoulusta yhteisöpedagogiksi. Nykyisin 

Lempäälässä asuva puheenjohtaja on naimisissa ja kolmen aikuisen lapsen 

isä, joka vapaa-aikanaan mielellään metsästää. 

Liittosihteeri Hannu Luukkonen va-

littiin jatkamaan tehtävässään il-

man äänestystä. Liittosihteerin toi-

menkuva tulee jatkossa painottu-

maan neuvottelu- ja sopimustoi-

mintaan. 

valittiin vetämään edustajistoa seu-

raavan nelivuotiskauden. Varapu-

heenjohtajaksi valittiin Henry Träff. 

Vaaleissa yksikään vaaliliitto ei 

saanut yksinkertaista enemmistöä 

edustajistoon ja näin päätöksente-

koasetelmat muuttuivat aikaisem-

paan verrattuna. Äänestykset teki-

vät kokouksesta mielenkiintoisen ja 

jännittävän, mikä oli omiaan myös 

korostamaan edustajiston jäsenten 

roolia päätöksentekijöinä.

KOLMIPÄIVÄINEN 

KOKOUS JURRASI 

HENKILÖVALINNOISSA

Edustajiston kokoukselle varatut 

kolme päivää olivat tarpeen, sillä 

perjantai-aamuisten avajaisten jäl-

keen varsinainen kokous ei juuri-

kaan päässyt etenemään, vaan ju-

mittui heti alkajaisiksi kokouksen 

puheenjohtajiston valintaan. Vuoro-

kauden verran aikaa kului vaaliliit-

tojen sisäisissä ja välisissä neuvot-

teluissa. Vasta lauantaipäivänä ko-

kous lopulta pääsi etenemään ja ää-

nestelemään.

Helsingin Sähkötyöntekijöiden 

osastoa 049 vuosia johtanut Jari 

Räsänen loksahti luontevasti uu-

teen rooliinsa edustajiston nokka-

miehenä. Hän sai paukuttaa nui-

jaa tiuhaan tahtiin, kun kokous teki 

henkilövalintoja. Jännittävin äänes-

tys tietysti käytiin liittopuheenjoh-

tajan valinnasta. Istuvalle puheen-

johtajalle, Sähköliiton entiselle la-

kimiehelle ja neuvottelupäälliköl-

le Tero Heiniluomalle ilmaantui ko-

kouksessa odotetusti vastaehdokas, 

liiton teollisuuden sopimusvastaa-

va Sauli Väntti, joka on taustal-

taan  sähkölaitosasentaja. Suljetul-

la lippuäänestyksellä tehty äänestys 

toi selkeän enemmistön edustajista 

Väntin taakse.

Kiitospuheessaan uusi puheen-

johtaja linjasi, että Sähköliitto on 

jäseniään varten.

– Jäsenlähtöisyyttä on toiminnas-

samme korostettava. Siis eteenpäin 

kohti tulevaa, rakentaen yhtenäi-

syyttä ja vahvuutta.

ASIALLISET 

ASIAT HOIDETTIIN

Henkilövalintojen suolaama edus-

tajiston kokous hyväksyi liiton tu-

levan vuoden toimintasuunnitel-

man ja talousarvion liki talouspääl-

likkö Marketta Toikkosen esitysten 

mukaisesti sekä vahvisti ensi vuo-

den liittomaksun nykyiselle tasol-

le. Myös muut sääntömääräiset asi-

at hoidettiin rivakasti pois päiväjär-

jestyksestä. 

Työttömyyskassan edustajiston 

kokous sujui varsinaisen edustajis-

ton kokouksen rinnalla ennakko-

suunnitelmien mukaan. Ainoan yllä-

tyksen toi Markku Huhtaniskan va-

linta työttömyyskassan hallituksen 

puheenjohtajaksi. Aiemmin pesti on 

kuulunut liittosihteerin toimenku-

vaan. Vastaisuudessa liittosihteeril-

le tulee lisävastuuta liiton edunval-

vonnasta ja jäsenpalveluista, joten 

kassan hallituksen vetovastuuta oli 

tarpeen jakaa uudella tavalla.

Kokouksen lopulla Raimo Här-

män esittelemä julkilausuma tuntui 

kokoavan koko edustajiston taak-

seen. Ja edustajiston kokouksen jäl-

keen järjestäytymiskokouksensa pi-

tänyt hallitus teki ainoastaan yksi-

mielisiä päätöksiä, jotka uusi liitto-

puheenjohtaja Väntti nuiji pöytään 

reippaaseen tahtiin.

Yksi ensimmäisistä päätöksistä 

oli, että Sauli Väntistä tuli myös Va-

saman päätoimittaja. 

Edustajiston illallisilla liiton kultaiset ansiomitalit jaettiin aktiivitoiminnasta 

pois jääneille ansioituneille sähköliittolaisille: aiemmalle puheenjohtajalle 

Martti Alakoskelle, entiselle edustajiston puheenjohtajalle Seppo Fahlströ-

mille ja pitkäaikaiselle hallituksen jäsenelle Seppo Saarelle sekä edustajis-

ton entiselle varapuheenjohtajalle Matti Rantaselle, joka oli estynyt osallis-

tumasta tilaisuuteen.

KU
VA: RIITTA KALLIO

KU
VA: EM

M
I KALLIO

KU
VA: EM

M
I KALLIO

KU
VA: JARI OLLILA

Kokouksen ääntenlaskijat Janne 

Heikkisen (vas.) johdolla eivät 

joutuneet olemaan toimettomina.
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Tampereella koolla oleva Sähkö-

liiton edustajisto ilmaisee huo-

lensa siitä, että ammattipätevyyttä 

vaativia sähkötöitä pyritään joissain 

paikoissa tekemään sähköalan kou-

lutusta vailla olevilla työntekijöillä. 

Sähköasennukset kaapelinvedosta 

alkaen ovat luvanvaraista ja ammat-

tipätevyyttä vaativaa työtä, vaikka 

eräät työnantajatahot antavat ym-

märtää muuta. Sähköasennusten it-

senäinen tekeminen edellyttää jo-

kaiselta asentajalta kauppa- ja teol-

lisuusministeriön päätöksen mu-

kaista pätevyyttä. 

Edustajisto muistuttaa, että säh-

köisillä aloilla työskentelevien am-

mattipätevyyden omaavien työnte-

kijöiden ammattitaito on korkeata-

soista. Ammattitaito takaa kulutta-

jille ja teollisuudelle sen, että säh-

kön käyttö on turvallista ja tuotanto 

toimii moitteettomasti.

Ongelmana on myös se, että säh-

kötöitä yritetään teettää väärillä työ-

ehdoilla. Hiljattain työtuomioistuin 

otti kantaa Olkiluoto 3:n ydinvoima-

latyössä noudatettavaan työehtoso-

pimukseen. Työtuomioistuin tote-

si lausunnossaan, että työt kuulu-

vat sähköistys- ja sähköasennusalan 

työehtosopimuksen piiriin. 

Olkiluotoon rakennetaan ydinvoi-

malaitosta, jonka sähkö- ja auto-

maatiojärjestelmien tulee olla huip-

puluokkaa. Myös sähkötyötä tekevi-

en ammattitaitovaatimusten on ol-

tava korkeat.

Sähköliitto vaatii sähkötöitä val-

vovia viranomaisia pikaisesti selvit-

tämään, onko ydinvoimalatyömaalla 

noudatettu sähköalan töitä koskevia 

vaatimuksia. 

Edustajisto toteaa huolestunee-

na myös, että valmisteilla olevan 

sähköturvallisuuslain valmisteluissa 

hissitöiden osalta ammattipätevyys-

vaatimuksista ollaan luopumassa, 

vaikka hissien rakentaminen edel-

lyttää sähköalan ammattitaitoa. 

Sähköliiton Edustajiston kannanotto:

Sähkötyöt kuuluvat ammattilaisille!

Jari Räsänen (edessä) nousi edustajiston 

puheenjohtajaksi, Henry Träff 

(1. kakkosrivissä) varapuheenjohtajaksi.

KU
VA: JARI OLLILA
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KALLIO TIINA
Jyväskylä
005 | 026
Bravida Finland Oy

PEURAMÄKI JARNO
Tampere
005 | 011
Sähkö-Äijät Oy

NYMAN ULF-PETER
Vasa
005 | 166
Schneider Electric Oy

ARVOLA MARKKU
Oulu
002 | 167
Relacom Finland Oy

MERILEHTO TAPIO
Oulainen
002 | 084
Pohjolan 
Werkonrakennus Oy

TAMMINEN PETRI
Lapua
023 | 177
Destia Rail Oy

VIRTA JANI
Rauma
002 | 035
Teollisuuden 
Voima Oyj

VIHLMAN JYRKI
Pori
005 | 021
Are Oy

VÄISÄNEN ARI
Pori
005 | 035
Vertek Sähkö-
palvelu Oy

MYLLYKANGAS 
MARTTI
Rovaniemi
002 | 004
Caverion Suomi Oy

SUOMELA PETRI
Vaasa
002 | 076
Westenergy Oy

TIRKKONEN ARTO
Kuopio
002 | 106
Voimatel Oy

KIUKAS TIMO
Kotka
013 | 020
Konecranes Finland Oy

SUOMALAINEN KEIJO
Joutsa
002 | 184
Suur-Savon 
Sähkötyö Oy

SIIVONEN JOUNI
Uusikaupunki
013 | 047
Valmet Automotive Oy

15 uutta edustajaa

KIRJAVAINEN ERKKI
Jyväskylä
005 | 026
Jyväskylän Sähkö ja 
Tele Oy

PUTTO TUULA
Imatra
013 | 015
Ovako Imatra Oy Ab

KORHOLA JARKKO
Nokia
005 | 011
Consti 
Talotekniikka Oy

FAGERNÄS JARMO
Kokkola
005 | 067
Caverion Suomi Oy

LEINONEN RAIMO
Kajaani
002 | 040
Eltel Networks 
Pohjoinen Oy

KORPELA JARI
Hämeenlinna
013 | 018
SSAB Europe Oy

ROSENBERG PETRI
Mynämäki
005 | 041
Caverion Suomi Oy

JUNNILA MIKA
Eura
002 | 035
Teollisuuden Voima Oyj

TIURANIEMI JORMA
Rovaniemi
002 | 004
Caverion Suomi Oy

ANTTILA TEEMU
Kurikka
002 | 073
Eltel Networks Oy

PARVIAINEN PASI
Tohmajärvi
002 | 140
Enerke Oy

HÄRMÄ RAIMO
Ulvila
005 | 021
Mekeltek Oy

Sähköliiton uusi hallitus

SARJA PERTTU
Oulu
002 | 001
Laanilan Voima Oy

SÄHKÖL I I TON EDUSTAJ ISTON KOKOUS 18 .–20 .11 .2016  TAMPEREELLA ,  SOLO SOKOS HOTEL  TORNI

Sähköliitto sai uuden 

15-henkisen hallituk-

sen. Sen puheenjohta-

jana toimii Sauli Väntti 

ja liittosihteerinä Hannu 

Luukkonen. Edunvalvon-

nantekijöiden ryhmästä 

on seitsemän, Sähköis-

tenalojen ammattilais-

ten ryhmästä viisi ja 

Jäsenten Sähköliitosta 

kolme edustajaa. Hal-

lituksen jäsenistä kah-

deksan on uusia.

Sähköliiton edustajistoon nousi 15 uutta nimeä, kun liiton hallitukseen valittujen tilalle nimettiin 
varamiehet ja edustajisto vahvisti tuloksen.

Kaikkiaan edustajistossa on 70 jäsentä. Ainoastaan yksi nainen on täydentämässä miehistä jouk-
koa. Edunvalvonnantekijöitä edustajistossa on 32, Sähköistenalojen ammattilaisia 22 ja Jäsenten 
Sähköliittoon kuuluvia 16.
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”30 PROSENTTIA 
MEIDÄN JÄSENISTÄMME 
ON ALLE 30-VUOTIAITA.”

Norjassa on onnistuttu sii-
nä, mikä oli yksi Sähköliiton 
edustajiston kokouksen pu-

heenaiheita: uusien ja varsinkin nuor-
ten jäsenten värväämisessä El og IT 
Forbundetiin eli norjalaisten omaan 
sähköliittoon. 

– 30 prosenttia meidän jäsenistäm-
me on alle 30-vuotiaita. Mikään muu 
liitto Norjassa ei ole pystynyt vastaa-
vaan, kertoo forbundsleder eli liitto-
puheenjohtaja Jan Olav Andersen. 

Miten tähän sitten on päästy? Liit-
toon on vaaleilla valittu nuorten vär-
väämiseen keskittynyt vastuuhenki-
lö, nuorisovaliokunnan puheenjohta-
ja. Hänen vastuullaan on myös nuor-
ten parissa tehtävä tiedotus- ja koulu-
tustyö. 

Markkinointiin liitto ei ole käyttä-
nyt rahaa. Sosiaalisen median se sen 
sijaan on ottanut haltuun.

– El og IT on aktiivinen Facebookis-
sa, Instagramissa ja Snapchatissa. Pa-
ras tapa levittää myönteistä viestiä ja 
innostaa järjestäytymään on hyödyn-
tää nuorten voimavaroja tekemises-
sämme.

Andersenilla on sangen yksinkertai-
nen resepti uusien jäsenien ja värvää-
miseksi. Niin yksinkertainen, että sitä 
tuntuu kummalta sanoa ääneen ja vie-
lä kummemmalta kuulla.

– Kun järjestäytymättömiltä työnte-
kijöiltä kysyy, miksi et kuulu ammat-
tiliittoon, yleisin vastaus on, että ku-
kaan ei ole kysynyt! Tämä todistaa, et-
tä jäsenmäärän on mahdollista kas-
vaa ja että ihan perinteinen kasvotus-

Norjalainen resepti:

Värvätkää 
kasvotusten!

ten keskustelu toimii myös jäsenhan-
kinnassa.

TURVALLISUUS ON YKKÖNEN
El og IT Forbundet teetti nuorten jäsen-
ten parissa tutkimuksen, jossa selvisi, 
että he arvostavat eritoten liiton jäse-
nyyden tuomaa turvallisuutta. Turval-
lisempi työympäristö ja liiton apu työ-
hön liittyvissä asioissa ovatkin olleet 
päteviä syitä liittyä ammattiliittoon.

Jan Olav Andersenin mukaan Nor-
jassa ei myöskään tunnu olevan sellais-
ta sosiaalisuuden vähenemisen kult-
tuuria kuin Suomessa on sanottu ole-
van. Päinvastoin. Varsinkin nuoret kai-
paavat ammattiliitolta enemmän kai-
kenlaista järjestettyä yhteistoimintaa ja 
ovat valmiita osallistumaan. Motivaati-
on kannalta on tärkeää, että nuoret säh-
köammattilaiset ovat mukana erilaisis-
sa valtakunnallisissa ja paikallisissa 
päätöksentekoelimissä.

Järjestäytyminen on Norjassa sähkö-
alalla suositumpaa kuin muilla aloilla. 
Sähkö- ja sähköasennuspuolella järjes-
täytymisaste on noin 70, ICT-alalla jon-
kin verran matalampi. Norjan yleinen 
järjestäytymisaste liikkuu hieman yli 
50 prosentissa.

Norjaa on maana totuttu pitämään 
kultamunia munivana hanhena, jossa 
kaikki on vähän paremmin kuin muu-
alla. Koko maan työttömyysaste on yhä 
vain kolmen prosentin luokkaa, ja säh-
köalalla työttömyyttä ei juuri ole. Epä-
varmuus kasvaa silti, sillä talouden rat-
taat ovat hidastuneet. El og IT Forbun-
detkin varautuu jäsentensä työttömyy-
den kasvuun. 

– Meillä hallitus ei satsaa rakentami-
seen vaan esimerkiksi veronkevennyk-
siin, emmekä tiedä, mitä on edessä, vuo-
den 2015 keväästä saakka puheenjohta-
jana toiminut Andersen myöntää. 

 TEKSTI :  MINNA JÄRVENPÄÄ     KUVA:  JARI OLLILA

Nousiaisissa asuva ensimmäisen kauden 

edustajiston jäsen Jani Ekman valittiin ener-

gia-, ICT- ja verkostoalan johtokunnan jäse-

neksi.

– Yhteishenki kasvaa yhdessä tekemäl-

lä. Odotan kaudelta järkeviä päätöksiä ja sitä, 

että jäsenistön etua ajetaan sovussa. Tärkeys-

listan kärjessä on uusien jäsenien värväämi-

nen Sähköliittoon.

Hän uumoilee, että alan työllisyys voisi läh-

teä nousuun. Naantalin voimalaitoshankkeen 

lisäksi myös Turun telakka on kunnostautunut 

työllistäjänä.

Jani on jouluaattona töissä kello 18:aan, 

mutta ehtii hyvin kotijoulun viettoon puolison, 

11- ja 10-vuotiaiden lasten ja koiran kanssa.

Nelikon nelivuotisteesit
Sähköliiton edustajiston kokouksen osanottajien ajatuksissa toistui-
vat tahto herätellä nuoret mukaan sekä sanat läpinäkyvyys, yhteinen 
tekeminen ja oikeudenmukaisuus. Kysytään neljältä edustajalta 
tarkemmin. 

Oululainen ensimmäisen kauden edustaja 

Perttu Sarja valittiin hallitukseen. Hän odot-

taa muutoksia totuttuihin käytäntöihin. Jäsen-

määrän vähentyminen on hänenkin huolensa.

– Pitää jalkautua kentälle ja saada nuo-

riso mukaan, jota ay-toiminta ei kiinnosta. 

Syyksi väitetään kiirettä. Itselläni ja lapsilla-

ni on harrastuksia, ja silti löydän aikaa yhtei-

sille asioille.

Hän toivoo, että nelivuotiskaudella yhtenäi-

nen porukka pystyy vastaamaan yhteiskunnan 

kurimuksiin. 

Perttu iloitsee, että työt eivät tänä jouluna 

kutsu ja juhlaa voi viettää perheen kanssa, jo-

hon kuuluvat puoliso sekä 10-, 7- ja 2-vuoti-

aat lapset.

Jari Korpela saapui Hämeenlinnasta edusta-

jiston kokoukseen isoja muutoksia toivelistal-

laan. Toiseksi kaudeksi edustajistoon valitul-

le miehelle sälytettiinkin kaksi tehtävää: hal-

lituksen jäsenyys ja teollisuuden ja erityisalo-

jen johtokunnan puheenjohtajuus.

Jari peräänkuuluttaa kaudelle aitoa ja re-

hellistä yhdessä tekemistä.

– Ryhmätoiminta voitaisiin lakkauttaa ja 

asiat sopia yhdessä.

Jari uskoo, että Uudenkaupungin autoteh-

taan työllistämisuutiset ovat yksi viite siitä, 

että työllisyys alkaa kohentua.

Loppuvuoden tärkeä etappi Jarin elämässä 

on perhejoulu. Lapset ovat 12-, 10- ja 4-vuo-

tiaat.

Espoolaisesta Santtu Lahtisesta tuli sähköis-

tys- ja sähköasennusalan johtokunnan jäsen.

– Jäsenistön takia täällä ollaan, hän sum-

maa tunnelmat.

Hänen teesejään ovat oikeudenmukaisuus 

ja jäsenmäärän laskun pysäyttäminen.

– Jäseniä ja työhuonekuntia saadaan, kun 

toiminta on läpinäkyvää. 

Työllisyys ja alan näkymät ovat pääkaupun-

kiseudulla suht hyvällä tolalla, mutta kilpailu 

korostuu maakunnissa.

– Toivottavasti tilanne paranee kauden ai-

kana. Huonommaksi ei ainakaan voi mennä.

Jouluna Santun perheessä on kaksoisjuh-

lat: vanhin lapsi täyttää tapaninpäivänä kah-

deksan. Nuorempi lapsi on 4-vuotias.

 TEKSTI  JA KUVAT:  MINNA JÄRVENPÄÄ   
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 TEKSTI :  MINNA JÄRVENPÄÄ     KUVAT:  ARI NAKARI

Elovena-tyttöä
vaille toivejoulu
Me tv-yleisö tiedämme jo, että Maajussi-Timo arvostaa puhumista ja auttaa lähimmäisiään. 
Harvemman tiedossa kuitenkaan on, että hänen sukurasitteenaan on sähköasentajuus. 
Mitä kuuluu Lappeenrannan kupeessa olevalle ”ranchille” juuri joulun alla?

”Toffeetiikeri” Remu saa kahden 

lajitoverinsa kanssa myös osansa 

jouluherkuista.
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Ludo-hevoselle ja sen neljälle 

kaverille Timo tuo jouluksi pienet 

joulukuuset talliin järsittäviksi.

”ISÄ KYLLÄ 
VAROITTELI, ETTÄ ÄLÄ 
LÄHDE LUKEMAAN 
SÄHKÖASENTAJAKSI. 
MIUN LISÄKSENI 
VELIKIN TEKI NIIN.”

Jos Maajussille morsian -ohjelman 
vaiheet olisivat menneet toisel-
la tapaa, Maajussi-Timo voisi nyt 

viettää toiveidensa joulua parisuh-
teessa. Se olisi lämminhenkinen su-
kujoulu, jolloin Timo ja nuorikko kut-
suisivat lähisuvun aterioimaan ja sau-
nomaan luokseen.

– Saisi antaa vanhemmillekin vä-
hän takaisin sitä, mitä on saanut heil-
tä, hän miettii.

Rakkautta ei kuitenkaan löytynyt 
ohjelman kautta. Toiseksi viimeises-
sä jaksossa Timo päätti, ettei etene 
kummankaan loppumetreille eden-
neen morsianehdokkaan kanssa pi-
demmälle. Syynä oli kipinän puuttu-
minen.

Tänä jouluna Lappeenrannan ku-
peessa asustava Timo vierailee siis 
vanhempiensa luona, mikä toki sekin 
on toiveiden perinteinen joulu. Pöy-
dässä on karjalanpaistia ja tietysti hy-

vä kinkku. Isovanhempien haudoille 
viedään kynttilät.

– Vanhemmilta tulen sitten kotiin 
katsomaan television klassikoita: Sa-
mu Sirkan joulutervehdystä ja Ihmeel-
linen on elämä -elokuvaa. Viimek-
si mainittu on vähän niin kuin Tunte-
maton sotilas -elokuva itsenäisyyspäi-
vänä: tarinan kulun muistaa suunnil-
leen, mutta pitää se silti katsoa.

Kun jouluna vielä olisi lunta ja kii-
reetöntä, toivejoulu olisi koko lailla 
siinä.

HEHKULAMPUN 
VOITTAMATONTA VALOA
Televisiosta tutun sähkömiehen jou-
luvalmisteluihin kuuluu tietysti jou-
luvalojen viritteleminen taloon ja pi-
halle. Pihamäntyihin ripustetaan le-
dit, mutta tallin ikkunalla ja kuusen-
kynttilöissä pitää olla hehkulamput. 
Niiden pehmeä ja lämmin valo on Ti-
mon mieleen.

Joululahjoja pitää hankkia ainakin 
useammalle kummilapselle.

– Mie oon pikkuisen petrannut täs-
sä. Joskus vielä aatonaattona piti soi-
tella vanhemmille ja kysellä, mitä lap-
set haluavat lahjaksi. Nyt varaudun 
ajoissa. Lahjojen keksiminen on hel-
pottunut, kun kummilapset ovat kas-
vaneet, koska aina voi antaa rahalah-
jan.

Joulusta eivät jää osattomiksi ta-
lon kolme ”toffeetiikeriäkään”: kis-
sat Monni, Iiro ja Remu. Niillekin on 
luvassa tavallista parempaa ruokaa. 
Kullekin viidelle vuokrahevoselleen 

Kapulle, Ludolle, Noksulle, Pululle ja 
Nannalle Timo vie pienet joulukuuset 
kaluttavaksi, ja tietysti ihasteltavaksi-
kin.

JOO TULEE HELPOSTI, 
EI TYÖLÄÄMMIN
Maajussille morsian -ohjelman aikana 
Timo tuli tunnetuksi auttamishalus-
taan. Keskustelupalstoilla jopa moitit-
tiin, miten höveli mies ehtisi kotiaska-
reisiin, kun juoksee kylällä tekemässä 
hiihtolatuja ja auttamassa muita. Pie-
nessä kyläyhteisössä Timosta onkin 
tullut monelle luottoapuri.

– Joo tulee miulta helposti. Ei-sa-
nankin sanomista olen koettanut ope-
tella varsinkin, kun pientä stressin-
poikasta on ollut ilmassa.

Muiden huomioon ottamista koros-
tetaan varsinkin joulun aikaan. Timo 
uskoo, että itse kunkin auttamishalu 
kasvaa sitä mukaa, kun huomaa, kuin-
ka hyvän mielen siitä saa.

– Mie asun silleen maalla, että aut-
taminen on meillä tapana. Ite oon kyl-
lä tosi huono pyytämään apua. Mut-
ta onneksi esimerkiksi naapurin isän-
tä tässä taannoin osasi aistia tilanteen 
oikein ja tuppautui polttopuuhom-
miin koneineen.

PUHUMISEN PUOLESTA
Avuliaisuutensa lisäksi Timo jäi Maa-
jussille morsian -kaudelta mieleen, 
koska hän liputti puhumisen puolesta 
parisuhteessa.

– Odotan vastapuolelta avoimuut-
ta, koska olen itse avoin. Puhumatto-

muus ei miun kanssani toimi. Jos jo-
kin vaivaa, se pitää sanoa eikä vähä-
tellä, ettei miulla muka mikään ole.

Niin mielellään kuin Timo olisikin 
parisuhteessa, ilman kipinää hän ei 
siihen lähde. Sen saivat nähdä myös 
television katsojat, jotka joutuivat pet-
tymään toiveissaan, että hän löytäisi 
ohjelman kautta uuden onnen.

– Kompromisseja pitää tietysti pa-
risuhteessa tehdä, mutta jos oma ih-
mistuntemus sanoo, että jokin asia ei 
muutu, pitää uskaltaa todeta, että täs-
tä ei tule mitään.

Joulun alla Timon parisuhdetilanne 
on siis sama kuin sekä ohjelmaan mu-
kaan lähtiessä että kuvausten päätyt-
tyä: Elovena-tyttö on vielä löytymät-
tä. Muutokset eivät ole olleet väliksi-
kään, sillä Timo on halunnut hengäh-
tää kunnolla. Mutta nyt mies suunnit-
telee palaavansa ihmisten ilmoille. 
Raveissakaan hän ei ole käynyt vuo-
teen, mikä on vallan tavatonta hevos-
mieheltä. Satunnaisissa kavereiden 
saunailloissa ja kalareissuilla taas ei 
naista tapaa. 

– Paitsi avointa, etsin lisäksi liikun-
nallista kumppania. Viime vuonna 
kaivoin vanhat sukset esiin ja lähdin 
ladulle. Juuri, kun olin taas päässyt 
hiihtämisen makuun, lumet sulivat. 
Haluaisin hiihto-, kuntosali- ja pyöräi-
lyreissuille kumppanin kanssa. Yksin 
ei tule niin helposti lähdettyä. 

SUKURASITTEENA 
SÄHKÖASENTAJUUS
Nykyään Timon sähköhommat rajoit-
tuvat siihen, mitä kotona tai tuttavien 
luona pystyy tekemään. Hänen päivä-
työnsä on voimalaitoksen mekaani-
sessa kunnossapidossa. 

– Valmistuin aikoinaan vahvavirta-
sähköasentajaksi ja tein niitä hommia 
aina 1990-luvun lamavuosiin saakka. 
Sitten tarjoutui mahdollisuus pääs-
tä mekaaniselle puolelle, ja sille tiel-
le jäin.

Kovin sähköinen miehen lähisuku 
kuitenkin on: isä ja veli sekä isän vel-
jet ovat kaikki sähköasentajia.

– Isä kyllä varoitteli, että älä lähde 
lukemaan sähköasentajaksi. Miun li-
säkseni velikin teki niin.

Se taisi olla joviaalina tunnetun Ti-
mon pienimuotoinen ja harmiton 
nuoruuden kapina.
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Sähköalojen ammattiliitto ry:n jäsenvakuutus • Tuoteseloste 1.1.2016 alkaen

Vapaa-ajan matkustajavakuutus  

Vakuutetut

Vakuutettuina ovat liiton jäsenet. Vakuutettuina 
ovat myös vakuutetun mukana matkustavat alle 
18-vuotiaat omat lapset sekä vakuutetun kanssa 
samassa taloudessa asuvat alle 18-vuotiaat lapset.
Vakuutettuina ovat yllämainitut henkilöt, joilla on 
vakinainen asunto Suomessa ja jotka pääasiallises-
ti oleskelevat täällä. Tämä tarkoittaa, että jäsenellä 
on vakituinen osoite Suomessa ja että hän oleske-
lee yli puolet vuodesta Suomessa.
Vakuutettuina eivät ole oppilasjäsenet eivätkä py-
syvällä eläkkeellä olevat eläkeläisjäsenet.
Vakuutusturva on sidottu liiton jäsenyyteen. Jos 
jäsen eroaa tai erotetaan liitosta, vakuutusturva 
päättyy välittömästi.

Voimassaolo
 
Vakuutus on voimassa Suomesta ulkomaille tehtä-
villä vapaa-ajan matkoilla sekä vapaa-ajalla tehtä-
villä kotimaanmatkoilla.
Suomessa vakuutettu ei ole matkalla, kun hän on 
asunnollaan, työpaikallaan, opiskelupaikallaan,  
vapaa-ajan asunnollaan, matkalla edellä mainitus-
ta paikasta toiseen tai jos matkakohde on linnun-
tietä alle 50 kilometrin etäisyydellä edellä maini-
tuista paikoista.
Vakuutus on voimassa enintään 45 vuorokautta 
matkan alkamisesta. 
Vakuutus ei ole voimassa kilpaurheilussa tai sen 
harjoittelussa eikä ehdoissa erikseen poisrajatuis-
sa urheilulajeissa tai harrastuksissa.

Matkasairaus ja matkatapaturma
 
Matkustajavakuutuksesta korvataan matkan aika-
na alkaneen äkillisen sairauden tai sattuneen ta-
paturman aiheuttamat hoitokulut ilman ylärajaa. 
Vakuutuksesta korvataan myös Turvan hyväksymä 
vakavasti loukkaantuneen tai sairastuneen vakuu-
tetun kuljetus kotimaahan. Matkasairauden hoito-
kuluja korvataan enintään 90 päivää hoidon alka-
misesta ja matkatapaturman hoitokuluja enintään 
kolme vuotta tapaturman sattumisesta.
Matkasairaus on odottamaton ja äkillinen lääkä-
rinhoitoa vaatinut sairaus, joka lääketieteellisen 
kokemuksen mukaan on saanut alkunsa matkan 
aikana. Matkasairaudeksi ei katsota sairautta, 
jonka oireita on ilmennyt ennen matkan alkamis-
ta tai jonka tutkimukset ovat olleet kesken ennen  
matkalle lähtöä, vaikka sairaus todetaan matkan 

aikana. Matkustajavakuutuksesta korvataan kui-
tenkin myös ennen matkaa olleen sairauden äkil-
lisen ja odottamattoman pahenemisen ensiapu-
luonteisen hoidon kuluja matkakohteessa, mutta 
ei muita vakuutusehdoissa mainittuja kustannuk-
sia, kuten esimerkiksi sairaankuljetusta takaisin 
Suomeen.
Matkatapaturma on matkalla sattunut äkillinen ja 
ulkoinen tapahtuma, josta aiheutuu ruumiinvam-
ma vakuutetun sitä tahtomatta. Matkatapaturma-
na pidetään myös hukkumista, kaasumyrkytystä, 
lämpöhalvausta, auringonpistosta, paleltumista 
sekä huomattavasta paineen vaihtelusta syntynyt-
tä vammaa, ellei vakuutettu ole itse näitä aiheutta-
nut. Myös äkillisen liikkeen tai voimanponnistuksen 
aiheuttama lihaksen tai jänteen venähdysvamma 
matkalla katsotaan matkatapaturmaksi, ellei sen 
syynä ole vakuutetun sairaus tai ruumiinvika. Li-
säksi edellytetään, että lääkärinhoito on aloitettu 
14 vuorokauden kuluessa vammautumisesta.
Täydellinen luettelo korvattavista ja korvauksen 
ulkopuolelle jäävistä hoitokuluista on vakuutuseh-
doissa.

Matkan peruuntuminen, keskeyty- 
minen ja matkalta myöhästyminen
 
Matkan peruuntumisella tarkoitetaan matkalle 
lähdön estymistä. Matkan keskeytymisellä tarkoi-
tetaan alkaneen matkan muuttumista. Vakuutetun 
matkan peruuntuminen tai keskeytyminen korva-
taan, kun niiden syynä on vakuutetun tai lähiomai-
sen odottamaton sairastuminen, tapaturma tai 
kuolema. Pakottavuus arvioidaan lääketieteellisin 
perustein. Peruuntumisen tai keskeytymisen syy-
nä voi olla myös vakuutetun Suomessa olevaan 
omaisuuteen kohdistunut merkittävä vahinko, 
joka edellyttää läsnäoloa vahinkopaikalla.
Vakuutettu myöhästyy matkalta, jos hän ei ehdi 
etukäteen varaamansa lento-, laiva-, juna- tai linja- 
automatkan tai jatkoyhteyden alkamispaik-
kaan meno- tai paluumatkalla. Myöhästymi-
nen korvataan, jos sen syynä on vakuutetun 
matkallaan käyttämää yleistä kulkuneuvoa 
kohdannut sääeste, luonnonmullistus, tekni-
nen vika, liikennevahinko tai rikollinen teko tai 
jos vakuutetun matkallaan käyttämä yksityi-
nen kulkuneuvo joutuu liikennevahinkoon. 
Matkan peruuntumis- ja keskeytymistilanteissa  
lähiomaisella tarkoitetaan seuraavia henkilöitä:
· avio- tai avopuoliso
· vakuutetun omat ja hänen avio- tai avopuolisonsa 
lapset ja lastenlapset
· vakuutetun kanssa samassa taloudessa vakinai-
sesti asuvat muut kuin omat lapset

· vakuutetun omat ja hänen avio- tai avopuolisonsa 
vanhemmat, otto- ja isovanhemmat sekä sisaruk-
set ja sisaruspuolet
· miniät ja vävyt
· yksi matkakumppani, jonka kanssa vakuutettu on 
kahdestaan varannut matkan

Matkavakuutuskortti ja apu  
ongelmatilanteissa
 
Jäsenkortti, joka toimii myös matkavakuutuskort-
tina, on postitettu vakuutuksen piiriin kuuluville 
jäsenille. Kortti kannattaa pitää matkalla mukana 
ja esittää hoitolaitoksessa. Näin hoitolaitos voi to-
deta, että asiakkaalla on voimassaoleva matkava-
kuutus ja että hoidoille löytyy maksaja.
Turva tekee yhteistyötä kansainvälisen hälytyskes-
kuksen SOS-Internationalin kanssa, joka auttaa 
matkailijoita ulkomailla sattuneissa sairaus-, on-
nettomuus- ja kuolemantapauksissa. SOS:iin voi 
ottaa yhteyttä myös muissa kuin hätätapauksissa. 
Se voi esimerkiksi neuvoa lähimmän luotettavan 
lääkäriaseman sijainnin tai auttaa, jos hoitolaitos 
ei suostu lähettämään laskua Turvaan. Hälytys-
keskus päivystää ympäri vuorokauden ja palvelee 
myös suomen kielellä. Myös Suomen edustustois-
ta voi pyytää apua hätätilanteissa.

Matkatavarat
 
Jäsenvakuutus ei sisällä matkatavaravakuutusta. 
Oma kotivakuutus saattaa kattaa myös matka- 
tavaroille sattuvat vahingot.

LISÄTIETOJA
 
Jäsenvakuutuksen tarkempi sisältö ja vakuutuk-
sessa olevat rajoitukset ovat vakuutusehdoissa. 
Ne löytyvät Sähköliitolle räätälöidyiltä Turvan pal-
velusivuilta www.turva.fi/sahkoliitto. Vakuutuseh-
dot saa myös Turvan toimipaikoista tai pyytämällä 
palvelunumerosta 01019 5110.
Sähköliitto on ottanut jäsenilleen myös Järjestö-
vakuutuksen järjestötehtäviin. Lisätietoa tästä  
vakuutuksesta Turvan palvelusivuilla.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva • www.turva.fi • puh. 01019 5110
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Tärkein Sähköliiton jäsenyyden tuoma etu 
on työehtosopimus. Työnantajaliittojen 
kanssa tehdyillä työehtosopimuksilla on 

sovittu esimerkiksi työajoista, sairausajan pal-
kasta, ylityökorvauksista, lomista ja ennen kaik-
kea siitä, mitä työstä pitää maksaa.

Sähköliiton jäsenenä saat työpaikkasi luotta-
mushenkilöltä ja liiton henkilökunnalta juuri 
erityisesti sinun oman alasi tuntevaa opastusta 
työsuhdeongelmissa. Jos oikeuksiasi poljetaan, 
saat tarvittaessa myös työlainsäädäntöön erikois-
tunutta lainopillista neuvontaa ja oikeusapua.

Ammattiliiton jäsenmaksut maksavana jäsene-

nä kuulut työttömyyskassaan, josta maksetaan 
ansioon suhteutettu työttömyyskorvaus. Se ei 
vastaa työstä saatavia tuloja, mutta on selvästi 
parempi kuin Kelan päiväraha. Sähköalojen työt-
tömyyskassan henkilökunta on erikoistunut juu-
ri sähköliittolaisia koskeviin kysymyksiin.

Sähköliitto ja ammattiosastot järjestävät monen-
moista koulutusta, kursseja ja tapahtumia, joissa 
pääset jakamaan ilot ja murheet saman alan ih-
misten kanssa. Kaiken tämän päälle saat käyttöö-
si huvit ja edut, jotka liitto on neuvotellut yhteis-
työkumppaneidensa kanssa. Tutustu etuihin, ota 
talteen tämä liite ja hyödynnä alennukset!

AJANTASAISET TIEDOT KAIKISTA, MYÖS ERILAISISTA VAIHTUVISTA JÄSENEDUISTA: WWW.SAHKOLIITTO.FI > JÄSENPALVELUT > JÄSENEDUT

SÄHKÖLIITON 

JÄSENEDUT 2017

OTA 
TALTEEN! 

IRROTA JA
SÄILYTÄ! 

KERROKAVERILLE! 

SAAT KAIKKI TÄSSÄ LIITTEESSÄ MAINITUT EDUT JA PALJON MUUTA!

JATKUU

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

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

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

(norm. 79,90 €) | 1 vuosi/7 laitetta: 
59,90 € (norm. 99,90 €).

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

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

HOSTELLIT
Saat Sähköliiton jäsenkortilla normaa-
lista majoitushinnasta 10 % alennuksen 
Suomen Hostellijärjestön yli 40 hostel-
lista eri puolella Suomea. Lisäksi voit 
hankkia kansainvälisen hostellikortin 
jäsenhintaan: 1 v/15 € (norm. 20 €) | 2 
v/30 € (norm. 40 €). Kansainvälisellä 
hostellikortilla saat vähintään 10 % 
alennuksen Hostelling International 
-hostelleista, joita on noin 3 500 noin 90 
maassa. Joissain maissa hostellikortti 
on edellytys yöpymiseen HI-hostelleis-
sa. Kortin haltijan mukana matkusta-
vat alle 18-vuotiaat perheenjäsenet ovat 
oikeutettuja samoihin etuihin. Hostelli-
kortin voit ostaa Hihostels.fi:stä ja kai-
kista Suomen HI-hostelleista.

Sähköalojen ammattiliitto ry:n jäsenvakuutus • Tuoteseloste 1.1.2016 alkaen

Vapaa-ajan matkustajavakuutus  

Vakuutetut

Vakuutettuina ovat liiton jäsenet. Vakuutettuina 
ovat myös vakuutetun mukana matkustavat alle 
18-vuotiaat omat lapset sekä vakuutetun kanssa 
samassa taloudessa asuvat alle 18-vuotiaat lapset.
Vakuutettuina ovat yllämainitut henkilöt, joilla on 
vakinainen asunto Suomessa ja jotka pääasiallises-
ti oleskelevat täällä. Tämä tarkoittaa, että jäsenellä 
on vakituinen osoite Suomessa ja että hän oleske-
lee yli puolet vuodesta Suomessa.
Vakuutettuina eivät ole oppilasjäsenet eivätkä py-
syvällä eläkkeellä olevat eläkeläisjäsenet.
Vakuutusturva on sidottu liiton jäsenyyteen. Jos 
jäsen eroaa tai erotetaan liitosta, vakuutusturva 
päättyy välittömästi.

Voimassaolo
 
Vakuutus on voimassa Suomesta ulkomaille tehtä-
villä vapaa-ajan matkoilla sekä vapaa-ajalla tehtä-
villä kotimaanmatkoilla.
Suomessa vakuutettu ei ole matkalla, kun hän on 
asunnollaan, työpaikallaan, opiskelupaikallaan,  
vapaa-ajan asunnollaan, matkalla edellä mainitus-
ta paikasta toiseen tai jos matkakohde on linnun-
tietä alle 50 kilometrin etäisyydellä edellä maini-
tuista paikoista.
Vakuutus on voimassa enintään 45 vuorokautta 
matkan alkamisesta. 
Vakuutus ei ole voimassa kilpaurheilussa tai sen 
harjoittelussa eikä ehdoissa erikseen poisrajatuis-
sa urheilulajeissa tai harrastuksissa.

Matkasairaus ja matkatapaturma
 
Matkustajavakuutuksesta korvataan matkan aika-
na alkaneen äkillisen sairauden tai sattuneen ta-
paturman aiheuttamat hoitokulut ilman ylärajaa. 
Vakuutuksesta korvataan myös Turvan hyväksymä 
vakavasti loukkaantuneen tai sairastuneen vakuu-
tetun kuljetus kotimaahan. Matkasairauden hoito-
kuluja korvataan enintään 90 päivää hoidon alka-
misesta ja matkatapaturman hoitokuluja enintään 
kolme vuotta tapaturman sattumisesta.
Matkasairaus on odottamaton ja äkillinen lääkä-
rinhoitoa vaatinut sairaus, joka lääketieteellisen 
kokemuksen mukaan on saanut alkunsa matkan 
aikana. Matkasairaudeksi ei katsota sairautta, 
jonka oireita on ilmennyt ennen matkan alkamis-
ta tai jonka tutkimukset ovat olleet kesken ennen  
matkalle lähtöä, vaikka sairaus todetaan matkan 

aikana. Matkustajavakuutuksesta korvataan kui-
tenkin myös ennen matkaa olleen sairauden äkil-
lisen ja odottamattoman pahenemisen ensiapu-
luonteisen hoidon kuluja matkakohteessa, mutta 
ei muita vakuutusehdoissa mainittuja kustannuk-
sia, kuten esimerkiksi sairaankuljetusta takaisin 
Suomeen.
Matkatapaturma on matkalla sattunut äkillinen ja 
ulkoinen tapahtuma, josta aiheutuu ruumiinvam-
ma vakuutetun sitä tahtomatta. Matkatapaturma-
na pidetään myös hukkumista, kaasumyrkytystä, 
lämpöhalvausta, auringonpistosta, paleltumista 
sekä huomattavasta paineen vaihtelusta syntynyt-
tä vammaa, ellei vakuutettu ole itse näitä aiheutta-
nut. Myös äkillisen liikkeen tai voimanponnistuksen 
aiheuttama lihaksen tai jänteen venähdysvamma 
matkalla katsotaan matkatapaturmaksi, ellei sen 
syynä ole vakuutetun sairaus tai ruumiinvika. Li-
säksi edellytetään, että lääkärinhoito on aloitettu 
14 vuorokauden kuluessa vammautumisesta.
Täydellinen luettelo korvattavista ja korvauksen 
ulkopuolelle jäävistä hoitokuluista on vakuutuseh-
doissa.

Matkan peruuntuminen, keskeyty- 
minen ja matkalta myöhästyminen
 
Matkan peruuntumisella tarkoitetaan matkalle 
lähdön estymistä. Matkan keskeytymisellä tarkoi-
tetaan alkaneen matkan muuttumista. Vakuutetun 
matkan peruuntuminen tai keskeytyminen korva-
taan, kun niiden syynä on vakuutetun tai lähiomai-
sen odottamaton sairastuminen, tapaturma tai 
kuolema. Pakottavuus arvioidaan lääketieteellisin 
perustein. Peruuntumisen tai keskeytymisen syy-
nä voi olla myös vakuutetun Suomessa olevaan 
omaisuuteen kohdistunut merkittävä vahinko, 
joka edellyttää läsnäoloa vahinkopaikalla.
Vakuutettu myöhästyy matkalta, jos hän ei ehdi 
etukäteen varaamansa lento-, laiva-, juna- tai linja- 
automatkan tai jatkoyhteyden alkamispaik-
kaan meno- tai paluumatkalla. Myöhästymi-
nen korvataan, jos sen syynä on vakuutetun 
matkallaan käyttämää yleistä kulkuneuvoa 
kohdannut sääeste, luonnonmullistus, tekni-
nen vika, liikennevahinko tai rikollinen teko tai 
jos vakuutetun matkallaan käyttämä yksityi-
nen kulkuneuvo joutuu liikennevahinkoon. 
Matkan peruuntumis- ja keskeytymistilanteissa  
lähiomaisella tarkoitetaan seuraavia henkilöitä:
· avio- tai avopuoliso
· vakuutetun omat ja hänen avio- tai avopuolisonsa 
lapset ja lastenlapset
· vakuutetun kanssa samassa taloudessa vakinai-
sesti asuvat muut kuin omat lapset

· vakuutetun omat ja hänen avio- tai avopuolisonsa 
vanhemmat, otto- ja isovanhemmat sekä sisaruk-
set ja sisaruspuolet
· miniät ja vävyt
· yksi matkakumppani, jonka kanssa vakuutettu on 
kahdestaan varannut matkan

Matkavakuutuskortti ja apu  
ongelmatilanteissa
 
Jäsenkortti, joka toimii myös matkavakuutuskort-
tina, on postitettu vakuutuksen piiriin kuuluville 
jäsenille. Kortti kannattaa pitää matkalla mukana 
ja esittää hoitolaitoksessa. Näin hoitolaitos voi to-
deta, että asiakkaalla on voimassaoleva matkava-
kuutus ja että hoidoille löytyy maksaja.
Turva tekee yhteistyötä kansainvälisen hälytyskes-
kuksen SOS-Internationalin kanssa, joka auttaa 
matkailijoita ulkomailla sattuneissa sairaus-, on-
nettomuus- ja kuolemantapauksissa. SOS:iin voi 
ottaa yhteyttä myös muissa kuin hätätapauksissa. 
Se voi esimerkiksi neuvoa lähimmän luotettavan 
lääkäriaseman sijainnin tai auttaa, jos hoitolaitos 
ei suostu lähettämään laskua Turvaan. Hälytys-
keskus päivystää ympäri vuorokauden ja palvelee 
myös suomen kielellä. Myös Suomen edustustois-
ta voi pyytää apua hätätilanteissa.

Matkatavarat
 
Jäsenvakuutus ei sisällä matkatavaravakuutusta. 
Oma kotivakuutus saattaa kattaa myös matka- 
tavaroille sattuvat vahingot.

LISÄTIETOJA
 
Jäsenvakuutuksen tarkempi sisältö ja vakuutuk-
sessa olevat rajoitukset ovat vakuutusehdoissa. 
Ne löytyvät Sähköliitolle räätälöidyiltä Turvan pal-
velusivuilta www.turva.fi/sahkoliitto. Vakuutuseh-
dot saa myös Turvan toimipaikoista tai pyytämällä 
palvelunumerosta 01019 5110.
Sähköliitto on ottanut jäsenilleen myös Järjestö-
vakuutuksen järjestötehtäviin. Lisätietoa tästä  
vakuutuksesta Turvan palvelusivuilla.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva • www.turva.fi • puh. 01019 5110
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SÄHKÖLIITON 

JÄSENEDUT 2017

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

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

JÄSENKALENTERI
Sopimusalajäsenet saavat joka vuosi il-
maisen taskukalenterin, jos tilaavat sen 
Sähköliiton verkkopalvelusta tai teks-
tiviestillä. Tilauksen voi tehdä elokuun 
alusta lokakuun loppuun. Tilauskana-
van aukiolosta tiedotetaan Vasamassa, 
osastotiedotteissa, internetissä ja somes-
sa. Kalentereita painetaan tilattu määrä 
ja ne toimitetaan tilaajilleen postitse.

K
KOULUTUS JA KURSSIT
Sähköliiton järjestämillä ja tukemil-
la kursseilla pääset verkostoitumaan 
muiden ammattilaisten kanssa ja saat 
tuoreet tiedot ja taidot niin työelämän 
muutostilanteisiin kuin esimerkiksi 
elämänhallintaan. Lisätietoa: www.
sahkoliitto.fi, Vasama, some ja kurssi-
sihteeri Tiina Mäkkylä, puh. 050 409 
8469, tiina.makkyla@sahkoliitto.fi.

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

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

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

Lisätiedot
• Kaarniemi: 0440 557 841, 
   tapio.haikka@sahkoliitto.fi
• Holiday Club -osakkeet: 
   www.holidayclubresorts.com
• Villa Andropoff: www.andropoff.ee
• Vierumäen loma-osakkeet: 
   www.vierumaki.fi

LÖNTAGAREN
Löntagaren-lehden tilaukseen ovat 
oikeutettuja äidinkielekseen ruotsin 
ilmoittaneet sopimusalajäsenet, joiden 
sopimusalanumero on 002, 005, 006, 
008, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 
017, 018, 020, 021, 022 tai 023. Tilaus 
tehdään kerran, ja se jatkuu, kunnes 
sopimusala muuttuu eläkeläiseksi (999) 
tai jäsen päättää itse perua tilauksen.

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

O
OIKEUSAPU TYÖSUHDEASIOISSA
Jos työpaikallasi syntyy erimielisyys 
työehdoista, asiasta neuvotellaan en-
sisijaisesti työpaikalla työntekijän, 
luottamusmiehen ja työnantajan välillä. 
Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys työ-
ehtoasiamieheen, joka voi auttaa erimie-
lisyysmuistion laatimisessa. Häneltä 
saat myös oikeusapupyyntölomakkeen. 
Asian vieminen hallituksen oikeusapu-
käsittelyyn edellyttää, että erimieli-
syysneuvottelut on käyty ja kirjallinen 
oikeusapupyyntölomake on täytetty. 

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

P
PALKKATYÖLÄINEN
Palkkatyöläinen-lehden voivat tilata 
itselleen ilmaiseksi kaikki pääluot-

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

R
RETKEILY
Työväen Retkeilyliiton ja Luonnonystä-
vien Kansainvälisen Liiton majat ovat 
kohtuuhinnalla SAK:laisten ammatti-
osastojen ja liittojen jäsenten käytössä. 
Lisäksi ammattiosastot ja liittojen jä-
senet voivat osallistua kohtuuhinnalla 
Työväen Retkeilyliiton seurojen järjes-
tämille ohjatuille retkille. Lisätiedot: 
www.tyovaenretkeilyliitto.com.

S
SILMÄASEMA
Silmäasema antaa Sähköliiton jäsenille 
alennuksia silmä- ja aurinkolaseista 
sekä silmien laserleikkauksista.

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

SÄHKÖALOJEN 
TYÖTTÖMYYSKASSA
Jos olet liiton maksava jäsen, kuulut 
työttömyyskassaan. Jos jäät työttömäk-
si, kassa maksaa sinulle ansioihisi suh-
teutettua päivärahaa. Huom! Oppilasjä-
senenä et ole työttömyyskassan jäsen, 
mutta voit liittyä sellaiseksi liiton jäsen-
hakemuksella jo esimerkiksi kesätyön, 
osa-aikatyön tai palkallisen harjoittelun 
aikana. Jäsenenä voit kartuttaa kassan 
työssäoloehdon mahdollisesti jo opinto-
jesi aikana, ja sinulla on mahdollisuus 
ansiopäivärahaan valmistuttuasi. Lisä-
tietoja: Sähköalojen työttömyyskassan 
päivystysnumero 03 252 0300 arkisin 
kello 9.00–11.00, www.sahkoliitto.fi/
tyottomyyskassa.

T
TALLINK SILJA
Sähköliiton jäsenet voivat liittyä Club 
One -jäseneksi ilmaiseksi. Pääset liitty-

mään suoraan kanta-asiakasohjelman 
Silver-tasolle täyttämällä lomakkeen 
osoitteessa www.tallinksilja.fi/club-one-
erikoisliittyminen. Laita lomakkeen 
kohtaan ”Yrityksen/yhdistyksen/liiton 
sopimusetunumero” jäsennumerosi. 
Silver-tason etuihin kuuluu esimerkiksi 
20 % perusalennus tai hyvissä ajoin va-
raaville 35 % ennakkovaraajan etu Tal-
link Siljan tietyistä normaalihintaisista 
tuotteista. Lisätietoa: www.tallinksilja.fi/
club-one.

TEBOIL
Sähköliiton jäsenenä olet Teboilin etuasi-
akas ja saat jäsenkortillasi merkittäviä 
etuja Teboil-asemilla. Edullisemman 
tankkauksen lisäksi saat alennusta 
autonpesuista, voiteluaineista, autoke-
mikaaleista ja nestekaasusta. Jos haluat 
Teboililla tekemillesi ostoksille koro-
tonta maksuaikaa, liitto on neuvotellut 
sinulle erikoisedut myös hankkiessasi 
Teboil Maksuaikakortin. Lisätietoa: 
www.teboil.fi/liitto.

TOIMINTA-ANSIOMERKKI 
Tunnustuksena toiminnastasi ammat-
tiosastossasi ja Sähköliitossa liitto voi 
myöntää sinulle osastosi hakemuksesta 
ansiomerkin. Merkin myöntää Sähkölii-
ton hallitus vahvistettuja ansiomerkki-
säännöstöjä noudattaen. 

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

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

TYÖTAISTELUKASSA
Jos joudut liiton hyväksymään työtaiste-
luun, liiton työtaistelukassa tukee sinua 
taloudellisesti. Avustuksen suuruudesta 
ja suorittamistavasta päättää Sähkö-
liiton hallitus. Korkein verovapaasti 
maksettava avustus on tällä hetkellä 16 
euroa päivältä. 

TURVA
Sähköliiton sopimusalajäsenen jäsen-
kortti toimii matkavakuutuskorttina 
koti- ja ulkomaanmatkoilla. Vakuutet-
tuina ovat liiton sopimusalajäsenet ja 
liiton työntekijät, joilla on varsinainen 
asunto ja koti Suomessa ja jotka pääasi-
allisesti oleskelevat täällä, sekä vakuute-
tun mukana matkustavat alle 18-vuoti-
aat omat ja vakuutetun kanssa samassa 
taloudessa asuvat alle 18-vuotiaat lapset. 
Eläkeläis- ja oppilasjäsenet eivät kuulu 
vakuutuksen piiriin. Matkatavarava-
kuutus ei sisälly jäsenvakuutukseen. 

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

U
URAKKALASKENTAOHJELMA ASPA 
Kaikkien sopimusalan 005 jäsenten on 
mahdollista hankkia käyttöönsä ASPA-
urakkalaskentaohjelma, jolla voi suorit-
taa yksikköhinnoitellun urakan, asun-
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totuotannon ja niin sanotun könttäura-
kan laskennan sekä urakan jaon. Osa 
ammattiosastoista on hankkinut ASPA-
lisenssin omille sopimusalajäsenilleen. 
Varmista omasta ammattiosastostasi, 
onko se hankkinut lisenssin. Jos osasto 
ei ole hankkinut kaikkia jäseniään kos-
kevaa lisenssiä, yksittäinen jäsen voi 
hankkia itselleen sellaisen maksamalla 
80 euron lisenssimaksun. Lisätietoa ja 
ohjelman asennus: www.sahkoliitto.fi > 
Jäsenpalvelut > Jäsenedut > Urakkalas-
kentaohjelma ASPA

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

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

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

VVO
Liiton jäsenillä on mahdollisuus hakea 
asuntoa VVO:n asuntokannasta. Asun-
tohakemuksen voi jättää VVO:n inter-
netsivun kautta tai toimittaa lähimpään 
VVO-kotikeskukseen. Asuntohakemus 
on voimassa kolme kuukautta. Merkitse 
asuntohakemuksesi lisätietoihin mai-
ninta: ”Olen Sähköliiton jäsen”. Lisätie-
toja: www.vvo.fi ja VVO-kotikeskukset 
eri puolella Suomea.

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

YYTERIN 
KYLPYLÄHOTELLI
Saat 20 % alennuksen perushintaisesta 
majoituksesta sekä kaikista normaali-
hintaisista majoituspaketeista.
Lisäksi erikoisetuna 1 vrk:n perhepa-
ketti hintaan 120 €/vrk (2 aikuista ja 
2 lasta 4–14 v.) sis. majoitus perhehuo-
neessa, buffet-aamiainen, kylpylä ja 
kuntosali. Erikoisetuna myös 2 vrk:n 
kokouspaketti 120 €/hlö sis. kokoustilat 
ja tekniikka, 2 x lounas noutopöydästä, 
2 x iltapäiväkahvi ja makea kahvilei-
pä, päivällinen, kylpylä ja kuntosali, 
majoitus 2 hh ja buffet-aamiainen. 
Erikoisedut voimassa 1.1.–31.5. ja 1.9.–
31.12.2017 (ei juhlapyhinä ja erikoista-
pahtumien aikana) ja myönnetään, kun 
seurueessa on yksi Sähköliiton jäsen. 
Jäsenkortti mukaan! 02 628 5300, 
www.yyterinkylpyla.fi.

HELMIKUU

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖ-
ASENNUSALAN TES-KURSSI
Työehtosopimus tutuksi
10.–11.2.07, Hotel Scandic, Riihimäki  
hakuaika päättyy 27.1.2017

LUOTTAMUSMIESTEN PERUSKURSSI
20.–24.2.2017, Oulu

MAALISKUU

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖ-
ASENNUSALAN TES-KURSSI
Urakkamääräykset
11.–12.3.2017, 
Hotel Scandic, Riihimäki  
hakuaika päättyy 24.2.2017

TYÖELÄMÄN TIETOTEKNIIKKAA 
-KURSSI
11.–12.3.2017, 
TSL:n koulutustilat, Helsinki  
hakuaika päättyy 24.2.2017

LUOTTAMUSMIESTEN PERUSKURSSI
13.–17.3.2017, 
Kiljavan opisto, Nurmijärvi

TYÖSUOJELUN PERUSKURSSI
13.–17.3.2017, 
Kiljavan opisto, Nurmijärvi

ALUELLINEN NUORISOTAPAHTUMA
17.–18.3.2017, Mikkeli  
hakuaika päättyy 3.3.2017

PUHETAITO JÄRJESTÖTYÖSSÄ
18.–19.3.2017, Tietopinni, Tampere 
hakuaika päättyy 3.3.2017

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖ-
ASENNUSALAN TES-KURSSI
Urakkatöiden laskeminen
18.–19.3.2017, Hotel Scandic, Riihimäki
hakuaika päättyy 3.3.2017

TEOLLISUUS- JA ERITYISALOJEN 
AJANKOHTAISPÄIVÄT
18.–19.3.2017, Helsinki ja laiva 
hakuaika päättyy 18.2.2017

ALUELLINEN NUORISOTAPAHTUMA
31.3.–1.4.2017, Helsinki   
hakuaika päättyy 17.3.2017

OSASTOKOULUTTAJAKURSSI
31.3.- 1.4.2017, 
Cumulus Koskikatu, Tampere  
hakuaika päättyy 17.3.2017

HUHTIKUU

ALUEELLINEN NUORISOTAPAHTUMA
7.–8.4.2017, Pori   
hakuaika päättyy 24.3.2017

KURSSI SÄHKÖISTYSALAN 
ASPA-URAKKALASKENTA-
OHJELMAN KÄYTÖSTÄ
8.4.2017, 
Cumulus Koskikatu, Tampere
hakuaika päättyy 27.3.2017

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖ-
ASENNUSALAN TES-KURSSI
Työehtosopimus tutuksi
21.–22.4.2017, 
Sokos Hotel Puijonsarvi, Kuopio
hakuaika päättyy 7.4.2017

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖ-
ASENNUSALAN KÄRKIMIESKURSSI
22.4.2017, 
Cumulus Koskikatu, Tampere  
hakuaika päättyy 10.4.2017

TOUKOKUU

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖ-
ASENNUSALAN TES-KURSSI
Urakkamääräykset
6.–7.5.2017, 
Sokos Hotel Puijonsarvi, Kuopio 
hakuaika päättyy 21.4.2017

ALUEELLINEN NUORISOTAPAHTUMA
12.–13.5.2017, Seinäjoki  
hakuaika päättyy 28.4.2017  
 

ELOKUU

LUOTTAMUSMIESTEN PERUSKURSSI
28.8.–1.9.2017, 
Kiljavan opisto, Nurmijärvi

PAIKALLINEN SOPIMINEN -KURSSI
30.8.–1.9.2017, 
Kiljavan opisto, Nurmijärvi

SYYSKUU

AMMATTIOSASTOT YHDESSÄ
2.–3.9.2017, 
Hotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna 
hakuaika päättyy 18.8.2017

LUOTTAMUSMIESTEN JATKOKURSSI
1. osa 18.–22.9.2017 ja 
Kiljavan opisto, Nurmijärvi 
2. osa 23.–27.10.2017

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖ-
ASENNUSALAN TES-KURSSI
Työehtosopimus tutuksi
22.–23.9.2017, Hotel Scandic, Oulu 
hakuaika päättyy 8.9.2017

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN 
AJANKOHTAISPÄIVÄT
23.- 24.9.2017, Helsinki ja laiva 
hakuaika päättyy 1.9.2017

VALTAKUNNALLINEN 
NUORISOTAPAHTUMA
30.9.–1.10.2017,
Cumulus Koskikatu, Tampere
hakuaika päättyy 15.9.2017

ENERGIA-, ICT- JA VERKOSTOALAN 
TYÖEHTOSOPIMUSKURSSI
30.9.–1.10.2017, 
Cumulus Koskikatu, Tampere
hakuaika päättyy 15.9.2017

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖ-
ASENNUSALAN TES-KURSSI
Urakkatöiden laskeminen
30.9.–1.10.207, 
Sokos Hotel Puijonsarvi, Kuopio
hakuaika päättyy 15.9.2017

LOKAKUU

YHDISTYSAVAIN-KOTISIVUKURSSI
7.–8.10.2017, 
TSL:n koulutustilat, Tampere  
hakuaika päättyy 22.9.2017

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖ-
ASENNUSALAN TES-KURSSI
Urakkamääräykset
7.–8.10.2017, Hotel Scandic, Oulu  
hakuaika päättyy 22.9.2017

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖ-
ASENNUSALAN TES-KURSSI
Urakkatöiden laskeminen
14.–15.10.2017, Hotel Scandic, Oulu  
hakuaika päättyy 29.9.2017

NUORILLE TARKOITETTU 
SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖ-
ASENNUSALAN URAKKA-
LASKENTAKURSSI
21.–22.10.307, 
Cumulus Koskikatu, Tampere  
hakuaika päättyy 6.10.2017

TYÖOIKEUDEN 
TÄYDENNYSKURSSI
23. - 27.10.2017, 
Kiljavan opisto, Nurmijärvi

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT 
TUTUIKSI -KURSSI
27.–28.10.2017, 
Cumulus Koskikatu, Tampere   
hakuaika päättyy 13.10.2017
(kurssi alkaa perjantaina iltapäivällä)

TYÖYMPÄRISTÖN 
AJANKOHTAISPÄIVÄT
27.–28.10.2017, 
Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna 
hakuaika päättyy 13.10.2017

Liiton kursseille ilmoittaudutaan hakuaikaan mennessä tiina.makkyla@sah-
koliitto.fi tai 050 409 8469. 

Osallistuminen kursseille on sähköliittolaisille maksutonta. Matkakulut 
korvataan, mikäli niitä syntyy, kotipaikkaa lähinnä olevalle kurssipaikalle jul-
kisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa käytettäessä auton 
kuljettajalle 0,23 €/km.

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

 TSL:n kurssien kohdalla kulut korvataan TSL:n ohjeen mukaan.
Lentokoneella tai/ja taksilla matkustamista ei korvata kuin erityistapauk-

sissa. Näistä tapauksista on aina sovittava ennakkoon liiton koulutusyksi-
kön kanssa.

Epäselvissä tapauksissa kurssilaisen on pystyttävä osoittamaan kulujen 
todenperäisyys.

Mikäli liitto järjestää kursseja samasta aiheesta eri puolilla Suomea, osal-
listuminen ja matkakulut korvataan kotipaikkaa lähinnä olevalle kurssipai-
kalle. 

Liitto ei korvaa muita kuin kurssitapahtumaan liittyvät majoitukset. Mikä-
li on tarvetta majoittua kurssipaikalle kurssin alkamista edeltävänä päivä-
nä, on siitä haettava korvausta esim. omalta ammattiosastolta tai vastatta-
va kustannuksista itse (ei koske Kiljavan opiston kursseja)

Matka- ja muiden kulujen korvaaminen edellyttää täysipainoista osallistu-
mista kurssitapahtumaan.

Liitolla on oikeus laskuttaa jäseneltä sellaisia kuluja, joita syntyy, jos jä-
sen ei ilmoita osallistumisensa peruutuksesta kutsussa mainittuun määräai-
kaan mennessä. Mikäli jäsen esittää lääkärintodistuksen tai muun todistetta-
vissa olevan syyn, jolla poissaololle syntyy peruste, ei kuluja laskuteta.

Kaikista näistä poikkeavista toimista on keskusteltava etukäteen liiton 
kurssisihteerin kanssa.
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1. LIITON KURSSIT
Sähköliitto järjestää vuosittain 

koulutustapahtumia, jotka on 

tarkoitettu sopimusalajäsenil-

le. Koulutusta voidaan järjestää 

myös nimetylle kohderyhmälle. 

Sähköliiton järjestö- ja koulutus-

valiokunta vastaa koulutuksen 

suunnittelusta. Edunvalvontaan 

liittyvä koulutus suunnitellaan 

yhteistyössä johtokuntien kanssa. 

Koulutus voi olla alueellista tai 

valtakunnallista.

Sähköliiton omilla kursseilla kor-

vataan

• majoitus 2 hengen huoneissa

• ohjelmaan merkityt ruokailut

• kaikki kursseilla jaettava ma-

teriaali

• matkakulut tämän koulutusoh-

jesäännön kohdan 6 mukaan

2. OPISTOKURSSIT 
KILJAVALLA JA MUISSA 
KANSANOPISTOISSA
Koulutussopimuksen mukaiset 

kurssit

Koulutussopimuksen mukaiset 

kurssit ovat kursseja, jotka hy-

väksytään EK:n ja SAK:n välisis-

sä vuosittaisissa neuvotteluissa 

työnantajan tukeen oikeuttavak-

si koulutukseksi. Työnantajan tu-

ki tarkoittaa ansionmenetyksen 

korvausta (keskituntiansion mu-

kaan tai kuukausipalkka lyhen-

tämättömänä) ja ateriakorvaus-

ta opistolle.

Koulutussopimuksen mukai-

seen koulutukseen oikeutetut 

henkilöt määritellään työehtoso-

pimuksen liitteenä olevassa kou-

lutussopimuksessa.

Matkakulut korvataan tämän 

koulutusohjesäännön kohdan 6 

mukaan.

Järjestökurssit

Järjestökurssit ovat ammattiyh-

distystoimintaan läheisesti liit-

tyviä kursseja, joita järjestetään 

ammattiyhdistysliikettä lähellä 

olevissa kansanopistoissa. Kurs-

sille hakeudutaan ohjeen mu-

kaisesti ja hakemus toimitetaan 

liiton koulutusyksikköön, joka te-

kee päätöksen hakemuksen hy-

väksymisestä.

Työnantajalla ei ole korvaus-

velvollisuutta koulutuksesta syn-

tyneiden kulujen ja ansionme-

netyksen osalta. Työnantaja voi 

korvata syntyneet kustannukset 

ja ansionmenetyksen paikallises-

ti niin sovittaessa. Kurssilaisten 

on anottava työnantajalta opin-

tovapaata koulutuksen ajalle, jos 

se sijoittuu työvuoron ajalle. Kou-

lutukseen voi osallistua myös va-

paa-ajalla tai työttömyysaikana.

Mikäli kurssille osallistumi-

sesta syntyy ansionmenetys-

tä, liitto korvaa sen kurssisti-

pendillä ja -päivärahalla. Myös 

useat ammattiosastot maksa-

vat jäsenilleen kurssin käymises-

tä korvauksia. Ota selvää oman 

ammattiosastosi maksamista kor-

vauksista.

Järjestökurssit on tarkoitettu 

sopimusalajäsenille. Matkakulut 

korvataan tämän koulutusohje-

säännön kohdan 6 mukaan.

3. PAIKALLINEN 
KOULUTUS
Paikallisella koulutuksella tarkoi-

tetaan työhuonekunnissa ja am-

mattiosastoissa toteutettavaa 

koulutusta. Se voi myös olla am-

mattiosastojen yhteenliittymi-

en maakuntatasolla järjestämää 

koulutusta. Paikallinen koulutus 

on liiton koulutusyksikön ja am-

mattiosastojen kanssa yhteistyös-

sä järjestämää koulutusta (1–5 

pv), jota liitto tukee.

Paikallinen koulutus tulisi en-

sisijaisesti suunnata niille am-

mattiosastojen jäsenille, jotka ei-

vät toimi luottamustehtävissä. 

Paikallisella koulutuksella voi-

daan myös täydentää liiton luot-

tamushenkilöille suuntaamaa 

koulutusta.

Paikallinen koulutus ei korvaa 

liiton järjestämää alueellista ja 

valtakunnallista koulutusta.

Ammattiosasto tai -osastot

• hankkii osanottajat 

• varaa kurssipaikan

• vastaa kurssin käytännön jär-

jestelyistä, ruokailuista, virkis-

tystaukojen tarjoiluista, majoi-

tuksista ja muista vastaavista 

koulutukseen liittyvistä asioista

• tilaa liitolta haluamansa kurs-

sin

Liitto

• hyväksyy kurssihakemuksen

• vastaa paikallisen koulutuksen 

opetuksen toteutuksesta sovitta-

valla tavalla

• ilmoittaa vuosittain kurssika-

lenterissa paikalliseen koulutuk-

seen suunnitellut kurssikokonai-

suudet

• vastaa kouluttajien ja kurssi-

materiaalin hankkimisesta

Ammattiosasto ja liitto sopivat 

yhdessä kurssin ajankohdan ja 

kurssin sisältöön liittyvät tarken-

nukset.

Ammattiosasto korvaa

• kurssilaisten mahdolliset ma-

joituskulut

• kurssilaisten matkakustan-

nukset

• kurssin ilmoituskulut (posti-

maksut yms.)

• ruokailu- ja tarjoilukulut 15 € 

ylittävältä osalta

• liiton hyväksymän tason ylittä-

vät tilakustannukset

Liitto korvaa

• kouluttajan palkkiot, majoitus-

kulut, matkakulut sekä ruokailu- 

ja tarjoilukustannukset

• järjestön ulkopuolisten koulut-

tajien todelliset tilaisuudesta ai-

heutuneet laskut

• opetustilasta aiheutuneet kulut 

keskimääräisen ja kohtuullisen 

tason mukaan

• ruokailu- ja muut tarjoilukulut 

tositetta vastaan, enintään 15 €/

hlö/kurssipäivä (6 h)

• koulutusmateriaalit ja niiden 

hankinnan

Arkipäivänä järjestettävästä kou-

lutuksesta maksetaan kurssis-

tipendi ja päiväraha, mikäli 

kurssille osallistujalle syntyy an-

sionmenetystä. Tuen maksami-

nen edellyttää palkattomuusto-

distusta.

Liiton ja ammattiosaston omil-

le kouluttajille ei makseta palk-

kioita.

Oman ammattiosaston koulut-

tajana toimiminen ei myöskään 

oikeuta kulukorvauksiin.

Kurssien sisältöjä:

• ATK

• luottamushenkilökoulutus

• mediataidot/viestintä

• muutoksen- ja elämänhallinta

• nuorille erikseen suunnatut 

kurssit

• työehtosopimuskoulutus

• työoikeus

• työsuojelu

• yhdistys- ja järjestötoiminta

• yrityksen/yhteisön toiminnan/

yhteistoiminnan kehittäminen

Hakemus paikallisen koulutuk-

sen järjestämisestä tulee toimit-

taa liittoon viimeistään kuukaut-

ta ennen tilaisuuden alkua.

Hakemuksia saa liiton posti-

tuksesta ja sivulta www.sahkoliit-

to.fi/jasenpalvelut/koulutus.

4. TSL:N KURSSIT
Liitto korvaa kurssimaksun Työ-

väen Sivistysliiton eli TSL:n jär-

jestämiltä viikonloppukursseilta 

sillä edellytyksellä, että liittoon 

on tehty ennakkoilmoitus osallis-

tumisesta.

Korvauksen piirissä olevat 

kurssit ilmoitetaan vuosittain 

Sähköliiton ja TSL:n toimesta. 

Koulutukseen voivat osallistua 

kaikki jäsenet.

5. PIDEMPIKESTOINEN 
KOULUTUS
Humanistisen ammattikorkea-

koulun (HUMAK) kansalais-

toiminnan ja nuorisotyön kou-

lutusohjelman mukaisesta 

koulutuksesta avoimessa korkea-

koulussa sekä aikuisille kohden-

netusta muuntokoulutuksesta 

syntyviä kustannuksia korvataan 

seuraavasti:

• Kurssiapuraha ja kurssistipendi 

maksetaan lähiopetukseen kuu-

luvilta päiviltä.

• Majoitus- ja ruokailukulut kor-

vataan Kiljavan opiston HUMAK-

opiskelijoiden hinnoittelun mu-

kaan.

• Matkakustannukset korvataan 

liiton koulutusohjesäännön mu-

kaan.

• Kurssi- ja osallistumismaksut 

korvataan.

• Työoppimisjaksot korvataan 

SAK:n suosituksen mukaisesti.

Sähköliitto ei korvaa kansalais-

toiminnan- ja nuorisotyön nuori-

soasteen koulutusohjelman opin-

noista aiheutuneita kuluja.

Sähköliitto osallistuu samoilla 

periaatteilla muiden vastaavansi-

sältöisten korkeakouluopintojen 

tukemiseen.

6. KURSSITOIMINNAN 
MATKA- JA MAJOITUS-
KULUJEN KORVAAMINEN
• Matkakulut korvataan julkisten 

kulkuneuvojen taksojen mukaan. 

Oman auton käytöstä korvaus 

maksetaan vain auton käyttäjälle. 

Korvaus on 0,23 €/km.

• TSL:n kurssien kulut korvataan 

TSL:n ohjeen mukaan.

• Lentokoneella ja taksilla mat-

kustamista ei korvata kuin eri-

tyistapauksissa. Näistä tapauk-

sista on aina sovittava ennakkoon 

liiton koulutusyksikön kanssa.

• Epäselvissä tapauksissa kurssi-

laisen on pystyttävä osoittamaan 

kulujen todenperäisyys.

• Mikäli liitto järjestää kursse-

ja samasta aiheesta eri puolil-

la Suomea, jäseniä kehotetaan 

osallistumaan lähinnä kotipaik-

kaa olevalle kurssille. Matkaku-

lut korvataan osallistujaa lähinnä 

olevan kurssipaikan mukaan.

• Liitto ei korvaa muita kuin 

kurssitapahtumaan liittyvät ma-

joitukset. Mikäli on tarvetta ma-

joittua kurssipaikalle kurssin al-

kamista edeltävänä päivänä, on 

siitä haettava korvausta esim. 

omalta ammattiosastolta tai kus-

tannuksista on vastattava itse (ei 

koske Kiljavan opiston kursseja).

• Matka- ja muiden kulujen kor-

vaaminen edellyttää täysipainois-

ta osallistumista kurssitapahtu-

maan.

• Liitolla on oikeus laskuttaa jä-

seneltä sellaisia kuluja, joita syn-

tyy, jos jäsen ei ilmoita osallistu-

misensa peruutuksesta kutsussa 

mainittuun määräaikaan men-

nessä.

• Mikäli jäsen esittää lääkärin-

todistuksen tai muun todistetta-

vissa olevan syyn, jolla poissa-

ololle syntyy peruste, ei kuluja 

laskuteta.

Kaikista näistä poikkeavista toi-

mista on keskusteltava etukäteen 

liiton kurssisihteerin kanssa:

tiina.makkyla@sahkoliitto.fi

puh. 050 409 8469

SÄHKÖLIITON KOULUTUSOHJEET

Lisätietoa Kiljavan opiston kursseista: www.kiljavanranta.fi
Lisätietoa Työväen Sivistysliiton kursseista: www.tsl.fi
Verkko-opintotarjonta: www.tyoelamanverkko-opisto.fi

SÄHKÖLIITON
JÄSENENÄ SINUT ON VAKUUTETTU TURVASSA,  KUN OSALLISTUT LIITON  JÄRJESTÖTEHTÄVIIN TAI  -TILAISUUKSIIN.

Jäsenetumieskin 

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

Jäsenetumieskin 

käy liiton kursseilla!

Sähköliiton ja työttömyyskassan 

edustajiston vahvistama jäsenmak-

su vuonna 2017 on 1,45 prosent-

tia.  Maksussa on mukana työttö-

myyskassan 0,40 prosentin osuus.  

Ammatinharjoittajien jäsenmak-

su vuonna 2017 on 30 €/kk, joka 

sisältää työttömyyskassan jäsen-

maksun.

Jäsenmaksu maksetaan päätoi-

men veronalaisesta palkasta tai 

palkan sijaan maksetusta korvauk-

sesta sekä työttömyyskassan mak-

samista verollisista etuuksista. Jä-

senmaksu on verotuksessa vähen-

nyskelpoinen. Jos maksat jäsen-

maksusi itse, se vähennetään mak-

suvuoden verotuksessa. Jos työn-

antaja perii jäsenmaksusi, pidä 

vuoden 2016 viimeinen tilinauha 

tallessa. Siitä pääset keväällä vero-

tuksen valmistuttua varmistamaan, 

että perityt ja ilmoitetut ay-jäsen-

maksut täsmäävät.

Työnantaja perii ja tilittää jäsen-

maksut liitolle allekirjoitetun pe-

rintäsopimuksen perusteella. Työn-

antajat saavat viitteet tai tarvitta-

vat listat joulukuun aikana.

Itse jäsenmaksunsa maksava jä-

sen voi maksaa jäsenmaksun Säh-

köliiton verkkopalvelussa, jolloin 

erillistä viitenumeroa ei tarvita. 

Itse maksava jäsen voi myös pyy-

tää viitenumerot jäsenrekisteris-

tä maksamista varten.  Puolen vuo-

den kuukausittaiset jäsenmaksu-

viitteet saapuvat itse maksaville 

tammikuun alussa. 

MISTÄ TYÖSTÄ

MAKSETAAN?

Kun liityt Sähköliittoon ja alat 

maksaa jäsenmaksua, työsi tulee 

olla ammattinimikkeestä riippu-

matta työskentelyä sähkön parissa. 

Jos olet jo liiton varsinainen eli so-

pimusalajäsen ja aloitat työn muul-

la kuin sähköisellä alalla, sinun tu-

lee kuitenkin suorittaa jäsenmak-

susi Sähköliittoon. Tämä on tärke-

ää siksi, ettei ammattiliiton jäse-

nyyteesi jää katkoksia.

Jos olet jo Sähköliiton oppilas-

jäsen ja liityt opiskelijana varsi-

naiseksi jäseneksi, voit tehdä liit-

tymishetkellä minkä alan töitä ta-

hansa. Jäsenmaksu on maksettava 

kaikesta opiskelun aikana saadus-

ta palkkatulosta, oli työskentelyala 

mikä tahansa. Opiskelulukukausi-

en ajaksi saat varsinaisena jäsene-

nä jäsenmaksuvapautuksen.  

Huomio oppilasjäsen! Muistat-

han liittyä Sähköliiton varsinai-

seksi jäseneksi heti ensimmäise-

Pieni jäsen-
maksuopas

nä opiskeluajan kesänä, jos aloitat 

kesätyön! Tällöin liityt myös työttö-

myyskassan jäseneksi ja alat kartut-

taa työttömyyskassan maksaman an-

siosidonnaisen työttömyyspäivära-

han saamiseksi vaadittavaa työssä-

oloehtoa.

www.sahkoliitto.fi > Sähköliiton 

verkkopalvelut > Jäsenrekisteri

Hyvää joulua kaikille jäsenillemme! 
Toivottaa Sähköliitto

&

&

 

LIITTYMISILMOITUS/PERINTÄSOPIMUS 
 

Ammattiyhdistysjäsenmaksu liitolle ja työttömyyskassalle 
 

 Katso täyttöohjeet lomakkeen kääntöpuolella, s. 2 
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 (ks. ohje) 

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

  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 työnantaja perii liiton ja työttömyyskassan jäsenmaksun ennakonpidätyksen alaisesta kokonaisansiosta. 
Jäsenmaksuperuste ilmoitetaan työnantajalle vuosittain. Tällä valtakirjalla valtuutan myös työttömyyskassan perimään 
jäsenmaksun työttömyyskassan maksamista ennakonpidätyksen alaisista etuuksista liiton/työttömyyskassan voimassa 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 kuukauden 
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 (ks. ohje). 
 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 (ks. ohje).  

 

 
Jäsenyyttä  
suositteli 

 

Suosittelijan nimi 
 
      

Suosittelijan jäsennumero tai syntymäaika 
 
      

 
          
 Lomakenumero SL/01.08  
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Klonks! Jos sattuu jäämään kii-
peliin hissiin kerrosten vä-
liin, varmuuden pelastumi-

sesta tuovat hissimiehen ääni ja kas-
vot. Sähköliiton osastoon 155 eli His-
simiehet ry:hyn näitä pelastajia kuu-
luu noin 150. Eläkeläisiä on seitsemi-
senkymmentä.

Eivät hissimiehetkään aivan kaikki-
voipia sentään ole.

– Jos hissi jää jumiin ja kyydissä on 
hissimies, apua pitää kuitenkin odot-
taa ulkopuolelta. Sisäpuolelta ei on-
gelmaa pysty ratkaisemaan, vaikka ai-
na silloin tällöin kuulee tokaisun, et-
tä nyt on turvallinen olo, kun on his-
simies kyydissä, muistuttavat osas-
ton puheenjohtaja Tommi Eriksson ja 
sihteeri Miika Niemi.

PÄTEVYYSVAATIMUKSET 
VAAKALAUDALLA
Hissit harvoin hirvittävät hissimiehiä, 
mutta toisinaan heidänkin tekisi mie-
li käyttää portaita eri maailmankolkis-
sa. Tommi ja Miika muistelevat osas-
ton tämänsyksyistä Varsovan-reissua 
ja vähintäänkin epäilyttävää hotellin 
hissiä.

– Sovimme, että ensin menee toinen 
ja toinen lähtee liikkeelle vasta sitten, 
kun ensimmäinen on päässyt perille. 
Sen verran pahaa ääntä hissi piti, että 
hissimiehilläkin oli kylmä hiki otsal-
la, he nauravat.

Tästä päästäänkin hissialaa Eu-
roopan laajuisesti vaivaavaan ongel-
maan: ammatillisen pätevyyden pi-
täisi olla kaikkialla maanosassa sama. 
Yleinen kokemus on, että Skandina-
viassa turvallisuusasiat ovat tärkeitä 
ja pätevyysvaatimukset yhteneväiset. 
Mutta miten muualla?

– Kyllä suomalaisilta työmailta on 
lähetetty ulkomaisia työntekijöitä ko-
tiin, kun pätevyys ei ole ollut linjassa 
suomalaisten vaatimusten kanssa.

Suomestakin on tosin tulossa hissi-
turvallisuuden Villi Länsi, jos edus-
kunnan käsittelyssä oleva sähkötur-
vallisuuslaki hyväksytään siinä muo-
dossa, että ammattipätevyysvaati-
muksista luovutaan.

– Lakiesitys tarjoaa vain heiken-
nyksiä meidän ammattikunnallem-
me: epäpätevää työvoimaa voi hakeu-
tua alalle, ja töistä vastaavaa henkilöä-

kään ei enää muka tarvita, puheenjoh-
taja harmittelee.

HAJANAISUUDESSA ON HYVÄÄKIN
Pienehköllä osastolla on kaksi eri-
koispiirrettä: jäsenet ovat muutaman 
enimmäkseen monikansallisen yri-
tyksen palveluksessa, ja he ovat ha-
jaantuneet pitkin Suomea.

– Kun alamme työnantajat ovat glo-
baaleja toimijoita, pystymme jaka-
maan tietoa kansainvälisesti ulko-
maisten kollegojen kanssa.

Mitä tulee suomalaisten hissimies-
ten maantieteelliseen hajanaisuuteen, 
siitä on välillä jopa rutkasti etua. Joku 
kuulee työnantajansa avoimesta työ-
paikasta muulla paikkakunnalla ja voi 
vinkata siitä kollegalle. Pienessä osas-
tossa kun kaikki tuntevat toisensa.

On hajanaisuudesta haittaakin. Sii-
nä, missä tiettyyn seutuun sidoksissa 

olevat osastot pystyvät kokoamaan jä-
senistönsä erilaisiin yhteisiin harras-
tuksiin vaikka viikoittainkin, Hissi-
miesten pitää satsata useampaan pai-
kalliseen toimintaan.  Virallisemmis-
sa yhteyksissä, eli kevät- ja syyskoko-
uksissa sekä hallituksen kokouksissa, 
kokoonnutaan valtakunnallisemmal-
la porukalla. Myös suht säännöllises-
ti tehtävä ulkomaanmatka kerää osan-
ottajia tasaisesti kaikkialta maasta. 
Osasto on vieraillut muun muassa Bu-
dapestissa, Vilnassa ja Berliinissä.

JALKAPALLOLLA KOHTI 
KANSAINVÄLISYYTTÄ
Seuraavaksi Hissimiehet mielii tii-
viimpään yhteyteen kansainvälisten 
veljesjärjestöjensä kanssa. Siihen tar-
joutuisi loistava mahdollisuus Nor-
jan hissiliiton järjestämässä jalkapal-
loturnauksessa, jonka paikka vaihtuu 

Hissimiehiä hirvittää, että Suo-
mi aikoo uudessa sähköturvalli-
suuslaissaan livetä hissitöiden 
ammattipätevyysvaatimuksista. 

vuosittain. Tommi Eriksson lupaa, et-
tä Hissimiehet lähtee tulevaisuudessa 
turnaukseen omalla joukkueella. 

– Yleensä tieto turnauspaikkakun-
nasta ja -maasta tulee puolisen vuot-
ta ennen tapahtumaa. Kyllä me kuu-
kaudessa pystyisimme harjoitutta-
maan joukkueen pelikuntoon varsin-
kin, kun turnaus käydään pilke silmä-
kulmassa ja kuudella kuutta vastaan.

Jalkapallon pelaaminen ei suinkaan 
olisi Hissimiesten päätavoite turnauk-
sessa. Tapahtuma on hyvä tilaisuus 
vaihtaa mielipiteitä ja kuulumisia Eu-
roopan mittakaavassa sekä kasvattaa 
alan yhteisöllisyyttä.

PUOLIVUOSISATAISEN 
NUORENNUSLEIKKAUS
Hissimiehet on perustettu vuonna 
1969, joten pyöreitä vuosia tulee taas 
pian täyteen. Nelikymppisiä juhlittiin 
asiaankuuluvin menoin. 

Koska hissiala on pieni, osasto on 
pyrkinyt tietoisesti herättelemään 
nukkuvia jäseniä mukaan ja saamaan 
myös nuorempia alan ammattilaisia 
järjestäytymään.

– Asiaan oli pakko tarttua, koska 
osaston keski-ikä alkoi olla korkea, 
puheenjohtaja linjaa. 

Puolentoistasataa pelastajaa

 TEKSTI :  MINNA JÄRVENPÄÄ   

 KUVA:  EMMI KALLIO

”KYLLÄ SUOMALAISILTA TYÖMAILTA ON LÄHE-
TETTY ULKOMAISIA TYÖNTEKIJÖITÄ KOTIIN, 
KUN PÄTEVYYS EI OLE OLLUT LINJASSA 
SUOMALAISTEN VAATIMUSTEN KANSSA.”

OSASTOT TOIMIVAT 19.1.2017 ilmestyvään Vasamaan tulevat osastojen ilmoitukset pyydämme toimittamaan 
maanantaihin 9.1.2017 kello 15.00 mennessä. Toimita osastosi ilmoitus sähköisesti lomakkeella: 
www.sahkoliitto.fi/jasenpalvelut/osastot-toimivat/ilmoita-tapahtumasta
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Täytä ja lähetä hakemuksia liitteineen työttömyyskassan sähköisessä 
asiointipalvelussa! Ota yhteyttä muissa kuin hakemusasioissa sähköisellä 
yhteydenottolomakkeella!

Lue lisää Vasama 9/2016 tai www.sahkoliitto.fi/tyottomyyskassa

Ilmoittaudu TE-toimistoon työn-

hakijaksi täyttämällä sähköinen 

ilmoittautumislomake osoittees-

sa www.te-palvelut.fi viimeistään 

ensimmäisenä työttömyyspäivä-

näsi. Oikeutesi työttömyysetuuk-

siin alkaa aikaisintaan ilmoittau-

tumispäivästä 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

Lähetä hakemus ja liitteet työt-

tömyyskassan sähköisessä asi-

ointipalvelussa. Löydät sen  

osoitteesta www.sahkoliitto.fi/

tyottomyyskassa. 

Jos et voi asioida sähköises-

ti, tulosta hakemus Työttömyys-

kassojen yhteisjärjestön www.tyj.

fi-sivulta kohdasta Lomakkeet. 

Sieltä saat myös kassan tarvitse-

man palkkatodistuslomakkeen.

Täytä ensimmäinen hakemuk-

sesi vähintään kahdelta täydeltä 

kalenteriviikolta.

LIITÄ HAKEMUKSESI 

MUKAAN SEURAAVAT 

DOKUMENTIT:

Jäljennös irtisanomis- tai 

lomautusilmoituksesta.

Kopio viimeksi vahviste-

tusta verotuksestasi eritte-

lyosineen, jos olet sivutoi-

minen yrittäjä tai omistat 

maata tai metsää.

Kopio eläkepäätöksestä, 

jos saat osa-aika- tai osa-

työkyvyttömyyseläkettä.

Muutosverokortti, jos olet 

hakenut verottajalta uuden 

verokortin sosiaalietuut-

ta varten.

Palkkatodistus vähintään 

työttömyyttä edeltäneeltä 

26 työssäoloviikolta. Todis-

tuksessa pitää näkyä enna-

konpidätyksen alainen tulo 

sekä siihen sisältyvä loma-

raha ja -korvaus.

TARKASTA HAKEMUKSESI 

JA SEN LIITTEET

Jotta hakemusten käsittely oli-

si mahdollisimman nopeaa, täy-

tä hakemuksesi huolellisesti ja 

muista tarkistaa se ja liitteet.

Kun kyse on työsuhteen päät-

tymisestä, tarkista, että palkka-

todistukseen on eritelty myös 

mahdolliset ylimääräiset palkki-

ot ja rahaerät, jotka on maksettu 

työsuhteen päättyessä.

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.

MIKÄLI TYÖNANTAJASI 

LÄHETTÄÄ HAKEMUKSEEN 

LIITTYVÄN PALKKATODIS-

TUKSEN TAI MUITA SELVI-

TYKSIÄ, HÄN VOI TOIMITTAA 

NE TYÖTTÖMYYSKASSAN 

YHTEYDENOTTOLOMAKKEELLA 

TIETOTURVAVAATIMUKSET 

TÄYTTÄVÄN SUOJATUN 

YHTEYDEN VÄLITYKSELLÄ. 

LINKKI LOMAKKEESEEN 

LÖYTYY KASSAN SIVUILTA.

Jos joudut 
työttömäksi 
tai lomautetuksi

X

X

X

X

X

Eduskunta on hyväksynyt hallituk-

sen esityksen, jossa lyhennetään 

ansiopäivärahan kestoa, pidenne-

tään omavastuuaikaa ja leikataan 

korotusosia.

Lakimuutoksen myötä:

• Päivärahakauden enimmäisaika 

lyhenee 500 päivästä 400 päivään. 

Jos henkilöllä on enintään kolmen 

vuoden työhistoria, enimmäisaika 

lyhenee 300 päivään. Enimmäisai-

ka säilyy 500 päivänä niillä työttö-

millä, jotka täyttävät työssäoloeh-

don 58 vuotta täytettyään ja jotka 

ovat työskennelleet viisi vuotta vii-

meisen 20 vuoden aikana.

• Uusi lyhyempi enimmäisaika kos-

kee niitä henkilöitä, joiden päivä-

rahakauden enimmäisaika alkaa 

1.1.2017 tai sen jälkeen.

• Omavastuuaika pitenee viides-

tä päivästä seitsemään. Seitsemän 

päivän omavastuuaika koskee niitä 

henkilöitä, joiden omavastuuaika 

alkaa 1.1.2017 tai sen jälkeen.

• Pitkän työhistorian perusteella 

maksettavasta korotusosasta luo-

vutaan. Jos työsuhteesi päättyy en-

nen 1.1.2017, sinulle voidaan vie-

lä maksaa pitkän työuran perus-

teella korotusosaa ensi vuoden ke-

säkuun loppuun saakka.

• Työllistymistä edistävien palve-

lujen ajalta maksettavaa korotus-

osaa alennetaan 58/35 prosentista 

55/25 prosenttiin.

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

Onko sinulle asetettu työssäolovel-

voite ennen vuoden 2012 heinä-

kuuta? Tiesitkö, että velvoite van-

henee nyt vuodenvaihteessa? Si-

nulla voi siis olla oikeus työttö-

myysetuuteen ensi vuoden alus-

ta lukien, vaikka olisit menettänyt 

oikeutesi työvoimapoliittisesti moi-

tittavan menettelyn takia ennen 

heinäkuuta 2012.

Jos sinulle on asetettu työssä-

olovelvoite heinäkuun 2012 jäl-

keen, se vanhenee viiden vuoden 

kuluttua asettamispäivästä.

TE-toimistojen tulee huolehtia, 

että työnhakijoina olevien asiakkai-

den työttömyysturvatilanne otetaan 

käsittelyyn vuoden 2017 loppuun 

mennessä. Jos sinulla on vanha 

työssäolovelvoite, TE-toimisto ot-

taa sinuun yhteyttä, kun työttö-

myysturva-asiasi on käsittelyssä.  

Mikäli kuulut niihin, joilla on oi-

keus työttömyysetuuteen ensi vuo-

den alusta lukien, sinun tulee ha-

kea etuutta työttömyyskassasta tai 

Kelasta aikaisintaan tammikuussa 

2017. Muista kuitenkin hakea an-

siopäivärahaa viimeistään kolmen 

kuukauden sisällä haettavan jak-

son ensimmäisestä päivästä. Työt-

tömyyskassat maksavat ansiopäivä-

rahaa niille jäsenilleen, jotka ovat 

täyttäneet kassan jäsenyys- ja työs-

säoloehdon.

Lisätietoja: www.tyj.fi

Työttömyysturvan 
muutoksia vuonna 2017

Tarkista oikeutesi etuuteen

Viimeiset neljä vuotta ovat tuoneet työttömyyskassan toimintaan ja valvontaan 
Finanssivalvonnan ja kassalain edellyttämää uutta lainsäädäntöä sekä uuden 
sähköisen tiedonhallintajärjestelmän. Henkilökunta on suoriutunut työstään 

kiitettävästi ja säilyttänyt nopeutensa ja asiantuntevuutensa. 
Työttömyys on ollut viime vuosina monelle kassamme jäsenelle pelottava 

peikko, jota te kassan työntekijät olette omiaan ajamaan pois.
Iso kiitos !

Työttömyyskassan hallitus 2016

Työttömyyskassan henkilökunta toivottaa 
kaikille jäsenilleen ja yhteistyökumppaneilleen 

hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2017.
Olemme lahjoittaneet joulukorttivarat 

vähävaraisille lapsiperheille 
Hyvä Joulumieli -keräyksen kautta.

Jos sinulla on maa- tai metsätaloutta tai olet sivutoiminen yrittäjä, 
lähetä työttömyyskassalle kopio vuoden 2015 verotuspäätöksestäsi 
erittelyosineen viimeistään tammikuun hakemuksesi liitteenä.
Jos olet osatyökyvyttömyyseläkkeellä, toimita kassalle kopio vuodelle 
2017 annetusta eläkepäätöksestäsi tai maksuilmoituksesta.

UUSI 
VUOSI TUO MUUTOKSIA

19.1.2017 ilmestyvään Vasamaan tulevat osastojen ilmoitukset pyydämme toimittamaan 
maanantaihin 9.1.2017 kello 15.00 mennessä. Toimita osastosi ilmoitus sähköisesti lomakkeella: 
www.sahkoliitto.fi/jasenpalvelut/osastot-toimivat/ilmoita-tapahtumasta
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KURSSIT

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 tehtävä-
kokonaisuuden ymmärtäminen ja oikeuksien tiedostaminen auttavat selviytymistä työpai-
kalla.

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  opistolle. 
Liitto maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus kahden hengen huoneissa, opetus 
ja jaettava materiaali, sekä matkakulut, vain mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen 
taksojen mukaan tai omaa autoa käytettäessä vain auton kuljettajalle 0,23 €/km.

Mikäli tarvitset majoitusta jo sunnuntaista, ilmoita siitä etukäteen Kiljavan opistolle. 
Sähköliitto maksaa majoituksesi.

Lähetä kurssihakemuslomake osoitteella: 
Sähköliitto, PL 747, 33101 Tampere tai tiina.makkyla@sahkoliitto.fi.

LUOTTAMUSMIESTEN PERUSKURSSI
13.–17.3.2017 Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Kurssin kohderyhmänä ovat luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut ja ammattiosastojen 
toimihenkilöt sekä kaikki muut asiasta kiinnostuneet. Kurssi antaa valmiuksia selviytyä 
kiperistäkin puhetilanteista. Tavoitteena on mm. itseluottamuksen ja mukavuuden lisää-
minen esiintymistilanteissa. 

AVAINSISÄLTÖJÄ:
Viralliset puhetilanteet • vakuuttava esiintyminen • lyhyet puheenvuorot 

TUNNEPUHEET 
• kehon energia-alueet, eleet ja uskottavuus • repliikkipuhe • tunneskaalat puheessa 

Sähköliitto korvaa osallistujille opetuksen, jaettavan materiaalin, majoituksen, ruokailut, 
matkakulut julkisilla kulkuneuvoilla tai omalla autolla tultaessa 0,23 €/km.

Ilmoittaudu 3.3.2017 mennessä tiina.makkyla@sahkoliitto.fi tai 050 409 8469.

PUHETAITO JÄRJESTÖTYÖSSÄ
18.–19.3.2017 Tietopinni, Tampere

LUOTTAMUSMIESTEN PERUSKURSSI
20.–24.11.2017 OULU
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 tehtävä-
kokonaisuuden ymmärtäminen ja oikeuksien tiedostaminen auttavat selviytymistä työpai-
kalla.

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 opistolle. 
Liitto maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus kahden hengen huoneissa, opetus ja 
jaettava materiaali, sekä matkakulut, vain mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen tak-
sojen mukaan tai omaa autoa käytettäessä vain auton kuljettajalle 0,23 €/km.

Lähetä kurssihakemuslomake osoitteella: 
Sähköliitto, PL 747, 33101 Tampere tai tiina.makkyla@sahkoliitto.fi.

KURSSIN TAVOITE
Selvittää työsuojeluun liittyvät perustiedot ja niiden merkitys sekä työsuojelutoiminnan 
organisaatiot ja opettaa näihin liittyviä tietoja ja taitoja työsuojelutoiminnassa.

AVAINSISÄLTÖJÄ OVAT MM.
 työsuojelun peruskäsitteet, toiminta-alueet ja merkitys ihmiselle
 työsuojelutehtävissä toimivien ihmisten tehtävät, oikeudet ja velvollisuudet 
   organisaatiossa, työsuojelun ennakko- ja jälkivalvonta
 työsuojelua säätelevän lainsäädännön pääperiaatteet
 toimialakohtaiset työsuojelusopimukset
 työn ja työympäristön kuormitustekijät
 työsuojelutoiminnan kehittäminen
Luentojen lisäksi käytetään yksilö- ja parityöskentelyä, erilaisia ryhmätyöskentelyn 
muotoja ja harjoituksia. 

Työnantaja maksaa kurssilaiselle palkan kurssin ajalta sekä ateriakorvauksen opistolle. 
Liitto maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus kahden hengen huoneissa, opetus 
ja jaettava materiaali, sekä matkakulut, mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen tak-
sojen mukaan tai omaa autoa käytettäessä auton kuljettajalle 0,23 €/km.

Mikäli tarvitset majoitusta jo sunnuntaista, ilmoita siitä etukäteen Kiljavan opistolle. 
Sähköliitto maksaa majoituksesi.

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

TYÖSUOJELUN PERUSKURSSI
13.–17.3.2017 Kiljavan opistolla, Nurmijärvellä

Tavoitteena on oppia hyödyntämään omassa työssä ja yhdistystoiminnassa sujuvasti ylei-
simpiä työvälineohjelmia ja tiedonhankintaa Internetistä.

Kurssilla käytettävät ohjelmat ovat Word-tekstinkäsittely ja internet-selain.
Kurssin jälkeen pystyt tekemään tyylikkäitä tekstiasiakirjoja, käyttämään internetin pal-

veluita turvallisesti ja saat kokonaiskäsityksen sosiaalisen median sovelluksista. Kurssin si-
sältöön kuuluu runsaasti harjoituksia.

KURSSILLA KÄSITELLÄÄN:
WINDOWS  
- aloitusnäytön käyttäminen 
- työpöytänäkymä 
- tiedostojen ja kansioiden käsittely

WORD-EKSTINKÄSITTELy 
- tekstin kirjoittaminen ja korjaaminen 
- tiedoston tallentaminen ja avaaminen 
- merkki- ja kappalemuotoilut 
- kuvan lisäys asiakirjaan

INTERNET JA SÄHKÖPOSTI 
- internetin perustoiminnot 
- tiedonhaku internetistä 
- tietoturva internetissä 
- sähköpostin perusteet

SOSIAALISEN MEDIAN TAVALLISIMMAT SOVELLUKSET

Sähköliitto korvaa osanottajille kurssin aikana opetuksen, jaettavan materiaalin, majoituk-
sen, ruokailut sekä matkakulut, mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen mu-
kaan tai omaa autoa käytettäessä 0,23 € / km.

Ilmoittaudu mukaan 24.2.2017 mennessä tiina.makkyla@sahkoliitto.fi tai 050 409 8469.

TYÖELÄMÄN TIETOTEKNIIKKAA peruskurssi
11.–12.3.2017 TSL:n ATK-luokka, Helsinki

Onhan Sähköliiton verkkopalvelu sinulle tuttu? Tule nyt kehittämään siitä entistä toimivampi ja 
palvelevampi vastaamalla nettikyselyyn. 

Kehitystyön pohjaksi haluamme tietää, mitä sisältöjä ja toimintoja käytät eniten Sähköliitto.
fi:ssä, mitä käyttöongelmia sinulla on ollut, mitä haluat säilyttää 
palvelussa ja mitä odotat siltä tulevaisuudessa.

Käy vastaamassa kyselyyn vuoden loppuun mennessä, niin osallistut 
kirjapalkinnon arvontaan! Linkin kyselylomakkeeseen löydät 
Sähköliitto.fi:n etusivulta.

TULE KEHITTÄMÄÄN VERKKOPALVELUA!
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URAKKALASKENTA-KURSSI

painottuu työehtosopimusten 

mukaisten urakkatöiden 

laskemiseen

18.-19.3.2017

Hotel Scandic, Riihimäki

hakuaika päättyy 3.3.2017

30.9.-1.10.2017

Sokos Hotel Puijonsarvi, Kuopio

hakuaika päättyy 15.9.2017

14.-15.10.2017

Hotel Scandic, Oulu

hakuaika päättyy 29.9.2017

OSASTOKOULUTTAJAKURSSI
31.3.–1.4.2017 Hotelli Cumulus Koskikatu, Tampere. 
Hakuaika päättyy 17.3.2017

KURSSI SÄHKÖISTYSALAN ASPA-URAKALASKENTA-
OHJELMAN KÄYTÖSTÄ
8.4.2017Hotelli Cumulus Koskikatu, Tampere
Hakuaika päättyy 27.3.2017

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN 
KÄRKIMIESKURSSI
22.4.2017 Hotelli Cumulus Koskikatu, Tampere
Hakuaika päättyy 10.4.207

NUORILLE TARKOITETTU SÄHKÖISTYS- JA 
SÄHKÖASENNUSALAN URAKKALASKENTAKURSSI
21.–22.10.2017 Hotelli Cumulus Koskikatu, Tampere
Hakuaika päättyy 6.10.2017

Ilmoittaudu mukaan kursseille hakuaikojan noudattaen tiina.makkyla@sahkoliitto.fi tai 
050 409 8469. 

Sähköliitto maksaa kurssin aikana majoituksen, ohjelmaan merkityt ruokailut sekä mat-
kakulut, mikäli niitä syntyy, kotipaikkaa lähinnä olevalle kurssipaikalle. Matkakulut kor-
vataan julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai oman auton käytöstä 0,23 €/km.

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖ-
ASENNUSALAN KURSSIT 2017
Nämä kurssit on tarkoitettu kaikille sähköistys- ja sähköasennusalan jäsenille. 

Henkilökohtainen tieto työehtosopimuksen määräyksistä antaa parhaat edellytyk-

set hyvän edunvalvonnan hoitamiseen.

Tarkoituksena on ensin käydä TES tutuksi -kurssi, sen jälkeen urakkamääräykset 

ja viimeisenä urakkalaskentakurssi.

TYÖEHTOSOPIMUS TUTUKSI 

-KURSSI

painottuu työehtosopimustekstien 

perusteelliseen käsittelyyn

10.-11.2.2017

Hotel Scandic, Riihimäki

hakuaika päättyy 27.1.2017

21.-22.4.2017

Sokos Hotel Puijonsarvi, Kuopio

hakuaika päättyy 7.4.2017

22.-23.9.2017

Hotel Scandic, Oulu

hakuaika päättyy 8.9.2017

URAKKAMÄÄRÄYKSET-KURSSI

painottuu urakkatyömääräysten 

selvittämiseen ja kärkimiehen 

velvollisuuksien hallintaan

11.-12.3.2017

Hotel Scandic, Riihimäki

hakuaika päättyy 24.2.2017

6.-7.5.2017

Sokos Hotel Puijonsarvi, Kuopio

hakuaika päättyy 21.4.2017

7.-8.10.2017

Hotel Scandic, Oulu

hakuaika päättyy 22.9.2017
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Bakom oss har vi ett representant-

skapsval med nya konstellationer, 

och det nya representantskapets första 

sammanträde. Valförbundens starka valar-

bete blev tydligt under valet, liksom även 

olika synpunkter på hur förbundet bor-

de ledas i framtiden. Valförbundens val-

arbete var mycket färgstarkt, vilket säger 

mycket om behovet av att förnya vårt för-

bund.  Ett fackförbundsval betyder emel-

lertid medlemsdemokrati, vi ska vara öd-

mjuka inför medlemmarnas vilja och res-

pektera den.  Förbundets medlemmar har 

sagt sitt och representantskapet har fattat 

sitt beslut. Elektrikerförbundet finns till 

för sina medlemmar, och det ska vi beto-

na i vår verksamhet. Vi ska alltså blicka 

mot framtiden, bygga upp enighet och 

styrka. 

Representantskapsmötet var färgstarkt, 

många konstruktiva diskussioner fördes 

kring valet av förvaltning och förbundsled-

ning. Enligt min åsikt underströks repre-

sentantskapets roll som förbundets högsta 

beslutande organ på mötet, precis som 

det ska vara. Mötet var också historiskt 

därigenom att valet av förbundsordföran-

de för första gången förrättades i den s.k. 

"stora salen" och varje representantskaps-

ledamot fick ta ställning och rösta i ordfö-

randevalet.  Förbundet fick en ny styrelse 

som nu omfattar erfarenhet och nya an-

sikten i lagom doser.  Dessutom valde re-

presentantskapet direktionerna och en ny 

förvaltning för arbetslöshetskassan. Jag 

gratulerar alla nyinvalda och önskar dem 

all framgång i deras ansvarsfulla uppdrag!

MÅNGA UTMANINGAR

Under hösten har vi kunnat notera att en 

del arbetsgivare förringat kraven på yrkes-

kunskap för arbeten i elbranschen. Det 

framgick när arbetsdomstolen tog ställ-

ning till det kollektivavtal som tillämpas 

på elarbeten på Olkiluoto 3 kärnkraftver-

kets byggarbetsplats. I sitt utlåtande kon-

staterade arbetsdomstolen att arbetena 

omfattas av kollektivavtalet för elektrifie-

rings- och elinstallationsbranschen. Kärn-

kraftverkets el- och automationssystemet 

ska hålla högsta klass, liksom även yr-

kesskickligheten hos elspecialisterna som 

installerar den. Av denna anledning kräv-

de representantskapet att tillsynsmyndig-

heterna för elarbeten skulle utreda hu-

ruvida man på kärnkraftverkets byggar-

betsplats iakttog kraven på yrkeskunskap 

gällande arbeten i elbranschen. Knap-

past lönar det sig för ett enda företag i el-

branschen att marknadsföra sin verksam-

het med "hos oss är yrkeskunskapströs-

keln för elarbeten låg, eller ingen alls".

 

FOKUS PÅ ORGANISATIONS- 

OCH ORGANISERINGSARBETE

Fackavdelningarna, avdelningsmedlem-

marna, avdelningarnas och arbetsplatser-

nas förtroendepersoner utgör Elektriker-

förbundets stenfot som hela vår verksam-

het vilar på. Vi måste stödja och stärka 

denna stenfot för att vi även framöver ska 

kunna driva elbranscharbetarnas intres-

sen och kollektivavtalsverksamhet. Därför 

börjar vi åter fokusera på organisations- 

och organiseringsarbetet i vår verksamhet. 

Gemenskap i alla former på arbetsplatser-

na liksom även i fackavdelningarna bygger 

upp vår framtid på en starkare grund. 

KONKURRENSAVTALET

Lokala förhandlingar har flitigt förts om 

konkurrensavtalet och den förlängning 

av arbetstiden som ingår i avtalet. Det 

är svårt att förlänga arbetstiden utan att 

det inverkar på förtjänstnivån. I praktiken 

innebär det en sänkning av lönen per ar-

betstimme, samtidigt som man arbetar 

24 timmar mer på årsnivå. När det till-

kommer höjda arbetspensions- och ar-

betslöshetsförsäkringsavgifter är det lätt 

att förstå att våra medlemmar har svårt 

att acceptera avtalet. Vi kan bara hopp-

as att konkurrensavtalet som utlovat med-

för ökad konkurrenskraft för finländska 

produkter, och därigenom fler arbetstill-

fällen. Regeringens tvångslagar som alter-

nativ till konkurrensavtalet var verkligen 

inte lockande på något sätt. Med tanke på 

detta är det förstås förståeligt att den fö-

regående förbundsstyrelsen ansåg konkur-

rensavtalet vara ett mindre dåligt alterna-

tiv. Framöver, när vi behandlar svåra be-

slut av den här typen, är det absolut vä-

sentligt att vi ber om till exempel förtro-

endepersonernas synpunkter som stöd för 

beslutsfattarna.

När det gäller konkurrensavtalet har 

riksdagen godkänt regeringens förslag 

enligt vilket tiden för utbetalning av in-

komstrelaterad dagpeng förkortas, själv-

risktiden förlängs och förhöjningsde-

lar sänks.  Maximitiden för utbetalning 

av dagpeng förkortas enligt beslutet från 

500 dagar till 400 dagar, och för perso-

ner med högst tre års arbetshistoria till 

300 dagar. Därtill förlängs självrisktiden 

från fem till sju dagar. Det är ytterst svårt 

att se hur dessa försämringar ska kunna 

förbättra konkurrensförmågan och öka ar-

betstillfällen.

Elektrikerförbundet är ett fackförbund 

för fina yrkesarbetare som är stolta över 

sitt yrke och sina värdegrunder. Låt oss 

bygga upp det tillsammans till ett ännu 

starkare, vaksammare och mer medlems-

orienterat förbund!

Jag önskar alla Vasamas läsare, för-

bundsmedlemmar, förbundets besluts-

fattare och personal en God Jul och ett 

Framgångsrikt Nytt År!

SAULI VÄNTTI

ELLEDNINGEN

Representantskapsmötet

1

1

1

BESTÄLL TIDNINGEN LÖNTAGAREN
Branschavtalsmedlemmar som uppgett

svenska som sitt modersmål och som har

branschavtalsnumret 002, 005, 006, 008,

010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018,

020, 021, 022 eller 023 kan beställa tidningen

Löntagaren. Beställningen görs en gång och den fortgår tills

branschavtalsnumret blir pensionär (999) eller tills medlemmen 

själv beslutar att avsluta beställningen.

Du kan beställa Löntagaren genom att klicka på länken Kalenteri- ja

lehtitilaukset i rutan Sähköliiton verkkopalvelut till höger på sidan www.

sahkoliitto.fi. Då visas instruktionerna för nättjänsten. Följ instruktionerna.
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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 il-

moittautumislomake osoitteessa 

www.te-palvelut.fi viimeistään en-

simmäisenä työttömyyspäivänä. 

Oikeus työttömyysetuuksiin alkaa 

aikaisintaan ilmoittautumispäiväs-

tä lukien.

Noudata TE-toimiston antamia 

ohjeita, koska päivärahan maksa-

minen saattaa muuten katketa. 

TE-toimiston antamat lausunnot 

sitovat kassaa, eikä kassa voi mak-

saa päivärahaa, ellei työnhakusi 

ole voimassa.

NäiN haet 

aNsiopäivärahaa

Tulosta päivärahahakemus Työttö-

myyskassojen yhteisjärjestön www.

tyj.fi-sivulta kohdasta Lomakkeet. 

Sieltä löydät samalla työttömyys-

kassan tarvitseman palkkatodis-

tuslomakkeen.

Täytä ensimmäinen työttömyys-

päivärahahakemus vähintään kah-

delta täydeltä kalenteriviikolta.

Liitä hakemuksesi mukaaN 

seuraavat dokumeNtit:

Jäljennös irtisanomisilmoi-

tuksesta tai lomautusilmoi-

tuksesta.

Jos olet sivutoiminen yrittäjä 

tai esimerkiksi omistat maa-

ta tai metsää, lähetä kassal-

le kopio viimeksi vahviste-

tusta verotuksestasi, eli tällä 

hetkellä vuoden 2013 

verotuspäätöksestä erittely-

osineen.

Kopio eläkepäätöksestä, jos 

saat osa-aika- tai osatyöky-

vyttömyyseläkettä.

Muutosverokortti etuutta 

varten, jos olet hakenut ve-

rottajalta uuden verokortin 

sosiaalietuutta varten.

Palkkatodistus vähintään 

työttömyyttä edeltäneeltä 26 

työssäoloviikolta. Todistuk-

sessa pitää näkyä ennakon-

pidätyksen alainen tulo sekä 

siihen sisältyvät lomaraha ja 

lomakorvaus.

tarkasta hakemuksesi 

ja seN Liitteet

Jotta hakemusten käsittely olisi 

mahdollisimman nopeaa, täytä ha-

kemuksesi huolellisesti. Tarkista 

se ja sen liitteet.

Kun kyse on työsuhteen päät-

tymisestä, tarkista että palkkato-

distukseen on merkitty eriteltynä 

myös muut mahdolliset ylimääräi-

set palkkiot tai rahaerät, jotka on 

maksettu työsuhteen päättyessä.

Muista tarkastaa palkkatodis-

tuksesta, että siihen on merkitty 

mahdolliset palkattomat ajanjak-

sot, kuten lomautus, vanhempain-

loma, palkaton virkavapaa tai pal-

katon sairausloma.

Tarkista, että palkkatodistukses-

sa on palkanlaskijan yhteystiedot. 

Suhteellisen helppo tapa toimittaa 

työttömyyskassalle kerralla kaikki 

ansiopäivärahan suuruuden laske-

misessa tarvitsemamme tiedot on 

pyytää palkanlaskijaa käyttämään 

Työttömyyskassojen yhteisjärjestön 

www.tyj.fi:stä löytyvää palkkatodis-

tuslomaketta.

Jos joudut 
työttömäksi tai 
lomautetuksi

X

X

X

X

X

TäYTä hAKeMuS huolelliSeSTi – Se nopeuTTAA MAKSAMiSTA.

Sähköseniorien virkistysviik-

ko Pärnussa sujui leppoisas-

ti seurustellen, ulkoillen ja hoito-

ja saaden. Mukavaa oli myös käy-

dä pari kertaa päivässä valmiiseen 

ruokapöytään, jossa sai ruuan lisäk-

si nauttia tovereiden seurasta. Kal-

taiselleni yksineläjälle tällainen oli 

miellyttävä poikkeus jokapäiväisistä 

tapahtumista. Kylpyläviikkoon mah-

tui muutama sadepäiväkin. Yhte-

nä aamuna heräsimme jopa kovaan 

ukkosen jyrinään ja sen mukanaan 

tuomaan rankkaan sadekuuroon

Hoitolan remontista ja sen aihe-

uttamista haitoista huolimatta vii-

kon aikana saadut hoidot, hieronnat 

ja yrttikylvyt saivat jokaisen tyytyväi-

seksi. Kylpylässä oli myös kaksi kai-

kin oikeuksin varustettua kahvilaa 

eri talojen ylimmissä kerroksissa. 

Niissä tuli käytyä ja Purje-nimisessä 

pidimme viimeisenä iltana yhteisen 

lähtötilaisuuden.

NäköaLoja ja paLveLua 

Kahviloista oli loistavat näköalat 

merelle päin. Iltaisin saimme näh-

dä useita purjelautailijoita ja –lei-

jailijoita. Yhtenä iltana näimme val-

tavan suuren kuumailmapallonkin, 

jossa oli iso kori joukkolennätyk-

siä varten. Aivan kylpyläämme vas-

tapäätä, kauniissa kaksikerroksises-

sa puutalossa sijaitsi Cafe Marlee-

ne, jossa tuli käytyä joukolla pari-

kin kertaa. 

Palvelu oli hyvää. Tarjolla oli itse 

tehtyjä leivonnaisia ja kakkuja, eri-

laisia juomia ja pöytiin tarjoilu, oli 

sitten kyse sisällä, ulkona tai 2. ker-

roksen parvekkeella istumisesta. Ti-

laukset ja tarjoilut hoiti kahvilaa pi-

tävä nainen yksin ja nopeasti. Talo 

sijaitsi kulmatontilla ja toisen por-

tin pielessä hoiti toinen nainen päi-

vittäin ja illallakin käsintehtyjen vil-

latuotteiden myyntiä ja sisällä oli li-

säksi tarjolla erilaisia käsitöitä ja ko-

riste-esineitä. Siinä olisi mallia suo-

malaisille kahvilayrittäjille.

kuuLuisuuksieN 

jaLaNjäLjissä

Saman kadun ja viereisen kadun 

välissä oli kahdessa pitkässä rivis-

sä kymmeniä samanmallisia kaksi-

kerroksisia, jyrkkäkattoisia liki pari-

sataavuotiaita omakotitaloja.  Talot 

olivat hyväkuntoisia ja kadun pääs-

sä oli myynnissä aivan uusi rapat-

tu talo, joka oli rakennettu saman-

laiseen tyyliin kuin kadun muutkin 

talot.  Oppaamme tiesi kertoa, ettei 

kadun taloja korjattaessa tai raken-

nettaessa saanut poiketa vanhas-

ta tyylistä ja koon piti olla aina sa-

manlainen. 

Opas osasi myös neuvoa, mistä 

löytyy shakin suurmestarin paul kere-

sin syntymäkoti ja koulu jota hän on 

käynyt. Samoilla kulmilla sijaitsi pui-

nen, erilaisilla vihreillä väreillä maa-

lattu talo, jossa maailmankuulu viu-

listi david oistrah oli asunut 1955– 

70. Tuli siis tälläkin reissulla asteltua 

kuuluisuuksien jalanjäljissä, vaikka 

en päässyt kummankaan kotiin sisälle 

asti tutustumaan.

Sen sijaan saimme kaikki tutustua 

keskellä Pärnun kaupunkia hoitolam-

me nurmikolla usein vieraileviin varik-

siin ja korppeihin. Pikimustaa korppia 

pidetään metsälintuna ja raadon syö-

jänä, mutta nekin ovat nykyään kau-

pungistuneet. Ainakin Virossa.

  tEKSt i :  kauko asikanius  |  KuvA:  arvi  vellonen

Vaihtelevaa pilvisyyttä pärnussa

TIlaa PalkkaTyöläInen ja lönTagaren
SAK julkaisee Palkkatyöläinen- ja Löntagaren-lehteä. Tilaa lehti www.sahkoliitto.
fin oikeasta laidasta löytyvästä Sähköliiton verkkopalvelut -laatikosta. Saat 
näkyviin verkkopalvelun ohjeet. Toimi niiden mukaan.

Palkkatyöläinen-lehden tilaukseen ovat oikeutettuja pääluottamusmiehet, 
luottamusmiehet, työosaston luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut, 
työsuojeluasiamiehet ja ammattiosastojen puheenjohtajat sekä liiton hallituksen, 
johtokuntien ja edustajiston jäsenet. Tilaus tehdään kerran ja se jatkuu, kunnes 
tehtävä päättyy tai jäsen päättää itse perua tilauksen.

Löntagaren-lehden tilaukseen ovat oikeutettuja äidinkielekseen ruotsin 
ilmoittaneet sopimusalajäsenet, joiden sopimusalanumero on 002, 005, 006, 
008, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 020, 021, 022 tai 023. 
Tilaus tehdään kerran ja se jatkuu, kunnes sopimusala muuttuu eläkeläiseksi 
(999) tai jäsen päättää itse perua tilauksen.

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

Du kan beställa Löntagaren genom att klicka på länken Kalenteri- ja 
lehtitilaukset i rutan Sähköliiton verkkopalvelut till höger på sidan www.
sahkoliitto.fi. Då visas instruktionerna för nättjänsten. Följ instruktionerna.

KäYTä lehTieTu!

Teksti: JONNA HEINILuOMA

Sähköliiton jäsenenä saat työväenlehtien tilauksista lehtiedun. SAK:n suosituksen mukainen lehtietu demokraatille 
ja kansan uutisille on 25 euroa. Lehtietu arbetarbladetille, kansan tahdolle, Ny tidille, satakunnan 
työlle, tiedonantajalle, uudelle ajalle ja viikko pohjois-karjalalle on 15 euroa. 

Lehtietu myönnetään vuositilauksiin. Yksi lehtietu tilaajaa kohti. ilmoita lehteä tilatessasi, että olet Sähköliiton jäsen. 
Lehti vähentää tilauslaskusi loppusummasta lehtiedun määrän ja laskuttaa sen suoraan Sähköliitolta.

JäSeneTuJA

Päiväkävelyllä oli hyvä lepuutella jalkoja kauniissa puistossa.  

vasemmalta Markku Sallinen, Markku Laakso, Meeri vuorisalo, Eero Mehtonen, 

Lauri ja Mailis Heinsalo, Mauri ja Kerttu Janatuinen, Pekka Seppä, 

Aimo toivio, osmo vuorisalo ja Kauko Asikanius.

Esityksen mukaan vuorotteluvapaalle jääminen edellyttäisi jatkossa 20 vuo-

den työhistoriaa, vuorotteluvapaan enimmäiskesto lyhenisi 180 päivään ja 

vuorottelukorvauksen suuruus olisi kaikilla vuorottelijoilla 70 % työttömyys-

päivärahasta. Lisäksi poistettaisiin mahdollisuus pitää vuorotteluvapaa osis-

sa.

Vuorotteluvapaalle voi nykyisin jäädä, kun työhistoriaa on kertynyt 16 

vuotta. 360 päivän mittaisen vapaan voi pitää vähintään 100 päivän mittai-

sissa jaksoissa. Vuorotteluvapaan ajalta maksettavan vuorottelukorvauksen 

suuruus on 70 % siitä työttömyyspäivärahasta, johon henkilöllä olisi oikeus 

työttömäksi jäädessään. Jos työhistoriaa on kertynyt yli 25 vuotta, korvauk-

sen suuruus on 80 % päivärahasta.

Hallitus esittää, että lakimuutos tulisi voimaan 1.1.2016. Muutokset ei-

vät vaikuttaisi vuorotteluvapaan pitämiseen, jos sopimus vuorotteluvapaas-

ta on tehty viimeistään 31.12.2015 ja vuorotteluvapaa aloitetaan viimeis-

tään 31.3.2016. 

Lähde: www.tyj.fi

Suojaamaton sähköposti ei ole tietoturval-
linen tapa lähettää salassapidettäviä tie-
toja työttömyyskassaan. Lähetä palkkato-
distukset, lääkärintodistukset ym. selvi-
tykset postitse.

Älä lähetä työttömyyskassaan alkuperäisiä 
asiakirjoja, emme palauta niitä. 
 
Älä lähetä työttömyyskas-
saan kännykällä tai kame-
ralla otettuja kuvia asiakir-
joista. Emme pysty käsittele-
mään niitä tietojärjestelmäs-
sämme. Asiakirjat skannataan käsittely-
järjestelmään ja kuvat näkyvät epäselvästi 
järjestelmässä.

Hakemukset käsitellään saapumisjärjes-
tyksessä. Sivulta www.sahkoliitto.fi/tyot-
tomyyskassa näet ajantasaisen tilanteen, 
minkä viikon hakemuksia parhaillaan kä-
sitellään. 

Pyydämme välttämään käsittelyaikatilan-
teen tiedustelua puhelimitse, koska rau-
hoitamme etuuskäsittelijöiden työaikaa 
hakemusten käsittelyyn.

Mikäli hakemuksesta puuttuu tietoja, lisä-
tiedot pyydetään, kun lomaketta käsitel-
lään

Jos maksat itse jäsenmaksusi, tarkasta, 
että ne on maksettu työttömyyden alkuun 
saakka. Päivärahan maksaminen viivästyy, 
elleivät jäsenmaksut ole kunnossa.

Maan hallitus on antanut
esityksen vuorottelu-
vapaalain muuttamisesta

Suomen hallitus tavoittelee työlli-

syysasteen merkittävää nostoa. Hal-

litusohjelman mukaan hallitus uu-

distaa sosiaali- ja työttömyystur-

vaa tavalla, joka kannustaa työn no-

peaan vastaanottamiseen, lyhentää 

työttömyysjaksoja, alentaa raken-

teellista työttömyyttä ja säästää jul-

kisia voimavaroja. Hallitusohjelman 

liitteen 6 mukaan tavoite on säästää 

200 miljoonaa euroa ansiosidonnai-

sesta työttömyysturvasta.

uudistusta on valmistellut epävi-

rallinen esko salon johtama työryh-

mä. Työryhmässä ovat olleet edus-

tettuina työmarkkinaosapuolet. Eh-

dotuksen mukaan ansiosidonnaisen 

työttömyyspäivärahan kesto aleni-

si 500 päivästä 400 päivään. Niillä, 

Maan hallitus uudistaa 
työttömyysturvaa

joilla on alle kolme vuotta työhisto-

riaa, kesto alenisi 400 päivästä 300 

päivään. 58 vuotta täyttäneillä kes-

to säilyisi 500 päivänä.

Lisäksi omavastuuaikaa pidennet-

täisiin viidestä seitsemään päivään. 

Työllistymistä edistävien palvelujen 

osalta maksettavaa korotettua ansio-

osaa alennettaisiin. uudet korotetun 

ansio-osan prosentit olisivat 55 ja 

25. Pitkän työuran jälkeen makset-

tavista korotusosista luovuttaisiin. 

Toimien nettovaikutus julkisiin 

menoihin olisi arviolta 135 miljoo-

naa euroa vuoden 2019 menojen 

tasolla. Arviossa ei ole otettu huo-

mioon dynaamisia vaikutuksia.

Maan hallitus arvioi kaikkien työl-

lisyyttä ja kilpailukykyä parantavi-

en toimien yhteisvaikutuksia ja hal-

litusohjelmassa linjattujen toimien 

toteutumista kevään 2017 kehys-

neuvottelujen yhteydessä. Hallitus 

päättää tuolloin alkuperäisten vai-

kutustavoitteiden saavuttamiseksi 

mahdollisesti tarvittavista täydentä-

vistä toimista.

Työryhmän ehdotus toimii halli-

tuksen yksityiskohtaisen lainvalmis-

telun pohjana. Hallituksen esitys 

valmistuu keväällä 2016. Muutos 

astuu voimaan vuoden 2017 alusta.

 Valtiovarainministeriössä tehdyn 

arvion mukaan työllisyysvaikutus oli-

si noin 10 000 henkilötyövuotta.

Lähde: Valtioneuvosto  

www.sahkoliitto.fi/tyottomyyskassa: 
ota kayttöön tekstiviestipalvelu! 
SAAT heTi TieTää, Kun rAhA on TililläSi.
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723 7318 tai eero.vehkapera(at)out-
look.com. Matkareitti ja -ohjelma 
sekä maksuohje tiedotetaan lähtijöil-
le myöhemmin.

165 Päijänteen Sähköalan-
työntekijät ry
Osaston Syyskokous pidetään torstai-
na 22.12.2016 klo 18.00 Ravinto-
la Uotissa Sysmässä. Esillä sääntöjen 
määräämät asiat. Tervetuloa! 
– Hallitus.

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

OSASTOT TOIMIVAT 19.1.2017 ilmestyvään Vasamaan tulevat osastojen ilmoitukset pyydämme toimittamaan 
maanantaihin 9.1.2017 kello 15.00 mennessä. Toimita osastosi ilmoitus sähköisesti lomakkeella: 
www.sahkoliitto.fi/jasenpalvelut/osastot-toimivat/ilmoita-tapahtumasta

018 Hämeenlinnan 
Sähkötyöntekijät ry
Pelimatka Lahteen 5.1.2017 Peli-
cans–HPK-peliin! Bussi ajaa reittiä 
klo 15.30 Turenki la-asema, 16.00 
Hämeenlinna Wetterhoff, 16.30 Ter-
vakoski la-asema, 18.00 Lahti, Isku 
Areena. Bussiin voi nousta matkal-
takin, kun vain ilmoittaa ennakkoon! 
Paluukyyti takaisin 15 min. ottelun 
päättymisestä. Lisätiedot ja ilmoit-
tautumiset 21.12.2016 mennessä 
rauno.vuorinen(at)ssab.com tai teks-
tarilla 040 522 3628.

025 Loviisan Sähköalantyöntekijäin 
Ammattiosasto ry
Osasto järjestää matkan jäsenilleen 
puolisoineen Volttipäiville Rovanie-
melle 24.–26.3.2017. Matkan hinta 
jäsen 30 euroa, avec 60 euroa. Mu-
kaan mahtuu 50 ensimmäiseksi il-
moittautunutta. Osasto maksaa ma-
joituksen ja linja-autokuljetuksen, 

mikäli ainakin 15 henkilöä ilmoit-
tautuu retkelle. Matkaan lähdetään 
24.3. aamupäivällä ja takaisin lähde-
tään 26.3. puolelta päivin. Ilmoittau-
tuminen alkaa 15.12.2016. Toivom-
me runsasta osanottoa. Ilmoittautu-
miset 10.2.2017 mennessä Markus 
Backmanille. Mieluiten e-mail mar-
kus.backman(at)fortum.com tai 010 
455 3154.

036 Kuopion Sähköalan-
työntekijät ry
Ammattiosasto järjestää jäsenilleen 
opinto- ja virkistysmatkan Tallinnaan 
21.–23.4.2017. Majoitus hotelli Vi-
russa 2 hh. Osaston tuki 100 €/läh-
tijä. Hinta tarkentuu lähtijämäärän 
mukaan ja on esim. 20 lähtijällä 318 
€. Sitovat ilmoittautumiset ja lisätie-
dot 0445539871/Ilpo.

043 Porvoon Sähkötyöntekijät ry 
Hallituksen järjestäytymiskokous 

27.1.2017 klo 18.00 alkaen uima-
hallin saunan kokoustilassa. Osasto 
kiittää jäseniään kuluneesta vuodesta 
ja toivottaa Hyvää Joulua ja Onnekas-
ta Uutta vuotta 2017!

057 Etelä-Pohjanmaan 
Sähköalantyöntekijäin osasto ry
Volttipäivät Rovaniemellä 25.–
26.3.2017, lähtö perjantaina 
24.3.2017 Seinäjoelta. Omavas-
tuu 30 euroa. Sitovat ilmoittautumi-
set sihteerille viimeistään 23.1.2017 
hannunlaatikko(at)gmail.com. Paikat 
täytetään ilmoittautumisjärjestykses-
sä. Tarkemmat aikataulut ja lisätie-
dot ilmoitetaan myöhemmin. Lisätie-
toja tapahtumasta http://www.voltti-
paivat.fi/  – Hallitus

077 Savonlinnan ja Lähiympäristön 
Sähkömiehet ry os. 077
Sääntömääräinen syyskokous pide-
tään 16.12.2016 klo 18.00 alkaen 

Hotelli Pietari Kylliäisen Ruiskukka-
kabinetissa. Asioina sääntömääräiset 
asiat. Osasto tarjoaa iltapalan. Terve-
tuloa! – Hallitus.

083 Pargas Elbranschernas 
Avdelning rf
Osaston syyskokous pidetään torstai-
na 15.12.2016 klo 18.30 paikka-
na Ravintola Kamu, Skröbbelöntie 2. 
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 
määräämät asiat. Kokouksen jälkeen 
ruokailu. Tervetuloa! – Hallitus

106 Savon Sähköalantyöntekijät ry 
Savon Sähköalantyöntekijät ry osas-
to 106 järjestää jäsenilleen 22 h Eu-
ropa -risteilyn 25.–26.2.2017 Tallin-
naan. Laivalla majoitumme B2-hyt-
teihin, monipuoliset buffet-ateriat ja 
meriaamiainen. Bussi mukana myös 
maissa. Hinta jäsenille 20 €. Sito-
vat ilmoittautumiset Eero Vehkape-
rälle 30.12.2016 mennessä p. 044 

Muista ilmoittautua 
Volttipäiville!
Talvisille Volttipäiville Rovaniemelle ei ole enää kuin kolme kuu-

kautta, ja ilmoittautua kannattaakin hetimmiten. Sähköliiton 

perinteistä virkistymis- ja verkostoitumistapahtumaa vietetään vii-

konloppuna 25.–26. maaliskuuta. Järjestelyvastuun kantavat Poh-

joisen energia- ja sähköalantyöntekijät os. 004 ry ja Rovaniemen 

Sähköalantyöntekijät ry 019.

Maaliskuun lopulla Lapissa kilpailevat kirkkaudessa kevätaurin-

ko ja vielä talvisen valkea lumi. Mitkä olisivatkaan paremmat puit-

teet Volttipäivien lauantain hiihto- ja pilkkikilpailuille? Koska poh-

joisessa ollaan, nyt kisataan myös suopungin heittämisessä. Nälkää 

päivällä pitävät kurissa porokeitto ja nuotiomakkara. Lauantaipäivän 

ohjelma keskittyy maailman suurimpaan igluravintolaan Lumimaa-

han ja sen ympäristöön.

Lauantain iltajuhlassa Rantasipi Pohjanhovin ravintolassa tarjolla 

on Lappi-buffet ja Volttipäivien osanottajia viihdyttää Marita Taavit-

sainen. Perjantaina esiintyy Lauri Tähkä.

VALITSE NELJÄSTÄ PAKETISTA

Volttipäivien majoituspaikat ovat täyttyneet nopeasti. Esimerkik-

si Rantasipi Pohjanhovin kiintiö on nyt täynnä, mutta peruutuspaik-

koja kannattaa kysellä tammikuussa. Muista alueen hotelleista löy-

tyy yksittäisiä huoneita, joita voi etsiä esimerkiksi Booking.comista 

ja joiden tilannetta kannattaa katsoa vielä tammikuussa. Huoneiden 

hinnat vaihtelevat, eikä niistä ole tehty erillistä sopimusta.

Ilmoittaudu lauantain aktiviteetteihin sähköpostiosoitteeseen 

volttipaivat.ilmoittautuminen@gmail.com 23. tammikuuta mennes-

sä. Valittavanasi on neljä erilaista toimintapakettia: Vaihtoehto A si-

sältää päivän ja porokeiton Lumimaassa sekä illallisen Pohjanhovis-

sa hintaan 65 euroa. Paketti B:hen kuuluu päivä Lumimaassa ja il-

lallinen Pohjanhovissa hintaan 55 euroa. Paketti C:n valitsija osal-

listuu vain illalliselle 45 euron hintaan ja paketti D:n valitsija osal-

listuu vain Lumimaan aktiviteetteihin 10 euron hintaan. Hintoihin 

sisältyy linja-autokuljetus Pohjanhovista Lumimaahan, joka sijaitsee 

noin 2,5 kilometrin päässä.

Ilmoittautumismaksut tulee suorittaa tilille FI56 8146 9710 

1448 16 helmikuun 1. päivään mennessä. Muista mainita maksun 

yhteydessä henkilöiden nimet ja vaihtoehto A, B, C tai D.

www.volttipaivat.fi

Ilmoittautumiset: volttipaivat.ilmoittautuminen@gmail.com
* A: illallinen + sisäänpääsy Lumimaahan + poronlihakeitto = 65 euroa
* B: illallinen + sisäänpääsy Lumimaahan = 55 euroa
* C: illallinen = 45 euroa
* D: sisäänpääsy Lumimaahan = 10 euroa
Hintoihin sisältyy linja-autokyyti Lumimaahan. Lumimaan ravintolassa A-oikeudet.

Seuraa majoitukseen ja peruutuspaikkoihin liittyviä päivityksiä osoitteessa 
www.volttipaivat.fi. 
Volttipäivien tarkempi ohjelma päivittyy samaan osoitteeseen helmikuussa.

Kaikkiin tilaisuuksiin ilmoittautuminen 23.1.2017 mennessä. 
Maksut tammikuun loppuun mennessä tilille FI56 8146 9710 1448 16
Merkitse maksun viestikenttään vaihtoehto A‒D ja henkilön nimi, 
esim. A Seppo Sähkäri 65 €

Kiitämme 
huomaavaisuudesta!

MARTTI ALAKOSKI, SEPPO 
FAHLSTRÖM ja SEPPO SAARI
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Tervetuloa Suomen 
tyytyväisimpien 

asiakkaiden joukkoon

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva • www.turva.fi • puh. 01019 5110

Turvan vakuutukset ovat pitkän päälle edullisia ja palvelu korkeatasoista. 
Turvalla on tutkitusti* Suomen tyytyväisimmät ja uskollisimmat asiakkaat, 
joiden mukaan Turvasta saa myös eniten vastinetta rahalle. 

Nyt on hyvä hetki liittyä joukkoon! Poikkea toimistollamme, soita tai tutustu 
etuihisi osoitteessa turva.fi/sahkoliitto

* EPSI Rating Vakuutus 2016 -tutkimus

Tulossa tammikuussa!  
Uuteen liikenne-

vakuutukseen jopa  

80 % bonus.   
Tutustu osoitteessa  

turva.fi/liikennevakuutus

2,75 X

X

0,5 X

0,5 X

0,5 X0,5 X

0,25 X

236x165_Vasama_Nro7__EpsiLivalla_Ilmoitus_Turva_15122016.indd   1 11/30/2016   3:46:13 PM
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sähkötarv
ikekauppaa T u r v a l l i s e t  k a s v i ö l j y t ä y t t e i s e t  l ä m p ö t a s o t

elektronisella termostaatilla. Osta nyt saat 10% lisäalennuksen
n e t t o h i n n o i s t a m m e . Alla esimerkkejä varastoimastamme 56 eri mallista. 

Laajemmin verkkokaupassamme
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npa r t
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a

ä h k ö t u
k k u

F innpartt ia Oy S ä h k ö t u k k u   www.finnparttia.fi
Noutohall i  Joutnantie 76, 25500 Perniö,   puh 02 72 72 00,   myynti@finnpartt ia.f i

!
Yali Comfort on oikea valinta kodin lämmittämiseen uudis- ja korjausrakentamiskohteissa. Elektroninen termostaatti, 

analogiset säädöt sekä lämpötilan ja toimintatilan valitsimet auttavat käyttäjää säätämään tämän perustason 
sähkölämmittimen toimintoja helposti. Etupaneelin suurimmaksi lämpötilaksi voidaan valita 60, 75 tai 90 ˚C.   

Termostaatin tarkkuus on 0,1°C. Lämpötilanpudotusmahdollisuus nollaohjauksella 0-15°C. 
Kotelointiluokka IP 21, kytkentäkotelon suojakannen SK44 ( hinta 590) kanssa IP44 eli roiskevedenpitävä.

Takuu: sähköosat 2-vuotta, lämmitinrunko ja öljyt 10-vuotta.

Yali Comfort lämpötasoa on saatavana 250 - 1250 W tehoisena. 30 ja 50 cm korkuisena 40 - 130 cm levyisinä.
250 W 40x30x9 cm. Tunnus C 0304 nettohinta 1-4 kpl 159 € -10% = 14310 €/kpl. Yli 4 kpl 154 € -10% = 13860 €/kpl.
750 W 80x50x9 cm. Tunnus C 0508 nettohinta 1-4 kpl 182 € -10% = 16380 €/kpl. Yli 4 kpl 177 € -10% = 15930 €/kpl.
1250 W 80x50x12 cm. Tunnus C 0508/2 nettohinta 1-4 kpl 245 € -10% = 22050 €/kpl. Yli 4 kpl 239 € -10% = 21510 €/kpl.

Muotoilultaan klassinen Yali Digital lämmitin jossa on uusia ja moderneja toimintoja, tarjoaa erinomaisen lämpötilasäädön selkeällä digitaalisella
Display näytöllä. Kotelointiluokka IP 21, kytkentäkotelon suojakannen SK44 ( hinta 590) kanssa IP44 eli roiskevedenpitävä. Varustettu seinä-

kannakkeilla, kytkentärasialla ja konvektorilevyllä. Maksimipintalämpötila on valittavissa valintakytkimestä 60, 75 tai 90 ˚C. 
Termostaatin tarkkuus on 0,1°C. Lämpötilanpudotusmahdollisuus nollaohjauksella tai Wifi verkossa 5-29°C.

Yali Digital on saatavana 250 - 2000 W tehoisena. 30 ja 50 cm korkuisena. 40 - 150 cm levyisinä. esim

750 W 80x50x9 cm. Tunnus D 0508 hinnat 1-4 kpl 199 € -10% = 17910 €/kpl yli 4 kpl 194 € -10% = 17460 €/kpl.

1250 W 80x50x12 cm. 2-tasoa. D 0508/2 hinnat 1-4 kpl 268 € -10% = 24120 €/kpl yli 4 kpl 262 € -10% = 23580 €/kpl.

www.finnparttia.fi

Lisävarusteena Yali Digital lämpötasoihin saat kosketusnäytöllisen keskusyksikön tunnus TTSE3
jolla voit säätää koko talon lämmitystä sen kosketusnäytöllä, älypuhelimelta, tabletilta tai tietokoneelta.

Nettohinta 188 € -10% = 16920 €/kpl.
Hinnat ALV 0%

Noutohall i  Joutnantie 76, 25500 Perniö,   puh 02 72 72 00,   myynti@finnpartt ia.f i
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JOULURISTIKKO

Lähetä vastauksesi 9.1. 2017 mennessä: Sähköliitto, Vasama-lehti, PL 747, 33101 Tampere. Oikein vastanneiden kesken arvomme yllätyspalkinnon.

Nimi:

Osoite:

&

Kesän ajan 
jäsenkortilla 
tavallista suurempi 
alennus*!

*Alennus koskee bensiiniä ja dieselöljyä 1.6.–31.7.2016. Edun saa kaikilta Teboil-huoltamoilta ja -automaattiasemilta 
lukuun ottamatta Teboil Express -automaattiasemia. Lisätietoa kampanjasta ja jäseneduista osoitteesta www.teboil.fi/liitto

JÄS
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-2,5snt/l



 VA S A M A  1 0  /  2 0 1 6   23

Kesän ajan 
jäsenkortilla 
tavallista suurempi 
alennus*!

*Alennus koskee bensiiniä ja dieselöljyä 1.6.–31.7.2016. Edun saa kaikilta Teboil-huoltamoilta ja -automaattiasemilta 
lukuun ottamatta Teboil Express -automaattiasemia. Lisätietoa kampanjasta ja jäseneduista osoitteesta www.teboil.fi/liitto

JÄS
ENK

ORT
TI

-2,5snt/l



24  VA S A M A  1 0  /  2 0 1 6


