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Sinä ja
autosi olette
arvokkaita

Turvasta saat
suorastaan ylellisen
kattavan Liittokaskon ja
uuden liikennevakuutuksen,
sillä jokainen kuski ansaitsee
reilua turvaa.

Uuden
liikennevakuutuksen
maksimibonus on nyt

Liittokaskon laaja
sijaisautoetu
takaa käyttöösi vara-auton
jopa tunnissa, kun oma
ajopelisi saa kohtalokkaan
kolhun kesken matkan tai
simahtaa teknisen vian takia.

Poikkea toimistollamme, soita tai tutustu
reiluihin vakuutuksiimme osoitteessa turva.fi
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80 %

SÄHKÖJOHTO

Työehtoshoppailu torjuttava
T

ämän alkuvuoden muoti-ilmiö

sopimuksen piirissä on yli

myös sähköalan ammattilaisten

vaikuttaa olevan työnantajien

10 000 sähköasentajaa.

kannalta olisi tarkoituksenmu-

työehtoshoppailu. Järjestäytymisva-

Liiton näkökulmasta katsottuna







kaista, että rautatiealan sähkö- ja

Tämä vuosi on myös kunnallisvaa-

pauden puitteissa yritykset vaihta-

Teknologiateollisuuden toiminta on

turvalaitetöissä yrityksestä riippu-

livuosi. Kuntavaalien äänestyspäi-

vat työnantajaliittoa tavoitteenaan

vakavasti otettava hyökkäys Sähkö-

matta noudatettaisiin Sähköliiton

vä on 9.4. ja ennakkoäänestys on

saada omalta kannaltaan edulli-

liiton sopimusoikeuksien horjutta-

neuvottelemaa Energia-ICT-ver-

29.3.–4.4. Vaalien ehdokasaset-

sempi työehtosopimus noudatetta-

miseksi ja sähköalan työntekijöiden

kosto -työehtosopimusta. Samalla

telu päättyy helmikuun lopussa.

vaksi työntekijöiden työsuhteissa.

työehtojen heikentämiseksi. Toivon-

kaikki alalla työskentelevät Säh-

Sähköliitto tukee jäseniään,

Teknologiateollisuus ry tekee vah-

kin Teknologiateollisuus ry:ltä ku-

köliiton jäsenet tulisivat työehto-

jotka lähtevät vaaliin ehdokkaak-

vaa jäsenhankintatyötä kohdista-

ten myös muilta työnantajajärjes-

sopimuksen ja työrauhan piiriin.

si. Olemme varanneet 8000 eu-

en sen Sähkötekniset työnantajat

töiltä rakentavaa keskustelua kans-

STTA ry:n jäsenyrityksiin ja pyrkii

samme työehtoshoppailun torjumi-

Elbranschernas

näin haastamaan Sähköliiton neu-

seksi.

fackförbund rf.

votteleman sähköistys- ja sähkö-

Postiosoite: PL 747

asennusalan työehtosopimuksen.

VASAMA 2
Kannen kuvassa Viivi Voutilainen
Kuva: Minna Järvenpää

Julkaisija:
Sähköalojen ammattiliitto ry

33101 Tampere

roa tähän tukeen, jota myönne





tään hakemuksesta kulutositteita vastaan. Ehdokkaiden on myös







Sähköliiton edustajiston ja halli-

mahdollista saada palstatila jä-

tuksen sekä johtokuntien jäsenil-

senlehteemme Vasamaan.

le järjestettiin helmikuussa kah-

Muutama laivasähkötöitä teke-

Vielä ehtii mukaan, joten kan-

Puhelin: 03 252 0111

vä yritys siirtyi Teknologiateolli-

Rautatiealan sähkö- ja turvalaitetöi-

tena viikonloppuna koulutusta.

nustankin liiton jäseniä lähte-

Faksi: 03 252 0210

suus ry:n jäseneksi ja ne ilmoittivat

tä tehdään usealla eri työehtosopi-

Osallistujat perehtyivät yhdistys-,

mään rohkeasti ehdokkaaksi kun-

Sähköpostiosoite:

sen myötä vaihtavansa yritykses-

muksella yrityksestä riippuen. VR-

kokous- ja neuvottelutoimintaan

tavaaleihin ja mukaan vaikutta-

vasamalehti@sahkoliitto.fi

sä noudatettavan työehtosopimuk-

Track Oy:ssä noudatetaan rautatie-

sekä talouskysymyksiin. Tarkoi-

maan oman kunnan päätöksen-

sen. Sähköliitto neuvotteli yritys-

alan työehtosopimusta, Destia Rail

tuksena on antaa liiton päättäjille

tekoon!

ten kanssa ja samalla allekirjoitet-

Oy:ssä näitä sähkötöitä puolestaan

hyvät työkalut liiton toimintaan ja

tiin erillissopimukset, joiden perus-

tehdään maa- ja vesirakennusalan

päätöksentekoon sekä toimintam-

teella yritykset noudattavat edel-

työehtosopimuksella, Eltel Net-

me kehittämiseen.

leen sähköistys- ja sähköasennus-

works Oy:ssä käytetään Sähköliiton

Palkansaajalehdet –

alan työehtosopimusta. Sähköliitto

neuvottelemaa Energia-ICT-verkosto

osallistui yli 120 edustajiston,

Löntagartidningar

katsoo laivasähkötyön teollisuuden

–työehtosopimusta.

hallituksen ja johtokuntien jäsen-

PALE ry:n jäsen

uudisrakentamiseksi ja kuuluvan

etunimi.sukunimi@sahkoliitto.fi
Päätoimittaja: Sauli Väntti
Vastaava toimittaja: Riitta Kallio
Toimittaja, vs: Minna Järvenpää
Ulkoasu ja taitto: Jari Mattila

Noudatamme Julkisen sanan neuvoston määrittelemää hyvää journalistista tapaa.

Sähköliiton jäseniä työskente-

Järjestettyihin tilaisuuksiin

tä. Johtokuntien jäsenten koulu-

näin sähköistys- ja sähköasennus-

lee kaikissa mainituissa yrityksis-

tustilaisuuden yhteydessä järjes-

alan työehtosopimuksen piiriin.

sä. VR-Track Oy:ssä ja Destia Rail

tettiin myös johtokuntien järjes-

Oy:ssä työskentelevät Sähköliiton

täytymiskokoukset ja valittiin työ-

jäsenet ovat niin kutsutussa sopi-

ehtosopimusneuvottelukunnat.







Painopaikka: Sanomala, Vantaa

muksettomassa tilassa, koska Säh-

Toivotan kaikille tehtäviin vali-

Ilmoitushinnat tekstisivulla:

Sähköliitto on neuvotellut sähköis-

köliitto ei ole kyseisissä yrityksissä

tuille ja koulutuksiin osallistuneil-

Mustavalko

tys- ja sähköasennusalan työehtoso-

noudatettavien työehtosopimusten

le antoisaa nelivuotiskautta, intoa

2,25 €/pmm

pimuksen Sähkötekniset työnanta-

sopijapuoli.

ja tarmoa Sähköliiton ohjaami-

Neliväri-ilmoitukset

jat STTA ry:n ja Palvelualojen työn-

Kaikkien alalla toimivien yri-

3,00 €/pmm

antajat PALTA ry:n kanssa. Työehto-

tysten välisen kilpailutilanteen ja

Työpaikkailmoitukset ja

seen kohti tulevia haasteita!

SAULI VÄNTTI
Sähköliiton puheenjohtaja

ammattiosastot -50 %
KUVA: MINNA JÄRVENPÄÄ

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
23.3.2017
Aineistot 13.3. mennessä.

Kemiläinen Marko Pietikäinen osallistui noin 120 muun ohella Sähköliiton uuden
hallinnon koulutukseen Tampereella. Lisää sivulla 8.
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Entä ne koulutuspäivät?
Uusi sähköturvallisuuslaki
Liittojohto vastaa
Hallinto koulutuksessa
Polvesta miestä…
Kuukauden kuva & Kärkimies
SAMK loppusuoralla
Suunnistusta ja sähköasennusta
Jäsenpalvelut
Ristikko
Työttömyyskassa
Kurssit
Osastot toimivat
Elledningen
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ASIANTUNTIJA
VASTAA

”DIGITALISAATIO JA MUUT
TYÖELÄMÄN MUUTOKSET
NOSTAVAT TYÖTEHTÄVIEN
VAATIMUKSIA. ”

SAK:n lakimies
Anu-Tuija Lehto
vastaa viiteen
väitteeseen työajoista.
1. Suomessa työajat joustavat
– Pitää paikkansa. Työaikalain
mukaan työaika saa vaihdella.
Laissa mainituilla aloilla se voi
olla myös jakso-, vuoro- tai yötyötä. Palkansaaja voi olla ”tarvittaessa töihin tuleva” eli hänet
kutsutaan töihin vain, kun työtä
on työnantajan mielestä tarjolla.
Tällöin työntunneista ja palkasta
ei välttämättä ole varmuutta.
2. Työajasta on parasta sopia
paikallisesti
– Paikallinen sopiminen on hyvä
asia, mutta välttämättä täysin
vapaa paikallinen sopiminen ei
ole aina työntekijän eikä työnantajankaan etu.
– Paikallinen sopiminen edellyttää aikaa ja osaamista. Työnantajan kannalta voi olla helpompaa noudattaa työehtosopimuksen työaikamalleja kuin ryhtyä keksimään niitä itse.
– Työntekijä ei ole tasavertaisessa asemassa työnantajan kanssa eikä siksi aina uskalla sanoa mielipidettään sovittaessa työajoista. Työehtosopimus
on näissä tilanteissa palkansaajan turva.
3. Henkilöstön tarpeet huomioidaan hyvin työajoista sovittaessa
– Henkilöstön tarpeiden huomioiminen on pitkälti kiinni
työnantajasta. Palkansaajalla on
vähän lakiin perustuvia mahdollisuuksia työaikajoustoihin.
4. Epäsäännölliset työajat ja
vuorotyö ovat lisääntyneet
– Epäsäännöllinen työ on lisääntynyt, koska palveluja saa yhä
enemmän 24 tuntia vuorokaudessa. Vuorotyötä tekevien mää-

Pääseekö duunari
koulutukseen?
T

yönantaja koulutti viime vuonna
SAK:laisten alojen työntekijöistä vain

kahta viidestä.
SAK:n työolobarometrin mukaan julkisella sektorilla työskentelevät työntekijät osal-

Hän muistuttaa, että työntekijäammateissa mahdollisuudet työnantajan tarjoamaan koulutukseen ovat jo lähtökohtaisesti olleet heikommat.
– Työpaikoilla koulutetaan toimihenki-

ei edelleenkään ymmärretä duunarien kou-

mitä suomalaiset yritykset tarvitsisivat

luttamisen tärkeyttä.

tuottavuutensa parantamiseksi.

– Tuottavuus syntyy yrityksen jokaisella

– Digitalisaatio ja muut työelämän

askelmalla, johdosta suorittavaan työhön.

muutokset nostavat työtehtävien vaatimuk-

Koulutus on tärkeää kaikille.

sia. Menestyksen takaa henkilöstö, jolla on

listuvat työnantajan kustantamaan koulu-

löitä ja ylempiä toimihenkilöitä, mutta ei

Kahden vuoden välein julkaistava SAK:n

tukseen jonkin verran yksityisellä sektorilla

duunareita. Trendin osoittaa esimerkiksi

barometri osoittaa myös uuden, huolestut-

riittävästi tietoa uusien työtapojentapojen

työskenteleviä useammin.

Tilastokeskuksen aikuiskoulutustutkimus

tavan trendin: nuoret ja vanhemmat työn-

Innolink haastatteli SAK:n Työolobaro-

omaksumiseen ja tuotekehitykseen.

2012. Toimihenkilö pääsee koulutuk-

tekijät osallistuvat koulutukseen keskim-

metriin puhelimitse yhteensä 1 200 vas-

duunariammatissa oleva sai työnantajan

seen kaksi kertaa ja ylempi toimihenki-

mäisiä ikäryhmiä harvemmin.

taajaa helmi–maaliskuussa 2016. Tulosten

maksamaa koulutusta, joten tilanne työpai-

lö melkein kolme kertaa useammin kuin

5. Työaikalaki vastaa nykytyö-

koilla on heikentynyt selvästi, huomauttaa

työntekijä.

elämän tarpeita

SAK:n kehittämispäällikkö Juha Antila.

rä on kuitenkin pysynyt viime
vuosina ennallaan.

– Vielä kaksi vuotta sitten joka toinen

Antila ihmetteleekin, miksi yrityksissä

– Koulutuskuoppa saattaa vaikuttaa jo
pian kilpailukykyyn ja tuottavuuteen. Ke-

virhemarginaali on vajaa kolme prosenttiyksikköä suuntaansa. 

hitys on tällä hetkellä päinvastaista kuin

– Ei vastaa ja siksi työaikalakia
pitää uudistaa. Uudistaminen
on tarpeen, vaikka edelleen valtaosa palkansaajista tekee tiettyyn aikaan ja paikkaan sidottua
työtä. Yhä useampi työskentelee
kotona tai muualla työpaikan ul-

eruskoulu on Suomessa kai-

na yli 620 000. Töissä heistä kävi

ta Suomi tulee asiassa vaarallisel-

lestaan niitä 600 000 aikuista, joil-

kille pakollinen. Sen jälkeen

alle puolet.

la tavalla jälkijunassa. On hyvä, että

la on vaikeuksia lukea, laskea tai

sisäministeri Paula Risikko on nyt

käyttää digitaalisia laitteita.

kopuolella. Työaikalaki ei huo-

mahdollisuuksia on useita, kuten

mioi tätä eikä sitä, että työnte-

lukio tai ammattiopinnot. Joka vuo-

keaa saada töitä. Kolmessakymme-

nostanut syrjäytymisen yhdeksi si-

Sijoittamalla aikuisten amma-

kijät haluavat enemmän joustoa

si kuitenkin noin 10 000 nuorta

nessä vuodessa on hävinnyt noin

säisistä turvallisuusuhkista, mutta

tilliseen koulutukseen hallitus voi-

työaikoihin.

jää peruskoulun varaan, huomaut-

puoli miljoonaa työpaikkaa, joiden

nämä 600 000 aikuista tarvitsevat

si SAK:n laskelmien mukaan par-

taa SAK:n koulutuspäällikkö Mik-

tekijältä ei vaadita tutkintoa.

koulutusta pikaisesti, SAK:n Koski-

haimmillaan ylittää työllisyystavoit-

nen huomauttaa.

teensa.

– Moni työnantaja pyrkii vähentämään työvoimakustannuk-

– Matalasti koulutettujen on vai-

ko Koskinen.
AVOIMIA AMMATTIOPISTOJA?

sia ja tekee tämän vuoksi osa-

Koskinen tähdentää, että oppi-

aikaisia työsopimuksia, joissa

velvollisuusiän nostaminen ja nuori-

– Useimmilla matalasti koulutetuil-

kelua työn ohessa tai työttömänä ja

den työllisyysaste olisi toisen as-

työaika voi olla nolla. Tieto tun-

sotakuun vahvistaminen eivät yksi-

la on myös puutteelliset luku-,

perustaisi esimerkiksi avoimen yli-

teen tutkinnon suorittaneiden ta-

neista saatetaan myös lähettää

nään riitä torjumaan syrjäytymistä.

lasku- ja digitaidot. EU:ssa on jo

opiston tapaan toimivia avoimia

solla, työllisyysaste ylittäisi 72 pro-

Pelkän perusasteen varassa

ymmärretty heikkojen perustaito-

ammattiopistoja.

senttia. Töissä olisi 146 000 ihmis-

16–64-vuotiaista oli toissa vuon-

jen johtavan syrjäytymiseen, mut-

tiedoksi vasta viime tinkaan.

4

SAK ehdottaa oppivelvollisuusiän jatkamista
-P
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SAK helpottaisi aikuisten opis-

Perustaitotakuu tavoittelisi puo-

– Jos perustutkinnon suorittanei-

tä nykyistä enemmän. 

Uusi sähköturvallisuuslaki
velvoittaa kunnossapitoon
S

ähkölaitteistojen kunnossapi-

nossapidosta. Kunnossapidosta on

dolla ja säännöllisillä tarkas-

huolehdittava myös sellaisissa kiin-

teistojen kunnon seurantaa, vikojen

tarkastusten tilaamisesta vastuussa

tuksilla ehkäistään sähköjärjestel-

teistöissä, joille ei tarvitse tehdä

korjauttamista ja tarvittaessa kun-

olevien kiinteistön haltijoiden toi-

va määräaikaistarkastuksesta tar-

mistä alkaneita tulipaloja ja sähkö-

määräaikaistarkastuksia.

nossapitotarkastusten teettämistä

mintaa. Tarkastus koskee jatkossa

kastuspöytäkirja kuten ennenkin.

sähköalan ammattilaisilla. Sähkö-

aina saman haltijan koko rakennus-

Uusina velvoitteina laissa on, että

tapaturmia sekä varmistetaan säh-

Sähköasennukset ja sähkökes-

Hyvä kunnossapito tarkoittaa lait-

pyritty helpottamaan määräaikais-

la, joilla se on viisi vuotta.
Tarkastuksen tekijän on laaditta-

kölaitteistojen häiriötön käyttö.

kusten komponentit kuluvat ja tu-

asennukset, samoin kuin niiden tar-

ta, kiinteistöä, tehdasaluetta tms.,

tarkastajan on kiinnitettävä pääkes-

Vuoden alussa voimaan tullut säh-

levat käyttöikänsä päähän ajan mit-

kastukset ja korjaukset, ovat sähkö-

eikä sen sisällä ole enää erilaisel-

kukseen tai vastaavaan kohtaan tar-

köturvallisuuslaki velvoittaa kun-

taan. Kuluneet, rikkoutuneet tai

alan ammattilaisten töitä. Sähkö-

la määräaikaistarkastusvälillä olevia

kastustarra ja laitteiston haltijan

nossapitoon, yksinkertaistaa sähkö-

huonokuntoiset asennukset voivat

töihin oikeutettujen urakoitsijoiden

erikoistiloja (lääkintätila tai räjäh-

on säilytettävä tarkastuspöytäkirja

laitteistojen luokituksia ja selkiyttää

aiheuttaa sähkökatkosten lisäksi tu-

ja valtuutettujen tarkastuslaitosten

dysvaarallinen tila).

sekä osoitus pöytäkirjassa esitetty-

tarkastusvaatimuksia.

lipalon ja sähköiskun vaaran. Ra-

ja valtuutettujen tarkastajien tiedot

kennuspaloista noin kolmasosa syt-

löytyvät Tukesin verkkosivuilta.

Määräaikaistarkastuksia on edel-

jen puutteiden korjaamisesta vähin-

leen tehtävä yli 35 ampeerin sulak-

tään seuraavaan määräaikaistarkas-

keilla varustetuille liike-, toimisto-,

tukseen saakka.

SÄÄNNÖLLINEN

tyy sähkölaitteista tai -asennuksis-

KUNNOSSAPITO YLLÄPITÄÄ SÄH-

ta. Sähköpaloissa on menehtynyt

MUUTOKSIA SÄHKÖ-

teollisuus- ja maatalousrakennuk-

KÖTURVALLISUUTTA

noin 20 ihmistä ja sähköiskuissa

LAITTEISTOJEN MÄÄRÄAIKAIS-

sille sekä näitä laajemmille sähkö-

kerrotaan uuden sähköturvallisuus-

Uusi sähköturvallisuuslaki velvoit-

2–4 ihmistä vuodessa. Hyvällä kun-

TARKASTUSVÄLEIHIN

laitteistoille. Tarkastusvälejä on yk-

lain vaatimuksista kiinteistöjen säh-

taa kiinteistön tai rakennuksen

nossapidolla ja säännöllisillä tar-

Uudessa sähköturvallisuuslaissa

sinkertaistettu niin, että väli on 10

kökunnossapidolle ja määräaikais-

omistajaa tai muuta haltijaa huo-

kastuksilla voidaan riskejä vähentää

sähkölaitteistoluokitusta on yksin-

vuotta kaikilla muilla kohteilla pait-

tarkastuksille. Esite on luettavissa

lehtimaan sähkölaitteistojen kun-

huomattavasti.

kertaistettu ja selkeytetty. Tällä on

si jakeluverkkoyhtiön sähköverkoil-

Tukesin verkkosivuilla. 

Tukes on laatinut esitteen, jossa

Vaalitukea
sähköliittolaisille
kuntavaaliehdokkaille
S
ähköliitto tukee vuoden 2017
kuntavaaleihin osallistuvia

taavaa kulua, josta on virallinen to-

kuluissa. Tukea myönnetään hake-

site. Liitto ei maksa esimerkiksi itse

muksen ja tositteiden perusteel-

tehtyä matkalaskua.

ta kohden.

liitto maksaa ehdokkaalle enin-

rattu yhteensä 8 000 euroa. Jos

tään 200 euroa. Jos loppusumma

hakemusten yhteissumma ylit-

jää alle 200 euron, saajalle makse-

tää sen, budjetoitu summa jaetaan

taan tositteen tai tositteiden mukai-

suhteellisesti hakijoiden kesken.

nen summa.

Kun ehdokkaalle syntyy vaali-

Tampereen toimistolla, Huczkowski

Hakemuksen loppusumma voi
ylittää 200 euroa, mutta Sähkö-

Vaalikulujen tukemiseen on va-

ja järjestötyöhön liittyvissä asioissa: Wigelius

lehti-ilmoituksesta tai muuta vas-

sähköliittolaisia ehdokkaita vaali-

la enintään 200 euroa ehdokas-

Arit auttavat järjestämis-

mainoksen painatuslaskua, laskua

Sähköliittoon kuuluvat kuntavaa-

työstään kuluja, hän voi lähettää

liehdokkaat voivat postittaa hake-

Sähköliittoon hakemuksen ja sii-

muksen liitteineen järjestöasian-

hen liittyviä tositteita. Hakemuk-

tuntija Kaisa Järvensivulle osoit-

seen tulee liittää lyhyt selvitys ku-

teella Sähköalojen ammattiliitto ry,

lujen laadusta sekä oma tilinnu-

PL 747, 33101 Tampere. Hake-

mero. Tositteiden pitää koskea sel-

mukset tulee toimittaa viimeistään

västi todennettavaa kulua, kuten

30.4.2017.

Turun toimipaikassa.

OLETKO EHDOKKAANA KUNTAVAALEISSA?

Tupla-Ari järjestäytymisen asialla
S
ähköliiton Järjestämis- ja jär-

ta. Tietoiskujen aikana opiskelijoil-

tainen toiminta-ansiomerkki. Hän

jestötyö -osaston tuoreimmat

la on mahdollisuus liittyä liiton op-

on vaikuttanut niin edustajistossa

pilasjäseniksi.

kuin hallituksessakin ja ollut jäse-

tulokkaat ovat kaksi Aria. Kumpikin

toimii järjestöasiantuntijana, Ari Wi-

Ari Wigelius tuli alkujaan Sähkö-

nenä muun muassa talousvaliokun-

gelius Tampereen toimistolla ja Ari

liittoon projektityöntekijäksi kesäk-

nassa ja TES-neuvottelukunnassa.

Huczkowski Turun toimipaikassa.

si 2016.

Järjestötyö on tullut tutuksi Turun

Ari Wigeliuksen vastuulla on

Ari Huczkowski on toiminut pit-

Seudun Sähkötyöntekijöiden hal-

myös oppilaitosyhteistyö. Hän käy

kään Sähköliitossa, mistä hänel-

lituksessa ja järjestäytyminen Lai-

kouluissa pitämässä infotilaisuuk-

le viime vuonna myönnettiin oman

vasähkötyö Oy:n pääluottamusmie-

sia liitosta ja työelämän haasteis-

osaston hakemuksesta liiton kul-

henä. 

Sähköliitto julkaisee verkkosivuillaan ja Vasama-lehdessä
luettelon liiton jäsenistä, jotka ovat ehdokkaina kuntavaaleissa 2017.

Lähetä osoitteeseen
vasamalehti@sahkoliitto.fi seuraavat tiedot:
NIMI,
KUNTA, JOSSA OLET EHDOLLA,
PUOLUE TAI RYHMÄ, JONKA LISTOILLA OLET.
Viestin aiheeksi KUNTAVAALIT.

Lähetä
tietosi 28.2.
mennessä!
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Liiton teho
Lempääläläistynyt
savolainen ja ruskolaistunut
turkulainen. Mitä kaikkea
muuta ovat Sähköliiton uusi
puheenjohtaja Sauli Väntti ja
jatkava liittosihteeri Hannu
Luukkonen?


TEKSTI: MINNA JÄRVENPÄÄ



KUVAT: EMMI KALLIO

H

ANNU LUUKKONEN, millaiset
juuret sinulla on?
– Syntymäpaikkani on Turun linnasta, Ruisrockista, Aurajoesta ja TPS:stä
tunnettu Turku, ja vuodesta 1994 alkaen
olen asustanut Turun ympäristökunnassa Ruskolla. Sukujuureni ovat menetetyssä Karjalassa, josta edesmenneet vanhempani olivat kotoisin. Vanhemmiltani
taisin saada verenperintönä periksiantamattomuuden vaikeissakin paikoissa.
Käytätkö jotakin kotiseutuusi viittaavaa murresanaa, jota kaikki eivät tunnista?
– En varmaan mitään sellaista, jota ei
tunnistettaisi.
Kerro koulu- ja opiskeluajoistasi!
– Olin varmaan ihan normaali nuori kouluaikoina. Motivaatio kasvoi, kun
jatkoin ammattikouluun opiskelemaan
sähkövoimatekniikkaa.
Millainen on työhistoriasi?
– Aloitin sähköasentajan tehtävissä
vuonna 1988. Ensimmäinen työsuhteeni Oy Sähkö Ab:ssä oli vajaan vuoden
pituinen, ja sen jälkeen siirryin Hantec Oy:n palvelukseen, joka kesti vuonna 1992 tapahtuneeseen konkurssiin asti. Siitä eteenpäin työskentelin Tekmanni Oy:ssä, kunnes maaliskuussa 2008 tulin Sähköliittoon työehtoasiamieheksi.
Miten päädyit Sähköliittoon?
– Liityin Sähköliiton jäseneksi vuonna
1988 ja aloin toimia luottamusmiestehtävissä vuodesta 1994 alkaen. 2000-luvun alussa tulin ammattiosasto 041:n toimintaan mukaan, ensin hallituksen jäsenenä ja sen jälkeen useita vuosia ammattiosaston puheenjohtajana. Vuoden
2004 vaalien jälkeisessä ensimmäisessä
edustajiston kokouksessa tulin valituksi
Sähköliiton hallituksen jäseneksi, ja pesti kesti kevääseen 2008 saakka. Tuolloin
hain Sähköliitossa avoinna ollutta työehtoasiamiehen paikkaa ja tulin valituksi.
Mikä on nykyisessä työssäsi parasta?
– Työ on haasteellista, ja kahta samanlaista päivää on harvoin. Parasta ehdottomasti on, kun jäsenten asioiden hoitamisessa onnistutaan, niin isoissa kuin pienissä asioissa.
Miten ratkaiset hankalat tilanteet?
– Askel kerrallaan.
Millainen on tyypillinen työpäiväsi?
– Harvemmin on kahta samanlaista
työpäivää, mutta keskustoimistolle läh-

6
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den ajelemaan puoli kuuden jälkeen aamulla. Tampereelle päästyäni päivitän
päivän ohjelman. Päivä voi olla täynnä kokouksia, palavereita, sidosryhmätapaamisia tai etukäteisselvitysten tekemistä tulevia kokouksia tai tehtäviä varten. Lounaalla pyrin käymään ennen
keskipäivää. Kolmen jälkeen lähden kotimatkalle, joka hyvin usein sujuu puhelimessa: vastailen puheluihin, jotka kokousten takia ovat jääneet vastaamatta.
Kotona olen puoli kuuden aikaan, eli 12
tuntia on vierähtänyt siitä, kun aamulla
lähdin töihin.
Mitä harrastat vapaa-ajallasi?
– Arki-illat täyttyvät normaaleista kotiaskareista. Koiran kanssa ulkoilen yleensä joka päivä, välillä teemme pitempiä,
välillä lyhyempiä lenkkejä. Perheeseeni
kuuluu avopuoliso ja kaksi tytärtä, joista
nuorimmainen asuu vielä kotosalla. Harrastan luisteluhiihtoa, joskin tänä talvena lajin on joutunut jättämään väliin,
koska Varsinais-Suomessa ei ole ollut
riittävästi lunta. Syksyisin ehdoton harrastus on sienestäminen; metsän rauhassa sielu lepää. Aikaisemmin tein keväisin ja syksyisin kalareissuja saaristoon,
nykyään lähden sinne enää harvemmin,
vaikka kalastaminen mielipuuhaa onkin.
Loma-aikoina käyn niin kaupunki- kuin
rantalomillakin.
Millaisena perhepiirisi ja ystäväsi
tuntevat sinut?
– Uskon, että auttavaisena ja helposti
lähestyttävänä henkilönä.
Millaisena työtoverisi tuntevat sinut?
– Taidan olla väärä henkilö vastaamaan. Kannattaa kysyä heiltä.
Miten kuvailisit työpariasi, puheenjohtaja Sauli Vänttiä?
– Sauli on rauhallinen, kannustava ja
hyvin asiansa osaava henkilö. Keskinäiset välimme ovat toisiamme arvostavat ja
luottamukselliset, tulemme Saulin kanssa hyvin toimeen.
Mistä saat virtaa?
– Kodista, perheestä ja ystävistä.
Mistä ilahdut?
– Töissä ilahdun joka kerran, kun
saamme onnistumisia aikaan jäseniä
koskevissa asioissa. Ei väliä, oliko kyseessä pieni tai suuri onnistuminen. Kotioloissa koira saa tempuillaan aina hyvälle tuulelle ja hymyn suupieleen.
Mistä suivaannut?
– Epäoikeudenmukaisuus saa suivaantumaan.
Mikä saa sinut nauramaan?
– Siihen ei tarvita kuin jokin hauska
vitsi tai koominen tapahtuma.
Millaisia terveisiä haluat lähettää
Sähköliiton jäsenistölle?
– Kaiken toiminnan liitossa pitää tapahtua jäsenten etujen mukaisesti.

S

AULI VÄNTTI, miten juuresi näkyvät sinussa?
– Savolaiset tunnetaan lupsakoina tarinoitsijoina, joiden puheista vastuu jää
kuulijalle. Olen sosiaalinen ja helposti lähestyttävä, jutustelen mielelläni kaikista asioista.
Mitä kotiseutuusi viittaavaa murre-

kaksikko
sanaa käytät, jota kaikki eivät tunnista?
– Savon murre ei juurikaan puheessa kuulu, mutta silloin tällöin jokin sana
tulee suoraan selkäytimestä. Ehkä ”nyt
myö lähetään” on yleisin. Yksi sana on
kuitenkin aiheuttanut jopa keskustelua
perheen sisällä. ”Tuima” tarkoittaa kotiseudullani vähäsuolaista mutta nykyisessä kotikunnassani Lempäälässä voimakkaan makuista.
Kerro koulu- ja opiskeluajoistasi!
– Kävin peruskoulun Hirvensalmella ja suoritin ammattikoulun, ammattikursseja ja ammattitutkinnon Mikkelissä. Työteknillisen koulun kävin Helsingissä ja suoritin humanistisen alan ammattikorkeakoulussa Nurmijärvellä yhteisöpedagogin tutkinnon.
– Perus- ja ammattikoulussa harrastukset ja urheilu, etenkin joukkuepelit, kiinnostivat, samoin kaikki se, mikä
nuorta miestä yleensä kiinnostaa. Opiskelusta innostuin todella kovasti vasta
lähemmäs kolmenkympin iässä.
Millainen on työhistoriasi?
– Ensimmäinen vakinainen työpaikkani oli Sähkövaruste Oy Mikkelissä,
jossa työskentelin jakokeskusasentajana. Sen jälkeen olin lähes kymmenen
vuotta Suur-Savon Sähkö Oy:ssä sähköja viestilaitekorjaamossa. Sieltä siirryinkin töihin Sähköliittoon, jossa on vierähtänyt jo 22 vuotta.
Miten päädyit Sähköliittoon?
– Olin kovasti aktiivinen nuoressa Sähköliittoon perustetussa ammattiosastossamme. Tutuksi tulivat tuolloin
Itä-Suomen aluesihteeri Markku Järveläinen ja silloinen energia-alan jaostosihteeri Lauri Lyly. Kun eläkkeelle jäävän Markun paikka Mikkelissä tuli avoimeksi syksyllä 1994, hain sitä pitkän harkinnan jälkeen. En koskaan ollut
suunnitellut tekeväni työtä ammattiliitossa, itse asiassa en edes tiennyt sellaisia työpaikkoja olevan olemassakaan.
Hain paikkaa nuoren ennakkoluulottomuudella. Minut valittiin yli 30 hakijan
joukosta, ja siitä alkoi työurani Sähköliiton jäsenten palveluksessa.
Mikä on nykyisessä työssäsi parasta?
– Luonteeltani olen kehittäjä, ja nykyisessä tehtävässäni minulla on mahdollisuus yhdessä Sähköliiton päättäjien
kanssa viedä liittoa kohti parempaa tulevaisuutta. Parasta on tietysti työskennellä sähköliittolaisten luottamushenkilöiden ja päättäjien kanssa sähköliittolaisten asioiden puolesta.
Miten ratkaiset hankalat tilanteet?
– Pitkäaikaisen neuvottelukokemukseni pohjalta ratkaisen hankalat tilanteet keskustelemalla ja neuvottelemalla.
Millainen on tyypillinen työpäiväsi?
– Kun ohjelmassa on kokous Helsingissä, lähden kotoa kello 6.30. Nappaan
kahvin mukaan Linnatuuli-huoltoasemalta Janakkalasta. Keimolassa lähellä
Helsinkiä on aamuruuhkaa. Olen kello
8.30 Hakaniemessä, ja kokous alkaa kello 9. Otan kupin kahvia, ja kokous alkaa.
Kokous päättyy lounaaseen, ja seuraava kokous alkaa työnantajaliitossa kello

13.30. Kotimatkalle pääsen kello 16, jolloin Kehä III:lla ja Hämeenlinnanväylällä on ruuhkaa. Poikkean taas Linnatuulessa hakemassa kupin kahvia mukaan
ja olen kotona kello 18.30.
Mitä harrastat vapaa-ajallasi?
– Ulkoilemme ja lenkkeilemme vaimon kanssa mahdollisuuksien mukaan.
Kevättalvisin teemme pienen hiihtoreissun pohjoisen kauniisiin maisemiin. Loma-aikoina matkustelemme jonkin verran; äskettäin kävimme katsomassa Dominikaanisen tasavallan maisemia.
– Syksyisin viikonloput kuluvat hirvimetsällä, jos työkiireiltäni ehdin. Kesällä harrastan kalastusta Pyhäjärven laineilla. Parin hyvän ystävän ja työkaverin
kanssa pyrimme kerran vuodessa tekemään maailmanparannus- ja kalastusreissun.
Millaisena perhepiirisi ja ystäväsi
tuntevat sinut?
– Lapsia on kolme, jotka kaikki jo aikuisia. Nuorin tyttö, 19-vuotias, asuu
vielä kotona. Lapset tuntuvat arvostavan isän tukea vielä aikuisinakin. Laitan
mielelläni ruokaa, ja tästä minut perheja ystäväpiirissä tunnetaan. Erityisesti
riista- ja kalaruoat ovat bravuurejani.
Millaisena työtoverisi tuntevat sinut?
– Sitä pitäisi kysyä heiltä, mutta toivon, että reiluna ja oikeudenmukaisena
työkaverina.
Miten kuvailisit työpariasi, liittosihteeri Hannu Luukkosta?
– Hannu laittaa itsensä likoon sydänjuuriaan myöten jäsenten asioiden puolesta. Häntä harmittaa, jos yhtäkään liiton jäsentä kohdellaan työpaikalla epäreilusti. Hannu on valmis kaikissa tilanteissa tekemään kaikkensa asioiden
kuntoon saattamiseksi. Hän on ahkera ja
tunnollinen, reilu ja erinomainen työkaveri.
Mistä saat virtaa?
– Kotona on hyvä olla, levätä ja nollata
asioita. Lisävirtaa saan ulkoilusta ja retkeilystä sekä metsästyksestä. Kun töissä yhdessä työkaverien kanssa koemme
onnistumisia, se innostaa edelleen.
Mistä ilahdut?
– Ilahdun, jos ihmiset ovat hyvällä
mielellä. Keväisestä auringonpaisteesta
ja sen vaikutuksesta ihmisiin. Ilahdun,
kun tapaan positiivisia, motivoituneita
ja innostuneita henkilöitä. Onnistumisista, muiden onnistumisista.
Mistä suivaannut?
– Tietyt asiat tietysti harmittavat, mutta en varsinaisesti suivaannu, koska sillä
en saavuta mitään.
Mikä saa sinut nauramaan?
– Hyvä tilannekomiikka, hyvät vitsit ja
hyvä huumori.
Millaisia terveisiä haluat lähettää
Sähköliiton jäsenistölle?
– Sähköliitto on hieno ammatistaan
ylpeiden jäsenten ammattiliitto. Rakennamme liitosta yhdessä entistä vahvempaa ja yhtenäisempää, kohtaamme yhdessä tulevaisuuden haasteet. Olkaa
aktiivisia ja osallistukaa liiton toimintaan! Toivotan kaikille aurinkoisia kevätpäiviä, ja nähdään Volttipäivillä Rovaniemellä! 
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Edustajiston ja hallituksen rooli yhdellä sanalla:

Palveluksessanne!
Linkki, joukkuepelaaja, kehittäjä, näkökulmakone…
Kaikkia näitä edustajiston ja hallituksen koulutuksessa
tehtyjä roolin kiteytyksiä yhdistää jäsenistön palveleminen.


TEKSTI JA KUVAT: MINNA JÄRVENPÄÄ

V

alkoiselle seinälle alkaa kertyä

din että liiton talous on kunnossa ja

keltaisia Post-it-lappuja. ”Olen

tuotot/kustannukset tasapainossa”,

jäsenten valitsema edustaja edusta-

määrittelee viides lappu. ”Olla nä-

jistossa. Tuon heidän näkemyksiään

kökulmakoneena. Tuoda esityksiä ja

esiin päätöksenteossa”, lukee yh-

mielipiteitä esille. Miettiä, mikä on

dessä. ”Joukkuepelaaja hyvässä tii-

parasta jäsenien näkökulmasta”, ju-

missä”, tiivistää toinen. ”Auttaa jä-

listaa kuudes.

seniä. Palvella jäseniä. Kehittää

Vähän kerrassaan seinä täyt-

edunvalvontaa. Kehittää työehtoso-

tyy kymmenistä lapuista, kun Säh-

pimuksia. Kehittää Sähköliittoa”, lu-

köliiton edustajiston ja hallituk-

kee kolmannessa.

sen jäsenet tehtävänannon mukai-

Koulutuksessa käytiin lävitse muun muassa edustajiston ja hallituksen tehtäviä. Etualalla edustajat Juha Lepistö Oulusta ja
Jani Virta Raumalta.

”Toimia linkkinä kentän ja lii-

sesti miettivät rooliaan Sähköliitos-

Sähköliitossa oli yksi uuden edusta-

ton välissä. Ottaa oppia Sähköliitos-

sa, kirjoittavat sen lapulle ja liimaa-

ta, antaa pohdittavaa Sähköliitolle”,

vat seinälle.

on kirjoitettu neljänteen. ”Huoleh-

Oman roolin määritteleminen

”OLKAA OMAA MIELTÄNNE”

tellä edeltävän vuoden toimintaker-

jiston ja hallituksen kaksipäiväisen

Päätöksenteossa edustajiston ja hal-

tomus ja tilinpäätös.

koulutuksen tehtävistä. Sähkölii-

lituksen jäseniä puhututti, voisi-

ton vastaava järjestöasiantuntija Rei-

ko päätösesityksiin sisältyä useam-

nan perusteiden lisäksi osallistu-

jo Salmi haastoi osallistujat mietti-

pia vaihtoehtoja, joiden seurauksia

jat saivat oppia edustajiston ja halli-

mään myös, miksi päätöksentekoon

jo esityksissä selvitettäisiin. Toisaal-

tuksen tehtävistä liittosihteeri Hannu

liittyviä kysymyksiä on hyvä pohtia

ta kuitenkin muistutettiin, että ko-

Luukkosen johdolla sekä järjestö-

ja miten päätöksenteko on järjestet-

kouksia edeltävät päättäjien oma pe-

taloudesta kouluttaja Arto Suniselta.

ty Sähköliitossa.

rehtyminen sekä ryhmäkokoukset,

– Jäsenten etu on ensimmäisellä sijalla, ja päättäjällä on myös vastuu. Päätöksiä ei tehdä omasta tai

Päätöksenteon ja kokoustoimin-

Koulutusrupeaman avauspuheen-

joissa kantoja ja vaihtoehtoja pun-

vuorossaan Sähköliiton puheenjoh-

nitaan.

tajalla Sauli Väntillä oli edustajiston

Useammassakin puheenvuorossa

kavereiden näkökulmasta, vaan nii-

nousi esille edustajiston vuosittais-

Oma rooli

den on kestettävä tarkastelua, Salmi

ten kokousten määrän kasvattami-

piti kiteyttää

summasi seinälle kertyneiden vas-

nen yhdestä kahteen. Yksipäiväises-

Post-it-lapulle.

tauksien antia.

sä kevätkokouksessa voitaisiin käsi-

ja hallituksen jäsenille yksi ohje ylitse muiden:
– Olkaa omaa mieltänne asioista.
Erilaiset mielipiteet ovat rikkaus. 

Koulutus on kova juttu!
Työn ohessa opiskeleminen on vastapainoa työlle, ja oppeja pääsee soveltamaan käytäntöön saman tien. Tätä mieltä ovat edustajiston uudet jäsenet.

U

Millaisia terveisiä hänellä on am-

sopimuksensa hukanneita opiske-

uden hallinnon koulutus oli

salaisopistossa. Viimeksi mainittu

Varkaudessa asuvalle Marko

on ollut tarpeen ulkomaankomen-

mattiin opiskeleville ja jo työssä ole-

lemaan oikeutensa. Todella tärkeä-

nuksilla.

ville?

nä kouvolalaisedustaja pitää, että

Poutaselle ensimmäinen Sähköliiton
järjestämä, ja nyt hän suunnittelee

– Sähköalaa opiskelevat: ottakaa

– Kouluaikana harrastin urhei-

luottamustehtäviin valitut koulut-

ottavansa osaa muihinkin liiton kou-

lua, ja koulumotivaation kanssa

vastaan se oppi, mitä koulussa an-

tautuvat oman tehtävänsä hoita-

lutuksiin.

oli vähän niin ja näin. Aikuisiällä

netaan, ja hoitakaa työssäoppimi-

mista varten, kun kerran liiton jä-

opiskeleminen on mielekkäämpää,

nen kunnialla alusta loppuun asti!

senyys tekee siitä mahdollista.

on osallistunut varsinkin työnantajan

ja uudet opit konkretisoituvat no-

Jo alalla olevat: tarttukaa rohkeas-

järjestämiin koulutuksiin.

peasti käytännön työssä. Lyhytkes-

ti kaikkiin kouluttautumismahdolli-

valtuutetun peruskurssin Kiljavalla

toiset koulutukset ovat myös olleet

suuksiin, tarjoaa ne sitten liitto, am-

ja osallistunut paikallisiin TES- ja

hyvää vastapainoa työlle.

mattiosasto tai työnantaja.

urakkalaskentakoulutuksiin.

Caverionilla työskentelevä mies

– Jännitetöihin, automaation
kenttälaitteisiin ja valokuituihin liittyviä koulutuksia on takana, samoin
asiakaspalvelukursseja.
Omalla ajallaan hän on käynyt
muun muassa tietokoneasentajan
kurssin ja opiskellut englantia kan-

– Työn ohessa kannattaa koulut-

teerikurssin, luottamusmiesten peruskurssin Kiljavan opistolla ja am-

KOSKAAN EI

javalle luottamusmiesten perus-

omat työtehtävät vaativat ja mikä

mattiosaston järjestämän ASPA-

OLE MYÖHÄISTÄ

kurssille. Kaikesta koulutuksesta

tuo lisäarvoa työnantajalle ja it-

kurssin sekä hankkinut työn ohessa

Jussi Kasanen patistaisi niin uusia

on pelkästään hyötyä, mutta hyö-

selle.

S2-pätevyyden.

liiton jäseniä kuin vanhoja työehto-

dyllisin on varmaan ollut urakka-

KONKARI KANNUSTAA

ollut urakkamääräyskurssista ja luot-

Hänestä on selvää, että aikuise-

Kouvolalainen Sami Liimatainen

tamusmiehen tehtävää ajatellen sitä

na opiskellessa motivaatio on kor-

on varsinainen konkari, mitä kou-

koskevasta peruskurssista, Aressa

keammalla ja kaiken elämässä jo

luttautumiseen tulee. Suoritettu-

työskentelevä Sami sanoo.

nähdyn ja koetun pohjalta hah-

na on liiton sähköistys- ja sähkö-
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– Seuraavaksi olen menossa Kil-

tautua ainakin sen mukaan, mitä

– Työn kannalta eniten hyötyä on

8

Jussi itse on käynyt työsuojelu-

– Aikuisena opiskellessa motivaa-

laskentakurssi.

mottamiskykykin on parempi kuin

asennusalan kolmiportainen kurs-

tio on kohdillaan. Silloin jaksaa kes-

si, joka sisältää Työehtosopimus

kittyä ja satsata enemmän, ja ai-

tutuksi -kurssin sekä Urakkamää-

kaisemman koulutus- ja kokemus-

tä oppia uutta! Jussi evästää niin

räykset- ja Urakkalaskenta-kurssit.

pohjan ansiosta asioita on helpom-

ammattiin opiskelevia kuin jo työs-

Lisäksi hän on käynyt nuorisosih-

pi hahmottaa.

sä oleviakin. 

nuorena.
– Koskaan ei ole liian myöhäis-

Tutkija: Pakkoyrittäjyys on ajatuksenakin kaistapäinen

Itsensä työllistäjiä on kaikilla aloilla
Itsensä työllistäjä on ihminen,
joka ei ole palkkatyössä toisen
palveluksessa, vaan työllistää
itsensä. Tällaisia työsuhteen
ulkopuolella työllistyviä
yhteiskunta kohtelee yrittäjinä.


TEKSTI: MIKA PELTONEN/UP

-J

os työssä käyvät eivät ole palkansaajia, ei jää muuta vaihtoehtoa kuin olla yrittäjä, koska Suomessa on vain kaksi kategoriaa:
palkansaajat ja yrittäjät. Itse kutsuisin
heitä työsuhteen ulkopuolella työllistyviksi, Helsingin yliopiston tutkijatohtori Anu Suoranta sanoo.
Suomessa on tällä hetkellä noin
182 000 itsensä työllistäjää.
– Iso pontti on, että tämäntyyppinen
työllistyminen on kasvussa. Se ei ole
megalomaanista, mutta kasvussa se
on.
Suorannan mielestä on ristiriitaista, että yhteiskunta voi määrittää ihmisen yrittäjäksi, vaikka tämä ei ryhdy yrittäjäksi.

YKSINTOIMIJA EI
JAA YRITYSVOITTOA
Ihmisistä tulee Suorannan mukaan itsensä työllistäjiä kaikilla mahdollisilla tavoilla.
– Osa tulee työsuhteista. Osa valitsee itse yritystoiminnan. Osalla ei ole
muuta vaihtoehtoa, koska työtä ei ole
tarjolla muuten kuin työsuhteen ulkopuolella.
Suorannan mukaan kukaan ei ole
valmiiksi itsensä työllistäjä. Kyse ei
ole geneettisestä ominaisuudesta,
vaan työn teettämisen tavasta.
– Saattaa olla, että ihminen on välillä itsensä työllistäjä ja välillä tekee
jotakin muuta. Molemmat työmuodot
voivat mahtua samaan päivään.
Pakosta itsensä työllistäviä on kutsuttu myös pakkoyrittäjiksi. Suoranta ei suostu edes käyttämään tuota sanaa. Hänen mielestään tällainen ajattelukin on ihan kaistapäistä.
– Kukaan ei halua tunnustautua
pakkoyrittäjäksi. Olen itse ollut aina
sitä mieltä, että se on toimimaton ilmaisu. Yritystoimintakin on tuhoon
tuomittu, jos koet itsesi pakkoyrittäjäksi.

YHTÄ nappia painamalla,
VIISI perättäistä testiä.
UUTTA! Fluke 1664FC sähköasennustesteri on
varustettu Auto Test -toiminnolla. Se siis suorittaa
5 testiä peräkkäin yhdellä napin painalluksella ja
yksillä mittajohtojen kytkennöillä.
VÄHENNÄ VIRHEITÄ. SÄÄSTÄ AIKAA.
Auto Test -toiminnon lisäksi:
• Insulation PreTest on patentoitu
turvatoiminto joka estää
jo asennettujen laitteiden
hajoamisen eristysvastustestin
aikana.
• Asennustesterin mittausarvot
voidaan lähettää langattomasti
älypuhelimen (Android & iPhone)
Fluke Connect -sovellukseen.
• Suorittaa testit SFS-6000
standardin mukaisesti.

Itsensä työllistävien tilanne ei yleensä ole sellainen, että he voisivat olla
oikeita yrittäjiä.
– He ovat yksin toimijoita, jotka eivät hae yritysvoittoa eivätkä voi sitä edes käytännössä saada. Eivätkä he
ole työllistämässä lisää väkeä.
ANSIOTASO ON TODELLA HEIKKO
Itsensä työllistäjät toimivat kaikilla
aloilla.
– Tämä läpäisee koko työmarkkinakentän. Mikä tahansa työ voidaan teettää palkkatyönä tai työsuhteen ulkopuolella. Mitään suuria esteitä tälle ei
näytä olevan, Suoranta sanoo.
Eniten itsensä työllistäjiä on rakennusalalla ja toiseksi eniten palvelualoilla. Itsensä työllistäjien asioita ei
ole ajanut tuloksellisesti kukaan.
– Palkansaajaliikkeenkin pitäisi oivaltaa ajaa itsensä työllistäjien asioita, koska se on myös peruspalkansaajan etu. Jos työ teetätetään työsuhteen
ulkopuolella, motivaatio palkanmaksuun vähenee.
Itsensä työllistäjillä ei ole minimipalkkaa.
– Ansiotaso on todella heikko. Heille

maksetaan vain se, mikä työstä kulloinkin sattuu satunnaisesti määrittymään.
Itsensä työllistäjillä ei ole myöskään
varmuutta työttömyysturvasta.
– Jos itsensä työllistäjä on joskus
palkkatyösuhteessa täyttänyt työttömyysturvaehdon, mutta päätyy sen jälkeen tekemään satunnaisia keikkoja itsensä työllistäjänä, hänellä ei ole varmuutta oikeudenmukaisesta kohtelusta.
YHDESSÄ EI VOI NEUVOTELLA
Itsensä työllistäjien puolesta ei neuvottele kollektiivisesti kukaan, koska se on
kiellettyä.
– Jos toimeksiannolla työskentelevät
itsensä työllistäjät ryhtyvät neuvottelemaan yhdessä, he rikkovat kilpailulainsäädäntöä, Suoranta toteaa.
Tarvittaisiinko itsensä työllistäjille
oma ammattiliitto?
– Kyse on vallankäytöstä ja paikasta
sopimuspöydässä. Suomessa työmarkkinajärjestöt neuvottelevat työnteon
ehdoista, ja niin pitää ollakin. Sopimisen pitäisi hoitua sitä kautta. Näyttää
vähän siltä, että tämä ajatus ei ole oikein mennyt maaliin. 

Oikosulkuvirta (Trip)
Oikosulkuvirta (No-trip)
VVS:n laukaisuvirta
VVS:n laukaisuaika
Eristysvastustestit
(L-PE, L-N, N-PE)

Erikoishintaiset Fluken asennustesteripaketit..
asennustesteri + ohjelmisto ja jännitetesteri
KAUPAN PÄÄLLE!
Fluke 1663

Fluke 1664 FC

1663 SCH-TPL KIT/F
STK: 67 562 16

1664 SCH-TPL KIT/F
STK: 67 562 17

+ T130 kaupan
päälle
+ Ohjelmisto
kaupan päälle

+ T150 kaupan
päälle
+ Ohjelmisto
kaupan päälle

Lue lisää www.fluke.fi/1664FC
©2017 Fluke Corporation. Tarjous on voimassa 30.6.2017 asti.

Fluke. Keeping your world
up and running®.
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Keski-ikäisen polvi on
parhaat päivänsä nähnyt


TEKSTI: SEIJA PENTTILÄ



KUVA: MINNA JÄRVENPÄÄ

P

olven kauan kestävä kipu saattaa johtua rasituksesta. Kyykyssä ja polvillaan työskenteleminen, raskaiden tavaroiden nosteleminen ja kantaminen voivat aiheuttaa
polven limapussien tulehtumisen. Polvilumpion päällä olevien limapussien
tehtävä on suojata polvea ja sujuvoittaa sen liikkumista.
TULEHDUS ILMAANTUU ÄKISTIKIN
Ylilääkäri Heikki Frilanderin mukaan
limapussiin saattaa tulla kunnon nestekertymä ja polvi voi turvota kuin pallo. Tulehdus ilmaantuu joskus nopeastikin, vaikka yleensä puhutaan päivistä. Polveen vähittäin kehittyneen kivun syy kannattaa selvittää parin viikon sisällä, jos kipu ei asetu parasetamolilla tai tulehduskipulääkkeellä.
Rasituksesta johtuvan tulehduksen
merkki on myös kiristyksen tunne,
kun polvea taivuttaa.
Tulehdus yleensä rauhoittuu, kun
polvi saa levätä, ja tulehduskipulääkkeet auttavat tilannetta. Lääkäri voi
ruiskuttaa kortisonia pahasti ärtyneeseen polveen. Tilanteesta riippuen sairausloman pituus vaihtelee, mutta Fri-

lander puhuu viikoistakin huonossa tapauksessa. Tietyissä tilanteissa polven
limapussin tulehdus voi olla ammattitauti.
RUSTO VOI VAIVATA KETÄ VAIN
Polvilumpion kulunut rusto voi tuntua
kipuna polven etuosassa. Myös polven
lukkoutuminen tai napsumisen tunne
saattavat kertoa rustovauriosta. Kun oireet ovat ilmaantuneet, ne tuntuvat erityisesti polvillaan ollessa, kyykistyessä
tai epätasaisessa maastossa kulkiessa.
Työterveyslaitoksen ylilääkäri Frilander huomauttaa, että nuorillakin
polvilumpion rustopinta voi olla epätasainen. Epätasaisuutta voi ajatella ennemmin ominaisuutena kuin vammana, jos polveen ei ole sattunut tapaturmaa.
SUOJAT JA TUET KÄYTTÖÖN
Frilander kehottaa välttämään asentoja, joissa kipu tuntuu.
Rakennuksilla se ei usein ole mahdollista, mutta hän kertoo ainakin lattiamiesten saavan apua polvisuojista.
Myös polvituki voi tuntua hyvältä.
Rustovaurioon liittyvä kipu lievittyy

”POLVIKIVUT LISÄÄNTYVÄT IÄN MYÖTÄ, MUTTA
ALTTIUS KIVULLE VALETAAN JO NUORUUDESSA. ”
10
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tulehduskipulääkkeillä. Esimerkiksi
lääkäri voi myös antaa ohjeet omatoimiseen kuntoutukseen.
Liikkeiden tavoite on vahvistaa polvea, mutta kuntoutuminen voi kestää
kauankin. Jos kolmen kuukauden harjoittelu ei auta, harkintaan tulee polven tähystys.
NIVELRIKKO VAANII YLIPAINOISTA
Yli 50-vuotiaan ja ylipainoisen ihmisen kivun syy on hyvin usein polven
nivelrikko. Nivelrikko on maailman
yleisin nivelsairaus.
Nivelrikkokipu on jomottavaa, ja se
pahenee liikkuessa ja lievittyy levossa.
Kipu on paikallista, mutta se voi säteillä esimerkiksi polvesta lonkkaan. Autosta seisomaan nouseminen voi olla
hankalaa ja kävely esimerkiksi rapuissa vaikeaa.
Heikki Frilander toteaa, että ylipainoisen nivelrikkopotilaan kannattaa
ehdottomasti laihduttaa. Pelkkä painon pudottaminen yleensä lievittää
kipua ja vähentää nivelen rappeutumisriskiä. Myös kuormitusta vähentävä polvituki voi hidastaa nivelrikon
etenemistä. Raskasta kuormitusta, esimerkiksi toistuvaa kyykistelyä ja raskaiden taakkojen nostelua kannattaa
välttää.
Lääkkeet eivät paranna eivätkä hidasta nivelrikon etenemistä.
Kipulääkkeet ovat tarpeen kivunlie-

vitykseen. Kipugeelit ja parasetamoli auttavat usein. Kevytjalkineiden ja
paljasjaloin kävelemisen arvioidaan
vaikuttavan nivelrikkoon suotuisasti.
LIIKUNTA SALLITTUA
Nivelrikko on erinomainen syy alkaa
harrastaa liikuntaa, ellei se ole aiemmin kuulunut elämään. Esimerkiksi
fysioterapeutti voi ohjata polvinivelrikkopotilaan liikunnan harjoitteluun.
Nivelet hyötyvät kohtuullisesta liikunnasta. Säännöllinen juoksuharrastuskaan ei tiettävästi aiheuta polvinivelrikkoa vaan päinvastoin lievittää oireita ja ylläpitää toimintakykyä. Myös kävely, pyöräily ja hiihto ovat hyvää liikuntaa.
Polvikivut lisääntyvät iän myötä,
mutta alttius kivulle valetaan jo nuoruudessa. Vammojen ohella iso vaaratekijä on ylipaino. Varusmiesten terveyttä tutkinut Frilander kertoo, että jos
palvelusikäisen nuoren vähäinen ylipaino alkaa kertyä ja hän on aikuisena
merkittävästi lihava, polvikivun riski
on varsin todennäköinen.
Normaalipainoisen kaksikymppisen
miehen kannattaa pitää kiinni hyvistä
elämäntavoista, sillä myöhemmin kertyvä vähäinenkin ylipaino voi tehdä
hallaa polville. 
Lähde; Terveyskirjasto Duodecim,
Stolt M, Saarikoski R, Terveet jalat

KUUKAUSI VOLTTIPÄIVIIN
Nyt kun on enää kuukausi aikaa 25.–26.3. pidettäviin Volttipäiviin, tapahtumasivuille
www.volttipaivat.fi on avattu mahdollisuus ennakkoilmoittautua pilkki- ja hiihtokilpailuun.
 Pilkkikilpailussa sarjat: miehet, naiset ja osastojen väliset. Osastokisaan pitää nimetä kolme henkilöä ennen kilpailua. Sääntönä on, että kaikki kalat punnitaan.
• Hiihtokilpailut hiihdetään perinteiseen tyyliin ja sarjoina: miehet, naiset, eläkeläiset ja lapset. Matka on ”järven ympäri” ainakin kerran, paitsi lapset ei niin pitkästi.
• Muut kilpailut: Suopungin heitto ja sarja on yleinen. Heittomatkalla kompensointi naisille ja
lapsille. Kaapelinveto osastoittain toisia vastaan ja yksittäin henkilö vetopuntaria vastaan.
 Ohjattua poroajelua
• Arpajaisten pääpalkintona on poro, eikä tarvitse ottaa elävänä mukaan vaan toimitetaan
sopimuksen mukaan voittajalle lihoina (voi antaa myös kasvaa vuoden jolloin enemmän lihaa). Toisena palkintona viikko Levillä osasto 19 majalla, vaihtoehtoiset viikot 36, 42 tai 48.
Aika on ilmoitettava kesäkuun loppuun mennessä. Kolmantena palkintona Marttiinin puukko,
joka luovutetaan voittajalle vasta sunnuntaina kotiin lähtiessä.
Arvan hinta on viisi euroa ja niitä on myynnissä paikan päällä 25.3. klo.19.00. saakka. Arpoja myynnissä 400 kappaletta.
Seuraa majoitukseen ja peruutuspaikkoihin liittyviä päivityksiä tapahtuman kotisivuilta.
Yli 160 henkilöä on jo ilmoittautunut päiville. Järjestäjät kiittää!!

KÄRKIMIES

Hallituksella niukat konstit työllisyyden nostamiseksi
S

ipilän hallitus asetti tavoit-

te on Suomessa vain noin 30 pro-

dollisuuden opiskella tutkinto

heen ja työelämän yhdistämistä.

byrokratialoukkuja. Niiden sijaan

teekseen Suomen työllisyys-

senttia.

työn ohessa, vapaa-ajalla tai opin-

Vanhemmat voivat SAK:n mallis-

työttömyysturvan sääntöjä oli-

tovapaalla. Lisäksi kaivattaisiin

sa vapaasti koota perhevapaapali-

si yksinkertaistettava esimerkiksi

alanvaihtoon tähtääviä lyhyitä ja

kat omien tarpeidensa mukaan.

poistamalla sovitellun päivärahan

asteen nostamisen 72 prosenttiin. Tavoite on hieno, mutta halli-







tuksen keinot sen saavuttamiseksi ovat jääneet yksipuolisiksi.
Kohta kaksi vuotta vallassa ol-

monimuotoisia kokonaisuuksia.

työaikaraja.

Hallituksen on nyt muutettava koulutuspolitiikkansa suun-










Hallitus kokoontuu huhtikuun
loppupuolella puoliväliriiheen.



leella hallituksella näyttää ole-

taa. Osaamisesta leikkaaminen ei

Työttömille hallitus on toistaiseksi

SAK:lla on riiheen selvät tervei-

van tasan kaksi kikkaa työllisyy-

tuo Suomeen yhtään uuttaa työ-

Työttömyysturvan menettämi-

tarjonnut pelkästään leikkauksia.

set: ykköstavoitteeksi on asetetta-

den parantamiseksi: kustannus-

paikkaa. Sen sijaan leikkaukset

sen pelko ajaa monen työttömän

Hallitus on lisäksi rakentamassa

va positiivisten, työllisyyttä tuke-

kilpailukyvyn kyttääminen ja työt-

vaikeuttavat entisestään niiden

opintojen ulkopuolelle. Kyttäämi-

niin sanottua aktiivimallia, joka

vien uudistuksien tekeminen. Ai-

tömyysturvan leikkaaminen.

yli 600 000 aikuisen työnsaanti-

sen sijaan työttömien olisi saata-

heikentäisi työttömien toimeentu-

kuiskoulutuksen kehittäminen,

Palkansaajat ovat kantaneet

mahdollisuuksia, jotka ovat pel-

va opiskella nykyistä vapaammin

loa entisestään karenssipäiviä li-

perhevapaauudistus ja joustavam-

ison vastuun työllisyydestä pidät-

kän perusasteen koulutuksen va-

ja ilman pelkoa rangaistuksesta.

säämällä.

pi työttömyysturva ovat askelia oi-

täytymällä palkankorotuksista ja

rassa.

Opintopisteiden rajoittaminen on

kasvattamalla osuuttaan sosiaali-

Jos perustutkinnon suorittanei-

SAK:lle hallituksen kaavailema

tarpeetonta, kun työtön on samal-

aktiivimalli ei käy. Sen sijaan olisi

vakuutusmaksuista. Kilpailukyky-

den työllisyysaste olisi toisen as-

la työmarkkinoiden käytettävissä.

lisättävä työttömille suunnattuja

sopimus loi talouteen vakautta ja

teen tutkinnon suorittaneiden ta-

Matalasti koulutettujen lisäk-

palveluja varsinkin työttömyyden

valoisammat näkymät, mutta mi-

solla, työllisyysaste ylittäisi halli-

si työllisyydessä on kuoppa alle

alkuvaiheessa. Tässäkin olemme

kään ihmelääke se ei ole Suomen

tuksen tavoittelemat 72 prosent-

35-vuotiaiden naisten kohdal-

selvästi naapurimaatamme jäljes-

ongelmien korjaamiseksi.

tia. SAK on siksi esittänyt oppi-

la. Suomen työllisyysaste paranisi

sä: työttömiä palveli Suomessa

velvollisuusiän pidentämistä, jol-

1,5 prosenttiyksiköllä pelkästään

viime vuonna vain 2 200 henki-

vosto kiinnittää tammikuussa jul-

loin yhä harvempi jäisi pelkän

nostamalla nuorten naisten työlli-

löä, kun Ruotsissa vastaava luku

kistetussa raportissaan huomio-

peruskoulun varaan.

syys Ruotsin tasolle.

oli 14 000. Työttömien määrä on

Talouspolitiikan arviointineu-

ta matalasti koulutettujen poik-

Myös aikuiskoulutus on päi-

keuksellisen huonoon työllisyys-

vitettävä. Avoimen yliopiston ta-

men jäykkä perhevapaamalli, joka

tilanteeseen. Ilman toisen asteen

paan toimivat avoimet ammatti-

pitää uudistaa pikaisesti. SAK:n

Hallituksen aktiivimalli toi-

koulutusta jääneiden työllisyysas-

opistot tarjoaisivat aikuisille mah-

esittämä malli joustavoittaa per-

si työttömyysturvaan myös uusia

Yksi syy työllisyyseroon on Suo-

keaan suuntaan.

kuitenkin molemmissa maissa lähes sama.

JARKKO ELORANTA
Kirjoittaja on
SAK:n puheenjohtaja
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Satakunnan ammattikorkeakoulun uudisrakennuksen sydämenä on valoisa
atrium, jonka viimeiset rakennustyöt
olivat helmikuussa käynnissä.

Keskellä kaupunkia sijaitsevalta kampustyömaalta
on hyvä lähteä lounaalle lähistön ruokapaikkoihin.
Vasemmalta Markus Kuusisto, Ilkka Valtanen,
Janne Voutilainen, Petteri Terho,
Teemu Ahlfors ja Tuomo Ahlfors.

Porin suurin ja paras rakennustyömaa

SAMK
kouluttaa
jo rakentuessaan


12

TEKST JA KUVATI: RIITTA KALLIO
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Kärkimies Jere Lepistön (oik.) työtaakkaa jakaa varsinkin atk-asennusten osalta nuorempi kärkimies Teemu Ahlfors
(vas.). Luottamusmies Jyrki Vihlmanin kontolla on ollut monien nuorten asentajanalkujen opastus.

SAMK:in sisustuksessa on käytetty
lähes kaikkia sateenkaaren värejä.
Vaikutelma on nuorekas ja raikas.

K

äsitykset talvisen rakennustyömaan ankeudesta karisevat, kun viittä vaille valmis Satakunnan ammattikorkeakoulu avaa
ovensa. Meneillään ovat kuusikerroksisen uudisrakennuksen ja kolmikerroksisen saneerauksen viimeiset asennukset, pintakäsittelyt ja loppusiivoukset. Kaikesta näkee, että Pori saa
maaliskuun lopussa uuden uljaan ylpeydenaiheen, ajanmukaisen komean tilavan opinahjon, jossa riittää valoa, väriä ja viimeistä tekniikkaa. Kaiken lisäksi rakennus palvelee ammatillista koulutusta jo rakennusvaiheessaan, kun monia asioita tehdään oppilastyönä.
Jo rakennustyömaan aikana SAMK
on osoittautunut mallikelpoiseksi kohteeksi. Iso hanke on sujunut erityisesti sähköasennusten suhteen ongelmitta. Aikataulussa ja budjetissa on pysytty, vaikka NCC:n urakoimalla rakennuksella on samanaikaisesti häärinyt
lukuisia aliurakoitsijoita ja parhaimmillaan noin 140 työntekijää. Myös
työriidoilta ja -tapaturmilta on vältytty niin tyystin, että sähköasentajien
luottamusmies Jyrki Vihlman ja kär-

kimies - työsuojeluvaltuutettu Jere Lepistö ovat saaneet keskittyä pelkästään
asennustöihin.
VUOSIKYMMENEN
ISOIN URAKKA
Talotekniikka urakoivan Aren palkkalistoilla työskentelevät miehet muistelevat, että tämän luokan työmaata ei heillä ole Porissa ollut ainakaan
viimeiseen kymmeneen vuoteen.
SAMK:in sähköistettäviä neliöitä on
yhteensä yli 23 000, joista uudisrakennuksen osuus on noin 19 000 neliötä.
– Pelkästään atk-johtoa on uponnut
140 kilometriä ja sähkökaapelia pistorasiaryhmiä varten 46 kilometriä, ynnäilee kärkimies Lepistö ja kertoo, että parhaimmillaan sähköasentajia oli
työmaalla liki parikymmentä, viimeistely- ja testaustöissäkin vielä 10.
Sähkötekniikan osuus rakentamisesta on tavallistakin isompi, sillä uusi
kampus varustautuu esimerkiksi tulevaisuuden verkko-opintoihin modernilla lähetystekniikalla ja sairaanhoitajaopiskelijat saavat harjoitella töihinsä täysin varustellussa ”leikkaussalissa”.

KOULUTUSTA
JO RAKENNUSVAIHEESSA
SAMK:ia on rakennettu osittain oppilastyönä. Myös joitain sähköasennuksia on tehty koulun opettajien ja oppilaiden omina projekteina. Sopimuksen mukaan myös Are on tarjonnut
monia harjoituspaikkoja työssäoppijoille.
– Työharjoittelijoille on pyritty tarjoamaan ihan oikeita asennustöitä, aina tietysti vanhemman asentajan ohjauksessa, kehaisee luottamusmies
Vihlman ja esittelee työmaan saneerattua osaa, jossa opetusmielessä on
paikoin jätetty esille karkeahkoja pintoja ja talotekniikkaa.
– SAMK:in toiveen mukaan meille
on myös palkattu useita nuoria määräaikaisiin töihin. Toivottavasti heistä moni saisi jäädä, sillä kaverit ovat
olleet hyviä ja ahkeria työntekijöitä,
Vihlman kiittää.
ELOKUUSSA
ENSIMMÄISET
OPISKELIJAT
SAMK:in asema-aukion reunaan rakentuneet tuliterät tilat luovutetaan

tilaajalle maaliskuun lopussa, jolloin
alkaa niiden kalustus elokuussa alkavaa lukuvuotta varten. Tällä hetkellä
Satakunnan ammattikorkeakoulu toimii useissa eri toimipisteissä ympäri Poria. Raumalla, Huittisissa ja Kankaanpäässä sijaitsevat etäpisteet jatkavat uuden kampuksen valmistumisen jälkeenkin. Kaikkiaan SAMK:issa
opiskelee 6000 oppilasta.
SAMKissa voi opiskella ammattikorkeakoulututkinnon nuorten koulutuksessa, jolloin opiskelu on kokopäiväistä, tai aikuisopintoina, jolloin
opinnot voi suorittaa työn ohessa ja
koulutus on monimuotoista. Ylempää
ammattikorkeakoulututkintoa suorittamaan voi hakea, kun työkokemusta on karttunut kolmen vuoden ajalta perustutkinnon suorittamisen jälkeen. Tutkintoaan voi täydentää erikoistumisopinnoilla, joita on tarjolla
eri aihealueilta. Ammattikorkeakouluopintoja voi suorittaa myös avoimessa ammattikorkeakoulussa. Tätä kautta voi kerätä itselleen opintopisteitä tulevia tutkinto-opintoja varten. Monessa koulutusohjelmassa voi
opiskella verkossa. 
VA S A M A 2 / 2 0 1 7
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Aika uniikki jäsen
Osumat sarakkeissa
< 18 vuotta, Nainen ja KeskiSuomi. Viime vuoden lopun
jäsentilastot kertovat, että
kaikkein harvinaisimmat
Sähköliiton jäsenet täyttävät
nuo kolme kriteeriä. Yksi
heistä avaa nyt oven kotonaan
Muuramessa.


TEKSTI JA KUVA: MINNA JÄRVENPÄÄ

O

vella on 17-vuotias Viivi Voutilainen, Sähköliiton opiskelijajäsen ja ensimmäisen vuoden
sähkö- ja automaatiotekniikan opiskelija Jämsän ammattiopistossa. Mutta hän on myös Jämsän Retki-Veikkoja edustava pyöräsuunnistaja ja lajin maajoukkueen taustalle nimetyn
haastajaryhmän jäsen.
Tänä nimenomaisena päivänä, jolloin Viivi avaa oven, hänen pitäisi myös soitella työpaikkoihin, joihin
voisi päästä työssäoppimisjaksolle.
Hyvässä lykyssä samasta paikasta heltiää myös kesätöitä. Koulu antaa vinkkejä, mihin kannattaa olla yhteydessä,
mutta paikka on hankittava itse.

– Opiskelujen tässä vaiheessa pystyn hoitamaan vasta normiasennuksia. Odotan, että työssäoppimisjaksolla pääsisi oppimaan lisää.
Opiskeluajan ensimmäinen työssäoppimisjakso ajoittuu huhti-toukokuulle. Seuraavina opiskeluvuosina
jaksoja on useampia. Käytännönläheisyys olikin yksi syy, miksi Viivi ryhtyi
opiskelemaan sähköasentajaksi. Opiskelu on ollut kovin erilaista peruskouluun verrattuna.
– Toinen syy oli se, että ammattiopistossa keskitytään juuri siihen
alaan, jota opiskelemaan on haettukin. Ei ole mitään ylimääräisiä aineita.
ROBOTIN KOKOAMALLA
PERILLE TAVOITTEISTA
Viivin vanhemmilla oli hyvä taktiikka
saada tyttärensä löytämään se ala, jota hän haluaisi opiskella. Tästä sopii
muidenkin vanhempien ottaa vinkkiä:

– Jo yläkouluikäisenä pääsin kokeilemaan eri aloja. Kerran esimerkiksi äiti ja isä patistivat minua tekemään
ruokaa viikon. Aika nopeasti tajusin,
ettei se ole minun juttuni. Yksi heidän antamansa tehtävä oli sitten robotin kokoaminen. Selvisin siitä hienosti ja olin jo siinä vaiheessa aika pitkälle päättänytkin, että alan opiskella sähköalaa, hän taustoittaa uravalintaansa.
Tyttö uskoo sähköalalla töitä riittävän. Jyväskylä on aivan Muuramen
vieressä, ja sikäläisillä yrityksillä on
tarvetta useammille työntekijöille.
KESKITTYMINEN EI
HERPAANNU PYÖRÄN SELÄSSÄ
Viivin harrastus pyöräsuunnistus, josta on vähitellen tullut koko perheen
harrastus, näkyy kotona. Eteisessä on
jemmassa kaksi tuliterää nastarengasta, ja muutama kartta on jäänyt keittiön ruokapöydälle. Mustavalkoinen
ajopeli on helposti saatavilla varastossa. Tälläkin talviviikolla Viivi on käynyt treenaamassa ajamista lumisessa
ja jäisessä kelissä, vaikka kilpailuja ei
talvisin järjestetäkään.
Seuraavana päivänä on matkattava
maajoukkueen talvileirille Lohjalle ja
tulevan työssäoppimisjakson aikanakin kahdeksi viikoksi Tanskaan ja Liettuaan.

Urheilullinen, vähän kaikkia yksilölajeja kokeillut Viivi löysi pyöräsuunnistuksen muutama vuosi sitten ajettuaan kokeeksi kotipaikkakunnallaan pidettyjen kilpailujen radan. Tavallinen
suunnistus oli hänelle silloin jo tuttu
laji.
– Vauhti on kovempi, ja pyörän selässä pystyy keskittymään paremmin,
hän listaa, miksi pyöräsuunnistus vei
voiton.
VIRHE TSEMPPAA
SEURAAVAAN KISAAN
Tavoitteellinen urheiluharrastus onnistumisineen, pettymyksineen ja uhrauksineen koulii ihmistä. Viivi sanoo
oppineensa ottamaan vastoinkäymiset
vastaan.
– Ihan alkuunsa ajoin kantoon ja lensin tangon yli. Luovutin yleensä helposti, jos kämmejä tuli. Nyt olen pikkuhiljaa oppinut häviämään ja saamaan
virheistä tsemppiä seuraavaan kisaan.
Kunnioitettava treenitahti opettaa
asettamaan asioita tärkeysjärjestykseen. Viikossa Viivi tekee keskimäärin
kolme ohjattua harjoitusta. Lisäksi tulevat vielä kolmesta neljään omaa treeniä. Palautumiselle ja levolle on sentään sijansa nuoren naisen elämässä.
– Mutta ainakin yhden vapaapäivän
pidän viikon mittaan. 

JÄSENMÄÄRÄ
PYSYI YLI 34 000:SSÄ
On paljon todennäköisempää, että yli 65-vuotias
helsinkiläinen mies on Sähköliiton jäsen kuin alle
18-vuotias keskisuomalainen nainen. Tällaisen yksinkertaistuksen voi tehdä liiton viime vuoden jäsentilastoista.
Vuoden 2016 lopussa liitolla oli 34 109 jäsentä.
Heistä sopimusalajäseniä oli 19 254, oppilasjäseniä 5 188
ja eläkeläisiä 9 667. Yli puolet sopimusalajäsenistä
toimii sähköistys- ja talotekniikka-alalla. Eniten Sähköliiton jäseniä on Helsingin, Pirkanmaan ja
Varsinais-Suomen alueilla. Suurin jäsenistön
ikäryhmä on yli 65-vuotiaat, toiseksi suurin
18–20-vuotiaat ja kolmanneksi
suurin 61–65-vuotiaat.
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JÄSENPALVELUT

Jäsenrekisterin puhelinpäivystys 03 252 0400, arkisin klo 9.00– 15.00
Postitusosoite: Sähköliitto, jäsenrekisteri, PL 747, 33101 TAMPERE
Lisätietoa: www.sahkoliitto.fi ja jasenrekisteri@sahkoliitto.fi

&

7 vinkkiä
kesätyöntekijälle

LIITTYMISILMOITUS/PERINTÄSOPIMUS
Ammattiyhdistysjäsenmaksu liitolle ja työttömyyskassalle

1. Ole ajoissa. Mitä aikaisem-

Katso täyttöohjeet lomakkeen kääntöpuolella, s. 2
JÄSEN TÄYTTÄÄ (Käsin täytettäessä kirjoitetaan suuraakkosilla)

min aloitat kesätöiden etsimisen,
sitä todennäköisemmin myös löy-

Henkilötiedot

dät paikan.
2. Ole henkilökohtainen. Mene

Perintäsopimuksen saapumispäivä osaston edustajalle tai liittoon

Sukunimi ja etunimet

Henkilötunnus

Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka

käymään havittelemaasi työpaikPuhelin

kaan tai vähintään soita ja kysy lisätietoja. Mieti etukäteen, mitä

Matkapuhelin

Sähköposti

Äidinkieli

haluat kysyä paikasta.

Kansalaisuus

Suomi

3. Ole aktiivinen. Tee hakemus,

Jäsenyystiedot

joka kertoo, miksi juuri sinä sovit

Ammattiosaston nimi

Ruotsi

Muu, mikä

Suomi

Muu, mikä

Osaston numero

Sähköliittoon liittymispäivä

kyseiseen paikkaan. Soita vielä
paikan yhteyshenkilölle, kun olet

Uusi jäsen

Työpaikka vaihtuu

Osasto vaihtuu

Vapaajäsen

Opiskelijajäsen

Edellinen ammattiliitto/työttömyyskassa

lähettänyt hakemuksen.
4. Ole kohtelias. Muista haastat-

Liitto vaihtuu

Jäsenyysaika edellisessä liitossa

Jäsenmaksuryhmä

telussa ensivaikutelman voima:

Opiskelun päättymisaika

Maksava jäsen

katso silmiin, kättele ja puhu sel-

Työsuhde

keästi.

Ammattinimike

Työsuhteen laatu

5. Ole kaukaa viisas. Kun saat
minkä tahansa alan kesätyön,

Kokoaikatyö

Osa-aikatyö

Ei

Kyllä

Oppiarvo/koulutus

Työsuhteen alkamisaika

Työnantajan toimiala

Sopimusalanumero (ks. ohje)

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

vaihda Sähköliiton opiskelijajäsenyytesi varsinaiseksi jäsenyydek-

Jäsenmaksun
perintä

si. Varsinaiseksi jäseneksi liittyminen onnistuu helpoiten Säh-

Valtuutus ja
voimassaoloaika

köliiton nettisivujen etusivun vasemmassa yläreunassa olevan Liity jäseneksi -linkin kautta. Näin
liityt myös työttömyyskassan jäseneksi ja pääset kartuttamaan ansiosidonnaisen työttömyyspäivära-

Työnantaja perii jäsenmaksun

%
Maksan itse jäsenmaksun (Sähköliitto lähettää sinulle maksuviitteet kotiin.)

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.

han saamiseksi vaadittavaa työsValtuutan ammattiliiton/työttömyyskassan ilmoittamaan erostani edelliseen ammattiliittoon/työttömyyskassaan

säoloehtoa. Varsinaisena jäseneJäsenen
allekirjoitus

nä saat käyttöösi kaikki Sähköliiton jäsenedut.
6. Ole ajan tasalla. Tee kirjallinen

Päiväys

Allekirjoitus

Osoitetietojani ei saa käyttää muuhun
kuin jäsenetumarkkinointiin

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

työsopimus, pyydä perehdytystä

Työnantaja

työhösi, tutustu työpaikan työsuojeluvaltuutettuun ja luottamusmieheen ja pyydä työn päätyttyä

Tilittäjä/
selvittäjä

työtodistus.
7. Ole taas opiskelija. Kun kesä-

Yrityksen virallinen nimi

Puhelin

Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka

Sähköposti

Tilittäjä/selvittäjä (täytetään, jos eri kuin työnantaja)

Puhelin

Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka

Sähköposti

Yhteyshenkilö (tilitysten ja perinnän suorittaja)

Puhelin

Työnantajan Y-tunnus

Matkapuhelin

työ päättyy, täytä varsinaisen jäsenen jäsenmaksun perintäilmoi-

Yhteyshenkilö

Faksi

tuksen päättymisilmoitus ja ilKonekielinen
selvitys

Selvitysmuoto/
maksutapa

moita jäsenmaksuvapautus jäsenpalveluihin. Opiskelu on aina jä-

Jäsenmaksun
perintä

senmaksuvapaata aikaa.
Lisää tietoa: www.sahkoliitto.fi/

Työnantajan
allekirjoitus

nuoret, www.kesaduunari.fi

Työnantajan
oma lista

Liiton
lähettämä lista

Jäsenmaksun perintä alkaa (palkkajakson ensimmäinen päivä)
Päiväys

Työnantajan edustajan allekirjoitus

Viitetilisiirrot

Viitelista

Viestillinen

Nimenselvennys

Jos maksat jäsenmaksun itse suoraan liitolle, työnantaja ei allekirjoita lomaketta (ks. ohje).
Lomakkeen
jakelu

Vielä voit
varata
lomaviikkoja!

Jäsenyyttä
suositteli

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).
Suosittelijan nimi

Suosittelijan jäsennumero tai syntymäaika

&

Lomakenumero SL/01.08

Loma mielessä kevään ja kesän
parhailla viikoilla? Vietä jokin vii-

Sähköinen varausjärjestelmä ky-

Valitse yhteystietosi annettua-

PIDÄ TYÖPAIKKATIETOSI AJAN TASALLA

koista 18–33 Sähköliiton loma-

syy ensin yhteystietojasi. Matkapu-

si listalta haluamasi kohde ja ajan-

osakkeessa Vuokatissa, Sallas-

helinnumero on pakollinen, koska

kohta. Voit ruksata useampia koh-

sa, Saariselällä, Tahkolla, Tampe-

vahvistus varauksestasi lähetetään

teita ja viikkoja, mutta voit saada

Onhan työpaikkatietosi jäsenrekisterissä ajan tasalla? Jos ei, voit

reella, Vierumäellä tai Pärnussa

siihen. Jos annat yhteystiedoissasi

vain yhden lomaviikon. Jos jollekin

päivittää tiedon helposti. Kirjaudu Sähköliitto.fi:ssä jäsenrekisteriin

tai viikoista 25–35 liiton omas-

myös sähköpostiosoitteen, saat vah-

lomaviikolle on useampia tulijoita,

käyttäjätunnuksellasi ja salasanallasi. Valitse Omat tiedot ja sen alta

sa lomapaikassa Kotkan Kaarnie-

vistuksen siihenkin.

lomalaiset arvotaan.

Työsuhteet. Uuden työnantajan lisääminen onnistuu kirjoittamal-

messä. Lomaosakkeiden sähköi-

Mikäli sinulla ei ole matkapu-

www.sahkoliitto.fi > Jäsenpalve-

la hakukenttään vähintään kolme kirjainta, jolloin hakutoiminto löytää hakuehdot täyttävät työnantajanimet. Jos työnantajaasi ei löydy

nen varausjärjestelmä Sähköliiton

helinta, varaa lomaviikkosi puhe-

nettisivuilla on auki helmikuun

limitse soittamalla toimistotyönte-

haun avulla, lähetä työnantajatietosi jäsenrekisteriin sähköpostilla

loppuun ja Kaarniemen varausjär-

kijä Teija Niemenmaalle puh. 050

jasenrekisteri@sahkoliitto.fi.

jestelmä huhtikuun loppuun.

371 8961.

lut > Jäsenedut > Lomapaikat
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Nimi:
Osoite:
Lähetä vastauksesi 9.3. 2017 mennessä: Sähköliitto, Vasama-lehti, PL 747, 33101 Tampere. Oikein vastanneiden kesken arvomme yllätyspalkinnon.
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KEVÄTRISTIKKO

TYÖTTÖMYYSKASSA

KOONNUT: JONNA HEINILUOMA

Puhelinpäivystys arkisin klo 9.00–15.00, 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

KÄYTÄ SÄHKÖ
ISTÄ
ASIOINTIPALV
ELUA
– SE NOPEU
TTAA
KÄSITTELYÄ!

Suojaosa kannustaa
osa-aikatyöhön
Työttömyysturvan suojaosa on

osan, henkilölle maksetaan täyttä

kasvattanut soviteltua ansio-

päivärahaa.

päivärahaa saavien henkilöiden
määrää yli kolmanneksella.
Viime vuonna 29 prosenttia
kaikista päivärahaa saaneista
sai soviteltua päivärahaa.

Päätösten ja ensihakemusten
välisen epäsuhdan arvellaan johtu-

Kaikkiaan soviteltua päivära-

van siitä, että suojaosa on kannus-

haa saavien määrä on kasvanut 36

tanut henkilöitä hakeutumaan osit-

prosenttia vuodesta 2013 vuoteen

taisiin töihin. Kun työtön työnhaki-

2016 eli sinä aikana, kun suojaosa

ja hakeutuu osa-aikatyöhön, kassa

on ollut käytössä. Ansiopäivärahaa

tekee uuden päivärahapäätöksen.
Työttömyyskassojen maksamien

saavien määrä on samassa ajassa
kasvanut 11 prosenttia, eli ainoas-

ansiopäivärahojen yhteissumma oli

Kolme vuotta sitten voimaan tullut

taan työttömyyden lisääntyminen

viime vuonna 2,71 miljardia eu-

työttömyysturvan suojaosa tarkoit-

ei selitä sovitellun päivärahan saa-

roa. Summassa on viiden prosen-

taa, että työtön työnhakija voi ansai-

jien määrän kasvua.

tin lasku verrattuna vuoteen 2015,

ta enintään 300 euroa kuukaudessa

Viime vuonna 98 393 henkilöä

jolloin rahoja maksettiin 2,86 mil-

ilman, että työtulo vähentäisi päivä-

337 050 ansiopäivärahan saajasta

jardia. Päivärahaa saaneiden mää-

rahaa. Jos työtulo ylittää suojaosan,

sai soviteltua ansiopäivärahaa.

rä laski kolme prosenttia: vuon-

päivärahasta vähennetään puolet yli-

Sähköalojen työttömyyskassas-

na 2015 heitä oli 345 756 ja seu-

menevän työtulon määrästä eli hen-

sa sovitellusta päivärahasta an-

raavana vuonna 337050. Ensi-

kilölle maksetaan soviteltua päivära-

netut päätökset lisääntyivät myös

hakemusten määrä laski kahdek-

haa. Niinpä esimerkiksi 500 euron

jonkin verran. Vuonna 2015 anne-

san prosenttia: viime vuonna nii-

kuukausiansioista päiväraha vähe-

tuista päivärahapäätöksistä 17,5

tä tehtiin 226362 ja edellisvuonna

nee 100 eurolla.

prosenttia oli soviteltua päivära-

245 369.

Suojaosan tultua käyttöön esimer-

haa, vuonna 2016 sovitellun päi-

Työttömyyskassojen keskimääräi-

kiksi vuonna 2016 päivärahaa saa-

värahan päätöksiä annettiin 19,2

nen hakemusten käsittelyaika oli

vista 29 prosenttia sai soviteltua

prosenttia kaikista päätöksistä eli

12,7 päivää. Puolet hakemuksista

päivärahaa eli oli osittain töissä. En-

1 300.

käsiteltiin seitsemässä päivässä.

nen suojaosan voimaantuloa mää-

Sähköalojen työttömyyskassa

rä oli 24 prosenttia päivärahaa saa-

ANSIOPÄIVÄRAHA-

maksoi vuonna 2016 ansiopäivä-

vista. Suojaosa näyttää siis kannus-

KULUT LASKENEET

rahaa 30,5 miljoonaa euroa, vuon-

taneen ansiopäivärahan saajia teke-

Työttömyyskassojen maksamien

na 2015 yli 36,7 miljoonaa euroa.

mään osittaista työtä.

ansiopäivärahojen, päivärahaa saa-

Päivärahan saajien määrä laski

neiden ja kassoihin saapuneiden

myös noin 400:lla vuodesta 2015.

Tilastossa eivät näy henkilöt, joiden työtulo jäi kuukaudessa alle

ensihakemusten määrät vähenivät

300 euron, joten osittain työllisty-

viime vuonna. Kuitenkin kassojen

Lue lisää suojaosasta ja tilastoista:

neiden määrä voi olla suurempikin.

tekemien ansiopäivärahapäätösten

www.tyj.fi > Ajankohtaista

Jos kuukausitulot jäävät alle suoja-

määrä kasvoi jonkin verran.

Jos joudut
työttömäksi
tai lomautetuksi
Ilmoittaudu TE-toimistoon työnhakijaksi täyttämällä sähköinen

X

Muutosverokortti, jos olet
hakenut verottajalta uuden

ilmoittautumislomake osoittees-

verokortin sosiaalietuut-

sa www.te-palvelut.fi viimeistään

ta varten.

ensimmäisenä työttömyyspäivänäsi. Oikeutesi työttömyysetuuksiin alkaa aikaisintaan ilmoittautumispäivästä lukien.
Noudata TE-toimiston antamia

X

Palkkatodistus vähintään
työttömyyttä edeltäneeltä
26 työssäoloviikolta. Todistuksessa pitää näkyä enna-

ohjeita, koska päivärahan mak-

konpidätyksen alainen tulo

saminen saattaa muuten katke-

sekä siihen sisältyvä loma-

ta. TE-toimiston antamat lausun-

raha ja -korvaus.

not sitovat kassaa, eikä kassa voi
maksaa päivärahaa, ellei työnha-

TARKASTA HAKEMUKSESI

kusi ole voimassa.

JA SEN LIITTEET
Jotta hakemusten käsittely oli-

NÄIN HAET

si mahdollisimman nopeaa, täy-

ANSIOPÄIVÄRAHAA

tä hakemuksesi huolellisesti ja

Lähetä hakemus ja liitteet työt-

muista tarkistaa se ja liitteet.

tömyyskassan sähköisessä asi-

Kun kyse on työsuhteen päät-

ointipalvelussa. Löydät sen

tymisestä, tarkista, että palkka-

osoitteesta www.sahkoliitto.fi/

todistukseen on eritelty myös

tyottomyyskassa.

mahdolliset ylimääräiset palkki-

Jos et voi asioida sähköisesti, tulosta hakemus Työttömyyskassojen yhteisjärjestön www.tyj.

ot ja rahaerät, jotka on maksettu
työsuhteen päättyessä.
Muista tarkastaa palkkatodis-

fi-sivulta kohdasta Lomakkeet.

tuksesta, että siihen on merkit-

Sieltä saat myös kassan tarvitse-

ty mahdolliset palkattomat ajan-

man palkkatodistuslomakkeen.

jaksot, kuten lomautus, vanhem-

Täytä ensimmäinen hakemuksesi vähintään kahdelta täydeltä
kalenteriviikolta.

painloma, palkaton virkavapaa
tai palkaton sairausloma.
Tarkista, että palkkatodistuksessa on palkanlaskijan yhteys-

LIITÄ HAKEMUKSESI

tiedot.

MUKAAN SEURAAVAT

2014

2015

2016

Maksetut ansiopäivärahat

2,70 mrd. €

2,86 mrd. €

2,71 mrd. €

Maksetut ansiopäivärahapäivät

39,7 milj.

42,8 milj.

41,3 milj.

päivää

päivää

päivää

Saajat

Ensihakemukset

332 457

345 756

337 050

henkilöä

henkilöä

henkilöä

DOKUMENTIT:

X

Jäljennös irtisanomis- tai

MIKÄLI TYÖNANTAJASI

lomautusilmoituksesta.

LÄHETTÄÄ HAKEMUKSEEN
LIITTYVÄN PALKKATODIS-

X

Kopio viimeksi vahviste-

TUKSEN TAI MUITA SELVI-

tusta verotuksestasi eritte-

TYKSIÄ, HÄN VOI TOIMITTAA

lyosineen, jos olet sivutoi-

NE TYÖTTÖMYYSKASSAN

minen yrittäjä tai omistat

YHTEYDENOTTOLOMAKKEELLA

maata tai metsää.

TIETOTURVAVAATIMUKSET
TÄYTTÄVÄN SUOJATUN

X

Kopio eläkepäätöksestä,

YHTEYDEN VÄLITYKSELLÄ.

jos saat osa-aika- tai osa-

LINKKI LOMAKKEESEEN

työkyvyttömyyseläkettä.

LÖYTYY KASSAN SIVUILTA.

249 725

245 369

226 362

hakemusta

hakemusta

hakemusta

2,32 milj.

2,50 milj.

2,43 milj.

hakemusta

hakemusta

hakemusta

1,04 milj.

1,06 milj.

1,08 milj

MAKSUTIETO NOPEAMMIN TEKSTIVIESTILLÄ

päätöstä

päätöstä

päätöstä

Sähköalojen työttömyyskassa tiedottaa jälleen tekstiviestillä, kun

Keskimääräinen käsittelyaika

12,0 päivää

12,2 päivää

12,7 päivää

Mediaanikäsittelyaika

7 päivää

7 päivää

7 päivää

Hakemukset yhteensä

Päätökset

maksettu päiväraha on lähtenyt kassasta. Ota palvelu käyttöön, jos
haluat saada tiedon maksusta nopeammin, ilman paperista maksuilmoitusta.
Tekstiviestipalvelun käyttöönotto onnistuu kassan sähköisen asiointipalvelun OMAT ASETUKSET -kohdassa. Valitse siellä maksuil-

Sovitellun päivärahan keskimääräinen

9,8

10,4

10,2

moituksen toimitustavaksi eAsiointi ja tekstiviesti. Tarkista, että pu-

käsittelyaika (osa-aikatyö tms.)

päivää

päivää

päivää

helinnumerosi on oikein. Pystyt muuttamaan sen tarvittaessa. Paina
lopuksi vielä TALLENNA ASETUKSET -painiketta.

Tilastolähde: Finanssivalvonta
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KURSSIT
LUOTTAMUSMIESTEN PERUSKURSSI
13.–17.3.2017 Kiljavan opisto, Nurmijärvi

KURSSIN KOHDERYHMÄ:
Kurssi on tarkoitettu luottamusmiehille ja varaluottamusmiehille sekä ammattiosastojen
puheenjohtajille. Kurssi soveltuu peruskoulutukseksi kaikille, joita kiinnostaa työnantajien
ja työntekijöiden yhteistoiminnan parantaminen työntekijöitten oikeuksia kehittämällä.
KURSSIN TAVOITE:
on aloittaa luottamusmiehen perustaitojen oppiminen. Tavoitteena on myös, että tehtäväkokonaisuuden ymmärtäminen ja oikeuksien tiedostaminen auttavat selviytymistä työpaikalla.
AVAINSISÄLTÖJÄ OVAT:
 luottamusmieheksi kehittyminen
 luottamusmiehen tehtävät ja yhteistyökumppanit
 luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet
 työoikeuden perusteet, mm. työsopimuslaki, yhteistoimintalaki
 työehtosopimuksen tulkinta ja liiton apu
 paikallinen sopiminen ja yhteistoimintamenettely
 vaikuttaminen ja neuvottelutoiminta
 luottamusmiehen ja jäsenistön luottamus
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.

ALUEELLISET NUORISOTAPAHTUMAT 2017
Tule sinäkin mukaan alle 35-vuotiaille tarkoitettuihin alueellisiin nuorisotapahtumiin.
Tilaisuuksissa tutustutaan Sähköliiton ja paikallisten ammattiosastojen nuorisotoimintaan. Perjantai ilta vietetään rennon yhdessä olon merkeissä.

17.–18.3.
31.3.–1.4.
7.–8.4.
12.–13.5.

MIKKELI hakuaika päättyy 3.3.
HELSINKI hakuaika päättyy 17.3.
PORI hakuaika päättyy 24.3
SEINÄJOKI hakuaika päättyy 28.4.

Tapahtumat alkavat perjantaina noin klo 18.00 ja päättyvät lauantaina lounaaseen noin
klo 12.00.
Sähköliitto korvaa majoituksen (ei paikkakunnalla asuville), matkakulut sekä muut ohjelmaan merkityt aktiviteetit.
Ilmoittaudu mukaan tilaisuuksiin tiina.makkyla@sahkoliitto.fi tai 050 409 8469.

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN KURSSIT 2017
Nämä kurssit on tarkoitettu kaikille sähköistys- ja sähköasennusalan jäsenille.
Henkilökohtainen tieto työehtosopimuksen määräyksistä antaa parhaat edellytykset hyvän edunvalvonnan hoitamiseen.
Tarkoituksena on ensin käydä TES tutuksi -kurssi, sen jälkeen urakkamääräykset
ja viimeisenä urakkalaskentakurssi.

TYÖSUOJELUN PERUSKURSSI

13.–17.3.2017 Kiljavan opisto, Nurmijärvi
KURSSIN TAVOITE
Selvittää työsuojeluun liittyvät perustiedot ja niiden merkitys sekä työsuojelutoiminnan
organisaatiot ja opettaa näihin liittyviä tietoja ja taitoja työsuojelutoiminnassa.
AVAINSISÄLTÖJÄ OVAT MM.
 työsuojelun peruskäsitteet, toiminta-alueet ja merkitys ihmiselle
 työsuojelutehtävissä toimivien ihmisten tehtävät, oikeudet ja velvollisuudet
organisaatiossa, työsuojelun ennakko- ja jälkivalvonta
 työsuojelua säätelevän lainsäädännön pääperiaatteet
 toimialakohtaiset työsuojelusopimukset
 työn ja työympäristön kuormitustekijät
 työsuojelutoiminnan kehittäminen
Luentojen lisäksi käytetään yksilö- ja parityöskentelyä, erilaisia ryhmätyöskentelyn
muotoja ja harjoituksia.
Työnantaja maksaa kurssilaiselle palkan kurssin ajalta sekä ateriakorvauksen opistolle.
Liitto maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus kahden hengen huoneissa, opetus
ja jaettava materiaali, sekä matkakulut, mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen 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

TYÖEHTOSOPIMUS TUTUKSI

URAKKAMÄÄRÄYKSET-KURSSI

URAKKALASKENTA-KURSSI

-KURSSI

painottuu urakkatyömääräysten

painottuu työehtosopimusten

painottuu työehtosopimustekstien

selvittämiseen ja kärkimiehen

mukaisten urakkatöiden

perusteelliseen käsittelyyn

velvollisuuksien hallintaan

laskemiseen
18.-19.3.2017
Hotel Scandic, Riihimäki

21.-22.4.2017

1

6.-7.5.2017

1

hakuaika päättyy 3.3.2017
30.9.-1.10.2017

Sokos Hotel Puijonsarvi, Kuopio

Sokos Hotel Puijonsarvi, Kuopio

Sokos Hotel Puijonsarvi, Kuopio

hakuaika päättyy 7.4.2017

hakuaika päättyy 21.4.2017

hakuaika päättyy 15.9.2017

22.-23.9.2017
Hotel Scandic, Oulu

1

hakuaika päättyy 8.9.2017

7.-8.10.2017
Hotel Scandic, Oulu

1

hakuaika päättyy 22.9.2017

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-URAKALASKENTAOHJELMAN KÄYTÖSTÄ
8.4.2017Hotelli Cumulus Koskikatu, Tampere
Hakuaika päättyy 27.3.2017

PUHETAITO JÄRJESTÖTYÖSSÄ
18.–19.3.2017 Tietopinni, Tampere

22.4.2017 Hotelli Cumulus Koskikatu, Tampere
Hakuaika päättyy 10.4.2017

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 lisääminen
esiintymistilanteissa.

NUORILLE TARKOITETTU SÄHKÖISTYS- JA
SÄHKÖASENNUSALAN URAKKALASKENTAKURSSI

AVAINSISÄLTÖJÄ: Viralliset puhetilanteet • vakuuttava esiintyminen • lyhyet puheenvuorot

Hakuaika päättyy 6.10.2017

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

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

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

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

Ilmoittaudu 3.3.2017 mennessä tiina.makkyla@sahkoliitto.fi tai 050 409 8469.
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SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN
KÄRKIMIESKURSSI
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21.–22.10.2017 Hotelli Cumulus Koskikatu, Tampere

ALUEELLINEN NUORISOTAPAHTUMA
17.–18.3.2017 Sokos Hotel Vaakuna, Mikkeli

SÄHKÖLIITON KURSSIT 2017

Lähde mukaan Sähköliiton nuorille, alle 35-vuotiaille jäsenille suunnattuun tapahtu-

MAALISKUU

TOUKOKUU

maan.

LUOTTAMUSMIESTEN PERUSKURSSI

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN

Tapahtumassa käydään läpi Sähköliiton edunvalvontaa sekä järjestö- ja nuorisotoimintaa.

13.–17.3.2017, Kiljavan opisto, Nurmijärvi

TES-KURSSI

Asia osuuden lisäksi vietämme vauhdikkaan illan, sillä perjantaina ohjelmassa on väri-

TYÖSUOJELUN PERUSKURSSI

kuulasotaa Xon-puistossa.

13.–17.3.2017, Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Tapahtuma alkaa perjantaina kello 17.00 ja päättyy lauantaina noin kello 13.00. Tarkem-

ALUELLINEN NUORISOTAPAHTUMA

pi ohjelma lähetetään osallistujille ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.

17.–18.3.2017, Mikkeli

Sähköliitto korvaa matkakulut julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai oman auton
käytöstä 0,23 euroa/km, ohjelmaan merkityt ruokailut ja ohjelmat sekä majoituksen.
Ilmoittaudu mukaan 3.3.2017 mennessä tiina.makkyla@sahkoliitto.fi tai 050 409 8469.

Hakuaika päättyy 3.3.2017

12.–13.5.2017, Seinäjoki
Hakuaika päättyy 28.4.2017
Liiton kursseille ilmoittaudutaan Hakuaikaan mennessä tiina.makkyla@sahkoliitto.fi tai

18.–19.3.2017, Hotel Scandic, Riihimäki
Hakuaika päättyy 3.3.2017
TEOLLISUUS- JA ERITYISALOJEN

050 409 8469.
Osallistuminen kursseille on sähköliittolaisille maksutonta. Matkakulut korvataan, mikäli niitä syntyy, kotipaikkaa lähinnä olevalle kurssipaikalle julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa käytettäessä auton kuljettajalle 0,23 €/km.

AJANKOHTAISPÄIVÄT
18.–19.3.2017, Helsinki ja laiva

MATKA- JA MAJOITUSKULUJEN

Hakuaika päättyy 18.2.2017

KORVAAMINEN

ALUELLINEN NUORISOTAPAHTUMA

Kurssilla annetaan valmiuksia toimia kouluttajana sekä perehdytään käytettävään koulutusmateriaaliin.

31.3.–1.4.2017, Helsinki

Kurssi alkaa perjantaina klo 17.00 ja päättyy lauantaina noin klo 16.00.

OSASTOKOULUTTAJAKURSSI

Osallistujalla tulisi olla mukana oma tietokone, johon on valmiiksi asennettu urakkalaskentaohjelma. Asennus- ja käyttöohjeet löytyvät www.sahkoliitto.fi/jäsenpalvelut/jäsenedut

31.3.- 1.4.2017,

Liitto korvaa osanottajille ruokailut sekä matkakulut, mikäli niitä syntyy, kotipaikkaa lähinnä olevalle kurssipaikalle julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa
käytettäessä auton kuljettajalle 0,23 €/km.

Hakuaika päättyy 17.3.2017

Ilmoittautumiset tiina.makkyla@sahkoliitto.fi tai 050 409 8469. Hakuaika päättyy
17.3.2017.

ALUEELLINEN NUORISOTAPAHTUMA

Hakuaika päättyy 3.3.2017

Urakkatöiden laskeminen

Tämä kurssi on tarkoitettu kaikille sähköistys- sähköasennusalan jäsenille, jotka jo hallitsevat sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksen ja ASPA-ohjelman. Ja ovat jo
toimineet kouluttajina sekä uusille kouluttajiksi aikoville.

Hakuaika päättyy 21.4.2017

18.–19.3.2017, Tietopinni, Tampere

TES-KURSSI

31.3.–1.4.2017 Hotelli Cumulus Koskikatu, Tampere

6.–7.5.2017, Sokos Hotel Puijonsarvi, Kuopio

PUHETAITO JÄRJESTÖTYÖSSÄ

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN

OSASTOKOULUTTAJAKURSSI

Urakkamääräykset

Hakuaika päättyy 17.3.2017

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.

Cumulus Koskikatu, Tampere

Lentokoneella tai/ja taksilla matkustamista ei
korvata kuin erityistapauksissa. Näistä tapauksista on aina sovittava ennakkoon liiton koulu-

HUHTIKUU
ALUEELLINEN NUORISOTAPAHTUMA
7.–8.4.2017, Pori. Hakuaika päättyy
24.3.2017
KURSSI SÄHKÖISTYSALAN

tusyksikön kanssa.
Epäselvissä tapauksissa kurssilaisen on pystyttävä osoittamaan kulujen todenperäisyys.
Mikäli liitto järjestää kursseja samasta aiheesta eri puolella Suomea, osallistuminen ja
matkakulut korvataan kotipaikkaa lähinnä olevalle kurssipaikalle.

ASPA-URAKKALASKENTA-OHJELMAN KÄYTÖSTÄ

Liitto ei korvaa muita kuin kurssitapahtumaan

NUMEROMME OVAT MUUTTUNEET!

8.4.2017, Cumulus Koskikatu, Tampere		

liittyvät majoitukset. Mikäli on tarvetta majoit-

Hakuaika päättyy 27.3.2017

tua kurssipaikalle kurssin alkamista edeltävänä

Sähköliitossa ja työttömyyskassassa on nyt käytössä uusi asiakaspalvelu-

TES-KURSSI

sarjoihin perustuva puhelinjärjestelmä, minkä johdosta numeromme ovat

Työehtosopimus tutuksi

muuttuneet.
Sähköliiton vanhaan vaihteen numeroon 03 252 0111 soittaessaan soittaja kuulee äänitiedotteen, joka kertoo puhelinjärjestelmän muutoksesta ja
uusista numeroista.

ASIAKASPALVELUNUMEROMME OVAT:

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN

21.–22.4.2017,
Sokos Hotel Puijonsarvi, Kuopio
Hakuaika päättyy 7.4.2017

päivänä, on siitä haettava korvausta esim. omalta ammattiosastolta tai vastattava kustannuksista itse (ei koske Kiljavan opiston kursseja).
Matka- ja muiden kulujen korvaaminen edellyttää täysipainoista osallistumista kurssitapahtumaan.
Liitolla on oikeus laskuttaa jäseneltä sellai-

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN

sia kuluja, joita syntyy, jos jäsen ei ilmoita osal-

KÄRKIMIESKURSSI

listumisensa peruutuksesta kutsussa mainittuun

22.4.2017, Cumulus Koskikatu, Tampere

määräaikaan mennessä. Mikäli jäsen esittää lää-

Hakuaika päättyy 10.4.2017

kärintodistuksen tai muun todistettavissa olevan syyn, jolla poissaololle syntyy peruste, ei ku-

03 252 0300 TYÖTTÖMYYSKASSA
03 252 0400 JÄSENREKISTERI
03 252 0500 TYÖNANTAJATILITYKSET
03 252 0600 JÄRJESTÄMIS- JA JÄRJESTÖTYÖ
03 252 0700 TYÖSUHDE- JA TYÖEHTOSOPIMUSASIAT

luja laskuteta.
Kaikista näistä poikkeavista toimista on keskusteltava etukäteen liiton kurssisihteerin kanssa.

TOIMISTO AUKI KELLO 9–15
Sähköliiton keskustoimisto Tampereella Aleksanterinkatu 15:ssä on vastedes auki arkisin kello 9–15. Aukioloaika muuttui viikon 5 alussa samaan aikaan, kun liitto ja

Numerot ovat avoinna arkisin kello 9–15. Poikkeuksista tiedotamme Sähkö-

työttömyyskassa ottivat käyttöön uuden puhelinjärjestelmän. Asiakaspalvelusarjoihin

liiton nettisivuilla, Facebookissa ja äänitiedotteilla kyseisissä numeroissa.

perustuva järjestelmä on niin ikään auki arkisin kello 9–15. Työttömyyskassa on nou-

Ajantasaiset puhelinnumerot, myös henkilöittäin, sekä asiantuntija- ja
asiasanahaun löydät Sähköliiton nettisivuilta Yhteystiedot-kohdasta.

dattanut kyseistä aukioloaikaa jo aikaisemmin.
Poikkeuksellisista aukioloista tiedotetaan Sähköliitto.fi:ssä ja liiton Facebook-sivuilla sekä asiakaspalvelunumeroissa.
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OSASTOT TOIMIVAT

23.3.2017 ilmestyvään Vasamaan tulevat osastojen ilmoitukset pyydämme toimittamaan
maanantaihin 13.3.2017 kello 15.00 mennessä. Toimita osastosi ilmoitus sähköisesti lomakkeella:
www.sahkoliitto.fi/jasenpalvelut/osastot-toimivat/ilmoita-tapahtumasta

005 Lounais-Hämeen sähkö-

Katso ilmoituksia myös www.ha-

vaniemelle 24.–26.3.2017. Matkan

043 Porvoon Sähkötyöntekijät ry

sunnuntaina 26.3.2017 klo 9.00

työntekijäin ammattiosasto ry

meenlinnansahkotyontekijat.fi

hinta, jäsen 30 euroa, avec 60 eu-

Tulevat kokoukset vuonna 2017:

alkaen. Paikkana JHL Kotiniemen

roa. Mukaan mahtuu 50 ensimmäi-

23.2. 60 v., 30.3. kevätkokous,

maja Alasenjärvellä (Kotiniemenku-

Sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina 1.4.2017 Forssan

022 Lappeenrannan Seudun

seksi ilmoittautunutta. Osasto mak-

27.4. ja 1.6. klo 18.00 Sibeliusbu-

ja 31, 15230 Lahti). Kaikki perhei-

järjestöjentalolla, Kuhalankatu 17.

Sähköalantyöntekijät ry

saa majoituksen ja linja-autokulje-

levardi 36, Raksan toimisto, Porvoo.

neen tervetulleita mukaan pilkki-

Kokouksen jälkeen ruokailu ravinto-

Pilkkikilpailut yhdessä LAP:n

tuksen, mikäli ainakin 15 henkilöä

Tervetuloa!

mään tai kannustamaan! – Hallitus

la Martinassa. Tervetuloa! – Hallitus

kanssa. SAK:n Lappeenrannan

ilmoittautuu retkelle. Matkaan lähde-

paikallisjärjestö ry:n pilkkikilpailut

tään 24.3. aamupäivällä ja takaisin

049 Helsingin Sähköalan-

jestetään syksyllä 2017. Jorma Il-

011 Tampereen Seudun

pidetään su 12.3.2017 klo 9.45

lähdetään 26.3. puolelta päivin. Il-

työntekijät ry

moniemi tekee juhlan kunniaksi

Sähköalantyöntekijät ry

alkaen Taipalsaarella, Kirkkoseläl-

moittautuminen alkaa 15.12.2016.

Eläkeläisten ja työttömien jaoston

historiikin osastostamme. Pyydäm-

Osaston perinteiset pilkkikilpailut

lä. Kokoontuminen ja ilmoittau-

Toivomme runsasta osanottoa. Il-

kokous 27.2.2017 klo 13.00 osas-

me teitä auttamaan Jormaa historii-

järjestetään 12.3.2017 vanhaan to-

tumiset seuratalo Väinölän park-

moittautumiset 19.2.2017 mennes-

ton toimistolla Paasivuorenkatu 2 C,

kin teossa lähettämällä kuvia, ker-

tuttuun tapaan Ensilässä Näsijär-

kialueella (osoite: Kirkonranta-

sä Markus Backmanille. Mieluiten e-

4. kerros. Tule sinäkin juttelemaan

tomuksia, muistoja yms. osaston

ven jäillä. Tiedossa kilpailua reilul-

tie 2, Taipalsaari). Kilpailuaika klo

mail markus.backman(at)fortum.com

ja tapaamaan vanhoja tuttuja sekä

toimintaan liittyen vuosien varrel-

la meiningillä. Kilpaillaan sarjois-

10.00–13.00, meno- ja paluuaika

tai 010 455 3154.

nauttimaan pullakahvista ennen ko-

ta, Jorma Ilmoniemi, puh. 040 586

sa: yleinen, nuoret ja naiset. Paikan

15 minuuttia. Kaiken kalan kilpai-

kousta. Kokouksessa kerrotaan toi-

2898, osaston nettisivujen kautta

päällä pientä tarjottavaa vanhaan

lu, kuhan alamitta kalastusasetuk-

026 Jyväskylän Sähköalan-

minnastamme ja otamme vastaan

viisysi.sahkoliitto.fi tai osaston toi-

malliin. Kilpailun jälkeen sauna

sen mukainen 42 cm. Ei osallis-

työntekijät ry

uusia ehdotuksia tulevasta. Terve-

mistolle maanantaisin klo 16.30 –

lämpimänä. Aloitellaan kilpailut klo

tumismaksua. Sarjat: nuoret, nai-

Osaston sääntömääräinen kevätko-

tuloa!

18.00 tai Anssi Tarvainen, sähkö-

9.00, lopetusaika noin klo 14.00

set, miehet, miesveteraanit +55

kous 7.3.2017 klo 18.30 osas-

nurkilla. Ei ennakkoon ilmoittau-

v. Suurimman tuloksen pyytänyt

ton toimistolla, Vapaudenkatu 79

056 Ikaalistenseudun

tumista eli paikan päälle vain, mu-

voittaa LAP:n pilkkimestaruuden.

A. Esillä sääntöjen kevätkokoukselle

Sähkötyöntekijät ry

kaan voi ilmoittautua alkamisajan-

Myös suurin kala palkitaan. Kil-

määräämät asiat. – Hallitus

Osaston sääntömääräinen kevät

065 Iisalmen Sähköalan-

kohdan jälkeenkin. Tervetuloa pilk-

pailun ja palkintojenjaon

kokous pidetään lauantaina

työntekijät ry

kimään! – Vapaa-ajan jaosto Yli-So-

jälkeen LAP tarjoaa osallistujil-

JAP:n kanssa pidetään la 18.3.2017

11.3.2017 klo 10.00 Ikaalisten

Osasto järjestää jäsenilleen ja puo-

mero p. 050 4684 585.

le keittolounaan Ravintola Pölk-

klo 9.00–13.00. Ilmoittautuminen

seurakunnan rantasaunalla osoittees-

lisoille virkistysmatkan Kolille

ky-baarissa (keittolounas sisäl-

alkaa klo 8.00. Paikkana Alban ranta

sa Koivikontie 54, Ikaalinen.

8.–9.4.2017. Linja-auto Iisalmes-

ma maanantaina 20.3. Pyynikinhar-

tää hernekeiton, leivän ja juoman

ja Jyväsjärvi. Osasto maksaa osallis-

Esillä sääntömääräiset asiat ja muut

ta la klo 9.00, paluu su klo 15.00.

julla. Kokoontuminen Pyynikin nä-

sekä jälkiruuaksi pannaria ja kah-

tumismaksun. Kireitä siimoja!

esille tulevat asiat sekä käsitellään

Osasto kustantaa matkat, majoi-

kötornin luona klo 12.00.

via). Osaston sarjat: miehet, nai-

– Hallitus

osaston 60-vuotisjuhlia, jotka ovat

tuksen 2 h huoneissa Break So-

22.4.2017 Käenkoskikeskuksessa

kos Hotel, kylpylän tai rinnelipun

Veteraanijaoston ulkoilutapahtu-

Perinteinen pilkkikilpailu yhdessä

set, nuoret alle 18 v. Suurin kala

Osaston 059 60-vuotismatka jär-

posti anssi.tarvainen86(at)gmail.
com. – Hallitus

016 Haminan Sähköosasto ry

palkitaan. Tiedustelut: Asko Karp-

029 Kouvolan Sähkötyöntekijäin

Parkanossa. Kokouksen jälkeen pe-

ja illallisen. Omavastuu 20 €/hlö,

Sääntömääräinen kevätkokous

panen p. 050 524 2056 tai säh-

Osasto ry

rinteiset pilkkikisat koko perheelle.

myös avec maksetaan osaston tilille

15.3.2017 klo 18.00. Hallitus jo

köpostitse asko.karppanen(at)

Kevätkokous pidetään perjantai-

Sarjat: miehet, naiset ja nuoret. Pilk-

FI06 5068 0620 2442 75. Paik-

klo 17.30. Kokouspaikkana toimii

gmail.com.

na 10.3.2017 klo 18.00 Ässä-

kikisat alkavat klo 12.00 ja pilkki-

koja rajoitetusti. Ilmoittautuminen

tornissa, Ilmarinkuja 3. Kokouk-

aika kaksi tuntia. Tervetuloa! – Hal-

13.3.2017 mennessä p. 044 2704

8.00–15.00 urakkamääräykset,

sessa käsitellään sääntömääräi-

litus

065/Jarkko.

työmaasopimuksen asiat, kär-

set asiat. Ruokailuun sitova il-

018 Hämeenlinnan

kimiestehtävät jne., la 1.4. klo

moittautuminen 1.3.2017 men-

057 Etelä-Pohjanmaan Sähköalan-

067 Kokkolan Seudun

Sähkötyöntekijät ry

8.00–15.00 urakanlaskentaa kä-

nessä, puh. 040 809 7029 tai

työntekijäin osasto ry

Sähköalantyöntekijät ry

Pilkkikilpailut ja ulkoilupäivä Hä-

sin. Tiedustelut/ilmoittautumi-

kouvolansahkotyontekijat(at)gmail.

Volttipäivät Rovaniemellä 25.–

Kevätretki Tallinnaan 21.–

meenlinnan Alajärvellä 11.3.2017.

nen 1.3.2017 Jani Herranen, p.

com. Tervetuloa! – Hallitus

26.3.2017, lähtö perjantaina

23.4.2017. Matkan hinta 60 €.

Kokoontuminen ja ilmoittautumi-

040 903 1363.

24.3.2017 Seinäjoelta. Omavastuu

Hintaan kuuluu matkat ja yöpymi-

036 Kuopion Sähköalan-

30 euroa. Sitovat ilmoittautumiset

set kahden hengen huoneissa Tal-

Varuskuntakerho, Kadettikoulunkatu 3, Hamina. Tervetuloa! – Hallitus

nen klo 8.30 Tervaniemen kohdal-

Osaston kurssit: la 18.3. klo

Osaston kevätkokous pidetään

la. Kilpailuaika klo 9.00–13.00.

19.4.2017 klo 18.00 osaston ko-

työntekijät ry

sihteerille viimeistään 23.1.2017

link City -hotellissa Tallinnan kes-

Joukkuekilpailu 3-henkisin joukku-

koushuoneella Väinölänkatu 25.

Ammattiosasto järjestää jäsenilleen

hannunlaatikko(at)gmail.com. Paikat

kustassa. Viimeinen ilmoittautumis-

ein, kerää porukka työpaikaltasi ja

Käsiteltävinä asioina mm. sääntö-

opinto- ja virkistysmatkan Tallinnaan.

täytetään ilmoittautumisjärjestykses-

päivä 17.3. Ilmoittautumiset sähkö-

tulkaa kisaamaan! Kirjauttakaa fir-

määräiset asiat sekä muut esille

Ajankohta 21.–23.4.2017, majoi-

sä. Tarkemmat aikataulut ja lisätie-

postilla osoitteeseen sihteeri67(at)

manne nimi kiertopalkintoon! Myös

tulevat asiat. Kahvitarjoilu.

tus hotelli Virussa 2 hh. Osaston tuki

dot ilmoitetaan myöhemmin. Lisätie-

gmail.com tai Jarkko Kolppaselle

100 €/lähtijä. Hinta tarkentuu läh-

toja tapahtumasta www.volttipaivat.

tekstiviestillä numeroon 050 549

fi/ – Hallitus

8875. Lisätietoja osaston kotisivuil-

yksilökilpailu! Jälkipelit, pikkusuolaista ja palkintojenjako kodalla. Li-

024 Varkauden Sähköalantyönte-

tijämäärän mukaan ollen esim. 20

sätiedot: rauno.vuorinen(at)ssab.

kijäin Ammattiosasto ry

lähtijällä 318 €. Sitovat ilmoittautu-

com tai p. 040 522 3628.

Osaston sääntömääräinen ke-

miset ja lisätiedot 044 553 9871/

058 Joensuun Sähkö-

vätkokous ravintola Amandassa

Ilpo.

alantyöntekijät ry

076 Vaasan Sähköalan-

Nyt teatteriretkelle Kuopioon! Osas-

työntekijät ry

Kevätkokous toimistolla (Arvi

ta. Paikkoja rajoitetusti.

Karistonkatu 3 A 8, Hml) ke

29.3.2017 klo 18.00. Kokoukses-

29.3.2017 klo 18.00. Käsitellään

sa käsitellään sääntöjen sille mää-

037 Satakunnan Energia-alan

ton hallitus on päättänyt, että tänä

Osaston sääntömääräinen kevätko-

vuoden 2016 toiminta ja talous.

räämät asiat. Kokouksen jälkeen

ammattilaiset ry

keväänä teatteriretki järjestetään

kous pidetään Sokos Hotel Royalin

Lammin Säästöpankki esittäytyy.

ruokailu. Tervetuloa! – Hallitus

Osaston sääntömääräinen kevätko-

Kuopioon. Esityksenä on musikaali

tiloissa, Hovioikeudenpuistikko 18

kous pidetään 24.3.2017 klo 17.00

Annie Mestariampuja. Retken ajan-

perjantaina 10.3.2017 klo 18.00.

025 Loviisan Sähköalan-

Soma Sauna & Jacuzzi -tiloissa, Vä-

kohta on la–su 25.–26.3.2017. Läh-

Tervetuloa!

na 5.5.2017 klo 16.00 alkaen Va-

työntekijäin Ammattiosasto ry

hälinnankatu 21, 28100 Pori. Il-

tö Joensuun linja-autoasemalta klo

najan parvella osoitteessa Vanajan-

Sääntömääräinen kevätkokous pi-

moittautumiset osallistumises-

10.00. Paikkoja on varattu 50 kpl,

kan Tampereelle pe–la 31.3.–1.4.

tie 10, hissillä viidenteen kerrok-

detään ravintola Bellan kabinetis-

ta 16.3.2017 mennessä numeroon

ja ne täytetään varausjärjestyksessä.

Lähtö junalla perjantaina aamul-

seen. Pöytälätkän lisäksi voimme

sa Loviisassa torstaina 9.3.2017

044 701 2375. – Hallitus

Ilmoittautuminen 5.3.2017 mennes-

la, ja Vaasaan palataan lauantai-

seurata peliä Suomi–Valko-Venäjä

klo 17.00 alkaen. Esillä sääntöjen

sä. Maksu osaston tilille 10.3.2017

na, aikataulu tarkentuu myöhem-

klo 16.15 alkaen. Jäsenet tervetu-

kevätkokoukselle määräämät asi-

042 Valkeakosken

mennessä. Jäsen 30 € ja seuralai-

min. Osasto järjestää yöpymisen ho-

loa hienon jääkiekkotunnelman pa-

at, mm. tilinpäätös vuodelta 2016

Sähköalantyöntekijät ry

nen 50 €. Tili: FI46 5770 0540

tellissa. Matkalla tutustutaan toi-

riin ison screenin ääreen! Ruokaa,

ja vastuuvapauden myöntäminen.

Osaston sääntömääräinen kevätko-

1498 19. Lisätietoa ja varaukset

siin osaston jäseniin ja mahdolli-

juomaa ja sauna tarjolla! Lisätiedot

Kokouksen jälkeen ruokailu! Jä-

kous pidetään torstaina 30.3.2017

Kari Heinonen, p. 050 454 7319.

sesti vieraillaan Sähköliiton kontto-

ja ilmoittautumiset tarjoiluiden riit-

senet tervetuloa kokoukseen! –

klo 17.30 uimahallin kokoustiloissa

tävyyden takaamiseksi 24.4.2017

Ammattiosaston hallitus

Valkeakoskella. Esillä sääntömääräi-

059 Lahden Sähköalan-

osallistujille myöhemmin. Sitovat

set asiat ja muut esille tulevat asiat.

työntekijät ry

ilmoittautumiset 12.3. mennessä

Tervetuloa! – Hallitus

Osasto 059 järjestää pilkkikilpailut

maksamalla osallistumismaksu 20

Tervetuloa iltapalalle! – Hallitus
Pöytälätkäkilpailut perjantai-

mennessä: rauno.vuorinen(at)ssab.

Osasto järjestää matkan jäsenil-

com tai tekstarilla 040 522 3628.

leen puolisoineen Volttipäiville Ro-

20
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Osasto järjestää jäsenilleen mat-

rilla. Tarkempi ohjelma ilmoitetaan

€ osaston tilille FI81 1187 3000
6042 53 (Nordea). Kirjoita viestikenttään Tampere + oma nimi. Lisätietoja: Kristian Rönnholm, p.
050 5749229.
094 Raahen Sähkömiehet ry
Kevätkokous. Paikka: toimitilat Ratsukatu 5 E, Raahe. Aika:
25.4.2017 klo 19.00. Asiat: tilinpäätös, tili- ja vastuuvapauden
myöntäminen, toimintakertomus.
Tervetuloa! – Hallitus
100 Järvenpään Sähköalantyöntekijät ry
Pilkkikisat, uusi ajankohta! Lauantaina 1.4.2017 klo 10–15 Sähköliiton lomakeskus Kaarniemi, Kotka. Majoitus perjantaista
31.3. sunnuntaihin 2.4. mökeissä ja huoneissa (uudet suihkut!).
Omat makuupussit/vuodevaatteet!
Osasto ruokkii kaikki & tarjoaa
miedot kisavirvokkeet! Ilmoittaudu maaliskuun 15. päivään mennessä p. 045 632 8758 / sihteeri Pena.
Osaston kevätkokous 5.4.2017
klo 18.30 Scandic Järvenpää,

132 Pietarsaaren sähkötyöväen

tissa Sysmässä. Kokouksessa käsi-

Asema-aukio 1. Käsitellään sään-

ammattiosasto – Jakobstads elekt-

tellään sääntöjen määräämät asiat

töjen määräämät asiat. Kokouksen

riska arbetares fackavdelning ry

sekä osaston purkamisasiaa. Terve-

jälkeen päivällinen. Info: 045 632

Osasto järjestää kevätkokouksen per-

tuloa! – Hallitus

8758, sihteeri.

jantaina 7.4.2017 Sanni´s kök -ti-

Osaston pilkkikisat järjestetään

ONNEA VOITTAJALLE!
Kotkan sähköalantyöntekijäin ammattiosasto ry. päätti vauhdittaa syk-

loissa. Osoite Solkullavägen 65,

Sysmän Ilolassa 18.3.2017 klo

syn edustajiston vaalin äänestystä arpomalla 500 euron palkinnon

101 Ylivieskan Sähköalan

68600 Pietarsaari. Ohjelma: klo

9.00 alkaen. Kokoontuminen Ilo-

vaalissa äänestäneiden osaston jäsenten kesken.

osasto ry

18.00 kokous, klo 19.00 sauna ja

lantien päässä olevalla rantasaunal-

Osasto järjestää virkistysmat-

klo 21.00 ruokailu. Ilmoittautumi-

la. Tervetuloa! – Hallitus

kan helatorstain aikaan 25.–

set viimeistään 29.3.2017 puh.

28.5.2017 Tallinnaan. Ylivies-

050 560 0297 tai 050 390 1480.

kasta lähtö ja paluu. Hinta 268

ole aikaisemmin ollutkaan arpajaismenestystä.
166 Vaasan Sähkömiehet ry

konlopun majoituspaketti. Majoituspaketin voitti kehnosta arpajaismenestyksestään kertonut Juhani Koivula.

146 Kannuksen Seudun

tiistaina 28.2. klo 16.30–17.30

puoliset tervetulleita mukaan. Il-

Sähköalantyöntekijät ry

osaston toimitilasta Ay-keskus, Ho-

moittautuminen ja lisätiedot ari-

Kevätkokous torstaina 16.3.2017

vioikeudenpuistikko 18 sisäpiha. 1

pekka.visuri(at)kotinet.com tai p.

klo 18.00 Grilli pizzeria Kannus Cor-

kpl/jäsen, muista ottaa jäsenkort-

040 180 8583. Ilmoittautuminen

ner. Kokouksessa käsitellään sääntö-

ti mukaan!

helmikuun loppuun mennessä!

määräiset asiat. Osasto tarjoaa ruu-

104 Saarijärven Sähköalan-

Syyskokouksen osallistujien kesken arvottiin Kaarniemen talvivii-

Teatterilahjakortit noudettavissa

€/henkilö, ja myös osaston ulko-

an. Tervetuloa! – Hallitus

Arvonnan voitti Juhani Koivula. Palkinto luovutettiin hänelle osaston syyskokouksessa. Voittaja kiitti palkinnosta ja totesi, ettei hänellä

Onnea kaksoisvoittajalle ja kiitos kaikille vaaleissa äänestäneille.
Äänestyksen tuloksena osastomme jäsen Timo Kiukas valittiin sähköliiton edustajiston jäseneksi.

Sähköliiton Volttipäivät Rovaniemellä 25.–26.3.2017. Jos olet
lähdössä Volttipäiville, niin ota yh-

työntekijät ry

161 Energia-alan työntekijät ry

teyttä lisätietojen saamiseksi. Pasi

Kevätkokous Summassaares-

Sääntömääräinen kevätkokous pi-

Karhunmaa, p. 050 505 4387,

sa 9.3. klo 18.00, ruokailu klo

detään pe 28.4.2017 Silja Euro-

Markku Kristo, p. 040 352 3285.

17.00 alkaen. Esillä sääntömää-

palla klo 18.30 alkaen. Käsitellään

– Hallitus

räiset asiat.

sääntömääräiset ja muut esille tulevat asiat. Kokouksen jälkeen ristei-

166 Vasa Elarbetare rf

106 Savon Sähköalan-

ly jatkuu ruokailun ja hauskanpidon

Presentkort till Vaasan teatteri kan

työntekijät ry

merkeissä. Laiva lähtee kohti Tallin-

avhämtas vid avdelningens utrym-

Sääntömääräinen kevätkokous pi-

naa Länsisatamasta klo 18.30, pa-

men tisdagen den 28.2. kl. 16.30–

detään to 16.3.2017 klo 18.00

luu seuraavana päivänä klo 16.00.

17.30 FF-centralen, Hovrättsespl.

Ravintola Kokkipoika, Leväsentie

Olemme varanneet 30 kahden hen-

18. 1 st/medlem. Kom ihåg att ta

23, Kuopio. Kokouksessa käsitel-

gen hyttiä, buffet-illallisen, aami-

med medlemskortet.

lään sääntöjen mukaiset asiat ja

aisen sekä buffet-lounaan lauan-

Om du är på väg till Elektriker-

muut ajankohtaiset asiat. Kokouk-

taille. Omavastuu jäseneltä 40 €

förbundets Volttipäivät i Rovanie-

sen yhteydessä ruokailu. Tervetu-

ja avecilta 80 €. Ilmoittautumi-

mi 25.–26.3.2017, ta då kontakt

loa! – Hallitus

set 31.3.2017 mennessä Harri Kor-

för mer info, Pasi Karhunmaa, tfn

pi 040 4854 025 ja Teemu Kinnu-

050 505 4387, Markku Kristo, tfn

123 Länsi-Suomen tietoliikenne-

nen 040 3537 259 tai osaston net-

040 352 3285. – Styrelsen

alan ammattilaiset ry

tisivuilla www.osasto161.fi

Osaston kevätkokous Härmässä

Sähköliiton osastot alueittain

perjantaina 17.3.2017 klo 18.00.

165 Päijänteen Sähköalan-

löydät osoitteesta: www.sahko-

Kevätkokousasiat. Ruokailu. Salis-

työntekijät ry

liitto.fi/sahkoliitto/organisaatio/

sa tanssittaa Souvarit. Tervetuloa!

Osaston kevätkokous pidetään

osastot_alueittain

– Hallitus

9.3.2017 klo 18.00 Ravintola Uo-

Ammattiosaston puheenjohtaja Esa Sakki onnittelee Juhani Koivulaa.
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ELLEDNINGEN

Kollektivavtalsshopping måste bekämpas
M

odeflugan under början av

ledes hör till kollektivavtalet inom

beroende på företag. På VR Track

medlemmar som arbetar i bran-

kerförbundet inför kommande ut-

året verkar vara kollektivav-

elektrifierings- och elinstallations-

Oy iakttas järnvägsbranschens kol-

schen omfattas av kollektivavtalet

maningar!

branschen.

lektivavtal, på Destia Rail Oy utförs

och arbetsfred.

talsshopping bland arbetsgivarna. I
skydd av organisationsfriheten by-

elarbetena inom ramen för jord-

ter företagen arbetsgivarförbund i







och vattenbyggnadsbranschens kol-



syfte att skaffa sig ett förmånligare











lektivavtal, på Eltel Networks Oy

I år är det kommunalval. Valdagen

kollektivavtal för företaget att följa

Elektrikerförbundet har förhand-

tillämpas kollektivavtalet för En-

Under två veckoslut i februari ord-

för kommunalvalet är den 9 april,

i arbetarnas anställningar. Tekno-

lat kollektivavtalet inom elektri-

ergi–ICT–nätverkets kollektivavtal

nades utbildningsevenemang för

och förhandsröstningen 29.3–4.4.

logiindustrin utför ett starkt med-

fierings- och elinstallationsbran-

som Elektrikerförbundet förhand-

medlemmarna i Elektrikerförbun-

Kandidatnomineringen utgår i slu-

lemsrekryteringsarbete med inrikt-

schen med Elektrotekniska arbet-

lat fram.

dets representantskap, styrelse och

tet av februari.

ning mot medlemsföretag inom

sgivare STTA rf och Servicebran-

Elektrotekniska arbetsgivare STTA

schens arbetsgivare PALTA rf. Avta-

rf och har som syfte att utmana

let omfattar över 10000 elektriker.

Medlemmar i Elektrikerförbun-

direktioner. Deltagarna fick stu-

Elektrikerförbundet stöder alla

det arbetar i alla dessa företag.

dera förenings-, mötes- och för-

medlemmar som ställer upp i va-

Elektrikerförbundets medlemmar

handlingsverksamheten samt eko-

let. Vi har reserverat ett stödkapital

som arbetar på VR Track och Des-

nomiska spörsmål. Syftet är att

på 8 000 euro. Stöd beviljas enligt

Elektrikerförbundets förhandlade

Ur förbundets synvinkel är Tek-

kollektivavtal inom elektrifierings-

nologiindustrins verksamhet ett all-

tia Rail befinner sig i ett så

ge förbundets beslutsfattare or-

ansökan mot utgiftsverifikat. Kan-

och elinstallationsbranschen.

varligt angrepp i syfte att rubba

kallat avtalsfritt läge, eftersom

dentliga verktyg för sin aktivitet

didaterna kan också få spaltutrym-

Elektrikerförbundets avtalsrättighe-

Elektrikerförbundet inte är av-

i förbundets verksamhet och be-

me i vår medlemstidning Vasama.

selarbeten har anslutit sig till Tek-

ter och försvaga branscharbetarnas

talspart i de kollektivavtal som

slutsprocess samt för att utveckla

Du hinner ännu med, jag uppmunt-

nologiindustrin och de meddela-

arbetsvillkor. Jag önskar nu en kon-

tillämpas i dessa företag.

verksamheten.

rar alla Elektrikerförbundets med-

de oss att de kommer att byta kol-

struktiv diskussion med Teknolo-

Med hänsyn till konkurrenslä-

Mer än 120 medlemmar av re-

lemmar att ställa upp som kandi-

lektivavtalet som skall följas i fö-

giindustrin rf såsom med de övriga

get mellan alla företag i branschen

presentantskapet, styrelsen och di-

dat i kommunalvalet och vara med

retaget. Elektrikerförbundet för-

arbetsgivarorganisationerna för be-

och även med tanke på elbran-

rektionerna deltog i evenemangen.

om att påverka besluten i hem-

handlade med företagen och skrev

kämpning kollektivavtalsshopping.

schens yrkespersonal vore det än-

I anslutning till direktionsmedlem-

kommun.

damålsenligt att det kollektivavtal

marnas utbildning ordnades även

som Elektrikerförbundet förhand-

organiseringsmöten och valdes kol-

lat fram skulle tillämpas i alla el-

lektivavtalsdelegationer. Jag öns-

Några företag som utför fartyg-

under hängavtal med dem att fortfarande följa kollektivavtalet inom







elektrifierings- och elinstallationsbranschen. Elektrikerförbundet an-

El- och säkerhetsanläggningsarbe-

och säkerhetsanläggningsarbeten i

kar alla invalda och kursdeltaga-

ser att fartygselarbeten är nybygg-

te i järnvägsbranschen utförs inom

järnvägsbranschen oavsett företag.

re en givande fyraårsperiod, entu-

nadsarbete inom industrin och så-

ramen för flera olika kollektivavtal

Då skulle alla Elektrikerförbundets

siasm och energi att leda Elektri-
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Os ta s ähkötar vi kkeet
s u o r a a n verkkokaupastamme
www .finnparttia.fi

Voit myös noutaa tai tilata
puhelimella tai sähköpostilla.
Yli 6000 m² noutohallimme on
avoinna ma-pe kello 8-16.

Käytä hyödyksi valttejamme:
edulliset hinnat
suuret varastomäärät
nopeat ja varmat toimitukset

F innpart t i a
ähkötukku

Noutohalli
P uh
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Joutnantie 76, 25500 Perniö,

02 72 72 00, myynti@finnparttia.fi
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Petri

Push-in Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

IP67

TEE ALOITE JA OTA KÄYTTÖÖN!

Markkinoiden kattavin
liitäntäjärjestelmä
•
•
•
•
•

Tärinänkestävä
Eristetty vapautuspainike
Erittäin nopea kytkeä ja irrottaa
Turvallinen, ei sähköiskuja
Patentoitu teknologia

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

© PhoEnix ConTaCT 2017
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Storm XL+ S3

Sievin talviuutuus ei jätä ketään kylmäksi!
Storm on oikea valinta sinulle, joka haluat metallittoman vaihtoehdon talveen! Tekstiilinaulasuoja ja komposiittivarvassuoja pitävät jalkasi turvassa ja tekevät saappaista kevyet käyttää. Tässä uutuustuotteessa on
Thinsulate™ kylmäneristys, joka yhdessä lämpimän vuorin ja alumiinihuopapohjallisten kanssa takaavat, että
jalkasi pysyvät lämpiminä talvipakkasilla.

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