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ILMAN SAUMOJA
Esittelemme nyt uuden JALAS® S-Sport-turvajalkineen!
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urheilullista, joustavaa ja käytössä mukavaa turvajalkinetta. Malli on ensimmäinen,
jossa on käytössä ergonomisen käyttömukavuuden ja tinkimättömät
suojausominaisuudet yhdistävä saumaton päällinen.
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SÄHKÖJOHTO

Työttömyysturvaa
rukataan edelleen
VASAMA 4

S

uomen hallitus teki 200 mil-

sellaisenaan asetti ammattilii-

taustalla on vaalien tuominen lä-

jestettyjä Volttipäiviä suosi hieno

joonan euron leikkaukset

tot jäsenineen sietokyvyn äärira-

hemmäs ammattiosastoja ja sa-

sää. Pilkkikilpailuissa kalaa nou-

hallitusohjelman perusteella työt-

joille. Nyt hallitus koettelee työn-

malla myös jäseniä. Esityksissä

si jäälle reilusti, hiihtokilpailus-

tömyysturvaan kuluvan vuoden

tekijäpuolen kärsivällisyyttä syyl-

kiinnitettiin huomiota myös sii-

sa suksi luisti, suopunginheitossa

alusta lukien. Nämä muutokset

listämällä ja rankaisemalla työt-

hen tosiseikkaan, että nykymuo-

ja kaapelinvedossa kilpailtiin in-

eivät sisältyneet kilpailukykyso-

tömiä. Työllisyys paranee uusi-

toisella toimintatavalla toteutet-

nokkaasti.

pimukseen. Sen sijaan oli sovit-

en työpaikkojen myötä, ei työttö-

tuna vaali kuormittaa kohtuut-

Elbranschernas

tu, että työttömyysturvaa ei enää

myysturvan leikkauksilla.

tomasti liiton henkilöresursseja,

ti antoisia keskusteluja niin aktii-

fackförbund rf.

heikennetä. Tästä huolimatta

mikä on aina poissa varsinaisesta

vien kuin veteraanienkin kanssa.

Postiosoite: PL 747

hallitus suunnittelee työttömyys-

myös työnantajapuolen tulee nyt

perustehtävästämme, jäsentem-

Lisäksi Volttipäivien illallinen tar-

33101 Tampere

turvaan uusia heikennyksiä.

täyttää oma osansa kilpailukyky-

me edunvalvontatyöstä.

josi mahtavia pohjoisen herkkuja

Kannen kuvassa osasto 004:n
Jaakko Vähäkuopus, Marko Kerola
ja Esa Laukkanen.
Kuva: Emmi Kallio

Julkaisija:
Sähköalojen ammattiliitto ry

Puhelin: 03 252 0111

Niin Suomen hallituksen kuin

Hieno kevättalvinen sää siivit-

Hallituksen luonnostelemas-

sopimuksesta ja käyttää työnte-

sa mallissa työtöntä rangaistaan

kijöiltä työnantajille siirretyt mil-

ten pohjalta tulee myös se, tarvit-

vasamalehti@sahkoliitto.fi

tilanteessa, jossa hän ei ole ol-

jardit tutkimukseen ja tuotekehi-

semmeko jatkossa nykyistä vaa-

vät järjestäneitä ammattiosasto-

etunimi.sukunimi@sahkoliitto.fi

lut yhtä työssäoloehdon täyttävää

tykseen, suomalaisten työpaikko-

liliittoihin perustuvaa vaalitapaa

ja pyyteettömästä työstä ja ahke-

Päätoimittaja: Sauli Väntti

viikkoa työssä edellisen 65 työt-

jen säilyttämiseen ja uusien luo-

vai olisiko jokin muu edustajiston

roinnista!

Vastaava toimittaja: Riitta Kallio

tömyyspäivän aikana tai vaihto-

miseen.

valintatapa parempi, nykyaikai-

Faksi: 03 252 0210
Sähköpostiosoite:

Toimittaja, vs: Minna Järvenpää
Ulkoasu ja taitto: Jari Mattila

ehtoisesti työllistymistä edistävis-

Pohdittavaksi osastojen esitys-

Kiitän lämpimästi Volttipäi-

sempi ja jäsenistöämme innoit-

sä palveluissa riippumatta siitä,

EDUSTAJISTO KESKUSTELEE

Palkansaajalehdet –

onko työtä tai palveluita tarjolla.

MARRASKUUSSA PÄÄTTÄJIEN

Löntagartidningar

Tässä tilanteessa työttömän työt-

VALINTATAVASTA

malleja marraskuun kokoukses-

PALE ry:n jäsen

tömyysturvaa leikattaisiin kolmen

Marraskuussa 2016 liiton edus-

saan. Vaikka odottelemme vielä

kuukauden ajanjaksolta. Heiken-

tajisto käsitteli kahdelta eri am-

lämpimän kevään ja kesän alka-

voston määrittelemää hyvää journa-

nysten valmistelu on tosin vielä

mattiosastolta tulleet esitykset

mista, marraskuu tulee valitetta-

listista tapaa.

kesken. SAK ei ole mukana tässä

koskien edustajiston vaalien jär-

van nopeasti. Tämän vuoksi Säh-

valmistelussa.

Noudatamme Julkisen sanan neu-

pöydän täydeltä.

tavampi.
Edustajisto käsittelee näitä

jestämistapaa. Edustajisto päät-

köliiton järjestötiimissä valmistel-

Valmistelussa olevat heiken-

tikin, että kuluvan vuoden aikana

laan asiaa täydellä höyryllä.

nykset ovat toteutuessaan selke-

valmistellaan vaihtoehtoisia mal-

2,25 €/pmm

ästi kilpailukykysopimuksen vas-

leja toteuttaa Sähköliiton edusta-

HIENOT VOLTTIPÄIVÄT

Neliväri-ilmoitukset

taisia, eli työttömyysturvaa hei-

jiston vaali.

ROVANIEMELLÄ

SAULI VÄNTTI

3,00 €/pmm

kennetään. Kilpailukykysopimus

Maaliskuussa Rovaniemellä jär-

Sähköliiton puheenjohtaja

Painopaikka: Sanomala, Vantaa
Ilmoitushinnat tekstisivulla:
Mustavalko

Ammattiosastojen esitysten

Työpaikkailmoitukset ja
ammattiosastot -50 %
Mainostoimistoalennus -15 %
Ilmoitusmyynti:
Ekamedia/Tmi Emmi Kallio
Kalevanpuistotie 21 B 56
33500 Tampere
Puhelin: 044 344 4414
emmi.kallio@ekamedia.net
Lehden tilaushinta:
30 €/vsk kotimaa
40 €/vsk ulkomaat

SÄHKÖALOJEN
AMMATTILIITON
JÄSENLEHTI.
Perustettu 1957
Lehti ilmestyy
10 kertaa vuodessa.
Seuraava Vasama ilmestyy
26.5.2017
Aineistot 15.5. mennessä.
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Synkkä sähköpalovuosi
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Sähköpalojen musta vuosi:
16 palossa kuoli 21
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin tilastoihin tuli vuonna
2016 ikävä piikki: sähköpaloissa kuoli yhteensä 21 ihmistä,
kun viime vuosina keskimääräinen määrä on ollut 15. Kuolleet
menehtyivät 16 palossa, joista kahdessa menehtyi yhteensä
viisi lasta.

Y

leisimmin sähköpalot syttyivät

taessa. Jos sähköasennuksissa tai

liedestä ja kiukaasta. Yleisin

laitteiden toiminnassa ilmenee jo-

palon aiheuttaja on lieden unohtu-

tain poikkeuksellista tai laitteis-

minen päälle tai sen kytkeytyminen

ta tulee outo käry, kannattaa ot-

vahingossa päälle, jolloin liedel-

taa yhteyttä sähköalan ammattilai-

lä oleva ruoka tai palava materiaa-

seen. Asennusten kunto on syytä

li syttyy tuleen. Kiukaasta syttyneen

tarkistuttaa sähköammattilaisella

palon aiheuttaa yleensä pyykin kui-

esimerkiksi 15 vuoden välein.

vattaminen kiukaan yläpuolella tai

Tukes muistuttaa, että kiintei-

se, että kiukaalla on sinne kuulu-

tä asennuksia ja sähkölaitteiden

mattomia esineitä.

korjauksia saavat tehdä vain säh-

Sähköpalo tarkoittaa tulipaloa,

köalan ammattilaiset, jotka löyty-

joka saa alkunsa sähkölaitteesta

vät sen ylläpitämästä rekisteris-

tai -laitteistoista. Kaikkiaan pelas-

tä osoitteessa: rekisterit.tukes.fi >

tustoimi kirjasi viime vuonna 2660

Toiminnanharjoittajat.

sähkölaitteista tai asennuksista syttynyttä tulipaloa.

VAROITIN JOKA 60 NELIÖLLE
Suomessa on palovaroitinpakko,

ASENNUKSET SYYNIIN

jonka mukaan jokaisessa kodissa

15 VUODEN VÄLEIN

ja joka kerroksessa tulee olla yksi

Oikea toiminta ja huolellisuus sääs-

varoitin 60 asuinneliötä kohden.

tävät sähköpaloilta. Sähkölaittei-

Silti useissa sähköpalokuolemissa

ta tulee käyttää ohjeiden mukaises-

huoneistossa ei ole ollut varoitinta.

ti, eikä niitä saa jättää ilman valvontaa.

Varoitin auttaa havaitsemaan
palon riittävän ajoissa. Aikaa huoneistosta poistumiseen on palossa vain minuutteja, koska myrkyl-

ka voivat kuumetessaan syttyä. On

liset palokaasut tappavat hyvin no-

myös varmistuttava, ettei kumman-

peasti.

kaan päälle pääse putoamaan tava-

Nykymääräysten mukaan uudis-

roita, jotka voivat syttyä. Lieteen on

rakennuksiin tulee asentaa huo-

myös saatavilla turvalaitteita, jotka

neistokohtaiset sähköverkkoon lii-

katkaisevat virran.

tetyt palovaroittimet, joiden virran-

Sähkölaitteet ja -asennukset tulee pitää kunnossa ja huoltaa tarvit-

Kuva: EMMI KALLIO

Liedelle tai kiukaalle tai niiden
lähelle ei saa jättää tavaroita, jot-

syöttö on varmistettu esimerkiksi
paristolla tai akulla. 

Viime vuonna Suomessa kuoli viisi lasta sähköpalojen seurauksena. Kuvan lapsi ei liity tapauksiin.

Lisää latauspisteitä sähköautoille
S

ähköajoneuvot yleistyvät vauhdilla. Nii-

yksityisten kiinteistöjen latauspisteopas.

sä ajoin tarvittavien sähköajoneuvon lataus-

tauspisteiden toteuttamisesta voidaan päät-

den lataus tapahtuu pääasiassa koti-

Kiinteistöliitosta saa lisäneuvoja, kuin-

pisteiden määrä sekä kiinteistön sisäverkon

tää yhtiökokouksen yksinkertaisella enem-

oloissa: yli 90 prosenttisesti sähköajoneu-

ka latauspisteiden rakentamisessa kannat-

ja sähköliittymän riittävyys ja kunto. Talo-

mistöllä, edellyttäen että osakkaiden mak-

vot ladataan auton omalla paikalla kiinteis-

taa lähteä liikkeelle. Kiinteistöliiton neu-

yhtiön hallituksen ja isännöitsijän on hyvä

suvelvollisuus ei muodostu kohtuuttomaksi.

töjen pihoilla tai talleissa useimmiten öi-

vontalakimies Virpi Hienonen antaa vinkke-

tietää, kuinka monta latauspistettä voidaan

Lisätietoa latauspisteiden toteutuksesta

sin, ja vain vajaat 10 prosenttia latauksista

jä myös juuri julkaistussa, kiinteistöyhtiöille

tehdä ilman muutoksia nykyiseen sähköjär-

on koottu ”Kiinteistöjen latauspisteet kun-

tehdään julkisissa latauspisteissä. Lataus-

suunnatussa videossa.

jestelmään. Uusissa kiinteistöissä lataus-

toon” -oppaaseen, joka on Motivan verkko-

pisteet kannattaa muistaa jo kiinteistön

palvelussa.

paikkojen vähäinen määrä voi jopa estää la-

– Sähköauton latauspisteen toteuttami-

dattavan hybridin tai täyssähköauton hank-

nen on teknisesti ja juridisesti täysin mah-

kimisen.

dollista, kunhan taloyhtiössä löydetään

Motiva on äskettäin julkaissut videon,
joka neuvoo taloyhtiöitä alkuun latauspisteiden rakentamisessa. Motivalla on myös

4
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suunnitteluvaiheessa.
Helpoin tapa päästä alkuun on rakentaa

yhteinen tahtotila asiaan, sanoo johtava

latauspisteitä aluksi vain se määrä, joka ei

asiantuntija Vesa Peltola Motivasta.

vielä aiheuta muutoksia kiinteistön sähkö-

Taloyhtiöiden kannattaa selvittää hyvis-

järjestelmään. Jos kapasiteetti riittää, la-

www.motiva.fi/latauspisteopas

Anteeksipyyntö Stora
Enson sähkömiehille


TEKSTI JA KUVAT: RIITTA KALLIO

V

uosia Sähköliiton hallinnossa hiertänyt asia saatiin lopul-

ta päätepisteeseen, kun Korkein oikeus antoi päätöksensä ns. Stora
Enso -jutussa ja puheenjohtaja Sauli Väntti esitti pahoittelunsa liittonsa aiemmasta menettelystä vuonna 2008 Stora Ensolta irtisanottuja
sähkömiehiä kohtaan.
– Korkein oikeus ratkaisi asian
kantajina olleiden 44 Stora Enson

Joitakin vuosia sitten Tampereen Keskustorilla vappupuhetta pitänyt Lauri Lyly

paperitehtailta irtisanottujen liiton

noussee pian kaupungin pormestariksi.

jäsenten hyväksi. Päätöksen mu-

12 sähköliittolaista valtuustoihin

Lauri Lylyn
näyttävä paluu
V

kaan Sähköliiton olisi pitänyt aktii-

– Sähköliiton aiempi edustajisto päätti, että ”vahingonkorvauksia ei makseta oma-aloit-

visesti selvittää tehtaiden lakkautta-

teisesti, vaan ainoastaan ne korvataan mitä oikeudenpäätös määrää”. Tällä periaatteella

misesta käytyjä yhteistoimintaneu-

käytiin kaikki oikeusasteet läpi, vaikka se tuntui pahalta liiton omia jäseniä ajatellen, Sauli

votteluja ja neuvottelujen taustal-

Väntti pahoittelee.

la olevia konsernin päätöksiä. Näin
liitto olisi kanneajan puitteissa voi-

sitten. 31.3. 2017 tullut Korkeim-

neen passiivisiksi alkuvuoden 2008

nut tehdä päätöksen kanteen nosta-

man oikeuden tuomio piti ennallaan

jälkeen eivätkä he ottaneet yhteyt-

misesta tai sen nostamatta jättämi-

hovioikeuden tuomion korvauksista.

tä liittoon kanneajan puitteissa. Lo-

sestä sekä tiedottaa päätöksestään

Stora Enso sulki paperitehtaat

pulliseksi vahingonkorvaussummak-

altuustokauden 2017–2021

ASLAMAA MARTTI, Kärkölä, SDP (42)

irtisanotuille työntekijöille. Kun

Kemijärvellä ja Haminan Summas-

aloittaa kesäkuun alussa 8 999

HARTIKAINEN SEPPO, Iisalmi, Vas. (105)

Sähköliitto ei näin tehnyt, sen kat-

sa vuonna 2008. Sulkemisen vuok-

kunnanvaltuutettua. Huhtikuun

KEKKONEN JARI, Loviisa, SDP (136)

sottiin rikkoneen sitoumuksensa jä-

si pääosa työntekijöistä irtisanottiin.

oli se, että liitossa päätettiin tehdä

alussa käydyissä kuntavaaleissa 44

KNUUTTILA ANTTI, Seinäjoki, Vas. (378)

seniään kohtaan, Väntti summailee

Suurin osa heistä kuului Paperiliit-

jo alennetusta vahingonkorvauk-

Sähköliittoon kuuluvasta ehdok-

KYLLÖNEN ANTERO, Kajaani, Vas. (75)

KO:n päätöstä.

toon, osa Sähköliittoon.

sesta ennakonpidätys. Liiton jä-

kaasta läpi meni kaksitoista.

LYLY LAURI, Tampere, SDP (3 571)

Sähköliiton kunniapuheenjohta-

– Liiton olisi jo aikanaan pitänyt

Paperiliitto nosti kanteen irtisano-

si tuli näin 8000 euroa/kantaja.
Harmillinen yksityiskohta asiassa

senet hakivat sittemmin verottajal-

OJALA NIILO, Raahe, Vas. (134)

myöntää laiminlyöntinsä ja hyvittää

misiin johtaneista yt-neuvotteluista.

ta ennakkopäätöksen, joka vahvisti

ja, SAK:n puheenjohtajan paikalta

PARTANEN KALEVI, Iisalmi, SDP (92)

heti irtisanotuille sähkömiehille hei-

Työtuomioistuin tuomitsi Stora En-

vahingonkorvauksen verovapauden.

vuosi sitten eläkkeelle jäänyt Lau-

PERÄLAHTI HENRI, Hyvinkää, PS (118)

dän kärsimänsä rahallinen tappio.

son maksamaan Paperiliiton jäsenil-

Sähköliiton hallitus päätti huhti-

ri Lyly keräsi Tampereella kolman-

SUOMALAINEN KEIJO, Joutsa, SDP (112)

Vaikka pohjimmiltaan on kyse Sto-

le hyvitystä yhteistoimintalain vas-

kuun kokouksessaan korvata liiton

neksi eniten ääniä. Pian vaalitulok-

TRÄFF HENRY, Keuruu, SDP (151)

ra Enson yt-lain rikkomisesta ja sen

taisesta menettelystä. Korvaussum-

jäsenille ennakkopäätöksen hake-

sen selvittyä hänet valittiin SDP:n

TÖRMÄKANGAS JONNE, Raahe, PS (94)

korvaamisesta, Sähköliiton olisi pi-

ma oli 17 000 henkeä kohti.

misesta aiheutuneet kustannukset.

pormestariehdokkaaksi kotikaupungissaan.

tänyt hoitaa omat velvoitteensa ai-

Koska Paperiliiton jäsenille mak-

Sähköliiton toimistollakin työsken-

kaisemmin ja paremmin. Pyydän

settu yhteistoimintalain mukainen

KKO:N PÄÄTÖS

Parhaillaan Lyly kokoaa taak-

telee kuntapäättäjiä, sillä järjes-

Sähköliiton menettelyä anteeksi asi-

hyvitys oli veronalaista tuloa ja Säh-

ON SUURI HELPOTUS

seen pormestarikoalitiota. Jos hän

töasiantuntija Juha Jumisko uusi

anomaisilta!

köliiton maksettavaksi tuomittu va-

Yksi Srora Enson irtisanotuista oli

saa valtuuston enemmistön tuen,

paikkansa Karkkilan valtuustossa

hingonkorvaus puolestaan veros-

Harri Roimola, Haminan sähköosas-

hänestä tulee Tampereen seuraava

143 äänellä ja järjestöasiantunti-

KORVAUKSET

ta vapaata, oikeus arvioi kohtuulli-

ton nykyinen puheenjohtaja.

pormestari kaupunginvaltuuston ko-

ja Ari Wigelius valittiin uutena Tam-

MAKSETTU JO 2015

seksi vähentää tätä korvaussummaa

– Päätös oli meille suuri helpo-

kouksessa 12. kesäkuuta.

pereen valtuustoon 210 äänellä.

Väntti muistuttaa, että Sähköliitto

30 prosentilla. Lisäksi oikeus alensi

tus. Tämä on ollut pitkä ja raskas

Kumpikin heistä oli SDP:n ehdok-

on maksanut oikeuden määräämät

tuomittua korvaussummaa kolmas-

prosessi, kun lopputuloksesta ei

kaana. 

korvaukset asianosaisille jo yli vuosi

osalla, koska katsoi kantajien jää-

voitu olla ihan varmoja.

Sähköliittolaiset valtuutetut ovat
(suluissa äänimäärä):

34 vuotta Stora Enson palkkalistoilla työskennellyt Roimola pitää

Meiräl liitol
luattarit kokoontuu

hienona, että Sähköliitto lopulta

S

ähköliiton luottamushenkilöseminaari kerää 28.–29. huhtikuu-

saatiin, mitä meille kuuluu. Meille

ta Tampereelle yli 200 luottamushenkilöä. Perjantaista lauan-

oli iso riski lähteä taistelemaan liit-

puheenjohtajansa välityksellä pyysi
kaltoin kohdelluilta paperisähkäreiltä anteeksi aiempaa menettelyään.
– Nyt voitettiin oikeudessa ja

toa vastaan.

taihin kestävän seminaarin aikana äänestetään myös Vuoden luot-

Pian eläkkeelle jäävä Roimo-

tamushenkilöstä. Finaalikolmikko Jarmo Fagernäs Kokkolasta, Tapio Kujanpää Helsingistä ja Mikko Wallin Tampereelta esiteltiin Va-

la on työttömyysaikanaan opiskel-

saman maaliskuun numerossa.

lut datanomiksi, mutta pätkäpestejä lukuun ottamatta töitä ei ole löy-

Kun kerran Tampereella ollaan, ohjelma on käännetty tampereen
kiälelle. Niinpä kaksipäiväiseen mahtuu sellaiset osiot kuin Alje-

tynyt. Sähköliiton työttömyyskas-

taas ny, Viimetteet erimiälisyyret sekä Mitäs sitte ja mites mennää

saan kuulunut mies antaa kaikesta

etiäppäi. Suomennoksia voi kysyä ainakin paikalla olevilta keskus-

huolimatta kiitoksensa kassan toi-

toimiston työntekijöiltä sekä pirkanmaalaisilta osallistujilta. 

minnasta.
– Työttömyyskassa on aina hoita-

– KO:n päätös oli meille suuri helpotus, sanoo Summan tehtaalta irtisanottu Harri Roimola.

nut maksut hyvin ja ajallaan. 
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– Pian ollaan samalla viivalla muiden verkkoyhtiöiden
kanssa kilpailemassa samoista töistä, Ari Läspä ennakoi.

Viria Linkin pääluottamusmies pohtii

mistä uusia töitä?
T

ietoliikennealan kuohunta on
ehättänyt Pohjanmaan rannikollekin asti. Kokkolalainen
tietoliikenneasentaja ja pääluottamusmies Ari Läspä on hiljattain saanut uuden työauton, jonka kyljessä lukee Viria. Aiemmin autoissa komeilivat Anvian mainokset, sitä ennen
Kokkolan puhelinyhtiön tarrat. Viime
vuoden kesäkuussa Anvia myi Telecom-liiketoimintansa Elisalle.
– Tulin alun perin töihin puhelinasentajaksi alun perin Kopulle heti armeijasta päästyäni vuonna 1983. Sillä tiellä olen edelleen, vaikka työn kuva ja firman kyltit ovat vaihtuneet useampaan kertaan, nyt Viria Linkin tietoliikenneasennuksia tekevä Läspä
toteaa.
Hän kertoo, että aikanaan perinteisen puhelinyhtiön asentajat tekivät
töitä pelkästään omalle työnantajalleen, mutta yhtiökauppojen myötä tilanne on muuttunut.
– Toistaiseksi teemme vielä yli 90
prosenttia töistä Elisalle, mutta jo tulevan kesän alussa sen ostovelvoite
meidän työpanoksesta pienenee neljänneksellä. Jatkossa meidän täytyy
pystyä kilpailemaan kaikkien muidenkin verkostoyhtiöiden kanssa. Tulee olemaan haasteellista löytää korvaavia töitä, Läspä ennakoi.
PAKUILLE KYYTIÄ
54-vuotias Läspä työtovereineen pitää
huolta lähinnä Kokkolan ja lähialueiden kaapelitelevisio- ja laajakaista-
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”ALAN TEKNIIKKA
KEHITTYY NIIN
NOPEAA TAHTIA,
ETTÄ MILTEI KOKO
AJAN ON UUTTA
OPITTAVAAKIN.”
liittymistä, jotka toimivat kaapeliverkon kautta. Yhteensä alueella on noin
20 000 liittymää.
– Töitä riittää laidasta laitaan. Vaikka monet työt hoituvat nykyään etähallinnan kautta, konttorilla tietokonepäätteiden edessä ei yleensä päivässä ehdi istumaan tuntia – kahta pidempään, Läspä selittää ja esittelee ohjelmaa, jolla asentajat pääsevät verkon
vahvistimiin kiinni etänä.
– Vanhat vahvistimet ovat jakokaapeissa pitkin kaupunkia ja ne pitää
huoltaa manuaalisesti.
Virian valkoiset pakettiautot kiitävät
päivittäin ahkerasti huoltotöissä ympäri Kokkolaa ja lähialuetta. Ari Läspä arvioi, että suurimmat teleasentajan työsuojelu-uhat liittyvätkin liikenteeseen ja yksintyöskentelyyn.
– Työ on yleensä mukavan monipuolista. Alan tekniikka kehittyy niin nopeaa tahtia, että miltei koko ajan on
uutta opittavaakin. Edelleen verkostotöissä törmää alan koko materiaalihistoriaan, kupariin, kuituun, koaksiaaliin ja laajakaistaan, Läspä kuvailee.
Hän arvioi, että vikakeikoista suurin osa liittyy sisäverkoissa oleviin vikoihin.

Osa tietoliikenneasentajan työpäivästä kuluu tietokoneen ääressä etähallintatehtävissä, Ari Läspä paljastaa.

– Aika harvoin enää tarvitsee kiivetä pylväisiin. Usein nekin tilanteet liittyvät esimerkiksi myrskyjen aiheuttamiin katkoksiin.
Ari Läspä kertoo, että kaksikielisellä alueella selviää auttavalla kielitaidolla.
– Ruotsia ei tarvitse osata, mutta
vanhojen ihmisten kanssa asioidessa
jossain Öjan kulmilla on hyvä ainakin
olla ymmärtävinään paikallista murretta.
LUOTTAMUSTOIMIA KASAANTUU
Ari Läspä on ehtinyt toimia Viria Linkin 80 asentajan pääluottamusmiehenä viime elokuusta lähtien. Kokemus
varaluottamusmiehen pestistä ja Kiljavan opistolla käyty luottamusmiehen peruskurssi ovat antaneet hyvän

pohjan luottamustoimien hoitamiseen.
– Paikallinen sopiminen kiky-asioista hoitui asiallisesti ja hyvässä yhteistyössä henkilöstöpäällikön kanssa. Seuraavaksi neuvoteltavana taitavat olla määräaikaisten asentajien jatkopestit.
Läspä toimii aktiivisesti myös ammattiosastonsa, Länsi-Suomen tietoliikennealan ammattilaisten hallituksessa sekä ensimmäistä kauttaan Sähköliiton edustajistossa sekä silloin tällöin myös Teemu Anttilan varamiehenä liiton hallituksessa.
Monitoiminen mies ehtii vapaa-aikanaan harrastaa lukemista ja liikuntaa sekä mieluusti matkailua vaimon
kanssa. Joskus mukaan saadaan jopa
Tampereella opiskeleva tytär. 

Vinkkejä
kesäduunarille


P

TEKSTI: TERO HEINILUOMA

yydä kesätyönantajaltasi kir-

asennoituminen osoittaa kuitenkin,

sinulle vähintään työehtosopimuk-

PIDÄ KIRJAA

määrää veroilmoitukseen merkit-

jallinen tai sähköinen työsopi-

että sinulla on tavallistakin suurem-

sen mukaista palkkaa.

TEHDYISTÄ TUNNEISTA

tyyn. Määrien pitää täsmätä. Lii-

mus. Aikasi on rahaa, joten vaadi

pi syy hankkia liiton jäsenyys. Am-

Mikäli työpaikallasi on epäsel-

Työnantajasi on velvollinen pitä-

ton jäsenmaksu on verotuksessasi

mustaa valkoisella, kun myyt sitä!

mattiliittoon liittymiseen ei tarvi-

vyyttä siitä, mitä työehtosopimusta

mään työaikakirjanpitoa, josta il-

vähennyskelpoinen, joten tässäkin

Suullinen työsopimus on tosin

ta työnantajan suostumusta. Vapaus

sinun kohdallasi noudatetaan, kysy

menevät tekemäsi työtunnit. Joskus

asiassa kannattaa olla huolellinen.

yhtä pätevä ja sitova kuin kirjallinen

ammatilliseen järjestäytymiseen on

asiaa luottamusmieheltä tai Säh-

tunteja jää kuitenkin kirjaamatta.

tai sähköinen sopimus. Suullisen

turvattu Suomen perustuslaissa.

köliitosta.

Tällöin muistikuviin on hankala ve-

PYYDÄ TYÖTODISTUS

dota. Siksi sinun on syytä heti työ-

Työnantaja on velvollinen antamaan

työsopimuksen ongelmat liittyvät

Kun liiton ja kassan jäsenyys on

vaikeuksiin osoittaa epäselvyyksien

hoidettu reilaan, sinulla on työpai-

KUNNIOITA KOEAIKAA

urasi alussa opetella pitämään teh-

työtodistuksen vain työntekijän

ilmetessä toteen, mitä on sovittu.

kalla etujasi valvova, työntekijöi-

Kesätyöntekijän työsuhteesta en-

dyistä työtunneista kirjaa.

pyynnöstä. Jotkut työnantajat anta-

Merkitse päivän päätteeksi tunnit

den keskuudestaan valitsema luot-

simmäinen puolikas voidaan sopia

maan paperille esimerkiksi työsopi-

tamusmies. Voit heti alkajaisik-

koeajaksi. Koeajan kuluessa työn-

ja työkohde ylös esim. vaikka pie-

vät, että sitä joka tapauksessa pyy-

muksen kestoa, palkan määrää, so-

si tiedustella häneltä, onko työso-

antaja ei tarvitse varsinaista irtisa-

neen sinikantiseen vihkoon ja pane

detään. Jos näin ei tapahdu, muis-

vellettavaa työehtosopimusta ja työ-

pimuksessasi mainittu palkka työ-

nomis- tai purkuperustetta työsopi-

vihot talteen niiden täytyttyä. Jos

ta pyytää se. Kun pystyt ensi kevää-

aikaa, on hälytyskellojen kilistävä.

ehtosopimuksen mukainen. Luot-

muksen lopettamiseen. Sinun kan-

tuntien määrästä tulee epäselvyyttä,

nä osoittamaan, että sinulla on jo

Ja jos kirjallista työsopimusta ei ole

tamusmies tietää myös, kuinka

nattaa siis paitsi vaatia omia oi-

on tuo vihkonen painavaa näyttöä.

käytännön kokemusta työelämästä,

pyynnöistäsi huolimatta tehty en-

paljon sinulle pitää maksaa vaikka-

keuksiasi työnantajalta, myös suh-

simmäisen tilikauden loppuun men-

pa ylityökorvauksia, työajanlyhen-

tautua vakavasti omiin kesäduuna-

PIDÄ PALKKALASKELMAT

nessä, nykäise luottamusmiestä hi-

nyskorvauksia, työsuhteen päätyes-

rin velvollisuuksiisi. Näistä tärkein

TALLESSA

hasta tai soita Sähköliittoon.

sä maksettavia lomakorvauksia tai

on – totta kai – töiden kova paiski-

Opettele lukemaan palkkalaskel-

ja etenkin oman alan kesätyöt voi-

muita työnantajilta joskus ”unohtu-

minen.

Jos työnantaja ei suostu pane-

Jos työsopimus on suullinen ja
sen on sovittu kestävän yli kuukauden, työntekijällä on viimeistään

via” palkan osia.
Jos työpaikallasi ei ole sähköliit-

vat sen pyytämättäkin, koska tietä-

mahdollisuutesi seuraavan kesätyön
saamiseen paranevat entisestään.
Kaikki työkokemus on arvokasta,

maasi eli tilinauhaa. Ensimmäisen

vat olla portti pysyvään työsuhtee-

Jos koeajasta ei ole sovittu työ-

saatuasi käy se läpi luottamusmie-

seen opiskelujen päätyttyä. Hyvällä

sopimuksessasi, työnantajalla ei ole

hen tai työkaverisi kanssa ja selvitä

tuurilla ja uutteruudella muutami-

tuolloin oikeus saada työnantajal-

tolaista luottamusmiestä, jäsenetui-

myöhemminkään työsuhteen aika-

itsellesi, mitä tietoja tilinauhasta il-

en viikkojen tai kuukausien rupea-

ta kirjallinen selvitys työsuhteen eh-

hisi kuuluu oikeus saada neuvontaa

na oikeutta ”keksiä”, että hänellä

menee. Jos olet valtuuttanut työn-

masta voi poikia paljon enemmän

doista. Luottamusmies tai liiton toi-

Sähköliiton toimitsijoilta. Jos kysy-

olisi oikeus koeaikapurkuun, vaikka

antajan perimään liiton jäsenmak-

iloa ja hyötyä kuin kesätyösopimus-

mitsijat auttelevat lakia noudat-

myksiä herää vasta kesätöiden pää-

tällaisiinkin yrityksiin silloin tällöin

sun suoraan palkastasi, mikä onkin

ta tehdessä uskoitkaan. Ja vaikket

tamaan kannustavilla neuvoillaan

tyttyä, voit silloinkin ottaa yhteyttä

törmätään. Työnantajan on kyettävä

oikein kätevä ja suositeltava tapa

saman työantajan palvelukseen pa-

työnantajaasi muistamaan velvolli-

liittoon, sillä työsuhdesaatavat eivät

näyttämään, että koeajasta on sovit-

hoitaa jäsenmaksu, tarkasta, että

laisikaan, muista jättää viimeise-

suutensa. Avun pyytäminen ei ole

vanhene ennen kuin kaksi vuotta on

tu. Jos työsopimus on tehty suulli-

myös se ilmenee tilinauhasta.

nä työpäivänä yhtä hyvä vaikutelma

noloa tai merkki heikkoudesta. Säh-

kulunut työsuhteen päättymisestä.

sena, onkin ratkaisevaa, kenen ker-

köliitto on olemassa juuri siksi, että

Kun vuoden 2018 keväällä saat

kuin mihin pyrit keväällä työhaas-

tomusta pidetään uskottavana; si-

esitäytetyn veroilmoituksen, kaiva

tattelussa. Et voi koskaan tietää,

yhdessä on helpompi taata työnteki-

TUTUSTU TYÖEHTO-

nun vai työnantajan. Tämäkin on-

palkkalaskelmat esiin ja vertaa pi-

missä ja milloin törmäät kesätyöka-

jöiden oikeudenmukainen kohtelu.

SOPIMUKSEEN

gelma vältetään, kun tehdään kirjal-

dätettyjen jäsenmaksujen yhteis-

vereihisi tai esimiehiisi.

Harva kesäduunari tietää, että Suo-

linen työsopimus.

LIITON JÄSENYYS KUNTOON

men lainsäädännössä ei ole mää-

Liity Sähköliittoon ja työttömyys-

ritelty vähimmäispalkkaa. Asia on

HUOLEHDI

kassaan viimeistään silloin, kun

meillä järjestetty siten, että aivan

TYÖTURVALLISUUDESTA

olet saanut tiedon kesätyöpaikas-

kuten työntekijät järjestäytyvät am-

Pelkkä ahkerakaan uurastaminen

Sähköliiton jäsenmaksu on 1,45 prosenttia veronalaisesta työtulosta,

ta. Siten nopeutat pääsyäsi ansi-

mattiliittoihin, myös työnantajat jär-

ei riitä. Lisäksi on tärkeää, että työ-

mutta sen voi vähentää verotuksessa. Työantaja voi periä jäsenmaksun

osidonnaisen työttömyysturvan pii-

jestäytyvät omiin liittoihinsa. Nämä

tä tehdään turvallisesti. Heti työ-

palkasta tai voit maksaa sen itse. Löydät liittymisilmoituksen/perintä-

riin. Kassan päivärahan edellytykse-

liitot solmivat sitten keskenään työ-

suhteen alussa työnantaja tai hä-

sopimuksen netistä www.sahkoliitto.fi

nä oleva työssäoloehto täyttyy pää-

ehtosopimuksiksi kutsuttuja sopi-

nen edustajansa vihkii sinut työpai-

Lomakkeen voi:

toimisen opiskelijan osalta, jos hän

muksia. Työehtosopimuksilla on se

kan tai työmaan työturvallisuusku-

 Ensisijaisesti täyttää ja lähettää sähköisesti netissä

tekee kassan jäsenenä ollessaan 26

erikoinen ominaisuus, että ne sito-

vioihin. Vaikka hinku kääriä hihat ja

viikkoa töitä 7 vuoden aikana. Jos

vat muitakin kuin sopimusosapuo-

aloittaa työt olisi kuinka kova, pidä

 Lähettää sähköpostin liitteenä jasenrekisteri@sahkoliitto.fi

tilanteesi vaihtuu ja muutut opiske-

lia. Toisin sanoen niitä on nouda-

mielessä, että tarkkaavaisuus tässä

 Tulostaa www.sahkoliitto.fi > Lomakkeet ja lähettää

lijasta esimerkiksi varusmies- tai si-

tettava työehtosopimuksessa maini-

tilaisuudessa voi pelastaa sinun tai

viilipalveluksen suorittajaksi, ilmoi-

tun alan työnantajien palveluksessa

työtovereittesi terveyden – tai jopa

ta muutoksista työttömyyskassalle.

työskentelevien työntekijöiden työ-

hengen.

Jos kesätyönantajasi julistaa, että

suhteissa. Vaikka esimerkiksi pal-

Noudata saamiasi työsuojeluoh-

hänen mielestään ”liitot ovat tur-

kasta ei olisi sovittu työsopimukses-

jeita. Sinun kannattaa käydä myös

hia” tai että ”työnantaja pitää huo-

sa mitään tai jos palkaksi olisi so-

työntekijöiden keskuudestaan valit-

len sinun eduistasi”, sinun ei kan-

vittu työehtosopimuksen mukaista

seman työsuojeluvaltuutetun juttu-

nata ryhtyä sanalliseen miekkailuun

palkkaa pienempi määrä, niin työn-

silla, jos sinulla on työturvallisuutta

hänen kanssaan. Tällainen kiero

antaja on velvollinen maksamaan

koskevia kysymyksiä.

TÄYTÄ LIITTYMISILMOITUS!

www.sahkoliitto.fi > Liity jäseneksi (etusivulla).

allekirjoitetun lomakkeen postitse
(Sähköliitto, Jäsenrekisteri, PL 747, 33101 Tampere).
 Tilata kirjallisesti täytettävän lomakkeen Sähköliiton
postituksesta, puh. 03 252 0234.
Jos sinulla on epäselvyyttä liittymisasioissa tai jäsenmaksujen maksamisessa, ota yhteyttä Sähköliiton jäsenrekisteriin. Päivystys toimistoaikana ensisijaisesti klo 9.00–15.00, puh. 03 252 0303.
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Selkäkipu talttuu
usein levon ja
liikkeen voimin


TEKSTI: SEIJA PENTTILÄ



KUVA: MINNA JÄRVENPÄÄ

S

elkäkipu on suomalaisille ikävän tuttu. Noin kolmasosa aikuisista on potenut selkäänsä viimeisimmän
kuukauden aikana. Raavaskin ihminen nöyrtyy iskiaksen ja noidannuolen edessä.
Iskias ei välttämättä tunnu selässä, vaan kipu säteilee jalkaan. Kipu voi olla niin pakarassa, reidessä kuin sääressäkin. Kipu voi tuntua myös pohkeen takaosassa, kantapäässä, isovarpaan ja toisen varpaan välissä sekä jalkaterän ulkosivulla. Jalkaan päin säteilevä kipu löytää tarkan maalinsa sen mukaan, mikä hermojuuri lanneselässä on sattunut
ärsyyntymään.
Iskiaskipu pahenee usein istuessa ja helpottaa liikkeessä.
AUTOILU VAIKUTTAA
Kuntoutuksen professori Marja Mikkelsson Tampereen
yliopistosta toteaa, että selkää kuormittava työ voi aiheuttaa selkäongelmia. Selkä saattaa ärtyä myös autossa istumisesta.
– Toistuva nostaminen, hankalat työasennot ja tärinä
ovat selälle riskitekijöitä. Yhtämittaiset pitkät automatkat
sekä työssä että vapaa-aikana suurentavat etenkin iskiaksen riskiä. Myös tupakointi on selkäkivun ja iskiaksen riskitekijä.
ISTUESSAKIN PIENTÄ LIIKETTÄ
Iskiaksen tavallisin syy on selän välilevytyrä. Se puolestaan
syntyy välilevyn rappeuman pohjalta. Vakavalta kuulostava rappeuma on normaalia ihmisen ikääntymistä, ja sen
vuoksi kannattaakin pitää kunnostaan huolta.
– Kaikenlainen pitkään paikallaan oleminen on selän välilevyjen kannalta huono asia, eli pieni liike on lääkettä.
Istuessakin asennon vaihtaminen on parempi kuin aivan
paikallaan istuminen, sanoo Mikkelsson.
Iskiasvaivaiset joutuvat yleensä alkuvaiheessa käyttämään kipulääkettä. Tilanne rauhoittuu aika hitaasti, 4–12
viikossa, mutta sohvalle ei parane jäädä makaamaan. Tutkimusten mukaan vähiten kipuja on ihmisillä, jotka jatkavat normaaleja päivittäisiä toimia niin paljon kuin mahdollista.
NOIDANNUOLI YLLÄTTÄÄ
Noidannuoli tarkoittaa äkillistä selkäkipua, joka ei säteile
jalkaan. Monesti hyvin pieni mutta varomaton liike voi saada aikaan noidannuolen. Siihen liittyy usein voimakas lihaskramppi eli selän pakkoasento. Pienikin liike voi viiltää
voimakkaasti ja terävästi. Paikallaan ollessa kipua ei usein
tunnu.
Painavan esineen nostaminen tai selän äkillinen kiertoliike voi aiheuttaa noidannuolen. Myös veto ja kylmä ovat
syitä äkilliseen kipuun.
8
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Joskus noidannuoleen liittyy kipua ponnistuksessa. Yskiminen, aivastaminen ja vessassa istuminen eivät yllättäen sujukaan arkipäiväiseen tapaan. Pahimman kivun aikana istumista kannattaa
välttää. Täydellistä lepoa ei suositella, vaan
liikkeellä oleminen on hyväksi.
TARKKANA TÖISSÄ
Marja Mikkelssonin mukaan noidannuolitilanteita voi olla kaiken ikäisillä, mutta eniten kuitenkin työikäisillä. Raskas ruumiillinen työ on selkäkivun yleinen riskitekijä.
Mikkelsson muistuttaa oikean nostotekniikan tärkeydestä etenkin hyvin raskaan taakan nostamisessa: polvet koukussa, selkä suorassa.
Mikkelsson painottaa myös, että selkää tulee käyttää mahdollisimman monipuolisesti ja normaalisti. Kaikessa toiminnassa ei ole
tarkoitus pitää selkää suorana, vaan liikkeet on
tehtävä luonnollisesti ja itselle sopivasti.
KOVALLE ALUSTALLE
Noidannuolesta johtuva kipu paranee tavallisesti
viikon aikana ja lievittyy särkylääkkeillä. Myös kovalla alustalla makaaminen voi auttaa. Mikkelsson
neuvookin hyvän asennon.
– Hyvä rentoutumisasento on maata selällään, jalat
esimerkiksi tyynykasan tai tuolin päällä, lonkat noin
60 asteen kulmassa ja polvet 90 asteen kulmassa.
ROHKEASTI ARJEN TOIMIIN
Noidannuolen ja iskiaksen iskiessä pitkitetty lepo on
haitallista. Kun pahin kipu on ohi, on tärkeää palata normaaliin toimintaan. Marja Mikkelsson selittää, että niin
hermojärjestelmä, aineenvaihdunta kuin lihaksetkin
voivat paremmin pienessä liikkeessä kuin pitkässä levossa.
Mikkelsson kertoo, että pelko ja yleensä kivun pelko hidastaa monesti kuntoutumista.
– Riippuu ihmisestä, kuinka helppo hänen on uskoa, että esimerkiksi iskiaksen kanssa pitäisi pyrkiä liikkumaan
mahdollisimman normaalisti. Tärkeää on, että terveyden ammattilainen kannustaa siihen ja vähentää potilaan liikkumisen arkuutta. 

Lähde: Terveyskirjasto

Työuraeläke
tarkassa
syynissä


TEKSTI: RIITTA GULLMAN

H

elmikuussa 2018 Suomen

tavia Matin tai Railin tekemät työt

– Kuormittavia piirteitä on esi-

eläkevalikoimassa on uusi osa:

ovat itsessään olleet – on niitä teh-

merkiksi rakennustyössä, Jukka Ki-

tarvitset lääkärinlausunnon ter-

löstä sekä sen rasittavuudesta ja

työuraeläke. Se tuo vuosikymme-

nyt kuka tahansa. Yksittäisen ihmi-

vekäs puntaroi.

veyskeskuksesta.

kuluttavuudesta. Se lähtee työnan-

net raskasta työtä tehneelle työn-

sen ominaisuuksia, ikää, sukupuol-

tekijälle periaatteessa reitin eläk-

ta tai omaa kokemusta työn kuor-

VALMISTAUDU,

HAKEMUS ON HYVIN TÄRKEÄ

tään vielä viimeiseltä työnantajalta-

keelle vähän ennen vanhuuseläke-

mittavuudesta ei saa päätöstä teh-

JOS HAET TYÖURAELÄKETTÄ

Sitten voit täyttää työuraeläke-

si kuvaus työstäsi.

ikää. Mutta siinä matkassa on mon-

täessä ottaa huomioon. Ainoastaan

Työuraeläkettä voi hakea syksystä

hakemuksen. Se käy verkossa tai

Sitten tarvitaan kärsivällisyyt-

ta mutkaa, ja monesta mutkasta voi

työn sisältö ratkaisee.

2017 lähtien. Ensimmäiset työura-

postitettavalla lomakkeella. Val-

tä – päätös tulee aikanaan. Koska

eläkkeet voivat alkaa 1.2.2018.

mistaudu kuvaamaan työurasi huo-

kyse on uudesta eläkelajista, käsit-

lella, kirjallisesti. Työnkuvaus on

telyyn ei ole vielä muodostunut käy-

ajaa ulos.
– Työuraeläkkeestä puhuttiin työn

MIKÄ ON RASKASTA TYÖTÄ?

Jos et enää ole työsuhteessa,

non terveydentilastasi, työn sisäl-

tajasi työeläkeyhtiöön. Sieltä pyyde-

Jos haluat hakea työuraeläket-

sankarien eläkkeenä, kun sitä elä-

Mikä sitten on raskasta työtä? Sitä

tä, tee joitain etukäteisvalmiste-

tässä olennainen asia: oma kuva-

täntöjä. Ensimmäiset päätökset ot-

keuudistuksen yhteydessä muuta-

ei laissa suoraan sanota. Siinä ei

luja. Tarkista ensinnäkin, että oli-

uksesi sekä työterveyslääkärin te-

tavat siis tavallista enemmän aikaa.

mia vuosia sitten sorvattiin, ylilää-

luetella raskaita ammatteja, vaan

sit siihen oikeutettu. Onhan takana

kemä kuvaus. Hän tekee sen haas-

Vuonna 2016 eläkepäätösten keski-

käri Jukka Kivekäs työeläkeyhtiö

raskaan työn piirteitä. Niitä kuva-

vaadittavat 38 vuotta raskasta työ-

tattelusi pohjalta. Työuraeläkerat-

määräinen käsittelyaika työeläkeyh-

Varmasta huokaa.

taan kuusi. Laki puhuu ”rasittunei-

tä? Eikä liikaa jaksoja, jolloin et ole

kaisuja tehtäessä niille pannaan

tiöissä oli 53 päivää. 

suutta ja kuluneisuutta aiheutta-

ollut töissä – siis raskaassa työs-

paljon painoa.

TIUKKA RAJA: 38 VUOTTA

vasta työstä”, jonka pitää sisältää

sä? Selvä. Sitten seuraavaan vai-

RASKASTA TYÖTÄ

”merkittävässä määrin” vähintään

heeseen.

Työuraeläkettä hakevalla on olta-

yhtä näistä piirteistä.
Ne ovat

saakka ja mieti, millaisia työtehtä-

ta raskaassa työssä. Käytännössä

1. suurta lihasvoimaa edellyttä-

viä olet kussakin tehnyt. Valmistau-

siis koko työura raskaassa työssä:

vä tai lihaksia pitkäkestoisesti kuor-

du kuvaamaan työarkeasi vuosien

päätoimisesti, ympäri vuoden, il-

mittavia työliikkeitä,

ja vuosikymmenten varrelta. Mitä

man pitkiä katkoja. Tilapäinen työt-

2. hengitys- ja verenkiertoelin-

tömyys ja korkeintaan kolme vuotta

ten erityisen voimakasta kuormit-

vulla? Kuuluiko työhösi esimerkik-

perhevapailla sallitaan.

tumista,

si paljon nostamista? Miten usein?

63-vuotias. Hänellä pitää olla voi-

3. kuormittavia ja hankalia
työasentoja,

töitä teit 80-luvulla? Entä 90-lu-

Miten painavia taakkoja? Hankalia
työasentoja? Millaisia? Teitkö yötyö-

massa oleva työsuhde tai sen päät-

4. voimaa tai suurta nopeut-

tymisestä saa olla korkeintaan vuo-

ta vaativia, toistuvia työliikkeitä tai

si. Lisäksi hänellä pitää olla lääkä-

liikkeitä, jotka vaativat käsien puris-

Kirjaa niitä ylös, että pystyt kerto-

rin toteama sairaus, joka alentaa

tusta, kiertoa ja voimaa,

maan niitä työterveyshuollon haas-

hänen työkykyään pysyvästi. Sai-

5. erityisen vaativa ja poikkeuk-

rauspäivärahan maksimiajan, 300

sellista henkistä kuormitusta aihe-

päivää, täyttymistä ei kuitenkaan

uttava vuorovaikutteinen työ,

edellytetä.

6. jatkuvaa varuillaan oloa tai eri-

tä? Miten usein?
Tarvitaan konkreettisia asioita.

tattelussa.
VARAA AIKA
Varaa aika työterveyshuollosta. Ota

sä arvioidaan siis ihmisen koko työ-

tehtävä, jossa on korkea tapaturma-

mukaan työeläkeote: siitä työter-

uraa, ja nimenomaan hänen työteh-

riski tai väkivallan uhka.

veyshoitaja tai -lääkäri näkee työ-

täviensä sisältöä. Tämä on olennai-

Työtä arvioitaessa otetaan näi-

nen ero työkyvyttömyyseläkkeeseen

den huomioon myös lisätekijöitä.

verrattuna. Työuraeläkkeen myöntä-

Niitä on viisi: poikkeukselliset fysi-

Voi olla, että työterveyshuollos-

mistä pohdittaessa ei nimittäin saa

kaaliset tekijät, kuormitusta lisää-

sa ensimmäisen haastattelun tekee

arvioida sitä, kuinka paljon juuri

vien suojavarusteiden käyttö, tois-

työterveyshoitaja. Hän käy kanssa-

tämä eläkettä hakeva Matti tai Rai-

tuvaa yötyötä sisältävä tai muuten

si läpi työtehtäviä työnantajittain ja

li on vuosikymmenien aikana työs-

kuormittava vuorotyö, toistuvat pit-

hahmottelee siten alustavasti työ-

sään kuormittunut.

kät työvuorot ja yrittäjillä ympäri-

uraasi. Työterveyslääkäri tarken-

vuorokautinen sidonnaisuus tuotan-

taa sitten asioita omassa haastat-

toeläimiin.

telussaan.

Sen sijaan eläkeratkaisijoiden
on pohdittava sitä, miten kuormit-

TYÖURAELÄKE TIIVIISTI
• työuraa oltava vähintään 38 vuotta päätoimisesti raskaassa työssä,
ilman pitkiä taukoja
• työkyvyn oltava alentunut
• hakuhetkellä on oltava voimassa oleva työsuhde tai korkeintaan
vuosi viimeisen työsuhteen päättymisestä
• työuraeläke on hieman pienempi kuin työkyvyttömyyseläke
• työuraeläkkeen rinnalla voi tehdä työtä. Ansaita saa n. 740 € kuukaudessa.
• alkaa syksyllä 2017, ensimmäiset eläkkeet alkavat 1.2.2018
• määräaikainen eläke, joka päättyy vanhuuseläkkeeseen
• ensimmäiset hakijat (1955 syntyneet) ehtivät olla työuraeläkkeellä
korkeintaan 3 kk ennen siirtymistään vanhuuseläkkeelle
• kun siirtymäkausi on ohi 2025, työuraeläkettä voi saada korkeintaan 2 vuotta

TYÖTERVEYSLÄÄKÄRILLE

tyistä tarkkaavaisuutta edellyttävä

Työuraeläkepäätöstä tehtäes-

Lisätietoja: www.työeläke.fi

Käy läpi kaikki työsuhteesi alusta

va takanaan vähintään 38 vuot-

Hakijan pitää olla vähintään

Työterveyslääkäri laatii lausun-

urasi raamit. Helpoimmin saat sen
työeläke.fi-verkkopalvelusta.

TYÖURAELÄKE MIELESSÄ? POHDI ENSIN NÄITÄ
• käy läpi koko työhistoriasi: oletko tehnyt raskasta työtä vähintään
38 vuotta?
• täyttääkö koko työurasi lainsäädäntöön kirjoitetun raskaan työn kriteerit?
• eihän työurassasi ole yhteensä yli 3 vuoden katkoja? Esim. useita
työttömyys- tai sairauslomajaksoja? Perhevapaista sallitaan yhteensä
3 vuoden jakso.
• mieti koko työuraasi: millaisia työtehtäviä sinulla on ollut? Mikä on
tehnyt kustakin työtehtävästä raskasta? Valmistaudu kuvaamaan, millainen tyypillinen työviikko kussakin tehtävässä on ollut.

VA S A M A 4 / 2 0 1 7
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KÄRKIMIES

Talous viimeinkin myötätuulessa
V

uoden 2016 tilinpäätös

kosti. Liitolle jäävä osuus oli

ammattiosastoille ja työtaiste-

ki-ikä on edelleen varsin kor-

lautusten määrä oli yli puoli

oli Sähköliitolle voitolli-

viime vuonna pienempi kuin

lukassalle tälle vuodelle on sa-

kea, eli 50 vuotta ja palveluai-

miljoonaa.

nen. Tilikauden ylijäämä oli yli

vuonna 2008. Toisaalta kus-

man suuruinen kuin edellis-

ka keskimäärin 14 vuotta. Vuo-

Työttömyyskassan alkuvuon-

400 000 euroa.

tannukset ovat vastaavana

vuonnakin.

teen 2026 mennessä nykyises-

na tammi-maaliskuussa 2017

tä henkilöstöstä eläköityy mer-

maksamat etuudet ovat edel-

kittävä osa.

lisvuoteen verrattuna käänty-

Voitollisen tilinpäätöksen

ajanjaksona pienentyneet pe-

mahdollistivat kustannusten

räti lähes 700 000 euroa. Täl-

hallittu kehitys ja sijoitustoi-

lä yhtälöllä olemme vaikeina

minnan tuotot. Kustannuk-

aikoinakin onnistuneet pitä-

Sähköliiton henkilöstökulut

set kokonaisuudessaan pysyi-

mään jäsenmaksuprosentin va-

olivat vuonna 2016 edellisen

vät budjetoidussa. Kokonais-

kioituna 1,40 prosentin tasol-

vuoden tasolla. Kokoaikaisen

Liiton sijoitustoiminnan tuotot

tömyyskassalle että liitolle. Jä-

jäsenmaksutuottojen kehi-

le. Työttömyyskassan prosentti-

henkilöstön määrä vähentyi yh-

olivat yhteensä noin 3,7 mil-

senmaksutuoton oletetaan to-

tys jäi noin neljännesmiljoo-

osuus jäsenmaksusta on vaih-

dellä edelliseen vuoteen ver-

joonaa euroa ja kulut lähes

teutuvan tänä vuonna budje-

nan budjetoidusta, ja oli lähes

dellut välillä 0,25 – 0,40 pro-

rattuna ja viime vuoden lopus-

2,3 miljoonaa euroa; netto-

toidusti. Odotamme myös jä-

250 000 euroa enemmän kuin

senttia.

sa liiton palveluksessa oli 38

tuottoa kertyi siis mukavat 1,4

senhankinnan tuovan positii-

kokoaikaista työntekijää.

miljoonaa. Sijoitustoiminnan

vista kasvua.

edellisenä vuonna.

Viime vuonna jäsenmaksu-

Työttömyysaste oli keskimää-

prosentti jouduttiin kuiten-







neet selvään laskuun, peräti

Viime kuukausina liittoon on







tää helpompia aikoja sekä työt-

tuotto oli hyvä. Kulupuolta ra-

rin 8,0 prosenttia kun se edel-

kin nostamaan 1,45 prosent-

rekrytoitu viisi uutta työnteki-

sittavat Kotkan Karhulassa ole-

lisenä vuonna oli 9,3.

tiin, jotta työttömyyskassan ra-

jää, joten henkilöstökulut tule-

vien liikekiinteistöjen alaskir-

hoitus olisi riittävä. Työtaiste-

vat nousemaan. Tarvitsemme-

jaukset.

lukassan jäsenmaksua oli vuo-

kin uusia keinoja ja lisäpotkua

den 2016 osalta laskettu 0,03

jäsenhankintaan. Henkilöstö-

tarvitaan kattamaan jäsenten

Liiton jäsenmäärä väheni vuo-

prosenttiin. Aiemmin se oli

kulujen osuus jäsenmaksutuo-

työtaisteluavustukset ja säästö-

den aikana 240 jäsenellä. Jä-

0,05 prosenttia. Jäsenmaksu-

toista on vuosina 2008–2016

osuuspalautukset. Viime vuon-

senmaksutuotot ovat vuodesta

prosentti ja sen jakautuminen

liikkunut 43 ja 54 prosen-

na ei maksettu työtaisteluavus-

MARKETTA TOIKKONEN

2008 kehittyneet melko hei-

liitolle, työttömyyskassalle,

tin välillä. Henkilöstön kes-

tuksia, mutta säästöosuuspa-

Sähköliiton talouspäällikkö







Sijoitustoiminnan tuottoja

—
Jussi
Tyylikäs ja ajaton
Tänä vuonna tulee kuluneeksi 30 vuotta Jussi-sarjan lanseerauksesta. Pehmeälinjaisessa sarjassa on laaja
peitelevyjen ja pintasennustarvikkeiden valikoima sekä uppoon että pintaan. Korkealaatuiset tuotteet sopivat
sekä uudisrakentamiseen että saneeraukseen ja ne kestävät vuodesta toiseen. abb.fi/asennustuotteet
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noin 25 prosenttia. Tämä tie-
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Kuva: EMMI KALLIO

EN
KUUKAUAD
KUV

Suomen tuntureilla ja Metsälapin alueilla laiduntaa lähes 200 000 puolivilliä poroa. Näistä kotieläimistä vain harva päätyy ajoporoksi ja kilpailemaan
nopeudessa kilparadalle. Tämä Jätkänkynttilä-sillan kupeessa poseeraava
sosiaalinen sorkkaeläin on yksi niistä voimakkaimmista ajokkaista, jotka

kiitävät poroajoissa huimaa vauhtia lumisella radalla vetäen perässään
kevyttä hiihtäjää. Hirvas on saanut luopua komeista sarvistaan nopeuden
ja turvallisuuden nimissä, mutta normaalistikin erittäin nopeasti kasvavat poronsarvet vaihtuvat vuosittain.

ONNEKKAAT OULULAISET
V

olttipäivien onnekkain pariskunta taisi tul-

Anna Herukka voitti arpajaisten

la Oulusta. Prosessityöntekijä Perttu Sar-

jan puoliso Anna Herukka voitti voltti-arpajais-

pääpalkinnon, elävän poron.

ten pääpalkinnon, elävän poron. Palkinto osui

Myös puoliso Perttu Sarja

oikeaan paikkaan, sillä perheessä on kolme

pääsi poroajelulle.

lasta, jotka ainakin osaavat ottaa hauskuuden
irti Lapin luontoon liikkumaan jätetystä pantaporosta.
Laanilan Voimalla viisivuorotyössä työskentelevä Perttu Sarja iloitsi myös vapaasta viikonlopusta, sillä lapset olivat poikkeuksellisesti pitkän viikonlopun vietossa mummolassa.
– Volttipäivillä on hienoa, kun liiton jäsenet kokoontuvat yhteen rennoissa merkeissä ja puolisonkin voi ottaa mukaan, toisin kuin
tavallisiin kokouksiin. Vaikka liitonkin asioistakin puhutaan päivien aikaan, niin juttuihin
mahtuu mukaan paljon muutakin.
Sarja toimii monissa luottamustehtävissä. Oman työpaikkansa pääluottamusmies on
myös oman ammattiosastonsa opintosihteerinä
sekä liiton hallituksen jäsen.
– Lastenhoidon järjestämistä helpottaa, kun
puolisolla on päivätyö ja itse teen vuorotyötä,
jossa neljän 12-tuntisen työpäivän jälkeen tulee kuusi vapaapäivää. Lapsista enää pienin
on päiväkoti-ikäinen, joten työn ja luottamusleen helpottaa, tuumi Sarja, joka aikoo suunnistaa myös huhtikuun lopun luottamushenkilöpäiville Tampereelle parinsadan muun ay-aktiivin kera. 

Kuva: EMMI KALLIO

toimien vaatimat järjestelyt alkavat jo hiljal-
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1.

4.

2.

3.

5.

LAPIN LUMO VALTASI V
Lapin eksotiikka, hauska
seura ja rattoisa ohjelma
takasivat sen, että vieraat
viihtyivät Rovaniemen
maaliskuisilla Volttipäivillä.

Pohjoisen puhtailla hangilla kimmel-

ROVANIEMEN

Palojärven paliskunnasta ja Emil Sa-

HIIHTOA, PILKKIMISTÄ,

tävä kevätaurinko, maailman suu-

MARKKINATUNNELMIIN

rajärven omistama.

SUOPUNGINHEITTOA

Hyvissä ajoin tapahtumaviikon-

sekä legendaarinen Pohjanhovi lois-

loppuun saapuneet sähköliittolai-

keen volttivieraat saivat ihailla lä-

Lumimaan lauantainen tapahtuma-

teliaine ruokineen ja esiintyjineen

set perheineen pääsivät Rovanie-

heltä myös komeita sarvipäitä, jot-

päivä sujui hyvän sään vallitessa.

saivat volttivieraat puolelleen.

men markkinatunnelmiin jo per-

ka kyyditsivät turisteja rauhalliseen

Osasto 004:n puheenjohtaja Mart-

jantai-iltana, jolloin hotelli Pohjan-

tahtiin Lumimaan tapahtumaviikon-

ti Myllykangas kertoi sähköpostitse ti-

järjestetty talvitapahtuma sai kävijöi-

hovin kupeessa järjestettiin ainut-

lopussa. Moni uskaltautui eksootti-

lanneensa sopivan kelin. Lapin li-

den varauksettomat kiitokset. Osas-

laatuiset poroajot katusprinttinä.

seen rekikyytiin ensimmäistä kertaa

sää oli myös osasto 019 nokkamie-

tot 004, Pohjoisen energia- ja sähkö-

Lukuisa kansainvälinen turistijouk-

elämässään. Arktinen laji teki vai-

hen, Jukka Taipaleen vauhdikkaissa

alan työntekijät sekä 019, Rovanie-

ko pääsi seuraamaan arktista lajia

kutuksen ja eräät alkoivat jo suun-

juonnoissa.

men sähköalan työntekijät vastasivat

läheltä ja kannusti Eero Päkkilän

nitella osallistumista pidemmällekin porosafarille.

TEKSTI: RIITTA KALLIO

sujuvista järjestelyistä liiton kurssi-

ohjastaman Eritähden voittoon. Rä-



KUVAT: EMMI KALLIO

sihteeri Tiina Mäkkylän taustatuella.

jähtävän nopea juoksija oli kotoisin
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Nupopäisten vauhtiporojen jäl-

Noin 180 kävijää kerännyt, hyvin
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JA KÖYDENVETOA

rin igluravintola kylkiäisohjelmineen

Erityisen vakavia eivät olleet myöskään volttivieraat, jotka osallistuivat päivän kilpailulajeihin. Niistä

6.

ROVANIEM
E
VOLTTIPÄ N
IVIEN
KILPAILU
TULOKSET JEN
SIVULLA

15

7.

8.

VOLTTIPÄIVÄT
suosituin oli suopunginheitto, jos-

HERUKASTA

dessa seurata Voltti-poronsa liik-

sa erityisesti naiset kunnostautui-

PORONOMISTAJA

keitä sen kaulaan ripustetun Ultra-

vat. Myös pilkkijäille riitti innokkai-

Raittiissa ilmassa vietetyn päivän

com-paikannuspannan avulla.

9.

1. Moni sai ensikosketuksensa porokyytiin vain parin kilometrin päässä
Rovaniemen keskustasta sijaitsevassa Lumimaassa.
2. Anette Paason vanhemmat, Henna Tasala ja Sami Paaso olivat suojanneet
pikkuneidin silmät huikealta kevätauringolta tyylikkäillä aurinkolaseilla.
3.Suopungin heiton jalossa taidossa menestynyt Heini Kirjavainen sai palkinnon
Martti Myllykankaalta. Jukka Taipale kannustaa.
4. Vauhdikas kaapelinvetokisa nousi Volttipäivien kuningaslajiksi. Väkivahva
isäntäjoukkue ei antanut armoa ”junantuomille”.

ta kalamiehiä, mutta noin kuuden

jälkeen volttikansalle maistui Poh-

kilometrin hiihtolenkille uskaltautui

janhovin yltäkylläinen illallinen. Pu-

siaisiin, jonka solistina loisteli tan-

vain viisi innokasta hiihtäjää.

heenjohtaja Sauli Väntin kannustava

gotaituri Marita Taavitsainen. Bän-

puhe oli sopivan lyhyt ja ytimekäs,

din kitaristia tuuraili sähköasenta-

osoittautui kaapelinveto. Osastot ot-

jotta päästiin illan kohokohtaan, pal-

ja Vesa Niemelä, joka useimmiten

6. Pilkkikisan voitto riemastutti Teuvo Vaaraa.

tivat toisistaan mittaa kolmen hen-

kintojen jakoon. Volttipäivien veto-

jammailee Norolan pojat – tanssior-

7. Maailman suurin igluravintola oli viileä elämys, mutta kuuma porokeitto

gen joukkueissa, joista vahvimmak-

naulan, arpajaisten pääpalkinnon,

kestertin kitaristina ja solistina.

lämmitti kävijöitä.

si osoittautui isäntäjoukkue 004.

elävän poron voitti oululainen Anna

Väkivahvassa kolmikossa kiskoivat

Herukka. Kolmen lapsen äiti lupaa,

• Seuraavat Volttipäivät vietetään

Jaakko Vähäkuopus, Marko Kerola ja

että poro saa jatkaa elämäänsä La-

Hämeenlinnassa vuoden 2018

Esa Laukkanen.

pin luonnossa. Perhe voi vastaisuu-

elokuussa.

Volttipäivien kuningaslajiksi

Hilpeä tapahtuma päättyi tans-

5. Eksoottisessa Lumimaassa viihtyivät kaikki. Myös kaapelivedon
voittajajoukkue virkistäytyi jäisellä baaritiskillä.

8. Nuotiotulilla oli tunnelmaa.
9. Puheenjohtaja Sauli Väntti Terhi-vaimoineen nautti kevätauringosta.
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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

Joitain Kaarniemen
kesälomaviikkoja 25 – 35
on vielä vapaana ja niitä
ehtii hakea 29.4. asti.
Jos haluamallesi lomaviikolle
on useampia tulijoita,
lomalaiset arvotaan.

VIE JUHLASI KAARNIEMEEN
Valmistujaiset, pienimuotoiset hääjuhlat,
syntymäpäivät 30 hengelle? Mitä jos veisitkin kekkerisi liiton oman lomapaikan,
Kotkan Kaarniemen kokoustiloihin kauniisiin merimaisemiin? Siellä juhliminen
on liiton jäsenille edullista, sillä kokoustilan ja keittiön vuokra on vain 35 euroa
kerralta! Muille tilaa vuokrataan 80 eurolla kerralta.
Kokoustilojen varausjärjestelmään pääset Sähköliiton nettisivuilta. Valitse ensin
viikko ja sen alta viikonpäivä.
www.sahkoliitto.fi/kaarniemi-varaus >
Kokoustila 2017

Vuoden kortti maksaa Sähköliiton

aa SAK:n liittojen jäsenille 15 pro-

APUA YKSITYISELÄMÄN

jäsenelle 15 euroa, kahden vuo-

sentin alennuksen Suomen päi-

LAKIASIOIHIN

den kortti 30 euroa. Kortin voit

vävuokrahinnoista ja 10 prosent-

Maksuton asianajajan puhelinneu-

ostaa kaikista Suomen HI-hostel-

tia viikkovuokrasta. Alennus laske-

vonta auttaa Sähköliiton jäsen-

leista ja niiden yhteisestä verkko-

taan edullisimmasta julkaistusta

tä silloin, kun tarvetta on lainopil-

kaupasta.

hinnasta.

lisille neuvoille yksityiselämän asi-

www.sahkoliitto.fi > Jäsenpal-

Ulkomailla alennus vaihtelee 5

oissa. Asianajotoimisto Kasanen &

velut > Jäsenedut > Alennus-

ja 15 prosentin välillä. Sähkölii-

Vuorinen Oy:n asianajaja neuvoo

ta hostelleista, www.hostellit.fi,

ton nettisivujen Jäsenedut-kohdas-

arkisin kello 9-15 jäseniä nume-

www.hihostels.fi

ta pääset suoraan varauslomak-

rossa 040 809 9900.

keeseen, kun klikkaat vasemmasta
EDULLISEMPIA
KILOMETREJÄ
Ajokilometrejä ei tarvitse aina-

reunasta Hertz.
www.sahkoliitto.fi > Jäsenpalvelut > Jäsenedut

kaan rajoittaa, sillä Sähköliiton

Neuvonta ei sisällä asiakirjojen tutkimista ja laatimista. Heinäkuussa palvelu on kesätauolla.
www.sahkoliitto.fi > Jäsenpalvelut > Jäsenedut

jäsenkortilla saat Teboilista 2,1

ALENNUKSIA

VALITSE KOLMESTA

HOSTELLIIN HOTELLIN SIJAAN

sentin alennuksen polttoainelit-

KAIKILTA ALOILTA

SAFE SUOJAA LAITTEESI

LAIVAYHTIÖSTÄ

Hostellimajoittujan loma on aina

ralta. Lisäksi Teboil myöntää kor-

Jäsenedut.fi on ammattiliittojen

Mitä useamman tietokoneesi,

Oli määränpääsi sitten Tallinna tai

vähän edullisempi kuin muiden.

tilla kymmenen prosentin alen-

jäsenille tarkoitettu palvelu, johon

tablettisi tai älypuhelimesi suo-

Tukholma, Sähköliiton jäsenenä sei-

Sähköliiton jäsenkortilla saat vie-

nuksen voiteluaineista ja viiden

Sähköliitto tarjoaa veloituksetto-

jaat, sitä edullisemmin saat F-Se-

laat aina etuhintaan lempikaupun-

lä Suomen Hostellijärjestön hostel-

prosentin alennuksen autokemi-

man käyttöoikeuden. Palveluun tu-

curen Safe-suojan. Kun suojan pii-

kiisi. Niin Eckerö Line, Tallink Sil-

leissa kymmenen prosentin alen-

kaaleista ja pesuista. Autosi on

lee rekisteröityä, koska siihen kuu-

riin kuuluu seitsemän laitetta,

ja kuin Viking Linekin tarjoavat jä-

nuksen normaalihinnasta. Hostelle-

helppo pitää aina priimakunnos-

luvia etuja voi käyttää vain liiton

saat alennusta normaalivuosihin-

senetuja sekä vapaa-ajan matkoista

ja löytyy Inarista Helsinkiin saakka,

sa! Viiden prosentin alennus kos-

jäsen tai hänen perheenjäsenensä.

taan verrattuna 40 euroa ja mak-

että kokousreissuista.

vajaat 40. Esimerkiksi suositussa

kee myös nestekaasua.

Jäsenedut.fi tarjoaa alennuk-

sat 59,90 euroa. Viidelle laitteel-

www.sahkoliitto.fi > Jäsenpalvelut > Jäsenedut

kesäkaupungissa Savonlinnassa on
peräti kuusi jäsenedun piiriin kuuluvaa hostellia.
Jäsenhintainen hostellimajoitus

Etu ei koske Teboil Express
-automaattiasemia.
www.sahkoliitto.fi > Jäsenpalvelut > Jäsenedut

on ulottuvillasi myös ulkomailla.
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Hanki kansainvälinen hostellikort-

VUOKRAPIRSSILLÄ

ti jäsenhintaan, niin yövyt Hostel-

sia kivijalka- ja verkkokaupoista.

le suoja maksaa 49,90 ja kolmelle

Kauppojen toimialat vaihtelevat

39,90 euroa.

rakentamisesta ja remontoinnis-

Safe-tuotteen ostaminen edel-

ta autoiluun ja terveyspalveluihin.

lyttää kampanjakoodia, jonka saat

Kaikkiaan toimialoja on yli 20.

omasta ammattiosastostasi. Osta-

Kun tilaat rekisteröityessäsi Jä-

maan ja asentamaan pääset Säh-

MATKOILLE

senedut.fi-uutiskirjeen, saat kuu-

köliiton nettisivuilla olevan linkin

ling International -verkoston noin

Matkanteko kotimaassa ja ulko-

kausittain tietoja uusista eduista.

kautta.

3 500 hostellissa vähintään kym-

mailla on vuokra-autolla vaivaton-

menen prosentin alennuksella.

ta! Hertz Autovuokraamo tarjo-

www.sahkoliitto.fi > Jäsenpalvelut > Jäsenedut, www.jasenedut.fi

www.sahkoliitto.fi > Jäsenpalvelut > Jäsenedut

13 SYYTÄ
OLLA JÄSEN
SÄHKÖLIITON

&

LIITTYMISILMOITUS/PERINTÄSOPIMUS
Ammattiyhdistysjäsenmaksu liitolle ja työttömyyskassalle

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

Perintäsopimuksen saapumispäivä osaston edustajalle tai liittoon

Sukunimi ja etunimet

Henkilötunnus

Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka

JÄSENENÄ SAAT:

Puhelin

 työehtosopimuksen

Matkapuhelin

Sähköposti

Äidinkieli

 edunvalvonnan ja toiminnan työpaikalla

Suomi

Jäsenyystiedot

 palkka- ja muut työehdot

Uusi jäsen

Työsuhde

Jäsenmaksun
perintä
Valtuutus ja
voimassaoloaika

 koulutusta
 mahdollisuuden lomailla
Sähköliiton lomaosakkeissa
tai liiton omassa lomapai-

 alennuksia laivamatkoista sekä autonvuokrauksesta

Opiskelijajäsen

Liitto vaihtuu

Jäsenyysaika edellisessä liitossa

Ammattinimike

Kokoaikatyö

Osa-aikatyö

Ei

Kyllä

Oppiarvo/koulutus

Työsuhteen alkamisaika

Työnantajan toimiala

Sopimusalanumero (ks. ohje)

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.
Valtuutan ammattiliiton/työttömyyskassan ilmoittamaan erostani edelliseen ammattiliittoon/työttömyyskassaan

Jäsenen
allekirjoitus

Päiväys

Allekirjoitus

Osoitetietojani ei saa käyttää muuhun
kuin jäsenetumarkkinointiin

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

kotimaassa ja ulkomailla
 vakuutusetuja

Vapaajäsen

Sähköliittoon liittymispäivä

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

myysturvan

hostelleissa ja hotelleissa

Osasto vaihtuu

Työsuhteen laatu

 ansiosidonnaisen työttö-

kassa, alennuksia ja etuja

Työpaikka vaihtuu

Muu, mikä

Osaston numero

Opiskelun päättymisaika

Maksava jäsen

etujesi parantamiseen

oikeusapua

Suomi

Jäsenmaksuryhmä

taa ammatillisten, oikeudel-

 lainopillista neuvontaa ja

Muu, mikä

Edellinen ammattiliitto/työttömyyskassa

 mahdollisuuden vaikutlisten ja yhteiskunnallisten

Ammattiosaston nimi

Kansalaisuus

Ruotsi

Tilittäjä/
selvittäjä

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

 polttoaine-etuja
 alennusta tietoturvatuot-

Yhteyshenkilö

teista

Selvitysmuoto/
maksutapa

 alennusta työväenlehtien

Jäsenmaksun
perintä

tilauksista

Työnantajan
allekirjoitus

Lue lisää: www.sahkoliitto.
fi > edunvalvonta, www.sahkoliitto.fi > Jäsenpalvelut
> Jäsenedut sekä edelliseltä sivulta

EN
ROVANIEM N
IVIE
VOLTTIPÄ N
JE
KILPAILU
TULOKSET

Konekielinen
selvitys

Työnantajan
oma lista

Liiton
lähettämä lista

Jäsenmaksun perintä alkaa (palkkajakson ensimmäinen päivä)
Päiväys

Työnantajan edustajan allekirjoitus

Faksi

Viitetilisiirrot

Viitelista

Viestillinen

Nimenselvennys

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

PILKKIKILPAILUT: 1. Teuvo Vaara os. 004 1578 g 2. Erkki Poi-

SUOPUNGIN HEITTO: 1. Heini Kirjavainen 2. Emma Sarsila

kolainen os. 026 1128 g 3. Jaakko Tiuraniemi os. 004 1024 g.

3. Jaakko Vähäkuopus

PILKKIKILPAILUT / JOUKKUEKISA: 1. osasto 004

KAAPELIN VETO / JOUKKUEKISA:

2. osasto 026 3. osasto 105 4. osasto 040 5. osasto 149.

1. osasto 004 2. Sähköliiton toimisto.

HIIHTOKILPAILUT: Eläkeläiset 1. Olavi Hautala os. 057 aika

Kilpailusta tehty eriävä mielipide sääntöjen rikkomisesta, mutta

24.09 min 2. Matti Huotari os. 045 aika 35.16 min

tuomaristo hylkäsi valituksen. Ei löydetty virallisia sääntöjä, eli ei

Miehet: 1. Erkki Saranpää os. 057 aika 28.25 min

voitu rikkoa sääntöjä, kun niitä ei ollut.

2. Ville Saranpää os.049 aika 28.28 min
3. Ari Kähkönen os.13/ Sähköliitto aika 31.31.
VA S A M A 4 / 2 0 1 7
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TUL:n Golfjaoston Lajikirje
TUL:n Golfjaoston
Lajikirje

Duunigolf 16.6.2017
Ruukkigolf, Raasepori

MIKÄ OSASTO
ON LIITON

Kilpailu pelataan alkaen klo 9.00 väliaikalähtönä.

Pelimuoto Best Ball kahden (2) pelaajan joukkueella. Kilpailuun osallistuvilta joukkueilta edellytetään että he ovat työikäisiä ja saavat ansiotuloa
joltain työnantajalta tai ovat siirtyneet ansiotyöstä eläkkeelle.

SÄBÄKUNINGAS?

Duunigolf
16.6.2017
Ruukkigolf,
Raasepori

Palkintoina voittajille Ahvenanmaalle golfmatka, sekä Viking Line matkalahjakortteja, sekä tavarapalkintoja.
Kilpailumaksu: 90€ /joukkue (poikkeus: Ruukkigolf-jäsenien kohdalla
maksu on pienempi, kysy caddiemasterilta).

Sähköliiton ammattiosastojenKilpailumaksu
välinen sisältää lounaan.

SALIBANDYTURNAUS

Ilmoittautuminen: Caddiemasterille (019) 245 4485 tai e-mail
toimisto@ruukkigolf.fi viimeistään 13.6.2017 mennessä.
Mainittava joukkueen nimi / pelaajien nimet, tasoitus ja kotiseura.

Lahdessa la 23.9. klo 10 alkaen

Kilpailu
pelataan alkaen
23. AY-Golf SM 11.
- 12.8.2017

klo 9.00 väliaikalähtönä.
 Kerää vähintään 1 maalivahdin ja
Holiday
Club
Golf,
Lappeenranta
5 kenttäpelaajan joukkue osastostasi kasaan.
Pelimuoto Best Ball kahden
Kilpailu on avoin kaikille ammattiliittojen jäsenille tai eläkkeellä oleville
 Jos osastonne on pieni, voitte yhdistyä
pelaajan joukkueella. Kilpailuun
vapaajäsenille, jotka kuuluvat johonkin SAK, STTK tai Akava keskusjärtoisen osaston kanssa yhdeksi joukkueeksi.
jestöjen alaiseen ammattiliittoon.osallistuvilta joukkueilta edellytetään
 Pelaamme SSBL:n säännöillä mutta rennosti:
että he ovat työikäisiä ja saavat
Sarjat:
kentälle ovat tervetulleita kaikenkuntoiset
ansiotuloa joltain työnantajalta tai ovat
reikää, hcp
0 – 10.0. eläkkeelle.
siirtyneet
ansiotyöstä
ja -taitoiset naiset ja miehet.1. Miehet lyöntipeli scratch 2 x 18
2.
Miehet
tasoituksellinen
lyöntipeli
2
x
18
reikää,
hcp yli 10.1 – 18.4.
 Ilmoita joukkueesi turnaukseen meilitse
Palkintoina
voittajille
3. Miehet tasoituksellinen pistebogey
2 x 18 reikää,
hcp yligolfmatka
18.5 – 36.0.Ahvenanmaalle,
salminen.anssi@hotmail.com
Viking
Line
matkalahjakorttejasekä
tavarapalkintoja
4. Naiset tasoituksellinen pistebogey 2 x 18 reikää hcp max. 36.0.
tai puhelimitse 050 528 7622.
5. Ammattiliittojen joukkueet tasoituksellinen pistebogey, kolmen hengen joukkueen yhteistulos, 2 x 18 reiKilpailumaksu: 90 € /joukkue (poikkeus: Ruukkigolf-jäsenille maksu
Osallistumismaksu on 50 €/joukkue.
kää, joukkueen nimi ja jäsenet on ilmoitettava etukäteen.
on pienempi, kysy caddiemasterilta)
Ilmoittautuminen päättyy 31.8.2017.
Aikataulu:
Kilpailumaksu sisältää lounaan
 Aloittakaa treenit!
1. kierros perjantaina alustavasti alkaen klo 8:00. 1 tii. Miehet 1, Naiset, Miehet 2, Miehet 3.

2. kierros
1 tii. Käännetty paremmuusjärjestys
Miehet
2.
Ilmoittautuminen:
Caddiemasterille sarjoittain.
(019) 245Miehet
44853.tai
e-mail
Pelipaikkana toimii Energiahalli, Ilmarisentie 3 A, 15200
Lahti lauantaina alkaen klo 8:00.
toimisto@ruukkigolf.fi viimeistään 13.6.2017 mennessä.
Turnauksen järjestää Lahden Sähköalantyöntekijät ryNaiset,
os. 059Miehet 1.
Mainittava joukkueen nimi / pelaajien nimet, tasoitus ja kotiseura
Turnausta isännöi Sähköliitto, jonka järjestövakuutus kattaa
pelit
Kilpailumaksu:
Majoitukseen liittyvät kysymykset: Aleksandr Kirjanen puh.110€/pelaaja.
050 587 8378 Hinta sisältää kilpailumaksun (36r) kilpailun ja lounaat molempina päivinä hotellin puolella.

Kilpailumaksu maksetaan Holiday Club Golf -caddiemasterille 1. kierroksen tuloskorttia noutaessasi. Maksut
voidaan myös laskuttaa lisämaksua vastaan. Sovittava etukäteen.
Joukkuekilpailuun peritään lisämaksu 30 €/joukkue kirjaamismaksuna.

23. AY-Golf SM 11.–12.8.2017
Holiday Club Golf,
Ilmoittautuminen:
Holiday Club Golf sähköpostilla: golf.saimaa@holidayclub.fi
viimeistään 4.8.2017 mennessä.
Lappeenranta
Tarkemmat tiedot www.tul.fi » Lajit ja kilpailut » Jaostot » Golf
Kilpailu on avoin kaikille ammattiliittojen jäsenille tai eläkkeellä oleville
vapaajäsenille, jotka kuuluvat johonkin keskusjärjestöjen (SAK, STTK tai
Akava) alaiseen ammattiliittoon.

SAITHAN KUTSUN
LUKIJATUTKIMUKSEEN?
Sähköliitto lähetti ennen pääsiäistä kutsun Vasaman lukijatutkimukseen kaikille jäsenilleen, joiden sähköpostiosoite on tie-

dossa. Saithan sinä kutsun nettikyselyyn? Kun vastaat kyselyyn
ja jätät yhteystietosi, olet mukana 500 euron matkalahjakortin
arvonnassa.
Etkö saanut linkkiä? Pääset vastaamaan Webropol-kyselyyn
myös liiton nettisivujen etusivulta.
Vastaaminen vie vain pari minuuttia, ja kysely on auki huhtikuun loppuun.
Nyt on aika kertoa mielipiteesi 60-vuotiaasta Vasamasta ja
toiveitasi tulevaisuuden Vasamalle!

Sarjat:
1. Miehet lyöntipeli scratch 2 x 18 reikää, hcp 0–10.0
2. Miehet tasoituksellinen lyöntipeli 2 x 18 reikää, hcp yli 10.1–18.4
3. Miehet tasoituksellinen pistebogey 2 x 18 reikää, hcp yli 18.5–36.0
4. Naiset tasoituksellinen pistebogey 2 x 18 reikää hcp max. 36.0
5. Ammattiliittojen joukkueet tasoituksellinen pistebogey, kolmen hengen
joukkueen yhteistulos, 2 x 18 reikää, joukkueen nimi ja jäsenet on ilmoitettava etukäteen
Aikataulu:
1. kierros perjantaina alustavasti alkaen klo 8:00. 1 tii. Miehet 1, Naiset,
Miehet 2, Miehet 3.
2. kierros lauantaina alkaen klo 8:00. 1 tii. Käännetty paremmuusjärjestys sarjoittain. Miehet 3. Miehet 2. Naiset, Miehet 1
Kilpailumaksu:
110 €/pelaaja. Hinta sisältää kilpailumaksun (36 €), kilpailun ja lounaat
molempina päivinä hotellin puolella. Kilpailumaksu maksetaan Holiday
Club Golf -caddiemasterille 1. kierroksen tuloskorttia noutaessasi.
Maksut voidaan myös laskuttaa lisämaksua vastaan. Sovittava etukäteen.
Joukkuekilpailuun peritään lisämaksu 30 €/joukkue kirjaamismaksuna.
Ilmoittautuminen:
Holiday Club Golf sähköpostilla:
golf.saimaa@holidayclub.fi viimeistään 4.8.2017 mennessä.

Tarkemmat tiedot
www.tul.fi » Lajit ja kilpailut » Jaostot » Golf
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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

Känner du rörlighetsundertöd?
Rörlighetsunderstöd ersätter rese-

Arbetets

Understödets

minimilängd

varaktighet

arbetsresa per dag överstiger tre

2 mån

1 mån

timmar eller ett deltidsarbete vars

3 mån

totala arbetsresa per dag översti-

4 mån

1,5 mån
2 mån

och flyttkostnader. Ifall du tar
emot ett heltidsarbete vars totala

KASSAN TILIT NÄHTÄVILLÄ

 din arbetstid är minst 18

Sähköalojen työttömyyskassan toimintakertomus, tilinpäätös

timmar i veckan

ja tilintarkastajien kertomus lausuntoineen vuodelta 2016

 ditt arbete varar i minst 2

ovat kassan sääntöjen 23 pykälän 3 momentin edellyttämäl-

månader

lä tavalla nähtävinä kassan toimistossa osoitteessa Aleksan-

 du har ansökt om understö-

terinkatu 15, Tampere.

det innan ditt arbete har börjat.

Asiakirjoihin voi tutustua 12.–16.6.2017 kello 9–15.

ger två timmar bör du kontrollera
rätten till rörlighetsunderstöd från
din egen arbetslöshetskassa.
BELOPP
Rörlighetsunderstödets belopp

KRAV

ANSÖKAN

Betalningen av understödet förut-

Ansök om rörlighetsunderstöd

sätter att

från din egen arbetslöshetskas-

 din arbetsresa fram och tillba-

sa innan du påbörjar arbetet om

motsvarar till storleken grund-

ka varar i över tre timmar per dag

det finns en möjlighet att du up-

dagpenningens belopp (32,40 år

för heltidsarbete och i över två tim-

pfyller kraven för understödet. Du

2017) utan förhöjningsdelar eller

mar per dag för deltidsarbete. Ar-

kan inte ansöka om understödet

barnförhöjning och det betalas för

betsresans längd räknas enligt de

efter att du har påbörjat arbetet.

fem dagar i veckan. I månaden är

omständigheter som varar vid den

Observera att du kan ansöka om

beloppet på rörlighetsunderstödet

tidpunkt då arbetet påbörjas, eller

understödet även om du inte har

ca 700 euro.

om du flyttar på grund av arbetet,

alla nödvändiga bilagor, såsom

enligt de omständigheter som va-

t.ex. arbetskontraktet. Bilagorna

VARAKTIGHET

rar vid den tidpunkt då du och ar-

kan skickas till arbetslöshetskas-

Rörlighetsunderstödets varak-

betsgivaren kommer överens om ar-

san i efterhand.

tighet beror på arbetets längd en-

betet.

ligt följande:

Ansök om rörlighetsunderstö-

 du är berättigad till arbetslös-

det från FPA om du har fått ar-

hetsdagpenning precis innan du

betslöshetsdagpenning från FPA

påbörjar arbetet

innan du har påbörjat arbetet.

KÄYTÄ SÄHKÖ
ISTÄ
ASIOINTIPALV
ELUA
– SE NOPEU
TTAA
KÄSITTELYÄ!

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

Anmäl dig som arbetssökande

SÄND A-KASSAN

la resultatarvoden, produktions-

hos TE-byrån genom att logga in

FÖLJANDE BILAGOR:

arvoden osv. har antecknats i ditt

i webbtjänsten på adressen www.

X

te-palvelut.fi senast den första arbetslösa dagen.

• En kopia av uppsägningsanmälan eller permitte-

löneintyg.
Kom ihåg att kontrollera i lö-

ringsanmälan.

neintyget, att man har antecknat

• Ifall du har företagsverk-

eventuella oavlönade tidsperio-

samhet som bisyssla eller

der, så som permittering, föräld-

att få arbetslöshetsdagpenning

äger mark eller skog, bör

raledighet, oavlönad tjänsteledig-

inte fortsätter. Utlåtandet som

du sända a-kassan en ko-

het eller oavlönad sjukledighet.

TE-byrån ger, binder a-kassan,

pia av det senaste beskatt-

och a-kassan kan inte utbetala

ningsbeslutet med specifi-

innehåller löneräknarens kontakt-

dagpenning ifall ditt arbetssökan-

kationsdel.

uppgifter.

Följ TE-byråns instruktioner;
annars är det möjligt att din rätt

de inte är i kraft.

X

X

Kontrollera att löneintyget

• En kopia av pensionsbeslutet om du får deltidspen-

IFALL DET ÄR DIN

SÅ HÄR ANSÖKER

sion eller delinvalidpension.

ARBETSGIVARE SOM SÄNDER

DU OM DAGPENNING

• Ett ändringsskattekort

LÖNEINTYGET ELLER ANDRA

ifall du har ansökt änd-

UPPGIFTER, KAN HAN

på a-kassans elektroniska tjänst.

ringsskattekort för social-

GÖRA DET MED A-KASSANS

Den hittar du på finska på

förmåner.

KONTAKTBLANKETT VIA

• Ett löneintyg för minst 26

DATASKYDDAD KONTAKT.

arbetsveckor före arbetslös-

LÄNKEN TILL BLANKETTEN

Om du inte har möjligheten

heten. I löneintyget uppger

HITTAR DU PÅ A-KASSANS

att sända in din ansökan elektro-

din arbetsgivare förskottsin-

WEBBSIDOR.

niskt, skriv ut ansökningsblan-

nehållning underkastad lön

ketten på webbsidan www.tyj.fi/

med alla tillägg; semester-

swe > Material > Blanketter. På

penning (semesterpremie)

samma webbsida hittar du blan-

och semetserersättning an-

ketten på löneintyget som a-kas-

mäls skilt.

Sänd din ansökan med bilagor

adressen: www.sahkoliitto.fi/
tyottomyyskassa.

X

X

verokortin sosiaalietuutta varten.

ensimmäisenä työttömyyspäivänäsi. Oikeutesi työttömyysetuuksiin alkaa aikaisintaan ilmoittautumispäivästä lukien.

OCH BILAGORNA

lenderveckor.

Fyll I din ansökan noggrant för

För att kunna betala inkomstrelaterad dagpenning till dig, behöver arbetslöshetskassan vissa
uppgifter.

När det gäller anställningens
upphörande checka att eventuel-

Palkkatodistus vähintään
työttömyyttä edeltäneeltä
26 työssäoloviikolta. Todistuksessa pitää näkyä ennakonpidätyksen 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
DOKUMENTIT:

X

Jäljennös irtisanomis- tai

MIKÄLI TYÖNANTAJASI

lomautusilmoituksesta.

LÄHETTÄÄ HAKEMUKSEEN

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

LIITTYVÄN PALKKATODIS-

TÄYTTÄVÄN SUOJATUN

att a-kassan kan handlägga den
så fort som möjligt.

X

ohjeita, koska päivärahan mak-

GÅ IGENOM DIN ANSÖKAN

blanketten för minst två fulla ka-

hakenut verottajalta uuden

sa www.te-palvelut.fi viimeistään

san behöver.
Fyll i den första ansöknings-

Muutosverokortti, jos olet

ilmoittautumislomake osoittees-

Noudata TE-toimiston antamia

Om du blir arbetslös eller permitterad

X

X

Kopio eläkepäätöksestä,

YHTEYDEN VÄLITYKSELLÄ.

jos saat osa-aika- tai osa-

LINKKI LOMAKKEESEEN

työkyvyttömyyseläkettä.

LÖYTYY KASSAN SIVUILTA.
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KURSSIT
LUOTTAMUSMIESTEN PERUSKURSSI

AMMATTIOSASTOT YHDESSÄ

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.

Kutsumme jälleen kaikkien ammattiosastojen puheenjohtajat ja sihteerit, muut toimi-

28.8.–1.9.2017 Kiljavan opisto, Nurmijärvi

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

2.–3.9.2017 Cumulus Resort Aulanko, Hämeenlinna
henkilöt sekä kaikki hallituksen varsinaiset ja varajäsenet yhteiseen tilaisuuteen pohtimaan ajankohtaisia asioita.
Viikonlopun aiheina on mm:
 onko järjestämistyö koko ay-liikkeen tärkein tehtävä?
 mitä tarjottavaa meillä on jäsenillemme?
 mistä uudet jäsenet tulevat ja miten tavoitamme heidät?
 uhkana työtaistelu
 liiton ajankohtaiset asiat
 lisäksi vietetään aikaa nauttien Aulangon tarjoamista ulkoilumahdollisuuksista
Sähköliitto korvaa majoituksen, ohjelmaan merkityt ruokailut sekä matkakulut julkisten
kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa käytettäessä 0,23 euroa/km.
Ilmoittaudu mukaan 18.8.2017 mennessä sähköpostilla
tiina.makkyla@sahkoliitto.fi tai 050 409 8469.

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.
Voit majoittua jo sunnuntaista alkaen. Ilmoita siitä etukäteen Kiljavan opistolle.
Lähetä kurssihakemuslomake osoitteella: Sähköliitto, PL 747, 33101 Tampere
tai tiina.makkyla@sahkoliitto.fi.

LUOTTAMUSMIESTEN JATKOKURSSI
I osa 18.–22.9.2017, II osa 23.–27.10.2017
Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Kurssin kohderyhmä:
Luottamusmiesten perus- tai vastaavan kurssin käyneet tai muutoin perustiedot luottamusmiestoiminnasta hankkineet luottamusmiehet, varaluottamusmiehet, ammattiosastojen puheenjohtajat tai työpaikka- ja/tai ammattiyhdistystoiminnasta kiinnostuneet.

PAIKALLINEN SOPIMINEN

30.8.–1.9.2017 Kiljavan opisto, Nurmijärvi
Paikallisen sopimisen kurssi on tarkoitettu kaikille luottamusmiehille ja työsuojeluedustajille, jotka ovat käyneet perus- ja jatkokurssit.
Kurssin tavoitteena on tutustua hyvään sopimiskulttuuriin ja lisätä osaamista paikallisessa sopimisessa. Kurssilla keskitytään henkilöstön paremmin huomioon ottavaan sopimiseen ja sopimismahdollisuuksien hyödyntämiseen työpaikan ja työehtojen kehittämisessä.
Kurssilla käsitellään:
• paikallista sopimista tänä päivänä
 paikallisen sopimisen edellytyksiä
 sopimusvalmiuksia
 sopimusten tekemistä ja sisältöä
 luottamusmiehen roolia paikallisessa sopimisessa
 riittävän valmistautumisen merkitystä
 työaikasopimista; työaikamallit, työaikapankki
Työnantaja maksaa kurssilaiselle palkan kurssin ajalta sekä ateriakorvauksen (24,90 €/
päivä) 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

Kurssin tavoitteena on:
Laajentaa ja syventää luottamusmiehen toimintaa sekä työelämää ja sen pelisääntöjä koskevia taitoja. Antaa valmiuksia osallistua työyhteisön kehittämiseen tietoisina ja vastuullisina työntekijöitten edustajina. Kehittää osallistujien viestintä- ja vuorovaikutustaitoja vaikuttamisen välineiksi.
Kurssin avainsisältöjä ovat:
 kokemukset luottamusmiestoiminnasta
 toiminnasta oppiminen
 työsopimuslain keskeiset pykälät
 yhteistoimintalain keskeiset pykälät
 työehtosopimuksen säädökset
 luottamusmiehen vaikuttaminen ja viestintä
 välitehtävä omalla työpaikalla
 luottamusmies neuvottelijana
 luottamusmiehen työsuojeluyhteistoiminta
 luottamusmiehen rooli kehittäjänä
 luottamusmiehen arvostus ja merkitys
 omien taitojen arviointi ja jatko-opinnot
Lisäksi kurssilla on yksi liiton päivä molemmilla jaksoilla, jolloin paikalla on työehtoasiamies ja lakimies liitosta.
Työnantaja maksaa kurssille osallistuvalle palkan kurssin ajalta sekä ateriakorvauksen
24,90 € opistolle. Liitto maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus, opetus ja jaettava
materiaali. Matkakulut korvataan, vain mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai oman auton käytöstä vain auton kuljettajalle 0,23 €/km.
Mikäli tarvitset majoitusta jo sunnuntaista, ilmoita siitä etukäteen Kiljavan opistolle. Sähköliitto maksaa majoituksesi.
Lähetä kurssihakemus mielellään noin neljä viikkoa ennen kurssin alkamista osoitteella:
Sähköliitto, koulutusyksikkö, PL 747, 33101 Tampere

MITÄ, MIKSI, MISSÄ JA MITEN – kaikki koulutuksesta:

www. sahkoliitto.fi/jasenpalvelut/koulutus
18
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ALUEELLINEN NUORISOTAPAHTUMA
12.–13.5.2017 SEINÄJOKI

Lähde mukaan Sähköliiton nuorille, alle 35-vuotiaille jäsenille suunnattuun tapahtumaan!
Tapahtumassa käydään läpi Sähköliiton edunvalvontaa sekä järjestö- ja nuorisotoimintaa.
Asiaosuuden lisäksi vietämme mukavan illan rennon yhdessäolon merkeissä.
Tapahtuma alkaa perjantaina kello 17.00 ja päättyy lauantaina noin kello 13.00.
Tarkempi ohjelma lähetetään osallistujille ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.

Sähköliiton vastaava työehtoasiantuntija

Sähköliitto korvaa matkakulut julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai oman auton
käytöstä 0,23 euroa/km, ohjelmaan merkityt ruokailut ja ohjelmat sekä majoituksen.

työehtosopimuksen urakkatyömääräyksistä.

Ilmoittaudu mukaan 28.4.2017 mennessä tiina.makkyla@sahkoliitto.fi
tai 050 409 8469.

SÄHKÖLIITON KURSSIT 2017

Jari Ollila kertoi kärkimiehille

KÄRKIMIEHET KOULUTUKSESSA

A

re Oy järjestää talotekniikkaurakoinnin

KIKYN TYÖAJAN PIDENNYS KÄYTTÖÖN

pääkaupunkiseudun sähköistys- ja LV-

Immonen kertoo ehdottaneensa Sähköinfolle

alan kärkimiehille koulutusta. Nelipäiväi-

mahdollisuutta pitää kaksi kurssia käyttöönot-

nen valmennusohjelma alkoi 8.3. ja päättyy

totarkastusmittauksista lauantaisin heidän ti-

17.5. Ohjelman tavoitteena on antaa kärki-

loissaan, joka sitten saatiinkin toteutettua.

miehille paremmat valmiudet tehtävien hoitamiseen, kannustaa heitä työssään, edistää
kärkimiesten ja projektihenkilöstön yhteis-

TOUKOKUU
ALUEELLINEN NUORISOTAPAHTUMA
12.–13.5.2017, Seinäjoki
hakuaika päättyy 28.4.2017

ELOKUU
LUOTTAMUSMIESTEN PERUSKURSSI
28.8.–1.9.2017, Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Liiton kursseille ilmoittaudutaan hakuaikaan
mennessä sähköpostitse tiina.makkyla@sahkoliitto.fi tai puhelimella 050 409 8469.
Osallistuminen kursseille on sähköliittolaisille maksutonta. Matkakulut korvataan,

työtä sekä sujuvoittaa hankintakäytäntöjä.
– Kärkimiesten työ ja osaaminen ovat tärkeitä projektiliiketoiminnassa onnistumisek-

Kaikki koulutukseen osallistujat olivat Aren
pääkaupunkiseudun toimipisteistä.
– Osa heistä oli jo tehnyt mittauksia ja osa
oli ensikertalaisia, joista voisi saada uusia
mittaustöitä tekeviä, Immonen selvittää.
Aiemmin silloin tällöin mittauksia tehnyt

si. Tästä syystä haluamme varmistaa, että

sähköasentaja Jaakko Murtomäki koki koulu-

kärkimiehillämme on tarvittava osaaminen.

tuksen hyvänä kertauksena.
– Siinä sai vahvistusta vanhoille tiedoille.

mikäli niitä syntyy, kotipaikkaa lähinnä ole-

Käsillä oleva valmennusohjelma on pilot-

valle kurssipaikalle julkisten kulkuneuvojen

ti, jonka perusteella päätetään koulutuksen

Parasta oli koulutuksen käytännönläheisyys,

taksojen mukaan tai omaa autoa käytettäes-

mahdollisesta laajentamisesta kaikkiin Aren

Murtomäki arvioi.

sä auton kuljettajalle 0,23 €/km.

toimipisteisiin. Kouluttajina on asiantunti-

Omien mittauskokemustensa myötä hän

joita Arelta, koulutusorganisaatio Rastorilta

tiesi eri vikarasteilla, mistä vikoja kannatti

sekä Sähköliitosta ja LVI-Teknisiltä Urakoit-

lähteä etsimään. Murtomäki kertoo, että hä-

KORVAAMINEN

sijoilta, Aren talotekniikkapäällikkö Pekka

nen lisäkseen monet työkavereista olivat tyy-

SYYSKUU

Matkakulut korvataan julkisten kulkuneuvo-

Immonen kertoo.

tyväisiä koulutuksen antiin. 

AMMATTIOSASTOT YHDESSÄ

tä korvaus maksetaan vain auton käyttäjälle.

2.–3.9.2017,

Korvaus on 0,23 €/km.

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

Hotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna
hakuaika päättyy 18.8.2017
LUOTTAMUSMIESTEN JATKOKURSSI
1. osa 18.–22.9.2017 ja
2. osa 23.–27.10.2017
Kiljavan opisto, Nurmijärvi

MATKA- JA MAJOITUSKULUJEN

jen taksojen mukaan. Oman auton käytös-

TSL:n kurssien kohdalla kulut korvataan
TSL:n ohjeen mukaan.
Lentokoneella tai/ja taksilla matkustamista ei korvata kuin erityistapauksissa. Näistä
tapauksista on aina sovittava ennakkoon liiton koulutusyksikön kanssa.
Epäselvissä tapauksissa kurssilaisen on

SÄHKÖISTYS- JA

pystyttävä osoittamaan kulujen todenperäi-

SÄHKÖASENNUSALAN TES-KURSSI

syys.

Työehtosopimus tutuksi

Mikäli liitto järjestää kursseja samasta ai-

ALLEKIRJOITA VETOOMUS
ASBESTIN KIELTÄMISEKSI

A

sbestin viennistä hyötyvät maat vastus-

kansainvälisen maailmanjärjestö ITUCin pää-

tavat edelleen aineen kieltämistä, vaikka

sihteeri Sharan Burrow.

niä tuhansia ihmisiä.

sairastuneiden suojelemiseksi etenkin kehit-

asbestisairauksiin kuolee vuosittain kymmeYli 107 000 ihmistä kuolee vuosittain as-

– Aineen lisääminen listalle on tärkeä askel
tyvissä maissa.

bestisairauksiin. Vaikka EU kieltää aineen
käytön ja sen haitoista ollaan tietoisia, maa-

TERVEYSUHKA

22.–23.9.2017, Hotel Scandic, Oulu

heesta eri puolella Suomea, osallistuminen

ilmalla asbestia tuotetaan edelleen yli kaksi

TYÖNTEKIJÖILLE

hakuaika päättyy 8.9.2017

ja matkakulut korvataan kotipaikkaa lähinnä

miljoonaa tonnia vuodessa. Allekirjoita vetoo-

Abestin lisääminen vaarallisten aineiden lis-

olevalle kurssipaikalle.

mus asbestin rajoittamiseksi.

talle vaatisi kaikkien maiden suostumuksen.

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

Liitto ei korvaa muita kuin kurssitapahtumaan liittyvät majoitukset. Mikäli on tarvetta majoittua kurssipaikalle kurssin alkamista edeltävänä päivänä, siitä on haettava kor-

VALTAKUNNALLINEN NUORISOTAPAHTUMA

vausta esim. omalta ammattiosastolta tai

30.9.–1.10.2017,

vastattava kustannuksista itse (ei koske Kil-

Cumulus Koskikatu, Tampere

javan opiston kursseja)

hakuaika päättyy 15.9.2017

Matka- ja muiden kulujen korvaaminen

Intialainen Rajendra Pevekar on yksi as-

Tilanteen ratkaisemiseksi 12 Afrikan maata

bestiteollisuuden uhreista. Hän puhuu 2.5.

on ehdottanut muutosta äänestyskäytäntöön,

Geneven osapuolikokouksessa, jossa 157 eri

jotta hyväksymiseen riittäisi 75 prosentin

maan edustajat käsittelevät kemikaaleja ja

kannatus. Käytäntö olisi tuolloin yhtenäinen

torjunta-aineita koskevaa Rotterdamin yleis-

monien muiden kemikaaleja ja jätteitä koske-

sopimusta. Esimerkiksi Kiinassa ja Intias-

vien yleissopimusten kanssa.

sa asbestia ei haluta vaarallisten kemikaali-

Burrow painottaa, että asbesti on terveys-

en listalle, sillä maat hyötyvät suoraan asbes-

uhka paitsi työntekijöille myös suurelle ylei-

tin viennistä.

sölle.

SUURIN TEOLLINEN TAPPAJA

tiilin listausta vaaralliseksi sekä Rotterdamin

Krysotiiliä eli valkoista asbestia on yritetty

yleissopimuksen äänestyskäytännön muutta-

mainittuun määräaikaan mennessä. Mikä-

saada jo kymmenen vuotta Rotterdamin sopi-

mista, jotta muutamien maiden vastustus ei

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN

li jäsen esittää lääkärintodistuksen tai muun

muksen vaarallisten aineiden listalle, jotta sil-

estä niiden kieltämistä.

TES-KURSSI

todistettavissa olevan syyn, jolla poissaololle

lä tehtävää kauppaa voitaisiin rajoittaa. Muu-

Vielä ehdit vaikuttaa! Vaadi asbestin lisää-

Urakkatöiden laskeminen

syntyy peruste, ei kuluja laskuteta.

tama asbestin myynnistä hyötyvä maa on on-

mistä vaarallisten aineiden listalle allekirjoit-

nistunut kuitenkin estämään yritykset.

tamalla vetoomus 30. huhtikuuta mennessä.

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

30.9.–1.10.207,

edellyttää täysipainoista osallistumista kurssitapahtumaan.
Liitolla on oikeus laskuttaa jäseneltä sellaisia kuluja, joita syntyy, jos jäsen ei ilmoita osallistumisensa peruutuksesta kutsussa

Kaikista näistä poikkeavista toimista on

Sokos Hotel Puijonsarvi, Kuopio

keskusteltava etukäteen liiton koulutusasi-

hakuaika päättyy 15.9.2017

antuntijan kanssa.

– Vaadimme kaikkia maita tukemaan kryso-

– Asbesti on yksi kaikkien aikojen suurimmista teollisista tappajista, toteaa Ay-liikkeen

Vetoomuslinkki löytyy sähköliiton kotisivuilta:
www.sahkoliitto.fi
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OSASTOT TOIMIVAT
HELPOIMMIN ILMOITAT NETIN KAUTTA
Ilmoitukset Osastot toimivat -palstalle kulkevat helpoimmin Sähköliiton nettisivuilla olevan lomakkeen välityksellä. Sinun ei tarvitse
kuin klikata osastosi nimeä alasvetovalikosta, kirjoittaa ilmoituksen
teksti tyhjään kenttään ja jättää yhteystietosi.
Saat vastausviestin, joka kertoo, että ilmoitus on päivitetty kotisivuille ja milloin ilmestyvässä Vasamassa ilmoitus ilmestyy.
www.sahkoliitto.fi > Jäsenpalvelut > Osastot toimivat > Ilmoita tapahtumasta

26.5.2017 ilmestyvään Vasamaan tulevat osastojen ilmoitukset pyydämme toimittamaan
maanantaihin 15.5.2017 kello 15.00 mennessä. Toimita osastosi ilmoitus sähköisesti lomakkeella:
www.sahkoliitto.fi/jasenpalvelut/osastot-toimivat/ilmoita-tapahtumasta

8.00 Tervakoski, la-asema, 8.15

ta pilkkijää ratkomaan kolmen am-

le ja Korkeasaareen la 17.6.2017.

Riihimäki ABC, 10.30 lähtö Me-

mattiosaston mestaruudet. Tulok-

Linnanmäelle omavastuun osuus on

gastarilla. Bussiin voi nousta mat-

set, miehet: 1. Esko Japola 4130

10 €/hlö, sisältäen bussikuljetuk-

kaltakin, kun vain ilmoittaa ennak-

g, 2. Kari Pöllönen 3540 g, 3. Juha

sen ja rannekkeen. Korkeasaareen

koon! Lähde tutustumaan luonnon-

Toikka 2080 g, 4. Matti Hämäläi-

omavastuun osuus 10 €/hlö, sisäl-

kauniiseen Saarenmaan saareen.

nen 1720 g, 5. Ari Henelius 1650

täen bussikuljetuksen, sisäänpää-

Suoraan hotellista voi varata hoitoja

g, 6. Tero Kosunen 1345 g, 7. Mat-

syn ja lounaan. Bussin tarkempi ai-

ja hemmottelua. Opastetulla kierto-

ti Hannonen 1260 g, 8. Asko Karp-

kataulu ja reitti ilmoitetaan lähti-

ajelulla nähdään Saarenmaan kau-

panen 1235 g, 9. Asko Pulli 695 g,

jöille ilmoittautumisen päätyttyä. Il-

nista luontoa ja saaren nähtävyyk-

10. Hannu Viljanen 610 g, 11.Ola-

moittautuminen alkaa 27.4.

siä. Ilm. pikaisesti, lisäpaikkoja ei

vi Trygg 500 g, 12. Paavo Kouk-

Perilläoloaika on noin 5 t. Mukaan

saa. Shoppailuaikaa Kuressaaressa

ku 400 g, 13. Kari Lautala 350 g,

mahtuu 60 henkilöä. Ilmoittau-

ja paluumatkalla Tallinnassa. Ret-

14. Eino Aaltonen 95 g, 15. Kari

tumiset 26.5. mennessä loviisan.

003 Muhoksen Sähkötyöntekijät ry

016 Haminan Sähköosasto ry

kelle pitää ilmoittautua 1.7. men-

Holm 70 g. Naiset: 1. Ulla Hene-

osasto25@gmail.com (mieluiten e-

Sääntömääräinen kevätkokous to

Kesäretki Pärnuun Viroon 6.–

nessä ja omavastuuosuus 195 €/hlö

lius 595 g, 2. Maritta Pulli 585 g,

mail) tai puh. 010 455 3154 Mar-

27.4.2017 klo 16 Muhoksella Lep-

9.7.2017. Sitovat ilmoittautumi-

maksaa 1.7. mennessä osaston ti-

3. Johanna Holm 45 g. Nuoret: 1.

kus Backman.

piniemen Seurantalon ruokalas-

set Ylermi Suvirannalle 30.4.2017

lille FI39 5680 0020 1979 80 vii-

Eetu Kosunen 395 g, 2. Aapo Ko-

sa. Käsitellään sääntömääräiset ja

mennessä. Tervetuloa. – Hallitus

tenumerolla 8400. Matkan kaikki

sunen 345 g.

muut esille tulevat asiat. Kokouk-

036 Kuopion
Sähköalantyöntekijät ry

ruokailut tarjoaa osasto. Lisätiedot

sen jälkeen ruokailu. Osaston jä-

018 Hämeenlinnan

ja ilm. rauno.vuorinen@ssab.com

025 Loviisan Sähköalantyönteki-

Osasto järjestää nuorisotapahtuman

senet tervetuloa. – Hallitus

Sähkötyöntekijät ry

tai puh. 040 522 3628. Jäsenet

jäin Ammattiosasto ry

Pohjois-Savon ammatti- ja aikuis-

Pöytälätkäkilpailut pe 5.5.2017

puolisoineen tervetulleita mukaan!

HUOM! Aiemmasta ilmoituksesta

opiston Kuopion 3 lk:n sähköasen-

015 Imatran Sähköalan

klo 16 alkaen Vanajan parvella

Osasto on tehnyt Aulangon kyl-

poiketen 13.5. vesipuistoretki vaih-

tajaoppilaille to 18.5.2017 Bowl-

Ammattiosasto ry

osoitteessa Vanajantie 10, hissil-

pylän kanssa yhteistyösopimuksen

tuu 20.5.! Osasto järjestää jäsenille

dinerissa alkaen klo 18. Ohjelmas-

Osasto järjestää jäsenilleen karting-

lä 5. kerrokseen. Pöytälätkän lisäk-

vuodeksi 2017. Aulanko tarjoaa jä-

perheineen kevätretken vesipuisto

sa ammattiosaston tarjoama keilailu

tapahtuman ma 29.5 Saarlammen

si voimme seurata peliä Suomi–Val-

senillemme perheineen kylpylälip-

Flamingoon la 20.5.2017. Retkeen

ja ruokailu. Lisätiedot: nuorisosih-

radalla. Merkkaa päivä kalenterii-

ko-Venäjä klo 16.15 alkaen. Terve-

puja hintaan 10 €/aikuinen ja 6 €/

sisältyy sisäänpääsy vesipuistoon ja

teeri Esa Räsänen 050 544 0113.

si ja tule ajamaan kartingia ja ta-

tuloa hienon jääkiekkotunnelman

lapsi. Edun max henkilömäärä ker-

linja-autokuljetus. Bussin tarkempi

paamaan muita sähköalan tekijöi-

pariin ison screenin ääreen! Ruo-

ralla 5 hlöä. Tunnistautuminen ta-

aikataulu ilmoitetaan lähtijöille il-

039 Tietoliikenne- ja Informaatio-

tä! Paikan päällä grillimakkaraa ja

kaa, juomaa ja sauna tarjolla! Lisä-

pahtuu Sähköliiton jäsenkortilla.

moitttautumisajan loputtua. Perillä-

tekniikka os. 039 ry

ajojen jälkeen mahdollisuus käy-

tiedot ja ilm. tarjoiluiden riittävyy-

Katso ilmoituksia myös www.ha-

oloaika n. viisi tuntia. Mukaan mah-

Kevätkokous to 27.4.2017 klo

dä saunassa. Parhaat kootaan finaa-

den takaamiseksi HETI: rauno.vuo-

meenlinnansahkotyontekijat.fi.

tuu 50 henkilöä. Ilmoittautumi-

17.30 alkaen Tikkurilan uimahal-

liin, joka ajetaan to 1.6! Ilmoittau-

rinen@ssab.com tai tekstarilla 040

set 5.5.2017 mennessä sähköpos-

lin kabinetissa, Tikkurilan urheilu-

du näin: lähetä nimesi ja puhelin-

522 3628.

022 Lappeenrannan Seudun

tiosoitteeseen loviisan.osasto25@

puisto, Läntinen Valkoisenlähteen-

Sähköalantyöntekijät ry

gmail.com tai 010 455 3154 (Mar-

tie 50, 01300 Vantaa. Kabinetti si-

kus Backman).

jaitsee uimahallin kassaa vastapää-

numerosi sähköpostiin

Riemukas kesäretki Saarenmaal-

mika.holsti@issoy.fi Tarkemmat tie-

le Viroon 18.–20.8.2017. Bussi

Pilkkikilpailut pidettiin jo perintei-

dot tapahtumasta nettisivuillamme

ajaa reittiä: klo 7.00 Hämeenlinna

sesti LAP:n kilpailujen yhteydessä.

www.ammattiosasto015.fi.

Wetterhoff, 7.30 Turenki, la-asema,

Paikalle oli saapunut 52 innokas-

Osasto järjestää jäsenille perheineen retken Helsinkiin Linnanmäel-

tä. Vieressä on kahvio, josta saa ennen kokouksen alkua kokouskahvit
lisukkeineen ilmoittamalla kahvion kassalle, että osallistuu kokoukseen. Kokouksessa käsitellään ja
päätetään osaston sääntöjen määräämät asiat. Tervetuloa kokoukseen! – Hallitus
Eläkeinfo Hotelli Arthurissa, Vuorikatu 19, Helsinki la 13.5.2017
alkaen klo 10. Sinä, joka lähestyt
eläkeikää ja haluat tietää uudesta eläkejärjestelmästä, tule kuuntelemaan eläkeneuvojaa Varma-yhtiöstä.Tilaisuus alkaa klo 10 aamukahvilla ja päättyy noin klo 13 alkavaan lounaaseen. Mukaan mahtuu
30 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoitathan osallistumisesta 30.4.2017 mennessä Jukka
Johanssonille puh. 050 525 0043
tai sähköpostitse jukka.johansson@
fi.relacom.com
043 Porvoon Sähkötyöntekijät ry
Tulevat kokoukset vuonna 2017: to
27.4. ja to 1.6. klo 18 Sibeliusbulevardi 36, Raksan toimisto.
Risteily Riikaan 30.7.–1.8. Ilmoittautumisohjeet huhtikuun jäsenkirjeessä.
046 Harjavallan
Sähköalojentyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous to
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27.4.2017 klo 18 Lounasravin-

ko 175 g, Virtanen Tapio 70 g. Nai-

ennakkohinta pe/la iltalippu 37 €.

105 Vihdin Sähköalan-

kpl, 3. Hannu Tiittanen 110 g/5

tola Mailenassa, Harjavallankatu

set: Ripatti Liisa 3625 g, Wright

Tai käytä etusi kuntoiluun! Esim. Ii-

työntekijät ry

kpl, 4. Antti Nykänen 105 g/5 kpl,

6, 29200 Harjavalta. Kokoukses-

Aila 240 g, Ilmoniemi Satu 40 g.

salmen uimahallilla kuukausikortit/

Sääntömääräinen kevätkokous pe

5. Ville Palviainen 55 g/2 kpl. Pal-

sa käsitellään sääntöjen sille mää-

Lapset: Tinnilä Otso 150 g, Ilmo-

kuntosali aikuinen 55 €, sarjakortit/

12.5.2017 klo 18.00 Hiipun ma-

kinnot jaettiin painon ja kappale-

räämät ja muut mahdollisesti esille

niemi Ronja 40 g, Siltasalmi Saana

yhteishinta korttimaksu 5 €, aikui-

jalla. Kokouksessa käsitellään sään-

määrän mukaan.

tulevat asiat. Kokouksessa kahvi-

30 g. – Vapaa-ajan jaosto

nen 5 krt 32 €.

töjen määräämät ja muut asiat. Kokouksen jälkeen pientä purtavaa,

159 Laitilan Sähköalan-

maan 1.–3.9.2017. Lähtö pe 1.9.

073 Kurikan Sähköalojen

virvokkeita ja saunomismahdolli-

työntekijät ry

049 Helsingin Sähköalan-

klo 14 Marolankadun turistipysäkil-

osasto ry

suus. Tervetuloa! – Hallitus

Osaston sääntömääräinen kevätko-

työntekijät ry

tä. Laiva lähtee klo 17. Klo 17.45

Sääntömääräinen kevätkokous to

Eläkeläisten ja työttömien jaos-

kahvi + suolainen, kokoustilat. Klo

27.4.2017 klo18 Hotel Kurikassa,

106 Savon Sähköalantyöntekijät ry

17.30 Vakka-Suomen Voiman ko-

to järjestää matkan Tervis-kylpy-

18 juhlatilaisuus, kokoustilat. Klo

Hovikatu 1, Kurikka. Lopuksi ruo-

Kesäretki Pärnuun to–su 27.–30.7.

koustiloissa, Vihtorinkatu 2, Laiti-

lähotelliin Pärnuun 3.–10.9. Hin-

21 juhlaillallinen Seaportissa. La

kailu. Tervetuloa! – Hallitus

lähestyy! Matkaan sisältyy ruokai-

la. Kokouksen jälkeen ruokailu ja

ta 440 €/hlö, ennakkomaksu 100

2.9. aamiainen omaan tahtiin. Klo

lut laivalla mennen tullen, majoit-

sauna. Tervetuloa! – Hallitus

€ 26.5 mennessä ja loppumak-

10.30 Ruotsin aikaa bussit keskus-

091 Lieksan Sähkötyöntekijät

tuminen (Viiking Spa Hotel), kylpy-

su 340 € 25.7 mennessä tilil-

taan, paluuaika sovitaan bussissa.

ammattiosasto ry

län ja saunaosaston käyttö klo 12–

161 Energia-alan työntekijät ry

le Helsingin Sähköalantyönteki-

Klo 16.45 Ruotsin aikaa laiva läh-

Pilkkikisatulokset 26.3.: Miehet:

22 sekä kiertoajelu. Matkan hin-

Hallitus on kokouksessaan päättä-

jät ry, Helsingin Seudun Osuus-

tee, buffet-illallinen. Su 3.9. aami-

1. Mika Lukkanen 1950 g, 2. Mat-

ta on 50 € jäsenille ja 250 € avec.

nyt myöntää lomatukea osaston jä-

pankki FI36 5780 3820 1228

ainen omaan tahtiin. Klo 9.45 saa-

ti Peinola 1450 g, 3. Olli Sipo-

Sitovat ilmoittautumiset Eero Veh-

senille Sähköliiton lomapaikkaan

35,viitenumero 2875. Lähtö su

vutaan Helsinkiin. Paikkoja rajoite-

nen 1175 g, 4. Veikko Saastamoi-

kaperälle puh. 044 723 7318 tai

Kaarniemeen. Osasto maksaa kuit-

3.9 klo 10.30 M/S Megastar, Hel-

tusti jäljellä. Ilm. ja maksu osaston

nen 900 g, 5. Kari Eronen 845 g,

eero.vehkapera@outlook.com mah-

tia vastaan ensimmäisestä vrk:sta

sinki Länsiterminaali, terminaalis-

toimistolle päivystysaikana maa-

6. Veijo Komulainen 755 g, 7. Esko

dollisimman pian, viimeistään

40 € huoneen/mökin hinnasta,

sa oltava tuntia ennen laivan läh-

nantaisin klo 16.30–18.00, puh.

Saastamoinen 730 g, 8. Jorma Kor-

20.5. mennessä. Ilmoita yhteystie-

seuraavista öistä 25 % hinnasta.

töä. Tuotekuvaus: laiva- ja bussi-

044 051 0859. Maksu 12.6.2017

honen 360 g, 9. Osmo Kärkkäinen

tosi (puhelin ja sähköposti) sekä se,

Kuitti tulee toimittaa taloudenhoi-

matkat, majoitus kahden hengen

mennessä. Lisätietoja P. Simola

215 g, 10. Esa Halonen 190 g,

mistä aikataulun pysähdyspaikois-

tajalle, joka tilittää maksun. Telt-

Superior twin -huoneissa, 15 hoi-

puh. 040 722 8621 tai J. Ilmonie-

11. Jussi Saastamoinen 76 g.

ta lähdet kyytiin: klo 1.40 Iisalmi,

ta- ja vaunupaikat maksetaan ko-

toa, puolihoito sis. aamiaisen ja

mi puh. 040 5862898. – Juhlatoi-

Naiset: 1. Mirja Halonen 1600 g,

K-Lippis, P-paikka, 2.10 Lapinlah-

konaisuudessaan 100 € asti. Säh-

päivällisen. Paluu su 10.9, Helsin-

mikunta

2. Anna-Liisa Turunen 825 g,

ti, Matin ja Liisan asema, 2.40 Sii-

kön käyttöä ei korvata. Max 100

3. Tarja Eronen 310 g, 4. Leena

linjärvi, linja-autoasema, 3.00 Kuo-

€/jäsen/vuosi. Vuosibudjetti 1000
€ /vuosi. – Hallitus

tarjoilu. Tervetuloa! – Hallitus

60-vuotisjuhlaristeily Tukhol-

gissä noin 15.30. Ilm. 13.5 men-

kous pidetään pe 28.4.2017 klo

nessä puh. 040 567 1974. Huom!

065 Iisalmen Sähköalan-

Turhanen 275 g, 5. Stiina Tammi-

pio, linja-autoasema, 3.15 Levä-

paikkoja rajoitetusti. Vastuullinen

työntekijät ry

vuo ei kaloja. Suurin kala: Veikko

nen, Voimatelin piha, 3.50 Lep-

matkanjärjestäjä Ikaalisten Matka-

Sääntömääräinen kevätkokous ra-

Saastamoinen, hauki 370 g.

pävirta, Unnukan P-paikka, 4.15

178 Siilinjärven

toimisto.

vintola Peltohovissa Kiuruvedellä to

Varkaus, ABC:n piha, 4.30–5.00

Sähköalantyöntekijät ry

057 Etelä-Pohjanmaan
Sähköalantyöntekijäin osasto ry

27.4.2017 klo 18. Aloitetaan ruo-

101 Ylivieskan

Joroinen, Jari-Pekka, tauko, 7.00–

Sääntömääräinen kevätkoko-

kailulla. Tervetuloa jäsenet!

Sähköalan osasto ry

07.30 Vierumäki, Matkakeidas,

us Kylpylähotelli Kunnonpaikas-

Osasto järjestää jäsenilleen pe

tauko, 9.30 Helsinki, Länsisatama.

sa, Jokiharjuntie 3, Vuorela, pe

Ammattiosastosi haluaa tukea jäseniään kesän paikallisissa tapah-

12.5. klo 18 alkaen virkistäytymis-

Matkalle tarvitset passin tai viralli-

12.5.2017 alkaen klo 17. Listal-

klo 17 alkaen SQB Centerissä, Ur-

tumissa. Avustus max 37 €/jäsen.

illan Ylivieskan uimahallin sauna-

sen henkilötodistuksen. Tarkemmat

la sääntömääräiset asiat, kokouk-

heilupuisto 5, 60100 Seinäjoki.

Toimita kuitti rahastonhoitaja Han-

tiloissa. Ohjelmassa mm. frisbee-

matkaohjeet saat myöhemmin.

sen jälkeen ruokailu. Tervetuloa.

Keilakisan jälkeen ruokailu, sauna

nu Tuoviselle Kirkonsalmentie 1 as

golfia, ja saunakin on lämpimänä.

ja virvokkeita. Sitovat ilmoittautu-

13, 74120 Iisalmi tai pdf-valoko-

Osasto tarjoaa osallistujille ruoan

136 Hämeen sähkömiehet ry

miset 28.4.2017 mennessä sähkö-

pio sähköpostiin hannuetuovinen@

ja juotavaa. Ilm. 040 180 8583 tai

Osasto on varannut lippuja Valkea-

182 Teollisuuden Sähköalojen

postilla osoitteeseen osasto057@

gmail.com. Muista ilmoittaa nime-

ari-pekka.visuri@kotinet.com.

kosken kesäteatterin Badding – Pa-

Työntekijät ry

gmail.com. 25 ensimmäistä mah-

si ja IBAN-tilinumerosi. Tilaa lip-

ratiisi -näytökseen la 12.8.2017

Osaston sääntömääräinen kevätko-

tuu kisaan mukaan. – Hallitus

pusi ennakkoon ja säästä! Etsi ta-

104 Saarijärven

klo 14. Lippuja voi varata nume-

kous pidetään pe 28.4.2017 klo

pahtuma osoitteesta www.lipputoi-

Sähköalantyöntekijät ry

rosta 040 552 6190/Olavi Matti-

18. Kokouspaikka ravintola Can-

059 Lahden Sähköalan-

misto.fi suluissa olevalla hakusanal-

Osaston matka Riikaan 8.–

la tai sähköpostitse olavi.mattila@

tina West, Kasarminkatu 23, Hel-

työntekijät ry

la. Oluset Luuniemellä (Oluset) 1/

11.6.2017. Sitovat ennakkoilmoit-

pp.inet.fi. Tervetuloa!

sinki, Arizona-kabinetti. Käsitel-

Alasenjärvellä 26.3. pidettyjen

pvä ennakkolippu 30 €. Runnirock

tautumiset 10.5.2017mennessä

pilkkikilpailujen tulokset: Mie-

Luuniemellä (Runnirock) 1/pvä lip-

Tapiolle sähköpostilla: tapio.naivo@

154 Pogostan Sähköalan-

le tulevat asiat. Kokouksen jäl-

het: Ripatti Väinö 4650 g, Hiuk-

pu 35 €. Tuntematon sotilas Teat-

pp1.inet.fi. Lisätietoja matkasta

työntekijät ry

keen buffet-ruokailu. Tervetuloa!

ka Seppo 1275 g, Leppänen Tuuk-

teri Koljonvirrassa (Koljonvirtate-

puh. 0400 164 651, paikkoja ra-

8.4. pidettyjen pilkkilpailujen tu-

– Hallitus

ka 1275 g, Tinnilä Janne 1080 g,

atteri) norm. hinta 27 €. Kiuruve-

joitetusti.

lokset: 1. Markku Palviainen 150

Tinnilä Antero 220 g, Snicker Jou-

den Iskelmäviikko (Iskelmäviikko)

– Hallitus

lään sääntömääräiset ja muut esil-

g/7 kpl, 2. Usko Virtanen 140 g/10

1. Mitä ovat Umrah ja Hadz?

5. Mitä agility tarkoittaa?

9. Mikä on Jolly Roger?

a) egyptiläisiä moskeijoita b) islamilaisten pyhiin-

a) koirien taitokoetta b) koirien trimmausta c) koirien ja-

a) merirosvolippu b) Lucky Luken hevonen c) kuuluisa

vaelluksia c) arabien pyhiä kirjoja

lostusta

englantilainen jockey

2. Mihin kalasukuun kuuluvat muikku, harri ja siika?

6, Minkä asian kehitti Charles Darwin?

10. Jääkiekon Mestiksen runkosarjan voitti tänä vuonna?

a) lohikaloihin b) ahvenkaloihin c) haukikaloihin

a) sähkölampun b) evoluutioteorian c) höyrykoneen

a) Tuto Hockey b) SaPKo c) K-Vantaa

3. Kuka pääministeri käytti mm. sanontoja ”sokea Reet-

7. Missä on ihmisruumiin pienin lihas?

takin näkee" ja "nahkurin orsilla tavataan”?

a) suussa b) korvassa c) varpaassa

a) Harri Holkeri b) Jyrki Katainen c) Paavo Lipponen

Lazenby, Moore, Dalton, Bosnan, Graig)
3. c) Paavo Lippunen 4. b) hotelli Rovaniemellä
1. b) islamilaisten pyhiinvaelluksia 2. a) lohikaloihin

a) 4 b) 5 c) 6

5. a) koirien taitokoetta 6. b) evoluutioteorian

ns. virallisissa Bond-elokuvissa?

a) ravintola Levillä b) hotelli Rovaniemellä c) kylpylä

7. b) korvassa (jalustinlihas) 8. c) kuusi (Connery,

8. Montako näyttelijää on esittänyt James Bondia
4. Mikä on Pohjanhovi?
Saariselällä

9. a) merirosvolippu 10. b) SaPKo

VOLTTi-ViSA

Keilamestaruuskisat pe 5.5.2017
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ELLEDNINGEN

Utkomstskyddet för arbetslösa ruckas fortfarande
F

inlands regering gjorde ned-

der tre månaders tidsperiod. Vis-

jarder till forskning och produktut-

förbundets personal omåttligt, vil-

isen i pimpeltävlingen, skidorna

skärningar på 200 miljoner

serligen är förberedelserna för för-

veckling, kvarhållande av finlän-

ket alltid påverkar vår egentliga

gled i skidtävlingen, man tävlade

euro till utkomstskyddet för ar-

sämringar halvfärdiga, FFC är inte

darnas arbetsplatser och skapan-

grunduppgift, intressebevaknings-

ivrigt i lassokastning och kabel-

betslösa från och med början av

med i dessa förberedelser.

de av nya jobb.

arbetet. Avdelningarnas förslag

dragkamp. Det fina vårvinterväd-

ger behov av att fundera på om vi

ret inspirerade oss till givande dis-

geringsprogram. Dessa ändringar

verklighet, är de klart och tydligt

REPRESENTANTSKAPET

i fortsättningen behöver det nuva-

kussioner både med de aktiva och

ingick inte i konkurrenskraftsavta-

oförenliga med konkurrenskrafts-

DISKUTERAR SÄTTET ATT VÄLJA

rande valsättet med valförbund el-

med veteranerna. Därtill bjöd Volt-

let, men i stället hade man kom-

avtalet, dvs utkomstskyddet för

BESLUTSFATTARE I NOVEMBER

ler skulle något annat valsätt vara

tipäivät en fin middag med härli-

mit överens om att man inte kom-

arbetslösa blir svagare. Konkur-

I november 2016 behandlade re-

bättre, modernare och våra med-

ga nordliga delikatesser. Jag tack-

mer att försämra utkomstskyddet

renskraftsavtalet som sådant drev

presentantskapet förslag från två

lemmar mera inspirerande.

ar varmt de anordnade fackavdel-

för arbetslösa. Oavsett planerar re-

fackförbunden med sina medlem-

olika fackavdelningar om sättet

geringen nya försämringar.

mar till tålamodets yttersta gräns,

att anordna representantskapsval.

lar dessa modeller på sitt möte i

betet och ansträngningarna för

nu testar regeringen arbetstagar-

Representantskapet fattade be-

november. Även om vi ännu vän-

Volttipäivät!

straffas den arbetslösa i en situ-

sidans tålamod genom att skuld-

slut om att under det innevarande

tar på den varma våren och som-

ation, där han/hon inte har varit

belägga och straffa de arbetslösa.

året förarbeta alternativa model-

maren, kommer november bekla-

i arbete under en veckas tidspe-

Sysselsättningen blir bättre ge-

ler för att genomföra representant-

gansvärt snabbt. Därför förarbe-

riod som fyller arbetsvillkoret un-

nom nya arbetsplatser, inte genom

skapsval i Elektrikerförbundet.

tar Elektrikerförbundets organisa-

der föregående 65 arbetslösa da-

nedskärningar i utkomstskyddet

gar eller alternativt inte deltagit

för arbetslösa.

det innevarande året enligt sitt re-

I regeringens planlagda modell

Om dessa försämringar blir

Bakgrunden till fackavdelning-

Representantskapet behand-

tionsteam saken med full fart.

mare fackavdelningar och samti-

DET FINA VOLTTIPÄIVÄT

betsgivarsidan skall nu uppfylla

digt också närmare medlemmar. I

I ROVANIEMI

te eller åtgärder till buds. I en så-

sin del om konkurrenskraftsavta-

förslagen lade man märke till det

Volttipäivät som anordnades i

dan situation skulle utkomstskyd-

let och använda från arbetstagar-

faktumet, att det nuvarande sät-

mars i Rovaniemi fick njuta av

det för arbetslösa nedskäras un-

na till arbetsgivarna överförda mil-

tet att genomföra valet belastar

fint väder. Mycket fisk dök upp på

Både Finlands regering och ar-

SAULI VÄNTTI

arnas förslag är att få valet när-

der, oberoende om det finns arbe-

i sysselsättningsfrämjande åtgär-

ningarna för det oegennyttiga ar-

Ursäkt till Stora Ensos elektriker
E

tt ärende som stört Elektri-

botten gäller Stora Ensos brott

kerförbundets styrelse un-

mot lagen om samarbete och er-

medlemmarnas gottgörelse enligt

der flera år fick äntligen ett slut

sättningar, borde Elektrikerför-

lagen om samarbetsförhandling-

när Högsta domstolen fällde sin

bundet ha skött sina egna för-

ar var skattepliktig inkomst, och

dom i den s.k. Stora Enso-affä-

pliktelser både tidigare och bätt-

skadeersättningen som Elektriker-

ren och ordförande Sauli Väntti

re. Jag ber de berörda elektriker-

förbundet dömdes att betala var

bad om ursäkt för sitt förbunds ti-

na om ursäkt för Elektrikerförbun-

skattefri, bedömde rätten att det

digare agerande gentemot Stora

dets agerande!

var skäligt att sänka ersättningsbeloppet med 30 procent. Därtill

Ensos elektriker som sades upp
ERSÄTTNINGARNA

sänkte rätten ersättningsbeloppet

UTBETALDA REDAN 2015

med en tredjedel eftersom de an-

de ärendet till förmån för käran-

Väntti påpekar att Elektrikerför-

såg att kärandena förblev passiva

dena, dvs. de 44 förbundsmed-

bundet för drygt ett år sedan be-

efter början av år 2008 och inte

lemmar som sades upp från Sto-

talade de ersättningar som för-

tog kontakt med förbundet inom

ra Ensos pappersbruk. Enligt av-

bundet dömdes att betala till de

tiden för att väcka talan. Det slut-

görandet borde Elektrikerförbun-

berörda parterna. I Högsta dom-

liga skadeersättningsbeloppet

det aktivt ha tagit reda på inne-

stolens dom av den 31 mars

blev därmed 8 000 euro/kärande.

hållet i samarbetsförhandlingarna

2017 förblev ersättningarna i

En beklaglig detalj i ärendet

om avvecklandet av pappersbru-

hovrättens dom oförändrade.

var att förbundet beslöt att inne-

år 2008.
– Högsta domstolen avgjor-

ken och i koncernens beslut som

Stora Enso stängde pappers-

låg till grund för förhandlingarna.

bruken i Kemijärvi och Summa i

dan sänkta skadeersättningen.

Då hade förbundet kunnat fatta

Fredrikshamn år 2008. Till följd

Förbundets medlemmar fick se-

beslut om att väcka eller låta bli

av stängningen sades största de-

nare av skatteverket ett förhands-

att väcka talan inom tidsramar-

len av arbetstagarna upp. Största

beslut som bekräftade att skade-

hålla en förskottsskatt på den re-

Högsta domstolens beslut var en stor lättnad för oss, säger Harri Roimola.

– Beslutet var en stor lätt-

risk när vi tog upp kampen med

na för väckande av talan samt in-

delen av dem hörde till Pappers-

ersättningen var skattefri. På sitt

nad för oss. Det har varit en lång

formera om sitt beslut till de upp-

förbundet, en del till Elektriker-

sammanträde i april beslutade

och tung process eftersom vi

sagda anställda. Eftersom Elektri-

förbundet.

Elektrikerförbundets styrelse er-

inte kunde vara helt säkra på ut-

on, har studerat till datanom un-

sätta förbundsmedlemmarna för

gången.

der den tid han varit arbetslös,

kerförbundet inte gjorde det, an-

Pappersförbundet väckte ta-

förbundet.
Roimola, som snart går i pensi-

Roimola som jobbat 34 år på

men förutom några snuttjobb har

Stora Ensos lönelista tycker det

han inte hittat arbete. Han hörde

är fint att Elektrikerförbundet till

till Elektrikerförbundets arbets-

HD:S BESLUT

sist genom sin ordförande bad om

löshetskassa, och trots allt ut-

dets medlemmar gottgörelse för

EN STOR LÄTTNAD

ursäkt av de illa behandlade pap-

trycker han ett tack för kassans

det ha medgett sin försummel-

förfarande i strid med lagen om

En av Stora Ensos uppsagda var

perselektrikerna för förbundets ti-

verksamhet.

se och genast ersatt de uppsagda

samarbetsförhandlingar. Ersätt-

Harri Roimola, nuvarande ord-

digare agerande.

elektrikerna för deras finansiella

ningsbeloppet var 17 000 euro

föranden för elavdelningen i

förlust. Även om det i grund och

per person.

Fredrikshamn.

sågs förbundet ha försummat sin

lan om de samarbetsförhand-

kostnaderna för anhållan om för-

förpliktelse gentemot sina med-

lingar som ledde till uppsägning-

handsbeslutet.

lemmar, summerar Väntti HD:s

ar. Arbetsdomstolen dömde Sto-

beslut.

ra Enso att betala Pappersförbun-

– Redan tidigare borde förbun-
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Eftersom Pappersförbunds-
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– Nu vann vi i rätten och fick
vad vi hade rätt till. Vi tog en stor

– Arbetslöshetskassan har alltid skött betalningarna väl och
i tid.

YHTÄ nappia painamalla,
VIISI perättäistä testiä.

Oikosulkuvirta (Trip)
Oikosulkuvirta (No-trip)
VVS:n laukaisuvirta

UUTTA! Fluke 1664FC sähköasennustesteri on

VVS:n laukaisuaika

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.

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
Fluke. Keeping your world
up and running®.

©2017 Fluke Corporation. Tarjous on voimassa 30.6.2017 asti.
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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
Puh

Oy

!

Joutnantie 76, 25500 Perniö,

02 72 72 00, myynti@finnparttia.fi
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SIEVI VIPER ROLLER
Edelläkävijän valinta

Huippusuosittu Viper Roller on vastaus tinkimättömään tarpeeseen turvallisuudesta ja designista. Lähes saumattoman

Viper-tuoteperheestä löydät myös jalkineet
perinteisellä nauha- tai
tarrakiinnityksellä

rakenteensa ansioista se on virtaviivainen, erittäin kestävä ja käytössä mukava, varma ammattilaisen valinta. Päällismateriaali on hengittävää ja vettä hylkivää mikrokuitua.
Hengittävyyttä lisää ilmava 3D-dry ® -vuori. Kaikissa pohjaratkaisuissamme on erinomaisen iskunvaimennuksen takaavaa
FlexStep® -materiaalia. Viper Roller vie käyttömukavuuden uudelle tasolle!

Boa® -kiristysmekanismi • Pitävä ja joustava pohja • FlexStep® -iskunvaimennus
• Päällinen hengittävää ja vedenpitävää mikrokuitua • Saumaton päällisrakenne
• Hengittävä 3D-dry®-vuorimateriaali • Kevyt ja tilava varvassuoja • Teräksinen,
joustava naulaanastumissuoja • Öljyä ja kemikaaleja kestävät pohjat • Antistaattinen ja ESD • Suomessa tehty
24
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Pohjois-Euroopan
suurin jalkinevalmistaja
Sievin Jalkine Oy
Korhosenkatu 24, 85310 Sievi As.
Puh. (08) 488 11 • info@sievi.com
www.sievi.com

