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NÄILLÄ SÄHKÄREILLÄ
ON OMAT TURVAMIEHET

TAYS ON PAISUNUT
MAMMUTTITYÖMAAKSI

ASUNTOMESSUT
TÄYNNÄ TEKNIIKKAA
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BESTÄLLNINGS
KANALERNA
ÄR ÖPPNADE!

TILAUSKANAVAT
AUKI!
Sähköliiton sopimusalajäsenten taskukalenteri 2018 ja

Elektrikerförbundets medlemskalender 2018 för avtals-

eläkeläisjäsenten Vasama ovat jälleen tilattavissa verkko-

branschmedlemmarna och Vasama-tidning för pensionärerna

palvelussa tai tekstiviestillä 31.10.2017 mennessä!

kan igen beställas på nättjänsten eller via sms senast den
31 oktober 2017.

TILAA VERKKOPALVELUSSA:
BESTÄLL PÅ NÄTTJÄNSTEN:

1. Mene osoitteeseen www.sahkoliitto.fi ja paina oikean
laidan Sähköliiton verkkopalvelut -otsikon alta Kalenterija lehtitilaukset -painiketta.
2. Noudata palvelun antamia ohjeita. Jos et ole aiemmin
kirjautunut palveluun, käyttäjätunnus on jäsennumerosi

MIEHIÄ
TELINEILLÄ
PÖLKKYLÄNNIEMESSÄ

ja salasana postinumerosi. Jos olet unohtanut salasanasi

1. Gå till www.sahkoliitto.fi och klicka på länken ”Kalenterija lehtitilaukset” i rutan ”Sähköliiton verkkopalvelut” till höger på sidan. Där hittar du instruktionerna till nättjänsten.
2. Följ instruktionerna. Om du inte tidigare har loggat in dig

16

på tjänsten, är ditt medlemsnummer användarkod och ditt

6

4

postnummer lösenord. Om du har glömt ditt lösenord eller

tai kirjautuminen ei muuten onnistu, paina kohdasta Jos

annars inte kan logga in, klicka ”Jos olet unohtanut salasana-

olet unohtanut salasanasi, klikkaa tästä. Saat uuden salasanan sähköpostiisi tai matkapuhelimeesi, kunhan yhVUODEN LUOTTAMUSMIES
LÖYTYI
SEMINAARISSA
VA S A M A - L E H T I 6 0 V U O T TA

teystietosi ovat ajan tasalla jäsenrekisterissä.

si, klikkaa tästä”. Då får du ett nytt lösenord till din e-post el-

2018
VASAMAN 60 VUOTTA
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JÄRJESTÄYTYMINEN ON PERUSJUTTU
VA S A M A 5 / 2 0 1 7

1

ler mobiltelefon, bara dina kontaktuppgifter är korrekta i vårt
medlemsregister.

TILAA TEKSTIVIESTILLÄ:
1. Kirjoita tekstiviestiin ensin sanat Sähkö kalenteri ja sitten jäsennumerosi vä-

BESTÄLL VIA SMS:

lilyönnin jälkeen, kun olet tilaamassa kalenteria. Kirjoita tekstiviestiin ensin sa-

1. Om du vill beställa kalendern, skriv först orden Sähkö ka-

nat Sähkö Vasama ja sitten jäsennumerosi välilyönnin jälkeen, kun olet tilaamas-

lenteri och efter mellanslaget ditt medlemsnummer. Om du

sa eläkeläisjäsenten maksutonta tilauspohjaista Vasamaa.

vill beställa gratis Vasama-tidning för pensionärer, skriv först

2. Lähetä tekstiviesti numeroon 13145.

orden Sähkö Vasama och efter mellanslaget ditt medlems-

3. Saat paluuviestinä kuittauksen ”Tilauksenne on vastaanotettu. T: Sähköliitto”.

nummer.
2. Sänd sms:et till nummer 13145.

Lue lisää: www.sahkoliitto.fi > Jäsenpalvelut > Jäsenedut > Jäsenkalenteri

3. Du vet att beställningen har gått fram när du får svaret

tai Tilauspohjainen eläkeläisten Vasama.

”Tilauksenne on vastaanotettu. T: Sähköliitto”.

www.takk.fi/duuni

Loistoduuniin!
rekrytapahtuma tampereella
torstaina 7.9.2017 klo 13–15
Sähköverkko- ja sähköasennusalan
työt esittelyssä.
• Yritykset kertovat tuotteistaan, toiminnastaan ja
työtehtävistään. Mukana mm. Fingrid Oyj, Elenia Oy,
Eltel Networks Oy, VR Track Oy, Tampereen Vera Oy,
Järkevä-Ratkaisut Oy, Consti Talotekniikka Oy,
Suomen Kaapelitarvike Oy, Vandernet Oy/Petzl,
WorkPower Oy, Sihti Oy, Empower PN Oy,
Tredu oppisopimuskeskus
• Työnäytöksiä
• Kahvi- ja grillimakkaratarjoilu

Täältä löytyy sekä työ että työntekijä.
Lämpimästi tervetuloa!

Osaajia
tarvitaan
nyt ja
jatkossakin.

Paikka: Tampereen Aikuiskoulutuskeskus (TAKK),
Kurssikeskuksenkatu 13, Tampere (Nirva)
Kuljetus: Maksuton menopaluukuljetus TAKKin bussilla
Tampereen Keskustorilta Vanhan kirkon edestä klo 13.
Jos tarvitset kyydin, ilmoittaudu: www.takk.fi/duuni

MIKÄ OSASTO
ON LIITON

SÄBÄKUNINGAS?
Sähköliiton ammattiosastojen välinen

SALIBANDYTURNAUS

Lahdessa la 23.9. klo 10 alkaen
 Kerää vähintään 1 maalivahdin ja 5 kenttäpelaajan joukkue osastostasi kasaan.
 Jos osastonne on pieni, voitte yhdistyä
toisen osaston kanssa yhdeksi joukkueeksi.
 Pelaamme SSBL:n säännöillä mutta rennosti:
kentälle ovat tervetulleita kaikenkuntoiset ja -taitoiset naiset ja miehet.
 Ilmoita joukkueesi turnaukseen meilitse
salminen.anssi@hotmail.com tai puhelimitse 050 528 7622.
Osallistumismaksu on 50 €/joukkue.
Ilmoittautuminen päättyy 31.8.2017.
 Aloittakaa treenit!

Pelipaikkana toimii Energiahalli, Ilmarisentie 3 A, 15200 Lahti
Turnauksen järjestää Lahden Sähköalantyöntekijät ry os. 059
Turnausta isännöi Sähköliitto, jonka järjestövakuutus kattaa pelit
Majoitukseen liittyvät kysymykset: Aleksandr Kirjanen puh. 050 587 8378

SÄHKÖJOHTO

VASAMA 6
Kannen kuvassa Kari Lämsä
Kannen kuva: Hannu Pakarinen

TES-neuvottelut
alkavat
T

ulevan syksyn ja talven liit-

taa outoon valoon palkkamaltti-vaa-

tokierroksella neuvotellaan

timukset.

Sähköalojen ammattiliitto ry
Elbranschernas
fackförbund rf.
Postiosoite: PL 747
33101 Tampere
Sähköpostiosoite:
vasamalehti@sahkoliitto.fi
etunimi.sukunimi@sahkoliitto.fi
Päätoimittaja: Sauli Väntti
Vastaava toimittaja: Riitta Kallio
Toimittaja, vs: Minna Järvenpää

kana ovat olleet kaikki suurimmat

töön vuodenvaihteessa. Uudistami-

työmarkkinajärjestöt työnantaja- ja

palkankorotuksista. Ammattiosas-

nyt, joten toivottavasti tulevissa työ-

sen tarkoituksena on tarjota jäsen-

palkansaajapuolelta.

toilta on pyydetty neuvottelukierros-

ehtosopimusneuvotteluissakaan ei

kunnallemme selkeämmät, help-

ta silmällä pitäen työehtosopimus-

lämpöaallon vaikutusta nähdä, vaan

pokäyttöisemmät, uusilla ominai-

miellyttänyt työryhmän osapuolia.

ta koskevia muutosesityksiä. Niiden

neuvottelut käydään aidosti ja asial-

suuksilla sekä uusitulla ilmeellä ole-

Työryhmään kuuluneet työmarkkina-

pohjalta sopimusalojen johtokunnat

lisessa hengessä. Vuonna 2016 ki-

vat verkkosivut. Toivottavasti onnis-

järjestöt jättivät luonnokseen kan-

linjaavat muutosesitykset ja neuvot-

ky-sopimuksella sovittu 24 tunnin

tumme täyttämään jäsenkuntamme

nanottoja, muutosesityksiä ja täs-

telukunnat lähtevät neuvottelemaan.

työajan pidentäminen herätti pa-

toiveet ja tarpeet!

mennyksiä.

Työehtosopimusten teksteihin

haa verta jäsenkunnassamme. Työ-

Lakiesitys on lähtenyt

ajan pidennys on ehdottomasti asia,

HALLITUS ESITTÄÄ

lausuntokierrokselle ja sitä on tar-

säksi jäsenkuntamme voi hyvällä

jonka poistamisesta Sähköliitto läh-

JOUSTOJA TYÖAIKALAKIIN

koitus käsitellä eduskunnassa tänä

syyllä odottaa tulevien neuvottelui-

tee neuvottelemaan niissä liiton työ-

Maan hallitus julkaisi heinäkuun al-

syksynä.

den satona vaatimattomien vuosi-

ehtosopimuksissa, joihin kyseinen

kupuolella esityksensä uudeksi työ-

en jälkeen todellisia palkankorotuk-

määräys on sisällytetty.

aikalaiksi. Esityksessä ehdotetaan

sia ostovoiman parantamiseksi. Suo-

korvaisi vuoden 1996 työaikalain.

ja viennin elpyminen antaa selkä-

JA VERKKOSIVUT UUDISTUVAT

Tavoitteena olisi ajantasaistaa nykyi-

Palkansaajalehdet –

nojaa myös tuleville palkankorotus-

Sähköliiton ulkoinen ilme sekä hie-

nen työaikalaki vastaamaan elinkei-

Löntagartidningar

esityksille.

man vanhanaikaiset ja sekavat verk-

norakenteen ja työn tekemisen ta-

Julkista keskustelua on halut-

kosivut uudistetaan tämän vuoden

voissa tapahtuneita muutoksia sekä

tu mediassa muokata siihen suun-

aikana. Uudistamisprojektin toteut-

tehdä siihen työaikadirektiivistä ja

Noudatamme Julkisen sanan neu-

taan, ettei palkankorotusvaraa juuri-

tajaksi valittiin Karhu Helsinki, joka

muista kansainvälisistä reunaeh-

voston määrittelemää hyvää journa-

kaan olisi. Helsingin Sanomissa elo-

toteuttaa parhaillaan myös SAK:n

doista johtuvia tarkistuksia.

listista tapaa.

kuun alussa julkaistun selvityksen

verkkosivu-uudistusta.

Painopaikka: Sanomala, Vantaa
Ilmoitushinnat tekstisivulla:
Mustavalko
2,25 €/pmm
Neliväri-ilmoitukset
3,00 €/pmm
Työpaikkailmoitukset ja
ammattiosastot -50 %
Mainostoimistoalennus -15 %

Pääperiaatteiden osalta esitykses-

mukaan Helsingin pörssin suurten

Uudistamisen lähtökohtana on,

sä on pidättäydytty voimassa olevan

yhtiöiden toimitusjohtajien palkat,

että verkkosivut taipuvat tarvittaessa

työaikalain sääntelytavassa. Esityk-

luontoisedut ja rahabonukset ovat

pitkälle tulevaisuuteen ja palvelevat

sen keihäänkärki olisi joustojen li-

nousseet katkeamatta viiden vuoden

käyttäjiään huomattavasti nykyis-

sääminen. Uutena elementtinä tuli-

ajan. Samalla johtajien saamat pal-

tä paremmin. Hankkeen toteuttajan

sivat joustotyöaika ajasta ja paikas-

kat ja muut etuudet ovat suurem-

valinnassa pidettiin järkevätasoisen

ta riippumattomassa työssä. Myös

mat kuin koskaan lehden selvityk-

hinnan lisäksi tärkeänä, että verkko-

työaikapankit kirjattaisiin ensi ker-

sissä vuosina 2005–2016. Palkka-

sivun julkaisualustana on avoin läh-

taa lakiin.

malttia vaativien oma esimerkki lait-

dekoodi.

Lakia on valmistellut vuoden ajan

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

Sähköliiton lakimies Mira Snellman puolusti jäsenten oikeuksia ja hankki käräjäoikeudelta päätöksen

21.9.2017

laittomista irtisanomisista sekä yli puolen miljoonan korvauksista. Syksyn oikeustaistoihin kisakuntoa

Aineistot 11.9. mennessä.

vahvistava lakimiehemme myös luisteli rullaluistimilla puolimaratonin ja nappasi siitä itselleen muistoksi komean pokaalin. Lisää sivulla 4.

Mukavaa alkanutta syksyä!

säädettäväksi uusi työaikalaki, joka
SÄHKÖLIITON BRÄNDI

PALE ry:n jäsen

Esitys uudesta työaikalaista ei

kohdistuvien muutosesitysten li-

men taloustilanteen parantuminen

Ulkoasu ja taitto: Jari Mattila

kolmikantainen työryhmä, jossa mu-

Kulunut kesä ei helteitä sisältä-

sähköliittolaisten työehdoista ja

Julkaisija:

Sähköliiton uusi ilme ja uudet
verkkosivut on tarkoitus ottaa käyt-
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HANNU LUUKKONEN
Liittosihteeri

Liittokierros starttaa
Sähkötapaturmat vähenivät
VR Track turvaa rataa
TAYS on jättihanke
Jarkko Korhola aloitti
Kärkimies & Kk:n kuva
Asuntomessut 2017
Koomikko ja sähkömies
Jäsenpalvelut
Työttömyyskassa
Kurssit
Osastot toimivat
Elledningen
Vasama 60 vuotta
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NOKIANVIRRAN ENERGIA TUOMITTIIN
MAKSAMAAN SÄHKÖLIITON
JÄSENILLE ISOT
KORVAUKSET
irkanmaan käräjäoikeus on

P

sen omistussuhteet olivat muuttu-

30.6.2017 antamallaan tuomi-

neet. Työntekijät olivat aina siirty-

olla velvoittanut Nokianvirran Ener-

neet vanhoina työntekijöinä uuden

gia Oy:n maksamaan Nokian voi-

työnantajan palvelukseen. Nokian-

malaitoksen entisille työntekijöille

virran Energia Oy kuitenkin poik-

kaikkiaan yli puoli miljoonaa euroa

keuksellisesti kieltäytyi ottamasta

korvauksia liikkeenluovutusta ja työ-

kantajina olleita työntekijöitä palve-

suhteiden päättämisiä koskevassa

lukseensa.

asiassa. Sähköalojen ammattiliiton
ajama kanne menestyi ja yhtiö tuo-

TYÖSUHTEET PÄÄTETTIIN

mittiin maksamaan kuudelle liiton

PERUSTEETTOMASTI

jäsenelle korvauksia työsuhteiden

– Nokianvirran Energia palkkasi yli

perusteettomasta päättämisestä.

puolet Nokian vanhan voimalaitok-

Riidassa oli kysymys siitä, tapah-

sen vanhasta henkilökunnasta pal-

tuiko Nokianvirran Energia Oy:n ja

velukseensa, mutta aiempaa hei-

kaksi kannetta Nokianvirran Energi-

vastuussa työsuhteiden perusteetto-

laitoksella. Korvauksen määrä vaih-

palveluntuottajan välillä työsopi-

kommilla työehdoilla. Osa voimalai-

aa vastaan työsuhteiden perusteet-

masta päättämisestä.

teli työntekijöittäin työsuhteen kes-

muslaissa tarkoitettu liikkeenluovu-

toksen pitkäaikaisista työntekijöistä

tomasta päättämisestä, palkkasaa-

tus. Työntekijät vastasivat Nokian

jäi työtä vaille. Heidän joukossaan

tavista ja lomakorvauksista.

voimalaitoksen käytöstä ja kunnos-

olivat myös kaikki voimalaitoksen

sapidosta. He olivat työskennelleet

luottamustehtävissä olleet henkilös-

voimalaitoksella pitkään, ja heidän
työnantajansa oli vaihtunut useaan
kertaan samalla, kun voimalaitok-

tosta ja muista seikoista johtuJOPA 40 VUODEN

en neljän kuukauden palkasta aina

TYÖSUHTEITA

16 kuukauden palkkaa vastaavaan

räjäoikeus katsoi, että kyseessä oli

– Kantajien joukossa oli työnteki-

määrään. Tämän lisäksi yhtiö tuo-

tön edustajat, sanoo Sähköliiton la-

liikkeenluovutus. Koska Nokianvir-

jöitä, joiden työsuhteet olivat poik-

mittiin maksamaan irtisanomisajan

kimies Mira Snellman.

ran Energia Oy kieltäytyi ottamasta

keuksellisen pitkiä. Osa oli tehnyt

palkat ja lomakorvaukset, Snell-

työntekijöitä palvelukseensa, se oli

käytännössä koko työuransa voima-

man toteaa.

Snellman kertoo, että liitto nosti

Päätöksessään Pirkanmaan kä-

Sähköistysalan ja Teknologiateollisuuden
työehtosopimukset yleissitovia
T

Aika hakea
kulttuuriapurahaa

yöehtosopimuksen yleissitovuu-

asennusalan TES on jo yksistään

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN

olleet henkilöt ansaitsevat kiitokset,

SAK:n kulttuuriapurahoja vuodel-

den vahvistamislautakunta vah-

työntekijämäärien perusteella so-

TESSIN EDUSTAVUUS

Hannu Luukkonen kiittää.

le 2018 voi hakea elokuun aika-

visti kesäkuussa Sähköalojen am-

veltamisalallaan edustava. Sähkö-

SELVITETTIIN

mattiliitto ry:n solmiman Sähköis-

liitolla on sopimuksen soveltamis-

Myös Teknologiateollisuuden säh-

ammattialapohjaisen järjestäytymi-

tys- ja sähköasennusalan työehtoso-

alalla 10 295 työssä olevaa jäsen-

köalan työntekijöiden työehtosopi-

semme aseman myös teollisuudes-

pimuksen yleissitovaksi.

tä, ja liityntäsopimuksen tehneiden

mus on edelleen alallaan edusta-

sa, toteaa Jari Ollila.

työnantajien palveluksessa olevien

vana pidettävä ja yleissitova työ-

työntekijöiden määrä on 432.

ehtosopimus. Sähköalojen ammat-

jostaneet lukuisat rajariidat ja epä-

mät. Apurahoilla tuetaan ensisijai-

Lautakunnan kanta oli Sähkö-

tiliitto ry:n solmiman työehtosopi-

selvyydet. Työehtosopimuksen vah-

sesti taidepainotteisia kulttuurihar-

li Palvelualojen työnantajat Palta

liiton jäsenkunnan näkökulmasta

muksen yleissitovuus ei ollut työ-

va edustavuus ja yleissitovuuden

rastuksia.

ry. Lautakunta otti myös huomioon

katsottuna mieluisa lopputulos.

ehtosopimuksen yleissitovuuden

säilyttäminen antavat erittäin hy-

SAK:n kulttuurirahasto on Kan-

Lautakunta otti asian käsiteltäväkseen viran puolesta, koska työehtosopimukseen tuli uusi osapuo-

– Yleissitovuus vahvistaa meidän

– Sopimusalan historiaa ovat var-

na. Hakuaika päättyy 31. elokuuta 2017.
Kulttuuriapurahoja voivat hakea
kaikki SAK:laisten ammattiliittojen
yksityiset jäsenet tai harrastajaryh-

Teknologiateollisuus ry:n ja Metalli-

– Suuri kiitos Sähköliiton puo-

vahvistamislautakunnan varsinai-

vät lähtökohdat syksyn liittokier-

san Sivistysrahaston erikoisrahasto.

työväen liitto ry:n lausunnon, jonka

lesta lausuntoa valmistelemassa ol-

sessa tarkastelussa, koska tilan-

rokselle ja alan tulevaisuudelle, sa-

Jos ammattiliitollasi on oma rahas-

mukaan sopimus on soveltamisala-

leille henkilöille sekä TES:n osa-

ne sopimusalalla ei ole muuttunut.

noo Sähköliiton teollisuus- ja eri-

to KSR:ssä, käsitellään hakemukse-

määräyksen osalta osittain päällek-

puolina oleville työnantajajärjestöil-

Liitto kuitenkin toimitti lautakun-

tyisalojen työehtoasiantuntija Mikko

si myös sen apurahoja jaettaessa il-

käinen ja kilpaileva Teknologiate-

le niiden asiantuntevista lausun-

nalle pyynnöstä selvityksen työeh-

Korpinen.

man eri hakemusta.

ollisuuden TES:n kanssa. Teknolo-

noista, sanoo liittosihteeri Hannu

tosopimuksen edustavuudesta.

giateollisuus ja Metalliliitto pyysivät

Luukkonen, joka vastaa Sähkölii-

vahvistamislautakuntaa ratkaise-

ton edunvalvonta- ja sopimustoi-

jatkumisen aiemman päätöksen

ta. Hakusovellus ja ohjeet löytyvät

maan, kumpi sopimuksista on yleis-

minnasta.

nojalla tervetulleena vastaan.

1. elokuuta alkaen osoitteesta www.

sitova, koska niiden mukaan vain
toinen voi olla sitä.

– Sähköliiton suurimmalla sopi-

Sähköliitto ottaa yleissitovuuden

– Sopimusta on yleisesti pidet-

Voit hakea apurahaa Kansan Sivistysrahaston verkkosivujen kaut-

sivistysrahasto.fi.Valitse hakusovel-

muksella on pitkät perinteet erilai-

ty yleissitovana. Alan työehtoso-

luksesta ensin SAK:n kulttuurira-

sissa asennustöissä, ja se on sopi-

pimustoiminta on ollut vakiintu-

hasto ja sen jälkeen oma ammatti-

SÄHKÖISTYSALAN

mustoimintamme kulmakivi. Raja-

nutta 50 vuoden ajan, eikä töissä

liittosi. Täytä hakemus ja lähetä se

SOVELTAMISALALLA

pinnoista olisi hedelmällistä kes-

ole viime vuosina tapahtunut mi-

verkossa eteenpäin.

YLI 10 000 JÄSENTÄ

kustella liittojen kesken toisiaan

tään edustavuutta heikentäviä ra-

Lautakunta totesi johtopäätökses-

kunnioittaen, toteaa liiton vastaava

kenteellisia muutoksia. Sähköliiton

tammikuun 2018 loppuun men-

sään, että Sähköistys- ja sähkö-

sopimusasiantuntija Jari Ollila.

vastineen valmistelussa mukana

nessä. 
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Myönnetyt apurahat julkaistaan

KOETINKYNÄ
Irtisanotut luottamushenkilöt
Kimmo Salonen ja Juha Hurme
ovat tyytyväisiä käräjäoikeuden
päätökseen. Myös lakimies
Mira Snellman peukuttaa.

Sopimukset katkolla
S

ähköliiton sopimusaloilla val-

tava alakohtaisissa työehtosopi-

köistysalan johtokunta käsitte-

mistaudutaan työehtoso-

muksissa.

li jo aiemmin asiaa ja oli huolis-

pimusneuvotteluihin. KeskitetTAVOITTEENA ENNUSTETTAVAT

vat tekemään liikkuvaa työtä il-

vientivetoinen mallikaan onnistu-

JA JÄRKEVÄT TYÖAJAT

man asianmukaisia korvauksia tai

nut. Edessä on liittokierros ja jo-

Yhteiskunta kehittyy siihen suun-

järjestettyä ruokailua.

kainen liitto neuvottelee työeh-

taan, että palveluja halutaan

tosopimuksensa omilla tavoit-

24/7. Tulevan neuvottelukierrok-

todennut, että liittokierroksella

teillaan.

sen yksi tärkeä kokonaisuus on

haetaan palkankorotuksia. Säh-

työajat.

köliiton hallinto ei ole vielä tässä

Talouden kasvu on nostanut

asiassa tavoitteita linjannut. Sel-

Myös kilpailukykysopimuksen jäl-

taan voimakkaasti muuttaa ja pe-

vää kuitenkin on, että meidänkin

kipuheet ovat olleet voimakkaita.

rinteistä jakoa päivätyön ja epä-

jäsentemme ostovoima on turvat-

Neuvotteluhuoneiden kamiinoi-

säännöllisen työn välillä purkaa.

tava. Korostaisin kuitenkin sitä,

den hiiliin on siis puhallettu heh-

Meidän haasteemme on turva-

että neuvottelutulos on aina ko-

kua jo pitkän aikaa monellakin

ta jokaiselle jäsenelle ennustetta-

konaisuus ja pelkkään palkanko-

eri tavalla.

vat ja järkevät työajat, jotka huo-

rotusprosenttiin ei kannata tui-

mioivat myös perheen ja vapaa-

jottaa.

Kilpailukykysopimuksen henki katosi pian, kun muste neuvottelutulosten papereista oli kuivu-

keuden tuomio ei ole vielä lainvoimainen.
– Yhtiö on ilmoittanut tyytymättömyytensä tuomioon ja hakenut lisäaikaa valituksen laatimiseen, joten
on todennäköistä, että asiaa pui-

tavampaa toimintaa yhtiöltä tässä
kohtaa olisi virheen myöntäminen
ja tuomioon tyytyminen sekä tuomittujen korvausten maksaminen
suuren menetyksen ja loukkauksen
kokeneille kantajille. 

ajan tarpeet.
Keskustelussa palveluiden tar-

SOPIMUSOIKEUKSISTA

nut. EK irtisanoi keskusjärjestö-

peellisuudesta viikon jokaise-

PIDETÄÄN KIINNI

sopimukset ja irtaantui työmark-

na päivänä unohdetaan helposti,

Sähköliiton suurin työehtosopi-

kinapöydistä etäämmälle. Työ- ja

että yhteiskunta pyörii kuitenkin

mus vahvistettiin juuri ennen ke-

elinkeinoministeriön käynnistämä

edelleen hyvin pitkälle arkipäiviin

sälomia yleissitovaksi. Sähköis-

työaikalain uudistus tuo tuleval-

ja viikonloppuun jaettuna.

tys- ja sähköasennusalan työeh-

le kierrokselle omat mausteensa.
kaisia entisiä työntekijöitä kunnioit-

Moni liitto on julkisuudessa

Työaikojen rakennetta halu-

palkankorotustavoitteet esille.

Hän muistuttaa, että käräjäoi-

saan siitä, että opiskelijat joutu-

tyä ratkaisua ei ole tulossa, eikä

Työaikajärjestelyt, jotka mah-

tosopimuksen asema on nyt vah-

Lakiehdotuksen perusteella työ-

dollistavat pitkien työpäivien

vempi kuin ehkä koskaan. Kah-

aikoja halutaan entistä voimak-

teettämisen peräkkäin ovat per-

den järjestön yhtyminen samaan

kaammin sijoitella vuorokauden

heellisille raskaita. Työaikojen

sopimukseen vahvisti alaa ja

jokaiselle tunnille, purkaa rajoi-

osalta on myös muistettava, että

tätä hyvää kehitystä pitää jatkaa.

tuksia, ja vieläpä lisätä vuosit-

työnantaja haluaa yhä enemmän

Haasteita riittää ja niitä riittää

taista enimmäistyöaikaa.

tehdä työsopimuksia, joissa vii-

myös muilla sopimusaloilla.

koittainen työaika on täysin auki.

Teollisuuden sopimusaloilla

daan vielä hovioikeudessa. Ryhdik-

PELISÄÄNNÖT

Vähimmäistyöaikaa ei haluta tar-

olemme odottavalla kannalla mi-

käämpää ja voimalaitoksen pitkäai-

TURVATTAVA

jota mutta työntekijän tulisi aina

ten uuden Teollisuusliiton synty-

Neuvottelupöytiin lähdetään siis

työnantajan tarpeen ilmaantuessa

minen vaikuttaa työehtosopimuk-

haasteellisissa olosuhteissa. Hy-

olla käytettävissä.

siimme. Työnantajapuolelta Tek-

Sähkötapaturmat vähenivät
T

vät sopimukset syntyvät kuitenkin

Ammatillisen koulutuksen re-

nologiateollisuus on hyökännyt

aina neuvottelemalla. Sähköliiton

formi siirtää oppimista työpai-

voimakkaasti työehtosopimuk-

liisilla, pelastus- ja työsuojeluviran-

hallitus on linjannut, että keskus-

koille. Olemme yhdessä työnan-

siamme vastaan teollisuudessa.

Tukesin tilastojen mukaan säh-

omaisilla sekä verkonhaltijoilla on

järjestösopimusten vaikutukset

tajapuolen kanssa esittäneet asi-

Työehtosopimuksillamme on teh-

kötapaturmat vähenivät viime vuon-

velvollisuus ilmoittaa vakavista ta-

neuvotellaan työehtosopimuksiin

aa valmistelleeseen ministeriöön

ty töitä teollisuudessa koko liiton

na merkittävästi vuoteen 2015 ver-

paturmista.

ennen varsinaisten työehtosopi-

huolemme siitä, miten sähkö-

historian ajan.

musneuvottelujen käymistä.

alan ammattitaidon käy, jos refor-

urvallisuus- ja kemikaalivirasto

rattuna. Vuosi oli sikälikin valoi-

VARO-rekisteriin kerätään säh-

sampi, että sattuneissa sähkötapa-

köön liittyvien onnettomuuksien li-

turmissa ei kuollut ketään.

Palkansaajapuoli katsoo, että

Sähköliiton jäsenet haluavat,

mi viedään suunnitellulla tavalla

että heitä edustaa työpaikoilla

säksi tietoja hisseihin, painelait-

keskusjärjestösopimusten irtisa-

läpi. Monella yrityksellä ei ole re-

oma luottamusmies. Omien työ-

Sähkötapaturmalla tarkoitetaan

teisiin, vaarallisiin kemikaaleihin,

nominen oli sopimuskauden aika-

sursseja järjestää työpaikalla ta-

ehtosopimusten puolustaminen

sähköiskun tai valokaaren aiheutta-

maakaasuun, nestekaasuun, kai-

na tapahtunut ylimääräinen työ-

pahtuvaa oppimista edellyttäviä

on koko liiton yhteinen asia. Säh-

maa loukkaantumista. Ammattilai-

voksiin, räjähteisiin ja ilotulitteisiin

markkinatoimi, joka on neuvotel-

järjestelyjä.

köliitto onkin varautunut tarvit-

sille sattui viime vuonna 31 tilastoi-

sekä vaarallisten aineiden kuljetuk-

tava ensin. Irtisanottuja asioita ei

Työehtosopimuskierroksella pi-

tua sähköiskuonnettomuutta, maal-

siin liittyvistä onnettomuuksista ja

tää luoda pelisäännöt työpaikoil-

den sopimusoikeuksiaan koko lii-

likoille 49. Tilastoituja valokaari-

vaaratilanteista. Viime vuonna Tu-

osteta uudelleen. Keskusjärjestö-

onnettomuuksia ammattilaisille ta-

kesin valvomilla toimialoilla sattui

sopimuksissa on sovittu keskei-

la tapahtuvaan oppimiseen ja sii-

ton voimalla.

pahtui 6 ja maallikoille 2. Edellis-

yhteensä neljä kuolemaan johtanut-

siä työmarkkinoiden pelisääntö-

tä maksettaviin korvauksiin, niin

Toivottavasti hyvä yhteistyö

vuonna sähköiskuonnettomuuksien

ta onnettomuutta. Niistä kaksi ai-

jä, jotka on jatkossakin turvat-

ohjaajalle kuin opiskelijalle. Säh-

syntyy eri liittojen ja työnantaja-

määrät olivat 39 ja 64 ja valokaari-

heutui nestekaasusta ja yksi kemi-

onnettomuuksien 6 ja 2.

kaalin syttymisestä ja yksi oli kaivo-

Useimmiten niin ammattilaiset
kuin maallikotkin selvisivät sähköla, mutta molemmissa ryhmissä 12

liittyvistä kuolemista. Paloja sattui

tapauksessa turmasta seurasi alle

550 ja kuolemantapauksia surul-

kuukauden työkyvyttömyys ja niin

liset 21. Sähköpalo on palo, jonka

ikään molemmissa ryhmissä yhdes-

energianlähteenä on sähkö.

kyvyttömyys.
Tiedot on koottu Tukesin Vaurioja onnettomuus- eli VARO-rekiste-

nen koordinaatio palkansaajapuolen tavoitteiden ajamiseksi olisi
erittäin suotavaa. Monet tulevan

Keväällä Tukes julkaisi viime vuoden tilastot sähköpaloista ja niihin

sä tapauksessa yli kuukauden työ-

puolen kesken. Liittojen keskinäi-

sonnettomuus.

tapaturmista ohi menevällä kivul-

kierroksen haasteet ovat liittojen
kesken kuitenkin yhteisiä.
Pontta neuvottelijoille antaa se
tieto, että liiton jäsenet ovat edelleen vahvasti omien työehtosopimusten takana ja haluavat teh-

Tapaturmavakuutuskeskus TVK
kokoaa omat tilastonsa onnetto-

dä jatkossakin töitä hyvillä työ-

muuksista, mutta ne eivät ole vielä

ehdoilla. Tätä tavoitetta eri so-

viime vuodelta valmistuneet. 

pimusalojen neuvottelukunnat
lähtevät syksyn aikana toteutta-

riin. Onnettomuuksien ilmoitusvelvollisuus sisältyy sähköturvallisuus-

taessa puolustamaan teollisuu-

JARI OLLILA Vastaava sopimusasiantuntija

maan. 

lainsäädäntöön, jonka mukaan po-
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Kilpailutus ei muuta VR Trackin töitä
Raideliikenteen turvalaiteasentajat työskentelevät liikenteen ehdoilla

– Radan rakentamisen ja kunnossapidon
kilpailutus on ollut voimassa yli kymmenen
vuotta. Meillä VR Trackissä ei mikään muutu.
Muutos liittyy juniin ja junan vaunuihin, joiden
kunnossapito, vuokraus ja korjaustilat siirtyvät VR:stä täysin erillisiin, kuitenkin valtion
omistamiin yhtiöihin. Sieltä eri kuljetusyritykset tulevaisuudessa voivat tiloja, kalustoa ja
palveluja vuokrata, sanoo VR Trackin pitkäaikainen turvalaiteasentaja Asko Ahola, joka
työtoverinsa Jouni Niemisen kanssa joutuu
usein työskentelemään vilkkaan junaliikenteen lomassa turvamiehen varmistamana.

-V

ikojen korjaaminen hoituu yleensä joutuisasti,
mutta vian löytäminen
on välillä vaikeaa, tiivistävät työnsä
luonteen VR Trackin sähköasentajat
Asko Ahola ja Jouni Nieminen.
Tampereen ratapihan turvalaitetilassa työskentelevät kaverukset etsivät juhannuksen alla tietokonevikaa,
joka häiritsi erään sivuaseman yhden
opastimen toimintaa. Monien muiden turvalaitteiden lailla sitä kaukoohjataan Tampereen ratapihan punatiilisestä talosta, jonka kolme kerrosta
ovat täynnä liikenteen ohjaukseen ja
turvallisuuteen liittyvää sähkö- ja atktekniikkaa.
Ahola ja Nieminen vilauttavat laajan valtakuntansa ydintä, mahtavaa
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piuhaviidakkoa, eri-ikäisten sähkö- ja
tietoliikennekaappien pitkiä rivistöjä, vilkkuvia tietokonemonitoreja sekä kellarin monia varageneraattoreita, jotka täyttävät konehuoneet. Tekniikan paljoutta tarvitaan, jotta kaikki
raideliikenne Riihimäeltä Seinäjoelle
ja Tampereelta Poriin ja Jyväskylään
hoituisi turvallisesti ja ajallaan.
Destia vastaa kunnossapitoalue
4:sta, mutta myös VR Track hoitaa joitain yksityisiä tehtaan ja sataman raiteita Raumalla ja Jyväskylässä. Kilpailevien firmojen asentajat kuuluvat samaan Sähköliiton Rautatieammattilaisten osastoon numero 177.
Maallikosta näyttää, että vianetsintä
piuhapaljouden seasta muistuttaa hankalimmillaan neulan etsimistä heinäsuovasta. Ammattimiehet vakuuttavat kuitenkin pitkän kokemuksen tuo-

malla varmuudella, että hankalatkin
viat aina lopulta löytyvät ja ne korjataan mahdollisimman joutuisasti.
SPESIAALIHOMMIA
VAHVALLA KOKEMUKSELLA
Ahola ja Nieminen eivät työskentele ainoastaan Tampereen ratapihan
alueella. Työkenttää riittää Riihimäeltä Parkanoon ja Raumalta Jyväskylään. Pääkallonpaikka Tampereen VR
Trackilaisille sijaitsee Sarankulmassa
pääradan kupeessa. Sieltä miehet ajavat kulloiseenkin huoltokohteeseen
työautoilla. Raideliikennettä ei huoltotöissä voi oikeastaan hyödyntää mitenkään.
– Laajalla työalueella liikutaan autolla. Junat eivät meidän työalueilla pysähtele. Myös työkaluja olisi aika vaikea kuljettaa junassa mukana,

kaverukset aprikoivat ja tunnustavat, että vapaa-aikanakin henkilökunnan vapaalippu on jäänyt lähes tyystin
käyttämättä.
SANKTIOITA VASTE-AJAN
YLITYKSESTÄ
Kaikkiaan Tampereen ja ympäristön
alueella (kunnossapitoalue 3) työskentelee 17 sähköasentajaa. Päivystysringissä on mukana 12 kokenutta
asentajaa, jotka vuoroillaan tarvittaessa ovat käytettävissä normaalin työajan ulkopuolella.
Periaatteena on, että viat korjataan
mahdollisimman nopeasti. Kannustimena on lyhimmillään puolen tunnin
vasteaika. Parkanon suunnalla vasteaika on pidempi. Myös vian aiheuttama haitta-aste liikenteelle vaikuttaa
vasteaikaan.

VR Groupin
8000 työntekijää
kilpailutuksen
myllerryksessä
Kunnossapitoalue 3:n tärkeä hermokeskus on Tampereen ratapihan kulmassa vaatimattomassa tiilitalossa,
jonne huolto- ja kunnossapitotyöt usein tuovat Asko Aholan ja Jouni Niemisenkin.

Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) on 9.8. kertonut suunnitelmasta
avata rautateiden matkustajaliikenne kilpailulle nopeutetussa
aikataulussa. Kilpailutus on tarkoitus aloittaa Etelä-Suomen eli
Helsingin ja lähimaakuntien välisestä taajamajunaliikenteestä.
Kilpailutettu liikenne alkaa lähivuosina ja tavoitteena on, että koko
kaukoliikenne on kilpailussa 2026 mennessä.

V

R-Yhtymä Oy:stä eriytetään kolme eril-

velemaan asiakkaitaan häiriöttömästi ja

listä valtionyhtiötä: kalustoyhtiö, kun-

tehokkaasti.

nossapitoyhtiö sekä kiinteistöyhtiö. Matkustajaliikenteen kalustoa siirtyy kalus-

VR:LLÄ KOKEMUSTA KILPAILUSTA

toyhtiöön vaiheittain kilpailutuksen ede-

Tavarajunaliikenne on ollut kotimaassa

tessä.

avointa kilpailulle vuodesta 2007 lähti-

− VR on pitkään valmistautunut yksin-

avattiin kilpailulle viime vuodenvaihtees-

kataulun mukaan se olisi tapahtunut vuo-

sa. Helsingin Seudun Liikenne (HSL) val-

den 2024 lopussa, toteaa toimitusjohta-

mistelee jo lähijunaliikenteen kilpailutusta

ja Rolf Jansson.

ja kilpailutettu liikenne alkaa 2021.

Nyt omistaja ja liikenne- ja viestintä-

Vika löytyi!

– Jos vasteaika menee yli, liikennevirasto voi karhuta sakkoja VR
Trackilta, Asko Ahola toteaa.
AINA LIIKENTEEN EHDOILLA
Vuodesta 1980 sähköisten turvalaitteiden parissa työskennellyt Ahola on
viihtynyt työssään sen vaihtelevuuden takia.
– Kaikki työpäivät ovat erilaisia,
vaikka tietyt tehtävät toistuvatkin
säännöllisesti. Työn luonteeseen kuuluu, että kaikki hommat hoidetaan
liikenteen ehdoilla. Vilkkailla rataosuuksilla töiden sovittaminen junaliikenteen sekaan on haastavaa. Turvalliset työraot ovat lyhyitä ja huolletut laitteetkin täytyy ehtiä palauttaa
toimintakuntoon ennen seuraavan junan tuloa. Myöhässä olevat junat aiheuttavat muutoksia suunnitelmiin.
Monesti työtunnista osa kuluu siihen,
että odotetaan junien siirtyvän ”alta
pois”.

”JOS VASTEAIKA
MENEE YLI, LIIKENNEVIRASTO VOI
KARHUTA SAKKOJA
VR TRACKILTA.”

Jouni Nieminen ynnäilee, että pari
kuukautta vuodesta kuluu raidevirtapiirien mittauksissa.
– Pelkästään Tampereen ratapihalla
on noin 250 piiriä tarkistettavana, Riihimäen ja Parkanon välillä niitä on yli
800.
MÄÄRÄAIKAISIA SOPIMUKSIA
Liikennevirasto kilpailuttaa säännöllisin välein huolto- ja kunnossapitotyönsä. Myös Aholan ja Niemisen työt
riippuvat siitä, miten VR Track menestyy kilpailutuksessa. Epävarmuus
kalvaa hieman työn mielekkyyttä.
– Nämä turvalaitehommat ovat niin
omanlaisiaan. Muualla meidän erityisosaamisella ei juurikaan olisi arvoa, yliasentajaksi kouluttautunut
Ahola harmittelee.
Hän toivoo myös, että VR alkaisi neuvotella työehdoista Sähköliiton
kanssa. Nyt sähköasentajiin samoin
kuin muihinkin rautatieläisiin sovelletaan JHL:n työehtosopimusta eikä
sähköasentajilla ole omaa luottamusmiestä.
– Aikanaan meillä oli oma luottamusmies ja mahdollisuus saada sähkötöitä koskevia asioita Rautatieläisten liiton työehtosopimukseen. Nykyinen sopimus on sähköasentajille
entistä huomattavasti heikompi. Monissa asioissa mentiin vuosikymmeniä taaksepäin, Ahola aprikoi. 

en. Suomen ja Venäjän väliset kuljetukset

oikeuden päättymiseen. Alkuperäisen ai-

– HSL-liikenteen kilpailutuksen ja nyt

ministeriö ovat yhdessä päättäneet kilpai-

esitetyn Etelä-Suomen taajamaliikenteen

lun avaamisen suuntaviivoista. Hyvä asia

kilpailutuksen hyvä yhteensovittaminen on

on vaiheistaa näinkin iso muutos, joka on

tärkeää. Myös tavarajunaliikenteen tehok-

alan suurin yli kahteen vuosikymmeneen

kuus ja VR Transpointin asiakkaiden pal-

sen jälkeen, kun junaliikenteen operointi

velu pitää turvata muutoksessa, painottaa

ja rataverkon hallinta erotettiin toisistaan.

Rolf Jansson.

Monia muutoksen yksittäisiä vaiheita on

VR Group työllistää nyt noin 8000 eri

vielä avoinna muun muassa perustettavi-

alojen ammattilaista ja osalle tämä mer-

en yhtiöiden osalta. Niitä pitää täsmentää

kitsee isoa muutosta. Osa VR:n henkilös-

ministeriön johtamassa jatkovalmisteluis-

töstä tulee siirtymään uusiin yhtiöihin van-

sa, yksityiskohdat ratkaisevat miten uudis-

hoina työntekijöinä. Muutokset vaikuttavat

tus onnistuu.

myös VR-konserniin jääviin työntekijöihin.

− On tärkeää turvata rautatiejärjestelmän toimivuus ja turvallisuus merkittävän
muutoksen aikana. VR haluaa, että sekä
matkustaja- että tavaraliikenne pystyy pal-

– Henkilöstön asema on huomioitava
muutoksen ajan, Rolf Jansson lupaa.
VR on tehostanut toimintaansa merkittävästi viime vuosina. 
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Mammuttihanke
pysyy hanskassa
Tampereen yliopistollisen
sairaalan etupihahankkeessa
monessa paikassa
tapahtuu yhtä aikaa.
Työntekijät, työkoneet,
eri järjestelmäurakat ja
rajapinnat muodostavat
mammuttimaisen palapelin.
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K

un
rakennushankkeeseen
kuuluu kahden maanpäällisen ja yhden maanalaisen rakennuksen purkaminen sekä kolmen
uuden sairaalarakennuksen ja maanalaisen pysäköintihallin rakentaminen, voidaan hyvällä syyllä puhua
mammuttihankkeesta.
Tampereen yliopistollisen sairaalan etupihahanke on mammuttimainen myös millä tahansa muilla mittareilla: se tuo Pirkanmaalle työtä 3000
henkilötyövuotta, ja pääurakoitsijalleen SRV:lle se on historian suurin
projektinjohtohanke, jossa rahoitus
tulee yhtiön ulkopuolelta. Urakkasopimuksen arvo on kunnioitettavat 170
miljoonaa.
Ja koska kyse on sairaalarakentamisesta erikoistekniikoineen ja -tarpei-

neen, voidaan hanketta nimittää myös
poikkeukselliseksi kaikkien urakoitsijoiden kannalta.
SYDÄNSAIRAALA VALMISTUU
TOUKOKUUSSA
Työmaan laajuudesta huolimatta työt
ovat edenneet juohevasti ja aikataulussa. Peruskivi muurattiin viime vuoden toukokuussa ja harjannostajaisia juhlittiin tämän vuoden kesäkuun
puolivälissä.
– N-rakennuksessa eli sydänsairaalassa tehdään parhaillaan loppusiivouksia ja urakoitsijoiden toimintakokeita, D-rakennuksessa, johon tulee
useampia toimintoja, on sisävalmistusvaihe meneillään, lasten ja nuorten palveluita sisältävän L-rakennuksen runkoasennukset ovat käynnis-

sä, samoin sydänsairaalan pysäköintihallin luovutusvaiheen työt, työmaapäällikkö Ari Makkonen SRV:ltä listaa elokuista tilannetta.
Sydänsairaalan ja sille kuuluvan pysäköintihallin on määrä valmistua ensi vuoden toukokuussa. Lokakuussa
2019 L-rakennuksen ja koko sairaalan
pysäköintihallin pitäisi olla valmiina.
Viimeisimpänä käyttöön päästään ottamaan D-rakennus, johon sijoittuvat
synnytyspalvelut, tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien hoito, verisuonikirurgia ja toimenpideradiologia.
ERILLISTEN ALIURAKOIDEN
PALAPELI
Aro Systemsin parikymmentä työntekijää ahertaa juuri nyt ensimmäisinä valmistuvien sydänsairaalan ja sen

”NYT OLLAAN VASTA
ALKUTEKIJÖISSÄ.
ENNUSTEISSA
ON KUITENKIN
PARINKYMMENEN
TYÖNTEKIJÄN TARVE,
KUN TYÖT EDISTYVÄT
PIDEMMÄLLE.”

Olli Kiviniemi ja Greg Aarnio aamutauolla.

Kärkimies Petri Viskarille hanke on
oman työhistorian suurin.

Kärkimies Juha Saarisen porukka työskentelee D-rakennuksessa, johon tulee useampia toimintoja.

Kikyn toteuttamisesta työmaalla kerrotaan
näin jämäkästi.

pysäköintihallin loppuvaiheen sähkötöiden parissa. Syksymmällä työt alkavat keskittyä D-rakennuksen maanalaisiin kerroksiin. Ensi vuonna starttaavat myös L-talon työt toden teolla,
sillä elokuun alussa yritys sai myös kyseisen siiven sähköurakan. Työntekijöiden tarve pysyy suunnilleen vakiona, kun työt on porrastettu tällä tavalla.
Tays-työmaa on Aro Systemsin kärkimiehen Petri Viskarin työuran tähän
mennessä suurin. Sitä se on myös Aro
Systemsin Tampereen toimipisteelle.
– Monessa paikassa tapahtuu yhtä
aikaa, ja langat on pidettävä käsissä.
Työmaan ja hankkeen koko tekee etupihahankkeesta poikkeuksellisen, hän
toteaa.
Kärkimiehenkään on vaikea hahmottaa omaa urakkaa saati kokonaisuutta esimerkiksi vedettyjen kaapelikilometrien mukaan, koska työmaalla on useampia urakoitsijoita vetämässä kaapelia.
– Sähkötyöt on lohkottu eri järjestelmiä rakentaville aliurakoitsijoille. Tarkkojen urakkarajausten ansiosta kukin tietää hoitaa oman tonttinsa. Ja vaikka aliurakoitsijat tekevät töitään samanaikaisesti ja ovat myös riippuvaisia toistensa töistä, työmaan yhteishenki ei ole rakoillut. Kiireessäkin
autetaan ja tuetaan toisiamme, kärkimies kiittelee.
AMBULANSSIEN UJELLUKSESSA
Hankkeen viimeisimpänä valmistuvan D-rakennuksen maanpäällisissä
kerroksissa 1–9 työskentelee tällä haavaa viisi Aren sähkömiestä.
– Nyt ollaan vasta alkutekijöissä. Ennusteissa on kuitenkin parinkymmenen työntekijän tarve, kun työt edistyvät pidemmälle, kertoo Aren kärkimies Juha Saarinen, joka aloitti työmaalla kesäkuussa.

Sähköliiton työympäristöasiantuntija Jarkko Korhola ja työehtoasiantuntija Jari Kiviluoma tekivät
kierroksen Tays-työmaalla alkukesästä.
Työmaakierroksella liiton toimitsijat vievät
tuliaisiksi muutakin kuin työehto- ja työympäristötietoa: Johtohahmot-kirjan ja aina
tarpeellisia kyniä.

Työt ovat hänen mukaansa sujuneet
juuri niin hyvässä aikataulussa kuin
paikallisissa tiedotusvälineissä on uutisoitu.
– Sairaalat ovat aina spesiaaleja verrattuna muihin julkisiin rakennuksiin,
mutta ei Tays-työmaa muista sairaalatyömaista eroa. Toimintaympäristönä
tämä tietysti poikkeaa muista työmaista. Sairaalatoiminnan ja ambulanssiliikenteen takia esimerkiksi varastointia
joutuu miettimään tarkemmin: mihin
saa tavarat sopimaan, hän perustelee.
RAJAPINTOJEN JA TEKNIIKAN
YHTEENSOVITTAMISTA
Työmaapäällikkö Ari Makkosen mukaan kolmen sairaalan ja pysäköinti-

hallin rakentaminen samaan aikaan
samalle tontille tekee Tays-etupihahankkeesta poikkeuksellisen. Pienellä tontilla liikkuu paljon työkoneita
ja työntekijöitä, mikä pitää muistaa
myös työturvallisuudessa.
– Rakennukset kuitenkin valmistuvat eri aikaan, jolloin työn sujuvuuden kannalta on olennaista, että rajapinnat ja tekniikka saadaan sovitettua
yhteen, hän täsmentää rakennustöiden aikaisia haasteita.
Tampereen yliopistollinen sairaala, aiemmin yliopistollinen keskussairaala on valmistunut vuonna 1962.
Kaksi vuotta sitten alueelle valmistui
uusi E-rakennus, joka käsittää munuaiskeskuksen ja infektioyksikön. 
VA S A M A 6 / 2 0 1 7
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Varman vinkin
sijoitusneuvoja
Jarkko Korhola voi työnsä puolesta antaa varman sijoitusvinkin:
työhyvinvointiin satsaaminen kasvaa aina korkoa. Näin tuottavaa
sijoitusta ei ole toista.


TEKSTI JA KUVA: MINNA JÄRVENPÄÄ

S

ähköliiton työympäristöasiantuntijana keväällä aloittaneella Jarkko Korholalla on pitkä
luottamusmiestausta. Niinpä ei pidä
yllättyä, jos liiton edunvalvonnan numeroon soittaessa hän vastaakin puhelimeen. Työnkuvaan kun kuuluvat
myös työehtoasiat.
Miehen monipuolisessa luottamustehtävähistoriassa on myös Tampereen ammattiosaston puheenjohtajuus
ja Sähköliiton edustajiston jäsenyys.
Tällä edustajistokaudella hän ehti toimia muutaman kuukauden liiton hallituksen jäsenenä ja jäsenpalveluasiain johtokunnan puheenjohtajana ennen valintaansa työympäristöasiantuntijaksi.
Vapaa-ajallaan Jarkko harrastaa
kuntosalitreeniä. Leveistä hartioista
on hyötyä myös jäsenten puolustamisessa.
Millainen on työhistoriasi?
– Valmistuin sähköasentajaksi vuonna 1995 ja työskentelin erimittaisissa
työsuhteissa Tampereen alueella, kunnes siirryin Koja Tekniikka Oy:hyn,
josta sittemmin tuli Consti Talotekniikka Oy. Viihdyin siellä yli 18 vuotta aina Sähköliiton palvelukseen siirtymiseeni asti.
– Minut valittiin Kojan ensimmäiseksi luottamusmieheksi melko pian
töihintuloni jälkeen. Työnantajamme
oli perustanut sähköurakointiosaston
vain noin puoli vuotta aikaisemmin.
Luovutin tehtävän seuraavalle vasta
Sähköliittoon siirtyessäni.
Millainen historia sinulla on Sähköliitossa?
– Toimin Tampereen ammattiosaston hallituksessa 2000-luvun alusta asti ja vuodesta 2010 osaston puheenjohtajana. Luovuin puheenjohtajuudesta
tämän vuoden kevätkokouksessa aloitettuani työt Sähköliitossa.
– Liiton edustajistoon ehdin kuulua kahdella kaudella. Kaudella 2012–
2016 istuin myös sähköistys- ja talotek-

niikka-alan johtokunnassa, joka tunnetaan nykyään sähköistys- ja sähköasennusalan johtokuntana. Kaudella
2016–2020 minut ehdittiin valita liiton
hallitukseen ja jäsenpalveluasiain johtokunnan puheenjohtajaksi.
Mikä on työssäsi parasta?
– Saan olla avuksi jäsenistölle ja
pääsen kehittämään sähköisten alojen
työsuhde- ja työympäristöasioita. Samalla pystyn kartuttamaan omaa ammattitaitoani.
Miten työympäristöasiat ovat työpaikoilla hallussa?
– Uskoisin, että ihan kohtalaisesti,
mutta työn murroksen johdosta tekemistä riittää. Joskus tuntuu, että työympäristöasiat sekä työsuojeluvaltuutetut ja -asiamiehet jäävät liikaa takaalalle, kun vertaa työsuhdeasioihin ja
luottamusmiehiin. Työsuojeluhenkilöiden ei pidä passivoitua luottamusmiesten taakse.
Mikä on suurin huolesi tällä hetkellä?
– Työhyvinvointi nähdään liian
usein kulueränä, vaikka se on nimenomaan sijoitus, joka kasvaa korkoa.
Myös henkinen jaksaminen pitäisi
hektisessä maailmassa ottaa paremmin huomioon. Viime aikoina on paljon puhuttu kilpailukyvyn parantamisesta, ja se on tarkoittanut monille vain
lisääntynyttä työaikaa.
– Moni ammattilainen joutuu jäämään ennenaikaiselle eläkkeelle työn
raskauden takia, vaikka kaikkien tulisi
päästä viettämään terveenä työelämän
jälkeistä elämää. Järjestelmän pitäisi
huolehtia, että pidemmän työuran alkutaival on yhtä tärkeä kuin ne viimeiset vuodet. Valitettavan useasti työntekijä on työnantajalle kuin auto, jolla ajetaan, kunnes se on tiensä päässä, ja vaihdetaan uuteen, vaikka hyvin
huollettuna kilometrejä olisi vielä paljon jäljellä.
Mikä ilahduttaa sinua juuri nyt?
– Tekniikan avulla on kehitetty fyy-

”TYÖHYVINVOINTI NÄHDÄÄN LIIAN USEIN
KULUERÄNÄ, VAIKKA SE ON NIMENOMAAN
SIJOITUS, JOKA KASVAA KORKOA.”
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Jarkko on aina ollut Tapparan mies.

sistä työtä helpottavia laitteita ja erilaisia työskentelymenetelmiä.
Miten ratkaiset hankalat tilanteet?
– Perehtymällä, suunnittelemalla ja
sovittelemalla.
Millainen on tyypillinen työpäiväsi?
– Aamulla toimistolle, koneet tulille
ja sähköpostin tarkastus. Seuraavaksi
laitan päivän tehtävät tärkeysjärjestykseen ja suunnittelen tulevia työpäiviä.
Kello yhdeksän jälkeen puhelin alkaa
soida, ja puheluiden hoitaminen on
tärkeysjärjestyksessä ykkössijalla. Jos
puhelut poikivat uusia tehtäviä, alan
saman tien sovittaa niitä kalenteriin.
Lounaan jälkeen on yleensä se hetki
päivästä, kun ehtii viedä juttuja eteenpäin ja tehdä kirjallisia tehtäviä.
– Kotiin lähtiessä saattaa huomata, ettei kerinnyt hoitaa sitä, mitä alun
perin oli tarkoitus. Siksi vielä päivän
päätteeksi päivitän kalenterin ja suunnittelen seuraavia päiviä. Harvoin seuraavakaan päivä sujuu siten kuin oli
ajatellut. Ns. reissupäivien aikatauluttaminen onkin helpompi juttu, koska kokouksiin tai muihin tilaisuuksiin
lähdetään aamulla ja palataan, kun ehditään.
Miten vietät vapaa-aikaasi?
– Pitkälti arkisissa askareissa perheen kesken. Iltaisin harrastan lähinnä kuntosalilla käymistä ja koiran kanssa lenkkeilemistä. Varastossa
odottavat polkupyörä, rullaluistimet ja
nippu suksia sopivaa hetkeä. Moottorivehkeet ovat lähellä sydäntäni, vaikka
nyt niitä ei olekaan parkkipaikalla. Viimeisimmät vanhat rekisteriotteet ovat
moottorikelkan ja erimallisten mootto-

ripyörien.
Suosikkiharrastuksesi?
– Penkkiurheilu jäähallissa ja Tampereen Tappara.
Millaisena perhepiirisi ja ystäväsi
tuntevat sinut? Entä työtoverisi?
– Rehellisenä, huumorintajuisena ja
tarkkana. Olen sama ihminen niin kotona kuin töissäkin.
Mistä saat virtaa?
– Perheestäni, johon kuuluu vaimo
ja kaksi tytärtä sekä koira. Kotona vallitsee naisten selkeä ylivoima.
Mistä ilahdut?
– Lista on pitkä, mutta kyllä kotona
ja töissä ilahtuu omista ja muiden onnistumisista. Lapset ilahduttavat pääsääntöisesti aina.
Mistä suivaannut?
– Työelämässä ihmisten hyväksi
käyttämisestä ja eriarvoistamisesta.
Näitä vastaan työskentelemme liiton
toimistolla ja työpaikoilla. Vapaa-ajalla kanssa-autoilijoiden toiminta liikenteessä saa kiivastumaan.
Tavoitteesi työssä ja vapaalla?
– Lähitulevaisuuden tavoite tässä
uudessa tehtävässä on kehittyä itsenäiseksi moniosaajaksi. Vapaalla tavoite on ehkä kulunut fraasi: ”kesäksi
kuntoon”.
Millainen on elämänfilosofiasi?
– Nauti, iloitse ja kunnioita.
Jos et olisi työympäristöasiantuntija, mikä voisit olla?
– Sähköasentaja.
Millaisia terveisiä haluat lähettää
työpaikoille, niin työnantajille kuin
-tekijöillekin?
– Pitäkää huolta toisistanne, niin
jaksamme paremmin. 
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tsjoen Nuorgamissa toissa kesänä linjahommissa ollut sähköasentaja Kari Lämsä

on yksi niistä 101 suomalaisesta, jotka pääsivät valokuvaaja Hannu Pakarisen ”100 vuotta
suomalaisia” -näyttelyn malleiksi.
Pakarisen näyttely on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Kuvat ovat näytteillä myös
Sinebrychoffin taidemuseossa Helsingissä 3.9.
asti sekä sähköisesti osoitteessa HS.fi/kuukausiliite.
Eltelillä työskennellyt, vuonna 1954 syntynyt Kari Lämsä on jo virallisesti jäänyt eläkkeelle, mutta Carunan maakaapelointibuumin ansiosta mies painaa edelleen töitä täyttä häkää.
– Ei tässä nyt ehdi millään eläkepäiviä viettää, kun töitä on niin paljon pelkästään jo lähikuntien alueella, Posiolla asuva ja tällä kertaa Kuusamossa ”keikkaileva” Lämsä nauraa.
Hyväkuntoinen eläkeläinen yllättyy myönteisesti, kun varmistuu, että hän saa Vasamalehden vastaisuudessakin luettavaksi ilman tilausmaksua eläköitymisen jälkeenkin – kunhan vain muistaa varmistaa tilauksen tekstiviestillä tai sähköpostilla. (Tilausohjeet sivulla 2.)

KÄRKIMIES

Liikkeenluovutus ei ole leikin asia
T

ämän päivän työelämässä yri-

Oy, jossa itsepäisesti kieltäydyttiin

tisen vakituisen työntekijän uute-

16 kuukauden palkkaa vastaavan

tähän mennessä kertynyt huikei-

tysten toimintojen ulkoistami-

käsittelemästä ulkoistettujen käyt-

na työntekijänä määräaikaiseen työ-

korvauksen saivat nelisenkymmen-

ta summia. Summa ei myöskään si-

nen ja ulkoistettujen toimintojen ta-

tö- ja kunnossapitotoimintojen ta-

suhteeseen. Työntekijän aikaisempi

tä vuotta voimalaitoksella työsken-

sällä yhtiön oman oikeudenkäynti-

kaisinottaminen ovat arkipäivää.

kaisinottamista liikkeen luovutuk-

työsuhde oli tästä johtuen muuttu-

nelleet työntekijöiden entinen pää-

asiamiehen oikeudenkäyntikululas-

Esimerkiksi voimalaitoksilla voima-

sena eikä suostuttu ottamaan edel-

nut vakituisesta määräaikaiseksi ja

luottamusmies, työntekijöiden enti-

kua, joka oli kaiken kaikkiaan tois-

laitoksen omistajataho on voinut ul-

lisen toimijan henkilöstöä vastaan

palkka oli laskenut. Yhtiö ei myös-

nen työsuojeluvaltuutettu sekä hei-

tasataatuhatta euroa ja jäi yhtiön it-

koistaa käyttö- ja kunnossapitopal-

vanhoina työntekijöinä.

kään noudattanut Sähköliiton sol-

dän lisäkseen yksi myös noin 40

sensä maksettavaksi lopputulokses-

Yhtiö palkkasi yli puolet Noki-

mimaa Energia-ICT-Verkosto - työ-

vuotta voimalaitoksella työskennel-

ta johtuen.

veluksessa voimalaitoksella työs-

an voimalaitoksen vanhasta henki-

ehtosopimusta, jota sen olisi tullut

lyt työntekijä.

kentelevä henkilöstö on. Harvinais-

löstöstä palvelukseensa, mutta hei-

kyseisessä työssä noudattaa.

ta ei ole sekään, että voimalaitok-

kommilla työehdoilla. Osa voimalai-

sen omistajataho päättää hoitaa

toksen pitkäaikaisista työntekijöistä

käyttö- ja kunnossapitotoiminnot ai-

velut toiselle yritykselle, jonka pal-

Määräaikaiseen työsuhteeseen

OIKEUDENKÄYNTIKULURISKIN

palkatun voimalaitoksen entisen va-

vuoksi varmasti monia juttuja jää

la tarkoitetaan yrityksen, liikkeen,

kituisen työntekijän uusi työsopi-

ajamatta tapauksissa, joissa ei ole

jäi yhtiön menettelyn johdosta työ-

yhteisön tai säätiön tai näiden toi-

mus yhtiön kanssa katsottiin päte-

liittoa turvaamassa työntekijää. Ny-

emmin ulkoa ostettujen palvelujen

tä vaille. Heidän joukossaan olivat

minnallisen osan luovuttamista toi-

mättömäksi, koska peruste uuden

kypäivän oikeudenkäyntikulujen

sijasta omalla henkilöstöllä.

luottamustehtävissä olleet henkilös-

selle työnantajalle, jos luovutetta-

työsopimuksen tekemiselle oli puut-

kohtuuttomuutta ei kuitenkaan ole

tön edustajat. Yhtiö karsi näin toi-

va, pää- tai sivutoimisena harjoitet-

tunut tilanteessa, jossa vanhan työ-

tässä kirjoituksessa mahdollista

koistamisessa kuin ulkoistetun toi-

millaan osan voimalaitoksen työnte-

tu liike tai sen osa pysyy luovutuk-

sopimuksen olisi tullut olla voimas-

pohdiskella sen enempää kuin tyy-

minnon takaisinottamisessa yri-

kijöistä pois sekä heikensi palveluk-

sen jälkeen samana tai samankal-

sa liikkeenluovutuksen johdosta.

tyä toteamaan, että liittoon kuulu-

tysten on muistettava työsopimus-

seensa palkkaamien entisten voi-

taisena.

Yhtiö velvoitettiin maksamaan vaa-

minen kannattaa.

lain säännös liikkeen luovutukses-

malaitoksen työntekijöiden työsuh-

ta, joka turvaa henkilöstön oikeu-

teen ehtoja huomattavassa määrin.

Molemmissa tilanteissa niin ul-

den siirtyä entisillä työehdoilla uu-

Työnantajan liikkeen luovutuksel-

ditut palkkasaatavat ja lisäksi irtisa-

Nokianvirran Energia Oy:n saama

PIRKANMAAN KÄRÄJÄOIKEUS

nomisajan palkkaa ja korvausta työ-

tuomio ei ole vielä lainvoimainen.

katsoi 30.6.2017 antamassaan

suhteen päättymisestä.

Todennäköisesti asiaa puidaan vielä

SÄHKÖLIITON OIKEUSAVUN tur-

tuomiossa, että Nokian voimalaitok-

vin nostettiin Pirkanmaan käräjä-

sen tapauksessa liikkeen luovutuk-

NOKIAN VOIMALAITOKSEN tapa-

ei lopulta voi korvata pitkän työhis-

VOIMALAITOKSILLA työnantajan-

oikeudessa kaksi kannetta, jois-

sen tunnusmerkit täyttyivät. Käräjä-

us on hyvä muistutus työnantajil-

torian karvasta loppua, mutta tuo-

vaihdostilanteita on tavanomaisesti

ta toisessa kantajina olivat viisi voi-

oikeus mm. katsoi henkilöstön kes-

le siitä, että jatkossakaan ei kanna-

mio toivottavasti herättelee työnan-

käsitelty liikkeen luovutuksina, jos-

malaitoksen entistä työntekijää ja

keisimmäksi tuotannontekijäksi voi-

ta yrittää kiertää liikkeenluovutusta

tajia, jotka kenties leikittelevät vas-

sa henkilöstö on siirtynyt vanhoi-

yksi toimihenkilö, jotka olivat jää-

malaitoksen käyttöpalveluissa. No-

koskevaa työsopimuslain säännös-

taavilla ajatuksilla liikkeenluovutus-

na työntekijöinä työnantajalta toi-

neet työtä vaille Nokianvirran Ener-

kianvirran Energia oli palkannut

tä ja että tällaisen ”kikkailun” kaut-

ta koskevan säännöksen noudatta-

selle. Kaikki alan toimijat eivät kui-

gia Oy:n kieltäydyttyä noudatta-

noin puolet voimalaitoksen entises-

ta edun tavoittelu johtaa tosiasiassa

matta jättämisestä.

tenkaan kunnioita lakia kenties hal-

masta liikkeenluovutusta koskevaa

tä henkilöstöstä ja myös toiminnan

työnantajan kannalta huomattavas-

vemman työvoiman toivossa tai voi-

säännöstä.

identiteetti oli aikaisempaan toi-

ti kalliimpaan lopputulokseen kuin

mintaan nähden säilynyt. Kyse oli

lain noudattaminen. Käräjäoikeu-

den työnantajan palvelukseen.

dakseen valita itselleen vain ne

Kanteessa vaadittiin mm. irtisa-

hovioikeudessa. Mikään rahasumma

mieluisat työntekijät edellisen toi-

nomisajan palkkoja lomakorvauksi-

siis liikkeenluovutuksesta, jolloin

den tuomion perusteella Nokian-

mijan palveluksesta.

neen sekä työsopimuslain mukaista

yhtiön olisi tullut suoraan lain no-

virran Energia Oy:lle tulleen las-

korvausta työsuhteen perusteetto-

jalla ottaa koko voimalaitoksen hen-

kun määrä kohosi kaiken kaikkiaan

keen luovutukseksi katsottava ti-

masta päättämisestä. Myöhemmäs-

kilöstö vastaan entisin työehdoin.

yli 615.000 euroon sisältäen yhtiön

lanne, työsopimuslain säännöksen

sä vaiheessa nostettiin Sähköliiton

noudattamatta jättäminen ja väärä

oikeusavun turvin toinen kanne työ-

ton jäsenille irtisanomisajan palkat

(palkat, korvaukset sekä työnteki-

tulkinta tilanteen luonteesta voivat

suhteen perusteettomasta päättä-

lomakorvauksineen sekä korvauksia

jöiden oikeudenkäyntikuluja). Sum-

tulla hyvin kalliiksi. Tämän sai kar-

misestä sekä palkkasaatavista. Yh-

4-16 kuukauden palkkoja vastaavia

ma ei sisällä korkoja, joita on kor-

MIRA SNELLMAN

vaasti kokea Nokianvirran Energia

tiö oli palkannut voimalaitoksen en-

määriä. Korkeimmat korvaukset eli

vaussummien suuruuden vuoksi jo

Sähköliiton lakimies

Mikäli kyseessä kuitenkin on liik-

Käräjäoikeus tuomitsi Sähkölii-

maksettavaksi tuomitut kaikki erät
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Ville Kekkonen ja Erkki Ryökäs esittelivät
Ville Rautiaiselle, miten kotiautomaatio
lisättiin matkan varrella uniikkiin hirsitaloon.

MESSUTALOISTA
OPITTUA
Asuntomessut on
sähköammattilaiselle
hyvä tilaisuus tutustua
alan uusiin tuuliin.
Veimme Mikkelissä
älytalokierrokselle
entisen mikkeliläisen,
nykyisen kuopiolaisen
sähköasentajan.



TEKSTI: MINNA JÄRVENPÄÄ
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SAVON LAATUSÄHKÖ OY/PIETU’S PHOTO
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aimaan vesi on asuntomessujen
toiseksi viimeisenä perjantaina
harmaansinistä, ja tuuli puhaltelee järveltä Kirkonvarkauden alueelle niin, että T-paidassa paleltaa. Sateen todennäköisyys Mikkelissä on tapissa.
Vasama on kutsunut Mikkelin Sähköalantyöntekijät ry:n eli osasto 060:n
sihteerin Ville Rautiaisen vanhaan
kotikaupunkiinsa arvioimaan paria
asuntomessukohdetta. Mies on käynyt paikan päällä jo paria viikkoa aikaisemmin perehtymässä oman alansa uutuuksiin.
– Asuntomessut tuovat työtä paikkakunnalle pitkäksi aikaa. Täälläkin alkaa rakentamisen seuraava vaihe, kun
messualueen ulkopuolelle jäävillä
tonteilla aloitetaan työt, hän summaa
tapahtuman antia paikkakunnalle.
HIRSITALON HAASTEENA
UPPOASENNUKSET
Teräsrunkoista, massiivisesta kuu-

sen lamellihirrestä rakennettua yksikerroksista Wave-taloa eivät navakammatkaan tuulet hetkauta. Autojen
ja veneiden maailmasta muotoihinsa
inspiraatiota saanut messukoti asettuu rantakalliolle ja osin sen yli. Talon sähköurakoinnista on vastannut
Villen osastokaveri Erkki Ryökäs, joka viime syksynä perusti Savon Laatusähkö Oy:n työkaverinsa Ville Kekkosen kanssa, joka puolestaan on tehnyt
kohteen sähkösuunnitelmat.
Sähkötöistä vastannut kaksikko vie
nyt paikallisosaston sihteerin kierrokselle ainutlaatuiseen taloon, joka on
tuoreelle yritykselle melkoinen referenssi.
– Erityisen ylpeitä olemme siitä, että
kaikki on viimeistellyn näköistä. Lähdimme alkujaan tekemään aika pelkistettyä sähköistysratkaisua, johon
kotiautomaatio ABB-free@home-järjestelmineen tuli vasta matkan varrella mukaan, Erkki selventää.
– Hirsirakentaminen taisi myös aset-

taa omia haasteitaan? Ville Rautiainen
kysäisee.
– Hirsien poraukset piti suunnitella tosi tarkkaan, että uppoasennukset
saadaan kohdalleen. Tulevaisuuden
varalle kannatti tehdä samalla myös
ekstravarauksia, Ville Kekkonen listaa.
– Taloon piti tulla peruspaneelikatto, mutta rakentamisen edistyessä
päädyttiin saumattomaan mattapintaiseen stretch-sisäkattoon, joka syntyy PVC-muovikalvoa lämmittämällä
ja muotoilemalla. Katon alle voi vetää
sähköjohtoa ja pintaan asentaa lamppuja aivan tavalliseen tapaan, hän jatkaa.
Waven kaltaisen rakennuksen toteutukseen kuluu enemmän työtunteja kuin samankokoisen perinteisen
omakotitalokohteen
toteutukseen.
Kaksikon mielestä toteuttamista helpotti se, että sähkösuunnittelu ja -urakointi tehtiin saman katon alla. Sähköjohtoa Erkki ja Ville arvioivat vetä-

– Julkisesta rakentamisesta automaatio hiipii
asuinrakentamiseenkin, Ville Rautiainen uskoo.

Waven sähkökeskukseen rakennettiin sekä vahvaettä heikkovirtajärjestelmät samojen ovien taakse.
Keskuksen ulkoiset mitat ovat 80 x 210 cm.
Kotiautomaatio vei keskustilaa noin 80 moduulin
verran.

Wave-talon päämakuuhuoneen ovenpielestä voi ohjata
koko kodin valaistusta sekä murtohälytysjärjestelmää.

”HIRSIEN PORAUKSET
PITI SUUNNITELLA
TOSI TARKKAAN,
ETTÄ UPPOASENNUKSET SAADAAN
KOHDALLEEN.”

neensä noin kolmen kilometrin verran.
– Vaikka tämä on enemmän taideteos kuin talo, sähkötyöt olivat kuitenkin ihan arkinen projekti. Tuskin
homma olisi toiminut, jos sähkösuunnittelu olisi tehty toisaalla ja urakointi toisaalla.

Wavessa valaistus, järvelle suuntautuvan ikkunaseinän sähköverhot, kaiuttimet ja kotona/poissa-toiminto ovat
kaikki yhdessä ohjausjärjestelmässä.
Toimintoja voi ohjata ABB-Free@home-ohjauspaneelin ja painikkeiden lisäksi tietokoneella tai kännykällä. Ainoastaan autotallin sähköovea ja valaistusta ei ole kytketty järjestelmään.
– Perinteisellä tekniikalla tehden
seinät olisivat täällä täynnä kytkinrivejä, Erkki selventää ja mainitsee, että automaatio tuo kotiin turvallisuutta ja myös tunnelmaa, kun valaistusta ja taustamusiikkia voi säädellä mielensä mukaan.
– Jos rakentamisen aikana ei varauduta automaatioon ja se halutaan
myöhemmin, tekeminen on kallista.
Ohjauskeskuskin haukkaa ison tilan
kertaalleen rakennetussa talossa, Ville Rautiainen kommentoi.

HYVÄSTI, KYTKINRIVIT!
174 neliön, viiden huoneen ja keittiön

LATTIARASIOITA LASITALOIHIN
Viemme Villen vielä suoralinjaiseen

Villa Saimaanhelmeen, neljän huoneen ja keittiön kaksikerroksiseen 190
neliön älytaloon, jossa toiminnot on
Waven tapaan pitkälle automatisoitu.
– Tällaiset taloa nuolevat ulkovalaisimet eivät häikäise tulijaa, hän huomaa jo ulko-ovella ylös katsoessaan.
Valaisimet jäävät palkin taakse ja
antavat epäsuoraa valoa taloon tulijalle.
Niin Wavessa kuin Saimaanhelmessäkin on selvinnyt, että katosta lattiaan ulottuvien ikkunapintojen takia
nykyrakentamisessa päädytään käyttämään paljon lattiapistorasioita.
– Asennuskalustesarjat näyttävät
olevan nyt kantikkaita, Ville havainnoi designin vaikutuksia kierroksella
Saimaanhelmessä.
OPTISET KUIDUT
VALTAAVAT VUOSIKYMMENESSÄ
Ville Rautiainen on työskennellyt sähköasentajana muun muassa päiväkotityömailla, joissa hyödynnetään pal-

jon automaation antamia mahdollisuuksia ja joissa saa koulutusta uusiin
järjestelmiin. Julkisesta rakentamisesta automaatio hiipii asuinrakentamiseenkin. Villen viimeisin kokemus
omakotitalorakentamisesta on kaverin talon sähköistystyöt viime vuonna, mutta itsellekin olisi mielessä alkaa joskus rakentaa.
Missä mahdetaan mennä kymmenen vuoden kuluttua?
– Optisia kuituja käytetään silloin
varmasti enemmän, ja sitä kautta automaatiota päästään hyödyntämään
monipuolisemmin.
Leditekniikassa materiaalit kehittyvät ja laatu paranee. Lisäksi omakotitalojen sähkön pientuotanto aurinkopaneeleilla
yleistyy ja kehittyy, Ville ennustaa.
Tämänvuotiset asuntomessut sulkeutuivat 13. elokuuta, ja 31 kohteeseen kävi kuukauden aukiolon aikana tutustumassa yli satatuhatta messuvierasta. Ensi vuonna asuntomessut järjestetään Porissa. 
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Supliikkimies
seisaallaan

Kotikaupungista syntyy helposti juttua.
”Heinola – kaupunki, jossa edes lyhtypylväitä
ei osata asentaa oikein päin”, Tero kommentoi
Facebook-sivuillaan keskustan katuvaloja.

Stand up -koomikko
ammentaa tarinoita
vaikka perheriidasta.
Sähköasentajatarinat
Tero Härkönen on
säästänyt myöhempiä
aikoja varten.
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itä tekee erimielisyystilanteessa pariskunta, jonka
toinen osapuoli elää päivän kerrallaan ja toinen tykkää suunnitella asioita pidemmälle? Ärhentelee aikansa ja palaa taas normaalitilaan. Mutta mitä tapahtuu, jos kyseisen pariskunnan rennompi osapuoli
on osa-aikainen stand up -koomikko?
Hän ottaa kynän käteen kesken kärhämän ja kaavailee, josko tilanteesta saisi hyvää materiaalia seuraavaan
esitykseen…
Näin kuvailee sähköasentaja ja
stand up -koomikko Tero Härkönen

elämänasenteiden yhteentörmäyksiä
tyttöystävän kanssa.
Muutenkin hänen stand up -tarinansa ammentavat omasta ja kavereiden elämästä: hauskoja asioita tapahtuu kaikille, ja liioittelemalla niistä
saa oivaa materiaalia esityksiin.
– Omasta lukihäiriöstänikin irtoaa
tarinaa, samoin isosta koostani ja heinolalaisuudestani. Sähköasentajuus
on vielä kokeilematon aihe.
VALKEAKOSKELLA
LYKÄSTI TUPLASTI
Viimeisimmällä stand up -keikallaan

Terolla oli nimekäs kilpailija melkein
kyljessä kiinni.
– Työväen Musiikkitapahtumassa Valkeakoskella Tuure Kilpeläinen
lauloi viereisellä lavalla, mutta minunkin jutuilleni riitti yleisöä.
Valkeakoskelle hän päätyi tultuaan valituksi historian ensimmäiselle Duunari Stand Up -kurssille, jolla
korostettiin, että stand upia voi tehdä
ihan mistä tahansa aiheesta ja että jutun toimivuudesta voi vakuuttua kokeiltuaan sitä kolmeen tai neljään eri
yleisöön.
Duunari Stand Up -kurssin suorit-

”TYÖVÄEN MUSIIKKITAPAHTUMASSA
VALKEAKOSKELLA
TUURE KILPELÄINEN
LAULOI VIEREISELLÄ
LAVALLA, MUTTA
MINUNKIN JUTUILLENI
RIITTI YLEISÖÄ.”
taneet tekivät keikan musiikkitapahtumayleisön edessä, ja sama esiintyjäporukka on tekemässä paluukeikan
Valkeakoskella syksyn mittaan. Poikipa kesätapahtumasta vielä toinenkin hyvä juttu: Tero sai itselleen keikkamyyjän. Päivätyön lomassa kun on
mahdotonta ehtiä markkinoimaan tapahtumajärjestäjille omia keikkojaan.
TÄSMÄLÄPPÄÄ HÄÄVÄELLE
Kesän mittaan Tero teki pari hääkeikkaa. Toista helpotti se, että hänet oli tilattu yllätyksenä jo sulhasen polttareihin ja tämä pyysi koomikon häidenkin ohjelmanumeroksi. Morsian asetti rajat: ei rivouksia eikä jumalanpilkkaa. Ammattitaitoinen stand up -koomikko kysyykin aina etukäteen, onko
tilaajalla aiheita, joita ei saa käsitellä.
Valmistelutyötä piti tehdä viikon verran etukäteen ja keikkaa edeltävänä
iltana kirjoittaa esityksen runko ylös.
– Jos asioita unohtuu keikan aikana,
voi keksiä jotain muuta. Yleisön kanssa jutteleminen toimii aina.
Ilmeisesti koomikko ei heittänyt liian levotonta läppää, koska hänet pyydettiin jäämään häävieraiden joukkoon keikan jälkeen.
Toisella hääkeikalla asiakkaana oli
pariskunta, joka ei ollut Terolle ennestään tuttu ja joka otti yhteyttä Facebookin kautta.
– Tapasimme viikkoa ennen vihkimistä ja juttelimme taustatyöksi sellaiset puoli tuntia. Juttua syntyy usein
vaikka vihkiparin ammateista ja menneisyydestä sekä häävieraista.
HUUTOKAUPPAKEISARI
ON AMMATTIVELI
Syksyn tullen Tero aikoo karauttaa katsomaan ja varsinkin kuuntelemaan melkein ammattiveljeä Hirvaskankaalle. Televisiosta tutuksi tullut
huutokauppakeisari Aki Palsanmäki
on yhden sortin stand up -koomikko,
jolla riittää meklaroidessa juttua. Oikeastaan reissu piti tehdä jo kesällä.
– Auton jakopään hihna ja sitä kautta moottori levähti juuri kesälomalla,
eikä reissusta tullut mitään. Mutta lomaa on vielä jäljellä, ja syyskuussa on
tarkoitus ajaa Hirvaskankaalle.

Mutta kuka on Teron esikuva?
– Robin Williams. Hänen nuoruuden keikoillaan mikään ei ollut pyhää.
Ja kun katsoo Robin-vainaan Ystäväni avaruudesta -sarjaa, huomaa, että
vastanäyttelijän pokka ei meinaa millään pitää. Käsikirjoituksessa on niissä kohdin Robinin vuorosanoina poikkeuksetta lukenut ”anna mennä”.
– Kotimaisista stand up -koomikoista arvostan Ilari Johanssonia. Miehen
tarinat menevät laidasta laitaan. Kun
olin häntä katsomassa, piti keikan jälkeen vielä mennä kiittämään hienosta setistä.
EPÄONNEN KEIKASTA
SYNTYI KESTOVITSI
Mikä koomikkoa itseään naurattaa?
– Saatan nauraa vaikka Disneyn
piirroselokuvissa jollekin asialle, mikä ei naurata ketään muuta. Tai sille, kun kaveri putoaa elokuvassa paperikoneeseen, vaikka kyseessä ei ole
komedia… Sen olen huomannut, että
mikä naurattaa minua, ei välttämättä
toimi keikoilla.
Onnistuneimmillaan
stand
up
-keikka saa yleisön nauramaan vedet silmissä tarjoamalla jotain uutta
ja odottamatonta ja synnyttämällä vitsejä, jotka jäävät elämään. Epäonnistuneimmasta keikastaankin Tero sai
kestovitsin keikoilleen.
– Kyseessä oli näkövammaisten ystävänpäiväjuhla, ja minä menin heti
alkuunsa kysymään, kuka on nähnyt
aikaisemmin stand upia!
Aivan ensimmäisestä keikastaan
kuutisen vuotta sitten osa-aikakoomikolla oli vähäiset odotukset.
– Ajattelin, että jos yleisö nauraa
edes kerran, olen voittaja. No, kun tulin lavalle, pitkänä miehenä löin pääni heti kattolamppuun, ja yleisö repesi nauruun. Sillä keikalla sain peräti
kahdet aplodit.

JULKISEN SANAN NEUVOSTO
Vapauttava 6361/AL/16
Vastaaja: Vasama
Asia: Piilomainonta, toimittajan asema, kielteinen julkisuus
Ratkaistu: 24.5.2017
Ammattiliiton lehden kolumnissa arvosteltiin kilpailevia vaaliliittoja. Poliittinen arviointi ei synnyttänyt oikeutta omaan
kannanottoon. Lehdessä julkaistu vaalimainos erottui huonosti mutta täytti Journalistin ohjeiden perusvaatimukset.
RATKAISU

kaistiin vaaliliiton mainos, joka muis-

maansa väärin. Hänen ei pidä käsi-

tutti toimituksellista sisältöä. Mai-

tellä aiheita, joihin liittyy henkilökoh-

nos oli merkitty sivun reunaan pie-

taisen hyötymisen mahdollisuus eikä

nellä kirjoitetulla merkinnällä ”ilmoi-

vaatia tai vastaanottaa etuja, jotka

tus”. Neuvosto kuitenkin katsoo, että

voivat vaarantaa riippumattomuuden

mainos oli typografialtaan tarpeek-

tai ammattietiikan.

si erottuva.

JO 16: Ilmoitusten ja toimitukselli-

Tutustu Teron komiikkaan: www.facebook.com > Stand-Up-Koomikko-Tero-Härkönen

Lehden numerossa 6/2016 julkais-

sen aineiston raja on pidettävä selvä-

tiin vaaliliiton puheenjohtajaehdok-

nä. Piilomainonta on torjuttava.

kaana olevan Sähköliiton puheenjoh-

JO 21: Jos selvästi tunnistettavissa

tajan kolumni. Kolumnissa kirjoitta-

olevan henkilön tai tahon toiminnas-

ja kritisoi kilpailevia vaaliliittoja ja

ta aiotaan esittää tietoja, jotka aset-

muun muassa arvioi niiden toimintaa

tavat tämän erittäin kielteiseen julki-

epärehelliseksi.

suuteen, kritiikin kohteelle tulee va-

Kantelija oli yhden vaaliliiton ni-

rata tilaisuus esittää oma näkemyk-

missä pyytänyt oikeutta omaan kan-

sensä jo samassa yhteydessä.

nanottoon. Lehti ei kuitenkaan suos-

JO 22: Ellei samanaikainen kuu-

tunut julkaisemaan kantelijan tekstiä

leminen ole mahdollista, voi erit-

ennen vaaleja tilanpuutteeseen vedo-

täin kielteisen julkisuuden kohteek-

ten, vaan teksti olisi julkaistu vaali-

si joutunutta olla tarpeen kuulla jäl-

en jälkeen tavallisena mielipidekirjoi-

keen päin. Jos näin ei tehdä, hyvään

tuksena.

tapaan kuuluu julkaista hänen oma
kannanottonsa.
JO 23: Kannanotto on puheenvuo-

Neuvoston mukaan kolumnissa oli
kyse tavanomaisesta poliittisesta retoriikasta, kun siinä viitattiin epäre-

ro, joka on syytä julkaista mahdolli-

hellisyyteen ehdokashankinnassa ja

simman nopeasti ilman sen yhteyteen

kyseenalaistettiin kilpailevien vaali-

liitettyjä asiattomia lisäyksiä.

liittojen motiiveja. Tämän vuoksi se

JO 24: Tavanomainen kulttuurikri-

KOKEILE KOOMIKKOUTTA!
Terolla ei ole mitään sitä vastaan, jos
stand up vie hänet mennessään. Viikonloppuja on vielä vapaana, ja ihanne olisi, jos keikkoja olisi vaikka pari kuukaudessa. Hengenheimolaisiaan hän kehottaa kokeilemaan lavalle nousemista.
– Jos olet kaveriseurassa hauska,
voit olla sitä muunkin yleisön edessä. Muutaman keikan jälkeen itsekin
hoksasin, että minähän tykkään tästä.
Esiintymisjännitys laantuu, kun yleisöstä kuuluu ensimmäinen naurunpyrskähdys.
Onko koomikko hauska myös siviilissä?
– Aika rento ja lupsakka olen. Kavereiden ja perheen kesken läppä lentää. Jos joku on töissä myrtsinä, tulee heti mieleen, että pitäisikö piristää
pienellä vitsillä. 

Vasaman numerossa 6/2016 jul-

JO 4: Journalisti ei saa käyttää ase-

oli tavanomaista poliittista arviointia,

tiikki, poliittinen, taloudellinen tai

joka ei synnytä oikeutta omaan kan-

yhteiskunnallinen arviointi sekä vas-

nanottoon.

taavan muun mielipiteen esittäminen

Kantelija myös epäili, että toimitta-

ei kuitenkaan synnytä oikeutta kan-

jat käyttivät asemaansa väärin siten,

nanottoon.

että lehti oli yhden vaaliliiton eduksi

JO 25: Ellei kannanotto ole julkai-

puolueellinen haastateltavien valin-

sukelpoinen, sen korjaamisesta on

nassa. Neuvosto ei havainnut lehdes-

syytä neuvotella laatijan kanssa. Vaik-

sä tällaista puolueellisuutta. Lisäk-

ka yksimielisyyteen ei päästäisi, olen-

si neuvosto muistuttaa, että tiedotus-

nainen sisältö on suositeltavaa jul-

välineellä on oikeus valita poliittinen

kaista asiallisessa muodossa.

linjansa, kunhan yleisö voi erottaa to-

Lausuma medialle mainonnan mer-

siasiat mielipiteistä. Oikeus yhteis-

kitsemisestä 2015: http://www.jsn.fi/

kunnalliseen vaikuttamiseen on kes-

lausumat/lausuma-medialle-mainon-

keinen osa sananvapautta.

nan-merkitsemisesta-2015/
Kantelu kohdistuu kahteen Sähköalojen ammattiliiton jäsenlehden

Julkisen sanan neuvosto katsoo,
että Vasama ei ole rikkonut hyvää
journalistista tapaa.

Vasaman numeroon, jotka julkaistiin ennen edustajistovaaleja. Vasa-

JSN:n päätös kokonaisuudessaan

man toimittajilla oli yhteyksiä yhteen

luettavissa osoitteessa

edustajistovaalien vaaliliittoon.

www.jsn.fi/paatokset/6361-al-16/
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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
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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

Sopimusalajäsenille tarkoitettu jäsenkalenteri 2018 on jälleen tilat-

Henkilötunnus

tavissa verkkopalvelussa tai teksLähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka
Puhelin

tiviestillä. Samalla on avautunut
Matkapuhelin

Suomi

Ammattiosaston nimi

myös eläkeläisten Vasaman tilaus-

Sähköposti

Äidinkieli

Jäsenyystiedot

VASAMAN JA
KALENTERIN
TILAUSKANAVAT AUKI

palvelu. Jäsenlehdenkin voi tilata
verkossa tai tekstiviestillä.

Kansalaisuus

Ruotsi

Muu, mikä

Suomi

Tarkemmat ohjeet löydät tämän

Muu, mikä

Osaston numero

Sähköliittoon liittymispäivä

Vasaman sivulta 2 ja Sähköliitto.
fistä. Tilausaikaa on 31. lokakuuta saakka.

Uusi jäsen

Työpaikka vaihtuu

Osasto vaihtuu

Vapaajäsen

Opiskelijajäsen

Edellinen ammattiliitto/työttömyyskassa

Liitto vaihtuu

Jäsenyysaika edellisessä liitossa

Jäsenmaksuryhmä

Opiskelun päättymisaika

Maksava jäsen

Työsuhde

Ammattinimike

Työsuhteen laatu

Kokoaikatyö

Osa-aikatyö

Ei

Kyllä

Oppiarvo/koulutus

Työsuhteen alkamisaika

Työnantajan toimiala

Sopimusalanumero (ks. ohje)

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

Jäsenmaksun
perintä
Valtuutus ja
voimassaoloaika

Työnantaja perii jäsenmaksun

%

Elektrikerförbundets medlemska-

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

Tilittäjä/
selvittäjä

Yhteyshenkilö

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
allekirjoitus

Työnantajan Y-tunnus

Matkapuhelin

Jäsenyyttä
suositteli

lemmarna kan igen beställas på
nättjänsten eller via sms. Samtidigt har också beställningstjänsten
av Vasama-tidning för pensionärer
öppnats. Vasama kan också beställas på nätet eller via sms.
Noggrannare instruktioner hittar
du på sida 2 i Vasama och på Sähköliitto.fi. Beställningstiden löper
ut den 31 oktober.

OPISKELIJA,
MUISTA PÄÄTTÄÄ
PERINTÄSOPIMUS!
Jos maksoit kesätöiden ajalta jäsenmaksua ja jatkat nyt opiskelua,
muista täyttää perintäsopimuksen

Faksi

Työnantajan
oma lista

Liiton
lähettämä lista

Jäsenmaksun perintä alkaa (palkkajakson ensimmäinen päivä)
Päiväys

Työnantajan edustajan allekirjoitus

laitoksestasi erillinen todistus opisViitetilisiirrot

Viitelista

Viestillinen

keluajasta. Päättymisilmoituslomakkeen löydät Sähköliitto.fistä oikean yläreunan Lomakkeet-painik-

Nimenselvennys

keen alta.
Opiskelijajäsenen ei tarvitse mak-

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

lender 2018 för avtalsbranschmed-

päättymisilmoitus ja hankkia oppiKonekielinen
selvitys

Selvitysmuoto/
maksutapa
Jäsenmaksun
perintä

BESTÄLLNINGSKANALEN TILL VASAMA
OCH KALENDER ÄR
ÖPPEN

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).

saa jäsenmaksua, joten kesätöiden

Suosittelijan nimi

sesta kannattaa ilmoittaa Sähkölii-

päättymisestä ja opiskelun jatkumi-

Suosittelijan jäsennumero tai syntymäaika

ton jäsenrekisteriin. Näin toimimalla

&

Lomakenumero SL/01.08

jäsenyytesi ja työttömyysturvaoikeutesi pysyvät voimassa.

LEIKKIKESKUS ON KAARNIEMEN VETONAULA
Olethan huomannut, että sähköliittolaisten omaan lomapaikkaan, Kotkan Kaarniemeen voi tätä nykyä tehdä
varauksia lyhyemmällekin aikavälille? Viikon sijaan voit varata huoneiston tai mökin vaikka vain päiväksi tai
pariksi. Ja toki viikkovarauskin onnistuu, jos samalle ajalle ei ole muita tulijoita.
Katso varaustilanne ja tee oma varauksesi Sähköliitto.fin etusivulta löytyvän linkin kautta!
Lapsiperheiden uusi vetonaula alueella on leikkikeskus. Se hankittiin Kaarniemeen käytettynä ja ehostettiin uuteen uskoon.
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TYÖTTÖMYYSKASSA

KOONNUT: JONNA HEINILUOMA

Puhelinpäivystys maanantaina ja keskiviikkona klo 9.00–15.00,
perjantaina klo 9.00–12.00, 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

Sähköinen asiointipalvelu
uudistuu 4.9.
Maanantaina 4. syyskuuta avau-

tynyt työttömyyskassan sähköisen

syyskuuta lähtien. Myös vanha asi-

tuu uusi sähköinen asiointipalve-

asiointipalvelun käyttäjäksi, siellä

ointipalvelu pysyy toiminnassa jon-

lu kassan jäsenten käyttöön. Vanha

luomasi käyttäjätunnus ja salasana

kin aikaa uuden rinnalla.

palvelu jatkaa uuden rinnalla jon-

toimivat myös uudessa palvelussa.

Jos vaihdat salasanaa uudes-

Ilmoittaudu TE-toimistoon työn-

Muutosverokortti, jos olet
hakenut verottajalta uuden

hakijaksi täyttämällä sähköinen

ty vanhaan palveluun, mikäli pa-

ilmoittautumislomake osoittees-

verokortin sosiaalietuut-

-laatikon Kassan sähköinen asioin-

laat käyttämään sitä. Vanhan asi-

sa www.te-palvelut.fi viimeistään

ta varten.

hakemuksen oikein ja ottaa huomi-

tipalvelu -painike vie uudelle aloi-

ointipalvelun salasana tulee vaihtaa

ensimmäisenä työttömyyspäivä-

oon, mitä liitteitä on toimitettava.

tussivulle, joka oletuksena ohjaa

vanhassa asiointipalvelussa.

näsi. Oikeutesi työttömyysetuuk-

Jos olet jo aiemmin rekisteröi-

X

sa asiointipalvelussa, se ei päivi-

Sähköliitto.fin oikeassa reunassa

jää aiempaa tarkemmin täyttämään

Jos joudut
työttömäksi
tai lomautetuksi

olevan Sähköliiton verkkopalvelut

kin aikaa.
Uusi asiointipalvelu ohjaa käyttä-

KÄYTÄ SÄHKÖ
ISTÄ
ASIOINTIPALV
ELUA
– SE NOPEU
TTAA
KÄSITTELYÄ!

X

siin alkaa aikaisintaan ilmoittau-

sinut uuteen asiointipalveluun 4.

tumispäivästä lukien.

Sähköliittolaisten
työttömyys hellitti

työttömyyttä edeltäneeltä
26 työssäoloviikolta. Todistuksessa pitää näkyä enna-

Noudata TE-toimiston antamia

Vuoden alkupuolikas:

Palkkatodistus vähintään

ohjeita, koska päivärahan mak-

konpidätyksen alainen tulo

saminen saattaa muuten katke-

sekä siihen sisältyvä loma-

ta. TE-toimiston antamat lausun-

raha ja -korvaus.

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

X

kusi ole voimassa.

Jäljennös työsopimuksesta.

NÄIN HAET

TARKASTA HAKEMUKSESI

Sähköliiton jäsenten työttömyysas-

näyttävät selvää alenemista hake-

pi ja viime vuonnakin melkein 650

ANSIOPÄIVÄRAHAA

JA SEN LIITTEET

te tämän vuoden tammi–kesäkuus-

musten, työttömien ja maksettu-

suurempi.

Lähetä hakemus ja liitteet työt-

Jotta hakemusten käsittely olisi

sa oli 7,1 prosenttia. Viime vuonna

jen etuuksien määrässä. Tämän

tömyyskassan sähköisessä asi-

mahdollisimman nopeaa, täytä ha-

luku oli vastaavana aikana 9 pro-

vuoden ensimmäisellä puolikkaal-

ta kuukausittain, päivärahan saaji-

ointipalvelussa. Löydät sen

kemuksesi huolellisesti ja muista

en määrä oli korkeimmillaan eli 1

osoitteesta www.sahkoliitto.fi/

tarkistaa se ja liitteet.

518:ssa maaliskuussa. Heinäkuu-

tyottomyyskassa.

senttia.

la liiton jäsenistä työttömänä oli 2

Kolmen vuoden tilastot samalta tammi–kesäkuun ajanjaksolta

559 henkilöä. Kaksi vuotta sitten
määrä oli lähes 1 200 suurem-

Kun tarkastellaan tätä vuot-

hun tultaessa määrä oli laskenut 1
055:een.

2015

2016

2017

1730

1331

1186

2015
13891

2016
12018

ti, tulosta hakemus Työttömyys-

tukseen on eritelty myös mahdol-

kassojen yhteisjärjestön www.tyj.

liset ylimääräiset palkkiot ja raha-

fi-sivulta kohdasta Lomakkeet.

erät, jotka on maksettu työsuhteen

kesäkuuhun melkein 550 vähem-

Sieltä saat myös kassan tarvitse-

päättyessä.

män kuin vuonna 2015 ja liki 150

man palkkatodistuslomakkeen.

vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan.
Jatkohakemuksia kassaan saa-

JATKOHAKEMUKSET TAMMI–KESÄKUU

tuksesta, että siihen on merkitty

sesi vähintään kahdelta täydeltä

mahdolliset palkattomat ajanjak-

kalenteriviikolta.

sot, kuten lomautus, vanhempainloma, palkaton virkavapaa tai pal-

pui kesäkuun loppuun mennessä
9 408. Viime vuonna määrä oli yli

LIITÄ HAKEMUKSESI

2 600 enemmän ja toissa vuonna

MUKAAN SEURAAVAT

9408

melkein 4 500 enemmän.

DOKUMENTIT:

2016

2017

3758

3204

2559

katon sairausloma.
Tarkista, että palkkatodistuksessa on palkanlaskijan yhteystiedot.

X

Jäljennös irtisanomis- tai

X

Kopio viimeksi vahviste-

tuksen tai muita selvityksiä, hän

tusta verotuksestasi eritte-

voi toimittaa ne työttömyyskas-

vuosi sittenkin 18 miljoonaa. Tänä

lyosineen, jos olet sivutoi-

san yhteydenottolomakkeella

vuonna summa oli enää 13,6 mil-

minen yrittäjä tai omistat

tietoturvavaatimukset täyttävän

joonaa euroa.

maata tai metsää.

suojatun yhteyden välityksellä.

Maksettujen etuuksien määrä on
laskenut samaa tahtia. Kaksi vuot-

2015

Muista tarkastaa palkkatodis-

Täytä ensimmäinen hakemuk-

2017

TYÖTTÖMIEN MÄÄRÄ TAMMI–KESÄKUUSSA

Kun kyse on työsuhteen päättymisestä, tarkista, että palkkatodis-

set tekivät kassaan tammikuusta

Ensihakemuksia sähköliittolai-

ENSIHAKEMUKSET TAMMI–KESÄKUU

Jos et voi asioida sähköises-

lomautusilmoituksesta.

mukseen liittyvän palkkatodis-

ta sitten kassa maksoi vuoden ensimmäisellä puoliskolla 20,8 miljoonan euron edestä etuuksia ja

Mikäli työnantajasi lähettää hake-

Linkki lomakkeeseen löytyy kassan

Ansiopäivärahapäätökset
ovat aiempaa selkeämpiä
T

yöttömyyskassojen antamat an-

tavat. Kassan järjestelmä tulostaa

väärinymmärryksistä johtuvien vali-

siopäivärahapäätökset on uu-

ne päätöksiin automaattisesti. An-

tusten määrää.

X

Kopio eläkepäätöksestä,

sivuilta. Ilmoita tällöin hake-

jos saat osa-aika- tai osa-

muksesi Lisätietoja-kohdassa,

työkyvyttömyyseläkettä.

että työnantajasi lähettää liitteet
yhteydenottolomakkeella.

Käsittelyajat kiritty kiinni
Hakemusten ruuhka kassassa on tällä erää ohitse. Lähetetyt ensiha-

distettu, jotta ne olisivat ymmärret-

siopäivärahan saajan omaa tilan-

tävämpiä ja selkeämpiä.

netta kuvaavat luvut ja laskukaa-

töön vuoden alussa, eli ne ovat ol-

kemukset pystytään nyt käsittelemään saapumisviikollaan. Jatkoha-

vat auttavat sisäistämään päätök-

leet kassojen käytössä nyt noin

kemusten käsittelyaika on enintään puolitoista viikkoa. Ajantasainen

sen sisällön.

puoli vuotta. Erilaisia ansioturva-

tilanne kerrotaan aina nettisivuilla.

Työttömyysturvaa koskevat säädökset pyritään esittämään päätöksissä yleiskielellä, ja päätöksiin on

Selkeämmät päätökset helpotta-

Uudet päätösmallit otettiin käyt-

päätöksiä on yhteensä noin 350 ja

lisätty enemmän yksilöllisiä tieto-

vat asiointia työttömyyskassassa ja

päätösmalleja kaikkiaan yli 400.

ja, kuten päivärahan laskemises-

mahdollisen muutoksenhakupää-

Työttömyyskassat antavat vuosittain

sa käytetyt palkkatiedot ja lasku-

töksen tekemistä sekä vähentävät

yli miljoona päätöstä.

Paitsi kirimisen, lyhentyneet käsittelyajat ovat myös sähköliittolaisten kohentuneen työllisyystilanteen ansiota.
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KURSSIT
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.
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

NUORISOKURSSI 30.9.-1.10.2017 TAMPERE
Huomio Sähköliiton nuoret sopimusalajäsenet! Teillä on mahdollisuus tulla mukaan nuorisokurssille ja tutustua aktiiveihin ympäri Suomen. Vietämme rennon viikonlopun Tampereella, ja ohessa saatte vinkkejä jäsenhankintaan sekä työmarkkinatiedottamisen saloihin. Tule mukaan!
Aiheina:
 Sähköliitto ja sen ajankohtaiset asiat  työmarkkinatiedottamisen alkeet
 jäsenhankinta  Sähköliiton ammattiosastot ja niiden nuorisotoiminta
Sähköliitto korvaa osanottajille kurssin aikana majoituksen kahden hengen huoneissa,
ruokailut sekä matkakulut julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa käytettäessä kuljettajalle 0,23 €/km.
Ilmoittaudu mukaan 15.9.2017 mennessä tiina.makkyla@sahkoliitto.fi, 050 409 8469.
Kaikille mukaan ilmoittautuneille lähetetään tarkempi ohjelma.

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.

TYÖEHTOSOPIMUSKOULUTUSTA
ENERGIA-, ICT- JA VERKOSTOALALLE
30.9. – 1.10.2017 Hotelli Cumulus Koskikatu, Tampere

Sähköliitto järjestää energia- ICT ja verkostoalan koulutustilaisuuden.
Tilaisuudessa käsitellään alan työehtosopimusta (Sähköalan TES).
Tilaisuudessa perehdytään:

Lähetä kurssihakemus mielellään noin neljä viikkoa ennen kurssin alkamista osoitteella:

 alan työehtosopimukseen

Sähköliitto, koulutusyksikkö, PL 747, 33101 Tampere

 palkkausjärjestelmän periaatteisiin
 paikallisen sopimisen neuvottelutoimintaan.
Sähköliitto tarjoaa osanottajille majoituksen kahden hengen huoneissa ja ohjelmaan merkityt ruokailut. Liitto korvaa matkakulut, vain mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen
taksojen mukaan, omaa autoa käytettäessä 0,23 € / km.

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN KURSSIT 2017

Ilmoittautumiset 15.9.2017 mennessä tiina.makkyla@sahkoliitto.fi
tai 050 409 8469.

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

URAKKALASKENTA -KURSSI

TUTUKSI -KURSSI

-KURSSI

painottuu

painottuu työehtosopimus-

painottuu urakkatyö-

työehtosopimusten

27.–28.10.2017 Tampere

tekstien perusteelliseen

määräysten selvittämiseen

mukaisten urakkatöiden

Tule mukaan kaikille sähköliittolaisille tarkoitettuun tilaisuuteen, mukaan kutsumme var-

käsittelyyn

ja kärkimiehen velvolli-

laskemiseen

sinkin liittomme nuoret ja uudet jäsenet.

suuksien hallintaan

 Miksi ay-liike perustettiin?
30.9.–1.10.2017

 Tunnetko sen saavutukset?

22.–23.9.2017

7.–8.10.2017

Sokos Hotel Puijonsarvi,

 Mihin sitä tarvitaan?

Hotel Scandic, Oulu

Hotel Scandic, Oulu

Kuopio

 Miten ay-liike on muuttanut maailmaa?

hakuaika päättyy 8.9.2017

hakuaika päättyy

hakuaika päättyy

 Miten vaikutamme yhdessä?

22.9.2017

15.9.2017

Näihin ja moniin muihin kysymyksiin etsitään yhdessä vastauksia Työelämän pelisäännöt

14.–15.10.2017

tutuiksi -kurssilla.

Hotel Scandic, Oulu

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

hakuaika päättyy

Kouluttajana toimii koulutussuunnittelija Ari Näätsaari, yhteisöpedagogi, AMK

29.9.2017

Sähköliitto korvaa osanottajille kurssin aikana majoituksen, ruokailut sekä matkakulut,

Ilmoittaudu mukaan hakuaikoja noudattaen tiina.makkyla@sahkoliitto.fi

mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa käytettäes-

tai 050 409 8469.

sä 0,23 €/km.

Sähköliitto maksaa kurssin aikana majoituksen, ohjelmaan merkityt ruokailut sekä
matkakulut, mikäli niitä syntyy. Matkakulut korvataan julkisten kulkuneuvojen taksojen
mukaan tai oman auton käytöstä 0,23 €/km.
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Ilmoittaudu mukaan viimeistään 13.10.2017
tiina.makkyla@sahkoliitto.fi tai 050 409 8469.

NUORILLE TARKOITETTU
SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN
URAKKALASKENTAKURSSI

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN
SÄHKÖALAN AJANKOHTAISPÄIVÄT

23. – 24.9.2017 Helsingissä ja laivalla (Silja Europa 22h -risteily)

21.–22.10.2017 Hotelli Cumulus Koskikatu, Tampere

Tilaisuus on tarkoitettu kaikille sopimusalan jäsenille, erityisesti luottamusmiehille.

Oletko kiinnostunut urakkalaskennasta, mutta sinulla ei ole siitä aikaisempaa kokemusta?

Kurssilla käydään läpi työehtosopimusneuvotteluiden tilannetta – mikä on liittokierroksen

Kurssilla käydään läpi urakkahinnoittelun perusasiat ja rakenne mahdollisimman
seikkaperäisesti sekä harjoitellaan asioita käytännössä.
Kaikille kysymyksille on aikaa, joten tältä kurssilta et lähde pää täynnä samoja kysymyksiä

tilanne, ja miten siihen on valmistauduttu?
Käsittelemme sähköalan pääluottamusmiehenneuvotteluoikeuksia ja asemaa työpaikalla
sekä muita ajankohtaisuuksia.

kuin tullessasi.

Kouluttajina ovat liiton asiantuntijat.

Kurssilta saat eväitä urakkamääräyskurssille ja urakkalaskentakurssille.

Tervetuloa keskustelemaan sopimusalasi muutoksista ja oppimaan uutta!

Käymme läpi mm. seuraavia asioita:

Sähköliitto korvaa ohjelmaan merkityt ruokailut sekä majoituksen kahden hengen hytissä.

 asennustavat ja alustat

Matkakulut korvataan, vain mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan

 urakkahinnoittelun osiot sarakkeittain/riveittäin

tai omaa autoa käytettäessä 0,23 euroa/ km.

 urakkahinnoittelukerroin

Ilmoittautuminen 1.9.2017 mennessä, tiina.makkyla@sahkoliitto.fi

 laskentaesimerkkejä

tai 050 409 8469.

Kouluttajana on työehtoasiamies Jari Kiviluoma.
Sähköliitto korvaa majoituksen, ruokailut sekä matkakulut julkisten kulkuneuvojen
taksojen mukaan tai omaa autoa käytettäessä 0,23 €/km vain auton kuljettajalle.
Ilmoittaudu viimeistään 6.10.2017 mennessä tiina.makkyla@sahkoliitto
tai 050 409 8469.

SÄHKÖLIITTO JÄRJESTÄÄ KAIKILLE TYÖSUOJELUVALTUUTETUILLE JA
-ASIAMIEHILLE SEKÄ MUILLE TYÖSUOJELUSTA KIINNOSTUNEILLE

TYÖYMPÄRISTÖN AJANKOHTAISPÄIVÄT
27.–28.10.2017 Hotelli Aulanko, Hämeenlinna
Kurssin aiheina on mm.:
• työsuojeluyhteistyö työpaikoilla
AMMATTIOSASTON KOTISIVUT KUNTOON UUTTA POTKUA VIESTINTÄÄN
JA TOIMINTAAN VERKOSTA VIRTAA AMMATTIOSASTOON

YHDISTYSAVAIN-KURSSI

• tilaajan ja pääurakoitsijan vastuu työsuojelussa
•Sähköliiton ajankohtaiset asiat.
Päivien tavoitteena on tuottaa hyviä malleja ja käytäntöjä työsuojeluyhteistoiminnan
rakentamiseksi työpaikoille.

7.–8.10.2017 Helsinki, Säästöpankinranta 6 C, TSL:n ATK-luokka

Lisäksi pidämme huolta omasta jaksamisestamme allasliikunnan ja sauvakävelyn

Kohderyhmä

muodossa.

Ammattiosastojen aktiivit ja osaston kotisivujen tekemisestä kiinnostuneet jäsenet. Par-

Sähköliitto korvaa osanottajille kurssin aikana majoituksen, ruokailut sekä matkakulut

haaseen lopputulokseen päästään, jos osastosta osallistuu useampi henkilö koulutukseen.

vain, mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa

Kurssi sopii myös niille ammattiosastoille, jotka ovat ottaneet Yhdistysavaimen käyttöönsä

käytettäessä vain auton kuljettajalle, 0,23 €/km.

mutta eivät ole osallistuneet koulutukseen tai haluavat laajentaa ylläpitäjien joukkoa.
Kurssilla perustetaan ammattiosastolle näyttävät ja toimivat kotisivut Yhdistysavaimella.

Ajankohtaispäiville tulee ilmoittautua 13.10.2017 mennessä
tiina.makkyla@sahkoliitto.fi tai 050 409 8469.

Lisäksi otetaan käyttöön:
• ammattiosaston jäsenille oma Jäsensivut.
• ammattiosaston hallitukselle ja muille luottamushenkilöille Hallituksen sivut.
Kurssin sisältöjä
• nettisivujen päivitys: tekstit, kuvat, lomakkeet, videot, keskustelupalstat jne.
• tapahtumakalenterin käyttöönotto ja nettilomakkeiden tekeminen
esim. ilmoittautuminen tapahtumiin
• sähköisen tiedostoarkiston perustaminen - esim. pöytäkirjojen tallennus sivuille

WILLIAM KIRKASTI SIJOITUKSENSA

• toimintaa kuvaavan kuvagallerian perustaminen

Maaliskuun Vasama-lehteen haastateltu ja kanteenkin päässyt William Rautakoski voitti

• medialeikkeen (video, ääni) lisääminen sivuille

Taitaja2017-kilpailun sähköasennussarjan 18. toukokuuta Helsingin Messukeskuksessa.

• jäsen- ja hallituksen sivuston käyttöönotto

Pornaisissa asuva ja sähkö- ja automaatioalaa Keudan ammattiopistossa opiskeleva

• ammattiosaston uudet, toimintaa tehostavat työtavat verkossa

William pääsi myös viime vuonna Taitaja-finaaliin ja sijoittui viidenneksi.

• jäsenkyselyt ja vuosisuunnittelu verkossa
• sosiaalisen median työkalut täydentämään ammattiosaston omaa verkkopalvelua
Liitto korvaa osanottajille kurssin aikana majoituksen, ruokailut sekä matkakulut, mikäli
niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa käytettäessä auton
kuljettajalle 0,23 €/km.
Ilmoittautuminen 22.9.2017 mennessä tiina.makkyla@sahkoliitto.fi 050 409 8469.
Kurssilla saat Yhdistysavaimen maksutta ja sitoumuksetta käyttöösi neljän viikon
kokeiluajaksi.

Tulokset:
1. WILLIAM RAUTAKOSKI, Keudan ammattiopisto 88,13
2. PEKKA TURTA, Novida ammattiopisto ja lukio, 86,70
3. VALTTERI MUSTONEN, Keudan ammattiopisto 86,34
4. JUHO KORHONEN, Pohjois-Karjalan ammattiopisto 84,44
5. JONATHAN ENKVIST, Optima, 80,80
6. OSSI PÖYHTÄRI, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, 75,60
7. TOPIAS VASALAMPI, Oulun seudun ammattiopisto, 71,67
8. TOBIAS ENKVIST, Optima, 70,47

TYÖVÄEN SIVISTYSLIITTO TSL • SÄHKÖALOEN AMMATTILIITTO RY
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OSASTOT TOIMIVAT

Seuraava Vasama ilmestyy 21.9.2017. Siihen tarkoitetut osastojen ilmoitukset pyydämme toimittamaan
maanantaihin 11.9.2017 kello 15.00 mennessä. Tällä välin päivitämme saapuneita ilmoituksia liiton
kotisivuille.

076 Vaasan Sähköalantyöntekijät ry

182 Teollisuuden Sähköalojen

HELPOIMMIN ILMOITAT NETIN KAUTTA

Kokouspäivän risteily Wasa Linella Vaa-

Työntekijät ry

Ilmoitukset Osastot toimivat -palstalle kulkevat helpoimmin Sähköliiton nettisivuilla

sasta Uumajaan pe 29.9.2017. Mat-

Järjestämme pe 15.9. kartingia Kart in Clu-

olevan lomakkeen välityksellä. Sinun ei tarvitse kuin klikata osastosi nimeä alasvetova-

ka alkaa klo 8 kokoontumisella termi-

bin radalla, Koskelantie 39, 00610 Helsin-

likosta, kirjoittaa ilmoituksen teksti tyhjään kenttään ja jättää yhteystietosi.

naalissa, josta laiva lähtee kohti Uuma-

ki. Tämän jälkeen siirrymme Redsin sauna-

jaa klo 9. Uumajan satamaan laiva saa-

tiloihin, Kellosilta 2 C, 00520 Helsinki. 15

puu klo 12.30. Satamasta on järjestetty

ensimmäiseksi ilmoittautunutta mahtuu mu-

bussikuljetus Uumajan keskustaan. Lai-

kaan. Kokoontuminen Kart in Clubin tilois-

va lähtee takaisin Vaasaan klo 18 pai-

sa viimeistään klo 17.30. Varusteiden vaih-

kallista aikaa, ja perillä Vaasassa olem-

don jälkeen ajot alkavat klo 18. Sauna on va-

Saat vastausviestin, joka kertoo, että ilmoitus on päivitetty kotisivuille ja milloin ilmestyvässä Vasamassa ilmoitus ilmestyy.
www.sahkoliitto.fi > Jäsenpalvelut > Osastot toimivat > Ilmoita tapahtumasta

011 Tampereen Seudun

lähtee la Helsingin Länsisatamasta klo 10.30

me klo 23.30. Ilm. tekstiviestillä Kristi-

rattuna klo 19–23. Ilmoittautuminen joko

Sähköalantyöntekijät ry

ja su Tallinnasta klo 13.30. Yöpyminen, il-

an Rönnholmille puh. 050 574 9229 vii-

puh. 040 706 8953/Santeri Jukarainen tai

Veteraanijaosto kokoontuu ma 18.9. klo 14

lallinen ja aamiainen Tallink Spa Conferen-

meistään 15.9. Ilmoitathan nimesi ja syn-

sähköpostilla santeri.jukarainen@saunalahti.

osaston toimistolla, Näsilinnankatu 33 b A.

ce -hotellissa. Illallinen Bar Nero -ravintolas-

tymäaikasi viestissä! Tervetuloa!

fi. Omavastuu 25 € maksetaan vahvistetun il-

Portin tunnusluku 3390.

sa alkaa klo 19. Matkan hinta 40 €/jäsen,

moittautumisen jälkeen osaston tilille FI77

60 €/avec sisältää bussikuljetukset (linja-au-

082 Viialan Sähkötyöntekijäin

018 Hämeenlinnan Sähkötyöntekijät ry

tot mukana Tallinnassa), ruokailut ja majoi-

Ammattiosasto ry

Osasto on tehnyt Aulangon kylpylän kans-

tuksen. Ilm. ja maksu 22.9. mennessä osas-

Syysretki Kotkaan la 2.9.2017. Lisätietoa

sa yhteistyösopimuksen vuodeksi 2017. Au-

ton tilille FI79 8000 1301 1776 15. Mu-

ja ilmoittautuminen puh. 040 668 3433/

lanko tarjoaa jäsenillemme perheineen kylpy-

kaan mahtuu 80 henkilöä. Ilm. alkaa 24.8.

Henry Kouhia.

lälippuja hintaan 10 €/aikuinen ja 6 €/lapsi.

lähettämällä nimi + syntymäaika osoittee-

Edun max henkilömäärä kerralla 5 hlöä. Tun-

seen loviisan.osasto25@gmail.com (mielui-

120 Vanhankaupungin Sähkömiehet ry

nistautuminen tapahtuu Sähköliiton jäsen-

ten) tai soittamalla Markus Backmanille puh.

Syyskokous pe 29.9.2017 klo 15 liiton ti-

kortilla. Katso ilmoituksia myös

010 455 3154.

loissa Hakaniemessa. Kokouksen jälkeen

www.hameenlinnansahkotyontekijat.fi

Tallinnan-risteily Silja Europalla. Ilm. Päi043 Porvoon Sähkötyöntekijät ry

ville puh. 050 453 0407 pikaisesti.

022 Lappeenrannan Seudun

Tulevat kokoukset vuonna 2017: torstaisin

Sähköalantyöntekijät ry

24.8., 14.9., 12.10., 9.11. (syyskokous) klo

161 Energia-alan työntekijät ry

Osaston mato-onkikilpailut kanavansuun län-

18, Sibeliusbulevardi 36, Raksan toimisto.

Hallitus on kokouksessaan päättänyt

sirannalla ti 29.8. klo 17–19, Läntinen ka-

Tervetuloa!

myöntää lomatukea osaston jäsenille Säh-

navatie (nro 9 jälkeen oikealle). Sarjat: mie-

köliiton lomapaikkaan Kaarniemeen.

het, naiset ja nuoret. Kilpailun jälkeen tar-

058 Joensuun Sähköalantyöntekijät ry

Osasto maksaa kuittia vastaan ensimmäi-

jolla virvokkeita. Lisätietoja: Asko Karppanen

Osasto juhlistaa 60. toimintavuottaan syys-

sestä vrk:sta 40 € huoneen/mökin hin-

puh. 050 524 2056. Tervetuloa! – Virkistys-

kuussa. Kutsumme kaikki jäsenet juhlimaan

nasta, seuraavista öistä 25 % hinnasta.

toimikunta

Teatteriravintolaan la 9.9.2017 klo 15. Lu-

Kuitti tulee toimittaa taloudenhoitajalle,

vassa ohjelmaa, puheita, historiaa ja tieten-

joka tilittää maksun. Teltta- ja vaunupai-

025 Loviisan Sähköalantyöntekijäin

kin tarjoilua. Ennakkoilm. 27.8.2017 men-

kat maksetaan kokonaisuudessaan 100 €

Ammattiosasto ry

nessä Kari Heinonen puh. 050 454 7319

asti. Sähkön käyttöä ei korvata. Max 100

Syysretkimatka Tallinnaan jäsenille seuralai-

tai Osmo Valjus puh. 050 383 5162. Terve-

€/jäsen/vuosi. Vuosibudjetti 1000 € /vuo-

sineen 25.–26.11.2017. Tallink Megastar

tuloa! – Hallitus

si. – Hallitus

1011 3000 2063 25.

JÄSENKIVAA
ENSI VUODEN
HUHTIKUUSSA
Sähköliitto on järjestämässä ihan
uudenlaista jäsentapahtumaa 7.–
8. huhtikuuta 2018. Lauantaista
sunnuntaihin luvassa on sopivassa
suhteessa asiaa, hauskanpitoa ja
etenemistä paikasta toiseen.
Tapahtuma on tarkoitettu vain liiton
jäsenille. Lisätietoa syksyn mittaan
jakavat ammattiosastot, Vasama ja
liiton muut tiedotuskanavat.

TULOSSA:

TULEVAISUUS
TÄNÄÄN
-TAPAHTUMA
SAK järjestää Tulevaisuus tänään -tapahtuman lauantaina 7. lokakuuta Marina
Congress Centerissä Helsingissä. Puhetilaisuus on koko päivän mittainen ja käsittelee työelämän ja yhteiskunnan muutosta ja murrosta.
Tapahtuma sisältää yhteensä kahdeksan tilaisuutta, joissa keskusteluja käydään työelämän tasa-arvon, maahanmuuttajien työllistymisen, digitalisaation ja osaamisen ympärillä. Lisäksi esillä on ay-liikkeen rooli ja asema murroksen keskellä.
Tulevaisuus tänään -tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton. Ovet avautuvat
kello 9. Ensimmäinen seminaari alkaa
kello 9.30, ja sen aiheena on työelämän
ja hyvinvointiyhteiskunnan murros maailman näkökulmasta. Päivän lopuksi käydään keskustelua luottamusyhteiskunnasta kello 14.30 alkaen.
Tarkempi ohjelma julkaistaan syksyllä, mutta sisältöjä ja puhujia päivitetään Facebookiin (fb.me/ttanaan) ja Twitteriin (twitter.com/ttanaan).
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Liiton nuorisokysely:

Työkaverin
perässä jäseneksi
Kollegan esimerkki, kokemukset tai innostaminen on ylivoimaisesti suosituin syy siihen,
että nuori liittyy Sähköliittoon. Alkukesästä
tehdyssä, alle 30-vuotiaille sopimusalajäsenille suunnatussa kyselyssä peräti 45 prosent-

– Älkää pyllistelkö, liittoa evästettiinkin.
Ari Wigeliuksen mukaan kysely todisti, että
nuorilla on halu vaikuttaa.
– Meidän pitää liittona pystyä vastaamaan
tähän paremmin, hän pohtii.

tia vastaajista ilmoitti työkaverin liittymisensä syyksi.

URAKKALASKENTA JYLLÄÄ

– Ymmärsin tarpeen, kun työkaverini sai

KOULUTUKSISSA

laittomat potkut ja liitosta apua, tiivisti eräs

Koska kysely tehtiin nuorten jäsenien keskuu-

vastaaja.

dessa, vasta neljännes totesi käyneensä Säh-

Työkaveri on tietysti myös luottamusmies tai

köliiton tapahtumissa tai koulutuksissa. Ahke-

työsuojeluvaltuutettu, ja kummankin rooli jä-

rimmin vastaajat olivat osallistuneet työehto-

senien hankkimisessa on merkittävä: yli nel-

sopimuksiin liittyville kursseille, joilla oli käy-

jännes vastaajista kertoi liittyneensä Sähköliit-

nyt hieman yli neljännes. Ammattiosastojen

toon heidän ansiostaan. Neljännes vastaajista

järjestämille kursseillekin oli ottanut osaa rei-

puolestaan valitsi joku muu -vastausvaihtoeh-

lu viidennes.

don, ja tuolloin innostajana on saattanut olla

Vastaajista yli puolet edusti sähköistys- ja

työpaikan löytyminen opiskelujen jälkeen ja

sähköasennusalaa, ja siksi kyselyyn vastan-

oppilasjäsenyyden päivittäminen varsinaiseksi,

neista 44 prosenttia ilmoitti, että koulutustar-

liiton infotilaisuus tai oman ajatustyön pohjal-

jonnasta heitä kiinnostaa urakkalaskentakou-

ta syntynyt päätös.

lutus. 38 prosenttia koki työehtosopimuskou-

– Liiton oppilaitoksissa pitämien infojen tär-

lutuksen kiinnostavaksi ja 29 prosenttia kai-

keys nousi selkeästi esiin. Se korostui myös

pasi koulutusta sekä työelämän perustiedoista

kesällä puhelimitse tehdyssä jäsenhankinnas-

että työlainsäädännöstä. Työsuojelu- ja -turval-

sa, järjestöasiantuntija Ari Wigelius kertoo.

lisuuskoulutuskin kiinnosti 27:ää prosenttia.

Vajaa viidennes mainitsi kyselyssä liittymisensä syyksi myös vanhemmat tai perheen.

Kyselyssä selvisi, että koulutusta toivottiin

Kilpailuun ovat tervetulleita kaikki ammatillisesti järjestäytyneet keilaajat, myös Suomen Keilailuliittoon kuulumattomat keilailun harrastajat (ei rek ). Kilpailussa noudatetaan AY-mestaruuskilpailujen määräyksiä sekä Suomen Keilailuliiton kilpailusääntöjä.
Eläkkeellä olevat edustavat sitä liittoa jonka jäsenenä ovat olleet eläkkeelle jäädessään.
Kilpailu suoraan loppukilpailuna, ilman tasoituksia. Veteraanit ikätasoituksin omassa sarjassa.
KILPAILUSARJAT:
Miehet A-taso: keskiarvo kilpailuhetkellä 185,00 tai korkeampi. Henkilökohtainen ja joukkue 2x6sarjaa.
Miehet B-taso: keskiarvo kilpailuhetkellä 184,99 tai alempi sekä ei rekisteröityneet.
Henkilökohtainen ja joukkue 2x6-sarjaa.
Naiset A-taso: keskiarvo 170 tai korkeampi. Henkilökohtainen ja joukkue 2x6-sarjaa.
Naiset B-taso: keskiarvo 169,99 tai alempi. Henkilökohtainen ja 2x6-sarjaa.
Juniorit: kilpailuvuonna enintään 18 vuotta täyttävät. Tytöille tasoitus 8 pistettä/sarja.
Veteraanit: kilpailuvuonna vähintään 60 vuotta täyttävät. Tasoitus 1 piste/vuosi/sarja.
Veteraanimiehet: henkilökohtainen ja joukkue 2x6-sarjaa.
Veteraaninaiset: henkilökohtainen ja joukkue 2x6-sarjaa.
KILPAILUMAKSUT: 35 €, sisältää AY ja TUL:n kisan. Juniorit 28 €.
Palkinnot: henkilökohtaiset AY-SM mitalit + erikoispalkinnot.
Ke-Sa erikoiskisa: Loppukilpailuna lauantaina 25.11.2017 kello 13:00.
Palkintoja yhteensä 1860 €, katso kilpailun omasta ilmoituksesta.
Viimeinen kilpailuvuoro on 18.11.2017 kello 13.00.
Kilpailun järjestää Keila-Salamat ry. Kilpailun johtaja: Rauno Kiukas
Ilmoittautumiset ibc.fi - varaa vuoro tai p.0400525575
Kilpailuajat: pe 20.10, 27.10, 3.11, 10.11, 17.11, kello 14:00 ja 16:30
la 21.10, 28.10, 11.11, 18.11 kello 13:00
Järjestäjä varaa oikeuden avata ja sulkea eriä tarvittaessa. info/tulokset: ibc.fi

erityisesti oman ammattiosaston järjestämänä,
mutta lähes puolet halusi koulutusta järjestet-

”ÄLKÄÄ PYLLISTELKÖ”

tävän myös alueellisesti. Liiton valtakunnalli-

Sähköliitto sai nuorisokyselyn avoimissa vas-

set koulutuksetkin saivat 27 prosentin kanna-

tauksissa niin kiittäviä kuin moittiviakin ter-

tuksen. Liittojen yhteisille koulutuksille syt-

veisiä.

tyi vain 8 prosenttia, mutta muunlaista liitto-

– Liitto luo turvaa ja jakaa hyvin tietoa kaikesta. Harvoin olen yhteydessä, mutta kun
olen, ihmiset ovat todella auttavia ja asiantuntevia, kehuttiin.

jen yhteistä toimintaa halusi kuitenkin 63 prosenttia vastaajista.
Kyselyyn vastasi 496 alle 30-vuotiasta Sähköliiton sopimusalajäsentä, joiden kesken ar-

– Voisi olla hyvä lisäys toimintaan, jos liitto
näkyisi paremmin työmailla. Ei ole näkynyt ke-

vottiin tablettitietokone. Sen voitti Marko Airikainen Kuopiosta. 

tään missään milloinkaan, harmiteltiin.

SAARTOILMOITUS:

VEGOTAR OÜ
Sähköalojen ammattiliitto ry:n hallitus on julistanut hakusaartoon 7.7.2017 klo 07.00 alkaen Vegotar Oü -nimisen
yrityksen kaikki nykyiset ja tulevat sähköistysalaa koskevat
työt.
Tiedustelut: työehtoasiantuntija Ari Kähkönen,
puh. 050 67 593.

Tutustu kampanjaan:

www.sahkoliitto.fi/suosittele

Vasama 5/2017:n kesäristikon ratkojien kesken arvotun yllätyspalkinnon
voitti Reijo Manninen Kuusamosta. Onnittelut Reijolle!
VA S A M A 6 / 2 0 1 7
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ELLEDNINGEN

Kollektivavtalsförhandlingar startar

I

förbundets förhandlingsrunda

det inte fanns några möjligheter

kommer att ta med i förhandling-

lemmar klarare, lättare webbsi-

flextid i arbete oberoende av tid

i den kommande hösten och

till löneökningar. Enligt en rapport

arna i de kollektivavtal där denna

dor med nya egenskaper och ny

och läge. För första gången skul-

vintern kommer vi att för-

publicerad i Helsingin Sanomat i

bestämmelse är skriven.

image. Hoppas vi lyckas att fylla

le även arbetstidsbankerna skrivas

våra medlemmars önskemål och

in i lagen.

handla arbetsvillkor och löneför-

augusti har lönerna, naturaförmå-

höjningar för Elektrikerförbundets

nerna och bonusar av VD:er i stora

ELEKTRIKERFÖRBUNDETS

medlemmar. Vi har bett fackav-

börsbolag i Helsingfors ökat oav-

VARUMÄRKE OCH

delningarna att ge oss ändrings-

brutet i fem års tid. Samtidigt är

WEBBSIDOR FÖRNYAS

REGERINGEN FÖRESLÅR

gruppen består av alla de största

förslag till förhandlingsrundan när

direktörernas löner och övriga för-

Elektrikerförbundets yttre image

FLEXIBILITET

arbetsmarknadsorganisationerna

det gäller kollektivavtal. På basis

måner större än någonsin i tid-

samt lite ålderdomliga och röriga

I ARBETSTIDSLAGEN

på arbetsgivar- och arbetstagarsi-

av förslagen skall avtalsbranscher-

ningens rapporter i åren 2005 –

webbsidor skall förnyas under det

Landets regering publicerade sitt

dan. Förslaget om en ny arbets-

nas direktioner dra linjer på änd-

2016. Kraven på återhållsamhet

här året. Projektet utförs av Karhu

förslag till ny arbetstidslag i bör-

tidslag har inte tilltalat alla par-

ringsförslag och förhandlingsdele-

med lönerna kommer i en under-

Helsinki, som håller på att förnya

jan av juli. I förslaget föreslår de

ter i arbetsgruppen. Arbetsgivaror-

gationerna sedan starta förhand-

lig dager med deras eget exempel

också FFC:s webbsidor.

att man skulle stifta en ny arbets-

ganisationerna har lämnat ställ-

lingarna.

som efterfrågar det.

En trepartsarbetsgrupp har ut-

behov!

arbetat lagen under ett år. Arbets-

Utgångspunkten för förnyelsen

tidslag, som skulle ersätta den

ningstaganden, ändringsförslag

är, att webbsidorna skall vara an-

gamla från 1996. Syftet är att

och preciseringar i utkastet. Nu är

mar, och vi hoppas att vi inte hel-

vändbara långt i framtiden och

uppdatera den nuvarande arbets-

lagförslaget på remiss och riksda-

de förhandlingarna, kan vår med-

ler drabbas av någon värmeböl-

betjänar sina besökare mycket

tidslagen att motsvara ändringar

gen skall behandla det i höst.

lemskår på goda grunder vänta sig

ja i de kommande kollektivavtals-

bättre än idag. Förutom ett för-

i näringsstrukturen och sätten att

Trevlig början på hösten!

rejäla löneökningar för att få bätt-

förhandlingarna utan att de förs i

nuftigt pris på projektet, tyckte vi

arbeta samt justera ändringar som

re köpkraft efter de blygsamma

äkta och saklig anda. I 2016 över-

vara viktigt att webbsidans publi-

härrör av arbetstidsdirektivet och

HANNU LUUKKONEN

åren. Den bättre ekonomin i Fin-

enskomna konkurrenskraftsavta-

ceringsplattform bygger på öppen

andra internationella minimikrav.

förbundssekreterare

land och återhämtningen av ex-

let med 24 timmars arbetstidsför-

källkod.

port ger stöd för de kommande lö-

längning väckte ont blod hos våra

neökningsförslagen.

medlemmar. Avskaffandet av ar-

och nya webbsidor skall tas i bruk

de arbetstidslagen. Spjutspetsen i

Median har velat inrikta den of-

betstidsförlängningen är absolut

vid årsskiftet. Meningen med för-

förslaget skulle vara ökad flexibi-

fentliga debatten åt det hållet, att

en sak, som Elektrikerförbundet

nyelsen är att erbjuda våra med-

litet. Ett nytt element skulle vara

Förutom ändringsförslag för kol-

Vi hade inte någon hetta i som-

lektivavtalets texter i de komman-

I princip har förslaget hållits

Elektrikerförbundets nya image

i regleringssättet av den gällan-
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ähkötarvikkeet

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

!
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02 72 72 00,

myynti@finnparttia.fi

petri.koskinen@finnparttia.fi
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TEE ALOITE JA OTA KÄYTTÖÖN!

Poista pakkauksesta ja liitä,
valmista! - Tilaa ilmainen näyte!
• Kiskoasennus, ruuviasennus tai tarrakiinnitys
• Poikittaiskiinnitys säästää jopa 50 % tilaa asennuskiskolla
• Vakiopistosillat estävät jakohäviöt ja mahdollistavat joustavan potentiaalien
laajennuksen
• Koestusmahdollisuudet kaikille yleisille koestuskärjille
• Johdinpoikkipinta 6 mm2 / n x 2,5 mm2
• Lisätietoa syöttämällä web-koodi #1395 kotisivujemme hakukenttään.

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