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henkivakuutuskuntoon.fi JÄSEN-
ETUSI

Hyödynnä

*Suomen edullisimman henkivakuutuksen (Vakuutus- ja rahoitus-
neuvonta FINE:n tekemä hintavertailu 9/2016) järjestöjäsenille 

myöntää Suomen vanhin henkivakuutusyhtiö, 
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva.

Hyödynnä
JÄSENETUSI HENKIVAKUUTUKSESSA

Hyödynnä

Kuinka sinä pärjäisit, jos joutuisit huolehtimaan kaikesta yksin?
Pystyisitkö pitämään perheen nykyisen asunnon ja selviäisitkö muista

lainoista? Tiesithän, että järjestöjäsenenä sinä ja puolisosi olette 
oikeutettuja Suomen edullisimpaan henkivakuutukseen.* Ota täysi 

hyöty jäsenyydestäsi ja osta vakuutus osoitteessa
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Kesä on takana ja edessä toi-

vottavasti aurinkoisia syys-

päiviä. Alkusyksynä mo-

nen sähköliittolaisen harrastuksiin 

on kuulunut marjastus ja sienestys, 

lakkojakin on joku käynyt poimimas-

sa. Toivottavasti olemme rentoutu-

neet ja keränneet voimia syksyn ja 

talven varalle. Kesän sää oli vaihte-

leva. Moni oli jopa sitä mieltä, että 

kesää ei ollutkaan. Suomen sää on 

oikullinen, mutta meillä ei sentään 

esiinny sellaisia säätilan aiheutta-

mia katastrofeja, kuten esimerkiksi 

Floridassa valtavaa tuhoa tehnyt Ir-

ma-hurrikaani. 

Sähköliiton toiminnassa puhalta-

neet uudet tuulet alkavat vähitellen 

vaikuttaa. Pitkään jatkunut jäsen-

määrän negatiivinen kehitys on py-

sähtynyt. Toivottavasti tilanne kään-

tyy toimenpiteidemme johdosta po-

sitiiviseksi jäsenkehitykseksi. Työt-

tömyys laski kesän aikana matalim-

malle tasolle vuosikausiin ja liiton 

talouskin on vähintäänkin kohtuulli-

sessa kunnossa. Kaikki nämä posi-

tiiviset asiat antavat meille mahdol-

lisuuksia rakentaa entistä vahvem-

paa Sähköliittoa niin edunvalvonnal-

lisesti kuin järjestöllisestikin.

Ammattiosastot yhdessä -ta-

pahtumaa vietettiin Hämeenlinnas-

sa Aulangon upeissa maisemissa 2.-

3.9. järjestämistyön teemalla. Ti-

laisuudessa oli ilahduttavan paljon 

ammattiosastojen ja työpaikkojen 

aktiiveja paikalla. Työväen Sivistys-

liiton asiantuntijat avasivat järjestä-

mistyön sisältöä ja tavoitteita, ryh-

missä pohdittiin asioita ja käytiin 

vilkasta keskustelua järjestämis-

työn merkityksestä. Kiitänkin kaik-

kia osallistuneita aktiivisuudesta ja 

toivon, että keskustelu asiasta siir-

tyy ammattiosastoihin ja työpaikoil-

le. Varsinaista Sähköliiton järjestä-

mistyön mallia rakennetaan jatkossa 

järjestötiimissä ja johtokunnassa.

Ensi vuoden alusta voimaan as-

tuva uudistettu laki ammatillisesta 

koulutuksesta muuttaa paljon kou-

lutuksen rakennetta nykyiseen ver-

rattuna. Koulutusta yksilöistetään ja 

opetuksen painopistettä siirretään 

entistä enemmän työpaikoille. Niin 

meillä Sähköliitossa kuin yrityksis-

säkin ollaan huolissaan, takaako 

uusi lainsäädäntö riittävät ammatil-

liset valmiudet erilaisiin sähköalan 

ammatteihin. Huoli on, pystyvätkö 

sähköalan yritykset vastaamaan niil-

tä odotettuihin lisäpanostuksiin op-

pilaiden opetussuunnitelman mu-

kaisesta opetuksesta ja siitä, saavat-

ko oppilaat tarvittavan laajan osaa-

misen työpaikoilla tapahtuvan ope-

tuksen kautta. 

Koulutusreformin taustalla on 

tietysti koulutuksen kehittäminen, 

mutta perimmäisenä syynä on ny-

kyhallituksen massiiviset leikka-

ukset koulutuksen kustannuksista. 

Tämä luo synkän varjon suomalai-

sen osaamisen ja kilpailukyvyn ke-

hittämiseen.

Suomen hallitus päätti syksyn  

budjettiriihessään 270 miljoo-

nan euron ansiotuloverotuksen ke-

vennyksistä. Näillä kompensoidaan 

työntekijöiden sosiaalivakuutusmak-

sujen korotuksia, lisäksi autoveroa 

alennettiin. Hallitus puolestaan ki-

risti alkoholin, tupakan ja energian 

verotusta. Esimerkiksi polttoöljyllä 

kotejaan lämmittävien kotitalouksi-

en lämmityslasku nousee. Positiivis-

ta budjettiriihen annissa on työttö-

mille suotu mahdollisuus täydentää 

ammatillista osaamistaan kuuden 

kuukauden mittaisella koulutuksel-

la, jonka aikana maksetaan työttö-

myysturvaa. Budjettiriihen keskei-

nen sisältö on ansiotuloverotuksen 

keventäminen ja välillisten verojen 

kiristäminen.

Ansiotuloverotuksen keventämi-

nen tuo meille selkeät raamit nyt 

syksyllä alkaviin työehtosopimus-

neuvotteluihin. Odotukset suoma-

laisten työntekijöiden reaaliansioi-

den nousuun kohdistuvat vahvasti 

ammattiliittoihin ja tuleviin neuvot-

teluihin. Alkanut positiivinen suh-

danne luo tähän luonnollisesti myös 

edellytyksiä monien vuosien käytän-

nössä negatiivisten ratkaisujen jäl-

keen. Sähköliiton hallitus päätti 

syyskuun kokouksessaan, että edel-

lisissä neuvotteluissa sovituista työ-

ajan pidennyksistä tulee luopua ja 

palata aiempaan työaikaan. 

Teknologiateollisuus on pullistel-

lut Sähköliitolle koko kuluvan vuo-

den. Työnantajaliitto haastoi säh-

köistys- ja sähköasennusalan työ-

ehtosopimuksen yleissitovuuden ja 

hävisi tämän asian yleissitovuuden 

vahvistamislautakunnassa. Sama 

taho oli työtuomioistuimessa vaati-

massa, että Olkiluoto 3:n työmaal-

la toimineen puolalaisen Elektrobu-

dowa SA:n työntekijöiden tekemiin 

sähköalan töihin olisi tullut noudat-

taa Teknologiateollisuuden Teolli-

suusliiton (ent. Metalliliitto) välis-

tä työehtosopimusta, nk. vihreää kir-

jaa. Tässäkin asiassa työnantajaliitto 

sai kylmää kyytiä tällä viikolla julkis-

tetussa työtuomioistuimen lausun-

nossa. Käytännössä Teknologiateol-

lisuus haluaa laajentaa metallitöi-

hin sopimansa työehtosopimuksen 

sähköalan töihin. Teollisuusliitto on 

toistaiseksi ollut tukemassa työnan-

tajaliiton pyrkimyksiä.

Teknologiateollisuus on käytän-

nössä katkaissut kaiken vuoropuhe-

lun Sähköliiton kanssa. Työnantaja-

liitto ei ole toistaiseksi ilmoittanut 

aikooko se neuvotella jatkoa tekno-

logiateollisuuden sähköalan työnte-

kijöiden työehtosopimukselle. Sopi-

muksen piirissä on noin 2 500 pää-

osin teollisuuden huolto- ja kunnos-

sapitotehtävissä työskentelevää säh-

köasentajaa. Sähköliiton hallitus on 

tähänkin asiaan jo varautunut ja liit-

to on valmis puolustamaan sopimus-

oikeuksiaan kaikin tarvittavin kei-

noin, jos sopimushalukuutta työnan-

tajapuolelta ei löydy.
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Sähköliiton sopimusalojen TES-neuvottelukunnat valmistautuivat syyskuun alussa tuleviin neuvottelui-

hin yhteisessä valmennuksessa. SAK:n kehittämiskeskuksen koulutussuunnittelijan, kehittämisyksikön 

päällikön Marja-Liisa Marjamäen ohella neuvottelukuntia oli kouluttamassa Markku Silvennoinen Val-

mennus Onnistumisen avaimia -yrityksestä (vas.). Kuulolla olivat muun muassa energia-, ict- ja verkos-

toalan neuvottelukunnan Matti Inkinen Parkanosta ja sähköistys- ja sähköasennusalan neuvottelukun-

nan Jari Suvinen Kuopiosta. 
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-Työturvallisuuden taso säh-

köistysalalla on parantunut. 

Suuret yritykset ovat huomanneet, 

että siihen panostaminen tuottaa 

myös voittoa yritykselle. Tässä koh-

taa yrityksien jatkuva tuloksen pa-

rantaminen on kerrankin myös työn-

tekijöiden etu, miettii hyvinkääläi-

nen sähköasentaja Pasi Lapinlehto.

Aren palkkalistoilla olevan ja työ-

paikkansa työsuojeluvaltuutettuna 

ja varaluottamusmiehenä toimivan 

35-vuotiaan Lapinlehdon työhönot-

topaikka on Kone Oy:n ja Konecra-

nes Oy:n tehdasalueella Hyvinkääl-

lä. Sieltä käsin mies tekee asennus-

keikkaa pitkin Uuttamaata. Tehdas-

alueen moninaisten sähköasennus-

ten ja huoltojen lisäksi tutuksi ovat 

tulleet erityisesti lähinnä teollisuus-

laitoksissa olevat kohteet esimerkik-

si Hämeenlinnassa, Porvoossa, Ke-

ravalla ja Riihimäellä.

Viisi vuotta työsuojeluvaltuutettu-

na ovat myös opettaneet Lapinleh-

don katselemaan työturvallisuusasi-

oita tarkoin silmin.

– Ja jos itse ei kaikkea ehdi no-

teerata, työtoverit tulevat vinkkaa-

maan turvallisuuspuutteista, esi-

merkiksi työmaan kulkuesteistä.  

Täällä Koneen alueella teemme 

myös paljon yhteistyötä työsuojelu-

toimikunnan puitteissa. Tehdasalu-

eellahan toimii useiden eri firmojen 

palkkalistoilla olevia työntekijöitä, 

joten yhteisistä pelisäännöistä on 

sovittava porukalla. 

ASENTEISSA EDELLEEN 

KORJAAMISTA 

– Edelleen turvallisuusvaatimuksia 

pidetään usein rasitteena, jotka tur-

haan hankaloittavat työtä, Pasi La-

pinlehto toteaa.

– Suojaimien käyttö on suhteel-

lisen hyvällä tasolla. Työympäristön 

puutteet sen sijaan jäävät vähälle 

huomiolle. Kunnossapidon puolel-

la turvallisuushavainnot työllistävät 

hyvässä tapauksessa omaa yritystä-

kin, kun esimerkiksi konehuoneen 

valaistus ja kulkureitit laitetaan hy-

välle tasolle.

– Se, että turvallisuushavaintoi-

hin reagoidaan aidosti myös yrityk-

sen puolelta, motivoi asentajia. On 

palkitsevaa huomata, että oma tur-

vallisuushavainto parantaa oman 

työyhteisön työskentelyoloja, Lapin-

lehto vinkkaa.

ASENNEONGELMAA LÖYTYY 

SEKÄ TYÖNJOHDOSTA 

ETTÄ ASENTAJISTA

– Omaa asennetta on hyvä lähteä 

muuttamaan sillä perusteella, että 

työturvallisuuden korkea taso on 

merkki todellisesta ammattilaisesta, 

joka arvostaa itseään, tovereitaan ja 

asiakastaan.

Pasi Lapinlehto näkee, että työ-

turvallisuus parantaa työn jälkeä ja 

helpottaa myös aikatauluissa kiin-

ni pysymistä.

– Tärkeää olisi ottaa riskien ja 

työtapojen arviointi mukaan tarkas-

ti jo laskentavaiheessa. Yksi pie-

nikin tapaturma tärkeällä hetkel-

lä saattaa sekoittaa koko työryhmän 

aikataulut. 

Hän kiittää oman työpaikkan-

sa asenneilmastoa, jossa työturval-

lisuuteen kannustetaan ja ideoita 

otetaan vastaan aidosti.

– Olen tullut tänne töihin jo Tek-

mannin aikaan ja välillä ehdittiin jo 

kantaa Lemminkäisen värejä. Hie-

noa on, että koko ajan työturvalli-

suusasioissa on menty eteenpäin. 

Tapaturmien määrän lasku on myös 

selvä merkki tästä.

TYÖTURVALLISUUS JA 

TYÖHYVINVOINTI 

ON YKKÖSASIA 

– Laadukas työ tai tuote syntyy työ-

turvallisuuden ja ympäristöystävälli-

syyden myötä. Tällainen ajatusmal-

li pitäisi olla jokaisen yrityksen toi-

minnan potkurina. Työ tai tuote  

ei voi olla laadukasta, jos työturval-

lisuudesta tingitään tai se rasittaa 

liiaksi ympäristöä, Pasi Lapinleh-

to miettii.

Oman ammattiosastonsa 013 

hallituksessa, liiton työympäristö-

asiain johtokunnassa vaikuttava ja 

varasijalta liiton edustajistoon tänä 

vuonna noussut Lapinlehto arvioi, 

että jokainen sähköasentaja voi hy-

vinkin helposti nostaa omaa am-

mattitaitoansa asettamalla työtur-

vallisuuden oman työskentelynsä ja 

työmaansa tärkeimmäksi asiaksi.

Lapinlehdon mielestä työsuoje-

luvaltuutetun yksi tärkeimmistä tai-

doista on saada työtoverit aktiivi-

sesti mukaan työsuojeluun.

– Jos vain työsuojeluvaltuutettu 

ottaa asioihin kantaa, se ei paljoa 

asioita edistä. Työsuojelu on kaik-

kien etu, ja kaikki pitää saada mu-

kaan. Lisäksi valtuutetun on tärke-

ää aina hoitaa työnsä sillä silmällä, 

että myös työn jatkajaksi löytyy mo-

tivoitunut henkilö.

- Valtuutetun on hyvä muistaa, 

että työsuojelu on pitkäjänteistä 

työtä. Tutki ja perustele oma ehdo-

tuksesi huolella niin se jää varmas-

ti mieleen, vaikka ei heti olisikaan 

toteutettavissa yrityksessäsi, Lapin-

lehto muistuttaa.

 

AINA KANNATTAA 

HARKITA HETKI 

Lapinlehto on saanut omalta työ-

paikaltaan innostettua mukaan työ-

suojelutoimintaan myös 25-vuoti-

aan Joel Lindbergin, joka hänen ta-

paansa on kiinnostunut työsuoje-

lusta.

– Ammattikoulussa ei paljoakaan 

panostettu turvallisuusopastuksiin. 

Ehkä siihen vaikutti myös se, että 

monet asiat ovat työpaikkakohtai-

sia. Täällä Koneen alueella koros-

tuu esimerkiksi se, että työskentely-

alueet kannattaa rajata, vaikka ky-

seessä olisi pienempikin työ. Alu-

eella on paljon väkeä ja ajoneuvoja, 

ja kaikki kulkijat eivät esimerkiksi 

ymmärrä suomen kieltä.

”TYÖTURVALLISUUS 
ON KAIKKIEN ETU!” 

– Kiinteistöhuollon puolella 

esiintyy paljon erilaisia työtehtäviä, 

joissa asentajan turvallisuus nousee 

esille. Suurena riskinä näen van-

hat keskukset ja suojaamatta jätetyt 

johtimet. Tärkeimpänä tehtävänä on 

jännitteettömyyden toteaminen kai-

kissa työkohteissa.

Pasi Lapinlehto kiteyttää sähkö-

asennustyön tärkeimmän turvalli-

suusvinkin.

 Aina ennen työn aloittamista 

kannattaa harkita hetki, ettei tule 

aiheuttaneeksi vaaraa itselle tai 

muille! 

PÄIVITETYT OHJEET TYÖSUOJELUVAALIN JÄRJES-TÄMISESTÄ LÖYTYVÄT TTK:N VERKKOSIVUILTA: www.ttk.fi/tyosuojeluvaalit

TYÖSUOJELUVAALIT 
LOPPUVUODESTA
Tuhansilla työpaikoilla työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön toi-

mikausi päättyy vuoden lopussa. Työsuojeluhenkilöiden valinta uu-

delle 1.1.2018 alkavalle toimikaudelle on aika järjestää marras-

joulukuussa. 

Työpaikkaan, jossa säännöllisesti työskentelee vähintään kym-

menen työntekijää, työntekijät valitsevat työsuojeluvaltuutetun ja 

kaksi varavaltuutettua. Valinta voidaan toteuttaa pienemmilläkin 

työpaikoilla työpaikkakohtaisesti siitä sopien. 

Vähintään 20 työntekijän työpaikalla toimii lisäksi työntekijöi-

den ja työnantajan yhteistyöelimenä työsuojelutoimikunta tai vas-

taava yhteistoimintaelin. 

Työnantajaa työsuojelun yhteistoiminnassa edustaa työsuojelu-

päällikkö, jonka työnantaja on nimennyt toistaiseksi. Työnantaja 

toimii itse työsuojelupäällikkönä, ellei hän ole tehnyt nimitystä.

Työturvallisuuskeskus ylläpitää lakisääteistä työsuojeluhenkilö-

rekisteriä, johon työnantajan on velvollisuus ilmoittaa työpaikan 

työsuojeluyhteistoimintaan nimettyjen ja valittujen henkilöiden yh-

teystiedot.

Työnantajan tulee tarvittaessa antaa tietoa työntekijöiden oikeu-

desta valita työsuojeluvaltuutettu. Työsuojelupäällikön tehtäviin 

työnantajan edustajana  

kuuluu ryhtyä toimen- 

piteisiin yhteistoiminnan  

järjestämiseksi. 

Pasi Lapinlehto ja Joel Lindberg 

iloitsevat tapaturmattomista päivistä, 

joita laskuri osoittaa. Jos lukemat 

pysyvät hyvinä, henkilökunta saa 

bonuksena vuodenvaihteessa jopa 

200 euroa turvarahaa. 

 TEKSTI  JA KUVAT:  RIITTA KALLIO
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Ammatti- ja työnantajaliittojen 

neuvottelukierrokset uusista 

työehtosopimuksista ovat jo alka-

neet. Tällä kertaa ei synny enää 

keskitettyjä sopimuksia, koska 

EK on kieltänyt itseltään keski-

tettyjen sopimusten teon. 

Neuvotteluja kuitenkin käy-

dään, ja työmarkkinakeskusjär-

jestöjen rooli on koordinoida ja 

auttaa jäsenliittojaan sopimuksiin 

pääsemisessä.

Neuvottelujen kulun helpotta-

miseksi olen laatinut pienen työ-

markkinaoppaan, joka helpottaa 

asioiden seuraamista.

Ansio ilmoittaa, kuinka paljon 

palkkaa erilaisine lisineen on an-

saittu tietyn ajanjakson aikana. 

Tämä luku näkyy palkkakuitissa-

si ennen veroja ja vähennyksiä. 

Puhutaan myös bruttoansiois-

ta. Nettoansio taas on se summa, 

joka sinulle jää käteen ja makse-

taan käteisenä pankkiin.

Ansiosidonnainen päiväraha 

on palkkaan suhteutettu päivära-

ha esimerkiksi työttömyyden koh-

datessa.

Bruttopalkka on peruspalkka 

lisineen ennen veroja. Sama kuin 

bruttoansio.

Euro- tai senttilinja on kaikil-

le palkansaajille sovittu euro- tai 

senttimääräiset korotukset pro-

sentuaalisten korotusten ase-

masta. Linja suosii suhteellisesti 

enemmän pienituloisia.

Järjestelyvara on keskitetyis-

sä ratkaisuissa sovittu palkanko-

rotuserä, jonka käytöstä sovitaan 

liitto- tai yrityskohtaisesti. Aika 

näyttää, meneekö termi käyttöön 

yrityksiin jo tällä kierroksella.

Keskitetty ratkaisu on työmark-

kinakeskusjärjestöjen palkoista 

ja muista työehdoista tekemä so-

pimus, jonka pohjalta jäsenliitot 

neuvottelevat omat työ- ja virka-

ehtosopimuksensa. Ei enää käy-

tössä.

Keskusjärjestösopimus on kah-

den tai useamman palkansaa-

ja- ja työnantajakeskusjärjestön 

välinen sopimus työmarkkinoi-

den osa-alueesta, esimerkiksi ir-

tisanomissuojasta tai työsuojelus-

ta. Voitaneen tehdä tulevaisuu-

dessakin.

Liittokierros on ammattiliiton 

ja työnantajaliiton neuvottelema 

ja sopima palkkaratkaisu.

Lisät ovat alan työ- tai virkaeh-

tosopimuksessa tai henkilökoh-

taisesti sovitut kokemuksesta, 

työn vaativuudesta, olosuhteista 

tai muusta johtuvat lisät.

Luottamusmies on ensisijai-

nen työntekijöiden edustaja, jon-

ka palkansaajat valitsevat työeh-

tosopimusten määräysten perus-

teella. Hänellä on yleensä myös 

varamies.

Muutosturva on irtisanottavan 

tai irtisanotun työntekijän oikeus 

tietyin edellytyksin työllistymis-

ohjelmaan. Entinen SAK:n pu-

heenjohtaja Lauri Ihalainen käytti 

termiä työstä työhön..

Nettopalkka on palkka vero-

jen, työeläkemaksun ja palkan-

saajan työttömyysvakuutusmak-

sun jälkeen.

Palkka on korvaus tehdystä 

työstä ja työhön käytetystä ajasta.

Palkkaliukuma on sopimuskau-

den aikana tapahtunut ansioiden 

nousun ja sopimuskorotusten vä-

linen erotus.

Palkkataulukot ilmoittavat 

kunkin alan vähimmäispalkat.

Palkkausjärjestelmä tarkoittaa 

sopimusalalla tai yrityksessä nou-

datettavia palkkausperiaatteita ja 

-määräyksiä.

Pekkas-vapaat on yleinen työ-

ajanlyhennysohjelma, joka aloi-

tettiin vuonna 1984 ja jossa koh-

distui usealle vuodelle sadan tun-

nin työajan lyhennys. Työajan ly-

hennyksen malleista on sovit-

tu työ- ja virkaehtosopimuksis-

sa aloittain.

Prosenttilinja tarkoittaa, että 

kaikille palkansaajille sovitaan 

suhteellisesti yhtä suuret koro-

tukset. Suosii suurituloisia.

Päänavaussopimus on neu-

vottelukierroksella ensimmäise-

nä solmittu työ- tai virkaehtoso-

pimus.

Reaalipalkka on palkan osto-

kyky.

Sekalinja tarkoittaa, että pal-

kankorotuksesta sovitaan muo-

dossa a senttiä, vähintään kuiten-

kin b prosenttia.

Tarkistusneuvottelu on sopi-

muskaudella käytävä neuvotte-

lu siitä, johtavatko muuttuneet 

olosuhteet muutoksiin sopimuk-

sessa.

Tupo-ratkaisu, tulopoliittinen 

kokonaisratkaisu, oli hallituksen 

ja työmarkkinajärjestöjen sopi-

mus talous-, tulonjako- ja sosiaa-

lipoliittisista toimista.

Tulospalkka on henkilön, hen-

kilöryhmän tai yrityksen tulok-

seen sidottu palkka.

Työsuojeluvaltuutettu on hen-

kilöstön edustaja työsuojelun yh-

teistoiminnassa.

Yleiskorotus on sopimuksessa 

sovittu sentti-, euro- tai prosent-

timuotoinen palkkojen korotus, 

joka maksetaan kaikille sopimuk-

sen piiriin kuuluville.

JUHANI ARO

LIITTOKIERROKSEN ABC

KOETINKYNÄ

Olkiluodon sähkö-
asennustöitä tehtävä
Sähköliiton tessillä

Työtuomioistuin on vahvista-

nut, että ainoa sähköasen-

nustöihin Olkiluoto-3:n työ-

maalla soveltunut yleissitova työeh-

tosopimus on ollut Sähköliiton säh-

köistys- ja sähköasennusalan työeh-

tosopimus. 

Lausunto liittyy Satakunnan kä-

räjäoikeudessa vireellä olevaan kan-

teeseen, jossa 186 puolalaista säh-

köasentajaa ovat siirtäneet palkka-

saatavansa Sähköliiton perittäväksi. 

Työtuomioistuin oli jo lausunnol-

laan TT 2016:107 vahvistanut, että 

ydinvoimalaitoksen sähköasennus-

töihin on soveltunut talotekniikka-

alan sähköasennustoimialan työ-

ehtosopimus ja sitä seurannut säh-

köistysalan työehtosopimus. Vas-

taajayhtiö Elektrobudowa SA veto-

si kuitenkin lausunnon antamisen 

jälkeen siihen, että työssä olisi tul-

lut noudattaa Teknologiateollisuu-

den pääalan työehtosopimusta. Yh-

tiö vetosi muun muassa siihen, että 

työ on teollisuustyötä eikä sähkö-

työn osuus ole merkittävä. 

TT:N LAUSUNTO MERKITTÄVÄ

Työtuomioistuin linjasi 11. syyskuu-

ta antamassaan lausunnossa selke-

ästi, että töihin on tullut noudattaa 

talotekniikka-alan sähköasennus-

toimialan ja sähköistysalan työehto-

sopimusta. Perusteluissaan työtuo-

mioistuin on todennut muun muas-

sa, että työehtosopimuksen sovel-

tamisala- ja palkkamääräyksistä il-

menee selkeästi määräysten sovel-

tuvuus Olkiluodossa tehtyihin töihin 

toisin kuin Teknologiateollisuuden 

pääalan sopimuksesta. 

Sähköliitto pitää työtuomioistui-

men lausuntoa erittäin merkittä-

vänä. Teollisuuden sähköasennuk-

set ovat kuuluneet Sähköliiton suu-

rimman työehtosopimuksen sovelta-

misalaan koko liiton historian ajan. 

Suomeen aiemmin rakennettu-

jen ydinvoimalaitosten sähköasen-

nukset on tehty tällä työehtosopi-

muksella. Teollisuuden investointe-

ja ovat vuosikymmenten ajan olleet 

toteuttamassa merkittävät sähköura-

koitsijat. 

LIITTO PITÄÄ KIINNI

SOPIMUSOIKEUKSISTA

Sähköliitto pitää erittäin valitetta-

vana Teknologiateollisuus ry:n toi-

mintaa, jolla se yrittää kyseenalaisin 

keinoin muuttaa työehtosopimusten 

soveltamisalarajoja. Tällainen toi-

minta haittaa myös sen omien jäsen-

yritysten toimintaa. 

Sähköliitto edustaa sähköisil-

lä aloilla työskenteleviä jäseniään 

jokaisella toimialalla ja puolustaa 

myös sopimusoikeuksiaan. Sähköliit-

to toivoo, että sen asemaa työehto-

sopimusosapuolena kunnioitetaan ja 

asiat ratkaistaan rakentavalla vuoro-

puhelulla. Sähköliitto on tarvittaes-

sa valmis puolustamaan sopimusoi-

keuksiaan koko liiton voimalla. 

 TEKSTI :  JARI OLLILA

Työtuomioistuin:

Kuva: Vasam
an arkisto
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Joensuulainen Antti Reijonen opiskelee 

mieluummin tekemällä kuin teoriatunneilla. 

Hän kannattaa ammatillisen koulutuksen reformin 

käytännönläheisen oppimisen periaatetta.

 Kullekin opiskelijalle laaditaan henki-

lökohtainen osaamisen kehittämissuun-

nitelma (HOKS), joka ottaa huomioon 

hänen aikaisemman ja vielä puuttuvan 

osaamisensa.

 Työpaikalla tapahtuvan oppimisen 

määrä kasvaa. Opiskelija tekee työpai-

kan kanssa koulutussopimuksen. Opis-

kelija ei saa palkkaa eikä työpaikka kou-

lutuskorvausta.

 Myös oppisopimus säilyy. Se perus-

tuu määräaikaiseen työsopimukseen, 

kun taas koulutussopimuksessa ei ole 

työsopimusta.

 Ammatilliseen koulutukseen voi ha-

kea missä vaiheessa vuotta tahansa. Pe-

rinteinen yhteishaku on tarkoitettu pe-

ruskoulun päättäville ja heille, joilla ei 

ole toisen asteen tutkintoa.

 Opettajat ohjaavat opiskelijoita myös 

työpaikoilla, eivät vain oppilaitoksessa. 

He arvioivat opiskelijan osaamisen näyt-

tötilanteissa työpaikalla, ja arviointiin 

osallistuu myös työelämän edustaja.

5 FAKTAA 
UUDISTUKSESTA
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Mikään tai kukaan ei ole enti-
sellään ammatillisen koulu-
tuksen uudistuksen toteu-

duttua. Opiskelijan ja opettajan roolit 
muuttuvat, oppilaitosten työelämäyh-
teydet tiivistyvät entisestään, opis-
kelijaksi voi hakeutua milloin vain… 
Pohjimmainen kysymys on, millaisia 
työntekijöitä uudistus tuottaa tulevai-
suuden työmarkkinoille.

Reformin pontimena on ollut muut-
tuva työelämä, jonka perässä koulu-
tuksen tulisi pysyä.

Sähköliitto lähetti vuosi sitten ope-
tus- ja kulttuuriministeriölle sekä 
Opetushallitukselle lausunnon yh-
dessä Sähkötekniset työnantajat STTA 
ry:n ja Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto 
STUL ry:n kanssa. Järjestöt huomaut-
tivat, että sähköturvallisuus ja sähkö-
tekniikan monimuotoisuus edellyt-
tävät riittävää teoriaopetusta oppilai-
toksessa eivätkä yritykset pysty järjes-
tämään sellaisia tehtäviä, että opetus-
suunnitelman tavoitteet täyttyisivät. 
Lausunnon antajat olivat huolissaan, 
siitä, että opiskelijoiden osaamiseen 
jää puutteita. Lausunnon uudistuk-
sen esitysluonnoksesta antoi kaikki-
aan 205 tahoa.

KÄYTÄNTÖÄ, KIITOS!
Toisen vuoden sähköalan opiskeli-
ja Pohjois-Karjalan ammattiopistos-
sa, joensuulainen Antti Reijonen pi-
tää parhaana asiana reformissa käy-
tännönläheistä opetusta.

– Valitsin sähköalan, koska teen 
mieluummin käsilläni kuin istun teo-
riatunneilla. Tunnit ovat yksitoikkoi-
sia, enkä jaksa keskittyä tarpeeksi. 
Suoraan alan konkareilta oppiminen 
tuntuu hyvältä uudistukselta. Mut-
ta mitä seuraa, jos opetusta antavalla 
yrityksen työntekijällä ei ole motivaa-
tiota opettaa?

Uudistuksessa samaan aikaan opin-
not aloittaneiden kavereiden tuki vä-
henee, koska jokaisella on oma opin-
topolkunsa. Siinäkin on Antti Reijo-
sesta kaksi puolta.

– Autamme toisiamme, jos on on-
gelmia jonkin työn kanssa, mutta vä-
lillä on päiviä, jolloin muista on vain 
haittaa.

Digitaalisissa ympäristöissä oppi-
minen on toistaiseksi ollut opinnois-
sa melko vähäistä, mikä ei suinkaan 

Ammattioppilaitosmaailma on vuodenvaihteen jälkeen pinnan alta melkoisen toisenlainen kuin ennen joululomaa. 
Ammatillisen koulutuksen reformi tulee voimaan tammikuun alusta. Miten osalliset arvioivat sen vaikuttavan?

Amisreformi tulee – 
mihin menee sähköala?

 TEKSTI :  MINNA JÄRVENPÄÄ  KUVA:  JOHANNA KOKKOLA

haittaa tulevaa sähkömiestä. Digitaa-
lisuuden lisääntyminen opiskeluissa 
ei häntä sinällään ilahduta, mutta se 
saattaa sopia jollekulle toiselle.

 
OPISKELIJAA EI VOI 
OTTAA KIIREAPULAISEKSI
30-vuotisen uran ammatillisen kou-
lutuksen parissa tehnyt Seppo Lauri-
la sanoo, että nykytilanteessa ammat-
titaitoisista sähköasentajista on pulaa 
ja pelkona on, että töihin aletaan hou-
kutella opiskelijoita, joiden osaami-
nen ei vielä riitä ja joita ei ehditä oh-
jata tarpeeksi.

– Silloin he päätyvät tekemään yk-
sinkertaisempia töitä ja putoavat las-
kukauden tullessa ensimmäisinä kor-
tistoon. Suomen pienet työmarkki-
nat tarvitsevat laaja-alaista osaamista, 
Tampereen seudun ammattiopiston 
Tredun ICT-tiimivastaavaa huolettaa.

Seppo Laurila pitää uudistuksen ta-
voitteita kyllä kannatettavina; ongel-
ma on vain siinä, että samalla rahoi-
tusta leikataan. Vähemmällä tulisi 
syntyä enemmän. 

On opettajan tehtävä varmistaa, että 
yrityksellä on mahdollisuudet suoriu-
tua sille sälytetystä työssä tapahtuvan 
oppimisen opetustehtävästä. Työssä-
oppijoita ei voi ottaa kiireapulaisik-
si. Laurilan mielestä uudistuksen tuli-
si antaa myös resurssit kouluttaa työ-
paikoille työssäohjaajia, koska niissä 
harvoin ollaan opettamisen ammatti-
laisia.

Resursseja tarvittaisiin myös, että 
opettajakunta pystyisi riittävästi seu-
raamaan kunkin opiskelijan henkilö-
kohtaisen osaamisen kehittämissuun-
nitelman toteutumista työpaikoilla.

RYHMÄN TUKI KATOAA 
YKSILÖLLISYYDEN AIKAKAUTENA
Uudistuksessa vastuuta siirtyy yritys-
ten lisäksi opiskelijalle itselleen. Pe-
ruskoulun päättäneen nuoren pitäisi 
toteuttaa omaa yksilöllistä suunnitel-
maansa. 

– Aikuisopiskelijat pystyvät laati-
maan oman viikko-ohjelmansa, mutta 
eivät välttämättä nuoret. Kuka yrityk-
sissä kaitsee niitä työssäoppijoita, joi-
den fokus on vielä muualla kuin am-
mattiin opiskelemisessa? Ryhmä on 
kannatellut myös erityis- ja vähem-

män lahjakkaita opiskelijoita eteen-
päin. Opinto-ohjaukseen tarvittaisiin 
voimavaroja, että nämäkin opiskelijat 
saadaan valmistumaan, Seppo Laurila 
näkee, ja saman oppilaitoksen sähkö-
alan koulutuspäällikkö Vesa Helmi-
nen on samaa mieltä.

– Lähiopetuksen ja ohjausajan vä-
heneminen luo illuusion omaehtoi-
sesta opiskelusta. Itsenäinen opiskelu 
sähköalalla on lähes mahdotonta, jopa 
hengenvaarallista. Työskentely vaa-
tii valvontaa, jotta työt tehdään jännit-
teettöminä, miehet jatkavat.

TOTEUTUUKO OPISKELIJOIDEN 
TASAPUOLISUUS?
Helsinkiläinen talotekniikka-alan yri-
tys Amplit Oy tarjoaa vuosittain har-
joittelupaikkoja useille kymmenille 
ammattiin opiskeleville. Toimitusjoh-
taja Jussi Kuusela näkee koulutusso-
pimuksen hyvänä työllistymiskanava-
na opiskelijalle ja rekrytointikanava-
na yritykselle.

– Työnantaja voi varmistua siitä, et-
tä opiskelija oppii tekemään oikei-
ta asioita ja oikealla tavalla. Opiskeli-
ja taas pääsee sisään yrityksen toimin-
tatapoihin ja -kulttuuriin. Kumpikin 
osapuoli pystyy varmistumaan, että 
he tulevat toimeen keskenään ennen 
mahdollisen työsuhteen syntymistä.

Kuusela näkee lisääntyvän työ-
paikalla tapahtuvan oppimisen jopa 
mahdollisuutena huonommin kou-
lussa suoriutuneille: käytännönlähei-
sessä opetuksessa he saavat tilaisuu-
den hankkia itselleen ammatin. Toi-
mitusjohtaja toivoo, että uudistus ta-
kaa hyvän koulutuksen tasapuolisesti 
kaikille, mutta eniten ainakin raken-
tamiseen liittyviä työpaikkoja on kas-
vavissa kaupungeissa.

– Mistä löydetään työssäoppimis-
paikat alueilla, joilla puretaan enem-
män kuin rakennetaan? hän kysyy.

Jussi Kuusela huomauttaa myös, et-
tä yrityksillä tulisi olla riittävä osaami-
nen koulutuksen antamiseksi. Työn-
antaja tai työkaveri ei ole valmis opet-
taja. Ja kun yrityksien oletetaan kanta-
van enemmän vastuuta ammattiope-
tuksesta, siitä aiheutuneita kuluja pi-
täisi korvata niille. 

Hänen huolenaiheitaan ovat myös 
työturvallisuus ja vastuukysymykset, 
jotka saattavat jopa vaikeuttaa työs-

säoppimispaikkojen löytymistä ra-
kennustyömailta. Niillä kun vaaralli-
set työskentelyolosuhteet ja alaikäiset 
opiskelijat kohtaisivat. 

Jussi Kuusela jakaa Seppo Laurilan 
huolen opiskelijan riittävän laaja-alai-
sen osaamisen varmistamisesta. Näyt-
tökokeen läpäiseminen ei sitä vielä ta-
kaa.

– Uudistuksessa on ongelmia, mut-
ta hyvällä yhteistyöllä viranomaisten, 
oppilaitosten, urakoitsijoiden ja jär-
jestöjen kesken voimme saada sen to-
teutettua hyvin, hän kuitenkin uskoo.

YRITYKSET MONESSA MUKANA
Seinäjoen koulutuskuntayhtymän 
Sedun johtaja, rehtori Reija Lepola is-
tuu uudistuksen 45-jäsenisessä seu-
rantaryhmässä. Hänen mukaansa am-
matillisen opetuksen perustehtävä 
eli osaavan työvoiman saatavuuden 
turvaaminen säilyy ennallaan mutta 
muuten muutos on suuri. 

– Ammatillista peruskoulutusta ja 
ammatillista aikuiskoulutusta koske-
vat lait yhdistetään ja rahoitusjärjes-
telmät uudistuvat, jolloin toimintaa 
pitää uudistaa. Rahoituksen leikkauk-
set ovat toisaalta myös nopeuttaneet 
toiminnallisten muutosten toimeen-
panoa, hän luettelee.

Reija Lepola korostaa, että uudis-
tuksessa työelämäyhteydet eivät rajoi-
tu vain työssäoppimispaikkojen löy-
tämiseen. Uudenlaiseen opiskeluun 
kuuluu myös projektityyppisiä osioi-
ta, jotka toteutetaan yhdessä yritys-
ten kanssa. Niiden myötä opiskelija 
voi osoittaa osaamistaan ja saada jal-
kaa yrityksen oven väliin jo opiskelu-
aikana.

Työelämäyhteistyöhön kuuluu niin 
ikään tilojen ja laitteiden yhteiskäyttö 
sekä hankinnat. Yhteistyön kannalta 
on tärkeää, että kaikki osapuolet tun-
tevat voittavansa. 

Opettajan roolin Reija Lepola arvioi 
muuttuvan enemmän valmentajamai-
seen suuntaan. Kun kullakin opiskeli-
jalla on yksilöllinen opintopolkunsa, 
opettajan haaste on ottaa heidän osaa-
misensa ja kehittämisalueensa huo-
mioon.

Lue lisää ammatillisen koulutuksen 
uudistuksesta: minedu.fi/amisreformi
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Yksipuoleinen rasitus aiheut-
taa helposti kipuja kämme-
neen, ranteeseen ja kyynärpää-

hän. Kipujen pahentumista ei kannata 
jäädä odottamaan vaan aloittaa hoita-
minen saman tien. Paljon käsivoimia 
vaativat työt ja samanlaisina toistuvat 
kevyetkin liikkeet rasittavat koko kät-
tä. 

Tavalliset arkitoimet kotona elvyttä-
vät kipeääkin kohtaa.

PURISTUS JA VÄÄNTÖ RISKEJÄ
Perinteinen tenniskyynärpää on usein 
keski-ikäisten ja fyysistä työtä tekevi-
en vaiva. Myös kevyt yksipuoleinen 
työ voi aiheuttaa tenniskyynärpään. 
Se ei liity niinkään pallopeliin vaan 
yleensä puristamiseen ja vääntämi-
seen tai saman liikkeen toistamiseen.

Kauan samanlaisena jatkuva työ, 
esimerkiksi ruuvimeissselin käyttö tai 
vasarointi, pitää yllä käden jännitystä. 
Jos rasitus jatkuu liian kauan, alkaa 
kyynärpäässä tuntua kipua.

Tenniskyynärpään kipu tuntuu kyy-
närpään ulkosivulla olevan kyhmyn 
seudussa. Samalla sormien puristus-
voima voi heiketä ja kyynärpään ojen-
taminen tehdä kipeää. Kipu liittyy ai-
na käden käyttämiseen.

TILANNE PAHENEE AIKAILUSTA
Kyynärpään kipeytyessä on tärkeää al-
kaa hoitaa sitä heti. Työntekijän täytyy 
vähentää kipua aiheuttanutta rasitus-
ta, yleensä siis puristamista ja vääntä-
mistä. Terveystieteiden tohtori, fysio-

 TEKSTI :  SEIJA PENTTILÄ 

Kylmä on tenniskyynärpään ja jännetuppitulehduksen ensihoito

KÄDEN KIVUISTA TÄYTYY HUOLESTUA HETI

terapeutti OMT Tapio Ojala painottaa 
hoidon aloittamisen tärkeyttä heti ki-
vun alkuvaiheessa.

– Erityisesti miehillä hoitoon läh-
temisen rima on korkealla. Yleensä 
lähdetään siinä vaiheessa, kun tilan-
ne on edennyt pitkälle. On hyvin vai-
keaa hoitaa kroonistunutta tenniskyy-
närpäätä, jos työssä joutuu kuitenkin 
puristamaan ja vääntämään. Siitä tu-
lee noidankehä.

PAKASTEET APUUN
Ojala neuvoo ensihoitona turvautu-
maan tulehdusta rauhoittavaan kyl-
mään. 

Kylmä, vaikkapa pakastevihannes-
pussi tai jääpalapussi ehkäisee kipua. 

Lääkäri voi hoitaa tenniskyynärpää-
tä  kortisonipistoksilla, mutta vaikka 
kipu laantuu, käden toimintakykyä 
kortisoni ei paranna.

Tenniskyynärpää on äitynyt pahaan 
vaiheeseen silloin, kun kahvikuppi ei 
nouse kivutta eikä kättelyyn saa puris-
tusta.

Ojala kehottaa kiinnittämään työvä-
lineisiin paljon huomiota. Hänen mu-
kaansa kaikkia apuvälineitä kannat-
taa käyttää, jotta työ olisi mahdolli-
simman vähän puristavaa työtä. Mo-
nenlaisia asianmukaisia työvälineitä 
on nykyään saatavilla.

KANNATTAA JUMPATA
Tapio Ojala toteaa, että liian harva po-
tilas noudattaa fysioterapeutin ohjei-
ta kotona. Kannattaisi noudattaa, sil-

lä esimerkiksi kuminauhajumppa tai 
joustavan  pallon puristelu elvyttää 
verenkiertoa ja jouduttaa paranemis-
ta. Tupakointi puolestaan haittaa ve-
renkiertoa.

Fysioterapiaa annetaan yleensä 3-5 
kerran sarjoina niin, että pahin tilan-
ne helpottuu. Kotona ei pidä jäädä ai-
nakaan sohvalle makaamaan, vaan 
käyttää kättä arkisissa hommissa.

Tenniskyynärpää on työikäisten, 
yleensä 40-50 -vuotiaiden vaiva. Se on 
ennen kaikkea yksipuoleisesta, staat-
tisesta työstä johtuvaa. Toisaalta myös 
esimerkiksi paljon tietokoneella istu-
vat nuoret ovat riskiryhmää.

KYLMÄHOITO TEHOAA 
JÄNNETUPPEENKIN
Ylenmääräinen ja yksipuoleinen työ 
aiheuttaa myös jännetuppitulehduk-
sen. 

Tulehdus voi olla ranteessa tai kyy-
närpään alueella. Kipu on paikallista, 
ja kipeä kohta voi myös turvota ja olla 
arka kosketukselle. 

Liike ja kuormitus pahentaa kipua. 
Pahimmillaan kipu on yleensä rasi-
tuksen jälkeen, mutta se helpottaa, 
kun kättä käytetään rauhallisesti.

Kipeää kättä ei saa enää rasittaa 
työssä ja ensi toimena on rauhoittaa 
tulehdus kylmällä. Tapio Ojala neu-
voo esimerkiksi asettelemaan ohu-
en pyyhkeen tai talouspaperin kipeän 
kohdan päälle ja siihen vaikka pakas-
tevihannespussin. Näin toimitaan 10 
minuuttia kerrallaan viisi kertaa päi-

vässä. Yksi kerta päivässä ei riitä. Kyl-
mähoitoa jatketaan 3-5 päivää.

Myös kylmä- ja kipugeelit ovat Oja-
lan mukaan hyviä, kunhan työnteki-
jä muistaa käyttää niitä  säännöllises-
ti. Ojala näkee paikallisen hoidon pa-
rempana kuin suun kautta otettavat 
lääkkeet.

HANKAUS JÄNNETUPISSA LIIKAA
Jännetuppi suojaa sen sisällä liikku-
vaa jännettä. Jänteen yksipuoleises-
ta liikkeestä syntyvä hankaus on tu-
lehduksen syy. Kun rasitus lakkaa ja 
kylmähoito puree, tulehdus voi men-
nä ohi. Käden tavallinen arkikäyttö on 
hoidon aikana vain hyväksi.

Jos tulehdus pääsee kroonistumaan 
ja jännetupin sisälle kasvaa kirjaimel-
lisesti kiinnikkeitä, käden toiminta 
muuttuu entistä kivuliaammaksi. Oja-
lan mukaan kroonistunutta jännetu-
pin tulehdusta on hyvin vaikea saada 
kuntoon.

KUNNON TYÖVÄLINEET
Kämmenen, ranteen ja kyynärpään 
rasituksesta johtuvia sairauksia voi 
ehkäistä, kun työntekijä käyttää vain 
kohtuullisesti toistuvia ja yksipuolei-
sia työliikkeitä ja käden voimaa.

Jos työssä joutuu käyttämään pal-
jon lihasvoimaa käsien puristukseen, 
pitämään käsiä koholla tai toistamaan 
samaa liikettä, työympäristöön ja työ-
välineisiin täytyy kiinnittää erityis-
tä huomiota. Työssä täytyy muistaa 
myös tauot. 
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VUODEN LUOTTAMUSMIES 
LÖYTYI SEMINAARISSA
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JÄRJESTÄYTYMINEN ON PERUSJUTTU 

Sähköliiton sopimusalajäsenten taskukalenteri 2018 ja 

eläkeläisjäsenten Vasama ovat jälleen tilattavissa verkko-

palvelussa tai tekstiviestillä 31.10.2017 mennessä!

TILAA VERKKOPALVELUSSA:

1. Mene osoitteeseen www.sahkoliitto.fi ja paina oikean 

laidan Sähköliiton verkkopalvelut -otsikon alta Kalenteri- 

ja lehtitilaukset -painiketta. 

2. Noudata palvelun antamia ohjeita. Jos et ole aiemmin 

kirjautunut palveluun, käyttäjätunnus on jäsennumerosi 

ja salasana postinumerosi. Jos olet unohtanut salasanasi 

tai kirjautuminen ei muuten onnistu, paina kohdasta Jos 

olet unohtanut salasanasi, klikkaa tästä. Saat uuden sa-

lasanan sähköpostiisi tai matkapuhelimeesi, kunhan yh-

teystietosi ovat ajan tasalla jäsenrekisterissä.

TILAA TEKSTIVIESTILLÄ:

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

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

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

sa eläkeläisjäsenten maksutonta tilauspohjaista Vasamaa.

2. Lähetä tekstiviesti numeroon 13145.

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

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

tai Tilauspohjainen eläkeläisten Vasama.

Elektrikerförbundets medlemskalender 2018 för avtals- 

branschmedlemmarna och Vasama-tidning för pensionärerna  

kan igen beställas på  nättjänsten eller via sms senast den  

31 oktober 2017. 

BESTÄLL PÅ NÄTTJÄNSTEN: 

1. Gå till www.sahkoliitto.fi och klicka på länken ”Kalenteri- 

ja lehtitilaukset” i rutan ”Sähköliiton verkkopalvelut” till hö-

ger på sidan. Där hittar du instruktionerna till nättjänsten.  

2. Följ instruktionerna. Om du inte tidigare har loggat in dig 

på tjänsten, är ditt medlemsnummer  användarkod och ditt 

postnummer lösenord. Om du har glömt ditt lösenord eller 

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

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

ler mobiltelefon, bara dina kontaktuppgifter är korrekta i vårt 

medlemsregister.

BESTÄLL VIA SMS:

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

lenteri och efter mellanslaget ditt medlemsnummer. Om du 

vill beställa gratis Vasama-tidning för pensionärer, skriv först 

orden Sähkö Vasama och efter mellanslaget ditt medlems- 

nummer. 

2. Sänd sms:et till nummer 13145.

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

”Tilauksenne on vastaanotettu. T: Sähköliitto”.

TILAUSKANAVAT 
AUKI!

BESTÄLLNINGSKANALERNA ÄR ÖPPNADE!

2018
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— 
Pinta-Jussin tuoteperhe täydentyy uusilla listatuotteilla

Uusi Jussi-pintakotelo ja pistorasia on suunniteltu asiakastoiveiden mukaisesti ja ne 
mukautuvat sulavasti Jussi-tuotteistoon. Uusissa Jussi-listapistorasiassa on hyödynnetty 
IMPRESSIVO®-listapistorasioiden hyvät ominaisuudet ja lisätty muita toivottuja ominaisuuksia 
esimerkiksi: mahdollisuus kiinnittää ainoastaan kolmella ruuvilla, korkeussäätömahdollisuus, 
suuret jaetut tilat asennus ja johtoteille. abb.fi/asennustuotteet
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Sähköliiton Oulun toimipistees-
sä henkilökunnan vahvuus on 
yksi, mutta työehto- ja järjes-

töasiantuntija Tapio Heikkinen löy-
tää vertaistukea myös Mäkelininkatu 
31:ssä työskentelevistä TSL:n, JHL:n, 
AKT:n sekä Metalli- ja Puuliiton työn-
tekijöistä. 

Paikallisen ammattiosaston 001:n 
toimintaan Tapsa lähti kollegoiden 
esimerkin innostamana, ja lopulta 
hänet valittiin sen puheenjohtajaksi. 
Sähköliiton edellisellä edustajistokau-
della hän istui työttömyyskassan halli-
tuksessa, ja viime vaaleissa hänet va-
littiin edustajistoon. Pestistä tuli ly-
hyt, kun Tapsa aloitti liiton toimitsija-
na maaliskuun lopussa.

Miten juuresi näkyvät sinussa?
– Olen kotoisin Pohjois-Pohjan-

maalta Kalajoelta kolmilapsisesta per-
heestä, ja kotiseutu näkyy elämässä-
ni lähinnä meren kaipuuna. Olen ai-
na hakeutunut asumaan meren lähei-
syyteen. Juuriani enemmän arvoihi-
ni, asenteisiini ja ajatuksiini elämästä 
on vaikuttanut se, että olen selättänyt 
imusolmukesyövän kahdesti: vuosina 
2005 ja 2010. Tällaisen asian kokemi-
nen yhdessä perheen kanssa on tehnyt 
minusta sen, mikä nyt olen.

Olet opiskellut myös aikuisena. 
Kerro vähän siitä!

– Suoritin Raahen ammattioppilai-
toksessa sähkövoimatekniikan perus-
tutkinnon vuonna 1998. Työn ohel-

la olen opiskellut ammattitutkinnon 
ja sähköyliasentajan erikoisammatti-
tutkinnon, joten taskusta löytyy myös 
S2-luvat. Olen osallistunut lukuisiin 
ay-koulutuksiin, joista merkittävin on 
yhdeksästä jaksosta koostunut T-opis-
tojen yhteiskuntavaikuttamisen kou-
lutusohjelma. Vuonna 2013 sain ter-
veydellisistä syistä mahdollisuuden 
uudelleenkoulutukseen ja pääsin lu-
kemaan organisaatiojohtamista Ou-
lun ammattikorkeakouluun, josta val-
mistuin tradenomiksi vuoden 2016 lo-
pulla.

– Aikuisiällä opiskelemisessa on ai-
na omat haasteensa, mutta minusta se 
ei vaikuttanut erityisen vaikealta. Val-
mistuin tradenomiksi hyvin arvosa-
noin, ja tarkoitukseni on jatkaa opin-
toja mahdollisuuksien mukaan työn 
ohessa. 

Millainen on työhistoriasi?
– Sain heti ammattikoulusta valmis-

tuttuani töitä ABB Installaatiot Oy:n, 
eli nykyisen Caverion Oy:n, palveluk-
sessa. Työskentelin viidentoista vuo-
den aikana yrityksen Raahen, Espoon, 
Lahden, Oulun, Jyväskylän ja Rova-
niemen yksiköiden kirjoilla, pääasias-
sa urakkatöissä erilaisissa teollisuus- 
ja talotekniikkakohteissa.

Millainen on historiasi Sähköliitos-
sa?

– Kaksi arvostamaani työkaveria toi-
mi aktiivisesti Oulun Sähkötyönteki-
jäin Ammattiosaston hallinnossa. Tie-

dustelin heiltä, miten toimintaan pää-
see mukaan, ja muutaman kuukauden 
kuluttua olinkin jo perustamassa osas-
toon nuorisojaostoa. Vuodet 2006–
2011 toimin osaston taloudenhoitajana 
ja 2012–2016 puheenjohtajana.

– Liiton toiminta alkoi kiinnostaa 
paikallisten aktiivien kokemusten 
kautta. Havaitsin paljon asioita, jotka 
mielestäni vaativat korjaamista. Edus-
tajistokaudella 2012–2016 toimin Säh-
köalojen työttömyyskassan hallituk-
sessa ja Jäsenpalveluasiain johtokun-
nassa. Vuonna 2016 tulin valituksi 
Sähköliiton edustajiston jäseneksi.

Miten yhdistät työehto- ja järjestö-
asiantuntijan tehtävät?

– Tähän mennessä työaikani on ku-
lunut lähes täysin työehtoasioiden 
parissa. Järjestötehtävissä olen ehti-
nyt ottaa osaa järjestötiimin yhteiseen 
suunnitteluun ja tutkimustoimintaan. 
Jatkossa minun olisi tarkoitus ryhtyä 
kiertämään työmarkkinatiedotusasi-
oissa Pohjois-Suomen ammattioppi-
laitoksia ja osallistua järjestämistyö-
hön mahdollisuuksien mukaan. Tämä 
syyskausi ja tuleva kevät näyttävät, mi-
ten järjestötyöhön jää todellisuudessa 
aikaa.

Mikä on nykyisessä työssäsi paras-
ta?

– Jäsenten auttaminen ja ihmisten 
kanssa toimiminen. Se, että saan tehdä 
töitä nimenomaan sähköalan ihmisten 
hyväksi. Omien tietojen ja taitojen ke-
hittäminen on minulle myös tärkeää ja 
palkitsevaa. Uutta oppimalla voin olla 
parempi työssäni ja elämässä yleensä-
kin. 

Millaiset odotukset sinulla on alka-
vista TES-neuvotteluista?

– Odotan, että palkankorotusten ta-
so takaisi, että jäsenien ostovoima ke-
hittyy myönteisesti. Kilpailukykysopi-
mus, keskusjärjestösopimukset, kou-
lutusreformi ja lisääntyneet epätyypil-
liset työaikamuodot varmasti tuovat 
oman lisänsä neuvottelukierrokselle. 
Oletan, että muiden liittojen sopimus-
oikeuksiimme liittyvät mielihalut voi-
vat näkyä neuvotteluissa, etenkin teol-
lisuudessa. Meidän täytyykin olla val-
miita puolustamaan yhtenäisesti so-
pimusoikeuksiamme tarvittavin kei-
noin.

Sähköliitto aloittelee mittavaa jär-
jestämistyötä. Miten se vaikuttaa työ-
hösi?

– Olisi hienoa päästä osallistumaan 
siihen täysipainoisesti, koska Pohjois-
Suomessakin riittäisi paljon järjestet-
täviä työpaikkoja. Järjestämistyö tuo 
mukanaan uusia haasteita liiton orga-
nisaation kaikille tasoille, kun asioita 
täytyy ajatella hieman eri tavalla kuin 
aiemmin. Järjestäminen ei ole sama 

asia kuin jäsenhankinta tai työmaa-
kierrokset, vaikka nekin siihen kuulu-
vat. Se on paljon laajempaa työtä.

– Olemme saaneet kevään aikana tu-
tustua joidenkin isompien ammattiliit-
tojen järjestämistyön malleihin. Säh-
köliitto on kuitenkin niihin verrattuna 
rakenteeltaan hyvin erilainen, eivätkä 
järjestettävät henkilöt ole yhtä helposti 
tavoitettavissa kuin isommissa liitois-
sa. Sähköliitolle on rakennettava oma 
toimintamalli.

Millainen on tyypillinen työpäivä-
si?

– Tavallisimmin se kuluu toimis-
tolla, vaikka työ vie paljon myös tien 
päälle. Työtä on niin paljon kuin sitä 
ehtii tehdä, ja asioita täytyy koko ajan 
priorisoida. Aamulla käyn läpi kesken 
olevat tehtävät ja työpäivän päätteek-
si listaan seuraavien päivien työt kii-
reellisyysjärjestykseen. Päätyöni on 
edistää työehtoasioita, ja sivussa otan 
vastaan työehtoasioihin liittyviä pu-
heluita sekä teen kesken olevia järjes-
töpuolen projekteja. Toimistopäivinä 
työ imaisee mukaansa niin, että tunnit 
tuntuvat loppuvan kesken.

Miten vietät vapaa-aikasi?
– Elän ruuhkavuosia, joten vietän 

vapaa-aikani pääosin perheeni paris-
sa. Siihen kuuluu vaimon lisäksi 9-, 7- 
ja 2-vuotiaat lapset. Kahden vanhim-
man jalkapallo- ja tanssiharrastuk-
siin kuljettaminen täyttää kalenterin 
jo melko tehokkaasti. Viimeisten vuo-
sien ajan perheeltä ja opinnoilta lii-
kenevä vapaa-aika on kulunut enim-
mäkseen ammattiosaston ja Sähkölii-
ton toiminnassa. Varsinaista suosikki-
harrastusta minulla ei ole, mutta kun-
tosalitreeni on ehkä mieluisin. 

Mistä saat energiaa?
– Töissä kaikista ympärilläni olevis-

ta ihmisistä, onnistumisista ja uuden 
oppimisesta. Elämäni tärkein voima-
vara on lapset ja puoliso.

Mistä suivaannut?
– En kovin helposti mistään, mutta 

epäoikeudenmukaisuus saa toisinaan 
suivaantumaan. En myöskään pidä sii-
tä, jos ihmiset esittävät totuutena väit-
teitä, joita eivät kuitenkaan pysty pe-
rusteleman ja näyttämään toteen.

Millaisia terveisiä haluat lähettää 
Sähköliiton jäsenistölle?

– Vain yhdessä voimme taata, että 
liitto ja sen jäsenet menestyvät tulevai-
suuden työmarkkinoilla. Sähköalalla 
työn määrä ei vähene tekniikan kehit-
tyessä, vaan pikemminkin kasvaa. Mo-
net tahot mielivät saada oman siivun-
sa tästä kasvusta. Sähköliitto on pieni 
ammattikuntaliitto, mutta toimimal-
la yhdessä me sähköalan osaajat voim-
me jatkossakin konkreettisesti vaikut-
taa alamme työehtoihin. 

OPPIMISEN NÄLKÄ

 TEKSTI :  MINNA JÄRVENPÄÄ

K
uva: Tapio H

eikkisen kotialbum
i

Kun kolmen lapsen isä ryhtyy aikuisopiskelijaksi,
hänen ajanhallintataitojensa tulee olla huippuluokkaa. 
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Työturvallisuuslain tarkoituk-

sena on parantaa työympäris-

töä ja työolosuhteita työntekijöi-

den työkyvyn turvaamiseksi sekä 

ennalta ehkäistä ja torjua työta-

paturmia, ammattitauteja ja mui-

ta työstä ja työympäristöstä joh-

tuvia terveyden haittoja.

Työturvallisuuslaissa sääde-

tään tarkemmin esimerkiksi työ-

ympäristöstä, työpaikan ergono-

miasta sekä fyysisestä, henkises-

tä ja sosiaalisesta kuormittavuu-

desta. Laki ja sen nojalla annetut 

asetukset sisältävät tarkempia 

säännöksiä mm. järjestyksestä ja 

siisteydestä, melusta, kemikaa-

leista, väkivallan uhasta, häirin-

nästä ja muusta epäasiallisesta 

kohtelusta. Työpaikan sosiaalinen 

kuormittavuus voi koskea esimer-

kiksi yksin työskentelyn haitto-

ja, yhteistyön tai tiedonkulun toi-

mivuutta tai syrjivää kohtelua. 

Kaikki asioita, jotka jokainen ha-

luaa olevan kunnossa omalla työ-

paikallaan. Oli sitten kysymyk-

sessä johtaja, esimies tai työn-

tekijä.

    

Työpaikkojen työsuojelutoimin-

nan sisältö perustuu työturval-

lisuuslakiin. Työsuojelun perus-

toimintoja ovat esimerkiksi työ-

suojelun toimintaohjelma, työn 

vaarojen selvittäminen ja arvioin-

ti, työn ja työympäristön suun-

nittelu, työolojen seuranta sekä 

opetus ja ohjaus. Nämä sujuvaa 

työtä edistävät toimenpiteet jo-

kainen fiksu työpaikka haluaa 

tehdä hyvin. Näillä toimenpiteillä 

työsuojelutoiminta tukee työpai-

kan perustehtävää ja johtamista.

Oli työpaikka sitten iso tai pie-

ni, kukaan ei pysty yksin laitta-

maan työturvallisuusasioita kun-

toon. Yhteistyö onkin hyvän työ-

suojelutoiminnan avainsana. 

Vähintään 20 työntekijän työ-

paikalla laki työsuojeluvalvonnas-

ta ja työsuojelun yhteistoimin-

nasta edellyttää työsuojeluorgani-

saatiota. Jo vähintään 10 työnte-

kijän työpaikalla on valittava työ-

suojeluvaltuutettu ja kaksi vara-

valtuutettua. Myös lakisääteinen 

työterveyshuolto on osa yhteistoi-

mintaa. Vaikka nämä toiminnot 

ovatkin laissa määriteltyjä, niitä 

ei pidä perustaa vain lain kirjain-

ta varten, vaan aidon yhteistyön 

edistämiseksi.

Pienillä työpaikoilla, missä 

laki ei edellytä työsuojelun yh-

teistoimintaorganisaatiota, yh-

teistyötä tehdään muutoin. Niis-

säkin systemaattiset toimintata-

vat ja arjen teot tuovat lisäarvoa 

yhteistyölle. Voidaan esimerkiksi 

sopia yhteisistä kahvihetkistä tai 

työsuojelukierroksista, joissa kes-

kustellaan työturvallisuuteen liit-

tyvistä kysymyksistä.

    

Työnantaja ja työnantajan edus-

tajina toimivat esimiehet ovat 

aina juridisesti vastuussa työpai-

kan turvallisuudesta ja terveel-

lisyydestä. Työsuojelun yhteis-

toimintahenkilöt toimivat asian-

tuntijoina edistämässä työpai-

kan työoloja ja parempaa työtä. 

Kaiken yhteistyön onnistumisen 

pohjana, kaikenkokoisilla työpai-

koilla, ovat yhdessä tekemisen 

kulttuuri ja yhdessä kehittämisen 

taidot. Onnistuneeseen yhteistyö-

hön liittyy kuunteleminen, mieli-

piteiden huomioiminen ja ennen 

kaikkea luottamus. Yhteistoimin-

nan onnistumisen kannalta on 

myös tärkeää, että meillä on riit-

tävästi innostuneita ja motivoitu-

neita henkilöitä työsuojelutehtä-

viin. Näin työsuojeluvaalien alla 

kannattaa kysyä itseltään olisin-

ko minä sellainen?

RAUNO HANHELA 

Kirjoittaja on Työturvallisuuskes-

kuksen toimitusjohtaja

KÄRKIMIES

KUUKAUDEN
KUVA

OPPIMISEN NÄLKÄ

TYÖSUOJELU ON MEIDÄN KAIKKIEN YHTEINEN ASIA

Kesän kuumin päivä osui sopivasti loppulomaan, joka leppoisimmat hetket vietettiin Pärnun kupeessa Villa Andropoffin upealla rannalla. Sen tuntumassa sijaitsevat myös Sähköliiton lomaosakkeet, 

joihin sisältyy myös mahdollisuus pelata golfia lähikentällä. Lisää tietoa lomaeduista Sähköliiton kotisivuilta www.sahkoliitto.fi. Kuvan nappasi kännykällään Riitta Kallio
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Miksi liitto ei tee mitään? 
Onnistuessaan Sähkölii-
ton mittava järjestämis-

työ tekee tästä kysymyksestä histo-
riaa työpaikoilla ja jäsenistön kes-
kuudessa ja korvaa sen toisella ky-
symyksellä: Mitä me voisimme teh-
dä? Työntekijät kun ovat liitto työ-
paikalla.

Nykyaikaisen järjestämistyön pe-
riaatteisiin on nyt vihkiytynyt viiti-
senkymmentä osastoaktiivia sekä 
liiton hallitus. Heitä kouluttivat elo-
syyskuun vaihteessa koulutussuun-
nittelijat Kirsi Mäki ja Ari Näätsaa-
ri Työväen Sivistysliitosta. Koulutet-
tavat pantiin muun muassa treenaa-
maan kahdenvälisiä 1:1-keskustelu-
ja eli yksykkösiä, jotka ovat järjestä-
misen yksi kulmakivi. 

Järjestämistyö on puheenaihe 
myös kansainvälisesti ammattiyh-
distysliikkeessä. Euroopan amma-
tillinen yhteisjärjestö ETUC on pää-
töslauselmassaan ohjastanut, että 
järjestämisen, joka sisältää ay-liik-
keen vahvistumisen ja jäsenmäärän 
lisääntymisen, on oltava etusijalla. 

INFOTILAISUUDET 
KÄYNNISTÄVÄT ENSI VUODEN
Seuraava askel Sähköliiton oman 
järjestämismallin rakentamisessa 
on järjestämisen johtoryhmän kou-
lutus marraskuun alussa. Ensi vuo-
den alkupuolella on tarkoitus star-
tata yhdeksän järjestämistyön info-
tilaisuuden kierros, joka alkaisi Ro-
vaniemeltä ja päättyisi Tampereel-
le.  

Toimi työpaikkasi puolesta 
on Sähköliiton rakenteilla 
olevan järjestämismallin 
iskulause. Nykyaikaisen 
järjestämistyön periaatteisiin 
on tässä vaiheessa 
perehtynyt viitisenkymmentä 
osastoaktiivia. 
Avaintermejä ovat 
yksykköset ja kuunteleminen. 

Keväällä Sähköliiton luottamus-
miesten keskuudessa tehdyssä ky-
selyssä 35 prosenttia 294 vastaajas-
ta kertoi, että heidän työpaikallaan 
kaikki ovat Sähköliiton jäseniä. Sa-
man verran vastaajia kuitenkin arvi-
oi, että työntekijöistä enemmän kuin 
neljä ei kuulu Sähköliittoon. Yli vii-
dennes arvioi, että työpaikalla oli yli 
seitsemän Sähköliittoon kuuluma-
tonta työntekijää.

Viimeksi mainittu vastaajaryhmä 
erityisesti tunsi tarvitsevansa jäsen-
hankinnan tueksi materiaalia, kou-
lutusta ja suoraa yhteydenottoa Säh-
köliitosta. He myös kertoivat muita 
vastaajia harvemmin saavansa työn-
antajalta tiedon uusista työntekijöis-
tä. 

Järjestämistyö starttasi

Yksykkösillä työpaikoille

 TEKSTI  JA KUVATI :  MINNA JÄRVENPÄÄ

Viitisenkymmentä osastoaktiivia perehdytettiin 

syyskuun alussa kahden päivän aikana 

järjestämistyön perusteisiin. TSL:n koulutuksessa 

osanottajat pantiin treenaamaan kahdenvälisiä 

keskusteluita ja eläytymään ryhmätyöskentelyssä 

siihen, millainen Suomen tulevaisuus on 

sähköliittolaisen silmin. Pohdittavia teemoja olivat 

muun muassa työllisyys, ansiokehitys sekä työn ja 

vapaa-ajan suhde.



 VA S A M A  7  /  2 0 1 7   13

”Liiton idean pystyy parhaiten 

selvittämään työkaveri toiselle” 

(koulutussuunnittelija Kirsi Mäki)

”Järjestäminen on työpaikan 

omien asioiden hoitamista yh-

dessä” (koulutussuunnittelija Ari 

Näätsaari)

”Järjestämistyö ei ole jäsen-

hankintaa, vaan työpaikkatason 

toiminnan kehittämistä, jonka si-

vutuotteena saadaan uusia jäse-

niä” (liiton järjestötiimi)

”Asiat eivät lähde etenemään, 

ellei ensin ole yhtä aktiivista ih-

mistä” (hallituksen jäsen Raimo 

Härmä)

”Järjestäytymisaste säilyy ker-

ran järjestetyllä työpaikalla, vaik-

ka vuodet kuluvat” (hallituksen 

jäsen Mika Junnila)

”Älä koskaan tee ihmisten 

puolesta mitään, minkä he voi-

vat tehdä itse” (kansalaisaktivisti 

Saul Alinsky)

”Liitto on merkityksellinen, 

kun on itse tekemisessä mukana” 

(Ari Näätsaari)

”Rivijäsenelle liitto jää merki-

tyksettömäksi” (Kirsi Mäki)

”Ihmiset puhkeavat kuk-

kaan saadessaan vastuuta” (Kir-

si Mäki)

”Jos ihmisellä on nälkä, älä 

anna hänelle kalaa vaan onki” 

(puheenjohtaja Sauli Väntti)

”Ay-liikkeen profiilia on nostet-

tava” (liittosihteeri Hannu Luuk-

konen)

”Järjestämistyötä pitää tehdä 

korva edellä, ihmisiä kuunnellen” 

(Kirsi Mäki)

”On työpaikkoja, joilla ollaan 

niin hajallaan ympäri kenttää, 

että nähdään vain pikkujouluis-

sa” (hallituksen jäsen Erkki Kir-

javainen)

”Meidän pitää kasvattaa jäsen-

määrää ja parantaa neuvottelu-

jemme kattavuutta ja tehdä täl-

lä tavalla vaatimuksistamme pai-

navampia” (Euroopan ammatilli-

sen yhteisjärjestön ETUC:n pää-

töslauselma)

Sähköliiton järjestämismallin 

periaate on keskittyä toimin-

nan kehittämiseen työpaikoilla niin, 

että niille valitaan luottamushen-

kilöt ja työntekijät aktivoituvat aja-

maan työyhteisönsä asioita. Järjes-

tämisen sivutuotteena liitto saa uu-

sia jäseniä. Pikavoittoja eli pelkäs-

tään jäsenmäärän kasvattamista ei 

tavoitella. 

Järjestämistyötä tehdään yhdes-

sä osastojen kanssa työpaikka ker-

rallaan. Osastot pääsevät toteutta-

maan perustehtäväänsä eli jäseni-

en edunvalvontaa ja kirkastamaan 

oman olemassaolonsa syyn.

– Ongelmat eivät häviä työpakoil-

ta pelkällä liiton jäsenyydellä. Tar-

vitaan osastojen ja työntekijöiden 

omaa aktiivisuutta, toteaa vastaava 

järjestöasiantuntija Reijo Salmi.

Järjestämisen perusteita koske-

vassa koulutuksessa kokeneetkin 

osastoaktiivit saivat uusia näkökul-

mia järjestämiseen ja pääsivät vaih-

tamaan kokemuksia keskenään. 

Mitä ajatuksia tietoisku herätti osal-

listujissa?

HENKILÖKOHTAISUUS EDELLÄ

Iisalmen Sähköalantyöntekijöiden 

taloudenhoitaja Hannu Tuovinen pi-

tää järjestämistyön ykkösasiana 

henkilökohtaisen kontaktin luomis-

ta uuteen jäseneen. Hän kiittelee-

kin osastonsa uutta puheenjohta-

ja Jarkko Kukkosta henkilökohtaises-

ta otteesta.

– Olen törmännyt muiden järjes-

töjen koulutuksissa nyt lävitse käy-

tyihin järjestämisen menetelmiin. 

Kaipaisin kuitenkin syvällisempää 

tutustumista järjestämiseen, että 

innostuisin uudelleen. Viime vuosi-

na järjestämistyö on itseltäni jäänyt 

vähiin. Pienet työyhteisöt ja ammat-

tiosastot kaipaavat liitolta merkittä-

vää tukea tähän työhön, hän arvioi 

TSL:n koulutuksen jälkeen.

Hän uskoo, että uudet jäsenet 

odottavat konkreettista vastinet-

ta maksamalleen jäsenmaksulle. 

Kassan jäsenyyden antaman työt-

tömyysturvan lisäksi osaston vire-

ällä vapaa-ajan toiminnalla on ve-

tovoimaa.

TARKALLA KORVALLA

Työntekijöiden kuuntelemista ko-

rostava korva edellä -järjestämis-

menetelmä puri turkulaiseen Eero 

Böökiin.

– Aion jatkossa kuunnella tar-

JÄRJESTÄMINEN EI OLE PIKAVOITTOJA

kemmin, hän lupaa.

Pitkän uran sähköalan työntekijä-

nä ja pääluottamusmiehenä tehnee-

nä hän tuumii, että järjestäminen 

on aina sujunut suhteellisen hel-

posti. Kun uusia työntekijöitä on ta-

loon tullut, hän on huolehtinut näi-

den jäsenyysasiat kuntoon. Toisten 

koulutukseen osallistuneiden ko-

kemuksista tuli opittua ainakin se, 

että kaikkialla asiat eivät suju yhtä 

luistavasti.

Vanhojen jäsenien aktivoimisek-

si Eero Böök kaipaa viisasten kiveä. 

Kun jäsen on mukana tekemisessä, 

liitto on hänelle muutakin kuin työt-

tömyysturvan takaaja.

MUUTOSTOIVEET 

SELVIÄVÄT YKSYKKÖSILLÄ

Järjestämistyön perusta, kasvok-

kain tehtävät ”yksykköskeskustelut” 

ovat Helsingin Sähköalantyönteki-

jöiden nuorisojaoston sihteerille An-

niina Kankaalle tuttua puuhaa.

– Keskustelemalla työmailla ja 

-paikoilla ihmisten kanssa löytyy 

heille tärkeitä asioita, joihin he ha-

luavat muutosta työssään. Näiden 

edunvalvontakysymysten ratkaise-

minen edellyttää, että työporuk-

ka järjestäytyy ja alkaa puhaltaa yh-

teen hiileen. 

Kuuntelemisen korostaminen he-

rätti uuden ajatuksen. Vaikka kuin-

ka tekee toista kuunnellessa mie-

li eläytyä tämän asemaan, innostua 

tai suuttua tämän puolesta ja ottaa 

saman tien kantaa, kuuntelemista 

on hyvä vain jatkaa.

Anniina Kangas uskoo, että uusia 

jäseniä houkuttelevat nimenomaan 

yhteiset pelisäännöt, työehtosopi-

mus ja yhteisöllisyys. Jo hankittujen 

jäsenien mielenkiinto puolestaan 

pyritään säilyttämään saamalla hei-

dät mukaan ammattiosastojen toi-

mintaan ja liiton tai osastojen jär-

jestämiin tapahtumiin. Liiton aktii-

visella tiedottamisella, mitä milloin-

kin on tapahtumassa tai tapahtu-

nut, on aktivoimisessa tärkeä rooli.

MALTA OLLA KESKEYTTÄMÄTTÄ

Kuopion Sähköalantyöntekijöiden 

sihteeri Mikko Asikainen sanoo, että 

järjestämiskoulutuksen anti sisäl-

si voittopuolisesti aivan uusia asi-

oita hänelle, koska järjestämistyö-

tä on tähän mennessä tullut tehtyä 

melko vähän.

– Kommunikoinnin tavat ja kuun-

teleminen ovat hyviä taitoja tässä 

työssä. Yksykkösiä treenatessa huo-

masin, että puhuja tulee välillä kes-

keytettyä, vaikka pitäisi vain kuun-

nella. 

Mikko Asikainen uskoo, että jä-

seniksi liittyvillä on päällimmäise-

nä mielessä liiton jäsenyyden tuo-

mat edut. Niitä verrataan muiden 

liittojen etuihin. Ehkä siellä peräs-

sä tulevat sitten myös omien ja työ-

kaverien asioiden hoitamiseen liit-

tyvät syyt.

Hannu Tuovinen Eero Böök Anniina Kangas Mikko Asikainen

JÄRJESTÄMISESTÄ SANOTTUA
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Sähköliittolaisten merellinen 
lomapaikka Kotkan Kaarnie-
messä on entistä ehompi. Viih-

tyisät lomahuoneistot on varustet-
tu uusilla kylpyhuoneilla ja hieman 
villiintynyttä pihaa on alettu muo-
kata tyylikkäämpään ja tarkoituk-
senmukaisempaan suuntaan. Van-
hasta rantamakasiinista on kehkey-
tymässä virkistyskeskus, joka saa si-
säänsä rennon sisustuksen sekä eri-
laisia harrastusvälineitä yhteiseen 
käyttöön. Mikä parasta, myös Kaar-
niemen varaushintoja ollaan alenta-
massa.

Kaarniemen ulkoalueiden kehit-
täminen harppasi juhlavasti eteen-
päin, kun liiton edustajiston puheen-
johtaja Jari Räsänen kävi omakä-
tisesti istuttamassa pihan keskelle 
Suomen satavuotisen itsenäisyyden 
kunniaksi rotevan muistotammen. 
Entuudestaan pihassa kasvaa jo itse-
näisyyden 50-vuotisjuhlakuusi. His-
toriallinen hetki sai Räsäsen jopa ta-
pailemaan Finlandia-hymnin säkei-
tä.

– Tätä ennen olen istuttanut vain 
yhden luumupuun, tunnusti Räsä-
nen, joka ihasteli syksyisen Kaarnie-
men komeutta ja nopeaa moottoritie-
matkaa pääkaupungista Kotkaan. 

LIITON UUSI LOGO 
PERENNAPENKIN IDEANA
Räsänen piti hyvänä ideana myös lo-
mapaikan pihaan rakentuvaa pyöre-
ää, Sähköliiton väreihin soinnutet-
tua perennapenkkiä, jonka kukista 
hahmottuu liiton uusi logo.

Kaarniemi kohentuu

 TEKSTI  JA KUVAT:  RIITTA KALLIO

– Tässä on 12 eri perennalajia ja kol-
mea sipulikasvia, ynnäili maisema-
penkin laatinut suunnitteluhortono-
mi Kauri Kallio.

Hän kiitteli aluevalvoja Tapio Haik-
kaa, joka oli onnistunut hankkimaan 

hyviä vanhoja kattotiiliä penkin ra-
jauskiviksi. Neuvokkaan aluevalvo-
jan aiemmat löydöt olivat jo kovassa 
käytössä, kun Seppälän perheen jäl-
kikasvu vilisti iloisesti kunnostettu-
jen leikkivälineiden kimpussa. Eri-

tyisesti keinut ja kiipeilytornit olivat 
pikkutyttöjen mieleen.

LUONTOMATKAILU VETÄÄ
Syksyinen Kaarniemi vetää puoleensa 
varsinkin luonnossa viihtyviä lomai-
lijoita. Pienestä tihkusateesta piittaa-
matta merelle suunnisti useita eri ve-
nekuntia kalansaaliin toivossa. Nyt ol-
tiin jahtaamassa erityisesti kuhaa, jota 
liikkuu runsaasti Syväsalmen vesissä.

Osa lomalaisista taas suuntasi kul-
kunsa kohti rantametsiä, jotka ovat 
tunnettuja hyvistä puolukkakankais-
taan. Myös sienestäjille löytyy saalis-
ta metsäpolkujen varsilta.

Yksi marjastajista oli Kaarniemen 
kehittämisryhmässäkin vaikuttava 
järvenpääläinen Pentti Riikonen, jol-
le alueen metsät ovat tuttuja jo vuosi-
kausien ajalta.

– Täällä on kiva liikkua ja puoluk-
kaa tulee tänä vuonna hyvin. Metsä-
reissun jälkeen on myös mukava tul-
la rantasaunan lämpöön, sanoo Rii-
konen, joka suosii erityisesti rannan 
puulämmitteistä saunaa. 

”TÄÄLLÄ ON KIVA 
LIIKKUA JA 
PUOLUKKAA TULEE 
TÄNÄ VUONNA 
HYVIN.”

Uusissa leikkivälineissä oli 

sopivasti haastetta Seppälän tytöille.

– Perennaistutus kukkii ensi kesänä Sähköliiton väreissä, lupailee hortonomi Kauri Kallio.

Edustajiston puheenjohtaja Jari Räsänen saksanseisojineen suunnisti Kaarniemestä metsästymatkalle.
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TYÖSKENTELEVÄ 
OPISKELIJA, MUISTA 
JÄSENMAKSU!
Viime Vasama muistutteli opiske-

lijoita jäsenmaksuvapautuksesta 

eli täyttämään perintäsopimuksen 

päättymisilmoituksen kesätöiden 

päättyessä ja jäsenmaksuvapau-

tusilmoituksen opiskelun vuoksi 

lukuvuoden alkaessa. Jäsenmak-

suvapautus myönnetään aina lu-

kuvuodeksi kerrallaan.

Jos kuitenkin työskentelet opis-

kelun ohella millä alalla tahan-

sa, muistathan maksaa Sähkölii-

ton jäsenmaksun palkkatulosta-

si. Maksavana jäsenenä kartutat 

työssäoloehtoa, joka vaaditaan an-

siosidonnaisen työttömyyspäivä-

rahan saamiseksi. Jäsenmaksu on 

lisäksi verotuksessa vähennyskel-

poinen.

Voit pyytää jäsenmaksuviittei-

tä opiskelun ohella tehtävää työtä 

varten Sähköliiton jäsenpalveluis-

ta puh. 03 252 0400 arkisin kel-

lo 9–15 tai maksaa jäsenmaksut 

www.sahkoliitto.fi > Sähköliiton 

verkkopalvelut > Jäsenrekisteri

TILAUSKANAVAT AUKI 
LOKAKUUN LOPPUUN
Sopimusalajäsenien jäsenkalen-

teri 2018:n ja eläkeläisten tilaus-

pohjaisen Vasaman tilauskanavat 

toimivat 31. lokakuuta saakka.

Katso tarkemmat tilausohjeet 

Tämän Vasaman sivulta 9 tai Säh-

köliitto.fistä.

POTKUA SYYSLOMAN 
SUUNNITTELUUN 
JÄSENEDUISTA
Vietetäänkö perheessänne syyslo-

maa? Tai olisiko muuten vain va-

paan paikka? Oletko huomannut, 

kuinka monta matkailuun liitty-

vää etua sinulla on käytettävissäsi 

Sähköliiton jäsenenä?

Laivayhtiöistä etuja sähköliitto-

laisille tarjoavat Eckerö Line, Tal-

link Silja ja Viking Line. Kylpylä-

lomaa suunnittelevien puolestaan 

kannattaa tutustua Imatran Kyl-

pylän, Solaris Kylpylöiden ja Yy-

terin Kylpylähotellin myöntämiin 

etuihin.

Suomen Hostellijärjestön yli 40 

kotimaista hostellia toivottaa säh-

köliittolaisen tervetulleeksi etu-

hintaan, ja järjestön kansainvä-

lisellä hostellikortilla nautit noin 

3500 hostellin valikoimasta 90 

maassa.

Hotelliloma kotimaassa tai ul-

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.fiJÄSENPALVELUT 

&
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LIITTYMISILMOITUS/PERINTÄSOPIMUS 
 

Ammattiyhdistysjäsenmaksu liitolle ja työttömyyskassalle 
 

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

Perintäsopimuksen saapumispäivä osaston edustajalle tai liittoon 
  
 Henkilötiedot 

 

Sukunimi ja etunimet  Henkilötunnus 

              
 Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka 

       
 Puhelin Matkapuhelin Sähköposti 

                   
 Äidinkieli Kansalaisuus 

  Suomi  Ruotsi  Muu, mikä        Suomi  Muu, mikä       
 Jäsenyystiedot 

 

Ammattiosaston nimi Osaston numero Sähköliittoon liittymispäivä 

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

             
 Jäsenmaksuryhmä Opiskelun päättymisaika 

  Maksava jäsen  Vapaajäsen  Opiskelijajäsen       
 Työsuhde Ammattinimike Oppiarvo/koulutus Työsuhteen alkamisaika 

                   
 Työsuhteen laatu Työnantajan toimiala Sopimusalanumero (ks. ohje) 

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

  Ei  Kyllä       % 
 Jäsenmaksun 

perintä 
 

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

voimassaolo- 
aika 
 

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

 
 
 
 
 
 

  
  Valtuutan ammattiliiton/työttömyyskassan ilmoittamaan erostani edelliseen ammattiliittoon/työttömyyskassaan 
 Jäsenen 

allekirjoitus 
 

Päiväys Allekirjoitus  Osoitetietojani ei saa käyttää muuhun 
kuin jäsenetumarkkinointiin          

  

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

 

Yrityksen virallinen nimi Puhelin Työnantajan Y-tunnus 

                   
 Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka Sähköposti 

             
 Tilittäjä/ 

selvittäjä 
 

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

                   
 Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka Sähköposti 

             
 Yhteyshenkilö Yhteyshenkilö (tilitysten ja perinnän suorittaja) Puhelin Faksi 

                   
 Selvitysmuoto/ 

maksutapa 
 Konekielinen  

selvitys 
 Työnantajan  

oma lista 
 Liiton 

lähettämä lista 
 

     Viitetilisiirrot  Viitelista  Viestillinen 
 Jäsenmaksun 

perintä 
Jäsenmaksun perintä alkaa (palkkajakson ensimmäinen päivä) 

       
 Työnantajan 

allekirjoitus 
Päiväys Työnantajan edustajan allekirjoitus Nimenselvennys 

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

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

 

 
Jäsenyyttä  
suositteli 

 

Suosittelijan nimi 
 
      

Suosittelijan jäsennumero tai syntymäaika 
 
      

 
          
 Lomakenumero SL/01.08  

komailla onnistuu etuhinnoin Suo-

men Hilton-hotelleissa tai Scandic-

maissa. Ja aina voit valita lomapai-

kaksesi kotoisan Kotkan Kaarnie-

men, liiton oman lomapaikan. 

Ulkoilmahenkisimpien jäsenien 

kannattaa pitää mielessä Työväen 

Retkeilyliiton ja Luonnonystävien 

Kansainvälisen Liiton majat. 

Lue lisää jäsenten matkailu-

eduista: www.sahkoliitto.fi > Jäsen-

palvelut > Jäsenedut
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SYYSRISTIKKO

Lähetä vastauksesi 9.10. 2017 mennessä: Sähköliitto, Vasama-lehti, PL 747, 33101 Tampere. Oikein vastanneiden kesken arvomme yllätyspalkinnon.

Nimi:

Osoite:

&
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TYÖTTÖMYYSKASSA 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

Vaihda uuteen sähköiseen palveluun

Eduskunta käsittelee syksyn aika-

na hallituksen talousarvioesityksen, 

jonka yksi neljästä painopisteestä 

on työllisyys. Puoliväliriihessään ke-

väällä hallitus jo päätti muutamas-

ta työllisyyteen ja työttömyystur-

vaan liittyvästä asiasta. Tätä on ta-

pahtumassa:

PUOLIVÄLIRIIHESSÄ 

PÄÄTETTYÄ:

• Ns. aktiivimallissa työttömyyse-

tuutta leikattaisiin henkilöiltä, jot-

ka eivät ole olleet työssä tai työllis-

tymistä edistävässä palvelussa kol-

men kuukauden aikana. Leikkaus 

vastaisi yhtä korvauksetonta päivää 

kuukaudessa, eli etuus laskisi 4,65 

prosenttia seuraavien 65 maksupäi-

vän ajaksi. Ajanjakson jälkeen arvio 

tehtäisiin uudelleen. Leikkaus ei 

siis kertautuisi, vaan se koskisi aina 

65 maksupäivän jaksoa kerrallaan. 

• Liikkuvuusavustusta laajenne-

taan koskemaan myös rekrytointi-

koulutuksia. Tukea on maksettu tä-

män vuoden alusta alkaen, jos työ-

Mikäli olet käyttänyt kassan säh-

köistä asiointipalvelua syyskuussa, 

olet huomannut, että käytössä on 

kaksi rinnakkaista palvelua. Van-

ha sähköinen asiointipalvelu jat-

kaa jonkin aikaa uuden rinnalla, 

mutta uusi asiointipalvelu kannat-

taa ottaa käyttöön, koska se ohjaa 

tarkemmin täyttämään hakemuk-

sen oikein. Palvelu myös huomioi, 

mitä liitteitä hakemukseen on toi-

mitettava.

Kassan nettisivuilla oleva link-

ki sähköiseen asiointipalveluun vie 

sivulle, jossa voit valita uuden tai 

vanhan palvelun. Oletuksena sinut 

ohjataan uuteen palveluun, jonka 

painike on tummansininen. Mikäli 

haluat vielä käyttää vanhaa palve-

lua, klikkaa vaaleapohjaista vanhan 

palvelun painiketta. 

Uuteen palveluun rekisteröity-

minen onnistuu vanhaan palveluun 

luomillasi tunnuksilla. Jos et ole ai-

emmin käyttänyt sähköistä asioin-

Työttömyysturvaan 
tulevia muutoksia

tön ottaa vastaan koko- tai osa-ai-

kaisen työn pitkän työmatkan pääs-

tä.

• Työttömyysturvan seuraamus-

järjestelmään valmistellaan muu-

toksia, joissa korostuu kannustami-

nen alueelliseen liikkuvuuteen ja 

aktiiviseen työnhakuun.

TALOUSARVIOESITYKSEEN 

KIRJATTUA:

• Työttömyysturvan omavastuupäi-

vien määrä vähenee työttömyyden 

alussa seitsemästä päivästä viiteen. 

• Kolmen kuukauden välein teh-

tävät työttömien määräaikaishaas-

tattelut jatkuvat. Työttömyysturvan 

aktiivimalli jatkuu: työttömän tulee 

hakea aktiivisesti töitä tai hakeutua 

työvoimapalveluihin, ettei hän me-

netä korvauspäiviä.

• Työtön voi aloittaa yritystoimin-

nan ja saada työttömyysturvaa nel-

jän kuukauden ajan. Tämän jälkeen 

TE-toimisto arvioi toiminnan pää- 

ja sivutoimisuuden.

• Työtön voi opiskella kuusi kuu-

Ilmoittaudu TE-toimistoon työn-

hakijaksi täyttämällä sähköinen il-

moittautumislomake osoitteessa 

www.te-palvelut.fi viimeistään en-

simmäisenä työttömyyspäivänäsi. 

Oikeutesi työttömyysetuuksiin al-

kaa aikaisintaan ilmoittautumis-

päivästä lukien.

NÄIN HAET 

ANSIOPÄIVÄRAHAA

Lähetä hakemus ja liitteet työttö-

myyskassan sähköisessä asiointi-

palvelussa. Löydät sen osoitteesta 

www.sahkoliitto.fi/tyottomyyskas-

sa. Voit lähettää hakemuksen ja 

liitteet myös postitse osoitteeseen 

Sähköalojen työttömyyskassa, PL 

774, 33101 Tampere.

TARKASTA HAKEMUKSESI JA 

SEN LIITTEET

Jotta hakemusten käsittely oli-

si mahdollisimman nopeaa, täytä 

hakemuksesi huolellisesti ja muis-

ta tarkistaa se ja liitteet.

LIITÄ HAKEMUKSEESI 

SEURAAVAT DOKUMENTIT:

Palkkatodistus vähintään 

työttömyyttä edeltäneeltä 

26 työssäoloviikolta. Todis-

tuksessa pitää näkyä enna-

konpidätyksen alainen tulo 

sekä siihen sisältyvä loma-

raha ja korvaus.

Jäljennös irtisanomis- tai 

lomautusilmoituksesta.

Jäljennös työsopimuksesta.

Mikäli saat eläkettä, 

liitä mukaan myös:

Jäljennös 

eläkepäätöksestä.

Mikäli sinulla on sivutoimista yri-

tystoimintaa, liitä mukaan: 

Jäljennös viimeksi vahviste-

tusta verotuksestasi.

Mikäli olet ollut ennen työttömyyt-

tä armeijassa tai opiskelemassa:

Opiskelutodistus tai 

todistus armeijasta.

VEROTUS

Työttömyyskassa saa verotiedot 

suoraan verottajalta aina vuoden 

alussa. Palkkaa varten annetun 

verokortin ennakonpidätysprosent-

tia korotetaan vähintään 25 pro-

senttiin ansiopäivärahaa makset-

taessa.

Voit halutessasi tilata verot-

tajalta muutosverokortin etuutta 

varten. Ansiopäivärahan ennakon-

pidätys tehdään silloin verokortin 

mukaisesti ilman prosentin  

korottamista.

Jos joudut 
työttömäksi 
tai lomautetuksi

X

X

X

X

X

kautta päätoimisesti työttömyystur-

van turvin ilman, että TE-toimisto 

arvioi, edistävätkö opinnot työllisty-

mistä ja voidaanko niitä tukea työt-

tömyysturvalla.

• Ammatilliseen koulutukseen 

tulee tuhannen opiskelijavuoden 

verran lisäpaikkoja. Paikat kohden-

netaan eritoten työttömille ja työt-

tömyysuhan alaisille nuorille.

• Vaikeassa asemassa olevien 

nuorten opiskelua ja työllistymistä 

edistetään sillä, että he voivat saa-

da ammatillista kuntoutusta ilman 

sairausdiagnoosia. Kuntoutuspal-

veluissa keskitytään henkilökohtai-

seen tukeen ja valmennukseen.

• Alle 30-vuotiaille tarjotaan 

määräaikaishaastattelujen yhtey-

dessä enenevässä määrin palkkatu-

kea. Nuoria ohjataan TE-toimistois-

ta yksityisten palveluntuottajien pa-

keille, joille maksetaan tuloskorva-

usta nuoren etenemisestä koulu-

tukseen tai työhön. 

tipalvelua, rekisteröidy antamalla 

käyttäjätunnukseksi henkilötunnuk-

sesi ja salasanaksi postinumerosi. 

Tällöin palvelu antaa sinulle uuden 

käyttäjätunnuksen ja pyytää vaihta-

maan salasanan.

Muuten käyttäjätunnus on jä-

sennumerosi. Uudessa sähköisessä 

asiointipalvelussa voit kirjautua 

myös sähköpostiosoitteellasi, jos 

se on rekisteröity tietoihisi.

Jos vaihdat uudessa palvelus-

sa salasanan ja päätät kuitenkin 

palata käyttämään vanhaa palve-

lua, sinun tulee vaihtaa salasana 

uudelleen vanhassa palvelussa. 

Salasanan vaihto uudessa palve-

lussa ei muuta sitä vanhaan pal-

veluun.

Uudessa asiointipalvelussa 

asiointikieli on toistaiseksi suo-

mi. Ruotsin- ja englanninkieli-

set palvelut julkaistaan myöhem-

min.  

Missä vaiheessa hakemuksesi käsittely on?
Ajantasaisesta tilanteesta tiedotamme osoitteessa:

www.sahkoliitto.fi/tyottomyyskassa

Sähköisen asiointipalvelun linkki vie sivulle, jossa 

voit valita uuden tai vanhan sähköisen asiointipal-

velun. Uusi palvelu on oletuksena sinisellä.

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

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 

kuin tullessasi.

Kurssilta saat eväitä urakkamääräyskurssille ja urakkalaskentakurssille.

Käymme läpi mm. seuraavia asioita:

 asennustavat ja alustat

 urakkahinnoittelun osiot sarakkeittain/riveittäin

 urakkahinnoittelukerroin

 laskentaesimerkkejä

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.

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

KURSSIT

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT TUTUIKSI -kurssi
27.–28.10.2017 Tampere
Tule mukaan kaikille sähköliittolaisille tarkoitettuun tilaisuuteen, mukaan kutsumme var-

sinkin liittomme nuoret ja uudet jäsenet.

 Miksi ay-liike perustettiin?

 Tunnetko sen saavutukset?

 Mihin sitä tarvitaan?

 Miten ay-liike on muuttanut maailmaa?

 Miten vaikutamme yhdessä?

Näihin ja moniin muihin kysymyksiin etsitään yhdessä vastauksia Työelämän pelisäännöt 

tutuiksi -kurssilla.

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

Kouluttajana toimii koulutussuunnittelija Ari Näätsaari, yhteisöpedagogi, AMK

Sähköliitto korvaa osanottajille kurssin aikana majoituksen, ruokailut sekä matkakulut, 

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

sä 0,23 €/km.

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 13.10.2017 

tiina.makkyla@sahkoliitto.fi  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

• tilaajan ja pääurakoitsijan vastuu työsuojelussa

•Sähköliiton ajankohtaiset asiat.

Päivien tavoitteena on tuottaa hyviä malleja ja käytäntöjä työsuojeluyhteistoiminnan 

rakentamiseksi työpaikoille.

Lisäksi pidämme huolta omasta jaksamisestamme allasliikunnan ja sauvakävelyn 

muodossa.

Sähköliitto korvaa osanottajille kurssin aikana majoituksen, ruokailut sekä matkakulut 

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

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

Ajankohtaispäiville tulee ilmoittautua 13.10.2017 mennessä 

tiina.makkyla@sahkoliitto.fi tai 050 409 8469.

SAK julistaa haettavaksi vuoden 2017 Duunari-stipen-

din työelämän nuorelle osaajalle, joka on esimerkillisel-

lä aktiivisuudellaan osoittanut duunarihenkeä ja nos-

tanut oman alansa ammatillista arvostusta. Stipendi 

on tuhannen euron suuruinen, ja se luovutetaan SAK:n 

edustajiston kokouksessa 23. marraskuuta.

Stipendin saaja on:

 hankkinut oman alansa ammattitutkinnon

 ylpeä omasta ammatistaan

 toiminut omalla esimerkillään alansa arvostuksen 

 nostamiseksi

 toiminut aktiivisesti esimerkiksi ammattiyhdistys- 

 liikkeessä, opiskelijajärjestössä tai oman 

 työpaikkansa luottamustehtävissä tai muuten 

 osoittanut yhteiskunnallista aktiivisuutta

 edistänyt ammatillista järjestäytymistä

Onko sinulla mielessä hyvä ehdokas? Toimita vapaa-

muotoinen ehdotus perusteluineen 13.10.2017 kello 

16 mennessä osoitteella SAK ry, Duunari-stipendi/ 

Annika Lehtovuori, PL 157, 00521 Helsinki tai  

annika.lehtovuori@sak.fi.

Ehdotuksesta tulee ilmetä ehdokkaan nimi, ikä, tut-

kinto ja/tai ammatti, kotipaikka, työpaikka, ammatti-

liitto sekä mahdolliset luottamustoimet tai muu aktii-

visuus.

EHDOTA DUUNARI-STIPENDIN SAAJAA!

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN KURSSI
Kurssi on tarkoitettu kaikille sähköistys- ja sähköasennusalan jäsenille Pohjois-Suomes-

sa. Henkilökohtainen tieto työehtosopimuksen määräyksistä antaa parhaat edellytykset 

hyvän edunvalvonnan hoitamiseen.

URAKKALASKENTA-KURSSI
14.–15.10.2017 Hotel Scandic, Oulu
Kurssi painottuu työehtosopimusten mukaisten urakkatöiden laskemiseen

Hakuaika päättyy 29.9.2017 

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

Sähköliitto maksaa kurssin aikana majoituksen, ohjelmaan merkityt ruokailut sekä mat-

kakulut, mikäli niitä syntyy, kotipaikkaa lähinnä olevalle kurssipaikalle. Matkakulut kor-

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

Tutustu myös muuhun Sähköliiton koulutustarjontaan www.sahkoliitto.fi

SAK:n järjestämän Tulevaisuus tä-

nään -keskustelutapahtuman ohjel-

ma ja puhujat on julkistettu. 7. lo-

kakuuta Marina Congress Centeris-

sä Helsingissä äänessä ovat muun 

muassa SAK:n puheenjohtaja Jark-

ko Eloranta, Vasemmistoliiton pu-

heenjohtaja Li Andersson, valta-

kunnansovittelija Minna Helle, No-

kia Oyj:n hallituksen puheenjohtaja 

Risto Siilasmaa ja toimittaja, tv-kas-

vo Riku Rantala.

Kahdeksan keskustelutilaisuut-

TULEVAISUUS TÄNÄÄN 
-OHJELMA JULKISTETTU

ta sisältävä tapahtuma on kaikille 

avoin ja maksuton. Ovet avautuvat 

kello 9, ja ensimmäinen seminaari 

alkaa kello 9.30.

Keskustelutilaisuuksien aihei-

ta ovat muun muassa Työelämän ih-

misoikeudet, Irti sukupuolittuneista 

työmarkkinoista sekä Sanelusta so-

pimiseen. Tapahtuma päättyy Koh-

ti luottamusyhteiskuntaa -teemaan 

kello 15–16.

Lue lisää: www.sak.fi  > Ajankoh-

taista > Tapahtumat
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amiedu.fi

Asiakaspalvelu 
puh. 010 80 80 90 

asiakaspalvelu@amiedu.fi
Valimotie 8, 00380 Helsinki

Vaikuttavaa osaamista

SÄHKÖALAN KOULUTUKSET
– VAHVISTA JA YLLÄPIDÄ HENKILÖSTÖSI OSAAMISTA 

•  SFS 6002Si Sähkötyöturvallisuus sähkötiloissa 
työskenteleville verkkokoulutuksena  
– tietopuolinen opastus

•  SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset  
– standardin muutokset 

• Antennijärjestelmät 
•  CADS (sähkö) perusteet 
•  ESD-suojaus 
•  Käyttöönottotarkastusmittaus SFS 6000 

(pienjännitelaitteistot) 
•  Käyttöönottotarkastusmittaus SFS EN 60204 

(konestandardin mukainen) 
•  Logiikka Siemens S7-300 
• Palovaroitin- ja paloilmoitinjärjestelmät 

• Piirikaavioiden lukeminen 
•  Sähkölaitteistojen lämpökamerakuvaus 
•  Taajuusmuuttajakäytön käyttöönotto  

sähköasentajille 
•  Valokuituhitsauskoulutus 
•  Yleiskaapelointi-koulutus
•  Jännitetyökoulutus pienjännitelaitteistoissa  

ja -kojeistoissa työskenteleville 
•  Suomen sähköalan lainsäädännön  

keskeiset muutokset 
•  Sähkön ABC – sähköalan perustietoutta  

asiakaspalvelussa toimiville

• Sähköasennus- ja sähköurakointipalvelut 

Toteutamme myös yrityskohtaisia koulutuksia – kysy lisää!

LUE LISÄÄ JA  
ILMOITTAUDU 
amiedu.fi/koulutushaku
Tutustu myös muihin sähköalan koulutuksiin.

Tiedustelut:  
Koulutuspäällikkö Marja-Leena Räsänen
marja-leena.rasanen@amiedu.fi
puh. 020 7461 422

Tiiminvetäjä Kai Hämäläinen
kai.hamalainen@amiedu.fi
puh. 020 7461 300

SFS 6002 SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS 

Sähkötyöturvallisuusstandardi SFS 6002 sisältää sähkötöiden 
turvallista tekemistä koskevat perusohjeet ja  
turvallisuusvaatimukset. 

Verkkokoulutuksessa käydään läpi standardin sisältö sekä sähkötöitä 
koskevat kansalliset säädökset. 

Kurssi on jaoteltu kymmeneen osioon. Voit suorittaa osion kerrallaan, 
silloin kun sinulle sopii. Kurssin suoritusaikaa sinulla on kuukausi. 

Suoritettuasi kaikki opiskeluosat pääset suorittamaan kokeen, jonka  
läpäistyäsi voit tulostaa pdf-muotoisen todistuksen. 

Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy:n myöntämä sähkötyöturvallisuus- 
kortti lähetetään sinulle postitse.

Verkkokurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat opiskella standar-
din mukaiset asiat itsenäisesti ja helposti milloin vain.

Koulutus on uusittava siten, että koulutusten  
väli on enintään 5 vuotta.

Kurssin hinta  304,50 e + alv.

SFS 6002 SÄKERHETEN VID ELARBETEN
Elarbetssäkerhetsstandarden SFS 6002 innehåller grundanvisningar  
samt säkerhetskrav gällande säkert utförande av elarbeten. 

I nätkursen behandlas standardens innehåll samt nationella  
bestämmelserna gällande elarbeten. 

Pris 304,50 e + moms.

Mera information: http://kauppa.sahkoinfo.fi/verkkokurssit

SFS 6002 ELECTRICAL SAFETY
The Electrical Safety Standard SFS 6002 contains the basic  
principles concerning safe electrical work and the safety  
requirements. 

The web course will go through the content of the standard and 
the national regulations concerning electrical work. 

Price  304,50 e + vat.

More information: http://kauppa.sahkoinfo.fi/verkkokurssit

Huom!
Kun suorittaa  

kurssin omalla ajalla,  
tulee osa Kikyn työajan  

pidennyksestä  
hoidettua!

ilmoittaudu
http://kauppa. 

sahkoinfo.fi/kurssit
tilaukset@sahkoinfo.fi

09 5476 1422

Sähköinfon verkkokursseja
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132 Pietarsaaren sähkötyöväen 

ammattiosasto

Syys/vuosikokous pe 27.10.2017 

klo 18 Paviksessa, Paviksentie 2, 

68600 Pietarsaari. Lisäksi ohjel-

maan kuuluu ruokailu ja sauna; oma 

pyyhe mukaan. Ilm. viimeistään 

13.10. puh. 050 560 0297 tai 050 

390 1480.

177 Kiskoliikenteen sähkö-, tietolii-

kenne- ja turvalaiteammattilaiset ry

Syyskokous Viking Linen M/S Vi-

king Gracella su 26.11.2017 klo 

10. Lähtö Turusta la 25.11. klo 

20.55 ja paluu Turkuun su 26.11. 

klo 19.50. Ilmoittautumismaksu 20 

€; summa palautetaan lippujenja-

on yhteydessä arvokuponkeina. Puo-

lison hinta 60 €, jota ei palauteta. 

Hintaan sisältyy B-luokan kahden 

hengen hytti (yhden hengen hytti 20 

€:n lisämaksulla), meriaamiainen, 

kokoustiloissa ennen kokousta kah-

vi/tee ja hedelmiä, joulubuffet-lou-

nas 26.11. ruokajuomineen ja nel-

jä arvokuponkia 5 €/kpl. Ilm. 6.11. 

mennessä joko osaston kotisivuston 

jäsensivun kautta tai sähköpostilla 

suoraan osaston toimitsijalle  

jukka.parviainen50@gmail.com.  

Ilmoitathan nimesi, syntymäaika-

si ja samalla toiveesi hyttikave-

rista. Ennakkomaksu osaston ti-

lille FI54 4309 2220 1416 63, 

viestikenttään nimet, joita maksu 

koskee.

OSASTOT TOIMIVAT Seuraava Vasama ilmestyy 19.10.2017. Siihen tarkoitetut osastojen ilmoitukset pyydämme toimittamaan 
maanantaihin 9.10.2017 kello 15.00 mennessä. Tällä välin päivitämme saapuneita ilmoituksia liiton  
kotisivuille. 

HELPOIMMIN ILMOITAT NETIN KAUTTA
Ilmoitukset Osastot toimivat -palstalle kulkevat helpoimmin Sähkölii-

ton nettisivuilla olevan lomakkeen välityksellä. Sinun ei tarvitse kuin 

klikata osastosi nimeä alasvetovalikosta, kirjoittaa ilmoituksen teksti 

tyhjään kenttään ja jättää yhteystietosi.

Saat vastausviestin, joka kertoo, että ilmoitus on päivitetty koti-

sivuille ja milloin ilmestyvässä Vasamassa ilmoitus ilmestyy.

www.sahkoliitto.fi > Jäsenpalvelut > 

Osastot toimivat > Ilmoita tapahtumasta

018 Hämeenlinnan 

Sähkötyöntekijät ry

Sääntömääräinen syyskokous ke 

8.11.2017 klo 17 toimistolla Arvi 

Karistonkatu 3 A 8. Tervetuloa!

Maailman hauskimman miehen 

Ismo Leikolan No niin -show su 

19.11. klo 18 Hämeenlinnan Ver-

katehtaalla. Lippuja varattuna ra-

joitetusti. Omavastuu 10 €/hlö, 

joka maksetaan 3.11. mennessä 

tilille FI39 5680 0020 1979 80 

viitteellä 8400. Ilm. 3.11. men-

nessä rauno.vuorinen@ssab.com 

tai 040 522 3628.

Pikkujoulut la 16.12. klo 17 

Eräs-Teatterissa. Paikkoja rajoi-

tetusti. Lisätiedot ja ilm. rauno.

vuorinen@ssab.com tai 040 522 

3628.

Hämeenlinnan Sähkötyönteki-

jät ja Aulangon kylpylä jatkavat yh-

teistyösopimustaan vuodelle 2018. 

Aulanko tarjoaa jäsenillemme per-

heineen kylpylälippuja hintaan 10 

€/aikuinen ja 6 €/lapsi. Edun max 

henkilömäärä kerrallaan 5 hlöä. 

Tunnistautuminen tapahtuu Sähkö-

liiton jäsenkortilla.

022 Lappeenrannan Seudun 

Sähköalantyöntekijät ry

Pikkujouluristeily la–su 2.–3.12. 

Tallinnaan. Yöpyminen Park Inn 

by Radisson Meriton -hotellissa 2 

hengen huoneissa ja ruokailu lai-

valla menomatkalla kuuluvat hin-

taan. Omavastuuosuus on 50 €/

henkilö ja on avec. Paikat jaetaan 

ilmoittautumisjärjestyksen mu-

kaan; paikkoja on 58. Matkalle tar-

vitaan virallinen henkilöllisyys-

todistus, esim. passi, ei ajokortti. 

Ilmoittautuneille postitetaan mak-

sutiedot ja aikataulu. Alaikäraja on 

18 v. Sitovat ilm. 8.10. mennes-

sä. Ilmoittaudu 22.9. klo 00.00 

alkaen Sami Hämäläiselle: teksti-

viesti puh. 040 575 9929, e-mail 

sami73.hamalainen@gmail.com.

039 Tietoliikenne- ja Informaatio-

tekniikka os. 039

Pikkujoulumatka Tallinnaan: läh-

tö Helsingistä Viking Linen termi-

naalista Katajanokalta la 2.12. klo 

11.30 ja paluu su 3.12. klo 19 Hel-

sinkiin. Lisätietoja ja sitovat ilm. 

23.10. mennessä Jukka Johans-

sonille puh. 050 525 0043 tai  

jukka.johansson@fi.relacom.com. 

043 Porvoon Sähkötyöntekijät ry 

Kuukausikokoukset: to 12.10, to 

9.11 syyskokous alk. klo 18 Raksan 

toimistolla, Sibeliusbulevardi 36, 

Porvoo. Kaikki jäsenet ja luottamus-

henkilöt ovat tervetulleita osaston 

kokouksiin/toimintaan. 

Osaston 60-vuotisjuhlaillallinen 

Porvoon Taidetehtaan tehdashallissa 

pe 20.10. klo 18 alkaen, Läntinen 

Aleksanterinkatu 1, Porvoo. Sisään-

käynti pääovesta. Ilm. sihteeri Heik-

ki Mattilalle 1.10. mennessä arki-ilt 

puh. 040 525 8069.

049 Helsingin Sähköalan-

työntekijät ry

Eläkeläisten ja työttömien jaoston 

kokous ma 9.10. klo 10 osaston toi-

mistolla Paasivuorenkatu 2 C. Kah-

vitarjoilu ennen kokousta. Tervetu-

loa!

Sääntömääräinen syyskokous pe 

10.11.2017 klo 17 Kirjantalolla, 

Kirjatyöntekijänkatu 10 B, Helsinki. 

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 

määräämät asiat. Kahvitarjoilu. Ter-

vetuloa vaikuttamaan! – Hallitus

055 Riihimäen Sähköalojen 

ammattiosasto ry

Sääntömääräinen syyskokous Ra-

vintola Asema X:ssä Riihimäellä ti 

14.11.2017 kello 18 alkaen. Koko-

uksessa käsitellään sääntömääräiset 

asiat. Osasto tarjoaa iltapalan. 

– Hallitus

058 Joensuun Sähköalan-

työntekijät ry

Hohtokeilaus-ilta Cosmic-viihdekei-

lahallissa Joensuussa pe 13.10. klo 

18. Tarjolla rentouttavaa yhdessäoloa 

ja virvokkeita. Ilm. Kari Heinoselle to 

5.10. mennessä p. 050 454 7319.

077 Savonlinnan ja Lähiympäristön 

Sähkömiehet ry

Lokakuun kuukausikokous pe 20.10. 

klo 18 alkaen Harjunportin pihapii-

ristä löytyvässä ylähuoneistossa, Tuu-

naansaarentie 2, 58450 Punkaharju. 

Asioina ajankohtaiset asiat. Tervetu-

loa! – Hallitus

100 Järvenpään Sähköalan-

työntekijät ry 

Syyskokous pe 3.11.2017 klo 18 

Cantina Zapatassa (4. krs kokousti-

lat), Mannilantie 44, Järvenpää. Kä-

sitellään sääntöjen määräämät asi-

at. Ruokailu virvokkeineen kokouk-

sen jälkeen.

UUSI JÄSEN-
TAPAHTUMA VIE 
MERILLE
Marraskuussa kokoontuva Säh-

köliiton edustajisto saa päätet-

täväkseen uudenlaisen, mah-

dollisesti vuosittain toistuvan 

jäsentapahtuman järjestämi-

sen. Tapahtuma toteutettaisiin 

ainakin ensimmäisellä kerralla 

jäsenristeilynä Helsingistä Tal-

linnaan 7.–8. huhtikuuta.

Risteily on suunnattu en-

sisijaisesti ammattiosastojen 

sopimusalajäsenille, ja osas-

tot ovat saaneet alustavaa tie-

toa tapahtumasta Sähköliiton 

viimeisimmässä osastotiedot-

teessa. 

Liitto vastaisi kaikille suun-

natusta yhteisestä ohjelmasta 

ja sen kustannuksista. Osastot 

voisivat omilla päätöksillään 

osallistua jäsentensä kulujen 

kattamiseen.

Tiedot ilmoittautumisesta ja 

ohjelmasta täsmentyvät edus-

tajiston kokouksen jälkeen.
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Sähköliiton osastojen keskuudes-

ta löytyy sellainenkin harvinai-

suus, joka täyttää peräti 73 vuot-

ta. Vaasan Sähkömiehet ry:n merkki-

päivä on marraskuussa, jolloin alku-

jaan Vaasan Sähkömiesten Ammatti-

osasto syntyi sodanjälkeisessä Suo-

messa.

Jotta osasto 166:n historia ei oli-

si aivan yksioikoinen, se on vuosi-

kymmenten mittaan ollut myös 132 

ja 471, ensimmäinen Metalliliiton 

jäsenenä ja toinen Rakennusliiton. 

Sähköliiton osastona se on toiminut 

kuitenkin kohta jo 46 vuotta. Saman 

verran aikaa osastolla on ollut nykyi-

nen nimensä.

Mitä kuuluu Vaasan seudulle juu-

ri nyt?

– Työtilanne on tällä hetkellä seu-

dulla hyvä. Osastomme on saanut 

uusia luottamusmiehiä yrityksiin, 

mikä on helpottanut asioiden hoita-

mista. Ongelmana alueella on työ-

maasopimuksien tekeminen ja sii-

tä johtuva TES:n mukainen ansiota-

so. Osastomme haaste onkin valvoa 

TES:n noudattamista, summaa osas-

ton puheenjohtaja Pasi Karhunmaa.

TYÖKAVERIT VETÄVÄT MUKAAN

291 jäsenen osasto toimii kaksikie-

lisellä alueella. Hallituksessa onkin 

aina mukana jäseniä, jotka puhuvat 

sekä suomea että ruotsia, että kaikki 

saavat tietoa omalla äidinkielellään. 

Vaasan seudulla vaikuttaa myös toi-

nen Sähköliiton osasto, jonka kanssa 

vaihdetaan kuulumisia.

Vaasan Sähkömiesten jäsenmää-

rän kehitys on viime vuodet ollut 

hieman laskusuunnassa. Uusia jäse-

niä on tullut mukaan, kun opiskelija-

jäsenistä tulee sopimusalajäseniä.

– Luottamusmiehet ja muut osas-

toaktiivit ovat myös saaneet värvät-

Osastolla 166 oli kattavin edustus Ammattiosastot yhdessä -tapahtumassa. Mukana olivat taloudenhoitaja 

Markku Kristo, Erkki Hakala, puheenjohtaja Pasi Karhunmaa, sihteeri Heikki Alakoski ja pääluottamusmies Jukka Räisänen.

tyä uusia jäseniä. Määrä voi nousta, 

jos uusia työhuonekuntia pystyttäi-

siin perustamaan ja luottamusmie-

hiä päästäisiin valitsemaan, mutta 

yhtä hyvin se voi laskeakin. 

– Vaasan seudulla Sähköliiton 

uusi järjestämistyö tuskin onnistuu, 

koska täällä on paljon pieniä asen-

nusfirmoja eikä meillä ole saman-

laisia valtuuksia kuin toimitsijoilla. 

Me jäsenet emme voi ottaa toimitsi-

joiden töitä hoitaaksemme, osaston 

hallitus toteaa.

Puheenjohtaja itse myöntää ole-

vansa todiste siitä, miten työkaverit 

vetävät mukaan liiton ja osaston toi-

mintaan.

– Jäsenyys oli jotenkin itsestään-

selvyys, kun tiesi, mitä etua ja hyö-

tyä siitä on. Osaltaan sekin vaikut-

ti, että silloisen firman asentajat oli-

vat sataprosenttisesti järjestäytynei-

tä. Osaston kokouksiin ja muihin ta-

pahtumiin oli helppo lähteä muiden 

työkavereiden mukana, Pasi Karhun-

maa perustelee.

Vaasan Sähkömiehet painii saman 

kysymyksen kanssa kuin moni muu-

kin osasto: miten saada jäsenet ak-

tiivisesti mukaan toimintaan. Selvää 

kuitenkin on, että liittoa, osastoja ja 

ammattijärjestöjä tarvitaan.

– Puolustamaan ja parantamaan 

jäsenten etuja, hallitus täsmentää 

ja toivoo, että Sähköliitto näkyisi 

enemmän myös Vaasassa. 

Ihan omanlaisensa 166
 TEKSTI  JA KUVA:  MINNA JÄRVENPÄÄ

Sähköliiton historian viimei-

nen taloudenhoitaja-nimikkeel-

lä työskennellyt työntekijä Rauno 

Saarelainen kuoli 7. elokuuta Tam-

pereella. Hän oli syntynyt vuonna 

1933 Muuruvedellä Savossa ja ehti 

viettää tämän vuoden toukokuussa 

84-vuotispäiväänsä.

Merkonomiksi opiskellut Saare-

lainen valittiin liiton taloudenhoi-

tajaksi vuonna 1982. Hän vaihtoi 

tehtävään Tampereen Työväen Sa-

nomalehti Oy:n konttoripäällikön 

paikalta. Tätä ennen hän oli työs-

kennellyt muun muassa Osuusliike 

Varman toimitusjohtajana.

Talousyksikön lisäksi hän johti 

myös Sähköliiton työttömyyskassaa 

ja kiinteistöhoitoa ja toimi henkilös-

töpäällikkönä.

Saarelaisen kymmenvuotiskau-

della rakennettiin liiton nykyinen 

toimitalo Tampereen Aleksanterin-

kadulle. Sähkötalo valmistui vuoden 

1988 lopulla.

Rauno Saarelainen jäi Sähkölii-

tosta eläkkeelle vuonna 1992, min-

kä jälkeen hän ehti keskittyä rakkai-

siin harrastuksiinsa keilaamiseen ja 

golfaamiseen sekä Tampereen Kau-

pin metsissä lenkkeilemiseen. Eläk-

keellejäännin yhteydessä hän lupa-

si vaimolleen Annelille, ettei tämän 

tarvitse enää kotona imuroida. Lu-

paus piti: mies hoiti imuroimisen 

vastedes.

Kielten opiskeleminen kiinnos-

ti Saarelaista nuoruusvuosien keski-

koulun ja kauppaoppilaitoksen jäl-

keenkin. Golf vei pariskuntaa ympä-

ri maailmaa, ja siellä olivat englan-

nin ja espanjan taidot tarpeen. Nii-

tä hän opiskeli aikuisena, kouluai-

koina puolestaan saksaa.

Aivan läheisimmät ystävät tun-

sivat Saarelaisen lempinimellä 

”Rane”. Luonteeltaan hän oli poik-

keus puheliaiden savolaisten jou-

kossa: enemmän syrjäänvetäytyvä 

kuin seurueen keskipiste. 

Rauno ja Anneli Saarelaisen per-

heeseen syntyi kaksi tytärtä, jotka 

tekivät heistä neljän lapsen isovan-

hempia. Rauno Saarelainen kerkisi 

nauttia vielä isoukin roolistaan nuo-

rimman sukupolven parivuotiaan ja 

alle vuoden ikäisen seurassa.

In memoriam: Rauno Saarelainen

 TEKSTI :  MINNA JÄRVENPÄÄ

K
uva: Vasam

an arkisto
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ELLEDNINGEN

Nu är sommaren slut och får 

vi hoppas på en solig höst. 

Många förbundsmedlemmar har 

inlett hösten i bär- och svampsko-

gen, och en del har säkert också 

hittat tranbär. Vi hoppas att alla 

kopplat av och samlat krafter inför 

hösten och vintern. Sommarvädret 

var mycket omväxlande, det finns 

de som tycker att det inte blev nå-

gon sommar alls. Den finska som-

maren är nyckfull, men vi ska 

ändå vara glada att vi inte drab-

bas av väderkatastrofer som till 

exempel orkanen Irmas förfärande 

framfart i Florida och Karibien.

Vi har det första halvåret bak-

om oss och de nya vindarna i 

Elektrikerförbundet börjar små-

ningom ge resultat. Den långvari-

ga negativa trenden med sjunkan-

de antal medlemmar har avstan-

nat.  Vi hoppas att kurvan åter sti-

ger till följd av våra åtgärder.  Un-

der sommaren sjönk arbetslöshe-

ten till den lägsta nivån på flera 

år, och även förbundets ekonomi 

är i relativt gott skick. Alla dessa 

positiva budskap ger oss möjlig-

het att bygga upp ett ännu starka-

re Elektrikerförbund både när det 

gäller intressebevakning och orga-

nisation. 

Evenemanget Fackavdelningar-

na tillsammans firades i Aulankos 

sköna omgivning i Tavastehus den 

2–3 september under temat orga-

niseringsarbete. Glädjande många 

fackavdelnings- och arbetsplats-

aktiva deltog i evenemanget. Ex-

perter från Arbetarnas Bildnings-

förbund inledde med organise-

ringsarbetets innehåll och syften, 

olika grupper diskuterade frågorna 

och en livlig debatt fördes om or-

ganiseringsarbetets betydelse. Jag 

vill tacka alla deltagare för er ak-

tivitet och hoppas att diskussio-

nerna fortsätter i fackavdelningar-

na och på arbetsplatserna. Fram-

över kommer Elektrikerförbundets 

egentliga modell för organiserings-

arbetet att byggas upp i organisa-

tionsteam och i direktionen.

Den förnyade lagen om yrkes-

utbildning, som träder i kraft näs-

ta år, leder till stora förändring-

ar i utbildningens struktur jämfört 

med dagsläget. Utbildningen indi-

vidualiseras och undervisningens 

tyngdpunkt förflyttas allt mer till 

arbetsplatserna. Vi på Elektriker-

förbundet, liksom även på företa-

gen, är oroade över i hur hög grad 

den nya lagen kan garantera till-

räcklig tillgång på yrkeskunskap 

för olika yrken i elbranschen.  Alla 

oroar sig över hur väl företagen i 

elbranschen kommer att kunna 

infria de förväntade tilläggssats-

ningarna på undervisningen en-

ligt elevernas läroplan, och huru-

vida eleverna får tillräckliga kun-

skaper och färdigheter genom un-

dervisningen på arbetsplatserna.   

Bakgrunden till utbildningsrefor-

men är naturligtvis att utveckla 

utbildningen, men den bakomlig-

gande orsaken är den nuvarande 

regeringens massiva nedskärning-

ar i utbildningskostnaderna. Det-

ta kastar en dyster skugga över ut-

vecklandet av finländsk yrkeskun-

skap och konkurrenskraft. 

Under budgetmanglingen i höst 

beslutade Finlands regering om 

en inkomstskattelättnad på 270 

miljoner euro. Med skattelättna-

derna kompenseras höjningar-

na av arbetstagarnas socialförsäk-

ringspremier, och därtill sänktes 

bilskatten.  Sedan skärpte reger-

ingen beskattningen av alkohol, 

tobak och energi. Hushåll med ol-

jevärme får se sina uppvärmnings-

räkningar stiga.  Det positiva med 

budgeten är möjligheten för ar-

betslösa att komplettera sina yr-

keskunskaper med en sex måna-

der lång utbildning och samti-

digt få arbetslöshetsunderstöd un-

der utbildningstiden. Det centrala 

innehållet i budgetdiskussionerna 

är lättnader i inkomstbeskattning-

en och skärpta indirekta skatter.

Lägre inkomstbeskattning ger 

oss bestämda ramar för kollektiv-

avtalsförhandlingarna som inleds 

nu i höst. Förväntningarna på hö-

gre realinkomster för finländska 

arbetstagare läggs på fackförbun-

den och de kommande förhand-

lingarna. Den positiva konjunktu-

ren skapar givetvis bättre förut-

sättningar efter flera års negati-

va lösningar i praktiken.  På sitt 

möte i september beslutade Elek-

trikerförbundets styrelse att avstå 

från förlängd arbetstid som avta-

lats under de föregående förhand-

lingarna, och återgå till den tidi-

gare arbetstiden.

Teknologiindustrin har varit kax-

ig mot Elektrikerförbundet hela 

året, arbetsgivarförbundet stäm-

de bestämmelsen om den all-

mänt bindande verkan hos Elek-

trifierings- och elmonteringsbran-

schens kollektivavtal, förlorade 

målet i nämnden som fastställer 

avtalens allmänt bindande verkan. 

Samma instans krävde i arbets-

domstolen att det polska företaget 

Elektrobudowa SA:s arbetstagares 

arbeten i elbranschen på Olkiluo-

to 3 skulle ha iakttagit kollektiv-

avtalet mellan Teknologiindustrin 

och Industriförbundet (f.d. Metall-

förbundet), den s.k. gröna boken. 

Även i den här frågan fick arbets-

givarförbundet kalla handen i ar-

betsdomstolens utlåtande. I prak-

tiken vill Teknologiindustrin utvid-

ga sitt kollektivavtal gällande me-

tallarbeten att omfatta även arbe-

ten i elbranschen. Industriförbun-

det har tillsvidare gett sitt stöd till 

arbetsgivarförbundets strävanden.

I praktiken har Teknologiindu-

strin avbrutit alla diskussioner 

med Elektrikerförbundet, tillsvi-

dare har arbetsgivarförbundet inte 

meddelat om det avser att för-

handla om en fortsättning av kol-

lektivavtalet för Teknologiindu-

strins arbetstagare i elbranschen. 

Avtalet gäller omkring 2 500 el-

montörer som huvudsakligen arbe-

tar med service- och underhålls- 

uppdrag inom industrin. Elektri-

kerförbundets styrelse förhåller 

sig reserverat även till denna fråga 

och förbundet är berett att försva-

ra sina avtalsrättigheter med alla 

tillgängliga medel om arbetsgiva-

ren inte uppvisar en vilja att slu-

ta avtal.

SAULI VÄNTTI
Förbundsordförande

Positiv utveckling

Toukokuun numerossa kerrottiin 60-vuotiaan Vasaman vaiheista. Sivulla 12 oli kuva vuo-

den 1972 joulukuun lehden kannesta, ja kuvatekstissä mainittiin, ettei kannen piirtäjän 

nimeä kerrota lehdessä. Useamman vinkin perusteella piirtäjäksi jäljitettiin ”oma tyttö” 

Anitta Ylisiurunen, Sähköliiton pitkäaikainen jäsenrekisterin työntekijä, joka viimeiset työ-

vuotensa toimi myös rekisterin esimiehenä.

– Liiton silloinen puhelinalan toimitsija Antero Kiviharju pyysi piirtämään jotain, ja lo-

pulta tein vuosien 1969–73 Vasama-lehtien joulukannet. Lisäksi tein kesäpäivämainok-

sia, tekstasin onnitteluja ja muistokirjoituksia, kotoaan Tampereelta puhelimitse tavoitet-

tu Anitta kertoo.

Anitta Ylisiurunen, omaa sukua Vuorinen, työskenteli Sähköliitossa 41 vuotta ja kaksi 

kuukautta. Eläkkeelle hän jäi vuoden 2010 alusta.

– Lastenlasten kanssa olen vielä piirrellyt. He sanovat, että mummi osaa kyllä piirtää 

mutta pappa piirtää paremman hevosen! 

JOULUTAITEILIJA LÖYTYI!

Kilpailuun ovat tervetulleita kaikki ammatillisesti järjestäytyneet keilaajat, myös Suomen Keilai-
luliittoon kuulumattomat keilailun harrastajat (ei rek ). Kilpailussa noudatetaan AY-mestaruuskil-
pailujen 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 2x6-
sarjaa.
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
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Saat lisätietoja paikalliselta jälleenmyyjältäsi 
tai käy osoitteessa www.fluke.fi/t6

Jännitettä ei voi mitata 
ilman mittausjohtoja Uusi  

Fluke T6-1000 
-sähkötesteri
Mittaa jännite samalla 
tavalla kuin mittaat virran, 
kytkemättä mittausjohtoja 
jännitteeseen. FieldSense- 
tekniikan avulla näet 
jännitetason helposti 
liu'uttamalla johtimen 
avoimeen haarukkaan.1  

1 Edellyttää kapasitiivista yhteyttä maahan. 
Useimmissa tapauksissa tämä yhteys 
muodostuu käyttäjän kautta. Joissakin 
tapauksissa voi olla tarpeen muodostaa yhteys 
maahan mittausjohdon avulla.

©2017 Fluke Corporation. 60098684a-fi

Fluke. Keeping your world 
up and running.®

ähkötarvikkeet
F i nnpa r t t i a l t a
Käytä hyödyksi valttejamme:
e d u l l i s e t  h i n n a t
s u u r e t  v a r a s t o m ä ä r ä t
n o p e a t  j a  v a r m a t  t o i m i t u k s e t !
Verkkokauppa w w w. f i n n p a r t t i a . f i
Noutohall i Joutnantie 76, 25500 Perniö

Puh 02 72 72 00,  m y y n t i @ f i n n p a r t t i a . f i
petri.koskinen@finnparttia.fi
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Sievi Roller+ S3

Sievi Roller –tuoteperhe tarjoaa nopean, helpon ja mukavan 

ratkaisun. Boa®–kiristysmekanismilla ja raikkailla väreillä 

varustetut Sievi Roller –jalkineet ovat oikea valinta, kun jalkineilta 

vaaditaan ehdotonta turvallisuutta ja helppokäyttöisyyttä. 

Nopea ja entistäkin kestävämpi Boa® L6-rullamekanismi on 

perinteisiä kiinnitystapoja varmempi vaihtoehto ja uuden 

muotoilun ansiosta pitää kiinnityksen tilanteessa kuin 

tilanteessa. Pelkällä rullan pyöräytyksellä jalkineet kiristetään 

ja istuvuus säädetään sopivan jämäkäksi. Tosi helppoa ja 

huoletonta – turvallisuudesta tinkimättä.

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

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

• Päällinen kestävää nahkaa ja mikrokuitua • Hengittävä 3D-dry®-vuorimateriaali 

• Kevyt, metalliton varvassuoja • Metalliton, joustava naulaanastumissuoja 

• Öljyä ja kemikaaleja kestävät pohjat • Antistaattinen ja ESD • Suomessa tehty

Kiristysmekanismi
• Vapauta nauhoitus nostamalla rullaa
• Lukitse mekanismi painamalla rulla alas
• Kiristä nauhoitus pyöräyttämällä rullaa

Uudistunut

Sievi Roller 
– nopeat pukea, helpot säätää
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