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Hyödynnä
JÄSENETUSI HENKIVAKUUTUKSESSA
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

ä
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JÄSENETUSI
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henkivakuutuskuntoon.fi
*Suomen edullisimman henkivakuutuksen (Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE:n tekemä hintavertailu 9/2016) järjestöjäsenille
myöntää Suomen vanhin henkivakuutusyhtiö,
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva.

SÄHKÖJOHTO

VASAMA 9
Kannen kuvassa Sähköliiton teknologiateollisuuden alan neuvottelukunta valtakunnansovittelijan toimiston edessä, vasemmalta Niilo Ojala, Kari Vinnari, Hannu Luukkonen, Sauli Väntti, Jari Korpela ja Mikko Korpinen.
Kuva: Emmi Kallio

Teknologiateollisuuden tessistä
sähköalan sovitteluratkaisuun

S

ähköliitto on viime viikot

teyshenkilöitä. Sähköliiton jäsenet

kuitenkin oma tärkeä roolinsa eri-

nologiateollisuuden sopimusalal-

patsastellut julkisuuden

teknologiateollisuuden työpaikoil-

mielisyysasioiden käsittelyssä, pai-

la (013) työskenteleviä Sähkölii-

valokeilassa. Sähköliiton ja

la olisivat jääneet ilman minkään-

kallisissa palkkaratkaisuissa ja pai-

ton jäseniä, joiden työsuhteen eh-

Teknologiateollisuuden välinen työ-

laista edustajaa, ellei tätä ratkai-

kallisessa sopimisessa.

dot määräytyivät aiemmin tekno-

riita kärjistyi, kun Teknologiateolli-

sua olisi tehty. Yhteyshenkilöjär-

suus ja Teollisuusliitto laajensivat

jestelyn kautta varmistamme osal-
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välisensä Teknologiateollisuuden

tamme sähköalan työntekijöiden

työehtosopimuksen soveltamisalan

työehdot, ansiotason ja edustuk-

Teknologiateollisuuden yrityksis-

koskemaan myös jäsenyrityksis-

sellisuuden. Työehdot ja ansiota-

sä työskentelevien sopimusalan

tokunta esitti tehtyä sopimusta yk-

sä tehtävät sähköalan työt. Tämän

so eivät siis tule heikkenemään tä-

(013) liiton jäsenten työsuhteissa

simielisesti hallituksen hyväksyttä-

lisäksi sopimukseen sisällytettiin

män muutoksen myötä. Työehtoso-

sovelletaan jatkossa Teknologiate-

väksi, ja hallitus niin ikään hyväk-

rinnakkaissopimuskielto.

pimuksen väri muuttui vihreäksi,

ollisuuden työehtosopimusta. Ky-

syi sopimuksen yksimielisesti.

mutta sisältö ei muuttunut.

seinen työehtosopimus sähköalan

Käytännössä tämä tarkoittaa
sitä, että Sähköliiton teknologiate-

Sähköalan työntekijöiden edun-

logiateollisuuden sähköalan työn  

tekijöiden työehtosopimuksen perustella.
Teollisuuden ja erityisalojen joh-

töitä koskevan erillispöytäkirjan

  

ollisuuden sähköalan työntekijöi-

valvonta perustuu jatkossa yhteys-

kanssa on täysin sama kuin aiem-

den työehtosopimusta (punainen

henkilön ja työpaikan pääluot-

pi punainen kirja pois lukien säh-

Sähköliitto kiittää jäseniään uhrau-

kirja) ei voitu sopia, koska se olisi

tamusmiehen yhteistyöhön sekä

köalan pääluottamusmiestä koske-

tuvasta ja yhteisöllisestä toimin-

Palkansaajalehdet –
Löntagartidningar
PALE ry:n jäsen

vastoin rinnakkaissopimuskieltoa

Sähköliiton ja Teollisuusliiton yh-

va teksti.

nasta työehtojen puolustamisessa.

ja työehtosopimuslakia. Lain rikko-

teystyöhön. Luonnollisesti teemme

misesta tuomitaan hyvityssakkoon,

yhteistyötä myös Teknologiateolli-

tu valtakunnansovittelijan sovinto-

me jääneet täysin ilman vaikutta-

Noudatamme Julkisen sanan neuvoston määrittelemää hyvää journalistista tapaa.

ja siitä voi myös seurata merkittä-

suuden kanssa.

ehdotuksen ja liittojen (Sähköliitto,

mismahdollisuuksia teknologiate-

Teknologiateollisuus, Teollisuusliit-

ollisuudessa työskentelevien jäsentemme työ- ja muihin ehtoihin.
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33500 Tampere
Puhelin: 044 344 4414
emmi.kallio@ekamedia.net

Ilman toteutettuja toimia olisim-

viä vahingonkorvausvaateita. Tällä

Yhteyshenkilöllä on saman ta-

tavoin Sähköliitolta sulkeutui täy-

soinen työsuhdeturva kuin pääluot-

to) sovintoehdotusta täydentäväl-

sin mahdollisuus saada jatkoa pu-

tamusmiehellä oli. Hän saa tehtä-

lä sopimuksella, joka ei ole työeh-

naiselle kirjalle.

viensä hoitamiseen työstä vapau-

tosopimuksessa. Teknologiateolli-

ja erityisalojen johto- ja neuvot-

tusta sekä tarvittavat tiedot, kuten

suus ilmoitti valtakunnansovitteli-

telukunnalle, hallitukselle ja pal-

sai pääluottamusmieskin.

jan toimistolla huolehtivansa siitä,

kollisille isosta työpanoksesta, jol-

että jäsenyritykset noudattavat teh-

la teknologiateollisuudessa työs-

tyä sopimusta.

kentelevien jäsentemme oikeuksia

  

Sopimuksessa sovittiin lisäk-

Kiitokset myös liiton teollisuus-

Valtakunnansovittelijan johdol-

si ay-jäsenmaksujen perinnästä ja

la käydyissä sovitteluissa Sähkö-

Sähköliiton jäsenten oikeudesta

liiton, Teknologiateollisuuden ja

osallistua liiton hallinnon kokouk-

Teollisuusliiton välillä ratkaistiin ja

siin. Lisäksi sovittiin selvitettäväksi

sovittiin, että sähköalan pääluot-

erimielisyysasioiden käsittelyjärjes-

Valtakunnansovittelijan johdolla

SAULI VÄNTTI

tamusmiehistä tulee jatkossa yh-

tys. Sähköalan yhteyshenkilöllä on

tehty sopimus koskee siis vain tek-

Sähköliiton puheenjohtaja

Lehden tilaushinta:
30 €/vsk kotimaa
40 €/vsk ulkomaat
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Aineistot 11.12. mennessä.

Työsuhde- ja työehtosopimusasiat:
puh. 03 252 0700
Järjestämis- ja järjestötyö:
puh. 03 252 0600

Yhteyshenkilöjärjestely on sovit-

Sähköliiton teollisuuden alan neuvottelukunta kokoontui Helsingin aluetoimistolla ennen
sovitteluratkaisun allekirjoitusta. Ilmeet kertovat, että sovintoratkaisu on karvas.

puolustettiin!
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PUNAISEN KIRJAN AIKAKAUSI PÄÄTTYI

YHTEYSHENKILÖ ON TUKI



TEKSTI: MINNA JÄRVENPÄÄ



KUVAT: EMMI KALLIO JA MINNA JÄRVENPÄÄ

12.10.

17.10.

25.10.

26.10.

Sähköliitto pyytää useiden neu-

Sähköliiton hallitus päättää jättää

Teknologiateollisuus ilmoittaa, että

Sähköliitto jättää seuraavan työ-

Teknologiateollisuus ja Teolli-

vottelualoitteidensa jälkeen vielä

työtaisteluvaroituksen Teknologia-

alan työntekijöihin, myös sähköalan

taisteluvaroituksen Teknologiateol-

suusliitto ilmoittavat päässeensä

Teknologiateollisuus ry:ltä vasta-

teollisuudelle, koska vastausta vii-

työntekijöihin, sovelletaan jatkos-

lisuudelle: lakko alkaisi 10.11. ja

sopimukseen alan työehtosopi-

usta 17.10. mennessä, aikooko

meisimpään neuvottelupyyntöön

sa ns. metallin sopimusta. Asiaa on

päättyisi 27.11., ja se koskisi lä-

muksesta ja sisällyttäneensä sii-

tämä neuvotella sähköalan työn-

ei ole määräaikaan mennessä tul-

valmisteltu TES-neuvotteluissa Tek-

hes 2 500 Sähköliiton jäsentä.

hen myös sähköalan työt.

tekijöiden työehtosopimuksesta.

lut. Työtaistelu-uhka koskee noin

nologiateollisuuden ja Teollisuuslii-

Sähköliiton teollisuus- ja erityis-

tuhatta sähköliittolaista, ja lakko

ton välillä ja yhteinen näkemys on

31.10.

alojen johtokunta esittää hallituk-

kestäisi viikon alkaen 1.11. Sa-

saavutettu 19. lokakuuta.

Teknologiateollisuuden sähkö-

selle työtaisteluvalmiuden nosta-

malla ilmoitetaan koko sopimus-

Samana päivänä Sähköliitto ja

alan työntekijöiden TES päättyy.

mista teollisuuden sopimusalalla.

alaa koskevasta ylityökiellosta.

Teknologiateollisuus tapaavat valtakunnansovittelija Minna Helteen johdolla. Sovittelija ilmoittaa, ettei edellytyksiä sovulle ole.
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30.10.17

TYÖPAIKALLA

T

orjuntavoitto, sarjapaik-

työehtosopimusta. Sähköliitol-

ka, kaksijakoiset tunnelmat.

le ei jäänyt mahdollisuutta saa-

Näillä sanoilla Sähköliiton hal-

da omaa työehtosopimusta teol-

litus kuvaili tunnelmiaan hyväk-

lisuuden sähköasentajille, kos-

syessään valtakunnansovitteli-

ka työnantajaliitto ja Teollisuus-

ja Minna Helteen sovintoesityk-

liitto olivat sopineet rinnakkais-

sen ja sitä täydentävän Sähkö-

sopimuskiellosta ja sisällyttäneet

liiton, Teknologiateollisuuden ja

sähköasentajien työehdot kes-

Teollisuusliiton välisen sopimuk-

kinäiseen työehtosopimukseen-

sen teknologiateollisuuden säh-

sa. Rinnakkaissopimuskielto teki

köasentajia koskevan työriidan

juridisesti mahdottomaksi sen,

ratkaisemiseksi.

että Sähköliitto ja työnantajaliit-

– Punaisen kirjan aikakau-

to olisivat neuvotelleet enää työ-

si päättyi. Menetimme oman

ehtosopimuksesta. Työehtoso-

013-työehtosopimuksen, tiivisti

pimuslain rikkomisesta voidaan

Sähköliiton puheenjohtaja Sau-

tuomita hyvityssakkoon, ja siitä

li Väntti hallituksen kokouksen

voi myös seurata merkittäviä va-

päätteeksi 7. marraskuuta ennen

hingonkorvausvaateita.

kuin lähti ilmoittamaan sovittelijalle hyväksymisestä.
Jatkossa teollisuuden sähkö-

JATKOYHTEISTYÖSTÄ
NEUVOTTELUT LOKAKUUHUN

asentajien työsuhteissa sovel-

2019 MENNESSÄ

letaan Teollisuusliiton Teknolo-

Sähköliiton jäsenten tuen ja

giateollisuuden kanssa sopimaa

edustuksen teollisuuden työ-

Valtakunnansovittelijan toimistolla sovintoa synnyttämässä olivat (vasemmalta alkaen)
Sähköliitosta puheenjohtaja Sauli Väntti, liittosihteeri Hannu Luukkonen, teollisuus- ja
erityisalojen työehtoasiantuntija Mikko Korpinen sekä TES-neuvottelukunnan jäsenet
Kari Vinnari, Jari Korpela ja Niilo Ojala. Teknologiateollisuuden edustajat olivat (oikealta
alkaen) varatoimitusjohtaja Eeva-Liisa Inkeroinen, neuvottelujohtaja Pekka Kärkkäinen ja
työmarkkina-asiantuntija Jarmo Päivä. Pöydän päässä Teollisuusliiton varapuheenjohtaja
Turja Lehtonen (vas.) ja puheenjohtaja Riku Aalto.

1.11.

4.11.

6.11.

7.11.

8.11.

Teknologiateollisuuden sähköalan

Osapuolet tapaavat uudelleen val-

Valtakunnansovittelija antaa osa-

Sähköliitto hyväksyy valtakunnanso-

Sähköliiton työtaistelu

työntekijät ovat sopimuksettomassa

takunnansovittelijan toimistolla.

puolille lisäaikaa vastata laati-

vittelijan sovintoehdotuksen ja sitä

päättyy kello 6.

tilassa. Sähköliiton työtaistelutoi-

Sovittelija antaa yöhön jatkuvien

maansa sovintoesitykseen. Sähkö-

täydentävän Sähköliiton, Teknolo-

Liitto on menettänyt oman työ-

met alkavat kello 6. Samalla alkaa

neuvottelujen päätteeksi sovinto-

liitto ilmoittaa kuitenkin peruvan-

giateollisuuden ja Teollisuusliiton

ehtosopimuksen teknologiateolli-

teknologiateollisuuden sopimusalaa

esityksen, johon hän odottaa vas-

sa 10.11. alkavaksi ilmoitetun la-

välisen sopimuksen työriidan rat-

suudessa, ja jatkossa alalla työs-

koskeva ylityökielto.

tauksia seuraavana päivänä kello

kon ja tukitoimet saadakseen ai-

kaisemiseksi. Ylityökiellot päättyvät

kenteleviin sähköalan työnteki-

19 mennessä.

kaan rakentavan neuvotteluilma-

saman tien.

jöihin sovelletaan Teollisuuslii-

piirin.

ton tessiä. Sähköliiton pääluottamusmiehistä tulee työpaikoilla
yhteyshenkilöitä, joilla on laajat
oikeudet ja valtuudet ja jotka tekevät yhteistyötä pääluottamusmiesten kanssa.
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paikoilla turvaavat jatkossa yh-

Sopimuksessa sovittiin lisäk-

RATKAISU

teyshenkilöt. He ovat Sähkölii-

si ay-jäsenmaksujen perinnäs-

ÄÄRIMMÄISESSÄ

ton pääluottamusmiehiä, joiden

tä ja Sähköliiton jäsenten oikeu-

PAINEESSA

nimike uudessa tilanteessa on

desta osallistua liiton hallinnon

Sähköliitto on ennen työtaistelua

muuttunut. Sähköliiton jäsenet

kokouksiin. Lisäksi sovittiin sel-

vaatinutta sovintoa solminut 14

teknologiateollisuuden työpai-

vitettäväksi erimielisyysasioiden

työsopimusta.

koilla olisivat jääneet ilman min-

käsittelyjärjestys. Sähköalan yh-

– Merkittävänä asiana synty-

käänlaista edustajaa, ellei tätä

teyshenkilöllä on kuitenkin oma

neessä sovussa pidän myös Tek-

ratkaisua tehty. Työpaikkojen

tärkeä roolinsa erimielisyysasi-

nologiateollisuuden valtakunnan-

pääluottamusmiehet ovat Teolli-

oiden käsittelyssä, paikallisissa

sovittelijalla antamaa vakuutus-

suusliiton jäseniä, jotka edusta-

palkkaratkaisuissa ja paikallises-

ta, että Sähköliiton suurimpien

vat kaikkia työntekijöitä.

sa sopimisessa.

sopimusalojen työehtosopimuk-

Yhteyshenkilöt parantavat tie-

– Sähköasentajien edunval-

set jätetään rauhaan, Sauli Väntti toteaa.

donkulkua työnantajan ja Sähkö-

vonta perustuu jatkossa sähkö-

liittoon kuuluvien työntekijöiden

alan yhteyshenkilön ja työpaikan

Puheenjohtaja huomauttaa,

välillä sekä pitävät huolta siitä,

pääluottamusmiehen yhteistyö-

että ratkaisu syntyi äärimmäises-

että työehtosopimuksen vaihtu-

hön työpaikoilla sekä Sähkölii-

sä paineessa.

minen toteutuu asianmukaisesti.

ton ja Teollisuusliiton yhteistyö-

Heitä kuullaan myös palkkojen

hön liittotasolla, puheenjohtaja

uhrautuvasta ja yhteisöllisestä

tarkistusta koskevissa paikallisis-

täsmentää.

toiminnasta työehtojen puolusta-

sa neuvotteluissa sekä erimielisyysasioissa.

ei tuomari.

– Sähköliitto kiittää jäseniään

Sähköliitto ja Teollisuusliitto

misessa. Ilman toteutettuja toi-

neuvottelevat TES-kauden lop-

mia olisimme jääneet täysin il-

puun eli lokakuun 2019 päätty-

man vaikuttamismahdollisuuksia

soinen työsuhdeturva kuin pää-

miseen mennessä yhteistyöstä ja

teknologiateollisuudessa työs-

luottamusmiehellä oli. He saavat

vahvistavat, miten teollisuuden

kentelevien jäsentemme työ- ja

tehtäviensä hoitamiseen työstä

sähköalan työntekijöiden tarpeet

muihin ehtoihin. 

vapautusta sekä tarvittavat tiedot.

otetaan jatkossa huomioon.

Yhteyshenkilöillä on samanta-

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta korosti, että keskusjärjestön rooli on olla sovittelija,

SOVINNOSTA
SANOTTUA
”ILMAN KOLMEN LIITON VÄLISTÄ TÄYDENNYSTÄ OLISIMME SOHINEET TASKULAMPULLA PIMEÄÄN.”
”ILTALYPSYLLÄ VOI KÄYDÄ VAIN KERRAN.” • ”SAATIIN VÄHÄN LIHAA LUIDEN YMPÄRILLE.”
”SARJAPAIKKA SÄILYTETTIIN.” • ”HYVIÄ LISÄYKSIÄ ON KOLMEN LIITON KESKEN SAATU AIKAAN.”
”ASIOITA SAADAAN AIKAISEKSI, KUN PYSYTÄÄN YHTENÄISINÄ.” • ”TÄMÄN KANSSA VOI ELÄÄ.”

Kouvolalainen Mikko Nieminen Sähköliiton teollisuus- ja erityisalojen johtokunnan
kokouksessa kuulemassa ensimmäistä sovintoesitystä.

Tapani Parikka Lemiltä ja Timo Suikkanen Hyvinkäältä teollisuus- ja erityisalojen
johtokunnan kokouksessa hyväksymässä sovintoesitystä täydennyksineen.
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Valtakunnansovittelija Minna Helle tapasi osapuolet kaikkiaan kolmesti.

Syntymäpäiväänsä valmistautuva Turun telakan sähköliittolaisten pääluottamusmies
Kari Vinnari päivysti telakan portilla lakkovahdissa marraskuun alkupäivinä. 8.11. hän asteli
portista sisään sähköliittolaisia edustavana yhteyshenkilönä. Vinnari jatkaa myös työpaikkansa
työsuojeluasiamiehenä. Lisäksi hänet on nimitetty luottamusvaltuutetuksi.
– Tulevaisuus näyttää, miten asioita voi hoitaa jäsenten hyväksi. Neuvottelemamme sopimus
on kuitenkin parempi kuin se alkuperäinen, jota valtakunnansovittelija meille tarjosi.

KARIN 60 VUOTTA
Kuka olet?
– Kari Vinnari, syntynyt Turussa
24.11.1957. Olen Turun telakan sähköliittolaisten entinen pääluottamusmies ja nykyinen yhteyshenkilö. Jatkossakin olen sähköliittolaisten työsuojeluasiamies. Vaikutan myös Sähköliiton teollisuuden alan johto- ja
neuvottelukunnassa ja tarvittaessa
hallituksessakin varamiehenä.
Mistä sinut tunnetaan?
– Ilmeisesti ay-pönköttäjänä työpaikalla ja muualla. Myöskin siitä, että olen periksiantamaton, kun lähden
asioita hoitamaan, ei väkisin, vaan
väsyttämällä!
60 vuottasi pähkinänkuoressa?
– Olen paljasjalkainen turkulainen.
Uuteenkaupunkiin muutimme isän
töiden perässä vuonna 1965, kun olin

pikkupoika. Turkuun muutin 1979
tulevan vaimoni kanssa ja Piia tytär
syntyi 1985. Takaisin Uuteenkaupunkiin palasin vuonna 1990 ja täällä ollaan. Uki on hyvä paikka asua ja elää,
rauhallinen pieni kaupunki.
– Vuosiin 1996-97 ajoittui avioero
ja uusioperhe, mukana kaksi pientä
poikapuolta ja toinen tuleva vaimoni, tosin naimisiin meno venyi kahteenkymmeneen vuoteen, varovainen kun olen. Nyt lapset ovat aikuisia
ja itsellisiä. Olen erittäin ylpeä heistä.
–
Ay-toiminnasta
kiinnostuin
1970-luvulla, kun olin valmistunut
Uudenkaupungin
ammattikoulusta ja pääsin töihin Uudenkaupungin
Kemira Oy:n sähkökunnossapitoon.
Liityin tietenkin Sähköliittoon, kun
luottamusmies kysyi nätisti: ”Kyl kai



sä Kari ny Sähköliittoon liityt ku tänne töihinki tulit?”
– Samana vuonna Kemianliitolla
oli eräänlainen jäsenhankintakampanja ja sähkärit houkuteltiin liittymään Kemianliittoon. Paitsi minä ja
eräs toinen nuori sähkärinalku ilmoitimme, että ”Sähköliitto on sähköasentajien oikea liitto!” Silloin luottamusmies kysyi, otanko jatkossa vastaan luottamusmiespostin Sähköliitosta. Lupasin ottaa. Siitä se alkoi ja
tällä tiellä ollaan!
Mistä saat virtaa?
– Kun saan hoidettua jonkin luottamustehtävän tai työsuojeluasian kuntoon, samoin omasta työstäni ja vaimoni tuesta.
Mikä tekee sinut iloiseksi/onnelliseksi?

MUOKANNUT: RIITTA KALLIO



KUVA: SAMPSA KARHU

– Onnistuminen siinä mitä kulloinkin teen ja pieni kiitos ja tuki porukalta.
Mikä ottaa päähän?
– Toisten eriarvoistaminen ja sortaminen. Mustavalkoinen elämänkatsomus.
Miten juhlit merkkipäivääsi?
– Oman perheen ja pienen porukan
kesken.
Mitä on suunnitelmissasi juhlan jälkeen?
– Jatketaan samaan malliin!
Terveisiä Vasaman lukijoille!
– Sähköliitto on sähköasentajien oikea liitto! Sähköliittoa kannattaa puolustaa, vaikka meidän kimppuumme
hyökätään. Ei anneta periksi! 

VA S A M A 9 / 2 0 1 7

7



TEKSTI: MINNA JÄRVENPÄÄ

Kun kantti lakkaa
kestämästä
Henkinen epäjärjestys toimii
aivan samoin kuin työpaikan
pimeys tai epäsiisteys: työn
ilo ja motivaatio katoavat.
Kuormittumisen kynnys on
yksilöllinen, samoin siitä
selviytyminen.

P

lussat vai miinukset ensin?
Aloitetaan sähköalan työntekijöiden ilonaiheista. Käynnissä
on taloudellinen nousukausi, joka tietää, että töitä riittää ainakin niillä alueilla, joilla tehdään isoja investointeja.
Ja sitten ne sähköammattilaisia
kuormittavat asiat: tulevaisuuden epävarmuus, kiire, taloudellinen vastuu,
huonon suunnittelun aiheuttamat viivästykset, työn vaarallisuus, eriarvoistuminen, epäselvät vastuukysymykset.
Listaan voi lisätä myös työpaikan henkilösuhteet ja kotiasiat, jotka vaikuttavat työntekijöiden henkiseen hyvinvointiin kaikilla aloilla.
8
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Caverion Suomi Oy:n kiinteistötekniset palvelut ja projektit -divisioonan
työsuojeluvaltuutettu Vesa Rautsala
on yli vuosikymmenen kestäneellä
urallaan nähnyt, että ihminen on psykosomaattinen kokonaisuus, jossa fyysinen olotila vaikuttaa henkiseen ja
päinvastoin.
– Yleistäminen on vaarallista, kun
puhutaan henkisestä hyvinvoinnista ja
kuormittumisesta. Jokainen kokee asiat eri lailla, hän huomauttaa.
Jos ovat syyt yksilölliset, toipumisenkin tavat ja kestot vaihtelevat. Polvileikkauksen jälkeen voidaan ennustaa, milloin potilas taas kävelee, mutta
ylikuormittuneen paraneminen ja sen
keinot riippuvat aina ihmisestä.
TIETO LIIKKUMAAN!
Sähköalan suhdanneherkkyys aiheuttaa huolta huomisesta ja töiden jatkuvuudesta.
– Siksi avoimuus ja tiedon liikkuminen ovat tärkeitä. Jos työnantajalla on jo seuraava työmaa tiedossa, siitä kannattaa kertoa. Ikävätkin asiat tulee nostaa pöydälle, mutta niihin ei saa
jäädä vellomaan, vaan on yritettävä
löytää ratkaisu.

Kuormittava kiire syntyy monesti huonosti hoidetuista taustatöistä.
Suunnittelu maksaa, mutta jos se jää
puolitiehen, vaikutukset näkyvät toteuttamisvaiheessa: aikataulut venyvät, ja taloudellinen paine kasvaa.
Sähköalan töissä on usein vaara
taustalla. Myös muun työympäristön
haitta- ja vaaratekijät kuormittavat.
Taustalla saattaa olla korkeaa lämpötilaa, kosteutta, melua ja vaikkapa käyvä laitos. Jatkuva valppaana oleminen
aiheuttaa henkistä kuormittumista.
– Työnantajan on tarkkailtava työympäristöä ja työn psykososiaalisia kuormitustekijöitä. Työnantajan
on myös ennaltaehkäistävä kuormittumista eikä vain reagoitava kielteisiin seurauksiin. Kaikkia kuormitustekijöitä ei kuitenkaan aina voi poistaa, vaan esimerkiksi asiakkaiden parissa työskennellessä ei voi välttyä törmäämästä myös vaikeisiin tilanteisiin.
Näihin kohtaamisiin on annettava valmiuksia erilaisin valmennuksin, ja
ikäviä kokemuksia on tärkeää päästä
purkamaan tarvittaessa myös ammattilaisille.
Hyvinvoinnin kannalta tärkeää tasa-arvoisuuden tunnetta pystytään yl-

läpitämään hyvällä johtamisella. Nyt
valmistuvan oletettu työura kestää lähes 50 vuotta, ja tuona aikana hänen
ammattitaitonsa pitää päästä kehittymään ja vastuun kasvamaan sopivassa
suhteessa. Ikääntyvälle työntekijälle
puolestaan tulisi taata pehmeä eteneminen kohti eläkeikää. Monesti vain
yt:t iskevät juuri vanhempiin työntekijöihin.
– On myös konkareita, jotka eivät halua viedä nuorempien työpaikkoja, ja
kieltäytyvät siksi jäämästä esimerkiksi
mentorin tehtäviin, vaikka heillä olisi
tietoa ja taitoa siirrettävänään, työsuojeluvaltuutettu mainitsee.
KATSO JA KUUNTELETYÖKAVERIA
Vesa Rautsalan mukaan moni pitää
kuormittumisensa pitkään omana tietonaan. Harvassa ovat ne, jotka tulevat keskustelemaan asiasta oma-aloitteisesti. Siksi olisi hyvä, että työkaverit pitäisivät toisistaan huolta ja kysyisivät toisiltaan, miten menee.
Miten keskustelunavauksesta mennään eteenpäin?
– Joskus esimerkiksi kiusatuksi tullut ei halua asiaansa käsiteltävän. On
työsuojeluvaltuutetun tehtävä perus-

KUVA: RIITTA KALLIO

VESAN TEESIT
TYÖNTEKIJÄLLE

TYÖNANTAJALLE

• Satsaa henkiseen ja fyysiseen hyvinvointii-

• Avoin tiedonkulku vähentää väärien tieto-

si. Monesti työnantajakin tukee tätä esimer-

jen ja epätietoisuuden leviämistä.

kiksi kulttuuri- ja liikuntasetelein.

• Työturvallisuuteen ja -hyvinvointiin satsaa-

• Pidä huolta työkavereista.

minen luo yritykselle kilpailukykyä.

• Ruoki kannustavaa ilmapiiriä työkavereiden kesken. Se auttaa kestämään kuormitusta.

TTK:N VINKIT
• Työelämässä vallitsevaa epävarmuutta ei

– Pidä huolta työkavereista, Vesa Rautsala kehottaa.

tella, miksi se kannattaa viedä eteenpäin, mutta pakottaa ei voi. Me työsuojelussa emme ole ammattilaisia,
ja siksi on hyvä käyttää työterveyshuollon apua näissä tilanteissa. Hyvin
järjestetyssä työterveyshuollossa on
myös mahdollisuus työpsykologin palveluihin.
Ammattilaisella on taito ravistella
myös työyhteisön tulehtuneita henkilösuhteita. Hänellä on hyvät mahdollisuudet saada yhteisö laatimaan itselleen uudet pelisäännöt puhtaalta

pöydältä. Ulkopuolisuus auttaa, mutta ammattilainen ei voi antaa valmiita ohjeita.
Mahdollisen sairausloman tulisi olla mahdollisuus ajatella, mitkä asiat
ovat johtaneet tilanteeseen.
– Joillakin on taito katsoa asioita uudesta näkökulmasta. Jotkut taas purkavat ajatuksensa tekemisen kautta.
Sairausloman tarkoitus on olla asioiden kirkastumisen paikka. Töihin paluun yhteydessä työyhteisön tuki on
tärkeää. 

• Ihmisten väliset keskinäiset suhteet voivat

useinkaan voi hallita. Epävarmuus synnyt-

olla ajoittain haaste. On hyvä nostaa kes-

tää pelkoa ja stressiä. Et voi poistaa aiheut-

kusteluun yhteiset tavoitteet sekä kunkin

tajaa, mutta palautumisen kautta voit hal-

oman toiminnan vaikutukset työyhteisön toi-

lita stressin vaikutuksia itsessäsi. Keski-

mivuudessa. Ihmiset reagoivat toistensa toi-

ty palautumiseen ja täytä mielesi mukavil-

mintaan ja käyttäytymiseen. Työnantaja voi

la asioilla.

herättää keskustelua ja ohjeistaa työn teke-

• Tiukat aikataulut ja vastuut voivat her-

mistä sujuvoittavaan käyttäytymiseen ja toi-

mostuttaa. Määrittele omien vastuidesi ja

mintaan. Viime kädessä kuitenkin jokainen

valtuuksiesi rajat. Tuo työnantajalle esille

aikuinen ihminen on vastuussa omasta toi-

mahdolliset rajoittavat esteet tai kohtuutto-

minnastaan ja käyttäytymisestään sekä nii-

mat vaatimukset, joita voitaisiin poistaa.

den seurauksista työyhteisössä.

• Huono suunnittelu ja epäselvät vastuut

• Mieti, missä tilanteessa tarvitset ulkopuo-

aiheuttavat virheitä, häiriöitä, vaaroja ja kii-

lista apua ja tukea huoliesi purkamiseen.

rettä työssä. Pysähdy ja mieti ennen kuin

Työterveyshuolto, ulkopuolinen valmentaja

toimit. Kerro myös havaintosi työnantajalle

tai työnohjaaja voivat auttaa ongelmien pai-

ja pyydä tätä ryhtymään toimiin vastuiden

kantamisessa ja ratkaisumahdollisuuksien

selkeyttämiseksi sekä prosessien ja työym-

löytämisessä.

päristön kehittämiseksi. Toimivat prosessit
sekä turvallisuus ovat usein myös asiakas-

TARJA RÄTY,

tyytyväisyyden ja kilpailukyvyn takana.

asiantuntija, Työturvallisuuskeskus

—
Teollisuuden pistokytkimet- ja rasiat
Luokkansa turvallisimpia
ABB:n uusilla työkaluvapailla liittimillä pystyt takaamaan sekä turvallisen että nopean asennuksen. Pistokytkimet- ja rasiat kestävät hyvin erilaisia puhdistuskemikaaleja ja likaa. Sen vuoksi ne sopivat erinomaisesti
esimerkiksi elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuuteen, rakennustyömaille, kaivoksiin ja laivoihin esimerkiksi
kylmäkuljetuskontteihin. abb.fi/asennustuotteet
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Kohti edustajistoa
Vuosi sitten valittu Sähköliiton
70-henkinen edustajisto kokoontuu Tampereella 17.–18. marras-

on heikentänyt Sähköliiton toimintaa, ja liit-

5. Suurin haaste on saada työehtosopimus-

toa uhkaa yhden sopimusalan oikeuksien hei-

ten yleissitovuus säilytettyä. Oman sähköis-

kentyminen. Omaan vuoteeni on kuulunut

tys- ja sähköasennusalani TES-neuvottelut

melko paljon toimintaa ja uusia tehtäviä.

ovat edessä. Kuulun TES-neuvottelukuntaan,

2. Se, että liitto pyrkisi ensisijaisesti käyttä-

aan suoraan.

kuuta. Esityslistalla on muun mu-

mään ammattiosastojen apua työmaavalvon-

assa ensi vuoden talousarvio ja

nassa. Listalla on myös kohta, joka edellyttää

6. Vaikka muualla voikin olla parempi tilanne,

jäsenten oikeuksien puolustamista mahdolli-

Savossa ja meillä Kuopiossa on vielä hiljais-

simman nopeassa aikataulussa.

ta. Lomautuksia on luvassa niin meillä Arella

toimintasuunnitelma. Kysyimme

kuin muuallakin.

kolmelta edustajiston jäseneltä

3. Evästystä on annettu siitä, että meidän pi-

etukäteistunnelmat.

tää vastustaa nykyisen Suomen hallituksen

7. Liiton pitää jalkautua enemmän kenttätyö-

ajamaa nollalinjaa ja muita heikennyksiä. Nyt

hön. Meidän täytyy tehdä yhdessä töitä jäse-

hallitus hutkii molemmille poskille.

nistön eteen ja jättää valtakamppailu.

NÄITÄ KYSYIMME:
1. MILLAINEN ON EDUSTAJISTOKAUDEN 2016–2020 ENSIMMÄI-

4. Tunnelmat ovat hämmentyneet. Otteet ovat

8. Vietän itsenäisyyspäivää rauhallisesti. Kii-

JARI SUVINEN, Kuopio

neuvotteluissa koventuneet! Vieläkin kaik-

tän mielessäni sotaveteraaneja siitä, että he

1. Vuoteen on sisältynyt haasteita. Teknolo-

ki maksatetaan palkkatyöläisillä ja etuuksi-

kävivät rankkoja taisteluita itsenäisyytem-

giateollisuus ja Teollisuusliitto yllättivät tänä

en saajilla. Kilpailukykysopimus ei näköjään

me eteen.

syksynä yhteistyöllään TES-neuvotteluissa. Se

riitä!

NEN VUOSI OLLUT SÄHKÖALAN,

2. Tärkein kokouksessa käsiteltävä asia on

LIITON JA OMASTA NÄKÖKULMAS-

toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle

muuttuu kuparista kuituun ja langattomuu-

2018. Siinä on se ”paketti”, jolla liittoa ja

teen, työntekijöiden määrä vähenee. Telealal-

edunvalvontaa viedään eteenpäin.

la on menossa ns. operaattorien vaihtoviikot.

TASI?

3. Toistaiseksi, näin reilua viikkoa ennen ko-

2. MIKÄ ON ESITYSLISTAN

kousta, ei evästyksiä ole tullut.

SINULLE TÄRKEIN KÄSITELTÄVÄ

alalle tyypillistä vähenemistä: kun tekniikka

Kun operaattori vaihtaa alihankkijaa, se tietää monelle työsuhteen päättymistä. Toki työt
saava alihankkija palkkaa uusia työntekijöitä,

4. Odotettavissa oli, että kierroksesta tu-

ja sitä kautta on töitä saatavilla. Palkattavien

lee kova, ja sitä se on ollutkin tähän saakka.

määrä ei kuitenkaan ole sama kuin irtisanot-

Huolestuttavaa on, että jäsentemme edun-

3. MILLAISTA EVÄSTYSTÄ KOKOUK-

tujen. Osa jää ilman työpaikkaa ja osa vaihta-

valvontaa on uhannut ammattiyhdistysliik-

nee myös alaa.

SEEN OLET SAANUT KOLLEGOILTA-

keen sisältä tuleva uhka, kun toinen liit-

ASIA JA MIKSI?

to lähtee yhdessä työnantajapuolen kans-

SI JA ÄÄNESTÄJILTÄSI?

sa häätämään Sähköliittoa pois neuvottelupöydistä.

4. MILLÄ MIELELLÄ OLET SEURAN-

MARKKU ARVOLA, Haukipudas

NUT SYKSYN TYÖEHTOSOPIMUS-

1. Vuosi on ollut mielenkiintoinen, haasteelli-

NEUVOTTELUJA?

kästä aikaa parempaan suuntaan johdon uu-

nen ja toiveikas. Liitto näyttäisi menevän pitdistuttua. Nykyinen toimintamalli ottaa enem-

5. Oman alani eli energia-, ICT- ja verkostoalan työehtosopimus päättyy tammikuussa.
On varmaan yksi haaste saada se maaliin.
Olen TES-neuvottelukunnan jäsen ja pyrin
siinä roolissa vaikuttamaan lopputulokseen.

7. Liiton toiminnan kivijalka on jäsentemme
tarpeista lähtevä hyvä edunvalvonta.
8. Satavuotinen itsenäisyys on ehkä enemmän tunne, joka on hyvä palauttaa ajoittain
mieleen. Itsenäisyys on tärkeä kaikille kansakunnille. Se ei syntynyt meillekään helpolla, ja sitä täytyy vaalia ja kunnioittaa. Suomi on hyvä maa, jossa on hyvä asua, vaikka

5. MIKÄ ON MIELESTÄSI ENSI VUO-

män huomioon koko jäsenistön näkemykset ja

DEN SUURIN HAASTE? MITEN ITSE

tarpeet. Nämä uudet tuulet antavat energiaa

6. En tunne alueemme kokonaistilannet-

kin Suomi 100 vuotta -teematapahtuma, var-

myös omiin tekemisiin.

ta kovin tarkkaan. Oman alani työt jatkavat

maan siihen osallistun.

AIOT SIIHEN VAIKUTTAA?
6. MILTÄ SÄHKÖALAN NÄKYMÄT
VAIKUTTAVAT KOTISEUDULLASI?

käsittelee alan asiat ja tekee esityksen halli-

antajaliitto. Mutta kun toinen SAK:n liitto tekee yhteistyötä työnantajaliiton kanssa, siinä

siä ja tekee tarvittavat päätökset. Henkilökoh-

on jo aikamoinen vastus.

minusta tuli toukokuussa Aren sähköasentajayhdistyksen puheenjohtaja. Meitä on noin

LEVAN MENESTYKSEN AVAIMET?

900 asentajaa, ja ratkottavana on siksi valtakunnallisia asioita. Työpäivinä haalarit ovat

8. KUINKA AIOT JUHLISTAA

puutteitakin kyllä löytyy. Jos kohdalle osuu jo-

tukselle, joka kunnioittaa johtokunnan esityktaisesti iso asia vuoden aikana on ollut, kun

7. MITKÄ OVAT SÄHKÖLIITON TU-

nyt harvemmin päällä.

5. Pelkään, etteivät TES-kiistat jää tähän.
Tärkeää on säilyttää yleissitovuus. Luottamus keskusjärjestöön on mennyt. Olisin odottanut sieltä apua teknologiateollisuuden alan
kiistassa, mutta se tulikin valtakunnansovittelijalta.

SUOMEN SATAVUOTISTA

2. Esityslistan kaikki asiat ovat tärkeitä, mut-

ITSENÄISYYTTÄ?

6. Pääkaupunkiseudulla työllisyystilanne on

ta esille nostaisin erityisesti edellisen halli-

aika hyvä. Meillähän on esimerkiksi tämä

tuksen loppuvuoden ylimääräisen kokouksen

työllistävä ikuisuusprojekti länsimetro. Epäi-

päätökset. Vaikka vanhoja ei pitäisi muistella,

len, ettei sillä lännestä jouluostoksille pääs-

jonkinlainen vastuu kyseenalaisista päätöksis-

tä tänä vuonna.

JUHA ALATALO, Vantaa
1. Alan näkökulmasta TES-rintamalla tuntuu
tapahtuvan kaiken aikaa… Sähköliitto puo-

10

joten sitä kautta pääsen vaikuttamaan asi-

tä on ne tehneiden kannettava.
3. Oma osastomme 049 on tehnyt esityksiä edustajistolle, ja niitä on käyty porukal-

7. Menestyksen avaimet ovat yksinkertaiset:
avoimuus ja jäsenien kuunteleminen.



TEKSTI: MINNA JÄRVENPÄÄ

lestaan on muuttunut avoimemmaksi. Ennen



KUVAT: VASAMAN ARKISTO

saattoi käydä niin, että hallitus teki päätöksiä

JA MINNA JÄRVENPÄÄ

johtokunnan puolesta sitä kuulematta. Nyky-

4. Yleensä Sähköliitto on pärjännyt suht hyvin

porukalla. Samalla painolla menee sitten itse-

ään mennään sääntöjen mukaan: johtokunta

TES-asioissa, kun vastapuolena on ollut työn-

näisyyspäiväkin.
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la lävitse.

8. Vien tyttöystävän vihille itsenäisyyspäivää
edeltävänä päivänä. Juhlimme sitä pienellä

EN
KUUKAUAD
KUV

Sähköliiton vauhdikas seniorijäsen, eläkeläismaratoonari Matti Huotari sinnitteli Levin marato-

Mies ei tyydy harrastamaan vain kotikulmilla, vaan reissua tulee ympäri maailmaa. Esimerkiksi

nilla 3.9. oman 300. maratoninsa maaliin. Ruskamaratonin jälkeen Huotari on ennättänyt tai-

ruskamaratonille hän ehti parahiksi Argentiinasta, jossa taittui pitkä hiihtomatka.

valtaa jo muutaman uudenkin kisamatkan joko juosten tai hiihtäen.

Kuva: Sakari Kekki.

KÄRKIMIES

DIGI, DIGI
M

onet meistä varmasti muistavat Sulevi Peltolan kymmenen vuoden takaisista digi-tv
tietoiskuista. Sulevi ei ollut joutuisin ja notkein digi-tv:hen siirtyjä, vaan manaili turhautuneen
oloisena nojatuolinsa uumenista
”digi, digi, digi” ennen kuin sai
piuhat yhdistettyä ja kuvan kirkastettua.
Samanlaista hokemista ja turhautumista on helppo tuntea digitalisaatiosta tänä päivänä. Ei
seminaaria, ei päivän uutisia,
joissa ei pohdittaisi tai ruodittaisi
digitalisaation etenemistä ja sen
tuomia mahdollisuuksia ja uhkia.
Digitalisaatio on myös yläkäsite,
joka kattaa muun muassa tekoälyn ja robotiikan.

ti ajattelee elävänsä sellaista ihmis- ja yhteiskunnan murroskautta, jota aikaisemmin ei ole koettu, eikä välttämättä koetakaan.
Näin varmasti kokivat englantilaiset luddiitit 1800-luvulla alussa pyrkiessään tuhoamaan koneita tekstiiliteollisuudessa. Käsityöläiset pelkäsivät teollistumisen
vievän heiltä työt. He vastasivat
uhkaan särkemällä koneita. Teknologian ja tuotantotapojen kehittyminen ja uudistuminen on viimeiset pari vuosisataa tuhonnut
ja luonut työtä. Ja hyvä niin, sillä ilman teknologista kehitystä ja
ihmisten osaamiseen panostamista nykyistä elintasoa ei olisi voitu saavuttaa.
  

  
Digitalisaation ja robotiikan vaikutuksia työelämään pohditaan
myös kiivaasti. Tässä ei sinänsä ole mitään väärää, kummallista tai uutta. Teknologian kehityksen vaikutuksia ihmisiin, yhteiskuntiin ja työhön on kautta aikain
pohdittu ja pohditaan jatkossakin. Jokainen sukupolvi varmas-

Robottien on uskottu vievän työt
jo vuosikymmeniä. SAK:n historiantutkija Tapio Bergholm on kiitettävästi nostanut sosiaalisessa mediassa esiin uutisotsikoita
70-, 80- ja 90-luvuilta, joissa ennustetaan robottien korvaavan ihmisen työssä ja tuotannossa. Tunnettu taloustieteilijä John Maynard Keynes kehitti jo 40-luvulla

teknologisen työttömyyden käsitteen. Totta onkin, että teknologia
on syrjäyttänyt ihmisiä monenlaisista tehtävistä. Tiedämme myös,
että teknologia ei ole syrjäyttänyt
ihmisiä työelämästä. Senkin tiedämme, että ihmisten on pitänyt
opetella uusia tietoja ja taitoja
pärjätäkseen teknologisessa muutoksessa.
Vuonna 1995 amerikkalainen
taloustieteilijä Jeremy Rifkin julkaisi kirjansa Työn loppu, jossa hän visioi laajaa teknologista työttömyyttä ja kutistuvaa keskiluokkaa. Rifkin näki, että nouseva kolmas sektori on se, jonne
ihmiset työllistyvät. Kolmannen
sektorin kautta ihmiset kiinnittyvät ja osallistuvat yhteiskunnan
rakentamiseen, kun tie perinteiseen palkkatyöhön katkeaa. Reilut kaksi vuosikymmentä on kulunut, mutta palkkatyön katoamista ei näy.

työmarkkinoille syntyy tiimalasi-ilmiö eli sekä matalapalkkaisten että korkeapalkkaisten töiden
määrä kasvaa, mutta keskipalkkaisten vähenee. Voimistuva tiimalasi-ilmiö aiheuttaa myös voimakasta yhteiskunnallista liikehdintää, kuten olemme saaneet todistaa vaikkapa Brexit-äänestyksessä ja Trumpin valinnassa.
Laajasti siis uskotaan, että
nyt digitalisaatio pyyhkii ihmisten työt maailmakartalta. Tilastolliset havainnot ja arkikokemuskaan eivät kuitenkaan tätä uskomusta tue. Suomessa palkkatyön
ja nimenomaan vakinaisen, kokoaikaisen palkkatyön osuus on pysynyt vakaana. Talouden piristyminen vetää epätyypillisessä työmarkkina-asemassa olevia ihmisiä takaisin palkkatyön piiriin. Samoin USA:ssa työmarkkinoiden
muutos 2000-luvulla ei ole yltänyt samalla tasolle kuin mitä se
oli 1900-loppupuoliskolla.

tenkin tehdä kuin Sulevi, kytkeä
piuhat ja nauttia terävämmästä
kuvasta. Muutos voi olla hankala
ja vanhassa pysyminen viettelee.
Digitalisaatio ei ole luonnon
laki, vaan kehittyy sellaiseksi kuin
päätämme sen kehittyvän. Teknologian kehittymisestä on kuitenkin seurannut ja seuraa tuottavuuden kasvua, joka on lisääntyvän hyvinvoinnin lähde. Kasvun
hedelmät on jaettava oikeudenmukaisesti ja siinä ay-liikkeelle
riittää tehtävää digiaikanakin.

  
  
Palkkatyö on toki muuttunut, kun
keskiluokkaista ja keskipalkkaista
työtä ei entisellä tavalla ole tarjolla. Puhutaan myös siitä, että

Kaikki siis hyvin, ongelmat ratkaistu ja uhat torjuttu? Ei ehkä
niinkään, mutta tärkeintä on kui-

JARKKO ELORANTA
Kirjoittaja on
SAK:n puheenjohtaja

VA S A M A 9 / 2 0 1 7

11



TEKSTI: RIITTA KALLIO



KUVAT: EMMI KALLIO

Murikan uljas lasia ja kuparia kimmeltävä julkisivu sai
uuden valaistuksen. Sähköasentajat pääsivät kytkemään
sähköjä pienen maansiirto-operaation jälkeen.

SAMAAN AIKAAN
MURIKANRANNASSA…
12

VA S A M A 9 / 2 0 1 7

KUVA: RIITTA KALLIO

”PAHIMMILLAAN
PARINKYMMENEN
METRIN PÄÄSSÄ
OLEVAAN
TYÖKOHTEESEEN
PÄÄSTÄKSEEN
ON KIERRETTÄVÄ
KOKO ISO TALO.”

Pirkanmaan Sähköavun Niko Ranta ja Jari Vuorenpää kuulivat viimeiset vinkit huoltomies Hannu Laaksolta.

T

eknologiateollisuuden sopimuskiistan jäytäessä Sähköliiton ja Teollisuusliiton välejä jatkoivat Pirkanmaan Sähköapu
Oy:n asentajat tyynesti Teollisuusliiton koulutuskeskuksen sähköremonttia osana koko Murikan peruskorjausta, jonka pääurakoitsijana on Lujatalo Oy.
Tampereen Teiskossa sijaitsevaa,
noin 10 000 neliön Murikan kokousja koulutuskeskusta on remontoitu jo
lähes pari vuotta. Mittava investointi
siirtää Murikan talotekniikan 1970-luvulta nykypäivään. Pelkästään uusia
sähkö- ja tietoliikennekaapeleita vedetään liki 500 kilometriä.
Peruskorjaus tehdään kiinteistön
alkuperäistä arkkitehtuuria kunnioittaen. Hulppean rantakiinteistön ovat
piirtäneet arkkitehdit Tuomo Siitonen ja Pekka Helin. Aikansa moderni
luomus saa remontissa sisäänsä myös
nykyaikaisen talotekniikan, joka täytyy sovittaa pieteetillä talon tyyliin.
Alkuperäisen suunnitelman mukaan uudistusohjelman kokonaisarvon piti jäädä 16 miljoonaan euroon,
mutta lähes koko ajan osittain toiminnassa olleen laitoksen remontti on osoittautunut käytännössä perin
visaiseksi ja viivästynyt. Mutkia matkaan on tuonut esimerkiksi rakenteista löytynyt asbesti.
Päärakennuksen katto ja 50 hengen
rantasauna remontoitiin ensimmäisinä. Jopa 200 yöpyjää vetävä hotelliosan remontti valmistui pääosin viime
vuonna. Tänä vuonna ovat olleet vuorossa mm. päärakennuksen yleiset tilat ja ulkovalaistus.
LAAJA SÄHKÖREMONTTI
TOIMIVASSA TALOSSA
– Murikassa pyörii päivittäin nelisenkymmentä rakentajaa, talon henkilökuntaa, kurssilaisia ja majoittujia. Ja
siinä seassa pitää tehdä aika luovaa
sähköasennusta, summailevat Pirkan-

maan Sähköavun nuoret sähköasentajat Jari Vuorenpää ja Niko Ranta.
Asentajat harmittelevat sitä, että monia töitä joutuu tekemään katkonaisesti, kun tiloissa on toimintaa, jonka aikana asentajat eivät voi tehdä omia
hommiaan.
– Meillä voi olla työn alla vaikka 10
eri hommaa, joita ei saa tehtyä loppuun, kun odotellaan vaikkapa jonkin
tilaisuuden loppumista tai tilattuja erikoiskalusteita.
Sähköavun viisihenkisen asentajaporukan töitä Murikassa johtaa Petri Laine. Projektipäällikkönä toimii
Mikko Telanne ja sähkötöiden johtajana Jouni Enqvist. Kaikkiaan yrityksessä työskentelee 14 vakituista sähköasentajaa, joten Murikan saneeraus työllistää merkittävän osan firman
asentajista.
Sähköasennusjärjestelmää uudistavat asentajat kertovat, että Murikan talotekniikan mitoitukset eivät enää vastaa nykyajan tarpeita.

– Pääkeskusta lukuun ottamatta koko asennusjärjestelmä uusitaan. Vanhoja putkituksiakaan ei voi hyödyntää monessa paikassa. Pieniä patentteja saa kehitellä ja soveltaa päivittäin.
Kun suuri osa talosta on remontinkin
ajan toiminnassa, myös kulkureitit pitenevät. Pahimmillaan parinkymmenen metrin päässä olevaan työkohteeseen päästäkseen on kierrettävä koko
iso talo.
YHTEISTYÖLLÄ ONNISTUU
Sähköasentajat kiittelevät talon ymmärtäväistä henkilökuntaa, jolla on
riittänyt kärsivällisyyttä koko pitkän
remontin ajan.
– Kun alkuperäissuunnitelmat eivät
ole läheskään joka paikassa toimineet,
on täytynyt tavallista enemmän keskustella tehtävistä töistä.
Erityiskiitoksen saa talon oma huoltomies Hannu Laakso, joka tuntee talon tekniikan kuin omat taskunsa.
Sähköavun asentajat keskustelevatkin

Laakson kanssa päivittäin.
– Esimerkiksi vanhaan IVKH-konehuoneeseen oli todella hankalaa saada
mahdutettua uusia keskuksia ja hyllyjä, sähköasentajat huokaisevat.
TYÖELÄMÄN KANSANOPISTO
ON KOVASSA KÄYTÖSSÄ
Vuonna 1977 avatun Murikka-opiston
toiminta työelämän kansanopistona
jatkuu normaalisti uudistamisohjelman aikana ja myös sen jälkeen. Murikassa järjestetään vuosittain muun
muassa luottamusmies- ja työsuojelukursseja.
Murikan ravintola-, kokous- ja majoitustoimintaa toteuttaa pari vuotta sitten perustettu Murikanranta Oy,
jonka toimitusjohtaja on Juha Leppäniemi.
Murikka sijaitsee noin 35 kilometrin
päässä Tampereen keskustasta. Yhtiön palveluksessa on liki parikymmentä vakituista työntekijää ja saman verran ulkopuolisia. 

Mika Tillander oli muutaman päivän käytännön sähkötöissä Murikassa opintoihinsa liittyvän harjoittelun takia.

VA S A M A 9 / 2 0 1 7

13

Lomapaikkojen varausjärjestelmä muuttuu

NOPEIN LOMAILEE – HINNATKIN LASKEVAT


TEKSTI: MINNA JÄRVENPÄÄ



KUVAT: HOLIDAY CLUB RESORTS

Saariselällä ympä
ristö tulee
tutuksi moottorike
lkkaillen.
Tampereen Kylpy
lä (vas. alla) on
omassa rauhassa
an mutta kuitenk
in
lähellä keskustan
palveluita.
Sallassa lomaosa
kkeen lähellä sij
aitsevassa Hotelli Re
vontulessa (oik.
alla)
on myös lomailija
a lepuuttava
Tunturikylpylä.

S

ähköliiton omistamien Holiday

arvottu, jos samalle ajankohdalle on

Clubin lomaosakkeiden, Vie-

ollut useampia varaajia.

rumäen ja Villa Andropoffin viik-

Hyväksytyn maksusuorituksen

rausoikeutta.
Jos sinulla ei ole mahdollisuutta tehdä varausta nettisivujen kaut-

vuonna 550 euroa, satasen vähem-

seen Sähköliiton kaikissa tiedotus-

män kuin tänä vuonna.

kanavissa.

Kaarniemen mökeissä ja huo-

Varausjärjestelmän avautuessa

ko-osakkeiden sekä oman lomapai-

jälkeen varaus tulee voimaan ja va-

ta tai sinulla ei ole verkkopankki-

neistoissa on päivähinnoittelu, jol-

20. marraskuuta kampanjakoodit

kan Kaarniemen varausjärjestel-

raaja saa sähköpostiinsa tai puhe-

tunnuksia, ole yhteydessä toimis-

loin voit varata juuri haluamasi päi-

eivät ole käytössä. Voit jättää kysei-

mä ja hinnoittelu muuttuvat vuodel-

limeensa tästä vahvistuksen. Jos

totyöntekijä Teija Niemenmaahan

vät ja lomailla päivän, pari tai vaik-

sen kohdan tyhjäksi varausta teh-

le 2018.

maksutapahtuma epäonnistuu, va-

puh. 050 371 8961. Kaarniemen

ka viikon. Esimerkiksi vuorokausi

dessäsi. 

raus ei ole voimassa.

varauksissa voit ottaa yhteyttä myös

hirsimökissä maksaa sesonkiaikoi-

aluevalvoja Tapio Haikkaan puh.

na ensi vuonna 70 euroa, kun hinta

0440 557 841.

tänä vuonna ollut 100 euroa.

Kaikki ensi vuoden lomat tulevat
varattaviksi maanantaina 20. mar-

Varatun loman voi peruuttaa vain

raskuuta. Varausjärjestelmään pää-

lääkärintodistuksella. Silloin maksu

set Sähköliiton nettisivuilla olevien

palautetaan.

Kaikkien lomakohteiden hintoja on alennettu. Esimerkiksi Sallas-

KAMPANJAKOODEILLA

LOMAILE EDULLISEMMIN

sa kaikki tarjolla olevat viikot 8–16

LISÄETUJA

Lue lisää ja varaa lomasi:

varattua kohteen itselleen maksa-

Varauksia Sähköliiton lomapaikkoi-

maksavat ensi vuonna 450 eu-

Uudistuneessa lomapaikkojen va-

www.sahkoliitto.fi >

malla varauksen verkkopankissa tai

hin voivat tehdä liiton jäsenet ja

roa, 50 euroa vähemmän kuin tänä

rausjärjestelmässä voidaan käyttää

Jäsenpalvelut > Jäsenedut >

luottokorttimaksuna heti varaami-

eläkeläisjäsenet sekä liiton henki-

vuonna. Villa Andropoffissa Pärnus-

myös kampanjakoodeja. Kampan-

Lomapaikat

sen yhteydessä. Aiemmin lomat on

lökunta. Oppilasjäsenillä ei ole va-

sa kesäviikot 26–33 maksavat ensi

joista ja koodeista ilmoitetaan erik-

linkkien kautta.
Uutta on nyt se, että nopein saa

14

VA S A M A 9 / 2 0 1 7

JÄSENPALVELUT
Milloin tulee
tehdä uusi
perintäsopimus?
Kun määräaikainen työsopimus päättyy, päättyy samalla perintäsopimuksen mukainen työnantajan jäsenmaksuperintä. Jos työ jatkuu tai työpaikka vaihtuu,
on tehtävä uusi perintäsopimus!

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

&

LIITTYMISILMOITUS/PERINTÄSOPIMUS
Ammattiyhdistysjäsenmaksu liitolle ja työttömyyskassalle

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

Sukunimi ja etunimet

Henkilötunnus

Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka
Puhelin

Matkapuhelin

Suomi

Jäsenyystiedot

Ammattiosaston nimi

Kansalaisuus

Ruotsi

Muu, mikä

Uusi jäsen

Työpaikka vaihtuu

Työsuhde

Jäsenmaksun
perintä
Valtuutus ja
voimassaoloaika

sun, toimita tällä sivulla oleva lomake ajantasaisilla tiedoilla täytettynä työnantajallesi tai palkanlaskijallesi. Tarkasta kuukausittain
palkkalaskelman ay-jäsenmaksukohdasta, että maksu on peritty oikein.
Jos maksat jäsenmaksusi itse,

Sähköliittoon liittymispäivä

Liitto vaihtuu

Jäsenyysaika edellisessä liitossa

Vapaajäsen

Ammattinimike

Opiskelijajäsen

Kokoaikatyö

Osa-aikatyö

Ei

Kyllä

Oppiarvo/koulutus

Työsuhteen alkamisaika

Työnantajan toimiala

Sopimusalanumero (ks. ohje)

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

atko, että työnantaja perii jäsen-

Kun työnantaja perii jäsenmak-

Muu, mikä

Osaston numero

Opiskelun päättymisaika

Työsuhteen laatu

tarvitaan riippumatta siitä, halu-

viitenumeroita käyttäen.

Osasto vaihtuu

Jäsenmaksuryhmä

ta tehdä uusi perintäsopimus. Se

haluatko maksaa jäsenmaksut itse

Suomi

Edellinen ammattiliitto/työttömyyskassa

puu tai vaihdat työpaikkaa, muis-

maksun suoraan palkastasi, vai

Sähköposti

Äidinkieli

Maksava jäsen

Kun määräaikainen työsuhde lop-

Perintäsopimuksen saapumispäivä osaston edustajalle tai liittoon

Työnantaja perii jäsenmaksun

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

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

Jäsenen
allekirjoitus

Päiväys

Allekirjoitus

Osoitetietojani ei saa käyttää muuhun
kuin jäsenetumarkkinointiin

lähetä lomake Sähköliiton jäsenTYÖNANTAJA TÄYTTÄÄ (Jos maksat jäsenmaksut itse, täytä myös työnantajatiedot)
Työnantaja

MONTA TAPAA PITÄÄ
JÄSENTIEDOT AJAN TASALLA
Työpaikan muutoksesta voit ilmoittaa myös sähköisesti Sähkö-

Tilittäjä/
selvittäjä

liiton verkkopalvelun kautta: www.
sahkoliitto.fi > Sähköliiton verkkopalvelut > Jäsenrekisteri. Tai täytä sähköinen perintäsopimus, jonka löydät sahkoliitto.fin etusivun
vasemmassa reunassa olevan Liity
jäseneksi -painikkeen kautta.
Tulostettava ja postitse lähetettävä versio lomakkeesta löytyy
sahkoliitto.fin sivulta Lomakkeet.
Perintäsopimuslomakkeita saa

Yhteyshenkilö

Puhelin

Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka

Sähköposti

Tilittäjä/selvittäjä (täytetään, jos eri kuin työnantaja)

Puhelin

Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka

Sähköposti

Yhteyshenkilö (tilitysten ja perinnän suorittaja)

Puhelin

Konekielinen
selvitys

Selvitysmuoto/
maksutapa
Jäsenmaksun
perintä
Työnantajan
allekirjoitus

Työnantajan
oma lista

Liiton
lähettämä lista

Jäsenmaksun perintä alkaa (palkkajakson ensimmäinen päivä)
Päiväys

Matkapuhelin

Faksi

Viitetilisiirrot

Työnantajan edustajan allekirjoitus

Viitelista

Viestillinen

Nimenselvennys

Jäsenyyttä
suositteli

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

Suosittelijan jäsennumero tai syntymäaika

&

Lomakenumero SL/01.08

SÄHKÖLIITON
TURVA-PÄIVÄ
HELSINGISSÄ
29.11.

Työnantajan Y-tunnus

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

myös liiton postituksesta
postitus@sahkoliitto.fi.

Yrityksen virallinen nimi

Yhteistyökumppanimme vakuutusyhtiö Turva
järjestää Helsingin palvelutoimistossaan (Siltasaarenkatu 1, 00530 Helsinki) Turva-päivän keskiviikkona 29.11.2017 klo 9.30 alkaen. Päivällä
on tarjolla kakkukahvit, ja illalla herkutellaan
hodareilla. Turvan asiakasneuvojat ja edustajat
opastavat vakuutusasioissa, ja mahtava vakuutustarjous on voimassa koko päivän klo 19 asti.
Turvan toimisto on avoinna vain sähköliittolaisille klo 16-19. Jäsenkorttia näyttämällä saat
lahjaksi Finnkinon elokuvalipun. Voit tuoda
mukanasi myös työkaverisi, vaikka hän ei kuu-

luisikaan Sähköliittoon. Tapahtumassa on mahdollisuus liittyä Sähköliittoon (uudet jäsenet
saavat tällöin myös elokuvalipun).
Tarjolla on arvontaa, herkullisia hodareita ja
virvokkeita. Paikalla on myös Sähköliiton asiantuntijoita ja edustajat ammattiosastoilta 039
ja 049.
Turvalaiset ovat varautuneet kertomaan vakuutuksista, jäsenalennuksistasi ja ajankohtaisista kampanjaeduista. Tapahtumapäivänä
sähköliittolaiset saavat Turvan Helsingin toimistossa Liittokasko-vakuutuksen 20 prosen-

tin alennuksella ensimmäisen vuoden vakuutusmaksuista.
Sähköliitto on jo vakuuttanut jäsenensä
muun muassa Turva-jäsenvakuutuksella, joka
sisältää vapaa-ajan matkustajavakuutuksen.
Tietoa jäsenvakuutuksestasi ja -eduistasi löydät
osoitteesta www.turva.fi/sahkoliitto.

Hymyile, a!
ss
olet Turva
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rekisteriin.

15

LIITOLLA ON UUSI ILME!
Tuttua on salama ja sini-puna-

on jo toteutettu uusin logoin ja

kassan logo toistaa liiton uutta

ilmeelleen ja nettisivuilleen. Uu-

valkoinen väritys, uutta ovat fon-

ulkoasuin, samoin syksyn työtais-

ilmettä.

distettujen sivujen on tarkoitus

tit ja pyöreä muoto. Sähköliiton

telumateriaalit.

uusi logo kunnioittaa perinteitä

Uuden visuaalisen ilmeen on

Visuaalisen ilmeen kanssa uu-

toteuttanut digitoimisto Karhu

mutta on kuitenkin selkeästi uusi.

distui myös liiton slogan, joka

Helsinki, joka vastaa myös liiton

Logo ja uusi visuaalinen ilme

kuuluu nyt Enemmän voimaa

nettisivujen uudistamisesta. Kar-

otetaan käyttöön vähitellen: uusi

yhdessä. Ruotsiksi se kuuluu Till-

hu Helsinki voitti keväällä tarjous-

Työpaikkatoiminnan opas sekä

sammans växer kraften.

kilpailun, jossa liitto haki suunnit-

päivitetty Työtaisteluohjeet 2017

Myös Sähköalojen työttömyys-

aueta vielä tämän vuoden puolella osoitteessa www.sahkoliitto.fi.

telijaa ja toteuttajaa visuaaliselle

Tämän uutisen tekstifontti on
Open Sans. Sen eri leikkauksia
käytetään jatkossa erilaisissa
Sähköliiton materiaaleissa.

ITSENÄISYYDEN JUHLAVUODEN SUURHANKE
VAPAUDEN MUSEO AVAUTUU TAMPEREELLA
I

valtio. Historiasta nousevat esiin

kutsuvierasavajaisia vietetään maa-

ria esitetään Tampereen elokuvate-

muun muassa poliittisten vapauksi-

nantaina 27.11., kun laki kahdek-

vin nähtävyys avautuu osana Työvä-

attereissa 27.10. alkaen, kun Tun-

en, äänioikeuden, sananvapauden

san tunnin työpäivästä täyttää sata

enmuseo Werstaan museokokonai-

tematon sotilas -elokuva saa ensi-

ja maksuttoman koulutuksen mer-

vuotta. Yleisölle Vapauden museo

suutta marraskuun lopussa. Finlay-

iltansa. Ennakkolinkki Voionmaan

kitys maamme kehittymiselle. Men-

avautuu 28.11.

sonin historialliselle tehdasalueelle

koulutuskeskuksen tuottamaan trai-

neisyyden rinnalla Vapauden mu-

Lisätietoja Vapauden museosta

valmistuva Vapauden museo on yli

leriin löytyy tämän tiedotteen lo-

seo herättää pohtimaan, millaisia

antaa Työväenmuseo Werstaan mu-

500 neliön suurnäyttely, joka ker-

pusta.

vapauksia tämän päivän Suomessa

seonjohtaja Kalle Kallio, puh. +358

kaivataan.

40 716 7520 tai kalle.kallio@tyo-

tsenäisyyden juhlavuoden ja sisällissodan kenties kosketta-

too Suomen itsenäisyyden vaiheis-

Tunteikasta ja vauhdikasta traile-

Vapauden museo tarkastelee it-

ta puhuttelevalla tavalla. Medioiden

senäisyyden aikaa tavallisen kan-

edustajat ovat tervetulleita tutustu-

san, vapauden ja yhdessä rakenne-

ovat tukeneet museon toteuttamista

maan uuteen museoon perjantaina

tun Suomen näkökulmasta. Näyt-

ja juhlavuoden 2017 ohjelmaa. Va-

sottavissa osoitteessa https://www.

24.11. kello 11.

tely kertoo, miten keisarinvallan

pauden museo on myös suurin Suo-

youtube.com/watch?v=Uj0r7dUl9-w

alla eläneestä luokkayhteiskunnas-

mi100-juhlavuoden rahoittamis-

ta kasvoi menestyvä hyvinvointi-

ta hankkeista Tampereella. Museon

Kuluvalla viikolla ensiesitetään
myös Vapauden museon traileri.

Lukuisat työväenliikkeen toimijat

vaenmuseo.fi
Vapauden museon traileri on kat-

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS
Väinö Linnan aukio 8, Tampere
puh. 010 420 9220
www.tyovaenmuseo.fi
Museo avoinna ti-su 11-18,
Vapaa pääsy

P

arikymmentä teollisuuden alan

mitsijoilta työpaikkojen muuttuvista

sähköliittolaista luottamushen-

käytännöistä.

kilöä pääsi tuoreeltaan kuulemaan,

Puheenjohtaja Sauli Väntti kertoi

mitä tarkoittaa, kun pääluottamus-

työriidan taustoista ja vakuutti, että

miehistä tulee yhteyshenkilöitä.

vaikka oma teknologiateollisuuden-

Sähköliiton ja Teknologiateollisuu-

alan työehtosopimus jäi historiaan,

den välinen työehtosopimus umpeu-

teollisuuden sähköliittolaisten asioi-

tui lokakuun lopussa. Teollisuuslii-

ta hoidetaan yhteyshenkilösopimuk-

ton ja Teknologiateollisuuden väli-

sen tuella entiseen tapaan.

seen 7.11. vahvistettuun tessiin si-

– Saimme korkeintaan torjunta-

sällytetyt sähköalan työt määrittele-

voiton, mutta kolmikantaisesti alle-

vät nyt alan työehdot.

kirjoitettu sovintoratkaisu takaa vas-

Moni asia täytyy kuitenkin ratkaista työpaikoilla.
Tampereelle kokoontuneella porukalla oli paljon kysyttävää liiton toi-
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KUVA: RIITTA KALLIO

TEOLLISUUDEN
LUOTTAMUSMIEHET
KOOLLA TAMPEREELLA

taisuudessa Sähköliiton yhteyshenkilöille käytännössä samat oikeudet kuin aiemmin pääluottamusmiehille. 

– Sähköliiton miehiä ollaan edelleen, vakuuttivat luottamusmiehet Atte Pasanen (vas.), Esa Sakki ja Jari Jeskanen.

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

Kassan jäsenmaksu alenee
Sähköalojen työttömyyskassan jäsenmaksu alenee. Finanssivalvon-

lut 0,40 prosenttia.
Työttömyyskassan talous on va-

6,3 prosenttia. Vuotta aikaisemmin
se oli 8,3 prosenttia ja aikaisempi-

ta on vahvistanut työttömyyskas-

kaalla pohjalla, koska työttömyys

san vuoden 2018 jäsenmaksuksi

on tämän vuoden aikana alentunut

0,33 prosenttia ennakonpidätyk-

aikaisempien vuosien tasosta. Lo-

den ei arvioida nousevan vuoden

sen alaisesta jäsenyyden perusta-

kakuun loppuun mennessä työttö-

2018 aikana.

na olevasta palkasta.

myyskassan jäsenten työttömyysas-

Tänä vuonna jäsenmaksu on ol-

Jos sinulla on maa- tai metsätaloutta tai olet sivutoiminen yrittäjä, lähetä työttömyyskassalle kopio vuoden 2016 verotuspäätöksestäsi erittelyosineen. Lähetä päätös viimeistään tammikuun hakemuksesi
liitteenä.
Jos olet osatyökyvyttömyyseläkkeellä, toimita kassalle kopio vuodelle 2018 annetusta eläkepäätöksestäsi tai maksuilmoituksesta.

na vuosina tätäkin korkeampi.
Ennusteiden mukaan työttömyy-

te on ollut tänä vuonna keskimäärin

Jos joudut työttömäksi tai lomautetuksi
Ilmoittaudu TE-toimistoon työn-

liitteet myös postitse osoitteeseen

sessa pitää näkyä ennakon-

hakijaksi täyttämällä sähköinen il-

Sähköalojen työttömyyskassa, PL

pidätyksen alainen tulo sekä

moittautumislomake osoitteessa

774, 33101 Tampere.

siihen sisältyvä lomaraha ja

TARKASTA HAKEMUKSESI JA

Oikeutesi työttömyysetuuksiin al-

SEN LIITTEET

kaa aikaisintaan ilmoittautumis-

Jotta hakemusten käsittely olisi

päivästä lukien.

mahdollisimman nopeaa, täytä hakemuksesi huolellisesti ja muista

NÄIN HAET

tarkistaa se ja liitteet.

ANSIOPÄIVÄRAHAA
Lähetä hakemus ja liitteet työttö-

LIITÄ HAKEMUKSEESI

myyskassan sähköisessä asiointi-

SEURAAVAT DOKUMENTIT:

palvelussa. Löydät sen osoitteesta
www.sahkoliitto.fi/tyottomyyskas-

X

sa. Voit lähettää hakemuksen ja

Jäljennös viimeksi vahviste-

ta muutosverokortin etuutta var-

tusta verotuksestasi.

ten. Ansiopäivärahan ennakonpidätys tehdään silloin verokortin

korvaus.

Mikäli olet ollut ennen työttömyyt-

mukaisesti ilman prosentin

X

Jäljennös irtisanomis- tai lo-

tä armeijassa tai opiskelemassa:

korottamista.

X

Jäljennös työsopimuksesta.

www.te-palvelut.fi viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänäsi.

X

mautusilmoituksesta.

X

Opiskelutodistus tai
todistus armeijasta.

VEROTUS

Mikäli saat eläkettä,

Työttömyyskassa saa verotiedot

liitä mukaan myös:

suoraan verottajalta aina vuoden

X

Jäljennös

alussa. Palkkaa varten annetun ve-

eläkepäätöksestä.

rokortin ennakonpidätysprosenttia
korotetaan vähintään 25 prosent-

Palkkatodistus vähintään
työttömyyttä edeltäneeltä 26

Mikäli sinulla on sivutoimista yri-

työssäoloviikolta. Todistuk-

tystoimintaa, liitä mukaan:

tiin ansiopäivärahaa maksettaessa.
Voit halutessasi tilata verottajal-

Om du blir arbetslös eller permitterad
Anmäl dig som arbetssökande

san per post till addressen Elbran-

lön med alla tillägg; semes-

Om du har företagsverksamhet

förskottsinnehållningssats för

hos TE-byrån genom att logga in i

schernas arbetslöshetskassa, PB

terpenning (semesterpre-

som bisyssla, sänd kassan även:

den inkomstrelaterade dagpen-

webbtjänsten på addressen www.

774, 33101 Tammerfors.

mie) och semesterersättning
meddelas specificerat. Se-

te-tjanster.fi senast den första arbetslösa dagen. Din rätt att få ar-

GÅ NOGGRANT IGENOM DIN

mesterpenning och semeste-

betslöshetsdagpenning kan bör-

ANSÖKAN OCH BILAGOR

rersättning anmäls skilt.

ja först när du anmält dig som ar-

Ifall din ansökan är bristfälligt

betslös arbetssökande.

ifylld eller bilagor fattas, försenar detta handläggning av din an-

SÅ HÄR ANSÖKER DU ON

BILAGOR:

elektroniska tjänst. Du hittar ar-

X

med specifikationsdel.

X

X

mälan eller permitterings-

sänd kassan:

X

hetsdagpenning.

Ett kopia av bevis.

Ett kopia av ditt arbetskontrakt.

Ett löneintyg för minst 26

BESKATTNING
Arbetslöshetskassan får beskatt-

arbetsveckor före arbetslös-

Om du får någon socialförmån,

ninguppgifterna direkt från skatte-

tjänst på addressen www.sahkoliit-

heten. I löneintyget upp-

sänd kassan:

myndigheten i början av året.

to.fi/tyottomyyskassa. Du kan även

ger din arbetsgivare förskott-

sända ansökan och bilagor till kas-

sinnehållning underkastad

betslöshetskassans elektroniska

Beställ vid behov ett nytt
ändringsskattekort för arbetslös-

studerat eller te.x. varit i armén

DAGPENNING
lagor till kassan genom kassans

alltid minst 25 %.

Ett kopia av uppsägningsananmälan

SÄND KASSAN FÖLJANDE

ningen. Skattesatsen är dock

sonliga beskattningsbeslutet

Ifall du före arbetslösheten har

sökan.

Sänd ansökan och nödvändiga bi-

X

Ett kopia av det senaste per-

X

Ett kopia av pensionsbeslu-

Arbetslöshetskassan kan använda

tet eller förmånsbeslutet.

skattesatsen för lön som

Nopeutat hakemuksesi käsittelyä, kun liität siihen kaikki tarvittavat liitteet mukaan.
Katso yllä olevasta muistilistasta, mitä liitteitä sinun tulee toimittaa kassaan!
Oli hakemuksesi sitten ensi- tai jatkohakemus, sen käsittelytilanteen näet työttömyyskassan nettisivulta:

www.sahkoliitto.fi > Työttömyyskassa
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- Kannatti ajaa Rovaniemeltä asti, tuumi
Koillis-Lapin työsuojeluvaltuutettu, maas-

Terveenä töistä kotiin

tosuunnittelija Teijo Takkinen (oikealla).

ja jopa eläkkeelle asti
”Kaikki työtapaturmat
ovat turhia! Työsuojelu on
olennaista terveyden ja
hyvinvoinnin kannalta.
Tärkeätä on selvitä terveenä
töistä kotiin ja jopa
eläkkeelle asti!”

päivillä Hämeenlinnassa lokakuun

sähkönjakeluverkon rakennustyö-

herättivät vilkasta keskustelua.

viimeisenä viikonloppuna. Työsuo-

maalla. SRV:n turvallisuuspäällikkö

jeluasioita Aulangolle oli saapu-

Jari Korpisaari puolestaan keskittyi

lä sattuvan liikkumisessa ja käsil-

kiinnosti teknologiateollisuudessa

nut pohtimaan lähes 40 alan mies-

rakennushankkeiden päätoteuttaji-

lä tekemisessä, Riihilahti summai-

alkava työtaistelutilanne.

tä, suurin osa Sähköliiton jäseniä

en turvallisuusvelvollisuuksiin.

li 900 työntekijän terästehtaan vaa-

– Eniten tapaturmia tuntuu meil-

ranpaikkoja.

mutta mukana oli myös muutama

mään tietoa Sähköliiton tilanteesta.
Erityisesti kurssilaisia tietenkin

Eri puolilta Suomea tulleet työsuojeluvaltuutetut ja -asiamiehet

työnantajatahoja edustava osan-

TEOLLISUUDEN

ottaja.

TURVA-ASIAT PUHUTTIVAT

kaaksi, että kurssin vetäjä, liiton

suuskokemuksiaan paitsi itse kurs-

Entiseksi sähköliittolaiseksi,

Hämeenlinnan SSAB:n turvallisuus-

tuore työympäristöasiantuntija Jark-

silla myös tauoilla ja Aulangon mai-

sekä sähkö- ja hissiasentajaksi il-

teknikko Asko Riihilahti esitteli työ-

ko Korhola pelkäsi aikataulujen sak-

nioissa ruokapöydissä sekä jopa

moittautuva Carunan käyttö- ja tur-

turvallisuuden ”kylmiä faktoja”,

kaavan alkuunsa. Hän ehätti kui-

upeissa ulkoilumaastoissa.

vallisuuspäällikkö Jarmo Ström ker-

vastuuasioita teollisuuden kunnos-

tenkin itsekin kertomaan kurssilai-

– Kiinnostavaa asiaa ja hieno

Muiden muassa nämä työsuoje-

toi verkostoalan sähköturvallisuus-

sapito-, investointi- ja seisokkitöis-

sille ajankohtaisista työsuojeluasi-

kurssipaikka, tiivisti Rovaniemeltä

lun tärkeydestä kertovat kommentit

asioista. Erityisesti hän paneu-

sä. Erityisesti käytännön esimerkki-

oista. Myös vastaava järjestöasian-

ajellut Koillis-Lapin Sähkön työsuo-

kuultiin työympäristön ajankohtais-

tui vastuun jakautumiskysymyksiin

tapaukset kiinnostivat kuulijoita ja

tuntija Reijo Salmi pääsi välittä-

jeluvaltuutettu Teijo Takkinen. 



TEKSTI JA KUVAT: RIITTA KALLIO

Keskustelu virisi jopa niin vilk-

pääsivät vertailemaan työturvalli-

Ajankohtaispäivien ”Lahden pojat” osoittautuivat 30-vuotiaaksi Ilkka Jokelaksi ja 40-vuotiaaksi Sami Raatikaiseksi,

– Erityisesti sähkölinjojen purkutöissä sattuu vahinkoja, summasi Carunan turvallisuus-

jotka hoitelevat sähköasennustöidensä ohella LSK-Electricsin ja LSK-Servicen työsuojeluasioita.

päällikkö Jarmo Ström.

18
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Sähköinfon verkkokursseja

Huom!
Kun suorittaa
kurssin omalla ajalla,
tulee osa Kikyn työajan
pidennyksestä
hoidettua!

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 sähkötyöturvallisuuskortti lähetetään sinulle postitse.
Verkkokurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat opiskella standardin mukaiset asiat itsenäisesti ja helposti milloin vain.
Koulutus on uusittava siten, että koulutusten
väli on enintään 5 vuotta.
Kurssin hinta 304,50 e + alv.

ilmoittaudu
http://kauppa.
sahkoinfo.fi/kurssit
tilaukset@sahkoinfo.fi
09 5476 1422

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
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OSASTOT TOIMIVAT
HELPOIMMIN ILMOITAT NETIN KAUTTA

Seuraava Vasama ilmestyy 21.12.2017. Siihen tarkoitetut osastojen ilmoitukset pyydämme toimittamaan
maanantaihin 11.12.2017 kello 15.00 mennessä. Tällä välin päivitämme saapuneita ilmoituksia liiton
kotisivuille.

vintola Martinassa. Tervetuloa!

esille tulevat asiat. Tervetuloa!

€/hlö tulee maksaa osaston tilille

– Hallitus

– Hallitus

FI39 5680 0020 1979 80 viitenumerolla 8109. Jäsenet seura-

Ilmoitukset Osastot toimivat -palstalle kulkevat helpoimmin Sähkölii-

015 Imatran Sähköalan

laisineen (siis avec-tilaisuus) ter-

klikata osastosi nimeä alasvetovalikosta, kirjoittaa ilmoituksen teksti

011 Tampereen Seudun

Ammattiosasto ry

vetulleita! Paikkoja rajoitetusti.

tyhjään kenttään ja jättää yhteystietosi.

Sähköalantyöntekijät ry

Syyskokous ti 28.11.2017 klo

Veteraanijaosto kokoontuu ma

18 Imatran Kylpylässä. Käsitel-

020 Kotkan Sähköalantyönteki-

ton nettisivuilla olevan lomakkeen välityksellä. Sinun ei tarvitse kuin

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

20.11. klo 14 osaston toimis-

lään sääntömääräiset ja ajankoh-

jäin Ammattiosasto ry

www.sahkoliitto.fi > Jäsenpalvelut >

tolla, Näsilinnankatu 33 b A.

taiset asiat. Osasto tarjoaa koko-

Sääntömääräinen syyskokous ma

Osastot toimivat > Ilmoita tapahtumasta

Portin tunnusluku 3390.

uksen jälkeen ruokailun. Jäsenet

27.11.2017 klo 19 osaston toi-

tervetuloa! – Hallitus

mistossa, Vesivallinaukio 5 A,

sivuille ja milloin ilmestyvässä Vasamassa ilmoitus ilmestyy.

Syyskokous ke 29.11.2017

48600 Kotka. Tervetuloa!

klo 16.30 osaston tiloissa, Nä004 Pohjoisen energia- ja

silinnankatu 33 b A 25. Portti-

018 Hämeenlinnan

Ammattiosasto N:o 1 ry

sähköalantyöntekijät os. 004 ry

kongista sisään ja kellarikerrok-

Sähkötyöntekijät ry

Sääntömääräinen syyskoko-

Syyskokous la 2.12.2017 klo 17

seen. Portin ollessa lukittu si-

Pikkujoulut la 16.12. klo 17

021 Porin Seudun

us osaston toimitiloissa (Rauta-

Hotelli Pohjanhovissa. Käydään

sään pääsee ovikoodilla 3390.

Eräs-Teatterissa. Näytelmänä Vii-

Sähköalantyöntekijät ry

kokouksessa lävitse syyskoko-

Kokouksessa käsitellään sääntö-

meiset mohikaanit. Näytöksen

Syyskokous ke 22.11. klo 18

ti Rautatienkadun puolelta) ti

ukseen liittyvät asiat ja keskus-

määräisiä ja muita ajankohtai-

jälkeen iltapalaa ja pikkujouluis-

Ravintola Liisanpuistossa. Esillä

21.11.2017 alkaen klo 17. Ko-

tellaan tulevasta TES-tilantees-

sia asioita. Tarjolla kakkukahvit.

ta illanviettoa. Paikkoja rajoite-

sääntömääräiset asiat. Kahvitar-

kouksessa käsitellään sääntö-

ta. Kokouksen jälkeen jäsenille

– Hallitus

tusti. Lisätiedot ja ilm. rauno.

joilu. Tervetuloa! – Hallitus

001 Oulun Sähkötyöntekijäin

tienkatu 16 D 46, sisäänkäyn-

– Hallitus

vuorinen@ssab.com tai 040 522

määräiset ja ajankohtaiset asiat.

tarjotaan pikkujouluateria. Sito-

Kaikki osaston jäsenet ovat erit-

vat ilm. 24.11. klo 16 mennessä

013 Hyvinkään Sähköalan-

täin tervetulleita. Tulkaa joukol-

martti.myllykangas@gmail.com.

työntekijäin ammattiosasto ry

la vaikuttamaan! Tilaisuudessa

Muistathan ilmoittaa majoitus-

Syyskokous ma 20.11.2017 klo

kijät ja Aulangon kylpylä jatka-

Syyskokous to 30.11.2017 klo

tarpeesta hyvissä ajoin. Tervetu-

17 ravintola Harlekiinin Skyca-

vat yhteistyösopimustaan vuodel-

18 Hotelli Lappeen kokousti-

loa tekemään hyviä päätöksiä ja

binetissa, Kauppatori 1, Hyvin-

le 2018. Aulanko tarjoaa jäsenil-

loissa. Sääntömääräiset ja muut

kehittämään osastomme toimin-

kää. Käynti torin puolelta, his-

lemme perheineen kylpylälippu-

esille tulevat asiat. Kokouksen

002 Veitsiluodon sähkö- ja

taa. – Martti Myllykangas, pu-

sillä U-kerrokseen. Kokouksessa

ja hintaan 10 €/aikuinen ja 6 €/

jälkeen tarjoillaan illallinen.

automaatiotyöntekijät ry

heenjohtaja

käsitellään sääntömääräiset asi-

lapsi. Edun max henkilömäärä

Tervetuloa!

at yms. Osasto tarjoaa päivälli-

kerrallaan 5 hlöä. Tunnistautu-

– Hallitus

sen. Tervetuloa mukaan!

minen tapahtuu Sähköliiton jä-

kahvitarjoilu ja pientä purtavaa!
– Hallitus

Syyskokous ke 22.11 2017 klo

3628.
Hämeenlinnan Sähkötyönte-

022 Lappeenrannan Seudun
Sähköalantyöntekijät ry

17 ravintola Puistopaviljongis-

005 Lounais-Hämeen sähkö-

sa. Käsitellään sääntöjen mää-

työntekijäin ammattiosasto ry

räämät asiat. Ruokatarjoilu. Ter-

Sääntömääräinen syyskokous la

014 Nokian

25.11.2017 klo 12 Forssan jär-

Sähkötyöntekijät ry

taa: Apulanta Verkatehtaalla

Sääntömääräinen syyskoko-

jestöjentalolla, Kuhalankatu 17.

Sääntömääräinen syyskokous to

22.3.2018 klo 19. Lisätietoa ja

us ravintola Amandassa to

Kokouksessa käsitellään sääntö-

30.11.2017 klo 18 Ravintola

ilm. 31.12.2017 mennessä rau-

30.11.2017 klo 18 alkaen (hal-

määräiset ja ajankohtaiset asiat.

Pepperissä, Välikatu 18, Nokia.

no.vuorinen@ssab.com tai 040

litus klo 17). Kokouksessa käsi-

Kokouksen jälkeen ruokailu ra-

Esillä sääntömääräiset ja muut

522 3628. Omavastuuosuus 20

tellään sääntöjen sille määrää-

vetuloa!
– Hallitus

senkortilla.
Kevään konserttitarjon-

024 Varkauden Sähköalantyöntekijäin Ammattiosasto ry

mät ja muut mahdollisesti esille
tulevat asiat. Kokouksen jälkeen
ruokailu. Tervetuloa! – Hallitus
025 Loviisan Sähköalantyöntekijäin Ammattiosasto ry
Sääntömääräinen syyskokous ravintola Bellan kabinetissa Loviisassa to 30.11. klo 17 alkaen.
Käsitellään sääntömääräiset ja
muut esille tulevat asiat. Kokouksen jälkeen ruokailu! Jäsenet
tervetuloa kokoukseen!
– Hallitus
026 Jyväskylän
Sähköalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen syyskokous ti
5.12.2017 klo 18.30 alkaen
osaston toimistolla, Vapaudenkatu 79 A. Esillä sääntömääräiset
ym. esille tulevat asiat. Tervetuloa! – Hallitus
027 Mäntän
Sähkötyöntekijät ry
Jouluruokailu pe 24.11. klo 19
Lounaskahvila Miinassa Mäntässä. Ilm. to 16.11. mennessä
044 527 8354 Peltola tai 044
286 5266 Nousiainen.
20
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Syyskokous ma 11.12.2017
klo 18 Rantaravintola Isabellas-

jälkeen tarjotaan päivällinen. Jä-

070 Suomenselän

105 Vihdin Sähköalan-

161 Inkoon Voimalaitos-

senet tervetuloa!

Sähkömiehet ry

työntekijät ry

työntekijät ry

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskoko-

041 Turun Seudun

ti 28.11.2017 klo 18 Virroilla,

Nummelan keilahallin kokous-

us Opus K:ssa, Kauppakatu 6,

029 Kouvolan Sähkötyönteki-

Sähkötyöntekijät ry

Ravintola Mikontalossa. Asioina

tiloissa pe 1.12.2017 klo 18.

08100 Lohja, pe 15.12.2017

jäin Osasto ry

Sääntömääräinen syyskokous to

sääntöjen syyskokoukselle mää-

Esillä sääntöjen määräämät ja

klo 18.30. Hallitus kokoon-

Syyskokous ti 5.12.2017 klo

14.12.2017 klo 17 Turun Viras-

räämät asiat. Kokoukseen osal-

muut asiat. Kokouksen jälkeen

tuu jo klo 18. Kokouksessa esil-

18.30 Ässätornissa, Ilmarinku-

totalon auditoriossa, Itsenäisyy-

listuville ruokailu. Tervetuloa!

keilakilpailu noin klo 19.30 ja

lä sääntömääräiset sekä muut

ja 3, 45100 Kouvola. Kokouk-

denaukio 2, 20800 Turku. Esillä

– Hallitus

iltapalaa virvokkeineen klo 21.

ajankohtaiset asiat. Kokouksen

sessa käsitellään sääntömää-

sääntömääräiset asiat, tarjolla il-

Myös saunomismahdollisuus.

jälkeen ruokailu sekä illanvietto

räiset asiat. Ruokailuun osallis-

tapalaa. Tervetuloa mukaan!

073 Kurikan Sähköalojen

Tervetuloa! – Hallitus

pikkujoulun merkeissä. Tervetu-

tuvien sitova ilmoittautuminen

– Hallitus

osasto ry

sa Vilppulassa. Tervetuloa!

22.11.2017 mennessä puh.

loa! – Hallitus

Osaston sääntömääräinen syys-

106 Savon Sähköalan-

040 809 7029 tai kouvolansah-

042 Valkeakosken

kokous to 30.11.2017 klo 18

työntekijät ry

166 Vaasan Sähkömiehet ry

kotyontekijat@gmail.com. Terve-

Sähköalantyöntekijät ry

Hotel Kurikassa. – Hallitus

Sääntömääräinen syyskokous

Kutsumme sinut ja seuralaisesi

tuloa! – Hallitus

Sääntömääräinen syyskokous to

to 16.11.2017 klo 18 Kylpylä-

viettämään ammattiosaston pik-

14.12.2017 klo 17.30, uima-

076 Vaasan Sähköalan-

hotelli Kunnonpaikassa, Joki-

kujoulua la 2.12. klo 19, Ravin-

032 Pudasjärven Sähköalojen-

hallin kokoustila 2, Valkeakoski.

työntekijät ry

harjuntie 3, Vuorela. Kokouk-

tola Fondis, Hovioikeudenpuis-

ammattiosasto ry

Esillä sääntömääräiset ja ajan-

Syyskokous Sokos Hotel Roya-

sen yhteydessä ruokailu. Terve-

tikko 15. Osallistumismaksu 15

Syyskokous la 9.12.2017 klo

kohtaiset asiat. Hallitus klo 17.

lin kokoustiloissa pe 15.12. klo

tuloa! – Hallitus

€/henkilö maksetaan ilm. yhte-

18 Carunan tiloissa, Sähkötie 2,

Tervetuloa! – Hallitus.

18. Kokouksen jälkeen illalli-

Pudasjärvi. Kokouksen jälkeen

ydessä osaston tilille VOP FI51

nen ravintola Frans & Nicoles-

108 Nurmeksen

5672 7420 0088 32, ilmoi-

sa. – Hallitus

Sähköalantyöntekijät ry

ta samalla pääruokavalinta liha/

klo 19 pikkujouluruokailu Ho-

046 Harjavallan Sähköalojen-

telli Kurenkoskessa. Sitovat ilm.

työntekijät ry

Syyskokous pe 1.12.2017 klo

kala. Sitovat ilm. 29.11 men-

Kalevi Ikoselle puh.044 231

Sääntömääräinen syyskokous pe

083 Pargas Elbranchernas

16.30 PKS:n toimitiloissa, Vä-

nessä Markku Kristo puh. 040

3635. Toimikunta.

24.11.2017 klo 18 Harjavallan

Avdelning rf

litie 12, Nurmes. Esillä sään-

352 3285.

uimahallin kokoustiloissa, Yh-

Osaston sääntömääräinen syys-

tömääräiset ja ajankohtaiset

036 Kuopion

dyskatu 2, 29200 Harjavalta.

kokous ti 12.12.2017 klo

asiat. Kokouksessa pizzatarjoi-

166 Vasa Elarbetare rf

Sähköalantyöntekijät ry

Käsitellään sääntöjen määrää-

18.30 Ravintola Kamussa, Sk-

lu. Tervetuloa! – Hallitus

Vi inbjuder er med avec till att

Syyskokous la 25.11.2017 klo

mät asiat. Kahvitarjoilu. Tervetu-

räbbölentie 2. Kokouksen jäl-

16 Hotelli Puijonsarvessa Kuo-

loa vaikuttamaan!

keen ruokailu. Tervetuloa!

136 Hämeen sähkömiehet ry

dagen den 2.12. kl.19.00 på

– Hallitus

Syyskokous ti 5.12.2017 klo

restaurang Fondis Hovrättses-

18 Akaan ABC:llä. Esillä syys-

planaden 15. Deltagaravgift 15

kokouksen asiat. Ruokailu.

€ / person, betalas i samband

delta i avdelningens julfest lör-

piossa. Käsitellään sääntöjen

Osaston jouluruokailu la 9.12.

osaston syyskokoukselle mää-

klo 15 ravintola Hakuninmäessä,

räämät asiat. Mukana myös työ-

Pyydyskatu 1, Harjavalta. Ilm.

085 Salon Seudun Heikko-

ehtoasiantuntija Jouni Leppä-

viimeistään 1.12. Matti Peltonen

ja Vahvavirtaosasto ry

nen Sähköliitosta. Kokouksen

050 465 2730. Puolisot mu-

Syyskokous pe 1.12.2017 klo

140 Keski-Karjalan

ningens konto VOP FI51 5672

jälkeen ruokailu Frans &

kaan! Tervetuloa!

19 Ravintola Rikalassa, Asema-

Sähkömiehet ry

7420 0088 32. I samband med

katu 15, Salo. Käsitellään sään-

Sääntömääräinen syyskokous

anmälningen välj mellan kött-

Sophiessa. Illan kruunaa burles-

med anmälningen till avdel-

kiesitys Naughty Christmas. Ha-

059 Lahden Sähköalan-

tömääräiset asiat. Kokouksen

pe 24.11.2017 klo 19 Kiteel-

eller fiskrätt. Bindande anmäl-

lukkaille hotellihuone omakus-

työntekijät ry

jälkeen illallinen. Tervetuloa!

lä kansanopistolla. Esillä koko-

ningar före 29.11 till Markku

tanteisesti sopimushintaan 92

Sääntömääräinen syyskokous pe

– Hallitus

usasiat, tarjolla ruoka ja sauna.

Kristo tel. 0403523285.

€/vrk/huone. Lämpimästi terve-

24.11.2017 klo 18 alkaen Sau-

tuloa! – Hallitus

naklubilla, Saimaankatu 8, Lah-

094 Raahen Sähkömiehet ry

Tervetuloa! – Hallitus
178 Siilinjärven

Kevään opinto- ja virkis-

ti. Käsitellään normaalit kokous-

Syyskokous ti 28.11.2017 klo

144 Varkauden Seudun

Sähköalantyöntekijät ry

tysmatka tehdään keväiseen

asiat sekä osaston vuosittain lii-

19 osaston toimitiloissa, Rat-

Asennussähkömiehet ry

Sääntömääräinen syyskokous

Kööpenhaminaan to–su 26.–

tolle toimitettavien asiakirjojen

sukatu 5 E, Raahe. Käsitellään

Pikkujoulut pe 24.11 klo 19

perjantaina 1.12.2017 kylpy-

29.4.2018. Matkustamme len-

sääntömuutosasia. Kokouksen

sääntöjen syyskokoukselle mää-

ravintola Kahdessa ruusussa,

lähotelli Kunnonpaikassa, Jo-

täen, ja vierailukohde on NKT

jälkeen ruokailu ja vapaata seu-

räämät asiat. Sähköliitosta vie-

puolisot mukaan!

kiharjuntie 3, 70910 Vuorela.

Cables Tanskan tehdas (pe

rustelua saunomisen merkeissä.

raana työehto- ja järjestöasian-

27.4.), hotellimajoitus aamiai-

Tervetuloa! – Hallitus

tuntija Tapio Heikkinen. Koko-

sella. Lisätiedot ja sitovat ilm.
puh. 044 553 9871/Ilpo.

Syyskokous pe 8.12 klo 18
Rossossa.

uksen jälkeen osallistujille ruo060 Mikkelin Sähköalan-

kailu. Tervetuloa! – Hallitus

työntekijät ry

Kokous alkaa päivällisellä seisovasta pöydästä klo 17 alkaen, minkä jälkeen kokous klo

154 Pogostan

18. Esillä sääntömääräiset asi-

Sähköalantyöntekijät ry

at. Kokouksen jälkeen mahdol-

037 Satakunnan Energia-alan

Syyskokous pe 8.12 klo 18 ho-

099 Loimaan Sähköalan-

Sääntömääräinen syyskoko-

lisuus käydä kylpylässä uimassa

ammattilaiset ry

telli Cumuluksessa, Mikonka-

työntekijät ry

us pe 1.12.2017 klo 18 alka-

ja saunomassa. Tervetuloa!

Sääntöjen määräämä syyskoko-

tu 9. Kokouksen jälkeen ruokai-

Osaston virkistysmatkalle Tallin-

en PKS-toimistolla, Pajatie 6,

– Hallitus

us pe 17.11.2017 klo 18 sau-

lu ravintola Huviretkessä. Terve-

naan ilm 13.12. mennessä puh.

Ilomantsi. Kokouksessa käsi-

na- ja kokoustila Lasikellarissa,

tuloa! – Hallitus

045 238 8223.

tellään sääntömääräiset asiat.

182 Teollisuuden Sähköalojen

Tervetuloa!

Työntekijät ry

kouksen jälkeen sauna ja ruo-

062 Lohjan Sähköalojen

101 Ylivieskan

– Hallitus

Sääntömääräinen syyskokous pe

kailu. Ilm. osallistumisesta nu-

ammattiosasto ry

Sähköalan osasto ry

meroon 044 701 2375.

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous ti

peinpirtillä Ilomantsissa la

mistolla, Paasivuorenkatu 2 C,

– Hallitus

pe 1.12.2017 klo 18 Metallitu-

5.12.2017 klo 19 alkaen Ho-

9.12. klo 18 alkaen. Menu:

4. kerros. Kokouksen jälkeen

pa, Tehtaankatu 9, Lohja. Esillä

telli Käenpesän kokoustilois-

Herkuttelijan jouluateria. Ilm.

pientä purtavaa. Tervetuloa!

038 Naantalin Voimalaitos-

sääntöjen määräämät asiat. Ko-

sa. Osallistujille tarjotaan joulu-

30.11. mennessä Markku Pal-

työntekijät ry

kouksen jälkeen ruokailu. Hal-

ruokailu kokouksen jälkeen ra-

viaiselle puh. 0400 873 479.

Sääntömääräinen syyskokous ra-

litus kokoontuu klo 17. Terve-

vintola Pikkuveljessä. Tervetu-

Tervetuloa! PS. Avec mukaan!

vintola Trapissa Naantalissa pe

tuloa!

loa! – Hallitus

Mikonkatu 28, 28560 Pori. Ko-

Vietämme pikkujoulua Parp-

17.11.2017 klo 18 osaston toi-

24.11. klo 18.30. Kokouksen
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ELLEDNINGEN

Medlingslösning för elbranschen i Teknologiindustrins kollektivavtal
E

lektrikerförbundet har varit i

ledning av riksförlikningsmannen

Kontaktpersonen har ett likvär-

är exakt detsamma som den tidi-

hälligt för godkännande av styrel-

offentlighetens strålkastarljus

beslöt och avtalade Elektrikerför-

digt anställningsskydd som huvud-

gare röda boken förutom texten

sen, och styrelsen godkände likaså

under de senaste veckorna. Arbets-

bundet, Teknologiindustrin och In-

förtroendemannen hade. Hen får

om elbranschens huvudförtroen-

avtalet enhälligt.

konflikten mellan Elektrikerförbun-

dustriförbundet att elbranschens

befrielse från arbetet för att utfö-

deperson.

det och Teknologiindustrin skärp-

huvudförtroendepersoner framöver

ra sina uppdrag samt nödvändig in-

tes när Teknologiindustrin och In-

blir kontaktpersoner. Elektrikerför-

formation, liksom även huvudför-

son har avtalats i ett komplette-

dustriförbundet utvidgade tillämp-

bundets medlemmar på teknologi-

troendemannen fick.

ningsområdet för Teknologiindu-

industrins arbetsplatser hade bli-

strins kollektivavtal att gälla även

Arrangemanget med kontaktper-

  

rande avtal till riksförlikningsman-

Elektrikerförbundet tackar sina

Därtill avtalades om debitering-

nens medlingsförslag och förbun-

medlemmar för en uppoffrande och

vit utan någon som helst represen-

en av fackföreningarnas medlems-

dens (Elektrikerförbundet, Tekno-

gemensam aktivitet till försvar för

elarbeten i sina medlemsföretag.

tant om denna överenskommelse

avgifter och om Elektrikerförbunds-

logiindustrin, Industriförbundet)

arbetsvillkoren. Utan dessa hand-

Därtill inkluderas ett förbud mot

inte hade slutits. Via arrangemang-

medlemmarnas rätt att delta i för-

medlingsförslag. Avtalet finns inte i

lingar hade vi förblivit helt utan

parallellavtal i avtalet.

et med kontaktpersoner försäkrar

bundets förvaltningsmöten. Dess-

kollektivavtalet. På riksförliknings-

möjligheter att påverka anställ-

vi oss för vår del om arbetstagar-

utom kom man överens om att ut-

mannens kansli meddelade Tekno-

nings- och de andra villkoren för

lektivavtalet (röda boken) för Elek-

nas anställningsvillkor, inkomstnivå

reda handläggningsordningen för

logiindustrin att de ser till att med-

våra medlemmar som arbetar inom

trikerförbundets elarbetare inom

och representation. Anställnings-

tvistefrågor. Emellertid innehar el-

lemsföretagen iakttar avtalet.

teknologiindustrin.

teknologiindustrin inte kunde in-

villkoren och inkomstnivån kommer

branschens kontaktperson en egen

gås, eftersom det hade stridit mot

således inte att försämras genom

viktig roll i handläggningen av tvis-

förbudet mot parallellavtal och la-

detta arrangemang. Kollektivavta-

teärenden, lokala löneavtal och lo-

gen om kollektivavtal. Brott mot la-

lets färg ändrades, det blev grönt

kala överenskommelser.

gen ger strejkböter, och kan även

men innehållet ändrades inte.

I praktiken betyder det att kol-

leda till betydande skadeersätt-

Intressebevakningen för arbets-

  

Ett stort tack även till förbundets industri- och specialbransch-

  

ers direktion och delegation, styrelAvtalet som ingicks under led-

se och anställda för er stora arbets-

ning av riksförlikningsmannen gäl-

insats med vilken våra medlem-

ler således endast de Elektrikerför-

mars rättigheter i teknologiindu-

bundets medlemmar som arbetar

strin försvarades!

ningskrav. På det här sättet ute-

tagarna i elbranschen bygger fram-

slöts alla möjligheter för Elektriker-

över på samarbetet mellan kontakt-

I anställningarna för förbundets

i teknologiindustrins avtalsområde

förbundet att få en fortsättning på

personen och huvudförtroendeman-

medlemmar i avtalsbransch (013)

(013) och vars anställningsvillkor

SAULI VÄNTTI

den röda boken.

nen på arbetsplatsen samt på sam-

som arbetar i Teknologiindustrins

fastställdes utgående från det tidi-

Elektrikerförbundets ordförande

arbetet mellan Elektrikerförbundet

företag tillämpas framöver Tekno-

gare kollektivavtalet för elarbetare i

och Industriförbundet. Vi samarbe-

logiindustrins kollektivavtal. Det-

teknologiindustrin.

tar naturligtvis även med Teknolo-

ta kollektivavtal med separat avtal

giindustrin.

som gäller arbeten i elbranschen

  
I medlingsförhandlingarna under

Industrins och specialbranschernas direktion förelade avtalet en-
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Käytä hyödyksi valttejamme:
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nopeat ja varmat toimitukset
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myynti@finnparttia.fi

petri.koskinen@finnparttia.fi

SIEVI

STAR
ROLLER

Star Roller+ S3
Star Roller XL+ S3

Star Hiker+ S3
Star Hiker XL+ S3

VA ATIVIIN
TALVIOLOSUHTEISIIN
Sievi Star -tuoteperhe on suunniteltu talvikelien vaatimusten mukaisesti.
Lämmin vuori, lämpöä heijastavat pohjalliset sekä erinomaisen pidon takaava
FlexStep®-pohja tekevät Starista luotettavan valinnan kylmiin ja liukkaisiin
talviolosuhteisiin. Star-mallistosta voit valita itsellesi sopivan varrenkorkeuden ja
kiinnitysmekanismin: Nauhallisen Star Hikerin tai Star Zipin, tai vaihtoehtoisesti
Boa®-mekanismilla varustetun Star Rollerin. Boa®-mekanismia on helppo käyttää
myös hansikkaat kädessä! Kaikissa malleissa lisäsuojaa tuo Memory Foam, joka

Star Zip XL+ S3

maksimoi mukavuuden ja ehkäisee nilkkavammoja.

Boa® on Boa Technology Inc.’n rekisteröimä tavaramerkki.

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

Markkinoiden kattavin
liitäntäjärjestelmä
•
•
•
•
•

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

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