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ERKKI KIRJAVAINEN EHTII
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SÄHKÖLIITON SIVUT MOBIILIAIKAAN

VUODEN 2018 JÄSENEDUT
– OTA TALTEEN!

Sähköliittolaisten oma
JÄSENRISTEILY TALLINNAAN
la–su 21.–22.4.2018
Risteily on tarkoitettu ensisijaisesti sopimusalajäsenille, mutta opiskelija- ja eläkeläisjäsenet
pääsevät varaamaan ylitse jääviä paikkoja.

Varaa paikka
si
8.1.2018 alka
en:
www.matka
pojat.fi/
sahkoliitonja
senristeily.
A-lk hytti 80
€
B-lk hytti 105
€
Varaus makse
taan
heti verkkopa
nkis
tai luottokort sa
illa.

Sähköliitto vastaa menomatkan ruokailusta, risteilyn kaikille suunnatusta yhteisestä ohjelmasta
ja sen kustannuksista. Osastot voivat omilla päätöksillään osallistua jäsentensä kulujen kattamiseen.
Vastuullinen matkanjärjestäjä: Matkapojat

VOLTTIPÄIVÄT 17.–19.8.2018

HÄMEENLINNA, AULANKO
KUVA: VISIT HÄMEENLINNA
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Työehtosopimusneuvottelut jatkuvat
Sähköliiton pääsopimusaloilla
V

uosi lähenee loppuaan ja jou-

parantumiseen. Työajan pidentämi-

Suomalaisessa työmarkkinajärjes-

Värikäs ja vaiherikas vuosi alkaa

lukiireet painavat varmasti jo

seen liittyvät neuvottelut ovat ol-

telmässä puhaltavat muutoksen

kääntyä loppusuoralle.

meitä kaikkia. Kaikesta huolimatta

leet hankalia ja ne ovat kuluttaneet

tuulet. Työnantajapuoli yritti vielä

työehtosopimusneuvottelupöydissä

kohtuuttomasti aikaa sekä resursse-

alkukesästä ajaa vientivetoista mal-

myönteisiä asioita, esimerkiksi työl-

toiminta jatkuu vielä ennen joulua.

ja työpaikoilla. Sähköliitto ja sen jä-

lia tulevalle liittokierrokselle. Näin

lisyyden parantuminen sähköisil-

Energia-ICT-Verkostoalan ensim-

senistö pitää tulevien neuvottelujen

se pyrki asettamaan vientialan sopi-

lä aloilla. Vaikeitakin asioita on riit-

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

mäinen tapaaminen neuvotteluiden

lähtökohtana, että työajan piden-

muksen kustannuskatoksi, ettei yk-

tänyt. Kaikkein vaikein oli ratkaisu,

merkeissä käytiin jo marraskuun lo-

nyksistä tulee luopua.

sikään muu ala olisi ylittänyt vien-

jossa Sähköliitolta vietiin oma teol-

tialojen palkankorotuksia.

lisuuden sähköasentajien työehtoso-

Palkansaajalehdet –
Löntagartidningar
PALE ry:n jäsen

Kannen kuvassa: Tilhipari (Bombycilla garrulus)
Kannen kuva: Kyösti Sorsa

Noudatamme Julkisen sanan neuvoston määrittelemää hyvää journalistista tapaa.
Painopaikka: Sanomala, Vantaa
Ilmoitushinnat tekstisivulla:
Mustavalko
2,25 €/pmm
Neliväri-ilmoitukset
3,00 €/pmm
Työpaikkailmoitukset ja
ammattiosastot -50 %
Mainostoimistoalennus -15 %

Sähköliiton pääsopimusaloil-

nusalalla työehtosopimusneuvotte-

la lähdetään myös neuvottelemaan

luja ollaan vasta aloittelemassa.

palkankorotuksista, joilla aidos-

mutta se ei ole näköjään työnanta-

ti turvataan jäsenien ostovoiman

japuolta haitannut. Elinkeinoelä-

kasvu.

män keskusliitto (EK) on neuvotte-

painopistealueena on järjestämistyö

lupöytiä koordinoimalla rakentanut

sekä liiton näkyminen työpaikoil-

jäsenliittojensa avustamana oman

la. Kyseiset painopistealueet näky-

palkka-ankkurinsa, jolla pyritään

vät liiton toiminnassa tulevana toi-

Työehtosopimuksiin tuli
jäsenistöltä runsaasti muutosesityksiä, joita sopimusalojen johtokunnat
ovat käyneet läpi ja evästäneet nii-

  

den pohjalta neuvottelukuntia alka-

Vientivetoista mallia ei tullut,

puolten toimesta.
Alkavalle vuodelle 2018 liiton

Teollisuudessa ollaan jo päästy so-

betonoimaan kustannusvaikutuk-

mintavuotena ja varmasti myöhem-

aistittavissa, että näistäkin neuvot-

pimusratkaisuihin. Sähköliiton hal-

set kaikkiin neuvoteltaviin sopimus-

minkin.

teluista tulee haasteelliset.

litus hyväksyi marraskuun halli-

ratkaisuihin. Teknologiateollisuu-

tuksen kokouksessa neuvottelutu-

den ja Teollisuusliiton sopimusrat-

jouluaattoon enää muutama päivä

loksen työehtosopimukseksi pape-

kaisulla asetettiin katto, jonka tasoa

aikaa. On aika toivottaa jäsenistöl-

ri- ja puumassateollisuuden sopi-

jäsenliitot eivät saa ylittää.

lemme sekä henkilökunnallemme

  
Yksittäisistä muutosesityksistä voidaan esille nostaa kilpailukykysopi-

musalalle.

Alkuvuosi näyttää, alkaako vien-

Sopimuskauden pituus on kaksi

tialojen pohjalta luotu kustannus-

muksen sisältämä työajan pidennys,

vuotta. Palkkoja korotetaan ensim-

katto notkua liitoksistaan. Työn-

johon jäsenistöltä kohdistuu run-

mäisenä vuotena yhteensä 32 sent-

antajapuolen yhtenä tavoitteena

saasti muutospaineita. Myös Sähkö-

tiä ja toisena vuotena yhteensä 30

näyttää myös tällä sopimuskierrok-

liiton hallitus linjasi elokuussa tule-

senttiä. Kumiteollisuuden ja Kemi-

sella olevan painopisteen siirtämi-

via työehtosopimusneuvotteluja sil-

anteollisuuden sähköalantyönteki-

nen palkankorotuksien osalta yleis-

mällä pitäen, että työajan pidennyk-

jöiden työehtosopimukseen ollaan

korotuksista yritystasolle ja paikalli-

sistä eroon pääsemisestä pitää neu-

saavutettu niin ikään neuvottelutu-

seen sopimiseen.

votella tulevalla liittokierroksella.

los, jonka hallitus käsittelee joulu-

Työajan pidennys on ollut työn-

kuun kokouksessa.

lä ole ollut vaikutuksia työllisyyden

hyvää ja rauhallista joulua sekä parempaa uutta vuotta 2018!

HANNU LUUKKONEN
Liittosihteeri

  

SÄHKÖALOJEN
AMMATTILIITON
JÄSENLEHTI.
Perustettu 1957
Lehti ilmestyy
10 kertaa vuodessa.
Seuraava Vasama ilmestyy
1.2.2018
Aineistot 22.1. mennessä.

Kotkan Kaarniemessä on talven tunnelmaa. Sähköliittolaiset ovat retkeilleet kauniissa lomapaikassaan
jo 30 vuotta. Lisää sivulla 18.

Vasama-lehden ilmestyessä on

  

tekijöille täysin kohtuuton, eikä sil-

Lehden tilaushinta:
30 €/vsk kotimaa
40 €/vsk ulkomaat

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

pimus (punainen kirja) toisten osa-

viin neuvotteluihin. Etukäteen on jo

KUVA: JOUNI VILLANEN

Ilmoitusmyynti:
Ekamedia/Tmi Emmi Kallio
Kalevanpuistotie 21 B 56
33500 Tampere
Puhelin: 044 344 4414
emmi.kallio@ekamedia.net

pussa. Sähköistys- ja sähköasen-

Vuoteen on mahtunut paljon
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Edustajisto tyrmäsi
työajan pidennykset
Luontoliikunta palauttaa
Liitto sai uudet nettisivut
Kirkko täynnä sähköä
Joensuun osasto juhli
Kärkimies
Jäsenedut vuonna 2018
Kaarniemi liitolla 30 vuotta
Jäsenpalvelut
Työttömyyskassa
Jouluristikko
Kurssit
Osastot toimivat
Elledningen
Vasaman mediakortti 2018
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Sähköliiton ja Sähköalojen työttömyyskassan edustajisto kokoontui
Tampereella marraskuussa 69
miehen ja yhden naisen voimalla.
Jyväskyläläinen Tiina Kallio
on edustajiston ainoa naisjäsen.
Hän oli kokousedustajana ensi
kertaa.

TYÖAJAN PIDENNYKSESTÄ
PÄÄSTÄVÄ EROON!


T

TEKSTI JA KUVAT: RIITTA KALLIO JA MINNA JÄRVENPÄÄ

ampereella 17.–18. marras-

TEOLLISUUDEN SÄHKÖALAN

sessaan teollisuuden työsopimus-

edustajiston kokous marraskuisella

kouksessaan palkkasi liittoon kaksi

kuuta kokoontunut Sähköliiton

TYÖNTEKIJÖIDEN ASEMA

kiistan taustoja ja seurauksia.

Tampereella sujui tyylikkäästi esi-

toimitsijaa ja myönsi sitä haluaville

tyslistan mukaisesti – paitsi 9. py-

liiton työntekijöille laajennetun irti-

edustajisto vaati, että kilpailukykys-

ASKARRUTTAA

opimukseen sisältyvästä työajan pi-

Edustajisto ennustaa julkilausu-

PERUSEDUSTAJISTO

kälän neljäs kohta. Yllättäen edus-

sanomissuojan. Vuoden 2016 tilin-

dennyksestä on päästävä eroon.

massaan, että työtä pitää tulevai-

YHDELLÄ YLLÄTYKSELLÄ

tajisto päätti olla myöntämättä vas-

päätöksen edustajisto kuitenkin hy-

suudessa joka tapauksessa jakaa

Sähköliiton 70-jäsenisen edustajis-

tuuvapautta nykyistä edeltävälle

väksyi mukisematta.

maan, montako työpaikkaa työnte-

uudelleen. Digitalisaation ja robo-

ton samoin kuin työttömyyskassan

hallitukselle, joka viimeisessä ko-

kijän 24 tunnin vuotuinen työajan

tisaation takia esimerkiksi kuuden

pidennys olisi synnyttänyt. Lisäk-

tunnin työpäivä voisi silloin olla

si työajan pidennyksen toteuttamis-

yksi vaihtoehto.

– Kukaan ei ole pystynyt osoitta-

tavat työpaikoilla ovat olleet kirja-

Edustajisto otti kantaa myös

vat: joissakin yrityksissä pidennystä

teollisuuden sähköalan työtekijöi-

ei ole sen hankaluuden tähden so-

den tilanteeseen. Heihin nouda-

vellettu lainkaan. Pidennys on myös

tetaan vastedes Teollisuusliiton ja

jakautunut epäsolidaarisesti am-

Teknologiateollisuuden solmimaa

mattiryhmien kesken. Esimerkik-

työehtosopimusta, ja heitä edus-

si julkisella puolella työajan piden-

taa työpaikalla Sähköliiton yhteys-

nystä on vielä täydennetty lomara-

henkilö sähköalan pääluottamus-

haleikkauksin, edustajisto paheksui

miehen sijaan.

yhteisessä kannanotossaan.
Edustajisto huomauttaa, että työ-

– Oman työehtosopimuksen
menettämisen jälkeen on alettava

ajan pidennys saattaa jopa lisätä

rakentaa uutta alkua. SAK:laisen

työttömyyttä: sadan työntekijän yri-

ammattiyhdistysperheen on nyt

tyksessä kikyn mukaisesta työajan

käytävä arvokeskustelu liittojen

pidennyksestä kertyy 2 400 lisätyö-

keskinäisestä yhteistyöstä, so-

tuntia, noin puolentoista työnteki-

lidaarisuudesta ja rajapinnois-

jän vuotuinen työpanos, minkä an-

ta, arvioi liittopuheenjohtaja Sau-

siosta yritys voi pidättäytyä palkkaa-

li Väntti.

masta uusia työntekijöitä.
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Hän valotti ajankohtaiskatsauk-

Edustajiston kaksipäiväistä kokousta kevennettiin muutamalla tauolla.

Vuosi sitten edustajistoon valit-

MM. NÄISTÄ
EDUSTAJISTO PÄÄTTI
• Sähköliiton jäsenmaksu pysyy samana ensi vuonna. 1,45 prosentin maksusta työttömyyskassan osuus pienenee 0,33 prosenttiin, koska alan työttömyys on vähentynyt. Työtaistelukassan
osuus liittomaksusta on 0,05 prosenttia.
• Liiton ensi vuoden budjetin loppusumma on 6,7 miljoonaa euroa. Liiton tärkein tulonlähde on jäsenmaksut, joista lasketaan
kertyvän 6,2 miljoonaa euroa. Tuottoja tulee myös Vasaman ilmoitusmyynnistä ja tilauksista, lomapaikkojen vuokrista sekä sijoitustoiminnasta.
• Ensi vuoden toimintasuunnitelman painopisteitä ovat tulokselliset TES-neuvottelut, työehtosopimusten ja sopimusoikeuksien

Edustajiston puheenjohtaja Jari Räsänen avasi kokouksen.

turvaaminen sekä järjestämistyön käynnistäminen.
• Edustajisto ei myöntänyt tili- ja vastuuvapautta 1.1.–
19.11.2016 toimineelle hallitukselle, joka viimeisessä kokouksessaan hyväksyi kahden toimitsijan palkkaamisen liittoon ilman
hakumenettelyä ja laajennetun työsuhdeturvan halukkaille liiton
työntekijöille.
• Edustajiston vaalitapa säilyy nykyisellään suhteellisena ehdokaslistavaalina, jolloin listan eniten ääniä saanut ehdokas saa
vertausluvukseen koko listan saaman äänimäärän, toiseksi eniten
ääniä saanut puolet äänimäärästä, kolmanneksi eniten ääniä saanut kolmanneksen. Ehdokkaat tulevat valituiksi vertauslukujen
mukaisessa järjestyksessä.
• Ensi vuoden aikana valmistellaan sääntömuutosesitys, että
edustajisto kokoontuisi kaksi kertaa vuodessa nykyisen kerran sijaan. Seuraava edustajiston kokous päättää asiasta. Työttömyyskassan edustajisto kokoontuu joka tapauksessa jatkossakin kerran vuodessa.
• Vasama-lehti postitetaan jatkossakin eläkeläisjäsenille, jotka tilaavat sen maksutta syksyllä avattavan tilauskanavan kautta. Tilauskäytännöistä tiedottamista tehostetaan, jotta kaikki halukkaat
eläkeläiset voivat tilata jäsenlehden.

Puheenjohtaja Sauli Väntti jakoi liiton viirit vuoden aikana merkkipäiviään viettäneille edustajiston jäsenille.
Onnitteluvuorossa Matti Inkinen.

Vastuuvapaus on Suomen yhteisölainsäädännössä määritelty päätös, jolla yhteisö luopuu mahdollisista korvausvaatimuksista hallituksen jäseniä tai muita yhtiön toimielimen jäseniä tai muita vastuullisia kohtaan. Vastuuvapaus myönnetään yleensä vuosikokouksen yhteydessä, ja ennen vastuuvapauden myöntämistä luetaan tilintarkastajien lausunto aiheesta.
Vastuuvapaus voidaan jättää myöntämättä, jos esimerkiksi joku hallituksen jäsen on toimillaan aiheuttanut suurta vahinkoa yhteisölle.
Vastuuvapauden myöntämättä jättämisestä ei sinänsä seuraa vielä mitään sanktioita, mutta se antaa mahdollisuuden yhteisölle myöhemmin haastaa hallitus tai sen yksittäisiä jäseniä oikeuteen toimistaan.

tu 32-vuotias tamperelainen Jarno

ton taloudenhoitajana. Hän myös

Peuramäki on aloittanut luottamus-

jatkaa Korholan pestiä jäsenpalve-

toimissaan historiallisen reippaasti.

luasiain johtokunnan puheenjoh-

Tuskin nuori mies oli ehtinyt edus-

tajana.

Painavaa tekstiä olivat julkilausumavaliokunnassa sorvaamassa Jussi Kasanen, Jari Virtanen, Hannu Rauma, Jani Ekman ja toimittaja

tajiston jäsenenä esittää edellisen

Aktiivisia olivat myös ammatti-

hallituksen vastuuvapauden epää-

osastot, jotka olivat tuoneet edus-

mistä, kun hänet jo nimitettiin hal-

tajistoon puolisen tusinaa esitystä.

lituksen varsinaiseksi jäseneksi lii-

Erityisen ahkerasti esityksiä oli sor-

mellä. TAL02 vaalipiiristä eläköity-

palkkalistoilla, joten varajäsen Vesa

Mika Sarjan tilalle valittiin Hannu

ton toimitsijaksi siirtyneen Jarkko

vannut Helsingin osasto 049.

neen Seppo Fahlströmin tilalle ni-

Rautsala jatkaa edustajistossa.

Rauma, joka perii myös tämän pai-

Korholan tilalle, jota hän on tuuran-

Minna Järvenpää.

mettiin varajäsen Pasi Lapinlehto.

EIV03 vaalipiiristä edustajiston

kan sähköistys- ja sähköasennus-

nut hallituksen kokouksissa jo 6.4.

UUSIA JÄSENIÄ EDUSTAJISTOON

TAL09 Tapio Heikkinen on siirty-

jäsen Jani Malila luopuu paikastaan

alan johtokunnassa. Hallituksen

alkaen. Myös ammattiosastossa,

JA JOHTOKUNTIIN

nyt liiton palvelukseen ja varajä-

ja varajäsen Jyrki Vainio siirtyy tilal-

yleisvarajäseniä ovat vastaisuudes-

011 Tampereen Sähköalan työnte-

Eläköitymisten ja työpaikan vaih-

sen Harri Väisänen siirtyy edustajis-

le. EIV08:n Petri Suomelan tilalle

sa Reijo Salmi, Jouni Leppänen, Ari

kijöissä, Peuramäki seuraa Korho-

dosten seurauksena edustajis-

ton varsinaiseksi jäseneksi. Samoin

nousee Jukka-Pekka Rintanen.

Kähkönen, Tapio Heikkinen, Mika

lan jalanjäljissä, toistaiseksi osas-

to uusiutui taas muutamalla ni-

TAL03 Mika Sarja on nykyään liiton

Hallituksen varajäsenenä olleen

Sarja ja Jarkko Korhola. 
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Luontoliikunta palauttaa työstä
T

yöstä palautuminen on ihmiselle hyvin tarpeellista. Viikonloppuisin ja lomalla on aikaa palautua kunnolla, mutta myös
työpäivän aikana voi koota voimia.
Tampereen yliopiston tutkimuksen
mukaan sekä luonnossa liikkuminen
että rentoutuminen palauttavat töistä.
KÄVELEMÄÄN LOUNASTAUOLLA
Tutkimuksessa ryhmä työntekijöitä
lähti lounastauolla 15 minuutin puistokävelylle ja toinen ryhmä osallistui
saman mittaiseen rentoutusharjoitukseen työpaikalla. Mukana oli seitsemän työpaikkaa.
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TEKSTI: SEIJA PENTTILÄ



KUVAT: JONNE RENVALL
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Puistokävelijät lähtivät professori Kalevi Korpelan suunnittelemille
reiteille, joilla oli mahdollisimman
paljon luontonäkymiä. Esimerkiksi Tampereen kaupungin työntekijät
kiersivät Koskipuistoa. Helpot, noin
yhden kilometrin matkat saattoi taittaa tavallisissa kamppeissa. Puhella
ei saanut vaan tuli keskittyä ympäristöön.

na ensin syötiin ja sitten tehtiin palautumisharjoitus.
Molempien ryhmien työntekijöiden
keskittymiskyky parani ja iltapäivän
väsymys väheni. Myös iltapäivän verenpaine laski molemmissa ryhmissä.
Eniten harjoitus vaikutti kuitenkin puistokävelijöihin, joiden yläverenpaine laski keskimäärin 4 pykälää
(elohopeamillimetriä).

VÄSYMYS VÄHENI
Työpaikalle jäänyt ryhmä rentoutui
siten, että tuolilla istuen käytiin läpi eri lihasryhmät, hengitettiin syvään ja pyrittiin olemaan ilman huolia. Sekä kävelijöillä että rentoutujilla oli käytettävissään normaali puolen tunnin lounastauko, jonka aika-

AUTTAJA ON TYYTYVÄINEN
Lounastauon harjoituksiin osallistui
noin 150 tervettä ihmistä kahden viikon ajan. Kaksi vuotta kestäneeseen
tutkimukseen osallistui kaikkiaan 664
työntekijää. He vastasivat myös palautumista koskeviin kyselylomakkeisiin. Nuorimmat vastaajat olivat

25-vuotiaita ja vanhimmat 62-vuotiaita. Tutkimuksessa mukana olleiden
työntekijöiden keski-ikä oli 47 vuotta.
Ihmisiltä kysyttiin muun muassa sitä, kuinka he pitävät yllä energiatasoa työpäivän aikana lyhyillä tauoilla.
Työhön liittyvien vastausten mukaan
keskittyminen mukaviin työtehtäviin ja muun muassa toisten auttaminen antoivat energiaa. Professori Ulla Kinnunen kertoo toisten auttamisen tuovan kiitollisuutta ja sitä kautta
myös tyytyväisyyttä.
Työpäivän lyhyillä tauoilla saatettiin myös piipahtaa ulos. Raitis ilma
piristi erityisesti niitä, jotka ylläpitivät
energiatasoa edellä kuvattujen mukavien työtehtävien ja auttamisen keinoin.

vähenee. Professori Kalevi Korpela toimii kuten

UUDET NETTISIVUT AUKI –
MISTÄ LÖYDÄN TUTUT OSIOT?

opettaa ja ottaa hetken rennosti.

Sähköliiton uudistetut nettisivut ovat avautu-

Luonnossa sydämen syke laskee ja lihasjännitys

ta Tietoa meistä > Ammattiosastot > Osas-

ja nykyaikaiset sivut on suunnitellut Karhu

tot toimivat

Helsinki -digitoimisto.

F

Osastot toimivat: valitse päänavigaatios-

neet osoitteessa www.sahkoliitto.fi. Raikkaat

Työttömyyskassan sähköinen asiointipalve-

Vaikka sivujen sisältö on pysynyt pitkälti

lu: etusivun vasemmassa ylälaidassa olevan

yysisen työn tekijä voi rentouttaa

ennallaan, eniten käyttämäsi osiot ovat saat-

Liiton muut verkkopalvelut -painikkeen alla

niskaa, hartioita ja yläselkää vaik-

taneet vaihtaa paikkaa. Tässä lyhyt opas, mis-

TAI Työttömyyskassan etusivulla olevan Säh-

tä löydät juuri sinulle tärkeät asiat.

köinen asiointi -painikkeen alla

ka seisten työpaikalla. Hyvä liike on vetää hartioita korviin, pitää pari sekuntia

Jäsenrekisteri: etusivun vasemmassa ylälai-

ja laskea rennoksi. Käsiin voi ottaa pie-

dassa olevan Liiton muut verkkopalvelut -pai-

lomake: etusivun vasemmassa ylälaidassa ole-

net painot, esimerkiksi sopivat työkalut

nikkeen alla

van Liiton muut verkkopalvelut -painikkeen

tai juomapullot.
Myös käsien vapaa heiluttelu ja ravistelu palauttaa. Tukeviin raameihin voi
aina tarttua ja venyttää rintakehää.
Yläselän hyvä liike on pitää leveästi kiinni yli metrin mittaisesta rimasta tai
vaikka luudasta. Rima nostetaan alhaalta
etukautta ylös kyynärpäät suorina ja las-

Kurssit: etusivun oikeassa laidassa olevan
Koulutukset & tapahtumat -listauksen kautta
Liittyminen: päänavigaation ensimmäisen

Työttömyyskassan sähköinen yhteydenotto-

alla TAI Työttömyyskassan etusivulla olevan
Yhteydenottolomake-painikkeen alla
Vasama-lehti ja -arkisto: päänavigaation

otsikon Liity jäseneksi alta TAI päänavigaati-

yllä olevan sinisen ”nauhan” oikeassa reunas-

on yllä olevan sinisen ”nauhan” keskellä ole-

sa olevan Vasama-painikkeen alla

van Lomakkeet-painikkeen alta
Lomapaikkojen varaukset: Edut ja palvelut
> Omat lomapaikat, joissa viihtyy

Voimavirta: etusivun vasemmassa ylälaidassa olevan Liiton muut verkkopalvelut -painikkeen alla

ketaan niskaan taakse. Sen jälkeen liike
jatkuu nostelemalla rimaa ylös ja alas.
Jos liikkeet tuottavat kipua, niitä ei
pidä tehdä.
Syvät ja rauhalliset hengenvedot sopivat jokaisen työpaikalle ja ovat mannaa
palautumiselle. Jos mahdollista, katseen
voi suunnata kauas horisonttiin.

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN
TYÖMARKKINAMIEHET
SÄHKÖLIITON VIERAINA
T
eknologiateollisuuden myrskyisen työ-

joille ”vihreän kirjan” keskeisten ratkaisujen

markkinasyksyn jälkeen sähköliittolai-

taustoja ja tulkintoja.

set ovat totutelleet uuteen tilanteeseen, jos-

T

utkimuksen päätyttyä rentoutujat
työpaikoilla jatkoivat harjoituksia

enemmän kuin kävelijät. Professori Kor-

pela arvioi, että kiireen tuntu lounastauolla ei innosta kävelylle.
– Harva jaksaa omin neuvoin. Ulkoilu ehkä vaatii kampanjan, että se tuntuu sallitulta. Helpompaa on tehdä rentoutusharjoituksia oman työpöydän ääressä.
Tutkimuksen aikana puistokävelijät
pääsivät reiteilleen kauniissa säässä ke-

LUONTO TUO ONNEA
Tutkimuksen mukaan erityisesti
luontoliikunnalla on pitkäaikainen
hyvä vaikutus työntekijöiden kokemaan hyvinvointiin. Kalevi Korpela
toteaa, että luonnossa monin tavoin
liikkuvat työntekijät kuuluvat todennäköisesti kaikkein onnellisimpien

sopiman työehtosopimusratkaisun osalta var-

sijasta teollisuuden työpaikoilla sovelletaan

sinkin palkankorotusten jakotapa ja mahdolli-

Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuuden vä-

suus luopua osasta pekkasvapaita paikallises-

listä vihreäkantista tessiä. Uusi työehtosopi-

ti sopimalla herättivät paljon keskustelua.

mus ja yhteyshenkilöjärjestelmä ovat tuoneet

– Teknologiateollisuuden edustajat selvitti-

liiton toimitsijoille ja luottamushenkilöille jo

vät Sähköliiton toimitsijoille työehtosopimus-

monia tulkintatilanteita.

ratkaisua ja siihen liittyviä tulkintoja. Lisäksi

Niiden selventämiseksi ja yhteistoiminnan

käytiin keskustelua tehtyyn yhteyshenkilösopi-

jatkamisen merkeissä Teknologiateollisuuden

mukseen liittyvistä kysymyksistä ja yhteisistä

työmarkkinajohtaja Pekka Kärkkäinen ja työ-

linjauksista. Keskustelu oli erittäin rakentavaa

markkina-asiantuntija Jarmo Päivä kävivät

ja luo hyvää pohjaa yhteistyölle jatkossa, tii-

selventämässä Sähköliiton työehtoasiantunti-

visti Sähköliiton puheenjohtaja Sauli Väntti.

väällä ja syksyllä vuonna 2014, mutta

Kuva: RIITTA KALLIO

EI KANNATA VATVOA
Tutkimukseen osallistuneista noin
40 prosenttia vatvoi tunneperäisesti työasioita. Vatvomisen ja murehtimisen taustalla on yleensä ongelmia työpaikalla. Ongelmiin tunteella suhtautuvat voivat huonommin
kuin ne, jotka vatvoivat vain vähän
tai suunnittelivat, miten ratkaista ongelmat.

Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton

sa oman työehtosopimuksen (punaisen kirjan)

Korpela uskoo hyviin vaikutuksiin harmaassa talvessakin.
– Ilma on raittiimpaa ja kävelystä saa
liikuntaa. Mutta tietysti auringonvalo on
tärkeä mielialan kohentaja.

ryhmään. He myös kokevat olevansa
tarmokkaita ja luovia työssään.
Professori Ulla Kinnunen muistuttaa, että jokaisesta työpäivästä pitää
palautua. Ihminen kestää lyhyitä jaksoja ilman palautumista, mutta ei pitkiä aikoja. Väsymys, uniongelmat ja
sairaudet alkavat varjostaa elämää, jos
työntekijä ei osaa irrottautua töistä. 

Työehtosopimusratkaisu selveni pahvimukikahvienkin lomassa. Hyvässä hengessä tulkintoja selvittivät Teknologiateollisuuden Jarmo Päivä (vas.) ja Pekka Kärkkäinen (oik.). Isäntinä Sähköliiton Jari Ollila ja Sauli Väntti.
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Korpilahden kirkon peruskorjauksen ulkoremontti
alkaa olla voiton puolella. Kirkon tornin painuma on
pysäytetty teräspalkein ja seinät oikaistu tukihirsien
avulla. Alkuperäiset kellotaulut on palautettu julkisivuun. Keijo Vireniuksen ja Erkki Kirjavaisen sähkötyöt
kätkeytyvät katseilta piiloon.

Uusilla sähköjärjestelmillä varustettu, entistä turvallisempi

kirkko keskellä kylää
J

os on Päijänteen rannalla sijaitseva, nykyään Jyväskylään kuuluva
Korpilahden kirkonkylä yksi Suomen komeimmista, niin varmasti on
kylän keskellä seisova kirkkokin.
Korkealla kirkonmäellä maisemaa
vartioiva 190 vuotta vanha arvorakennus on pian entistäkin ehompi, kunhan käynnissä oleva laaja remontti
valmistuu. Myös puisen kirkon käyt-



TEKSTI JA KUVAT: RIITTA KALLIO

töarvo ja turvallisuus paranevat, kunhan sähkö- ja putkimiehet saavat työnsä valmiiksi.
Kirkon julkisivu näyttää jo var-sin
valmiilta uusine kiiltävine kattoineen. Myös ulkoseinät on jo vahvistettu, laudoitus kunnostettu ja maalattu,
sekä seiniä kiertävät telineet poistettu. Samoin keskitornia on tuettu ”näkymättömin” teräsrakentein.
– Sähköurakka valmistuu näillä näkymin ensi vuoden maaliskuulla, tuu-

– Enpä arvannut ripille päästessäni, että 41 vuotta myöhemmin tulen tänne tekemään sähköhommia,
Sähköliiton hallituksessakin vaikuttava Erkki Kirjavainen nauraa.
8
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mii Jyväskylän Sähkö ja Tele Oy:n kärkimies Keijo Virenius, joka aloitteli
töitä kirkon aitojen sisäpuolella viime
maaliskuussa.
Tiiviimmin Virenius ja hänen työkaverinsa Erkki Kirjavainen ovat olleet kirkkotyömaalla elokuusta lähtien, jolloin pääurakoitsija VRP-Keski-Suomi oli saanut 850-paikkaisen ja
noin 600 neliön kirkkosalin telineistettyä valmiiksi.
– Nosturissa ei ole tarvinnut ol-

la muulloin kuin katon ristiä sähköistäessä. Telineitä pitkin on saatu kyllä
juosta ja kiipeillä senkin edestä, marraskuussa muun muassa räystäslämmityksiä ja ulkovalaistuksia tekevät
asentajat toteavat.
SÄHKÖISTYS KATON KAUTTA
Vanhan kirkon sähköistysjärjestelmän
uusiminen rakennuksen tyyliä häiritsemättä on haasteellista hommaa.
– Aiemmin sähköt oli vedetty pää-

Ennen maan jäätymistä oli kiire upottaa sähkökaapelit ulkovalaistusta varten.

Sähkösuunnitelmat ja –asentajat kohtasivat usein työmaakopilla.

Kärkimies Keijo Vireniukselta sujuu kaapelinrullaus jo rutiinilla.

sääntöisesti lattian alta, nyt sähkövedot kulkevat enimmäkseen katon
kautta. Se on tarkoittanut monesti sitä,
että 40 metrin matkalle saattaa upota
90 metriä kaapelia, joka pitää vielä viedä eri konstein katseelta piilossa määränpäähänsä. Ja sellainen on todella
aikaa vievää hommaa, sähköasentajat
selittävät.
Keijo Virenius otaksuu, että alun perin sähköistysurakka oli ajateltu tehtäväksi yhden miehen voimin.
– Käytäntö on osoittanut, ettei näin
haastavaa työtä voi tehdä yksin. Jo kaapelinvedossa kaivataan toisia käsiä.
Niinpä meillä on useimmiten kaksi
sähköasentajaa vahvuudessa ja usein
myös työharjoittelija. Tämä onkin ollut hyvä oppimiskohde, kun haasteita riittää joka puolella. Sähkösuunni-

telmaakin on täydennetty matkan varrella moneen otteeseen. Ja mitäänhän
ei voi tehdä ilman Museoviraston hyväksyntää.
TALOTEKNIIKKA AJAN TASALLE
Viime vuosien kirkkopaloista on otettu oppia. Myös Korpilahdella remontti lisää olennaisesti arvokirkon turvallisuutta. Kuivasprikleri- ja maadoitusjärjestelmät on rakennettu entistä varmemmaksi. Rakennukseen on lisätty
myös savunpoistojärjestelmä.
– Ylivieskan kirkkopalo opetti, että palokunnan syöttöletkuja ei kannata laittaa kiinni kirkon ulkoseinään.
Täällä Korpilahdella ne ovat nyt pihalla parinkymmenen metrin päässä ulko-ovesta, sanoo Erkki Kirjavainen ja
osoittaa myllätyllä tontilla olevaa me-

Työmaamestari Tapani Hämäläinen on tyytyväinen työmaan etenemiseen.

Työmaainsinööri Veli-Matti Ahokas on ehtinyt olla jo useammallakin kirkkotyömaalla.

tallirakennetta.
Kirkon pihan työmaakopilla päivystävät työmaainsinööri Veli-Matti Ahokas ja työmaamestari Tapani Hämäläinen olivat tyytyväisiä töiden etenemiseen ja työturvallisuuden toteutumiseen.

– Ollaan hyvin aikataulussa. Tällaisissa kohteissa pitää varautua pikku yllätyksiin, mutta onneksi mitään
isompaa ei ole tullut vastaan. Parhaimmillaan työmaan vahvuus on ollut yli
30 henkeä, mutta nyt pärjätään jo vähemmällä. 

• Korpilahden 1827 rakennettu kirkko ympäristöineen on valtakunnallisesti arvokasta
kulttuuriympäristöä ja Museoviraston suojeluksessa.
• Kirkko on suunniteltu intendentinkonttorissa arkkitehti Carl Bassin johdolla. Parannetun kupolin rakensi uusiksi kansanrakentaja Taavetti Rahikainen. Sata vuotta myöhemmin toteutetun remontin suunnitteli Alvar Aalto. 1992 kirkkoa parannettiin Matti Huusarin johdolla. Nyt pääsuunnittelija on ARK-Kantonen Oy.
• Tämänkertainen kirkon ja sen ympäristön saneeraus maksavat noin kuusi miljoonaa
euroa. Sähköurakan osuus siitä on arviolta noin 10 prosenttia.
• Remontissa kirkkoon asennettiin Dali-ohjausjärjestelmä. Se on yhteydessä mm.
sprinkleri- ja savunpoistojärjestelmiin.

Kirkon sähkösuunnittelusta vastaa Protacon Oy.
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Yksi Joensuun sähköalantyöntekijöiden juhlissa Teatteriravintolassa puhuneista oli Sähköliiton puheenjohtaja Sauli Väntti. Liiton viirin takana istuu osaston puheenjohtaja Kari Heinonen, vierellään historiikin kirjoittaja Ari Aaavamäki,
oikealla perustajajäsen Veli Siikanen.

Joensuun Sähköalantyöntekijät juhlivat kuusikymppisiään
J

oensuun Sähköalantyöntekijät ry

valvontatyölle ja virkistystoiminnal-

lanteeseen tyytyväisiä. Seuraavas-

liitolle ja se myös neuvotteli työn-

sa aktiivisesti mukana, eri tehtä-

osasto 58:n perustamisesta tu-

le on paikallistasolla edelleen tila-

sa kokouksessa 16.6.1957 oli pää-

antajien kanssa työehtosopimuk-

vissä 90-luvulle saakka. Puheen-

lee kuluneeksi tänä vuonna tasan

usta. Erityisesti näin on, koska säh-

tetty jo liittyä Sähköliittoon ja osas-

sen noudattamisesta.

johtajia osastolla on ollut kaikki-

kuusikymmentä vuotta. Ammatti-

köalan työpaikat ovat usein pieniä

tosta tulikin Sähköliiton ammatti-

osasto juhlikin merkkivuottaan syk-

ja hajallaan.

osasto 58.

1980-luvulla osaston nimi muu-

aan yhdeksän, joista Ari Aavamäki

tettiin nykyiseen muotoonsa Joen-

oli yhteensä kolmekymmentä vuotta

suun Sähköalantyöntekijät ry os.

– nykyinen puheenjohtaja Kari Hei-

mesta asennusliikkeestä: Hankki-

58:ksi. Vuosikymmenen muita

nonen puolestaan yhdeksän. Sih-

etenkin nuorten aktivoiminen mu-

jalta, Häkkisen Sähköltä ja Säh-

merkittäviä tapahtumia oli kolmen

teereitä osastolla on ollut 15 ja ta-

Mukana juhlissa oli viitisenkym-

kaan toimintaan. Olemme itse koet-

kö ja Radioaitta Saarelaiselta sekä

kuukauden valtakunnallinen työ-

loudenhoitajia 12, joista mainitta-

mentä pitkäaikaista ja tuoreempaa-

taneet tehdä toiminnan myös heille

PKS:stä. Toimikunta kokoontui kes-

taistelu; 1990-luvun merkkitapah-

koon Osmo Valjus, jolla vuosia teh-

kin aktiivia, ja ohjelmassa muun

tutuksi erilaisten tapahtumien kaut-

kimäärin kerran kuukaudessa Tove-

tumana puolestaan Joensuun Säh-

tävässä kertyi 23.

muassa osaston entisen puheenjoh-

ta, Heinonen kertoo.

riseuran talossa ja Keskuskahvilas-

köalantyöntekijöihin liittyi Outo-

sa. Lokakuussa 1960 Sähköliitos-

kummun ammattiosasto 113.

syllä Joensuun Teatteriravintolassa

– Perinteisen edunvalvontatyön

liiton puheenjohtajan, alueasiamie-

ohessa iso haaste meille kaikille on

hen sekä jäsenistön voimin.

tajan Ari Aavamäen kokoama am-

– Osastoon kuului jäseniä kol-

Aavamäki kuvaa osaston olevan niin sanottu sekaosasto. Siihen

mattiosaston historiikki sekä ajan-

VUOSIEN VIRTAA

sa perustettiin myös Savo-Karjalan

kohtaiset puheenvuorot, joissa

29. toukokuuta vuonna 1957 ko-

piiri, jonka toiminnassa Joensuun

ISO JOUKKO AKTIIVEJA

sentä, jotka työskentelevät 11 eri

osansa sai varsinkin kilpailukyky-

koontui yksitoista sähköasentajaa

osasto oli aktiivisesti mukana, Ari

Joensuun Sähköalantyöntekijöiden

sopimusalalla. Maksavia jäseniä

sopimus.

ja toimitsija Pekkonen Sähköliitos-

Aavamäki kuvaa historiikissaan.

toimintaan on kuuden vuosikym-

osastolla on 290, minkä lisäksi ovat

menen aikana osallistunut yli kak-

myös eläkeläiset ja oppilasjäsenet,

Ammattiosaston nykyinen pu-

ta Joensuun Työväentalolle perus-

1970-luvulla ammattiosaston toi-

kuuluu nykyään kaikkiaan 462 jä-

heenjohtaja Kari Heinonen ker-

tamaan sähköalan ammattiosastoa,

minta terävöityi – oli huvi-, urhei-

sisataa henkilöä, joista monet ovat

joiden määrä on kasvanut voimak-

too osaston jäsenmäärän kasva-

jonka nimeksi tuli Joensuun Sähkö-

lu- ja opintotoimikuntaa, ja saman

olleet myös edistämässä jäsenis-

kaimmin.

neen koko historiansa ajan. Edun-

alantyöntekijäin ammattiosasto.

vuosikymmenen alussa osasto liit-

tön asioita vastuunalaisissa teh-

tyi myös SAK:n paikallisjärjestöön.

tävissä.

Oman osaston perustamiselle oli


TEKSTI: ARTO MIETTINEN

tarve, sillä sähköasentajat kuului-

Osasto osallistui aktiivisesti työeh-



KUVA: EETU VALJUS

vat Metalliliitoon, eivätkä olleet ti-

tosopimuksien esitysten tekemiseen

Osaston perustajajäsen Veli Siikanen on ollut osaston toiminnas-

– Jäseniä on yli 40 työnantajan
palveluksessa, Helsingin ja Rovaniemen välillä 87 eri postinumeron
alueella, Aavamäki kiteyttää 

KOETINKYNÄ

SUOMEEN ISTUTETAAN UUTTA TYÖMARKKINAMALLIA

M

eneillään oleva neuvottelu-

liittonsa vahvaan koordinaatioon.

tajien työehtosopimus samassa yh-

antajapuoli ajaa kuin käärmet-

ja keskustella yhteisesti arvomaa-

kierros on toistaiseksi näyt-

Tätä herkkua syötetään neuvotte-

teydessä, ja liiton teollisuuden jä-

tä pyssyyn vientiteollisuuden mal-

ilmastaan. Pelkkään suuruuden

tänyt työnantajapuolen vahvan

lupöydissä ammattiliitoille. Liitot

senet ovat nyt vihreän kirjan piiris-

lia, joka asettaa kustannuskaton

ekonomiaan nojaavat ratkaisut ei-

koordinaation sopimusten kustan-

toimivat yksilöllisyyden periaat-

sä. Työnantajaliitto ei pitänyt edes

koko sopimusjärjestelmään. Kysy-

vät välttämättä aina palvele vielä

nusvaikutusten osalta. Ammatti-

teella ja tekevät ratkaisujaan täy-

sähkömiesten työrauhaa minkään

myksessähän on tietynlainen mini-

toistaiseksi suurta ammattiliittojen

yhdistysliike ei ole hyvistä suunni-

sin omista lähtökohdistaan ilman

arvoisena, eikä sitä siis enää ole-

tupo, jossa käytännössä kaksi työ-

jäsenkuntaa. Meidän tulee kuun-

telmistaan ja hyvää tarkoittavista

keskinäistä yhteydenpitoa tai yh-

kaan, kuten ei omaa työehtosopi-

markkinatoimijaa sopivat kaikkia

nella jäseniämme herkällä korval-

keskinäisistä puheistaan huolimat-

teistyötä. Ammattiliittojen keski-

mustakaan. Toki meillä on sopi-

koskevasta kustannustasosta. Am-

la ja toteuttaa heidän tahtoaan, ei

ta kyennyt kuin kovin vähäiseen

näinen solidaarisuus rakoilee myös

mus yhteyshenkilöstä sähköasen-

mattiliiton näkökulmasta tämä on

työnantajaliittojen tai Suomen hal-

yhteiseen tekemiseen jäsentensä

pahasti, mikä synnyttää melkoi-

tajien edustajana, ja heidän työeh-

melkoinen harppaus kehityksessä

lituksen.

etujen puolustamisessa. Samalla

sen tarpeen arvokeskustelulle liik-

tonsa on toistaiseksi turvattu. Tätä

taaksepäin, suuruuden ekonomi-

SAK:n rooli varsinaisena työmark-

keen sisällä.

täytyy pitää tilanteeseen nähden

aa sen negatiivisessa merkitykses-

SAULI VÄNTTI

kelvollisena ratkaisuna.

sä. Tässä mallissa työnantajapuo-

Sähköliiton puheenjohtaja

kinavaikuttajana on kutistunut entisestään.

suusliitto avasivat sopimussyksyn

len hajota ja hallitse -periaate tun-

ja linjasivat kustannusvaikutusten

TAKAPAKKIA JA

to päätti, ettei se enää ole muka-

tason, jota muut työnantajaliitot

SUURUUDEN EKONOMIAA

SAK:laisen ammattiyhdistys-

Muun muassa tämä ja muita

na työmarkkinasopimuksissa. Silti

pitävät pyhänä. Sähköliitolta vie-

Suomalainen työmarkkinajärjes-

liikkeen tulisi nyt viimeistään he-

blogikirjoituksia osoitteessa

se on pystynyt kokoamaan jäsen-

tiin oma teollisuuden sähköasen-

telmä elää murroksen aikaa. Työn-

rätä vaalimaan yhteistä tekemistä

www.sahkoliitto.fi/blogi

Elinkeinoelämän keskusliit-
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tuu valitettavasti toimivan.

KÄRKIMIES

SÄHKÖISKU PERIYTYI POJILLE
L

öysin Vaasassa ilmestynees-

väässä ja ilmeisesti koskenut va-

Elämä vei myös vaarini opettaja-

mäinen sähkövalo syttynyt Tampe-

toria alkaa vasta toisen maailman-

tä Vapaa sana -lehdestä kuo-

hingossa johtoon. Hän oli saanut

seminaariin, hyviin naimisiin ja lo-

reella jo vuonna 1882.

sodan jälkeen, kun työntekijät

linuutisen vaarini isästä. Elokuus-

sähköiskun ja niskanikamat mur-

pulta eläkkeelle. Eläkettä hänen

sa 1914 riehui Euroopassa maail-

tuivat pudotessa. Vainaja oli löy-

isänsä olisi tuskin koskaan ehtinyt

tus turvasi naimattomana pysy-

teon kuin toimeentulon edellytyk-

mansota, Suomen itsenäistyminen

detty vasta myöhemmin tolpan

saada vaikka olisi tapaturmat vält-

välle leskelle 20 prosenttia kuol-

siin. Isovaarini menehtyi täysin

odotti muutaman vuoden päässä

juurelta. Lapset eivät siis onnetto-

tänytkin.

leen vuosiansioista ja alle 15-vuo-

turhassa tapaturmassa, jollaisia

ja ensimmäisiä sähköjohtoja ve-

muutta voineet nähdä, mutta ku-

tiaille lapsille 10 prosenttia kul-

pystyttiin ehkäisemään paremmal-

dettiin pitkin maaseutua. Niissä

vittelivat tietysti kaiken.

lekin. Käytännössä perheen enim-

la koulutuksella, paremmilla väli-

mäiskorvaus oli kuitenkin 40 pro-

neillä ja paremmalla turvallisuus-

Suomalaisen yhteiskunnan kehi-

senttia, joten nelilapsinen perhe

kulttuurilla. Myös suomalainen so-

tys tulee esiin niin tässä kuin lu-

sai apua aivan liian vähän. Lisäk-

siaaliturva ja koulutusjärjestel-

Isän kuolema oli vakava paikka.

kemattomien muidenkin suoma-

si maailmansota romahdutti ra-

mä uudistettiin vuosikymmenten

nettomuus olisi tullut vedettäessä

Perheen äiti pystyi hoitamaan vain

laisten sukutarinoissa. Esimerkik-

han arvon ja neljä vuotta myöhem-

mittaan niin, että kuolleen säh-

sähköjä Ilmajoelle, kun joku oli-

nuorinta lastaan, vaarini annet-

si sähkötöitä tehtiin 1910-luvulla

min vakuutuskorvaus vastasikin

kömiehen lapsetkin pääsevät elä-

si vahingossa kytkenyt virran pääl-

tiin isovanhempien hoitoon ja kak-

erittäin vaarallisilla tavoilla. Käy-

vain kymmenesosaa aiemmasta.

mässään eteenpäin. Meidän ei

le isovaarin ollessa tolpassa. Hä-

si vanhinta veljestä päätyivät köy-

tössä ei ollut turvavaljaita, ilma-

Yhteiskunnan turvaverkot olivat it-

pidä ottaa askeltakaan kohti sa-

neltä jäi vaimo ja neljä poikaa. Ta-

häinhoidon varaan. Ajan tavan

johdot olivat eristämätöntä kupa-

senäistyvässä Suomessa alkuteki-

dan vuoden takaista yhteiskuntaa.

rinan mukaan pojat olivat katso-

mukaan heidät huutokaupattiin

rilankaa ja yksikin varomaton liike

jöissään: sukulaiset muodostivat

massa sähkölinjan rakentamista

niille ilmajokisille isännille, jot-

saattoi viedä hengen. Ennen muu-

yhä sen todellisen turvan.

ja isä putosi heidän eteensä. Vaa-

ka pienintä korvausta vastaan oli-

ta osaamista puuttui: Anttikin oli

rini oli tuolloin alta nelivuotias ja

vat valmiit ottamaan pojat elätet-

päätynyt sähkömieheksi saamatta

näki vuosia painajaisia maantielle

täväkseen.

päivääkään ammattiin valmenta-

  

sähkötöissä isovaarini Antti sitten
menetti henkensä, hän oli kuolles-

  

saan minun ikäiseni.
Suvussa muisteltiin, että on-

kuolevasta isästään – aina siihen

Surullinen tapahtumasar-

vaa koulutusta.

Kuolemantapauksissa vakuu-

pääsivät vaikuttamaan niin työn-

  
Sata vuotta sitten köyhtyminen oli

saakka, kunnes talvisodan jälkeen

ja muutti poikien elämän. Vaaril-

Työntekijöiden vakuuttaminen

pienestä kiinni. Sähköiskun rin-

uniin tuli se tankki, joka ei pysäh-

lani kävi heistä paras tuuri. Hä-

työtapaturmien varalta oli sentään

nalla huono sato, sairastuminen,

tynytkään.

nen setänsä oli suvun ensimmäi-

alkanut jo vuonna 1895 säädetys-

työttömyys tai pienyrittäjän kon-

nen kouluja käynyt mies, joka val-

tä tapaturmalaista. Se koski myös

kurssi saattoivat tuhota koko per-

tumat kuvattiin kuitenkin hieman

mistui kansakoulunopettajaksi.

”liikettä, jonka tarkoituksena on

heen tulevaisuuden. Köyhäinapu-

toisella tavalla. Lehden mukaan

Nuori opettaja otti kahdeksanvuo-

sähköjohtojen laittaminen tai kun-

kin oli vain lainaa, joka olisi pitä-

KALLE KALLIO

Antti oli ollut syrjäkylillä korjaa-

tiaan pojan hoiviinsa, kun tämän

nossapitäminen.” Työ toki tiedet-

nyt maksaa myöhemmin takaisin.

Kirjoittaja on Työväenmuseo

massa jonkinlaista sähkövikaa pyl-

oli huomattu pärjäävän koulussa.

tiin vaaralliseksi, olihan ensim-

Työväenlehden uutisessa tapah-

Suomalaisen hyvinvoinnin his-

Uusi Vapauden museo kertoo
itsenäisyyden ajan ihmisistä

Werstaan johtaja

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

S

atavuotista Suomea juhlistava

Kantaaottavan näyttelyn päähenki-

Vapauden museo avautui ylei-

löitä ovat suurmiesten sijaan taval-

rustunut vapauden, tasa-arvon ja

vapauksia tämän päivän Suomessa

sölle Tampereella. Työväenmuseo

liset suomalaiset ja erilaiset vähem-

yhdenvertaisuuden periaatteisiin.

kaivataan.

Werstaan toteuttama suurnäyttely

mistöt. Vapauden museo on Väinö

Yksilön- ja ilmaisunvapauden li-

tarkastelee suomalaista yhteiskun-

Linnan aukiolla sijaitsevan Työvä-

säksi esimerkiksi vapaa liikkuvuus,

via, videota sekä muistitietoa, jot-

teen liittyviin kysymyksiin. Vapau-

taa sekä itsenäisyyden aikaa vapau-

enmuseo Werstaan kaikkien aikojen

maksuton peruskoulu ja laadukas

ka avaavat uusia näkökulmia taval-

den museosta annettu palaute koo-

den ja hyvinvoinnin näkökulmasta.

suurin näyttely.

terveydenhuolto ovat suomalaisen

listen ihmisten vapauteen. Sisäl-

taan kaikkien nähtäväksi näyttelyn

yhteiskunnan perusoikeuksia. Näin

lissodan naiskaartilaisen housut,

päätteeksi.

ei kuitenkaan ole aina ollut. Vie-

kieltolain aikainen pontikkapannu,

Suomalainen hyvinvointi on pe-

on eri aikoina rajoitettu ja millaisia

Esillä on runsaasti esineitä, ku-

Vapauden museota ei olisi voitu

lä reilu sata vuotta sitten Suomi oli

1970-luvun äitiyspakkaus, invamo-

toteuttaa ilman yli 250 000 euron

yksinvaltaisen keisarin hallitsema

po ja etelänmatkojen kuva-albumi

ulkopuolista rahoitusta. Suurimpia

luokkayhteiskunta, jossa vapaudes-

ilmentävät suomalaisen vapauden

yhteistyökumppaneita ovat lukuisat

ta pääsi nauttimaan vain vähälukui-

erilaisia sävyjä. Vapauden museo

työväenliikkeen organisaatiot, mut-

nen eliitti.

muistuttaa, että vapauteen ei pääs-

ta myös Suomi100-juhlavuoden ra-

tä vain säännöistä ja rasitteista ir-

hoituspäätöksissä Vapauden mu-

TAVALLISEN IHMISEN VAPAUS

tautumalla vaan vapaa ihminen tar-

seo oli merkittävin tamperelaishan-

Vapauden museo kertoo suomalai-

vitsee mahdollisuuden tukeutua yh-

ke. Näyttely nojaa Työväenmuseo

sen vapauden ja hyvinvoinnin histo-

teiskunnan turvaan.

Werstaan, Työväen Arkiston ja Kan-

riasta ja nykypäivästä. Näyttely käy

atavilla osoitteesta
en museosta on sa
eo/
Lisätietoa Vapaud
elyt/vapauden-mus
.fi/nae-ja-koe/naytt
eo
us
nm
ae
ov
.ty
http://www

on mahdollista ottaa kantaa vapau-

san Arkiston yli kolme vuotta kestä-

koskettavasti läpi yhteiskuntamme

VAPAA PÄÄSY KAIKILLE

neeseen yhteiseen tutkimukseen ja

vaiheita sortokausista nykypäivään

Toiminnallisessa näyttelyssä on

suunnittelutyöhön.

saakka. Matkan varrella tutustutaan

eläytymiseen kannustavia tiloja ja

Uuden näyttelyn kutsuvierasa-

muun muassa sisällissodan kauhui-

osallistavaa museotekniikkaa. Kä-

vajaisia vietettiin 27.11., kun laki

hin, 1930-luvun poliittisiin vainoi-

vijät voivat esimerkiksi kokea so-

kahdeksan tunnin työajasta täyt-

hin, sotienjälkeisestä puutteesta va-

danaikaisen pommisuojan tunnel-

ti tasan sata vuotta. Yleisölle museo

pautumiseen sekä tiedon ja ihmis-

man ja ikuistaa itsensä osana suur-

avautui seuraavana päivänä samois-

ten liikkumisen synnyttämiin uusiin

ta mielenosoituskulkuetta. Lapset-

sa 530 neliön tiloissa, joissa Teks-

vapauksiin. Toteutuneiden vapauk-

kin pääsevät laskemaan liukua en-

tiiliteollisuusmuseo toimi vuosina

sien rinnalla Vapauden museo kan-

tisajan päiväkodissa. Vapauden mu-

2006–2017. Vapauden museoon

nustaa pohtimaan, miksi vapautta

seon sähköisillä äänestyspisteillä

on luonnollisesti vapaa pääsy. 
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TaskuTurva –

vakuutusturva aina
mukanasi
Kun lähdet matkalle, pakkaa Turva mukaan.
Ammattiliittosi tarjoama vakuutusturva
ja reissujasi turvaava
matkavakuutuskortti kulkevat mukanasi
uuden TaskuTurva-sovelluksen avulla.
Hyvää matkaa!
Lataa ilmainen TaskuTurva-sovellus
Google Play Kaupasta tai App Storesta.
Lue lisää osoitteesta turva.fi/taskuturva

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva • www.turva.fi • puh. 01019 5110

0,5 X

S

I L MO I T U S

JÄSENTEN MATKUSTAJAVAKUUTUS KATTAA
ENTISTÄ ENEMMÄN

0,5 X

X

0,25 X
0,5 X

0,5 X

2,75 X

ähköliiton jäsenilleen Turvas-

kaan tällaisessa tilanteessa korvaa

www.turva.fi/sah-

siellä tunnetaan myös

ta ottama matkustajavakuu-

vakuutusehdoissa mainittuja muita

koliitto. Tarvitset

Sähköliiton jäsenva-

tus vakuuttaa vuodenvaihteen jäl-

matkan keskeytymisen kustannuk-

korvauksen ha-

kuutus.

etuja sekä Turvan lapsivakuutuksen,

keen myös mukana matkalla olevat

sia, kuten ennakkoon maksettuja

kemiseen ainoas-

TURVA MUKANA

Junioriturva Plussan, hankkineille

jäsenen alle 18-vuotiaat lapsenlap-

palveluita tai korvausta menetetyis-

taan liittosi jäsen-

MATKALLASI

että Turvan autoileville asiakkaille.

set ja puolison lapset. Tuttuun ta-

tä matkapäivistä.

numeron ja verkko-

Turva on lanseeran-

TaskuTurvan avulla junnun lääkäri-

nut marraskuussa 2017 uu-

käynnit hoituvat rahaa käyttämättä,

paan vakuutukseen kuuluvat tietys-

Ehtomuutokset astuvat voimaan

ti mukana matkustavat alle 18-vuo-

1.1.2018. Jos olet matkalla vuo-

tiaat omat ja samassa taloudessa

denvaihteessa ja sinulle sattuu va-

asuvat lapset.
Vuoden 2018 alusta matkustajavakuutukseen sisältyy myös turvaa

pankkitunnukset.

jolloin korvauksia ei tarvitse hakea

sairaanhoitoa, ota yhteys SOS Inter-

van, joka tulee ladattavaksi sekä

erikseen. Kun kaskossasi on lasiva-

hinko vuoden 2017 puolella, voit

nationaliin, joka on pohjoismaisten

iOS- että Android-puhelimiin. Säh-

kuutus, särö auton lasissa ei tee lo-

hakea korvauksia vuoden 2017 eh-

vakuutusyhtiöiden omistama häly-

köliiton jäsenet näkevät sovelluksen

vea lompakkoon, sillä TaskuTurvan

tojen mukaisesti.

tyskeskus. SOSista saat neuvontaa

kautta niin omat henkilökohtaiset

avulla lasin korjaus onnistuu rahaa

myös muissa kuin hätätilanteissa:

vakuutuksensa kuin vakuutukset,

käyttämättä ja vaihtokin vain oma-

jotka liitto on ottanut jäsenilleen.

vastuun hinnalla.

Jos sairastut matkalla ja tarvitset

kohde joutuu terrori-iskun tai luon-

HAE KORVAUSTA VERKOSSA

keskus voi neuvoa esimerkiksi lä-

nonkatastrofin koettelemaksi ja va-

Jos sinulle sattuu matkalla vahinko,

himmän, luotettavan lääkäriaseman

kuutettu haluaa palata ennenaikai-

voit hakea korvausta kätevästi ver-

sijainnin.

sesti kotiin, Turva korvaa paluumat-

kossa Turvan sähköisestä korvaus-

kan kustannukset. Turva ei kuiten-

palvelusta. Sen löydät osoitteesta
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TaskuTurvassa on ainutlaatuisia

den mobiilisovelluksen, TaskuTur-

kriisitilanteiden varalle. Jos matka-

12

korttinasi.

Keskuksessa on ympärivuorokautinen päivystys suomen kielellä, ja

Reissujasi turvaava matkavakuu-

Liiton vakuutuksista ja muis-

tuskortti löytyy TaskuTurvasta ja

ta jäsenten eduista Turvassa voi lu-

kulkee aina mukanasi. Myös liiton

kea osoitteessa www.turva.fi/sahko-

jäsenkortti toimii matkavakuutus-

liitto. 
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A
ANSIOMERKKI
Osastosi voi hakea sinulle ansiomerkkiä tunnustuksena toiminnastasi ammattiosastossasi

puhelimet ja tabletit (Android ja iOS) haitta-

ja päivitä myös autovakuutuksesi tai puoliso-

keluun. Tiedon ja virkistyksen lisäksi kurs-

ohjelmilta ja muilta internetin vaaroilta. Os-

si matkavakuutus. Jos vaihdat autoa, If tarjo-

seilla on mukava vaihtaa kuulumisia muiden

taaksesi ja asentaaksesi Safe-tuotteen tarvit-

aa palvelun kätevään auton sähköiseen rekis-

oman alan ammattilaisten kanssa. Lue lisää

set kampanjakoodin, jonka voit pyytää omas-

teröintiin. Lisätietoja: www.if.fi/sahkoliitto tai

Sähköliiton omista ja muista koulutuksista ja

ta ammattiosastosi.

numerosta 010 19 19 19.

ilmoittaudu www.sahkoliitto.fi.

ja Sähköliitossa. Merkin myöntää Sähköliiton

H

hallitus vahvistettuja ansiomerkkisäännöstöjä noudattaen.

ASIANAJOTOIMISTO
KASANEN & VUORINEN
Sähköliiton sopimusala- ja oppilasjäsenenä
saat maksutonta asianajajan puhelinneuvontaa yksityiselämään liittyvissä oikeudellisissa
asioissa. Neuvontaa antaa Asianajotoimisto
Kasanen & Vuorinen Oy maanantaista perjantaihin kello 9–15 numerossa 040 809 9900.
Neuvonnan piiriin kuuluvat perintö-, testamentti-, ja perheoikeudelliset asiat, avoparien oikeudelliset asiat, perintö- ja lahjaverotus, huoneenvuokra- ja asunto-osakeyhtiöasiat, kiinteän ja irtaimen omaisuuden kaupat,
vahingonkorvausasiat sekä pankki- ja vakuutusasiat. Neuvonta ei koske asiakirjojen tutkimista ja laatimista. Palvelu on heinäkuussa kesätauolla.

E
ECKERÖ LINE
Eckerö Line myöntää SAK:n jäsenjärjestöjen
jäsenille 10–15 prosentin edut päivän hinnoista. Kaikki jäsenedut löytyvät osoitteesta www.eckeroline.fi/sak. Edun saadaksesi sinun pitää ilmoittaa sopimustunnus U-2130.
Lopullinen hinta määräytyy lähtöpäivän,
-ajan ja varausajankohdan mukaan. Ecke-

L

IMATRAN KYLPYLÄ
Imatran Kylpylä kutsuu sähköliittolaisia Saimaan rannalle virkistymään ja viihtymään.

Kun vuokraat autoa vapaa-aikanasi Suomes-

tehdä varaus joko Booking.comissa, puheli-

LAINOPILLINEN
NEUVONTA JA OIKEUSAPU

sa tai ulkomailla, olet oikeutettu erikoishin-

mitse numeroon 020 710 0502 tai sähkö-

Liitto antaa maksutonta lainopillista neuvon-

taan Hertz Autovuokraamoissa. Käytä CDP-

postitse osoitteeseen myynti@imatrankylpy-

taa ja oikeusapua työsuhdeasioiden työpaik-

numeroa 719957 tehdessäsi varausta netis-

la.fi. Muista ottaa jäsenkortti mukaan! Lue li-

ka- ja tuomioistuinkäsittelyyn. Kun jäsen pyy-

sä, soittaessasi Hertz Varauspalvelun nume-

sää alennusprosenteista ja varaustunnuksis-

tää liiton oikeusapua, asian valmistelevat en-

roon 0200 11 22 33 (0,75 €/min. + pvm/

ta: www.imatrankylpyla.fi/majoitus-lomat/sak-

sin työpaikan luottamusmies ja työehtoasian-

mpm) tai vuokratessasi autoa matkatoimis-

jasentarjous.

tuntija ja sitten liiton lakimies. Oikeusavun

HERTZ

Alennetun hinnan saadaksesi sinun tulee

myöntää liiton hallitus.

tojen kautta. Jäsenetu tarkoittaa Suomessa 15 prosentin alennusta päivähinnoista ja

J

10 prosentin alennusta viikkohinnoista. Alennus lasketaan aina edullisimmasta julkais-

LEHTIETU TYÖVÄENLEHTIEN TILAUKSISTA
Sähköliiton jäsenenä saat työväenlehtien ti-

tusta hinnasta. Ulkomailla alennusprosentti

JÄSENEDUT.FI

on 5–15 maan ja muun muassa sen mukaan,

Sähköliiton jäsenkortissasi on Jäsenedut.fi-

lauksista lehtiedun. Etu myönnetään vuositi-

onko kyseessä prepaid-hinta.

logo. Sillä saat Jäsenedut.fi-palvelun veloi-

lauksiin ja yksi tilaajaa kohti. 20 euron leh-

tuksettoman käyttöoikeuden ja satoja eri-

tiedun saat Demokraatti- ja Kansan Uutiset

HOSTELLIT

laisia jäsenetuja verkkokaupoista ja kivijal-

-lehdistä. 15 euron etu puolestaan koskee

Sähköliiton jäsenenä saat Suomen Hostelli-

kamyymälöistä. Rekisteröidy palveluun, sil-

seuraavia lehti: Arbetarbladet, Kansan Tahto,

järjestön yli 40 hostellissa10 prosentin alen-

lä alennukset saa vain ammattiliittoon kuu-

Ny Tid, Satakunnan Työ, Tiedonantaja, Uusi

nuksen normaalista majoitushinnasta. Kan-

luva tai hänen perheenjäsenensä. Rekisteri-

Aika ja Viikko Pohjois-Karjala. Ilmoita lehteä

sainvälisellä hostellikortilla käytössäsi ovat

tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

tilatessasi, että olet Sähköliiton jäsen. Lehti

Hostelling International -verkoston noin

Tilaa rekisteröitymisen yhteydessä uutiskirje,

vähentää tilauslaskustasi lehtiedun ja laskut-

3 500 hostellia 90 maassa, joissa saat vä-

niin saat joka kuukausi tiedot uusista eduista

taa sen suoraan Sähköliitolta.

hintään 10 prosentin alennuksen. Sähkölii-

sähköpostiisi. Varaudu todistamaan Sähkölii-

ton jäsenelle vuoden kansainvälinen hostel-

ton jäsenyytesi ostotapahtuman yhteydessä.

LOMAPAIKKAEDUT
Sähköliiton jäsenenä lomailet haluamasi ajan

likortti maksaa 15 euroa (norm. 20 euroa) ja
kahden vuoden 30 euroa (norm. 40 euroa).

JÄSENKALENTERI

liiton omassa lomapaikassa Kotkan Kaarnie-

Kortin voit ostaa verkkokaupasta www.hihos-

Sähköliiton sopimusalajäsenenä saat vuosit-

messä tai viikon liiton viikko-osakkeissa Saa-

tels.fi ja kaikista Suomen HI-hostelleista.

tain taskukalenterin tilaamalla sen syksyllä

riselällä, Sallassa, Tahkolla, Tampereella, Vie-

sähköisen tilauskanavan kautta. Kalentereita

rumäellä, Vuokatissa ja Virossa lähellä Pär-

painetaan tilattu määrä, ja ne toimitetaan ti-

nua. Varausjärjestelmään pääset liiton netti-

laajille postitse joulukuun aikana.

sivuilta. Nopein varaaja saa varattua kohteen

rö Line kokous- ja ryhmämyynti puh. 09 228

I

8540 ma–pe 8.30–17.00, ryhmat@eckeroline.fi Vapaa-ajan matkan voit varata jäsenhintaan vain Sähköliiton nettisivuilla olevan lin-

IF

kin kautta.

Pääset mukaan If Etuohjelmaan jo yhdel-

itselleen maksamalla varauksen verkkopankissa tai luottokorttimaksuna varaamisen yh-

K

lä vakuutuksella, kun vastaanotat vakuutuspostisi vain sähköisesti Ifin Omille sivuille. If

teydessä.

M

Etuohjelmassa saat lähes kaikista jatkuvista

KOULUTUS

vakuutuksistasi vähintään 11 prosentin alen-

Sähköliitto tukee tarmokkaasti jäseniensä

nuksen. Etu laajenee asiakkuutesi kasvaes-

koulutusta. Työn ohessa tapahtuva opiskelu

F-SECUREN SAFE-TIETOTURVA

MERKKIPÄIVÄLAHJAKORTTI

sa aina tuntuvaan 16 prosentin alennukseen

parantaa ammatillista pätevyyttä, lisää mo-

Kun täytät Sähköliiton jäsenenä 50 vuot-

F-Secure antaa Sähköliiton jäsenille 20–40

saakka. Poikkeuksena on vain Primus-henki-

tivaatiota ay-toimintaan ja antaa uutta virtaa

ta, olet oikeutettu merkkipäivälahjakorttiin.

euron alennuksen Safe-tuotteistaan, jotka

ja -tapaturmavakuutus, joita alennus ei kos-

arkipäivään. Liiton tukema kurssitoiminta on

Se toimitetaan sinulle, eikä sitä tarvitse ha-

suojaavat Windows-tietokoneet, Macit, äly-

ke. Hyödynnä kaikki vakuutusten jäsenedut

laajaa tes-kursseista ay-koulun verkko-opis-

kea ammattiosastolta tai liitolta. Lahjakortti-

F
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en toimitus tapahtuu suunnilleen

vat osallistua etuhintaan Työvä-

merkkipäiväkuukauden puolivälis-

en Retkeilyliiton seurojen järjestä-

sä, eli osa saa lahjakorttinsa hie-

mille ohjatuille retkille. Lisätieto-

man etu- ja osa jälkikäteen. Lah-

ja: www.tyovaenretkeilyliitto.com

T
TALLINK SILJA

keimmistä jäsenpalveluista. Sopi-

sesti. Eläkeläisjäsenet saavat Vasa-

muksessa on sovittu työntekijöiden

man maksutta tilaamalla sen syk-

työsuhteissa noudatettavat vähim-

syisin auki olevan sähköisen tilaus-

mäisehdot. Liittoon järjestäytynee-

kanavan kautta.

jakorttipalvelun toteuttaa Perfect

Tallink Silja tarjoaa Sähköliiton jä-

nä turvaat näiden vähimmäisehto-

Finnish: www.perfectfinnish.fi.

senille mahdollisuuden liittyä Club

jen jatkuvuuden. Sähköliitto solmii

VERKKOKAUPPA

One -jäseneksi ilmaiseksi. Suo-

kaikkiaan 12 työehtosopimusta.

Sähköliiton verkkokaupasta voit os-

O
OSUUSPANKKI
Kun keskität pankki- ja vakuutusasiointisi Osuuspankkiin, asioit verkossa kätevästi yksillä tunnuksilla ja käytössäsi on kattava
konttorivalikoima, joissa voit keskustella asiantuntijoiden kanssa. Osuuspankin palkankeskeytymisluotto on tarkoitettu tilanteisiin, joissa palkkatulo keskeytyy
esimerkiksi työtaistelun johdosta. Luoton saaminen ei riipu asiakassuhteesta, ja sitä kannattaa
tiedustella oman alueen osuuspankista. Lisätietoja: www.op.fi/
edut ja www.pohjola.fi, puhelinpalveluista 0100 0500 (OP) ja
0303 0303 (Pohjola).
Tampereen Seudun Osuuspankki myöntää erityisetuja pankki- ja vakuutuspalveluista. Saat
esimerkiksi jatkuvan rahastosäästämisen aloituksen ilman merkintäpalkkiota, sapattivapaaluottoa ja alennusta Pirkan OP-Kiinteistökeskuksen välityspalkkiosta. Pankkiasioiden ja vakuutusten
keskittämisestä saat OP-bonuksia, joilla maksat pankin palvelumaksuja ja Pohjolan vakuutusmaksuja.

R
RESTEL
Cumulus Resortit tarjoavat sinulle 12 prosentin alennuksen vapaa-ajan majoituksista. Edun saat
tekemällä varauksen osoitteessa booking.restel.fi ja käyttämällä tuotetunnusta SIPIETU12. Erikoishintaisia huoneita on myynnissä rajoitetusti hotellia ja päivää kohden. Majoitukseen sisältyy
runsas buffet-aamiainen ja kylpyläosaston käyttö Cumulus Resort
-kylpylähotelleissa. Etu on voimassa kuudessa Cumulus Resort
-kylpylähotellissa ja lisäksi Cumulus Resort Rukahovi -hotellissa.

RETKEILY
Työväen Retkeilyliiton ja Luonnonystävien Kansainvälisen Liiton majat ovat kohtuuhinnalla
SAK:laisten ammattiosastojen ja
liittojen, siis myös Sähköliiton jäsenten käytössä. Lisäksi ammattiosastot ja liittojen jäsenet voi-
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raan Silver-tasolle pääset täyttä-

taa liiton logolla varustettuja tuot-

SAL-LOMAT

mällä lomakkeen osoitteessa www.

TYÖSUOJELU

teita. Tuotteita on mahdollista ti-

Sähköliitto kuuluu Suomen Am-

tallinksilja.fi/club-one-erikoisliitty-

Sähköliitto valvoo jäsentensä etuja

lata myös osastosi logolla. Verkko-

mattiliittojen Lomajärjestö SAL

minen. Laita lomakkeen kohtaan

työturvallisuuteen liittyvissä asiois-

kaupan kotisivulta löydät ohjeis-

ry:hyn. SAL tukee osallistumis-

Yrityksen/yhdistyksen/liiton sopi-

sa. Työsuojelutoiminnan tavoittee-

tuksen, kuinka toimia, jos osas-

ta Palkansaajien hyvinvointi ja ter-

musetu-/asiakasnumero jäsennu-

na on rakentaa työympäristö, jos-

to haluaa tilata omannäköisiään

veys ry:n 1.askel-jaksoille. Tutustu

merosi. Mikäli olet jo kanta-asia-

sa työntekijän terveys ei vaarannu.

tuotteita. Tutustu valikoimaan:

ohjelmiin, kurkkaa lisätietoja ja il-

kas, nykyinen asiakasnumerosi py-

Tavoiteosa-alueet ovat turvallinen

go.innoflame.fi/goshop/sahkoliit-

moittaudu: www.sal-lomat.fi.

syy voimassa. Ilmoita asiakasnu-

työympäristö, terveet tekijät, fyy-

to/fi. Osastoille tarkoitettu verk-

merosi ja se, että olet Sähköliiton

kokauppa vaatii kirjautumisen:

SCANDIC-HILTON

sisten ja psyykkisten riskien tun-

jäsen, osoitteeseen erikoisliittymi-

nistaminen, ennakoiminen ja hal-

go.innoflame.fi/gokeep/sahkoliitto

Sähköliiton jäsenenä pääset va-

set@tallinksilja.com ja saat Silver-

litseminen, hyvä työilmapiiri, hy-

raamaan huoneita sopimushinnal-

tason kortin veloituksetta postitse.

vinvoiva työyhteisö, yrityksen ko-

VIKING LINE

la kaikissa Scandic-maissa ja Suo-

Silver-tason etuihin kuuluvat esi-

konaisvaltainen kehittäminen sekä

Viking Line tarjoaa SAK:laisten liit-

men Hilton-hotelleissa. Katso li-

merkiksi 20 prosentin perusalen-

tuotannon häiriöttömyys ja korkea

tojen jäsenille alennuksia mm. ris-

sätiedot, varausohjeet ja osastoil-

nus tai hyvissä ajoin varaaville 35

laatutaso.

teilypaketeista. Lisäksi Viking Line

le sopivat kokouspaketit osoittees-

prosentin ennakkovaraajan etu Tal-

ta www.sahkoliitto.fi.

link Siljan tietyistä normaalihintai-

TYÖTAISTELUKASSA

tyksille kokousmatkoja koskevia

sista tuotteista.

Jos joudut liiton hyväksymään työ-

etuja. Lisätietoja saat osoittees-

taisteluun, liiton työtaistelukas-

ta: www.vikingline.fi/fi/suomi/extra-

sa tukee sinua taloudellisesti. Kor-

net/vapaa-ajan-matkat

SILMÄASEMA

tarjoaa ammattiosastoille ja yhdis-

Silmäasema antaa Sähköliiton jä-

TEBOIL

senille 23 prosentin alennuksen

Saat Sähköliiton jäsenkortilla alen-

kein verovapaasti maksettava avus-

normaalihintaisista silmälaseis-

nusta polttoaineesta 2,1 senttiä

tus on tällä hetkellä 16 euroa päi-

VVO

ta ja 15 prosenttia aurinkolaseista.

litralta ja voiteluaineista kymme-

vältä. Tapauskohtaisesti liitto voi

Sähköliiton jäsenenä sinulla on

Laserleikkauksien leikkausosuu-

nen prosenttia. Autokemikaaleja,

maksaa myös korkeampaa veron-

ulottuvillasi VVO:n monipuolinen

desta alennus on 10 prosenttia.

pesuja ja nestekaasua koskee vii-

alaista työtaisteluavustusta.

vuokra-asuntokanta. VVO pyrkii

Alennuskampanjoiden aikana mak-

den prosentin alennus. Etu on voi-

sat edullisimman hinnan mukaan.

massa kaikilla Teboil-huoltamoilla
ja -automaattiasemilla lukuun otta-

SOLARIS KYLPYLÄT

matta Teboil Express -automaatti-

Solaris Kylpylät myöntää Sähkö-

asemia. Lue tarkemmin:

liiton jäsenille 10 prosentin alen-

www.teboil.fi/liitto.

nuksen normaaleista huonehin-

löytämään jäsenille vuokra-asun-

U
URAKKALASKENTAOHJELMA ASPA

non mahdollisimman joustavasti. Asuntohakemuksen voit tehdä netissä tai toimittaa lähimpään
VVO-kotikeskukseen. Hakemuksesi on voimassa kolme kuukautta.

ASPA on sähköistys- ja sähköasen-

Merkitse hakemuksesi lisätietoi-

nusalan eli 005-sopimusalan jäse-

hin maininta: Olen Sähköliiton jä-

noistaan. Alennus ei koske lo-

TURVA

mapaketteja eikä muita yksittäi-

Sähköliiton ja vakuutusyhtiö Tur-

nistön käyttöön tarkoitettu urakka-

sen. Lisätiedot ja hakemusten jät-

siä palveluja, eikä se ole voimas-

van yhteistyösopimus oikeuttaa si-

laskentaohjelma, jolla voi suorittaa

tö: www.vvo.fi

sa juhlapyhinä. Varauksen voi

nut merkittäviin etuihin. Sopimus-

yksikköhinnoitellun urakan, asun-

tehdä koodilla SAK-SOLARIS suo-

alajäsenet on vakuutettu jäsenva-

totuotannon ja niin sanotun könt-

raan osoitteessa www.solariskylpy-

kuutuksella, joka sisältää matkus-

täurakan laskennan sekä urakan

lat.fi. Lisäksi Solaris Kylpylät an-

tajavakuutuksen vapaa-ajan mat-

jaon. Kaikkien sopimusalan 005

taa ryhmille 5 prosentin alennuk-

koille. Jokainen Sähköliiton jäsen

jäsenten on mahdollista hankkia

YHDISTYSAVAIN

sen normaaleista ryhmämajoitus-

on vakuutettu, kun hän osallistuu

ohjelma 80 euron lisenssimaksul-

Yhdistysavain on ammattiosastoil-

hinnoista kokouspäivien, virkis-

liiton järjestämiin järjestötehtäviin

la. Osa ammattiosastoista on hank-

le suunnattu nettisivutyökalu, jol-

tyspäivien sekä ryhmälomien viet-

tai -tilaisuuksiin. Henkikulta puo-

kinut ASPA-lisenssin omille sopi-

la kotisivujen perustaminen ja päi-

toon. Alennus ei ole voimassa

lestaan on erikoishinnoiteltu hen-

musalajäsenilleen. Varmista omas-

vittäminen sekä jäsenviestintä on

juhlapyhinä.

kivakuutus perheesi taloudellisen

ta ammattiosastostasi, onko se

helppo hoitaa. Yhdistysavain ote-

tulevaisuuden turvaksi. Liittokas-

SÄHKÖALOJEN
TYÖTTÖMYYSKASSA

hankkinut lisenssin. Lue lisää ja

taan käyttöön verkossa, eikä se

ko-autovakuutus taas sisältää bo-

asenna ohjelma: www.sahkoliitto.fi

vaadi ohjelmien asentamista omal-

Sähköliiton jäsenmaksusi sisältää

vuotta ilman törttöilyjä, bonukse-

0,33 prosenttia Sähköalojen työt-

si ei putoa, jos sattuu vahinko. Li-

tömyyskassan jäsenmaksua. Kassa

sätietoja: www.turva.fi/sahkoliit-

maksaa työttömyysajaltasi ansioon

to. Turvan mobiilisovelluksen kaut-

VASAMA-LEHTI

suhteutettua päivärahaa, kun olet

ta voit ladata matkavakuutuskortin

Juuri 60 vuotta täyttänyt Vasama

su on laajasti muokattavissa. Lue

ilmoittautunut TE-toimistoon työn-

älypuhelimeesi. Silloin se on siel-

on Sähköliiton jäsenlehti, joka il-

lisää: www.yhdistysavain.fi/liitot/

hakijaksi, olet ollut työttömyyskas-

lä, missä sinäkin!

mestyy kymmenesti vuodessa.

sahkoliitto

san jäsenenä työssäoloehtoon vaa-

nusedun: kun olet ajanut kolme

Y

le tietokoneelle. Kotisivut raken-

V

Lehden painos on 29 000 kpl, jos-

dittavan ajan ja olet maksanut jä-

TYÖEHTOSOPIMUKSET

senmaksusi työttömyyden alkuun

Kuinka palkkasi tai työaikasi mää-

jäsenille. Lehden tilaajien joukos-

saakka. Kassa voi maksaa myös

räytyvät? Mikä on vuosilomapalk-

sa ovat ammatilliset oppilaitokset

liikkuvuusavustusta ja vuorottelu-

ka tai lomaraha, työajan lyhennys

ja kurssikeskukset, alan yritykset

korvausta. Katso tarkemmin sivul-

ja arkipyhäkorvaus? Mitkä ovat oi-

sekä työvoima- ja työsuojeluviran-

ta www.sahkoliitto.fi/tyottomyys-

keutesi sairastumistapauksessa?

omaiset. Opiskelija- ja sopimusala-

kassa.

Työehtosopimus on yksi liiton tär-

jäsenet saavat lehden automaatti-

ta suurin osa menee Sähköliiton

netaan käyttämällä erilaisia osioita, joita sivuston ylläpitäjät voivat vapaasti lisätä, poistaa ja siirtää sivustolla. Kotisivujen ulkoa-

SÄHKÖLIITON KURSSIT 2018
HELMIKUU

HUHTIKUU

TOIMI TYÖPAIKKASI PUOLESTA

TOIMI TYÖPAIKKASI PUOLESTA

3.2.2018, Sokos Hotel Vaakuna, Rovaniemi

6.4.2018, Holiday Club Caribia, Turku

hakuaika päättyy 19.1.2018

hakuaika päättyy 23.3.2018

TOIMI TYÖPAIKKASI PUOLESTA

ENERGIA-, ICT- JA VERKOSTOALAN
TYÖEHTOSOPIMUSKURSSI
29.–30.9.2018, Cumulus Koskikatu,

Osallistuminen kursseille on sähköliitto-

Tampere		

laisille maksutonta. Ilmoittaudu mukaan

hakuaika päättyy 14.9.2018

Sähköliiton kursseille hakuaikaan men-

SÄHKÖISTYS- JA

SÄHKÖISTYS- JA

SÄHKÖASENNUSALAN TES-KURSSI

SÄHKÖASENNUSALAN TES-KURSSI

Työehtosopimus tutuksi

Urakkatöiden laskeminen

6.–7.4.2018, Sokos Hotel Vaakuna,

29.–30.9.2018, Sokos Hotel Vaakuna,

TOIMI TYÖPAIKKASI PUOLESTA

Kouvola

Kouvola

9.2.2018, Sokos Hotel Arina, Oulu

hakuaika päättyy 23.3.2018

hakuaika päättyy 14.9.2018

3.2.2018, Sokos Hotel Lappee,
Lappeenranta
hakuaika päättyy 19.1.2018

hakuaika päättyy 26.1.2018

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN

TOIMI TYÖPAIKKASI PUOLESTA

KÄRKIMIESKURSSI

9.2.2018, Sokos Hotel Flamingo, Vantaa

7.4.2018, Cumulus Koskikatu,

hakuaika päättyy 26.1.2018

Tampere

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN

hakuaika päättyy 23.3.2018

to.fi tai 050 409 8469.
Tutustu koulutustarjontaamme
www.sahkoliitto.fi
MATKA- JA MAJOITUSKULUJEN
KORVAAMINEN

LOKAKUU
SÄHKÖISTYS- JA
SÄHKÖASENNUSALAN TES-KURSSI
Urakkamääräykset

TES-KURSSI

TOIMI TYÖPAIKKASI PUOLESTA

6.–7.10.2018, Sokos Hotel Arina, Oulu

Työehtosopimus tutuksi

14.4.2018, Cumulus Koskikatu,

hakuaika päättyy 21.9.2018

9.–10.2.2018, Cumulus Koskikatu,

Tampere

Tampere

hakuaika päättyy 29.3.2018

hakuaika päättyy 26.1.2018

nessä osoitteella tarja.toppari@sahkoliit-

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN

Matkakulut korvataan julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan. Oman auton
käytöstä korvaus maksetaan vain auton
käyttäjälle. Korvaus on 0,23 €/km.
TSL:n kurssien kohdalla kulut korvataan
TSL:n ohjeen mukaan.

TES-KURSSI

ALUEELLINEN NUORISOTAPAHTUMA

Urakkatöiden laskeminen

Lentokoneella tai/ja taksilla matkusta-

TOIMI TYÖPAIKKASI PUOLESTA

27.–28.4.2018, Viihdekeskus Flamingo,

13.–14.10.2018, Sokos Hotel Arina, Oulu

mista ei korvata kuin erityistapauksissa.

10.2.2018, Scandic Kajanus, Kajaani

Vantaa

hakuaika päättyy 28.9.2017

Näistä tapauksista on aina sovittava en-

hakuaika päättyy 26.1.2018

hakuaika päättyy 13.4.2018

JA SÄHKÖASENNUSALAN

NUORILLE TARKOITETTU SÄHKÖISTYSJA SÄHKÖASENNUSALAN
URAKKALASKENTAKURSSI
17. - 18.2.2018, Cumulus Koskikatu,
Tampere
hakuaika päättyy 2.2.2018
TOIMI TYÖPAIKKASI PUOLESTA
23.2.2018, Sokos Hotel Puijonsarvi, Kuopio

TOUKOKUU
SÄHKÖISTYS- JA
SÄHKÖASENNUSALAN TES-KURSSI
Urakkamääräykset

24.2.2018, Sokos Hotel Alexandra,
Jyväskylä
hakuaika päättyy 9.2.2018

URAKKALASKENTAKURSSI
20.–21.10.2018, Cumulus Koskikatu,
Tampere
hakuaika päättyy 5.10.2018

peräisyys.
Mikäli liitto järjestää kursseja samasta
aiheesta eri puolella Suomea, osallistu-

26.–27.10.2018, Cumulus Resort

minen ja matkakulut korvataan kotipaik-

hakuaika päättyy 20.4.2018

Aulanko, Hämeenlinna

kaa lähinnä olevalle kurssipaikalle.

hakuaika päättyy 12.10.2018

SYYSKUU
VIRTAA LUOTTAMUSMIESTEN
OMAAN JAKSAMISEEN
1.–2.9.2018, Cumulus Resort Aulanko,

VALTAKUNNALLINEN
NUORISOTAPAHTUMA
27–28.10.2018, Sokos Hotel Ilves,
Tampere
hakuaika päättyy 12.10.2018

hakuaika päättyy 17.8.2018

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN

ALUEELLINEN NUORISOTAPAHTUMA

TES-KURSSI

7.–8.9.2018, Sokos Hotel Arina, Oulu

ALUEELLINEN NUORISOTAPAHTUMA

Urakkamääräykset

hakuaika päättyy 24.8.2018

2.–3.11.2018, Sokos Hotel Puijonsarvi,

hakuaika päättyy 23.2.2018

pystyttävä osoittamaan kulujen toden-

TYÖYMPÄRISTÖN AJANKOHTAISPÄIVÄT

MAALISKUU

Tampere

Epäselvissä tapauksissa kurssilaisen on

Kouvola

Hämeenlinna

10. - 11.3.2018, Cumulus Koskikatu,

nakkoon liiton koulutusyksikön kanssa.

5.–6.5.2018, Sokos Hotel Vaakuna,

hakuaika päättyy 9.2.2018
TOIMI TYÖPAIKKASI PUOLESTA

NUORILLE TARKOITETTU SÄHKÖISTYS-

TEOLLISUUS- JA ERITYISALOJEN
AJANKOHTAISPÄIVÄT

Liitto ei korvaa muita kuin kurssitapahtumaan liittyvät majoitukset. Mikäli on
tarvetta majoittua kurssipaikalle kurssin
alkamista edeltävänä päivänä, on siitä
haettava korvausta esim. omalta ammattiosastolta tai vastattava kustannuksista
itse (ei koske Kiljavan opiston kursseja)

MARRASKUU

Kuopio
hakuaika päättyy 19.10.2018

Matka- ja muiden kulujen korvaaminen
edellyttää täysipainosta osallistumista
kurssitapahtumaan.
Liitolla on oikeus laskuttaa jäseneltä sel-

15.–16.9.2018,

laisia kuluja, joita syntyy, jos jäsen ei il-

LUOTTAMUSMIESTEN PERUSKURSSI

paikka ilmoitetaan myöhemmin		

moita osallistumisensa peruutuksesta

12.–16.3.2018, Kiljavan opisto, Nurmijärvi

hakuaika päättyy 31.8.2018

kutsussa mainittuun määräaikaan men-

TYÖSUOJELUN PERUSKURSSI

LUOTTAMUSMIESTEN JATKOKURSSI

12.–16.3.2018, Kiljavan opisto, Nurmijärvi

1. osa 24.–28.9.2018 ja		

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN
TES-KURSSI

2. osa 29.10.–2.11.2018,
Kiljavan Opisto, Nurmijärvi

nessä. Mikäli jäsen esittää lääkärintodistuksen tai muun todistettavissa olevan
syyn, jolla poissaololle syntyy peruste, ei
kuluja laskuteta.

Urakkatöiden laskeminen

SÄHKÖISTYS- JA

Kaikista näistä poikkeavista toimista on

17.–18.3.2018, Cumulus Koskikatu,

SÄHKÖASENNUSALAN TES-KURSSI

keskusteltava etukäteen liiton koulutus-

Tampere

Työehtosopimus tutuksi

asiantuntijan kanssa.

hakuaika päättyy 2.3.2018

21.–22.9.2018, Sokos Hotel Arina, Oulu
hakuaika päättyy 7.9.2018
LUOTTAMUSMIESTEN PERUSKURSSI
24.–28.9.2018, Kiljavan opisto, Nurmijärvi
ALUEELLINEN NUORISOTAPAHTUMA
28.–29.9.2018, Holiday Club Caribia, Turku
hakuaika päättyy 14.9.2018
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SÄHKÖLIITON KOULUTUSOHJEET

Hyväksytty edustajiston kokouksessa 17.–18.11.2017
1 LIITON KURSSIT 2. OPISTOKURSSIT (KILJAVA JA MUUT KANSANOPISTOT) 3. PAIKALLINEN KOULUTUS 4. TSL:N KURSSIT
5. PIDEMPIKESTOINEN KOULUTUS, MM, HUMAK 6. KURSSITOIMINNAN MATKA- JA MAJOITUSKULUJEN KORVAAMINEN
1. LIITON KURSSIT

vasti velvollisuus seurata kaikkien stipendi-

- vastaa paikallisen koulutuksen opetuksen

5. PIDEMPIKESTOINEN

Sähköliitto järjestää vuosittain koulutusta-

en ja apurahojen enimmäismäärää. Sähkölii-

toteutuksesta sovittavalla tavalla

KOULUTUS, MM. HUMAK

pahtumia, jotka on tarkoitettu sopimusala-

tolla on oikeus tarkastaa stipendin hakijoilta

- ilmoittaa vuosittain kurssikalenterissa pai-

Humanistisen Ammattikorkeakoulun (Hu-

jäsenille. Koulutusta voidaan järjestää myös

se, että stipendi kohdistuu opinnoista aiheu-

kallisen koulutukseen suunnitellut kurssiko-

mak) kansalaistoiminnan ja nuorisotyön

nimetylle kohderyhmälle. Sähköliiton järjes-

tuvien kulujen kattamiseen. Apurahojen ja

konaisuudet

koulutusohjelman mukaisesta koulutukses-

tö- ja koulutusvaliokunta vastaa koulutuksen

stipendien vuotuinen enimmäismäärä löytyy

- vastaa kouluttajien ja kurssimateriaalin

ta avoimessa korkeakoulussa sekä aikuisil-

suunnittelusta. Edunvalvontaan liittyvä kou-

verottajan syventävistä vero-ohjeista.

hankkimisesta

le kohdennetusta muuntokoulutuksesta kor-

lutus suunnitellaan yhteistyössä johtokuntien kanssa. Koulutus voi olla alueellista tai

Matkakulut korvataan koulutusohjesäännön kohta 6 mukaan.

valtakunnallista.

Ammattiosasto ja liitto sopivat yhdessä

vataan:

kurssin ajankohdan ja kurssin sisältöön liitty-

- kurssiapuraha ja kurssistipendi maksetaan

vät tarkennukset.

lähiopetukseen kuuluvilta päiviltä
- majoitus- ja ruokailukulut korvataan Kilja-

Sähköliiton omilla kursseilla korvataan:

JÄRJESTÖKURSSIT

- majoitus 2 hengen huoneissa

Ovat ammattiyhdistystoimintaan läheisesti

AMMATTIOSASTO KORVAA

van opiston Humak opiskelijoiden hinnoit-

- ohjelmaan merkityt ruokailut

liittyviä kursseja, joita järjestetään ammatti-

- kurssilaisten mahdolliset majoituskulut

telun mukaan

- kaikki kursseilla jaettava materiaali

yhdistysliikettä lähellä olevissa kansanopis-

- kurssilaisten matkakustannukset

- matkakustannukset korvataan liiton koulu-

- matkakulut koulutusohjesäännön kohdan 6

toissa. Kurssille hakeudutaan ohjeen mukai-

- kurssin ilmoituskulut (postimaksut, yms.)

tusohjesäännön mukaan

mukaan

sesti ja hakemus toimitetaan liiton koulutus-

- ruokailu ja tarjoilukulut 15 € ylittäväl-

- kurssi- ja osallistumismaksut

yksikköön, joka tekee päätöksen hakemuk-

tä osalta

Työoppimisjaksot korvataan SAK:n suosituk-

sen hyväksymisestä.

- liiton hyväksymän tason ylittävät tilakus-

sen mukaisesti.

2. OPISTOKURSSIT
(KILJAVA JA MUUT KANSANOPISTOT)

Työnantajalla ei ole korvausvelvollisuut-

tannukset

Sähköliitto ei korvaa kansalaistoiminnan ja nuorisotyön nuorisoasteen koulutus-

LUOTTAMUSHENKILÖKOULUTUS

ta koulutuksesta syntyneiden kulujen ja an-

On koulutusta, joka hyväksytään vuosit-

sionmenetyksen osalta. Työnantaja voi kor-

LIITTO KORVAA

ohjelman opinnoista aiheutuneita kuluja.

tain Sähköliiton ja työnantajaliittojen välisis-

vata syntyneet kustannukset ja ansionme-

- kouluttajan palkkiot, majoituskulut, matka-

Sähköliitto osallistuu samoilla periaatteilla

sä neuvotteluissa työnantajan tukeen oikeut-

netyksen siitä paikallisesti niin sovittaessa.

kulut, ruokailu- ja tarjoilukustannukset

muiden vastaavan sisältöisten korkeakoulu-

tavaksi koulutukseksi. Työnantajan tuki tar-

Kurssilaisten on anottava työnantajalta opin-

- järjestön ulkopuolisten kouluttajien todelli-

opintojen tukemiseen.

koittaa ansionmenetyksen korvausta (keski-

tovapaata koulutuksen ajalle, jos se sijoittuu

set tilaisuudesta aiheutuneet laskut

tuntiansion mukaan tai kuukausipalkka ly-

työvuoron ajalle. Koulutukseen voi osallistua

- liiton ja ammattiosaston omille kouluttajille

6. KURSSITOIMINNAN MATKA-

hentämättömänä) ja ateriakorvausta opistol-

myös vapaa-ajalla tai työttömyysaikana.

ei makseta palkkioita. Oman ammattiosaston

JA MAJOITUSKULUJEN KORVAAMINEN

kouluttajana toimiminen ei myöskään oikeu-

- Matkakulut korvataan julkisten kulkuneu-

ansionmenetystä, liitto korvaa sen kurssis-

ta kulukorvauksiin.

vojen taksojen mukaan. Oman auton käytös-

tipendillä ja -päivärahalla. Myös useat am-

- opetustilasta aiheutuneet kulut keskimää-

tä korvaus maksetaan vain auton käyttäjäl-

mattiosastot maksavat jäsenilleen kurssin

räisen ja kohtuullisen tason mukaan

le. Korvaus on 0,23 €/km.

käymisestä korvauksia. Ota selvää oman am-

- ruokailu- ja muut tarjoilukulut tositetta vas-

- TSL:n kurssien kulut korvataan TSL:n oh-

mattiosastosi maksamista korvauksista.

taan, enintään 15 €/hlö/kurssipäivä (6 h)

jeen mukaan.

- koulutusmateriaalit ja niiden hankinnan

- Lentokoneella ja taksilla matkustamista ei

le. Työnantajan tukeen oikeutetut henkilöt
määritellään työehtosopimuksissa.
Matkakulut korvataan koulutusohjesäännön kohdan 6 mukaan.
OPINTOSTIPENDI LUOTTAMUSHENKILÖKOULUTUKSEEN

Mikäli kurssille osallistumisesta syntyy

Kurssit on tarkoitettu sopimusalajäsenille.

OSALLISTUVILLE HENKILÖILLE

Matkakulut korvataan koulutusohjesäännön

- arkipäivänä järjestettävästä koulutuksesta

korvata kuin erityistapauksissa. Näistä tapa-

Opintovapaalain mukaan opintovapaata voi-

kohdan 6 mukaan.

maksetaan kurssistipendi ja päiväraha, mikä-

uksista on aina sovittava ennakkoon liiton

li kurssille osallistujalle syntyy ansionmene-

koulutusyksikön kanssa.

daan myöntää ammattiyhdistyskoulutusta
varten siten kuin valtakunnallisten työmark-

3. PAIKALLINEN KOULUTUS

tystä. Tuen maksaminen edellyttää palkatto-

- Epäselvissä tapauksissa kurssilaisen on

kinajärjestöjen välisessä työehto- tai virkaeh-

Paikallisella koulutuksella tarkoitetaan työ-

muustodistusta.

pystyttävä osoittamaan kulujen todenperäi-

tosopimuksessa erikseen sovitaan. Pääsään-

huonekunnissa ja ammattiosastoissa toteu-

syys.

tö työehtosopimuksissa on se, että työnteki-

tettavaa koulutusta. Se voi myös olla am-

KURSSIEN SISÄLTÖJÄ:

jällä on hänen asemastaan riippumatta oi-

mattiosastojen yhteenliittymien maakunta-

- ATK

heesta eri puolella Suomea, kurssilaisia ke-

keus osallistua ay-koulutukseen työsuhteen

tasolla järjestämää koulutusta. Paikallinen

- luottamushenkilökoulutus

hotetaan osallistumaan lähinnä kotipaik-

katkeamatta enintään kuukauden ajan ka-

koulutus on liiton koulutusyksikön ja am-

- mediataidot/viestintä

kaa olevalle kurssille. Matkakulut korva-

lenterivuodessa. Luottamusmies- ja työsuo-

mattiosastojen kanssa yhteistyössä järjestä-

- muutoksen- ja elämänhallinta

taan osallistujaa lähinnä olevan kurssipai-

jeluedustajille tarkoitettuun koulutukseen

mää koulutusta (1–5 pv), jota liitto tukee.

- nuorille erikseen suunnatut kurssit

kan mukaan.

- työehtosopimuskoulutus

- Liitto ei korvaa muita kuin kurssitapahtu-

suunnata niille ammattiosastojen jäsenille,

- työoikeus

maan liittyviä majoituksia. Mikäli on tarvet-

ta kiinnostuneet henkilöt, joilla ei ole työeh-

jotka eivät toimi luottamustehtävissä. Pai-

- työsuojelu

ta majoittua kurssipaikalle kurssin alkamis-

tosopimuksen tarkoittamalla tavalla oikeut-

kallisella koulutuksella voidaan myös täy-

- yhdistys- ja järjestötoiminta

ta edeltävänä päivänä, siitä on haettava kor-

ta työnantajan maksamaan palkkaan koulu-

dentää liiton luottamushenkilöille suuntaa-

- yrityksen/yhteisön toiminnan kehittäminen /

vausta esimerkiksi omalta ammattiosastol-

tusajalta.

maa koulutusta.

yhteistoiminnan kehittäminen

ta tai kustannuksista on vastattava itse (ei

Paikallinen koulutus ei korvaa liiton jär-

- hakemus paikallisen koulutuksen järjes-

koske Kiljavan opiston kursseja).

teyshenkilöille, jotka eivät saa koulutus-

jestämää alueellista ja valtakunnallista kou-

tämisestä tulee toimittaa liittoon viimeis-

- Matka- ja muiden kulujen korvaaminen

ajalta palkkaa tai muuta korvausta makse-

lutusta.

tään kuukautta ennen tilaisuuden alkua. Ha-

edellyttää täysipainoista osallistumista kurs-

kemuksia saa liiton postituksesta sekä koti-

sitapahtumaan

sivuilta.

- Liitolla on oikeus laskuttaa jäseneltä sel-

voivat osallistua esimerkiksi teknologiateollisuuden yhteyshenkilöt tai muut koulutukses-

Niille sähköliittolaisille aktiiveille ja yh-

Paikallinen koulutus tulisi ensisijaisesti

taan erillinen opintostipendi. Erillinen sti-

- Mikäli liitto järjestää kursseja samasta ai-

pendi maksetaan vain luottamusmies- ja työ-

AMMATTIOSASTO TAI -OSASTOT

suojeluedustajien koulutukseen osallistuvil-

- hankkii osanottajat

le. Stipendin suuruuden päättää vuosittain

- varaa kurssipaikan

4. TSL:N KURSSIT

ta osallistumisensa peruutuksesta kutsussa

liiton edustajisto. Stipendin suuruus vuodel-

- vastaa kurssin käytännön järjestelyistä,

Liitto korvaa kurssimaksun TSL:n järjestä-

mainittuun määräaikaan mennessä.

le 2018 on 600 €/viikko. Jos koulutuksen

ruokailuista, virkistystaukojen tarjoiluista,

miltä viikonloppukursseilta sillä edellytyk-

- Mikäli jäsen esittää lääkärintodistuksen

pituus on alle viikon, on stipendin suuruus

majoituksista ja muista vastaavista koulu-

sellä, että liittoon on tehty ennakkoilmoitus

tai muun todistettavissa olevan syyn, jol-

kurssin pituuden mukaan laskettava viik-

tukseen liittyvistä asioista

osallistumisesta.

la poissaololle syntyy peruste, kuluja ei las-

kostipendin osamäärä. Liitto seuraa vuosit-

- tilaa liitolta haluamansa kurssin

tain sitä, ettei maksettujen stipendien enim-

laisia kuluja, joita syntyy, jos jäsen ei ilmoi-

Korvauksen piirissä olevat kurssit ilmoite-

kuteta.

taan vuosittain Sähköliiton ja TSL:n toimes-

Kaikista näistä poikkeavista toimista on

mäismäärä ylitä verottajan vuosittain anta-

LIITTO

ta. Koulutukseen voivat osallistua kaikki jä-

keskusteltava etukäteen liiton koulutusasi-

maa enimmäismäärää. Saajalla on vastaa-

- hyväksyy kurssihakemuksen

senet.

antuntijan kanssa.
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RAHANARVOISIA VAKUUTUSETUJA,

ole hyvä

Tiesitkö, että saat Sähköliiton jäsenenä vakuutusetuja Ifistä?
Nappaa oivat edut talteen ja muista, että vahingon sattuessa
saat korvauspalvelua, joka sujuu niin kuin pitääkin.

TALLENNA IF PALVELUNUMEROT

puhelimeesi

Asiakaspalvelu
Korvauspalvelu
Vahinkopäivystys
Vakuutus- ja korvausasiat

010 19 19 19
010 19 18 18
0800 13800
if.ﬁ/sahkoliitto

HENKILÖVAKUUTUKSET JÄSENHINTAAN

IF OMAVASTUURAHAA VAHINGOTTOMISTA VUOSISTA

Tutustu tarjoukseen osoitteessa henkivakuutuskuntoon.ﬁ. Vakuutuksen myöntää Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva.

Lue lisää If Etuohjelmasta osoitteessa if.ﬁ/asiakasedut.

Liittosi on neuvotellut sinulle edullisen Primus -henki- ja tapaturmavakuutuksen, jolla saat kattavan turvan koko perheellesi, jopa
55 %:n alennuksella.

IF ETUOHJELMA PALKITSEE JA PALVELEE

Saat lisäalennuksella jopa -16 % vakuutusmaksuistasi. Kun pääset
If Etuohjelman korkeimmalle tasolle, saat halutessasi Oman palveluneuvojan.

Sinulle kertyy If Omavastuurahaa vahingottomilta vuosilta jopa
40 euroa vuodessa, aina 200 euroon asti. Omavastuurahalla voit
pienentää omavastuuta vahingon sattuessa.

KORVAUSPALVELUA, JOKA SUJUU NIIN KUIN PITÄÄKIN

Vahingon kokeneet asiakkaamme antavat meille arvosanaksi
4,5 asteikolla 1—5. Mielestämme se kertoo korvauspalvelusta,
joka sujuu niin kuin pitääkin. ■

Hyödynnä
JÄSENETUSI HENKIVAKUUTUKSESSA
Henkivakuutus turvaa perheesi toimeentulon, jos pahin sattuisi.
Tiesithän, että Sähköliiton jäsenenä sinä ja puolisosi olette oikeutettuja Suomen
edullisimpaan henkivakuutukseen.* Esimerkiksi 32-vuotiaalle Sähköliiton
jäsenelle henkivakuutus 100 000 euron turvalla maksaa vain 8 euroa kuussa.
Alennus on peräti 55 %, mikä merkitsee 120 euron säästöä vuodessa.
Katso hinta vakuutuksellesi ja hyödynnä jäsenetusi osoitteessa

Jäsenille

55 %

henkivakuutuskuntoon.fi

I

EDULLISEMP

*Suomen edullisimman henkivakuutuksen (Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE:n tekemä hintavertailu 9/2016)
järjestöjäsenille myöntää Suomen vanhin henkivakuutusyhtiö, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva.
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–Tämä upea merenrantamaisema vetää meitä Kaarniemeen
yhä uudestaan, sanovat Karttu ja Mauri Janatuinen, jotka ovat
viihtyneet Kaarniemessä vapaa-aikoinaan jo vuosikymmenten ajan.

Kaarniemi 30 vuotta sähköliittolaisten lomapaikkana

Janatuiset retkeilivät ensimmäisinä


TEKSTI: RIITTA KALLIO



KUVAT: RIITTA KALLIO JA JANATUISTEN PERHEALBUMI

-M

eidän teltta oli
tuossa
hiekkarannan tuntumassa mäntyjen välissä,
Mauri ja Kerttu Janatuinen
muistelevat.
Kotkassa asuvat Janatuiset pistäytyivät katsastamassa
syysmyrskyn jälkeistä Kaarniemeä
itsenäisyyspäivän

aattona, jolloin meri pauhasi vielä täysin sulana vasten
rantakallioita mutta ilmassa
leijasi valkeaa joulua ennakoivaa lunta.
Senioripariskunta arvelee
olleensa
sähköliittolaisista
ensimmäisenä leiriytymässä
silloiseen uuteen lomakohteeseen, joka hankittiin ta-

san 30 vuotta sitten liiton haltuun.
– Kun paikka silloin ostettiin SOK:lta, kylkiäisenä taisivat tulla Suursaaren pakolaiset, Raantin veljekset, jotka huolehtivat vahtimestareina talojen lämmityksestä ynnä muusta. He myös kalastelivat verkoilla, ja joskus itsekin

Janatuiset telttailivat Kaarniemessä jo 80-luvulla. Nykyään he hyödyntävät alueen mukavia huoneistoja.
Niitä voi varata netistä: www.sahkoliitto.fi/jasenpalvelut/jasenedut/lomapaikat/kaarniemi tai aluevalvojalta puh. 044 0557 841.
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päädyin soutajaksi, että saatiin soppakalat rantaan, Mauri Janatuinen muistelee.
MONEN RETKEN KOHTEENA
15 kilomerin päässä asuvat
Janatuiset laskeskelevat viettäneensä Kaarniemessä liki
20 juhannusta ja retkeilleensä muutenkin komeassa lo-

mapaikassa lukuisia kertoja.
– Usein ollaan tultu tänne
päiväpiknikille eväskorin, tai
myös lasten ja lastenlasten
kanssa. Alkuun tosiaan telttailimme, mutta sittemmin
olemme vuokranneet näitä
viihtyisiä huoneistoja, joihin
nyt on saatu suihkutkin, Kerttu Janatuinen kertoo.
Myös alueen saunomis- ja
uintimahdollisuudet ovat vetäneet Janatuisia Kaarniemeen. Virkeät eläkeläiset pistäytyvät edelleen talviaikaan
uimahallilla pari kertaa viikossa. Kertun vakiomatka on
nykyään 700 metriä, aiemmin
altaassa taittui kilometri.
Mauri Janatuinen on tyytyväinen siihen, että ammattiosasto tukee Kaarniemen
käyttöä mukavalla prosenttiosuudella. Eläkeläisjaoston
toiminnassa aktiivisesti mukana oleva mies harmittelee
vain porukan ukkoutumista.
Retkille lähtijät alkavat olla
vähissä. Kerran kuussa seniorisähkärit kuitenkin kokoontuvat osaston tiloissa vaihtamaan kuulumisia. 

JÄSENPALVELUT
&

Jäsenmaksun ABC

Joulukuussa
palvelemme
puhelimit
ma, ke, pe k se
lo 9-1
ti, to suljett 5,
u.

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

Sähköliiton jäsenmaksu pysyy en-

Ammattiyhdistysjäsenmaksu liitolle ja työttömyyskassalle

nallaan 1,45 prosentissa vuonna
myyskassan 0,33 prosentin osuus.

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

Kassan osuus laski tämänvuotisesta

Henkilötiedot

2018. Maksussa on mukana työttö-

0,40 prosentista, koska työttömyys

Perintäsopimuksen saapumispäivä osaston edustajalle tai liittoon

Sukunimi ja etunimet

Henkilötunnus

Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka

on helpottanut.
Puhelin

Työtaistelukassaan maksusta ohjautuu 0,05 prosentin osuus, osas-

Matkapuhelin

Sähköposti

Äidinkieli

toille noin 0,15 ja liiton toimintaan

Kansalaisuus

Suomi

noin 0,92 prosentin osuus.
Jäsenyystiedot

Ammatinharjoittajien jäsenmak-

Ammattiosaston nimi

Ruotsi

Muu, mikä

Suomi

Muu, mikä

Osaston numero

Sähköliittoon liittymispäivä

su ensi vuonna on sama 30 euroa
kuukaudessa kuin tänä vuonnakin.

Uusi jäsen

Työpaikka vaihtuu

Osasto vaihtuu

Vapaajäsen

Opiskelijajäsen

Edellinen ammattiliitto/työttömyyskassa

Maksuun sisältyy mahdollinen työttömyyskassan jäsenmaksu.

Liitto vaihtuu

Jäsenyysaika edellisessä liitossa

Jäsenmaksuryhmä

Opiskelun päättymisaika

Maksava jäsen

VÄHENNETÄÄN

Työsuhde

VEROTUKSESSA
Jäsenmaksu maksetaan päätoi-

Ammattinimike

Työsuhteen laatu

men veronalaisesta palkasta tai pal-

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)

kan sijaan maksetusta korvauksesta sekä työttömyyskassan maksaJäsenmaksun
perintä

mista verollisista etuuksista. Jäsenmaksu on verotuksessa vähennys-

Valtuutus ja
voimassaoloaika

kelpoinen.
Jos maksat jäsenmaksusi itse, se
vähennetään maksuvuoden verotuksessa. Jos työnantaja perii jäsenmaksusi, pidä vuoden 2017 viimeinen tilinauha tallessa. Siitä pääset

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.

keväällä verotuksen valmistuttua
varmistamaan, että perityt ja ilmoi-

Valtuutan ammattiliiton/työttömyyskassan ilmoittamaan erostani edelliseen ammattiliittoon/työttömyyskassaan

tetut ay-jäsenmaksut täsmäävät.

Jäsenen
allekirjoitus

Työnantaja perii ja tilittää jäsenmaksut liitolle allekirjoitetun perin-

Päiväys

Allekirjoitus

Osoitetietojani ei saa käyttää muuhun
kuin jäsenetumarkkinointiin

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

täsopimuksen perusteella. Työnan-

Työnantaja

tajat saavat viitteet tai tarvittavat
listat joulukuun aikana.
Kun maksat jäsenmaksusi itse,

Tilittäjä/
selvittäjä

voit tehdä sen Sähköliiton verkkopalvelussa, jolloin et tarvitse erillistä viitenumeroa. Jos maksat jäsenmaksun muuta kautta kuin liiton

Yhteyshenkilö

verkkopalvelussa, pyydä viitenumerot jäsenrekisteristä. Puolen vuo-

Yrityksen virallinen nimi

Puhelin

Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka

Sähköposti

Tilittäjä/selvittäjä (täytetään, jos eri kuin työnantaja)

Puhelin

Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka

Sähköposti

Yhteyshenkilö (tilitysten ja perinnän suorittaja)

Puhelin

Konekielinen
selvitys

Selvitysmuoto/
maksutapa

den kuukausittaiset jäsenmaksuviit-

Jäsenmaksun
perintä

teet saapuvat itse maksaville tammikuun alussa.

Työnantajan
allekirjoitus

MISTÄ TYÖSTÄ MAKSETAAN?

Työnantajan
oma lista

Liiton
lähettämä lista

Jäsenmaksun perintä alkaa (palkkajakson ensimmäinen päivä)
Päiväys

Työnantajan edustajan allekirjoitus

Työnantajan Y-tunnus

Matkapuhelin

Faksi

Viitetilisiirrot

Viitelista

Viestillinen

Nimenselvennys

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

Kun liityt Sähköliittoon ja alat mak-

Lomakkeen
jakelu

saa jäsenmaksua, työsi tulee olla
ammattinimikkeestä riippumat-

Jäsenyyttä
suositteli

ta työskentelyä sähkön parissa. Jos

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

&

olet jo liiton varsinainen eli sopiLomakenumero SL/01.08

musalajäsen ja aloitat työn muulla
kuin sähköisellä alalla, sinun tulee

opiskelulukukausien ajaksi hake-

kuitenkin suorittaa jäsenmaksusi

muksen perusteella jäsenmaksuva-

JÄSENREKISTERI JA JÄSENPALVELUT:

Sähköliittoon. Tämä on tärkeää sik-

pautuksen.

puh. 03 252 0400, jasenrekisteri@sahkoliitto.fi

si, ettei ammattiliiton jäsenyyteesi
jää katkoksia.
Jos olet jo Sähköliiton oppilas-

Kun alat opiskella sähköalaa,

TYÖNANTAJATILITYKSET: puh. 03 252 0500,

muistathan liittyä Sähköliiton varsinaiseksi jäseneksi heti ensimmäise-

jäsen ja liityt opiskelijana varsinai-

nä opiskeluajan kesänä, jos aloitat

seksi jäseneksi, voit tehdä liittymis-

kesätyön! Tällöin liityt myös työttö-

hetkellä minkä alan töitä tahansa.

myyskassan jäseneksi ja alat kar-

Jäsenmaksu on maksettava kaikesta

tuttaa työttömyyskassan maksaman

opiskelun aikana saadusta palkka-

ansiosidonnaisen työttömyyspäivä-

tulosta, oli työskentelyala mikä ta-

rahan saamiseksi vaadittavaa työs-

hansa. Varsinaisena jäsenenä saat

säoloehtoa.

tyonantajatilitykset@sahkoliitto.fi
SÄHKÖLIITTO
Käyntiosoite: Aleksanterinkatu 15, 33100 Tampere

JÄRJESTÄMIS- JA JÄRJESTÖTYÖ: puh. 03 252 0600

Toimisto on avoinna arkisin kello 9.00–15.00.

TYÖSUHDE- JA TYÖEHTOSOPIMUSASIAT:

Postiosoite: PL 747, 33101 TAMPERE

puh. 03 252 0700, edunvalvonta@sahkoliitto.fi

Faksi: 03 252 0210

Asiakaspalvelusarjoihin perustuvat
numerot ovat avoinna arkisin kello 9.00–15.00.
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HYÖDYNNÄ ETUSI
JÄSENKORTILLA:
-2,1 snt/l bensiinistä*
-2,1 snt/l dieselistä*
LISÄKSI:
-10 % voiteluaineista**
-5 % pesuista
-5 % autokemikaaleista
-5 % nestekaasusta***

* Edun saa Teboil-huoltamoilta ja -automaattiasemilta lukuun ottamatta
Teboil Express -automaattiasemia.
** Koskee 10-litraisia ja sitä pienempiä pakkauksia.
*** Koskee täyttöä.
20
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www.teboil.fi/liitto

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

Tuore jäsentyytyväisyystutkimus:

Kassa pitää ajan tasalla,
henkilöstöllä aktiivinen ote
S

ähköalojen työttömyyskassan
asiakkailla on positiivisempi

mielikuva kassastaan ja myöntei-

semmät kokemukset sen palveluista kuin useiden muiden työttömyyskassojen asiakkailla. Mielikuva ja

Henkilöstön tavoitettavuus:

palvelukokemukset ovat myös pa-

Henkilöstön ammattitaito ja asiantuntemus:

rantuneet neljän vuoden takaiseen

Henkilöstön reagointi ongelmatapauksessa:

tilanteeseen verrattuna.

1,00

sesta, jonka tuloksia verrattiin mui-

tanut tulosta. Tästä on hyvä jatkaa,
hän lisää.

4,88

YLI KOLMANNES KEHUU
SÄHKÖISTÄ ASIOINTIA

4,73

Jäsenet haluavat asioida kassan

4,88

Henkilöstön aktiivisuus asiani hoitamisessa:

reesta jäsentyytyväisyystutkimuk-

senpalvelun kehittämiseksi on tuot-

4,33

Henkilöstön asiakaspalveluhenkisyys:

Nämä johtopäätökset voi tehdä
Sähköalojen työttömyyskassan tuo-

kuitenkin näimme, että työmme jä-

B) MIELIKUVASI TYÖTTÖMYYSKASSAN PALVELUISTA
Jos olet ollut yhteydessä työttömyyskassaan, arvioi seuraavia asioita?
Keskiarvo 1 = huono, 6 = erinomainen

kanssa yhtä mieluusti puhelimitse

4,83
2,00

den saman tutkimuksen teettänei-

3,00
4,00
Keskiarvo

5,00

ja sähköisesti. Kumpikin asiointita6,00

den kassojen sekä kassan edellisen,

pa sai taakseen 71 prosenttia vastaajista, kun oli mahdollista valita
useampia tapoja.
Syyskuun alussa avautunut-

vuonna 2012 tehdyn tutkimuksen

käsittelyn luotettavuudesta sekä

olevan kassan oman sivun asian-

palvelussa mukavia ja asiantunte-

ta kassan uutta sähköistä asiointi-

tuloksiin.

henkilöstön ammattitaidosta, asi-

tuntevuudessa.

via ihmisiä, mutta sitä voisi pitää

palvelua kertoi käyttäneensä hie-

Asteikolla 1–6 jäsenten mieli-

antuntemuksesta ja asiakaspalve-

Neljän vuoden takaiseen ver-

enemmän auki”, tiivisti yksi vas-

man yli 45 prosenttia vastaajista.

kuva kassastaan asettui 4,60:een,

luhenkisyydestä. Näillä mittareil-

rattuna eniten vastaajien mielestä

taaja avoimissa vastauksissa moni-

Uusi palvelu sai arvosanan 4,74.

kun muiden kassojen mielikuvan

la kassa myös päihitti muut jäsen-

ovat kehittyneet jäsenistön ajan ta-

en tunnot.

Peräti yli 37 prosenttia vastanneis-

keskiarvo oli 4,53. Asteikolla 1

tyytyväisyystutkimuksen teettäneet

salla pitäminen, työttömyysturva-

– Kyselyn tulokset osoittavat,

ta antoi palvelulle arvosanan 5 tai

oli huono ja 6 erinomainen. Koke-

kassat. Vastaajien merkittävimmät

päätösten ymmärrettävyys ja säh-

että jäsenet ovat yleisesti tyytyväi-

6. ”Erittäin hyvä, on tätä päivää”,

mus kassan palveluista puolestaan

parannustoiveet liittyivät puhelin-

köisten palveluiden riittävyys. Par-

siä kassan palveluun. Kassan saa-

kommentoi yksi vastaaja asiointi-

oli 4,73, kun se muilla kassoilla oli

päivystykseen ja henkilöstön tavoi-

haat, arvosanaa 5 hipovat tai jopa

ma suora palaute on usein negatii-

palvelua.

4,66. Neljä vuotta sitten tehdyssä

tettavuuteen. Päivystykselle toivot-

ylittävät tulokset kassa sai juu-

vista, koska jäsenet ottavat yhteyt-

tutkimuksessa vastaajat pisteyttivät

tiin lisää aukioloaikaa ja tavoitet-

ri hakemusten käsittelyn luotet-

tä yleensä vain silloin, kun asiat ei-

lokakuussa, ja siihen vastasi 555

mielikuvansa 4,41:een ja kokemuk-

tavuutta.

tavuudesta sekä henkilöstön am-

vät suju toivotulla tavalla. Tyytymät-

Sähköalojen työttömyyskassan asia-

Muihin kassoihin verrattaessa

mattitaidosta, asiantuntemukses-

tömiä oltiin myös asioihin, joihin

kasta. Kaikkiaan kyselylinkki lähe-

Sähköalojen työttömyyskassa suo-

ta ja asiakaspalveluhenkisyydestä,

kassa ei pysty vaikuttamaan, ku-

tettiin 2 854 asiakkaalle. Vastaus-

YLIVERTAINEN AJAN

riutui kaikkein parhaiten jäsenis-

kun verrataan vuoden 2012 tutki-

ten lainsäädäntöön ja muiden viran-

prosentti oli 19.

TASALLA PITÄMISESSÄ

tön ajan tasalla pitämisessä, henki-

mukseen.

omaisten toimintaan, summaa kas-

Parasta palautetta Sähköalojen

löstön aktiivisuudessa asioiden hoi-

työttömyyskassa sai hakemusten

tamisessa ja jäsenlehti Vasamassa

sensa palveluista 4,66:een.

”Sähköinen asiointipalvelu on
selkeä ja hyvin toimiva. Puhelin-

san johtaja Tarja Ojala.
– Kyselyn tulosten perusteella

Liikkuvuusavustukseen parannuksia 1.1.2018 alkaen
T

Netissä toteutettu kysely tehtiin

Kaikkien vastaajien kesken arvotun S-ryhmän lahjakortin voitti
Pentti Latvalehto Taivalkoskelta. 

ämän vuoden alusta lukien

ka ylittää kolme tuntia ja osa-aika-

myönnettyä liikkuvuusavustus-

työtä tekevän kaksi tuntia. Avus-

työntekijällä on oikeus työttömyy-

tä asuinpaikasta. Korotusosaa pitää

VAIHDA UUTEEN
SÄHKÖISEEN
ASIOINTIPALVELUUN

ta koskeviin säädöksiin on tulos-

tus on peruspäivärahan suurui-

setuuteen ennen työn aloittamista

hakea erikseen liikkuvuusavustus-

Sähköalojen työttömyyskassan

sa parannuksia ensi vuoden alusta

nen (32,40 €/pv vuonna 2017), ja

ja työaikaedellytys täyttyy työstä so-

lomakkeella. Avustukseen myönne-

vanha sähköinen asiointipalve-

lähtien. Avustuksen tavoitteena on

se maksetaan viideltä päivältä vii-

vittaessa.

tään myös lapsikorotus ensi vuoden

lu poistuu käytöstä 1. helmi-

työttömien alueellisen liikkuvuuden

kossa.

alusta lukien.

kuuta 2018 alkaen. Tällä het-

laajentaminen, mutta sitä on haet-

LIIKKUVUUSAVUSTUSTA

vuusavustusta voi saada myös työ-

tu vähän: esimerkiksi Sähköalojen

MAKSETAAN TYÖN

työttömyyskassassa on tänä vuon-

Avustus voidaan myöntää, jos

Ensi vuoden alusta lukien liikku-

paikasta tai muuttoa edeltäväs-

Liikkuvuusavustusta voidaan

kellä Sähköinen asiointipalvelu

hön liittyvän koulutuksen perusteel-

myöntää myös alle 18 tuntia vii-

-painiketta klikkaamalla päädyt

KESTON MUKAAN:

la, jos työnhakija muuttaa toiselle

kossa kestävään osa-aikatyöhön

sivulle, jossa voit valita vanhan

na myönnetty avustus yhdeksälle

Työn kesto

Avustuksen

paikkakunnalle osallistuakseen työ-

1.1.2018 tai sen jälkeen alkaviin

tai uuden palvelun.

henkilölle.

vähintään

kesto

suhteen edellytyksenä olevaan kou-

vähintään kaksi kuukautta kestäviin

2 kk

1 kk

lutukseen. Koulutuksen pitää liit-

työsuhteisiin. Osa-aikatyössä liik-

san uuden sähköisen asiointi-

ka- ja muuttokuluja, kun kokoaika-

3 kk

1,5 kk

tyä vähintään kaksi kuukautta kes-

kuvuusavustus maksetaan vain työ-

palvelun käyttäjäksi ennen hel-

työtä tekevän edestakainen työmat-

4 kk

2 kk

tävään työsuhteeseen, ja koulutus-

päiviltä.

mikuuta.

Liikkuvuusavustus korvaa työmat-

matkan pitää kestää yli kaksi tuntia

Vuonna 2017 liikkuvuusavustus

Muista siis rekisteröityä kas-

Jos olet jo rekisteröitynyt

osa-aikatyössä ja kolme tuntia ko-

on pitänyt hakea ennen työsuhteen

vanhan sähköisen asiointipal-

Työttömänä aloitetun yritystoiminnan pää- ja sivutoimisuutta ei vuo-

koaikatyössä. Koulutuksen jälkeen

alkamista, ja tästä syystä hakemuk-

velun käyttäjäksi ennen uu-

den 2018 alusta lukien arvioida neljän ensimmäisen kuukauden aika-

avustusta voidaan myöntää myös

sia on jouduttu hylkäämään. Ensi

den palvelun käyttöönottoa

na yritystoiminnan aloittamisesta. Työtön voi näin ollen jatkossa saada

työsuhteen ajalta, mikäli edellytyk-

vuoden alusta lähtien avustusta on

4.9.2017, aiemmin luomasi

ansiopäivärahaa ainakin neljän kuukauden ajan yritystoiminnan aloi-

set työmatkan osalta täyttyvät.

haettava kolmen kuukauden sisäl-

käyttäjätunnus ja salasana toi-

lä haettavan jakson alusta lukien,

mivat myös uudessa palvelus-

tettuaan.

Liikkuvuusavustukseen voidaan

Yritystoiminnan tulot vähentävät ansiopäivärahan määrää sovitte-

vuoden 2018 alusta lukien myön-

mutta sitä voidaan hakea myös en-

sa. Jos et ole aiemmin rekis-

lua koskevien säännösten mukaisesti. Jos yritystoiminta katsotaan nel-

tää myös korotusosaa 4,74 euroa

nen työn alkamista. 

teröitynyt, käyttäjätunnukse-

jän kuukauden jälkeen sivutoimiseksi, ansiopäivärahaa voidaan mak-

päivässä, mikäli työpaikka tai työ-

si on jäsennumerosi tai sähkö-

saa edelleen. Päätoimiseksi yrittäjäksi katsotun oikeus ansiopäivära-

hön liittyvän koulutuksen järjestä-

postiosoitteesi, mikäli se on re-

haan lakkaa. 

mispaikka sijaitsee yli 200 kilomet-

kisteröity tietoihisi.

rin päässä tosiasiallisesta asuin-
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Rauhallista Joulua ja
Valoisaa Uutta Vuotta!

Tervehdysten sijasta Sähköliitto on päättänyt tänä vuonna tukea Hyvä Joulumieli -keräystä. Se on Mannerheimin
Lastensuojeluliiton ja Suomen Punaisen Ristin yhdessä Ylen kanssa toteuttama keräys kotimaan vähävaraisille lapsiperheille.

Sähköammattilainen – tuntuuko tutulta?
Valokaarivikasuoja? Luokan Cca -s1,d1,a2-kaapeli? Tyypin 2
ylijännitesuoja? Aurinkosähköpaneeliston oikosulkuvirta
STC-olosuhteissa ISC STC? SFS-EN 62196-2 tyypin 2 mukainen
sähköautopistorasia?
Jos nämä eivät ole tuttuja, kannattaa tutustua uusiin SFS 6000
-standardeihin ja uusiin SFS-käsikirjoihin.
SFS-käsikirja 600-1-1 Pienjännitesähköasennukset. Osa 1-1:
Yleisvaatimukset (SFS 6000 osat 1–6)
1. painos, 2017. A4-koko. 479 sivua. Hinta 145 euroa (+ alv 10 %)

Sievi toivottaa kaikille Vasaman lukijoille
turvallista joulua ja lämpöä uuteen vuoteen!

SFS-käsikirja 600-1-2 Pienjännitesähköasennukset. Osa 1-2:
Erikoistilojen ja täydentävät vaatimukset (SFS 6000 osat 7–8).
1. painos, 2017. A4-koko. 351 sivua. Hinta 85 euroa (+ alv 10 %)

Vastaukset kysymyksiin ja muutakin lisätietoa löydät
www.sfs.fi/sfs6000.

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
www.sfs.fi

22
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SESKO ry
www.sesko.fi



JOULURISTIKKO

Nimi:
Osoite:
Lähetä vastauksesi 19.1. 2018 mennessä: Sähköliitto, Vasama-lehti, PL 747, 33101 Tampere. Oikein vastanneiden kesken arvomme yllätyspalkinnon.
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KURSSIT
SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN KURSSIT 2018
Nämä kurssit on tarkoitettu kaikille sähköistys- ja sähköasennusalan jäsenille. Henkilökohtainen tieto työehtosopimuksen määräyksistä antaa parhaat edellytykset hyvän edunvalvonnan hoitamiseen.

TOIMI TYÖPAIKKASI PUOLESTA 2018
Nämä kurssit on tarkoitettu erityisesti kaikille ammattiosastojen toimihenkilöille ja muille aktiiveille. Kurssilla pohditaan yhdessä mitä voisimme saavuttaa, jos Sähköliitolla olisi
suurempi ja aktiivisempi jäsenistö? Mitä on järjestäminen? Miten järjestämistyötä käytännössä tehdään? Millainen työnjako työpaikka-aktiivien, osastojen ja liiton välille pitäisi rakentaa?

Tarkoituksena on ensin käydä tes-tutuksi kurssi, sen jälkeen urakkamääräykset ja viimei-

3.2.2018

10.2.2018

6.4.2018

senä urakkalaskentakurssi.

ROVANIEMI,

KAJAANI,

TURKU,

Sokos Hotel Vaakuna

Scandic Kajanus

Holiday Club Caribia

LAPPEENRANTA,

hakuaika päättyy

hakuaika päättyy

Sokos Hotel Lappee

26.1.2018

23.3.2018

23.2.2018

14.4.2018

KUOPIO,

TAMPERE,

9.2.2018

Sokos Hotel Puijonsarvi

CumulusKoskikatu

OULU,

hakuaika päättyy

hakuaika päättyy

Sokos Hotel Arina

9.2.2018

29.3.2018

TYÖEHTOSOPIMUS

URAKKAMÄÄRÄYKSET -KURSSI

URAKKALASKENTA -KURSSI

TUTUKSI -KURSSI

painottuu urakkatyömääräys-

painottuu työehtosopimusten

painottuu työehtosopimustekstien

ten selvittämiseen ja kärkimiehen

mukaisten urakkatöiden

perusteelliseen käsittelyyn

velvollisuuksien hallintaan

laskemiseen

9.–10.2.2018

10.–11.3.2018

17–18.3.2018

Cumulus Koskikatu, Tampere

Cumulus Koskikatu, Tampere

Cumulus Koskikatu, Tampere

hakuaika päättyy 26.1.2018

hakuaika päättyy 23.2.2018

hakuaika päättyy 2.3.2018

6.–7.4.2018

5. – 6.5.2018

29.–30.9.2018

Sokos Hotel Vaakuna, Kouvola

Sokos Hotel Vaakuna, Kouvola

Sokos Hotel Vaakuna, Kouvola

hakuaika päättyy 23.3.2018

hakuaika päättyy 20.4.2018

hakuaika päättyy 14.9.2018

21.–22.9.2018

6.–7.10.2018

13. - 14.10.2018

Sokos Hotel Arina, Oulu

Sokos Hotel Arina, Oulu

Sokos Hotel Arina, Oulu

hakuaika päättyy 7.9.2018

hakuaika päättyy 21.9.2018

hakuaika päättyy 28.9.2018

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN KÄRKIMIESKURSSI
7.4.2018 Cumulus Koskikatu, Tampere. Hakuaika päättyy 23.3.2018

NUORILLE TARKOITETTU SÄHKÖISTYS- JA
SÄHKÖASENNUSALAN URAKKALASKENTAKURSSI

hakuaika päättyy
19.1.2018

VANTAA,
Sokos Hotel Flamingo

24.2.2018

hakuaika päättyy

JYVÄSKYLÄ,

26.1.2018

Sokos Hotel Aleksandra
hakuaika päättyy
9.2.2018

Ilmoittaudu mukaan kursseille hakuaikojan noudattaen tarja.toppari@sahkoliitto.fi tai
050 409 8469.
Sähköliitto maksaa kurssin aikana majoituksen, ohjelmaan merkityt ruokailut sekä matkakulut, mikäli niitä syntyy, kotipaikkaa lähinnä olevalle kurssipaikalle. Matkakulut korvataan
julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai oman auton käytöstä 0,23 €/km.

17.–18.2.2018 Cumulus Koskikatu, Tampere. Hakuaika päättyy 2.2.2018
20.–21.10.2018 Cumulus Koskikatu, Tampere. Hakuaika päättyy 5.10.2018
Ilmoittaudu mukaan kursseille hakuaikojan noudattaen tarja.toppari@sahkoliitto.fi tai
050 409 8469.
Sähköliitto maksaa kurssin aikana majoituksen (2hh), ohjelmaan merkityt ruokailut sekä
matkakulut, mikäli niitä syntyy, kotipaikkaa lähinnä olevalle kurssipaikalle. Matkakulut
korvataan julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai oman auton käytöstä 0,23 €/km.

TYÖSUOJELUN PERUSKURSSI
12.–16.3.2017 Kiljavan opisto, Nurmijärvi
KURSSIN TAVOITE
Selvittää työsuojeluun liittyvät perustiedot ja niiden merkitys sekä työsuojelutoiminnan
organisaatiot ja opettaa näihin liittyviä tietoja ja taitoja työsuojelutoiminnassa.
AVAINSISÄLTÖJÄ OVAT

NUORILLE TARKOITETTU
SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN
URAKKALASKENTAKURSSI
17.–18.2.2018 Cumulus Koskikatu, Tampere

• työsuojelun peruskäsitteet, toiminta-alueet ja merkitys ihmiselle
• työsuojelutehtävissä toimivien ihmisten tehtävät, oikeudet ja velvollisuudet
organisaatiossa, työsuojelun ennakko- ja jälkivalvonta
• työsuojelua säätelevän lainsäädännön pääperiaatteet
• toimialakohtaiset työsuojelusopimukset
• työn ja työympäristön kuormitustekijät
• työsuojelutoiminnan kehittäminen

Oletko kiinnostunut urakkalaskennasta, mutta sinulla ei ole siitä aikaisempaa kokemus-

Luentojen lisäksi käytetään yksilö- ja parityöskentelyä, erilaisia ryhmätyöskentelyn muoto-

ta. Tällä kurssilla käydään urakkalaskentaan liittyviä asioita läpi seikkaperäisesti ja herä-

ja ja harjoituksia.

tetään kiinnostus urakkataitojesi kehittämiseen.
Kouluttajana on työehtoasiantuntija Jari Kiviluoma.
Sähköliitto korvaa majoituksen, ruokailut sekä matkakulut julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa käytettäessä 0,23 €/km vain auton kuljettajalle.
Ilmoittaudu viimeistään 2.2.2018 mennessä tarja.toppari@sahkoliitto.fi
tai 050 409 8469.

Työnantaja maksaa palkan kurssin ajalta sekä ateriakorvauksen opistolle tai liitto maksaa
kurssilaiselle opintostipendin. Liitto maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus, opetus ja jaettava materiaali sekä matkakulut, vain mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneu-vojen taksojen mukaan tai omaa autoa käytettäessä vain auton kuljettajalle 0,23 €/km.
Tarvittaessa voit majoittua jo sunnuntaista alkaen, siitä sinun tullee ilmoittaa etukäteen
Kiljavan opistolle.
Lähetä kurssihakemuslomake osoitteella:
Sähköliitto, PL 747, 33101 Tampere tai tarja.toppari@sahkoliitto.fi.
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OSASTOT TOIMIVAT

Seuraava Vasama ilmestyy 1.2.2018. Siihen tarkoitetut osastojen ilmoitukset pyydämme toimittamaan
maanantaihin 22.1.2018 kello 15.00 mennessä. Tällä välin päivitämme saapuneita ilmoituksia liiton
kotisivuille.

heineen kylpylälippuja hintaan

3628. Omavastuuosuus 20 €/hlö

055 Riihimäen Sähköalojen

HELPOIMMIN ILMOITAT NETIN KAUTTA

10 €/aikuinen ja 6 €/lapsi. Edun

tulee maksaa osaston tilille FI39

ammattiosasto ry

Ilmoitukset Osastot toimivat -palstalle kulkevat helpoimmin Sähkölii-

max henkilömäärä kerrallaan 5

5680 0020 1979 80 viitenume-

Saunailta pe 19.1.2018 Laineen

ton nettisivuilla olevan lomakkeen välityksellä. Sinun ei tarvitse kuin

hlöä. Tunnistautuminen tapahtuu

rolla 8109. Jäsenet seuralaisineen

juhlapalvelun tiloissa, Kaarlon-

klikata osastosi nimeä alasvetovalikosta, kirjoittaa ilmoituksen teksti

Sähköliiton jäsenkortilla.

(siis avec-tilaisuus) tervetulleita!

katu 13, Riihimäki. Ilm. 12.1.

Paikkoja rajoitetusti.

mennessä Jesse Metsänkylälle

tyhjään kenttään ja jättää yhteystietosi.

Sähköliiton työehtoasiantunti-

Saat vastausviestin, joka kertoo, että ilmoitus on päivitetty kotisivuille ja milloin ilmestyvässä Vasamassa ilmoitus ilmestyy.
www.sahkoliitto.fi > Tietoa meistä >
Ammattiosastot > Osastot toimivat

ja Mikko Korpinen ja työympäris-

041 434 4993. Nyt kaikki van-

töasiantuntija Jarkko Korhola ker-

036 Kuopion

hat sekä uudet jäsenet mukaan

tovat jäsenistöllemme ajankohtai-

Sähköalantyöntekijät ry

viettämään mukava ilta! Tarjolla

sista työehto- ja työympäristöasi-

Kevään opinto- ja virkistysmatka

on ruokaa ja juomaa sekä tietysti

oista pe 19.1.2018 klo 16.45 al-

tehdään keväiseen Kööpenhami-

saunomista.

kaen Kaurialan kentän saunan

naan to–su 26.–29.4.2018. Mat-

001 Oulun Sähkötyöntekijäin

ka haluaisit osastomme järjestä-

kokoustiloissa (Brahenkatu 2). Ti-

kustamme lentäen, ja vierailukoh-

136 Hämeen

Ammattiosasto N:o 1 ry

vän! Lähetä vapaamuotoinen ehdo-

laisuuden jälkeen siirrymme seu-

de on NKT Cables Tanskan teh-

sähkömiehet ry

Eläkeläisjaoston kokoukset vuon-

tus tai ajatus Ota yhteyttä -osiossa.

raamaan Ritari-Areenalle jääkiek-

das (pe 27.4.), hotellimajoitus aa-

Järjestämme yhdessä Ikaalis-

na 2018 pidetään osaston toimis-

Osaston hallitus käsittelee kaikki

ko-ottelua HPK–Tappara. Ammat-

miaisella. Lisätiedot ja sitovat ilm.

ten Seudun Sähkötyönteki-

tolla osoitteessa Rautatienkatu 16

tammikuun loppuun mennessä tul-

tiosasto tarjoaa osallistujille pää-

puh. 044 553 9871/Ilpo.

jät os 056:n kanssa osastokurs-

D 46, Oulu joka kuukauden toise-

leet esitykset! Hyvää joulua ja on-

sylipun illan otteluun (edellyt-

na tiistaina klo 12 alkaen. Kesä-,

nellista uutta vuotta!

tää osallistumista koulutustilai-

043 Porvoon

la 26.–27.1.2018. Kouluttajat

heinä- ja elokuussa ei poikkeuksel-

www.ammattiosasto015.fi

suuteen). Lisätiedot ja ilm. 14.1.

Sähkötyöntekijät ry

mm. Sähköliitosta. Koulutus al-

mennessä jari.korpela@ssab.com

Osaston hallitus toivottaa hyvää

kaa pe klo 9 ja päättyy la klo 12.

tai 040 506 3076.

joulua ja onnekasta uutta vuotta

Ilm. ja lisätiedot ma 8.1. men-

lisesti pidetä kokouksia.
018 Hämeenlinnan

sin hotelli Keurusselässä pe–

015 Imatran Sähköalan

Sähkötyöntekijät ry

jäsenistölleen! Seuraavat kuukau-

nessä Timo Rouhiainen puh.

Ammattiosasto ry

Hämeenlinnan Sähkötyöntekijät ja

lanta Verkatehtaalla 22.3.2018

sikokoukset 1.2 ilmestyvässä Vasa-

040 587 3596, timo.rouhiai-

Osastomme jäsen! Käy nettisivuil-

Aulangon kylpylä jatkavat yhteis-

klo 19. Lisätietoa ja ilm.

massa ja paikallislehdissä. – Hal-

nen@kotiportti.fi tai Matti Inkinen

lamme ehdottamassa tulevalle ke-

työsopimustaan vuodelle 2018.

31.12.2017 mennessä rauno.

litus

puh. 043 217 5571.

väälle/kesälle tapahtumaa, jon-

Aulanko tarjoaa jäsenillemme per-

vuorinen@ssab.com tai 040 522

Kevään konserttitarjontaa: Apu-

HAEMME PALVELUKSEEMME
HELSINKIIN TYÖEHTO-/
JÄRJESTÖASIANTUNTIJAA
Työehto-/järjestöasiantuntijan tehtävänä on työehtoihin ja työehtosopimuksiin liittyvän neuvonnan antaminen ja erimielisyysasioiden ratkaisu. Lisäksi tehtävään sisältyy järjestämis- ja järjestötyö, viranomaisyhteydet ja tehtäväsisältöön liittyvä kouluttaminen.
Tehtävään valittavalta odotamme sähköalan, työehtosopimus- ja järjestötoiminnan, työlainsäädännön sekä jäsenhankintatyön tuntemusta,
sujuvaa suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa sekä yhteistyökykyä. Eduksi katsomme ay-liikkeen luottamustehtävissä toimimisen ja kielitaidon. Tehtävä edellyttää matkustamista.
Tarjoamme kiinnostavan, itsenäisen ja monipuolisen työn, josta maksetaan SAK:n toimitsijoiden työehtosopimuksen mukainen palkka työsuhde-etuineen.
Vapaamuotoiset hakemukset, joita ei palauteta, pyydämme toimittamaan Sähköliittoon 16.1.2018 klo 16.00 mennessä osoitteella:
Sähköliitto, Hannu Luukkonen, PL 747, 33101 TAMPERE.
Kuoreen merkintä ”Työehto- ja järjestöasiantuntija”, tai sähköpostilla

JOULUVISA

hannu.luukkonen@sahkoliitto.fi
Valittavan henkilön tulee ottaa tehtävä
vastaan viimeistään huhtikuun
alussa tai sopimuksen mukaan.

1. Juovllat tarkoittaa joulua. Mutta millä kielellä?

10. Millaista onnea uskotaan himmelin tuovan?

2. Minkä Ruotsin kaupungin joulunähtävyys on

11. Ketä pidetään Enkeli taivaan -virren säveltäjänä

suuri olkipukki?

JOULUVISAN VASTAUKSET

3. Paljonko on poronkusema?
4. Mistä maasta hyasintti on kotoisin?
5. Mikä on Enkeli taivaan lausui näin -virren
numero? Se on myös korttipelistä tuttu numero.
6. Mitä adventti tarkoittaa?
7. Riisipuuro on 1800-luvulta peräisin.
Mistä joulupuuro keitettiin sitä ennen?

ja sanoittajana?
12. Keskiajalla piparkakkuja myytiin lääkkeeksi
monenlaisiin vaivoihin. Missä niitä vain
leivottiin?
13. Missä kaupungissa luetaan Joulurauhan
julistus?
14. Kuka oli Joulupukin edeltäjä?
15. Kaunis kaikkien tuntema Joulumaa-laulu on

8. Mikä edelsi mantelia riisipuurossa?

Juha Vainion sanoittama, mutta kuka on

9. Mistä oli kotoisin Lucia, kristinuskoon

sen säveltäjä?

kääntynyt ja marttyyrikuoleman kärsinyt neito?
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15. Katri Helena Kalaoja

7. Ohrasta

14. Pyhä Nikolaus

6. Saapumista

13. Turussa

5. 21

12. Luostareissa

4. Turkista
7,5 kilometriä

11. Martti Lutheria
10. Viljaonnea

3. Maksimissaan

9. Sisiliasta

2. Gävlen

8. Papu tai herne

1. Saamen kielellä

ELLEDNINGEN

Kollektivavtalsförhandlingarna fortsätter
i Elektrikerförbundets huvudavtalsbranscher
Å

ret närmar sig sitt slut och

möte i augusti, att man borde för-

dets styrelse godkände förhand-

var och en har säkert bråttom

handla om avskaffandet av arbets-

lingsresultatet till kollektivavtal

dell, men det har inte stört arbets-

branscherna. Men det har varit

med sina julsysslor. Oavsett fort-

tidens förlängning i den komman-

inom papper- och trämasseindu-

givarsidan. Finlands Näringsliv

tillräckligt med svåra saker ock-

sätter arbetet vid kollektiv-

de förhandlingsrundan.

strin på sitt möte i november.

(EK) har genom att koordinera för-

så. Den allra svåraste var resulta-

handlingsbord byggt sin egen lö-

tet, då Elektrikerförbundet förlora-

avtalsbordet ännu före jul. Det för-

Arbetstidens förlängning har va-

Avtalsperioden är två år. Löner-

Det blev ingen exportdriven mo-

selsättningen blivit bättre inom el-

sta mötet i Energi-ICT-Nätverks-

rit helt orimlig för arbetstagarna,

na förhöjs gemensamt 32 cent/h

neankare med hjälp av sina med-

de sitt eget kollektivavtal för elek-

branschen om förhandlingarna

och den har inte heller haft någ-

under det första avtalsåret och 30

lemsförbund, med vilken de strä-

trikerna inom industrin (röda bok-

ägde rum redan i slutet av novem-

ra effekter på bättre sysselsätt-

cent/h under det andra avtalsåret.

var efter att skydda kostnadseffek-

en) till följd av andra parters age-

ber, medan Elektrifierings- och

ning. Förhandlingarna om arbetsti-

Inom Gummiindustrin och Kemi-

ten till alla avtalsresultat. Med av-

rande.

elinstallationsbranschen håller på

dens förlängning har varit besvärli-

industrin har vi också nått

talsresultatet mellan Teknologiin-

att starta sina kollektivavtalsför-

ga och orimligt mycket tid och re-

förhandlingsresultat, vilket styrel-

dustrin och Industriförbundet satte

seringsarbete och förbundets syn-

handlingar.

surser har slösats på arbetsplatser-

sen behandlar på sitt möte i

de ett tak, vars nivå medlemsför-

lighet på arbetsplatserna. Dessa

na. Elektrikerförbundet och dess

december.

bunden inte får överskrida.

tyngdpunkter kan synas i förbun-

Medlemmarna har lämnat en hel
del ändringsförslag till kollektivav-

medlemmar ser att utgångspunk-

talen, vilka avtalsbranschernas di-

ten i de kommande förhandlingar-

rektioner har gått igenom och gett

na är avskaffandet av arbetstidens

förhandlingskommittéerna råd. På

förlängning.

förhand kan man redan ana att det
kommer att bli svåra förhandlingar.
  

Utav enstaka ändringsförslag kan

dets arbete under det kommande

nadstaket skapat av exportbran-

verksamhetsåret och säkert även

scherna kommer att knaka i fogar-

senare.

na. Ett av arbetsgivarsidans mål

När Vasama kommer ut är det

temet blåser ändringens vindar.

i den här avtalsrundan syns vara

bara några dagar till julafton. Det

mer Elektrikerförbundet att för-

Arbetsgivarsidan försökte ännu

att flytta tyngdpunkten från all-

är dags att önska alla våra med-

handla också om löneförhöjning-

i början av sommaren föra ex-

männa löneförhöjningar till före-

lemmar samt förbundspersonalen

ar, med vilka man skulle garan-

portdriven modell i den komman-

tagsnivå och lokalt avtalande.

god och fridfull jul samt bättre nytt

tera ökningen av medlemmarnas

de avtalsrundan. På det sättet sik-

köpkraft.

tade arbetsgivarsidan på att sät-

I huvudavtalsbranscherna kom-

år 2018!
  

HANNU LUUKKONEN

ta exportbranschens avtal som

i konkurrenskraftsavtalet, till vil-

  

ket medlemmarna vill få en hel del
dets styrelse drog riktlinjer på sitt

Årets början visar om kost-

I det finska arbetsmarknadssys-

vi ta fram arbetstidens förlängning

ändringar. Även Elektrikerförbun-

  

Tyngdpunkter i 2018 är organi-

Inom industrin har vi redan nått
avtalsresultat. Elektrikerförbun-

kostnadstak, så att ingen annan

Ett färgrikt och händelserikt år

bransch skulle ha överskridit ex-

börjar vända sig mot slutet.

portbranschernas löneförhöjningar.

Förbundssekreterare

Året har innehållit mycket positiva saker, exempelvis har sys-
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ähkötarvikkeet

F innparttialta
Käytä hyödyksi valttejamme:
edulliset hinnat
suuret varastomäärät
nopeat ja varmat toimitukset
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02 72 72 00,
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myynti@finnparttia.fi

petri.koskinen@finnparttia.fi

Painon tekninen tuki:
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IX

PTF

MCR-signaalimuuntimet

PTCB-suojakytkimet
Riviliittimet

Piirikorttiliittimet

M12-liittimet
Axioline I/O
Ylijännitesuojat

Turva
re

leet

leet

-re
PLC

Pistorasiat

Markkinoiden johtavin ja
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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