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LA 27.7.2019 VALKEAKOSKELLA TYÖVÄEN MUSIIKKITAPAHTUMAN YHTEYDESSÄ

VALKEAKOSKEN SÄHKÖALANTYÖNTEK I JÄT  RY  JA  SÄHKÖL I I TTO  YLPEÄNÄ ES ITTÄVÄT:

VOLTTIPÄIVÄT

Liput sähköliittolaisille 45 €/75 € 
Liput seuralaisille: 55 €/85 €

(la-lippu sis. iltaruokailu/4 päivän lippu)
 Osta lippusi: 

www.valmu.com/liput/sahkoliitto 
tai liput@valmu.com 

tai puh. 040 525 7177

Majoitus Sokos Hotel Ilveksessä Tampereella
1 hh 123 €/vrk 
2 hh 143 € /vrk
Varaukset 20.6. mennessä suoraan hotelliin 
tai Sokos Hotellien myyntipalveluun puh. 020 1234 600, 
yli 11 henkilön ryhmävaraukset puh. 020 1234 630. 
Muista varaustunnus Volttipäivät! 
Katso muut majoitusvaihtoehdot: 
www.valmu.com/majoitus

SÄHKÖLIITTO JÄRJESTÄÄ VOLTTIPÄIVÄT-LAUANTAIN AIKANA YHTEISKULJETUKSIA TAMPEREELTA VALKEAKOSKELLE JA TAKAISIN. 
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Nykyhallituksen toimet ku-
luneella vaalikaudella ovat 

nostaneet kampanjan aktivoi-
maan ihmisiä käyttämään ääni-
oikeuttaan kevään eduskunta-
vaaleissa. Nuoret palkansaaja-
aktiivit ovat perustaneet tämän 
kampanjan ja antaneet sille ni-
men ”Vapaiden valtakunta”.

Kampanja puolustaa arvoil-
laan työntekijöiden oikeuksia 
työelämässä ja haastaa edus-
kuntavaaliehdokkaat ja puolu-
eet ottamaan kantaa näihin ar-
voihin. 

Tämä kampanja on varsin pe-
rusteltu, koska suomalaisten ää-
nestysaktiivisuudessa on mel-
koisesti parantamisen varaa, 
varsinkin palkansaajien keskuu-
dessa. Alhaisesta äänestysak-
tiivisuudesta hyötyvät erityises-
ti porvaripuolueet. Ne ovat täl-
läkin vaalikaudella hallitusvas-
tuussa ollessaan onnistuneet ri-
kastuttamaan jo entisestään rik-
kaita ja rokottamaan tavallisen 
palkansaajan tilipussia sekä oi-
keuksia. 

Ei siis ole ihme, että Vapai-
den valtakunta -kampanjaa on 
tietyissä piireissä kavahdettu. 
Sitä on yritetty ja yritetään edel-
leen leimata poliittisen vasem-
miston vaalikampanjaksi. Totuus 
on kuitenkin se, että kampan-
ja ei ole minkään puolueen puo-
lesta eikä mitään puoluetta vas-

taan. Jokaisella eduskuntavaa-
leissa ehdokkaana olevalla hen-
kilöllä tai puolueella on mah-
dollisuus ilmoittaa, ovatko he 
kampanjan arvojen puolella vai 
vastustavatko niitä. Tällöin kan-
salaisilla on mahdollisuus arvi-
oida, mille taholle arvokkaan ää-
nensä antavat. 

  

Sähköliiton perustehtävään kuu-
luu jäsentensä edunvalvon-
ta. Tämä tehtävä ulottuu myös 
yhteiskunnalliselle tasolle. Näin 
ollen perustehtävään sisältyy 
myös vaikuttaminen siihen, että 
päättäjillämme eduskunnassa 
on ymmärrystä palkansaajien oi-
keuksille ja työelämän arvoille. 

Sähköliitto allekirjoittaa täy-
sin Vapaiden valtakunnan arvot 
ja on edustajistonsa päätöksel-
lä tukemassa taloudellisestikin 
tätä kampanjaa. 

Annetaan ääni vapaudelle 
14.4.2019 eduskuntavaaleissa!

  

Olemme kutsuneet Sähköliiton 
luottamushenkilöt koolle Helsin-
kiin vuoden suurimpaan yksit-
täiseen tapahtumaan 3.– 4. tou-
kokuuta keskustelemaan yhdes-
sä työpaikkojen ja sopimusalo-
jen tulevaisuudesta. 

Luottamushenkilöiden roo-
li työpaikoilla kasvaa jatkuvas-
ti. Työmarkkinoiden yleinen ke-
hityssuunta pyrkii viemään työ-
ehdoista ja työpaikan asiois-
ta sopimista koko ajan enem-
män paikalliselle tasolle. Paikal-
lista sopimista halutaan lisätä 
ja työehtosopimusneuvotteluis-
sa osa palkankorotuksista ha-
lutaan siirtää yrityksissä sovit-
tavaksi paikallisilla palkkaeril-
lä. Siksi tämän vuoden luotta-
mushenkilöseminaarissa paikal-
linen sopiminen on seminaarin 
keskiössä. 

Seminaarista suuntaamme lii-
ton historian toiselle jäsenristei-
lylle, jonne ovat toki tervetullei-
ta kaikki muutkin liiton jäsenet. 
Luvassa on mukavaa yhdessä-
oloa ja keskustelua tärkeistä ai-
heista. Toivottavasti saamme 
koolle mahdollisimman ison po-
rukan sähköliittolaisia!

  

Tämän Vasaman ilmestyessä 
moni Sähköliiton jäsen viettää 
tai suunnittelee jo perheineen 
hiihtolomaa pitkän ja pimeän 
talven jälkeen. Toivotan kaikil-
le aurinkoista lomaa ja luista-
via latuja!

SAULI VÄNTTI 
Puheenjohtaja

VASAMA 2
Kannen kuvassa: Jarmo Tiiro
Kuva: Simo Loman

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  

Palkansaajalehdet –  
Löntagartidningar 
PALE ry:n jäsen

Noudatamme Julkisen sanan 
neuvoston määrittelemää hyvää 
journalistista tapaa.

Painopaikka: 
Sata-Pirkan Painotalo, Pori.

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

Ilmoitusmyynti: 
Ekamedia
Puhelin: 044 344 4414 
emmi.kallio@ekamedia.net 

Osastot toimivat -ilmoitukset: 

lähetä osoitteeseen 

www.sahkoliitto.fi/ammattiosastot/

osastot-toimivat

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

SÄHKÖALOJEN 

AMMATTILIITON 

JÄSENLEHTI. 

Perustettu 1957 

Lehti ilmestyy 

10 kertaa vuodessa. 

Seuraava Vasama ilmestyy 

21.3.2019

Aineistot 11.3. mennessä.

SÄHKÖJOHTO

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

Äänestysaktivointikampanja 
työelämän arvojen puolesta

VOLTTIPÄIVÄT

Atomirotta on yksi Työväen Musiikkitapahtuman nimekkäistä esiintyjistä, ja kas – yhtye nousee lavalle juuri Volttipäivät-

lauantaina 27. heinäkuuta! Lisätietoa Volttipäivistä ja Työväen Musiikkitapahtumasta Valkeakoskella löydät sivuilta 2 ja 10.
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Vapaiden valtakunta
kannustaa työntekijöitä 

5000 suuntasi messuille 

Kuukauden kuva & Kärkimies 

Tiiro tuntee työympäristöt 

Kevätristikko

Jäsenpalvelut

TYJ-seminaarissa 

Työttömyyskassa 

Kurssit 

Osastot toimivat

Liiton yhteystiedot

Jäsenristeilylle!

K
U

VA
: 

TO
N

Y 
S

H
E

N
G



4  VA S A M A  2  /  2 0 1 9

Alkupiste Raisiossa, päätepiste 

Raahessa ja siinä välissä ristiin 

rastiin maata. Sellainen oli Sähkölii-

ton helmikiertue eli maakuntainfojen 

sarja, joka ulottui kaikkiaan 24 paik-

kakunnalle. Helmi kiertue, voidaan 

todeta, sillä infot ja niiden sisältö ta-

voittivat mukavasti alueet, osastot ja 

jäsenet.

Kolmantena kiertuepäivänä eli 7. 

helmikuuta info jalkautui Vantaalle, 

jossa infon veti Sähköliiton työehto- 

ja järjestöasiantuntija Jari Räsänen. 

Sanankuulijoita kiinnostivat erityi-

sesti liiton ja osastojen uudistuneet 

säännöt.

– Osastojen on hyväksytettävä uu-

det sääntönsä esimerkiksi kevätko-

kouksissaan; osaston hallitus ei sitä 

voi tehdä. Sääntöjen käsitteleminen 

on mainittava kokouskutsussa, Räsä-

nen tähdensi.

Hyväksyttämisen jälkeen kunkin 

osaston on vielä rekisteröitävä sään-

nöt Patentti- ja rekisterihallitukses-

sa.

Oppilasjäsenten liiton uusien 

sääntöjen myötä muuttuneesta ase-

masta keskusteltiin. Säännöissä luo-

vuttiin ns. kannatusjäsenyydestä, 

koska alan opiskelijoiden on ensin 

pitänyt liittyä oppilasjäseneksi ja sit-

Helmikiertue jalkautui 
24 paikkakunnalle

ten töihin siirryttyään sopimusalajä-

seneksi. Oppilaat itse ovat kuitenkin 

luulleet jäsenyyden jatkuvan auto-

maattisesti opintojen päätyttyä. 

Nyt tuplaliittyminen on historiaa. 

Jari Räsänen korosti, että myös op-

pilasjäsenille tulee lähettää kutsu 

oman osaston kokouksiin. Heillä on 

niissä puhe- ja esitysoikeus.

YHTEISESITYS PALAUTUKSISTA 

OSASTOILLE?

Vielä osaston sääntöjä enemmän 

Vantaalle kokoontuneita kiinnostivat 

liiton uudistuneet säännöt ja niiden 

uudelleen valmisteltavaksi jätetty py-

kälä 4, joka koskee liittomaksuja ja 

osastoille tehtäviä palautuksia.

Infoillassa viriteltiin ajatusta, että 

osastot tekevät yhdessä esityksen 

toukokuussa kokoontuvalle edusta-

jistolle siitä, miten jäsenmaksua tu-

lisi palauttaa osastoille. Yksimielisiä 

tunnuttiin olevan siitä, että jos osas-

to ei toimi, sen palautuksia tulee vä-

hentää, ja aktiivisten osastojen tulisi 

saada enemmän palautuksia.

TYÖPAIKKATOIMINTA 

KAIPAA TERÄVÖITTÄMISTÄ

Kunkin maakuntainfon yhteiseen 

osioon kuului myös asiaa jäsenrekis-

terin uudistumisesta ja Vapaiden val-

takunta -kampanjasta. Vantaalla pu-

huttiin lisäksi luottamushenkilöi-

den, työhuonekunnan ja kärkimies-

ten roolin hämärtymisestä työpaikoil-

la. Työntekijät eivät aina tiedä, ke-

nen puoleen kääntyä.

– Työntekijät lähestyvät liiton toi-

mitsijoita asioissa, joiden olisi hyvä 

olla ensin työpaikkojen kärkimies-

ten ja luottamushenkilöiden tiedos-

sa ja käsittelyssä. Oikeaoppisesti asi-

an tulisi lähteä työpaikan ulkopuo-

lelle vasta, kun he ovat asiaa käsitel-

leet yhdessä työntekijän tai -tekijöi-

den kanssa eikä asia muuten oikene, 

Jari Räsänen muistutti.

Hän kehottikin tiedottamaan työ-

huonekunnan kokouksista parem-

min ja useammin, että jäsenet kävi-

sivät niissä ja tieto työpaikan tärkeis-

tä asioista kulkisi.

– Kukaan ei korjaa ongelmia, jos 

niistä ei keskustella yhdessä, Räsänen 

huomautti.

Parannettavaa on myös luottamus-

miesilmoitusten tekemisessä. Vaikka 

aikaisemmin valittu henkilö jatkaisi-

kin, hänestä tulee tehdä uusi ilmoitus 

liittoon. Tieto lakisääteisistä valituista 

työsuojeluvaltuutetuista kangertelee 

vieläkin enemmän: liitossa on tieto ar-

violta vain puolesta heistä.

Pääluottamusmiehenä toimiva Tuomas Paa-

vola korosti, että luottamushenkilön on jal-

kauduttava ahkerasti työntekijöiden pakeille, 

jotta tieto kulkee puolin ja toisin.

Infoillassa mietittiin osastojen yhteistä jäsenmaksupalautuksia koskevaa esitystä edustajistolle.

 TEKSTI  JA KUVAT:  MINNA JÄRVENPÄÄ

Juha Nuikka ja Pasi Paimola osallis-

tuivat Vantaan maakuntainfoon.
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Vaikka ammatillisen koulutuksen 

uudistus eli amisreformi tuli voi-

maan viime vuoden alussa, sen pe-

riaatteisiin kuuluva ammatillisten 

opiskelijoiden työssäoppiminen ei ole 

lisääntynyt työpaikoilla. Näin vastasi-

vat luottamushenkilöt SAK:n teettä-

mässä kyselyssä.

64 prosenttia kyselyyn vastanneis-

ta sanoo, ettei uudistus ole vaikutta-

nut työssäoppijoiden mää-

rään heidän työpaikallaan 

viime vuonna. Yhdeksäl-

lä prosentilla työpaikoista 

työssäoppijoiden määrä on 

kasvanut. 

SAK toivoo ammatil-

listen oppilaitosten jär-

jestävän nykyistä enem-

män opetusta oppilaitos-

ten omissa oppimisympä-

ristöissä työssäoppimisen 

rinnalla.

– Amisreformin tavoit-

teena oli lisätä työpaikal-

la tapahtuvaa oppimista 

ja korvata sillä oppilaitok-

sen tarjoamaa opetusta. 

Myös uudistuksen valmistelijat arvi-

oivat työpaikalla tapahtuvan oppimi-

sen määrän lisääntyvän merkittäväs-

ti. Näin ei kuitenkaan näyttäisi ta-

pahtuneen ensimmäisen vuoden ai-

kana, SAK:n koulutus- ja työvoima-

poliittinen asiantuntija Kirsi Rasin-

aho sanoo.

– Tällä hallituskaudella tehdyt 

leikkaukset ovat heikentäneet oppi-

laitosten toimintaedellytyksiä. Vaa-

rana on, että opiskelijat jäävät vaille 

tarvitsemaansa opetusta ja ohjausta. 

Katkonaiset koulupäivät voivat lisätä 

erityisesti nuorten opiskelijoiden kes-

keyttämisiä.

OHJAUSVASTUUSTA 

EPÄSELVYYTTÄ

Kyselyyn vastanneista noin joka nel-

jäs arvioi, ettei hänen työpaikkansa 

tee oppilaitoksen kanssa yhteistyötä 

opiskelijoiden ohjaamisessa. Opetta-

ja on vieraillut kyselyn mukaan har-

Vapaiden valtakunta -kampanja on 

julkaissut oman maksuttoman äly-

puhelinsovelluksen, jolla pääset liit-

tymään kampanjan tukijaksi ja seu-

raamaan tuoreimpia kuulumisia. So-

vellus löytyy Google Play- ja App-

Store-kaupoista nimellä Ääni va-

paudelle.

Ääni vapaudelle -sovelluksen 

käyttäminen vaatii rekisteröitymis-

tä. Vaikka olisitkin jo liittynyt Vapai-

den valtakunnan tukijaksi, kampan-

SOVELLUS VAPAIDEN VALTAKUNNAN TUKIJOILLE
jan verkkosivulla luomasi tunnukset 

eivät toimi sovelluksessa. Jos olet jo 

tukija, käytä rekisteröityessäsi kui-

tenkin samaa sähköpostiosoitetta 

kuin tukijaksi liittyessäsi. 

Rekisteröitymisen jälkeen näet 

heti kampanjan tukijoiden mää-

rän reaaliajassa sekä kampanjakuu-

lumisia. Sovellus on hyvä apu, kun 

haluat kutsua uusia tukijoita mu-

kaan kampanjaan: sovelluksesta löy-

tyy työelämäkysely, jonka avulla voit 

aloittaa keskustelun työelämään liit-

tyvistä aiheista. 

Vapaiden valtakunta on työtä te-

kevien ääniliike, joka haluaa kas-

vattaa äänestysaktiivisuutta ja nos-

taa työelämäkysymyksiä eduskunta-

vaalikeskusteluihin. Kun liittyy kam-

panjan tukijaksi, antaa lupauksen 

äänestää. Tukijaksi liittyminen on 

maksutonta.

Työnantajat ovat tämän vuoden 

alusta lähtien ilmoittaneet mak-

samansa palkat tulorekisteriin. Pal-

kansaajalle tämä merkitsee sitä, että 

hän pääsee reaaliaikaisesti tarkas-

telemaan omia tietojaan rekisterin 

sähköisestä asiointipalvelusta sivul-

ta www.tulorekisteri.fi. Palveluun kir-

jautumiseen vaaditaan tunnistau-

tuminen joko varmennekortin, mo-

biilivarmenteen tai pankkitunnuksi-

en avulla.

Tulorekisteriin ilmoitetaan palkan 

lisäksi myös luontoisedut, palkki-

ot, työkorvaukset ja muut ansiotulot. 

Etenkin niiden henkilöiden oman tu-

lotilanteen seuraaminen helpottuu, 

jotka saavat ansiotuloja useammas-

ta lähteestä.

Eläkkeet ja etuudet, esimerkik-

si työttömyyskassan maksama ansio-

päiväraha, ilmoitetaan tulorekisteriin 

ensi vuoden alusta lukien. Ne eivät 

vielä näy rekisterissä.

TULOREKISTERI TULI – MITÄ SITTEN?
TOIMITKO TIETÄMÄTTÄSI 

TYÖNANTAJANA?

Kun yksityishenkilö ostaa palvelui-

ta, esimerkiksi siivouksen, hänet kat-

sotaan työnantajaksi, mikäli työn te-

kevä palveluntarjoaja ei kuulu ennak-

koperintärekisteriin. Tiedon voi tar-

kistaa sivulta www.ytj.fi. Silloin työn 

teettäjän tulee ilmoittaa laskulla 

maksamansa työn osuus tulorekiste-

riin. Ilmoitus tulee tehdä viimeistään 

maksukuukautta seuraavan kuukau-

den viidentenä päivänä.

Kun yksityishenkilö palkkaa työn-

tekijän, esimerkiksi lapsenvahdin, 

palkkatiedot on ilmoitettava rekis-

teriin.

AMMATTIOSASTOTKIN 

ILMOITUSVELVOLLISIA

Myös yhdistyksillä, esimerkiksi Säh-

köliiton ammattiosastoilla, on velvol-

lisuus tehdä ilmoitus tulorekisteriin, 

mikäli ne maksavat palkkioita, kilo-

vemmalla kuin joka kymmenennel-

lä työpaikalla, ja vain 30 prosentis-

sa työpaikoista on tehty suunnitelma 

työssäoppijan työnohjauksesta.

– Luottamushenkilöiden mukaan 

yleisin haaste työpaikkaohjaukses-

sa liittyy ohjausvastuun epäselvyyk-

siin. Vastuita selkeyttämällä on mah-

dollista ehkäistä esimerkiksi väärin-

käytöksiä, kuten työssäoppijoiden 

käyttämistä vakituisia 

työntekijöitä korvaavana 

työvoimana, Rasinaho 

muistuttaa.

– Työpaikkaohjaus-

ta tehdään usein oman 

työn ohella sekä il-

man korvausta ja sii-

hen valmistavaa koulu-

tusta. Nämä voimava-

roihin liittyvät asiat oli-

si myös saatava kiireesti 

kuntoon.

VIIDENNES LISÄISI  

TYÖSSÄOPPIJOIDEN 

MÄÄRÄÄ

SAK:n luottamushen-

kilöpaneeli osoittaa myös myönteis-

tä kehitystä. Vaikka työssäoppiminen 

ei ole lisääntynyt, kaksi viidestä ky-

selyyn vastanneesta luottamushenki-

löstä olisi valmis lisäämään työssä-

oppijoiden määrää omalla työpaikal-

laan selvästi tai jonkin verran.

– Henkilökunnan ottaminen mu-

kaan työssäoppimisen suunnittele-

miseen voisi madaltaa kynnystä ot-

taa opiskelijoita työpaikoille. Kyse-

lymme mukaan sellaiset työpaikat, 

jotka sopivat yhteistoiminnassa työs-

säoppijoista, ovat jonkin verran vä-

hentyneet viime vuoden aikana.

SAK:n kyselyyn vastasi joulukuus-

sa liki 900 luottamushenkilöä. Edel-

lisen kerran SAK haastatteli luotta-

mushenkilöitä työpaikalla tapahtu-

vasta oppimisesta vuoden 2017 ke-

väällä. 

Kyselyn tulokset: www.sak.fi > Ai-

neistot > Tutkimukset

SAK selvitti:
AMISREFORMI EI LISÄNNYT
TYÖSSÄOPPIJOIDEN MÄÄRÄÄ

Osastot saattavat maksaa kilometrikorvauksia esimerkiksi työmaavalvontakäynneistä ja matkoista hallituksen kokouksiin. Korvaukset tulee 

ilmoittaa tulorekisteriin.

metrikorvauksia ja luontoisetuja.

Tässä muutama perusperiaate:

• Osaston esimerkiksi hallituksen 

jäsenilleen maksamat palkkiot tulee 

ilmoittaa tulorekisteriin.

• Osaston maksamat kilometri-

korvaukset on niin ikään ilmoitetta-

va. Osastot saattavat maksaa kilo-

metrikorvauksia esimerkiksi työmaa-

valvontakäynneistä ja matkoista hal-

lituksen kokouksiin. 

• Myös päivärahat ja ateriakor-

vaukset kuuluvat ilmoitusvelvol-

lisuuden piiriin, samoin luontois-

edut. Osastot saattavat maksaa esi-

merkiksi hallituksen toimihenkilöi-

den puhelinliittymän ja tietotekni-

siä laitteita.

• Tiedot tulee ilmoittaa viiden 

päivän kuluessa maksupäivästä, 

myös luontoiseduista. 

Lue lisää tulorekisteristä: 

www.tulorekisteri.fi

”AMISREFORMIN 

TAVOITTEENA 

OLI LISÄTÄ 

TYÖPAIKALLA 

TAPAHTUVAA 

OPPIMISTA JA 

KORVATA SILLÄ 

OPPILAITOKSEN 

TARJOAMAA 

OPETUSTA.”
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SAMI VEHMAS 
Seitsemän tähden liike, 
Pirkanmaan vaalipiiri

Kuka olet ja mitä teet?
– Olen Sami Vehmas, 38-vuo-

tias hissin kunnossapitoasen-
taja Siurosta Nokialta. Työskentelen 
Schindler Oy:ssä Pirkanmaalla. 

Millaisia luottamustehtäviä sinul-
la on?

– Ennen Sähköliittoon liittymistä olin 
Metalliliitossa luottamusmiehenä. Nyt 
olen ensimmäistä kautta Sähköliiton 
edustajiston jäsen ja kuulun myös teol-

Otsikon osoite tunnetaan paremmin Arkadianmäkenä. Sähköliiton jäsenistöstä sinne ovat eduskuntavaaleissa ehdolla ainakin nämä jo monessa luottamus-
tehtävässä kouliutuneet miehet. Mitä korjattavaa he näkevät suomalaisessa yhteiskunnassa, ja miten he näkevät vaikuttamisen mahdollisuutensa?

lisuus- ja erityisalojen johtokuntaan. 
Toimin ammattiosastoni Hissimiehet 
ry:n sekä taloyhtiömme puheenjohta-
jana. Ainahan tuommoinen asema an-
taa painoarvoa omalle näkemykselle ja 
vaikuttaa sitä kautta muihin. Toki mitä 
isompi organisaatio, sitä isompi on pää-
töksentekoprosessi ja sitä enemmän ai-
kaa asian loppuun saattaminen voi vie-
dä. 

Millainen on poliittinen historiasi? 
– Vuoden 2008 kuntavaaleissa olin 

Ylöjärvellä sitoutumattomana SDP:n 
ehdokkaana. Muistaakseni jäin seitse-
män ääntä varapaikasta. 

Miten kiinnostuit vaikuttamisesta? 
– Olisikohan ollut yläasteikäisenä, 

kun asiat alkoivat kiinnostaa ja aloin 
hieman ymmärtää niiden päälle. Var-
maan 1990-luvun lama vaikutti jollain 
tavalla: olin itse kasvavassa iässä, kun 
kotona oli työttömyyden ja lomautuksi-
en takia vaikeaa. 

Onko vaikuttaminen mahdollista 
vain puolueiden/liikkeiden kautta?

– Suomessa näin tuntuu olevan. To-
sin onhan kansalaisaloitteen tekemis-
mahdollisuus olemassa, mutta edus-
kunta voi jättää asian käsittelemät-
tä. Joissain maissa tyytymättömyys hal-
lituksen politiikkaan on kanavoitunut 
isoiksi mielenosoituksiksi ja kansalais-
aktivismiksi. Jää nähtäväksi, kuinka 
paljon sillä on vaikutusta.

Miten sinut suostuteltiin eduskunta-
vaaliehdokkaaksi?

– Olen seurannut Seitsemän tähden 
liikkeen toimintaa alusta asti. Sen pää-
teemat ovat juuri niitä, joita itsekin pi-
dän tärkeinä. Jossain vaiheessa tuli uu-
tiskirje, jossa kysyttiin halukkuutta eh-
dokkaaksi. Hetken mietittyäni ilmoit-
tauduin. Suuri yllätys oli tieto, että puo-
lue oli valinnut minut ehdokkaaksi. 
Epäilen, että ns. vanhojen puolueiden 
kautta ehdolle pääseminen ei olisi mah-
dollista ilman pitkää historiaa puolueen 
riveissä tai olematta tuttu nimi valtakun-
nallisesti. 

Kuinka tärkeinä vaaleina pidät 
eduskuntavaaleja?

– Ne ovat tavallisen suomalaisen kan-
nalta vaaleista tärkeimmät. Eduskunta-
vaalit määräävät maan tulevien vuosien 
suunnan. 

Mitä asioita ajat ehdokkaana?
– Työläistaustaisen duunarin on ollut 

karmeaa katsella, miten nykyinen halli-
tus tekee kiusaa työttömille ja työläisille. 
Mielestäni kaikkien pienituloisten arkea 
pitäisi helpottaa verotuksellisin keinoin. 
Jos heille jäisi enemmän rahaa pakol-
listen kulujen jälkeen, se menisi oman 
elämänlaadun parantamiseen eikä jäi-
si säästöön, joten sen hyöty olisi kaikil-
le hyväksi. Olisi myös hyvä, jos alipalk-
kaamisesta tai muista työehtosopimus-
rikkeistä koituisi sanktio työnantajalle. 

Millaista vaalityötä teet?
– Kun resurssit ovat rajalliset, on mie-

tittävä tarkkaan, kuinka asian hoitaa. 
Tähän mennessä olen tehnyt Faceboo-
kiin oman sivun ja laittanut viestejä ys-
täville ja sukulaisille kehottaen heitä 
puhumaan asiasta omalle lähipiirilleen 
ja sidosryhmilleen. 

Keiltä uskot saavasi ääniä?
– Sukulaisilta, ystäviltä, entisiltä ja 

nykyisiltä työkavereilta, eri yhteyksis-
tä tutuksi tulleilta henkilöiltä. Toivotta-
vasti myös sähköliittolaisilta! 

Millainen kansanedustaja sinusta 
tulisi? 

– Eduskuntatyö taitaa olla isosti is-
tuntoja ja kokoustamista. Olisin rau-
hallinen ja kuunteleva, rehellinen ja 
suoraselkäinen. Toisin maalaisjärkeä 
kaavoihin kangistuneiden pönöttäjien 
joukkoon. 

Kenen kansanedustajan työtä ar-
vostat ja miksi?

– Pakko ihmetellä Paavo Väyrysen 
sitkeyttä. Kaikkien vaiheiden jälkeen 
mies jaksaa mennä eteenpäin kuin Du-
racell-pupu. Toisena tulee mieleen Va-
semmistoliiton Markus Mustajärvi, jo-
ka erotettiin eduskuntaryhmästä, kun 
hän äänesti oman mielensä mukaan. 

Onko yhden edustajan mielipiteillä 
merkitystä eduskunnassa?

– Aina mielipiteellä on vaikutus-
ta. Toki yksittäinen edustaja joutuu te-

 TEKSTI :  MINNA JÄRVENPÄÄ 

 KUVAT:  HANNE SALONEN/EDUSKUNTA JA HAASTATELTAVIEN KOTIALBUMIT

Suuntana 
MANNERHEIMINTIE 30
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kemään ison työn saadakseen mieli-
piteensä julki. Tavallaan ymmärrän 
ryhmäkurin, mutta omia periaatteita-
ni vastaan toimiminen tuntuisi todella 
vaikealta ja vastenmieliseltä. 

Kuinka ratkaiset ristiriitatilanteen?
– Haluan keskustella asiasta rauhal-

lisesti. Kiihtyminen ei asiaa edistä. Yri-
tän päästä vastapuolen ajatuksiin kiin-
ni ja selvittää, miksi hän on eri miel-
tä. Yritän nähdä tilanteen hänen silmil-
lään. Samalla pystyy hyvin arvioimaan, 
onko omassa näkemyksessä korjatta-
vaa. 

Miten sinut pystyy puhumaan puo-
lelleen?

– Kertomalla faktat ja perustelemalla 
kunnolla. 

Mitä hyvää on suomalaisessa yh-
teiskunnassa?

– Meillä asiat ovat kohtuullisella mal-
lilla, vaikka tuntuu, että hyvinvointi-
valtiota on yritetty myydä markkina-
voimille ja hajottaa se pala kerrallaan 
osiin. Vaikka meitä suomalaisia sano-
taan sulkeutuneiksi, todellisen hädän 
tullen olemme kuitenkin avuliaita. 

Mikä on Suomessa pielessä, ja mitä 
sille tekisit?

– Viime vuosien ja nykyhallituksen 
halu yksityistää kaikki valtiolle kannat-
tavat firmat. Maailmalla on paljon esi-
merkkejä, kuinka avoin kilpailu ei ole 
kannattanut. Nykyhallitus ei ole kiin-
nostunut näistä esimerkeistä eikä pe-
rustuslaista, johon kaiken tekemisen 
pitäisi kuitenkin nojata. Suomen hä-
peä on myös työttömien syyllistämi-
nen ja nöyryyttäminen erilaisilla toi-
milla. Pyrkisin ajamaan päätöksiä, jot-
ka edellyttävät täysiaikaisien työsopi-
musten tekemistä ja vuokratyön rajaa-
mista sekä estävät valtion omaisuuden 
kauppaamista ainakin silloin, kun kyse 
on ns. luonnollisesta monopolista. 

Kuka viime kädessä johtaa Suo-
mea?

– Hallituspuolueet määräävät suun-
nan, ja tehdyt päätökset vaikuttavat pit-
källe. 

Jaksavatko toukokuun eurovaa-
lit enää kiinnostaa eduskuntavaalien 
jälkeen?

– Epäilen eurovaalien äänestyspro-
sentin putoavan isosti eduskuntavaa-
leista. Toivottavasti nukkuvat saadaan 
hereille edes eduskuntavaaleissa. Itse 
kyllä aion äänestää.

Kuinka lähipiirisi kannustaa eh-
dokkuuttasi?

– Vaimoni Anne, vanhempani, sisko-
ni perheineen ja appivanhempani kan-
nustavat ihan perinteisin menoin. Eh-
käpä puhumme politiikasta enemmän 
nyt kuin aiemmin. 

Mitä haluaisit sanoa sähköliittolai-
sille ja suomalaisille palkansaajille 
eduskuntavaalien alla?

– Muistakaa käyttää ääntänne ja käyt-
täkää sitä viisaasti, ettei nykyisen hal-
lituksen kaltainen työläisvihamielinen 
hallitus pääse uudelleen valtaan! 

HARRI OKSANEN 
Perussuomalaiset, 
Keski-Suomen vaalipiiri

Kuka olet ja mitä teet?
– Olen Harri Oksanen, kuu-

sinkertainen ukki Keuruul-
ta. Minulla ja vaimollani on neljä las-
ta, kaksi tyttöä ja kaksi poikaa. Tänä 
vuonna minulla tulee 40 työvuotta täy-
teen. Tällä hetkellä toimin Reka Kaape-
lin Keuruun tehtaalla sähköasentajana.

Kerro luottamustehtävistäsi!
– Niitä olen saanut tehtäväkseni sen 

verran kuin pystyn hoitamaan laaduk-
kaasti. Toimin Keuruun kaupunginval-
tuutettuna ja kaupunginhallituksen toi-
sena varapuheenjohtajana, Jyväskylän 
koulutuskuntayhtymän Gradian halli-
tuksen jäsenenä, kirkkovaltuuston jäse-
nenä ja seurakunnan kasvun johtokun-
nan puheenjohtajana. Keuruun Perus-
suomalaiset ry:ssä olen puheenjohta-
ja ja piiritasolla piirihallituksen ensim-
mäinen varapuheenjohtaja sekä talou-
denhoitaja.

– Luottamustehtävät ovat opettaneet 
ehkä eniten kärsivällisyyttä ja yhteis-
työn merkitystä. 

Millainen on poliittinen historiasi?
– Vuoden 2008 kuntavaaleissa tulin 

valituksi kaupunginvaltuustoon. Me-
nossa on siis kolmas kausi. Vuonna 2011 
olin ehdokkaana myös eduskuntavaa-
leissa.

Milloin ja miten kiinnostuit vaikut-
tamisesta?

– Kiinnostus heräsi jo paljon ennen 
kuin lähdin mukaan politiikkaan työ-
elämän ja kerhotoiminnan myötä. Poli-
tiikkaan mukaan lähtemiseen vaikutti 
ehkä eniten kyläkoulujen lakkautusuh-
ka, kylien ja muiden pienten yhteisöjen 
kehittymiseen ja mahdollisuuksiin ei 
uskottu. Uskoin ja uskon edelleen pien-
ten yhteisöjen tarpeellisuuteen alueelli-
sesti ja valtakunnallisestikin. Kaikkea ei 
voi eikä pidä keskittää kasvukeskuksiin.

Onko vaikuttaminen mahdollista 
vain puolueiden/liikkeiden kautta?

– Vaikuttaa voi monella tavalla, ja me-
dialla on suuri vaikutusvalta.  Erityises-
ti sosiaalinen media on nykyään vahva 
vaikuttaja.

Miten sinut suostuteltiin ehdok-
kaaksi?

– Tiedän, miten paljon ensinnäkin 
vaalityö vaatii, mutta vasta sitten se työ 
alkaakin, jos tulee valituksi. Rahaakin 
vaalityö vaatii. Puolueeni piirihallituk-
sen ja yksittäisten jäsenten vakuuttelut 
saivat minut suostumaan.

Kuinka tärkeinä pidät eduskunta-
vaaleja suhteessa muihin vaaleihin?

– Ne ovat ehdottomasti poliittisen 
urani tähänastinen huippu, ykkösasia, 
tärkeät puolueelle, yhteisöllemme, ko-
tikunnalle, koko maakunnallemme ja 
myös minulle itselleni.

Mitä asioita ajat ehdokkaana?
– Ajattelen Suomea ja suomalaisuut-

ta kokonaisuutena ja ajan suomalaisten 
asiaa. Toisen asteen koulutuksen leik-
kaukset ovat olleet liian rajuja, sote-
palvelut uhkaavat keskittyä kasvukes-
kuksiin, perheiden ja yksilöiden jaksa-
minen vaatii tukea entistä enemmän, 
maaseutua uhkaa näivettyminen, il-
mastonmuutos on totta, mutta sitä ei 
ratkaista lamauttamalla oman maan 
toimintakyky utopistisilla tavoitteilla, 
köyhien perheiden määrä kasvaa huo-
lestuttavasti, ikäihmisten hoidon laa-
dussa on suuria eroja...

Millaista vaalityötä teet?
– Aion kiertää maakunnan kuntia ja 

tapahtumia. Osallistun yleisötilaisuuk-
siin ja jaan vaalimateriaaliani. Someen 
teen ja olen tehnyt muutamia videoita. 
Aikaa pitäisi löytää myös kirjoittami-
seen.

Keiltä uskot saavasi ääniä?
– Niiltä, jotka ajattelevat samansuun-

taisesti ja uskovat suomalaisen kult-
tuurin säilyttämiseen ja maltilliseen il-
mastopolitiikkaan. Vahvuutenani pi-
dän teollisuustaustaani ja innokkuutta-
ni talkootoimintaan.

Millainen kansanedustaja sinusta 
tulisi? 

– Utelias ja tarmokas. Uskoisin myös 
pystyväni tekemään monipuolista yh-
teistyötä muiden puolueiden ja edusta-
jien kanssa. Kansanedustajan työ ei ole 
helppo pesti, vaan asioihin perehtymi-
nen ja niiden ymmärtäminen vie aikaa 
ja resursseja.

Kenen kansanedustajan työtä ar-
vostat ja miksi?

– Sellaisen, joka on perehtynyt aja-
maansa asiaan niin hyvin, että tuntee 
sen kuin omat taskunsa eikä aivan heti 
lannistu. Eduskunnassa on aika monta-
kin sellaista edustajaa, jolle täytyy hat-
tua nostaa, esimerkiksi Laura Huhta-
saari.

Onko yhden edustajan mielipiteillä 
merkitystä? Entä ryhmäkuri?

– On. Kysymys on siitä, miten saa ja 
osaa asiaansa viedä eteenpäin. Ryhmä-
kuri on osa molemminpuolisen luot-
tamuksen rakentamista. Päätökset ei-
vät läheskään aina ole mustavalkoisia, 
ja kompromisseja joudutaan rakenta-
maan. Hyväksyn siis ryhmäkurin oi-
kein käytettynä.

Kuinka ratkaiset ristiriitatilanteen?
– Keskustelu ja kaikkien osapuolien 

kuunteleminen on ensiarvoisen tär-
keää. Mielelläni pyrin jonkinlaiseen 
kompromissiin, jos siihen vain on edel-
lytyksiä. Mikäli itse olen mukana risti-
riitatilanteessa, pyrin katsomaan omaa 
osuuttani, siis syytä, tilanteeseen.

Miten sinut pystyy puhumaan puo-
lelleen?

– Perustelemalla asiat riittävän hy-
vin, osoittamalla, että näkemykseni ei 
ole paras mahdollinen.

Mitä hyvää on suomalaisessa yh-
teiskunnassa?

– Parasta on tasa-arvo ja turvallisuus. 
Kaikilla on mahdollisuus käydä koulua 
ja saada katto päänsä päälle.

Mikä on Suomessa pielessä?
– Sananvapauden kaventuminen. 

Erityisesti maahanmuutosta ja sen 
kustannuksista ei keskustella riittä-
vän laajasti. Myös huumeiden leviämi-
nen ja käytön lisääntyminen sekä syr-
jäytyneiden nuorten ja tukea tarvitse-
vien perheiden määrän kasvaminen 
huolestuttaa. Kaupungistumisen ihan-
nointi on uhka koko maan kehittymi-
selle. Pielessä on myös ikäihmisten ar-
vostus.

Kuka johtaa Suomea viime kädes-
sä?

– Pankit, monikansalliset yhtiöt, suu-
ri raha, valtamedia ja EU. Toki edus-
kunnalla ja demokratiallakin on valtaa, 
mutta kaikki on kuitenkin kiinni rahas-
ta. Media mielipidevaikuttajana ohjaa 
päättäjiä ja rahoittajiakin haluamaansa 
suuntaan. Media ei suinkaan ole niin 
riippumaton kuin antaa ymmärtää.

Jaksavatko toukokuun eurovaa-
lit enää kiinnostaa eduskuntavaali-
en jälkeen?

– Pelkään pahoin kiinnostuksen vä-
henevän entisestään. Paljon riippuu 
brexitistä ja sen toteutumisesta. Myös 
eurovaaliehdokkaiden sanomalla on 
merkitystä.

Miten lähipiirisi kannustaa ehdok-
kuuttasi?

– Lähipiiriini kuuluu vaimoni ja nel-
jä lasta perheineen sekä äitini ja kuu-
si sisarustani perheineen. Vaalityötäni 
tukemassa ja tekemässä on muutaman 
ihmisen joukko. Kaikki läheiset ystävät 
eivät osallistu vaalityöhöni, mutta kan-
nustavat omalla tavallaan.

Mitä haluaisit sanoa sähköliittolai-
sille ja suomalaisille palkansaajille 
eduskuntavaalien alla?

– Työelämä muuttuu hurjaa vauhtia. 
Ammattiyhdistysliikkeen ja Sähkölii-
ton onkin etsittävä uusia vaikuttamis-
keinoja ja tapoja, jotta voitaisiin enna-
koida paremmin muutosten aiheutta-
mat haasteet. Liittojen tulisi myös esit-
tää enemmän ideoita työelämän kehit-
tämiseksi. Suomalaista työtä, energiaa 
ja elämää on saatava läheltä ja vietä-
vä kauaksi. Siksi elämisen ja asumisen 
kustannukset eivät saa nousta nykyis-
tä tahtia. 

VASAMA-LEHTI PYRKII HAASTATTELEMAAN KAIKKI SÄHKÖLIITTOLAISET EDUSKUNTAVAALIEHDOKKAAT VAALEIHIN MENNESSÄ. JOS OLET EHDOKKAANA, ILMOITTAUDU MEILLE 
OSOITTEESEEN VASAMALEHTI@SAHKOLIITTO.FI. ONKO SÄHKÖLIITTOLAINEN KAVERISI EHDOKKAANA? HUIKKAA SIITÄKIN TOIMITUKSELLE EDELLÄ MAINITTUUN OSOITTEESEEN.
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Tämänkertaisina messuteemoi-
na olivat erityisesti sähkön-
jakelun automaatio, yhteis-

rakentaminen, kyberturvallisuus ja 
Smart City. Kaksipäiväisillä messuil-
la perehdyttiin myös sähköverkkoin-
vestointeihin ja rekrypäivässä saatet-
tiin yhteen alan tulevaisuuden tekijät 
ja työnantajat. 

Sähkö- ja tietoverkkoalan yhteen 
keräävässä tapahtumassa kävi kah-
den päivän ajan positiivinen  kuhina. 
Tulevaisuuden näkymien lisäksi kävi-
jöillä oli mahdollisuus tutkailla konk-
reettisesti esimerkiksi uusia, entistä 
parempia työvälineitä ja -vaatteita. 

– Verkosto-messut on erinomainen 
tilaisuus esitellä kaikenlaisia energia-
järjestelmiä. Energiaverkkoihin kuu-
luvat tieto- ja sähköverkkojen lisäksi 
lämpö- ja kaasuverkot, joten Verkosto-

messujen sisältö laajenee vuonna 2021 
myös näihin järjestelmiin. Tulevaisuu-
dessa kaikki järjestelmät tulevat integ-
roitumaan älykkääseen infraan, arvi-
oi Energiateollisuus ry:n johtaja Janne 
Kerttula.

KYBERTURVALLISUUDESTA 
VUODEN VERKOSTOTEKO 
Toista kertaa jaetun tunnustuksen tee-
mana oli nyt verkkojen turvallisuus ja 
kyberturvallisuus. Tunnustuksen voit-
tajan valitsi kyberturvallisuuden asian-
tuntija Jarno Limnéll, joka kuvasi voit-
tajan sähkönjakeluverkon ohjaus- ja 
valvontajärjestelmän hallinta- ja tieto-
turvapalvelujen kehittämistä esimer-
killiseksi.

– Palkitun yrityksen innovatiivinen 
tapa lähestyä muutosta ja tuotanto- se-
kä it-verkkojen yhdistäminen mahdol-

listavat uudenlaisen tavan käyttää tie-
toturva- ja hallintapalveluja. Näkyvyy-
den korostuminen läpi koko sähkö-
verkon aina viimeiseen releeseen asti 
on ominaisuus, josta voi ottaa mallia, 
Limnéll kertoi.

Turku Energia Sähköverkot Oy:n 
käytön ryhmäpäällikkö Antti Niemi-
nen totesi kiitospuheessaan, että ky-
berturvallisuudesta huolehtiminen ei 
ole avaruustiedettä, vaan osa yritys-
kulttuuria.

Hän muistutti, että tietoliikenne-
verkon keskitetty valvonta ulottuu nyt 
kaikkialle, missä on sähköverkonkin 
valvontaa. 

– Pääsemme esimerkiksi välittömästi 
kiinni tilanteeseen, jossa sähköasemal-
ta käsin yritettäisiin murtautua tietolii-
kenneverkkoomme. Helposti hallitta-
va ja tietoturvallinen sähköverkon oh-

Sähkö- ja tietoverkkoalan 
ammattilaisten päätapahtuma 
Tampereella tammikuun 
loppupuolella keräsi 
ennätykselliset 5070 kävijää 
ja 192 näytteilleasettajaa 
alan uusimpien trendien 
pariin. Monelle verkostoalan 
ammattilaiselle messut ovat 
talven kohokohta, jossa hetkeksi 
irtaudutaan työrutiineista ja 
tavataan kollegoita eri puolilta 
Suomea.

Verkosto-messuilta 
energiaa talven töihin

 TEKSTI  JA KUVAT:  RIITTA KALLIO

VERKOSTO-MESSUT ESITTELI SÄHKÖ-, TELE-JA TIETOVERKKOIHIN, VERKKOTUOTTEISIIN JA -PALVELUIHIN, SÄHKÖAUTO-
INFRAAN, TIE- JA KATUVALAISTUKSEEN SEKÄ LIIKENTEEN INFORMAATIOJÄRJESTELMIIN LIITTYVIÄ TUOTTEITA JA PALVELUITA.

Aapeli-myrskyn jälkimainingeissa monien käytännön verkosto-ammattilaisten messuhiteiksi taisivat nousta entistä tehokkaammat ja turvallisemmat oksasahat ja muut sähkölinjojen raivaukseen liittyvät apuvälineet.
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Verkosto-messuilta 
energiaa talven töihin

jausverkko syntyi, kun otimme it-mie-
het mukaan sähköverkkomaailmaan.

MYRSKYVARMAN 
SÄHKÖVERKON DIGITEKNOLOGIAA
ABB esitteli messuilla digitaalista rat-
kaisuvalikoimaa, joka turvaa verkon 
luotettavan toiminnan jo nyt ja myös tu-
levaisuudessa. 

Suomessa on meneillään lähes yh-
deksän miljardin euron verkkoremont-
ti, jossa sähköverkkoa kaapeloidaan 
maahan ja varustetaan älykkäällä di-
gitaalisella teknologialla. Taustalla ja 
muutoksen ajureina toimivat sähkö-
markkinalaki, EU:n ilmasto- ja energi-
astrategia sekä Suomen energia- ja il-
mastostrategia, jonka tavoitteena on 
nostaa uusiutuvien energialähteiden 
osuus Suomessa yli puoleen 2020-lu-
vulla.

Suomen sähkömarkkinoilla on me-
neillään suurin murros sitten Suomen 
sähköistymisen. Samalla ilmastonmuu-
toksen myötä yleistyneet sään ääri-il-
miöt haastavat perinteisen sähköver-
kon toiminnan ja luotettavuuden. Osa-
na murrosta tuemme asiakkaitamme 
ja olemme osaltamme varmistamassa 
suomalaisten sähkönsaantia innovatii-
visilla teknologioilla, joita esittelemme 
myös Verkosto-messuilla, myynti- ja 
markkinointijohtaja Matti Vaattovaara 
ABB:ltä sanoo.

Meneillään olevassa energiamur-
roksessa haasteita sähköverkolle tuo-
vat hajautettu tuotanto, sen jaksottai-
suus, energian varastointi, virtauksen 
monisuuntaisuus, liikenteen sähköis-
tyminen ja älykkäät kodit kysyntäjous-
toineen. Verkkoyhtiöt varustautuvat 
muutokseen automaation, älyn ja di-

giratkaisujen lisäämisellä verkkoon, 
jotta verkkoa voidaan operoida luo-
tettavasti ja taata sähkönjakelun kat-
kottomuus.

Verkosto-messuilla ABB esitteli di-
gitaalisia ratkaisuja, joilla voidaan 
täyttää sähkömarkkinalain jakeluver-
kolle asettamat toimitusvarmuuskri-
teerit ja vastata lisääntyvän hajaute-
tun energiantuotannon haasteisiin 
myös muilla keinoin kuin maakaape-
loinnilla, esimerkiksi lisäämällä ver-
kostoautomaatiota ja nostamalla ja-
keluverkon älykkyyttä. Esillä oli säh-
köverkon digitaalisia ratkaisuja, jot-
ka ovat todellisuutta jo tänään. ABB:n 
messuosastolla pääsi tutustumaan 
muun muassa digitaalisen sähköase-
man ratkaisuihin, kuten uuden suku-
polven suojareleisiin sekä keskitet-
tyyn suojaukseen. 

ABB esitteli messuilla digitaalisia ratkaisuja, joiden avulla sähköverkoista saadaan myrskyvarmoja. Kaapelinpuhallus on tekniikkalaji, osoitti Eltelin työnäytös.

Verkostotöissä käytettävät ajoneuvot ovat entistä tehokkaampia ja myös näyttävämpiä.

”ENERGIAVERKKOIHIN 
KUULUVAT TIETO- JA 
SÄHKÖVERKKOJEN 
LISÄKSI LÄMPÖ- JA 
KAASUVERKOT, JOTEN 
VERKOSTO-MESSUJEN 
SISÄLTÖ LAAJENEE 
VUONNA 2021 
MYÖS NÄIHIN 
JÄRJESTELMIIN.”

Phoenix Contactin asennustuotteet kiinnostivat monia.

Lumisena talvena helikopterit ovat verkostoasentajien apuna.
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Sähköliiton osastot mittelevät taas syksyllä paremmuudesta salibandys-

sä. Perinteinen, järjestyksessä jo viides säbäturnaus käydään Lahden 

Energiahallissa lauantaina 21. syyskuuta. Järjestäjänä toimii Lahden Säh-

köalantyöntekijät ry os. 059.

Turnauksessa otellaan vakuutusyhtiö Turvan lahjoittamasta palkintopo-

kaalista, johon Raahella on jo kaksi kiinnitystä turnauksen ensimmäisiltä 

vuosilta. Pokaalin saa omakseen Sähköliiton ammattiosasto, joka voittaa 

turnauksen kolmasti. Oululla ja Lahdella on pokaaliin yksi kiinnitys, ja uu-

det joukkueet ovat enemmän kuin tervetulleita pakkaa sekoittamaan. Viime 

vuonna turnaukseen osallistui seitsemän joukkuetta, kun isäntäosasto Lah-

ti marssitti kentälle kaksikin joukkuetta.

Nyt olisikin aika alkaa pohjustaa turnaukseen osallistumista ja säbäkunin-

kuuden kaappaamista! Kasaan tulisi saada joukkue, jossa on vähintään 

yksi maalivahti ja viisi kenttäpelaajaa. Pienet osastot voivat yhdistyä yh-

deksi joukkueeksi.

Ilmoittautumisia ottaa vastaan ja tiedusteluihin vastaa Anssi Salminen, 

puh. 040 966 6142 tai salminen.anssi@hotmail.com. Osallistumis-

maksu on 200 €/joukkue, ja se tulee maksaa 30. elokuuta mennessä Lahden 

osaston tilille FI48 5542 7140 0229 13. Kirjoita maksun saajaksi Lahden 

Sähköalantyöntekijät ry ja viitteeksi osastonne nimi. Maksuun sisältyy lou-

nas hallilla.

Turnaus alkaa kello 10 ja päättyy noin kello 18. Turnausta isännöi Sähköliit-

to, jonka järjestövakuutus kattaa pelit. 

Jo 48. kertaa järjestettävä Työväen Musiik-

kitapahtuma on julkistanut tukun esiin-

tyjiä, jotka nousevat lavalle nelipäiväisen 

festivaalin aikana. Tehtaan valoissa Valkea-

koskella UPM Tervasaaren paperitehtaan ja 

Myllysaaren museon pihamaalla esiintyvät 

muun muassa Atomirotta, Evelina, Elli-

noora, Funky Kingston feat. Pelle Miljoo-

na & Marjo Leinonen, Kalevauva.fi, Ruu-

sut, Pauliina Kokkonen, Ismo Alanko, 

Mokoma, Pyhimys, Pepe Willberg, Tuure 

Kilpeläinen & Kaihon Karavaani, Stam-

1na, Ricky-Tick Big Band & Julkinen Sana.

Viimeksi mainittu on ilmoittanut lopetta-

vansa toimintansa tämän vuoden lopus-

sa, joten nyt on oiva tilaisuus nähdä tämä 

21-henkinen suurkokoonpano vielä kerran 

lavalla.

Tapahtumassa on tänä vuonna vahvas-

ti esillä Big Band -musiikki, kun UMO 

Helsinki Jazz Orchestra esittää ainutlaa-

tuisen Työväenlaulu Jazz -konsertin, 

jossa tunnettuja työväenlauluja kuullaan 

jazz-versioiksi sovitettuina kapellimesta-

ri Ville Vannemaan johdolla. Solisteina 

kuullaan Vuokko Hovattaa, Jesse Kai-

kurantaa sekä Club for 5 -yhtyeestä tut-

tua Juha Viitalaa.

Työväen Musiikkitapahtuma järjestetään 

torstaista sunnuntaihin 25.–28. heinäkuu-

ta. Sähköliiton perinteiset Volttipäivät vie-

tetään tapahtuman yhteydessä lauantaina 

27. päivä. Päivän esiintyjiä ovat muun mu-

assa Ellinoora, Pepe Willberg ja Mokoma.

TMT:n taustalla toimii voittoa tavoittelema-

ton Työväen Musiikkitapahtuma ry, joka jär-

jestää lisäksi lavatansseja sekä heinäkuun 

alussa Kirjazz & Blues -tapahtuman Kirjas-

lammen tanssilavalla. 

TMT:SSÄ NÄYTTÄVÄ ESIINTYJÄKATTAUS

Kuvan kokoonpano voitti Sähköliiton säbäkuninkuuden viime syksynä. Nyt on aika koota joukkue ja hioa taktiikka, miten viimevuotinen 

kuninkuus kaapataan Lahdelta, puhumattakaan Raahesta, joka on saanut jo kaksi kiinnitystä palkintopokaaliin!

JOUKKUEET KOKOON OSASTOJEN VIIDENTEEN SÄBÄTURNAUKSEEN!
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KÄRKIMIES

Sain viime kesänä puhelinsoi-

ton, jossa minua pyydettiin 

mukaan uuteen kampanjaan. Sii-

hen kuulemma pyydettiin aktiiveja 

eri liitoista. Olin aikaisemmin osal-

listunut Sähköliiton järjestäjäkou-

lutukseen ja ollut muutenkin ak-

tiivisesti mukana liiton toiminnas-

sa. Jotain isoa oli tapahtumassa, ja 

syksyllä selviäisi tarkemmin, mis-

tä on kyse.

Ensimmäinen tapaaminen oli 

syyskuussa. Kokoonnuimme viikon-

lopuksi Tuusulaan, jossa puhuttiin 

paljon Suomessa ajetusta politii-

kasta ja siitä, miten tavallinen ri-

vikansalainen voi vaikuttaa itseään 

koskeviin asioihin. Olimme kaik-

ki samaa mieltä siitä, että nykyi-

nen suunta on huolestuttava. Tu-

loerot kasvavat, koulutuksesta tin-

gitään, lakko-oikeutta halutaan ra-

joittaa ja ammattiyhdistysliikettä 

demonisoidaan.

Olimme kaikki samoilla linjoil-

la poliittisten haasteiden suhteen. 

mutta ratkaisukin tuntui melko it-

sestään selvältä – äänestäminen 

eduskuntavaaleissa. Meitä oli Tuu-

sulassa kolmisenkymmentä osal-

listujaa. Meidän äänemme ei yksin 

muuttaisi politiikan suuntaa. Tar-

vitaan jotain suurta, jolla saadaan 

kansa liikkeelle. 

Puhuimme viikonlopun aika-

na paljon siitä, mitä vapaus meil-

le merkitsee. Osalle se merkitsi sa-

nanvapautta ja osalle vapautta olla 

oma itsensä. Joillekin vapautta oli 

se, että voi halutessaan muuttaa 

mieltään ja suuntaa elämässä. Mi-

nulle vapaus merkitsee muun mu-

assa vapautta ja mahdollisuutta 

vaikuttaa omiin työolosuhteisiin.

Monelle meistä vapauden vasta-

kohta oli se, että joku muu sanelee 

ja määrittelee työ- ja elämän olo-

suhteemme. Kampanjan nimi Va-

paiden valtakunta tuntui alkuun 

vähän vieraalta, mutta hetki het-

keltä se muuttui luonnollisemmak-

si. Haluamme valtakuntaamme li-

sää vapautta vaikuttaa asioihimme. 

Haluamme olla vapaita!

  

Muutoksen aikaansaamiseksi tarvi-

taan iso määrä äänestäjiä. Uskon, 

että ne, jotka viime vaaleissa ää-

nestivät aktiivisimmin, ovat myös 

huhtikuun vaaleissa vahvasti ää-

nessä. Pelkään, että viime vaaleis-

sa moni äänesti uskollisesti lemp-

paripuoluettaan tai -edustajaan-

sa ottamatta huomioon muuttunei-

ta tai harhaanjohtavia agendoja ja 

puolueohjelmia. 

Mielestäni yksi kampanjan tär-

keimmistä tavoitteista on herättää 

keskustelua ja kannustaa ihmisiä 

arvioimaan tuttujen ehdokkaiden 

arvomaailmat uudestaan. Toinen 

tärkeä tavoite on aktivoida heitä, 

jotka ovat vastoinkäymisistä passi-

voituneet. Ihmisiä, jotka eivät enää 

usko vaikuttavansa asioihin äänes-

tämällä. Innostamalla ihmisiä pu-

humaan pystymme tavoittamaan 

valtavan määrän äänestäjiä.

Kampanjan tavoitteet on ase-

tettu poikkeuksellisen korkeal-

le, ja siksi sitä lähdettiin toteut-

tamaan ennennäkemättömällä ta-

valla. Taustalla on isoja vaikutta-

jia ja kansainvälisissä kampanjois-

sakin käytetty koneisto. Tavoitteena 

ei ole mikään tietty vaalitulos, eikä 

kyseessä ole minkään puolueen 

oma vaalikampanja. Tavoitteena on 

herättää ihmisiä ajattelemaan ja 

äänestämään ajatuksella.

Kaikkien kampanjaan rekisteröi-

tyneiden tukijoiden ei tarvitse kier-

tää ovelta ovelle, seistä toreilla, 

vouhottaa somessa ja tyrkyttää it-

seään haastatteluihin. Suurin osa 

tukijoista antaa vain äänestyslupa-

uksen ja tuo kortensa kekoon ää-

nestämällä vaaleissa. He ovat yhtä 

tärkeitä kuin kampanja-aktiivit. 

Kaikille löytyy tehtävä, ja tärkeintä 

on olla mukana keskustelussa sekä 

äänestää oman asiansa puolesta 

huhtikuussa. 

  

Tuusulassa meitä oli kolmisenkym-

mentä äänestyslupauksen antanut-

ta. Lokakuussa Vapaiden valtakun-

nalla oli yli 500 tukijaa, ja mar-

raskuun alussa tuli tuhat täyteen. 

Joulukuun loppuun mennessä luku 

oli siitäkin tuplaantunut, ja tätä 

kirjoittaessani meitä on yli 7 000.

Kun tämä kirjoitukseni julkais-

taan, vaaleihin on 53 päivää jäljel-

lä. En osaa ennustaa, montako ää-

nestyslupausta on annettu, mut-

ta uskon määrän jatkavan räjäh-

dysmäistä kasvuaan. Vapaiden val-

takunta on otettu upeasti vastaan, 

ja uskon, että muutos on mahdolli-

nen, ellei jopa todennäköinen.

Käy sinäkin antamassa äänes-

tyslupauksesi osoitteessa www.va-

paidenvaltakunta.fi/tukijaksi ja liity 

osaksi kansanliikettä!

HENRI LINDEMAN

sähköasentaja, 

Vapaiden valtakunta -aktiivi

MIKSI VAPAIDEN VALTAKUNTA?

Katoille ja puihin kertyi keskitalven 

aikana mahtavia lumikuormia. 

Sähköyhtiöiden verkostoasentajat ovat 

paiskoneet ylitöitä jo koko vuoden 

edestä ja paikoitellen sähkökatkoksista 

ei tuntunut tulevan loppua ollenkaan. 

Tämän lumikattoisen, kevättä odottavan 

asumuksen kuvasi Hämeenkyrössä asuva 

Marita Nieminen, muutama vuosi sitten 

Sähköliiton jäsenrekisteristä eläköitynyt, 

valokuvausta, käsitöitä, tanssia ja 

lumitöitä harrastava virkeä rouva, jonka 

edesottamuksia entiset työtoverit pääsevät 

seuraamaan facebookin kautta.

KUUKAUDEN
KUVA
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 TEKSTI :  RIITTA KALLIO

 KUVAT:  SIMON LOMAN JA RIITTA KALLIO

Torniossa asuva 42-vuotias Jar-
mo Tiiro on ehtinyt olla töissä 
Outokummun aitojen sisäpuo-

lella jo 20 vuotta, josta viimeiset viisi 
vuotta suoraan kaivoksen palkkalistoil-
la. Aiemmin Tiiro paiski hommia eri 
urakoitsijoiden palkkalistoilla.

Nykyään miestä työllistää usein myös 
nuoremman tyttären, 10-vuotiaan Vii-
vin partioharrastus. Se tarkoitti viimei-
simmäksi sitä, että huoltovastaava Tii-
ro sai organisoida muutaman muun 
talkoolaisen kanssa Pohjois-Suomen 
suurtapahtuman Tornion ja Haaparan-
nan rajakaupunkeihin Torniojoen var-
relle.

Koulumajoituksien ja rautatiease-
man diskojärjestelyjen karaisema Tii-
ro saa hetken hengähtää ennen seuraa-
via haasteita.

– Näissä järjestelyissä oli oma mie-
lenkiintonsa saada kaikki palat loksah-
telemaan paikoilleen. Järjestelyt aloi-
tettiin jo 10 kuukautta sitten, mutta lop-

Partiotapahtuma Kakstahti 2019 
kokosi Tornioon helmikuun 
toisena viikonloppuna yli 
700 osallistujaa. Partiotahti 
järjestettiin pääosin 
talkoovoimin. Tehtäviä 
riitti niin muonituksissa, 
kuljetuksissa, majoituksissa, 
opastuksissa kuin 
tiedotuksessakin. Yhtenä 
keskeisenä huoltovastaavana 
hääri myös partiolaisen isä, 
työroolissaan Outokummun 
Kemin kaivoksella sähkö- 
ja automaatioasentajana 
työskentelevä Jarmo Tiiro.

purutistuksessakin riitti tekemistä. On-
neksi kaikki meni hyvin, mies huokai-
see.

TYÖSUOJELU- JA 
YMPÄRISTÖASIOITA
Tiiro toimii työpaikkansa sähköliitto-
laisten yhteyshenkilönä, aiemmin pää-
luottamusmiehenä ja myös työsuojelu-
asiamiehenä. Lisäksi hän on ollut jä-
senenä Sähköliiton työympäristöasiain 
johtokunnassa jo 14 vuotta, joista kaksi 
viimeistä vuotta sen varapuheenjohta-
jana ja viime syksyn edustajistosta läh-
tien puheenjohtajana.

– Johtokunta käsittelee kulloinkin 
ajankohtaisia työsuojelu- ja työympä-
ristöasioita. Viime aikoina meitä on as-
karruttanut erityisesti sosiaali- ja ter-
veysministeriössä uudistettavana oleva 
asetus työvälineiden turvallisesta käy-
töstä ja tarkastamisesta.

Arviolta loppuvuodesta valmistuvaa 
asetusta on valmisteltu työryhmässä, 

Työympäristöasiain johtokunta  

kokoontuu säännöllisesti pohtimaan 

sähköalojen ajankohtaisia  

työympäristö ja -suojeluasioita 

Jarmo Tiiron johdolla.

PARTIOLEIRIN HUOLTOJOUKOISSA
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Jarmo Tiiron hyviä hermoja tarvittiin  

partiotapahtuman huoltojärjestelyjen  

organisoinnissa.

jossa on eri toimijoiden edustus. Myös 
rakennusalalla vaikuttavat ammattilii-
tot ovat valmistelussa mukana. Asetuk-
sella säädetään työvälineiden käytön li-
säksi myös vaaroilta suojautumisesta, 
nostotyöstä ja työvälineiden tarkasta-
misvelvoitteista.

PARAKKIEN 
PALOTURVALLISUUS-
MÄÄRÄYKSIIN PARANNUSTA
– Sähköliiton esityksenä olemme esi-
merkiksi ajaneet parakkien paloturval-
lisuuden parantamista koskevaa esi-
tystä, joka nykyään on suosituksena. 
Parakkien ikkunakalterit ovat olleet 
yleensä pulteilla kiinnitetty. Jotta ik-
kunoita voisi käyttää hätäpoistumistie-
nä, kalterit pitää kiinnittää sisäpuolelta 
nopeasti avattavilla sokilla, Jarmo Tiiro 
selventää.

Hän huomauttaa, että työsuojeluasiat 
ovat poikkeuksetta pitkäjänteisen työn 
takana.

– Yksinkertaisetkin ratkaisut etene-
vät byrokratiassa hitaasti eikä pikavoit-
toja ole tarjolla.

TYÖYMPÄRISTÖ SYVÄLLÄ
Jarmo Tiiro työsarka kattaa Kemin kai-
voksen kaikki sähkötyöt valaistuksesta 
ajoneuvosähköistyksiin ja korkeajänni-
tetöihin asti.

Ruostumattoman teräksen raaka-ai-
neena käytettyä kromiittia louhitaan 
Keminmaalla sijaitsevasta kaivokses-
ta. Kaivoksessa työskentelevät ovat alt-
tiina monille näkyville vaaroille mutta 
myös näkymättömille. Kuiluissa saat-
taa olla asbestia ja häkää sekä myös ra-
dioaktiivista säteilyä.

– Työmailla olevat mittalaitteet-
kin säteilevät, joten pitoisuuksia pi-
tää säännöllisesti mitata, ettei altistu-
ta liian suurille säteilymäärille. Rado-
nia meilläpäin ei onneksi maaperässä 
esiinny lainkaan, Jarmo Tiiro summai-
lee. 

PARTIOLEIRIN HUOLTOJOUKOISSA
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HELMIRISTIKKO

Lähetä vastauksesi 8.3. 2019 mennessä: Sähköliitto, Vasama-lehti, PL 747, 33101 Tampere. Oikein vastanneiden kesken arvomme yllätyspalkinnon.

Nimi:

Osoite:



Veikkaus Oy:n yrityskohtainen 

työehtosopimus on hyväksytty 

neuvotteluosapuolten hallinnoissa 

tammikuun puolivälissä. Työnteki-

jäpuolta sopimuksessa edustavat 

Sähköliitto ja Palvelualojen am-

mattiliitto PAM, työnantajapuolta 

Palvelualojen työnantajat Palta ry.

Sopimus koskee noin tuhat-

ta työntekijää ja sitä kautta sataa 

sähköliittolaista asennus- ja kor-

jaushuoltoedustajaa.

Sopimuskausi alkoi tammikuun 

alusta ja kestää 13 kuukautta 

tammikuun 2020 loppuun saakka.

Henkilökohtaisia palkkoja ko-

rotetaan maaliskuun 2019 alus-

ta lukien 1,4 prosenttia, ja palk-

kataulukoihin tulee 1,5 prosentin 

korotus. Sopimuspalkkaisia säh-

köliittolaisia koskee 1,4 prosentin 

palkankorotus, ja lisäksi heidän 

palkkaansa nostetaan yrityskohtai-

sella erällä.

– Pääsimme työnantajan edus-

tajien kanssa hyvässä yhteisym-

märryksessä sopimukseen, jonka 

mukaan 0,3 prosentin yrityskoh-

tainen erä jaetaan yleiskorotuk-

sena tasan kaikille työntekijöille, 

kertoo sähköliittolainen pääluotta-

musmies Pasi Kaijansinkko. 

Veikkauksen eli Sähköliiton so-

pimusalan 021 työehtosopimus on 

pian luettavissa liiton nettisivuilla. 

Veikkaus ilmoitti tammikuun lo-

pulla aloittavansa yhteistoiminta-

neuvottelut, joiden se arvioi joh-

tavan noin 400 henkilön irtisano-

miseen. Neuvottelut eivät koske 

myyntipaikkapalveluiden asennus- 

ja korjaushuoltoedustajia. Yrityk-

sellä on kaikkiaan noin kaksituhat-

ta työntekijää, joista yt:iden piiris-

sä on 1 300.

– Edellytämme yritykseltä vas-

tuullisia yt-neuvotteluja. Työnteki-

jäpuoli on jo osoittanut oman vas-

tuullisuutensa yleisen linjan mu-

kaisissa TES-neuvotteluissa, sa-

noo Sähköliiton työehtoasiantunti-

ja Mikko Korpinen.

Nykymuotoinen Veikkaus Oy 

syntyi, kun Veikkaus, Raha-auto-

maattiyhdistys ja Fintoto yhdistyi-

vät yli kaksi vuotta sitten.

VEIKKAUS OY:LLE 
13 KUUKAUDEN 
TES 

Pohjoismaisten sähköliittojen yh-

teistyöjärjestö NEF (Nordisk El 

Federation) järjesti tammikuun lo-

pulla kongressin Norjan Lilleham-

merissa. 

NEF:n jäsenliitot tekevät yh-

teistyötä sähköalaan liittyvissä ky-

symyksissä. Liitoilla on yhteensä 

noin 150 000 jäsentä pohjoismais-

sa. Suomea edustivat puheenjohtaja 

Sauli Väntti, varapuheenjohtaja Han-

nu Luukkonen, vastaava sopimusasi-

antuntija Jari Ollila ja vastaava jär-

NEF POHTI AMMATILLISTA OSAAMISTA
jestöasiantuntija Reijo Salmi. Kon-

gressissa tarkasteltiin raportit men-

neestä toiminnasta ja suunniteltiin 

tulevaisuutta.

Sähköala muuttuu nopeasti. Digi-

talisaatio muuttaa asennustapoja ja 

työn tekemistä. Kongressi näki sen 

vuoksi tärkeänä varautua ammatil-

lisen osaamisen muutoksiin. Tähän 

tulevaisuuden pohtimiseen toivottiin 

myös työnantajia mukaan. 

Kongressi sujui tulkattuna. Kuulokkeet korvilla myös Sähköliiton edustajat, vasemmalta Reijo Salmi, Sauli Väntti ja Hannu Luukkonen. 

KUVA: JARI OLLILA
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Jäsenrekisterin puhelinpäivystys numerossa 03 252 0400 ma, ke ja pe 9–15, ti ja to suljettu

Postitusosoite: Sähköliitto, Jäsenrekisteri, PL 747, 33101 Tampere

Lisätietoa: www.sahkoliitto.fi ja jasenrekisteri@sahkoliitto.fiJÄSENPALVELUT 



ILMOITA JÄSEN-
MAKSUVAPAUTUSAJAT
Helmikuun alussa Sähköliiton jäsenille 

lähti jälleen kysely jäsenmaksuista ja jä-

senmaksuvapautuksista koskien vuoden 

2018 ensimmäistä puoliskoa. 

Mikäli työnantaja perii jäsenmak-

sun palkastasi, tarkistathan, että ay-jä-

senmaksun perintä näkyy palkkalaskel-

massasi. Jos perintä näkyy mutta sinul-

le on tullut kysely jäsenmaksuista, lähe-

tä kyseisen ajan palkkaselvitys jäsenpal-

veluihin. Jos jäsenmaksuperintä ei näy, 

voit pyytää jäsenpalveluista jäsenmaksu-

viitteen, jolla voit itse suorittaa puuttu-

van maksun.

Lähetetyn kyselyn saajina on myös 

runsaasti jäseniä, joille voidaan heidän 

oman ilmoituksensa perusteella myön-

tää jäsenmaksuvapautus. Se myönnetään 

esimerkiksi Kelan maksaman sairauspäi-

värahan, työttömyyspäivärahan, toimeen-

tulotuen, äitiys-, isyys- ja vanhempain-

rahan, vakuutusyhtiön maksaman saira-

us-, tapaturma- tai kuntoutuspäivärahan, 

opiskelun tai armeijan vuoksi.

Huomaathan, että Kela, vakuutusyh-

tiöt, Puolustusvoimat tai oppilaitokset ei-

vät ilmoittele liittoon jäsenmaksuvapau-

tukseen oikeuttavia aikoja, vaan ne tulee 

ilmoittaa itse! Näin jäsenyytesi pysyy au-

kottomana. 

Jäsenmaksuvapautus kannattaa teh-

dä puolen vuoden välein, jos on kysymys 

esimerkiksi Kelan työttömyyspäivärahas-

ta tai pitkään jatkuneesta sairauspäivära-

hasta. Näin tiedot pysyvät ajan tasalla.

Vakuutuslaitokset eivät myöskään lä-

hetä vanhuus- tai työkyvyttömyyseläke-

päätöksiä liittoon, vaan ne tulee toimit-

taa itse. Eläkepäätöksen saavuttua sopi-

musalajäsenyys muutetaan eläkeläisjä-

senyydeksi. Tällöin ei enää synny jäsen-

maksuvelvoitetta.

Ohesta löydät lomakkeen, jolla voit il-

moittaa mahdollisen jäsenmaksuvapau-

tuksen. Voit myös lähettää sähköpos-

tia osoitteeseen jasenrekisteri@sahkoliit-

to.fi ja ilmoittaa jäsenmaksuvapautuksen 

syyn ja ajan. Omia tietojasi voit tarkastel-

la osoitteessa www.sahkoliitto.fi > Liiton 

muut verkkopalvelut > Jäsenrekisteri. 

Sinne kirjautumalla (ohjeet tulevat 

näkyviin kirjautumissivulla) näet kaik-

ki omat tietosi. Verkkopalvelussa voit 

maksaa jäsenmaksuja, ilmoittaa jäsen-

maksuvapautuksia, tehdä yhteystietojen 

muutoksia tai lähettää jäsenpalveluun 

mieltäsi painavia kysymyksiä erilaisista 

jäsenyysasioista.

Lomakenumero PHo/17.10.17

JÄSENMAKSUVAPAIDEN
ILMOITTAMINEN

Sääntöjen mukaan jäsenmaksu maksetaan päätoimen veronalaisesta palkasta ja työttömyyskassan
maksamista etuuksista. Jäsenmaksuista vapautumisajat on jäsenen itse selvitettävä Sähköliiton
jäsenrekisteriin.

Jos et ole vielä selvittänyt vuoden aikana olleita jäsenmaksusta vapautumisaikoja ja niiden syitä, voit tehdä sen
tällä lomakkeella. Hoida jatkossakin jäsenmaksuvapaiden ilmoitukset säännöllisesti 2-4 kertaa vuodessa.

Lähetä ilmoituksesi Sähköliittoon alareunassa olevalla osoitteella.

Henkilötiedot Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus

Puhelin Matkapuhelin Sähköposti

JÄSENMAKSUVAPAIDEN SYY JA VAPAUTUMISAIKA
Alkamispäivämäärä Päättymispäivämäärä

Työttömyysturvan peruspäiväraha/työmarkkinatuki 500 kassapäivän
jälkeen tai ennen liiton työttömyyskassan päivärahaoikeutta

Kelan/vakuutusyhtiön sairauspäiväraha

Vakuutusyhtiön tapaturmapäiväraha

Kelan/vakuutusyhtiön kuntoutusraha

Äitiys-/isyyspäiväraha

Vanhempainraha

Hoitovapaa/kotihoidontuki

Omaishoitaja

Palkaton virkavapaa/oma loma

Asevelvollisuus

Opiskelu

Toimita erikseen oppilaitoksen todistus opiskeluajasta, selvitä myös
palkaton loma-aika ja muista hoitaa jäsenmaksu loma-ajan
palkkatulosta (oppilasjäseniltä emme tarvitse erillistä selvitystä)

Kuntoutustuki/määräaikainen eläke
Merkitse aika ja toimita kopio eläkepäätöksestä

Toistaiseksi maksettava pysyvä eläke
Toimita kopio päätöksestä, niin siirrämme sinut eläkeläisjäseneksi

Muu syy,
mikä

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS
Päiväys Allekirjoitus

Osoite
PL 747 (Aleksanterinkatu 15)
33101 Tampere

Puhelin
03 252 0400

www.sahkoliitto.fi

FI53 5731 7920 0237 37 OKOYFIHH

SAK:n liittojen jäsenille tarkoitet-

tu jäsenetu Nordic Choice Ho-

tels -ketjun hotelleissa jatkuu myös 

tänä vuonna. Ketjulla on Suomessa 

kaksi Clarion-hotellia ja lisäksi hotel-

leja Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa 

ja Baltian maissa.

Sähköliiton jäsenenä sinun kan-

nattaa varata majoituksesi liiton net-

tisivuilta löytyvästä linkistä, jolloin 

saat jopa 15 prosentin alennuksen 

normaalihinnasta. Alennus on Suo-

messa voimassa kaikkina päivinä ja 

Pohjoismaissa viikonloppumajoituk-

sista (pe, la, su).

Majoitus maksetaan hotellissa. 

www.sahkoliitto.fi > Edut ja palvelut 

> Monipuoliset matkailuedut

NCH-ETU JATKUU

Oheinen lomake sähköisenä: www.sahkoliitto.fi > Lomakkeet

Clarion Hotel Helsingin aulasta on merelliset näkymät.
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Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö TYJ:hin kuuluvat kaikki  
Suomen 26 työttömyyskassaa, joissa on lähes kaksi miljoonaa 
jäsentä. 70 vuoden ikään ehtineen yhteisjärjestön juhlasemi-
naarissa helmikuun alussa nimekkäät puhujat valottivat  
työelämän ja työttömyysturvan muutoksia aivan vastakkaisis-
takin vinkkeleistä. 

 TEKSTI :  MINNA JÄRVENPÄÄ

70-VUOTIAS TYJ TARJOSI USEITA NÄKÖKULMIA

MIHIN MENET, 
TYÖTTÖMYYS-
TURVA?

HEIKKI ERVASTIN TEESIT

• Työttömät ovat heterogeeninen joukko, joita ei yhdistä  
muu kuin se, että he ovat työttömiä. Työttömistä on  
luotu yleistävä karkea kuva.

• 1990-luvulta lähtien työttömyyttä on alettu ajatella häiriönä  
työvoiman tarjonnassa, ei kysynnässä, jolloin myös näkemys  
työttömien käyttäytymisestä muuttui.

• Bruttokansantuotteen ja työttömyyden käyrät ovat peilikuvat. Suurin  
syy parantuneeseen työllisyystilanteeseen on vihdoin kääntynyt suhdanne.

• Irtisanomissuojan romuttaminen ei Euroopassa ole parantanut työllisyyttä, 
ainoastaan lisännyt määräaikaisia työsuhteita.

• Korkeampi työttömyysturva ei ole sidoksissa korkeampaan työttömyyteen: 
työttömien määrä ei ala automaattisesti kasvaa, jos työttömyysturva  
kasvaa. 

• Keskeisin työttömän hyvinvointia alentava tekijä on toimeentulon heikke-
neminen. Työttömän ja töissä olevan kokemukset hyvinvoinnistaan,  
terveydestään ja yksinäisyydestä olisivat yhteneväiset, jos heidän  
taloudellinen tilanteensa olisi samanlainen. Ihminen voi elää ilman  
työtä, mutta se ei ole kovin hauskaa ilman rahaa.

• Tammikuussa 2018 kolmasosa työttömistä sai ansiosidonnaista  
työttömyysturvaa.

• Työttömyysturvan reaaliarvo on laskenut.
• Asennetutkimukset eivät tue väitteitä työttömien työmotivaation  

puutteesta. Tämä kyseenalaistaa kannustin- ja sanktiopolitiikan.  
Lisäksi sanktioiden käyttäminen on tehotonta silloin, kun  
työpaikkoja on vähän tarjolla.

   Ervasti on sosiaalipolitiikan 
   professori Turun yliopistossa

NIINA JUSSILAN TEESIT

• Nykyinen työttömyysturvajärjestelmä on tilkuista koottu.  

Kun yhden paikkaa vaihtaa, se vaikuttaa kaikkiin muihin.

• Koska työttömyyskassat toimivat eri aloilla, muutokset vaikuttaisivat  

toisiin enemmän kuin toisiin.

• Ansioturvan saajista 40 prosenttia on enintään kolme kuukautta  

työttömänä. Ansioturvan saajien määrän lasku alkaa tasaantua kuuden 

kuukauden työttömyyden jälkeen.

• Sovitellun päivärahan maksaminen on lisääntynyt huomattavasti viimeisen 

vuoden aikana. Miten tähän vaikuttavat tarjolla olevat osa-aikatyöt, entä 

aktiivimalli? Tutkimus on tekeillä, ja keväämmällä saadaan tuloksia.

• Kassan jäseneksi liittymiselle ei ole erityisiä esteitä muissa kuin matalan 

ansiotason töissä, joissa kuukausiansio jää noin tuhanteen euroon.

• Järjestelmää yksinkertaistaisi, jos työttömyyskassat maksaisivat jäsenilleen 

kaikki työttömyysetuudet ja Kela niille, jotka eivät ole kassojen jäseniä.

• Koska työ ei ole enää niin vahvasti sidoksissa aikaan ja paikkaan,  

aktiivimallin mukaista työssäoloehtoa voitaisiin tarkastella ansaitun  

palkan perusteella.

• On keskusteltu siitäkin, että kassat auttaisivat jäseniään  

työllistymisessä.

• Joissakin kassoissa on niin vähän työttömiä jäseniä,  

että niille tulee hankaluuksia hoitaa tehtäviään.

   Jussila on Työttömyyskassojen 
   Yhteisjärjestön toiminnanjohtaja

PAULA LEHTOMÄEN TEESIT

• Toimi-hankkeen seurantaryhmässä on yhteis- 

ymmärrys useasta asiasta mutta ei kaikesta.  

Yhteisesti tunnustettuja tulevan sosiaaliturvan  

peruspilareita ovat esimerkiksi velvoite pitää huolta  

ihmisistä, osallisuuden ja osaamisen kehittäminen  

sekä selkeämmän järjestelmän tarve.

• Tärkeä periaate on siirtyä kielteisestä mahdollistavaan,  

rankaisevasta kannustavaan.

• Palveluiden ja etuuksien on soitettava samoista nuoteista, 

toimittava yhteen.

• Työ jakautuu tulevaisuudessa entistä enemmän ihmisen ja 

koneen välillä. Kone ei kuitenkaan osaa olla ihmisen kanssa, 

ja nämä työtehtävät säilyvät pisimpään.

• Talouskasvu ei enää tarkoita työn kasvua.

• Jos perinteisempää työtä ei enää riitä kaikille, miten  

kiinnitymme yhteiskuntaan, jossa perinteinen työ on  

tärkein keino kiinnittyä siihen?

• Nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä on syntynyt aivan  

erilaisten tarpeiden aikana.

Lehtomäki on valtiosihteeri ja perusturvan  
uudistamiseen tähtäävän Toimi-hankkeen  
puheenjohtaja

KUVA: VALTIONEUVOSTON KANSILIA

KUVA: VEIKKO SOMERPURO

KUVA: TYJ

KUVA: TURUN YLIOPISTO

ROOPE UUSITALON TEESIT

• Työelämä on muuttunut yllättävän vähän viimeisten  

40 vuoden aikana.

• Kymmenen vuoden kuluttua suurin osa meistä lähtee 

aamulla töihin ja tekee samaa kuin nyt.

• Yli 40 prosenttia ihmisistä on ollut koko työuransa lähes 

samanlaisessa ammatissa.

• Nykyisen työsuhteen kesto on ollut 8–9 vuotta.

• Riski menettää työpaikkansa on suunnilleen yhtä suuri 

kuin vuonna 1965.

• Työsuhteiden muuttuminen pätkätöiksi ei näy vielä 

 esimerkiksi Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksessa.

• Vaikka tilastojen valossa epävarmuuteen ei ole syytä,  

ihmiset voivat silti tuntea sitä.

Uusitalo on julkistalouden professori 
Helsingin yliopistossa ja Valtion 
taloudellisessa tutkimuskeskuksessa



 VA S A M A  2  /  2 0 1 9   17

TYÖTTÖMYYSKASSA Puhelinpäivystys maanantaina ja keskiviikkona klo 9.00–15.00, perjantaina klo 9.00–12.00, puh. 03 252 0300. 

Asiakaspalvelu avoinna ma klo 9–15, muina arkipäivinä ajanvarauksella. 

Hakemusten postitusosoite: Sähköalojen työttömyyskassa, PL 774, 33101 TAMPERE 

Lisätietoa: www.sahkoliitto.fi/tyottomyyskassa ja ttkassa@sahkoliitto.fi

Aktiivimallin aktiivisuusedellytyk-

sen täyttämiseksi on tullut yksi 

uusi mahdollisuus, ja toinen lisäys 

on luvassa huhtikuun alussa. 

Suorititko viime vuonna sivutoi-

misia opintoja esimerkiksi kielikurs-

silla tai avoimessa yliopistossa? Ne 

voidaan lukea aktiivisuusedellytyk-

seen, jos edellytyksen seurantajak-

sosi päättyy tämän vuoden puolel-

la. Tämä perustuu siihen, että vuo-

denvaihteesta lähtien lyhytkestoiset 

ja sivutoimiset opinnot ovat alkaneet 

kerryttää aktiivisuusedellytystä ja vii-

meksi mainitut otetaan huomioon, 

jos tarkastelujakso päättyi joulu-

kuun viimeisenä päivänä tai sen jäl-

Ilmoittaudu TE-toimistoon työnhaki-

jaksi täyttämällä sähköinen ilmoit-

tautumislomake osoitteessa www.te-

palvelut.fi viimeistään ensimmäise-

nä työttömyyspäivänäsi. Oikeutesi 

työttömyysetuuksiin alkaa aikaisin-

taan ilmoittautumispäivästä lukien.

NÄIN HAET 

ANSIOPÄIVÄRAHAA

Lähetä hakemus ja liitteet työttö-

myyskassan sähköisessä asiointi-

palvelussa. Löydät sen osoittees-

ta www.sahkoliitto.fi/tyottomyyskas-

sa. Voit lähettää hakemuksen ja liit-

teet myös postitse osoitteeseen Säh-

köalojen työttömyyskassa, PL 774, 

33101 Tampere.

TARKASTA HAKEMUKSESI 

JA SEN LIITTEET

Jotta hakemusten käsittely olisi 

mahdollisimman nopeaa, täytä ha-

kemuksesi huolellisesti ja muista 

tarkistaa se ja liitteet.

LIITÄ HAKEMUKSEESI 

SEURAAVAT DOKUMENTIT:

Palkanlaskijan tai työnanta-

jan tekemä palkkatodistus vä-

hintään työttömyyttä edeltä-

neeltä 26 työssäoloviikolta. 

Todistuksessa pitää näkyä en-

nakonpidätyksen alainen tulo 

sekä siihen sisältyvä lomaraha 

ja korvaus.

Jäljennös irtisanomis- tai lo-

mautusilmoituksesta.

Jäljennös työsopimuksesta.

Mikäli saat eläkettä, 

liitä mukaan myös:

Jäljennös 

eläkepäätöksestä.

Mikäli sinulla on sivutoimista yritys-

toimintaa, liitä mukaan: 

Jäljennös viimeksi vahviste-

tusta verotuksestasi.

Mikäli olet ollut ennen työttömyyttä 

armeijassa tai opiskelemassa:

Opiskelutodistus tai 

todistus armeijasta.

VEROTUS

Työttömyyskassa saa verotiedot suo-

raan verottajalta aina vuoden alus-

sa. Palkkaa varten annetun verokor-

tin ennakonpidätysprosenttia korote-

taan vähintään 25 prosenttiin ansio-

päivärahaa maksettaessa.

Voit halutessasi tilata verottajal-

ta muutosverokortin etuutta varten. 

Ansiopäivärahan ennakonpidätys 

tehdään silloin verokortin mukaises-

ti ilman prosentin korottamista.

Jos verottaja lähettää sähköisen 

muutosverokortin kassaan, sitä ei 

tarvita enää hakemuksesi liitteeksi.

Jos joudut työttömäksi tai lomautetuksi

X

X

X

X

X

X

Esimerkiksi kielikurssin tai avoimen 

yliopiston opintojen suorittaminen 

viime vuonna otetaan huomioon 

tämän vuoden aktiivisuusedellytyksen 

kerryttämistä arvioitaessa. Edellytys 

on, että seurantajakso päättyy tämän 

vuoden puolella.

Mitä uutta aktiivimallissa?
keen. Lyhytkestoisia opintoja on voi-

nut aloittaa vasta viime vuoden vii-

meisestä päivästä lukien, joten nii-

tä ei ole voinut kertyä viime vuoden 

aikana.

Jotta aktiivisuusedellytys kertyisi, 

muista mainita sivutoimisista opin-

noistasi ansiopäivärahahakemukses-

sasi. Työttömyyskassasi saattaa saa-

da tiedon niistä myös TE-toimistos-

ta, mutta varminta on mainita niistä 

aina myös hakemuksessa.

TE-toimistot eivät ole ehkä saa-

neet tietoa varsinkaan pienimuo-

toisista viime vuonna suoritetuis-

ta opinnoista. Ilmoittamalla opin-

noistasi itse varmistat, että ne ote-

taan huomioon aktiivisuusedellytyk-

sen kerryttäjinä.

AKTIIVISUUDEN KERTYMIS-

AIKATAULU AIHEUTTAA 

VÄÄRINKÄSITYKSIÄ

Työttömyysturvan aktiivisuusedelly-

tyksen kerryttämiseen tulee toinen-

kin uusi mahdollisuus. Huhtikuun 

alusta lähtien edellytyksen voi täyt-

tää myös osassa kuntien, ammat-

tiliittojen, järjestöjen ja työnantaji-

en järjestämää työllistymistä tukevaa 

toimintaa.

Muutos tulee kuitenkin voimaan 

siten, että uudet toiminnan muodot 

kerryttävät aktiivisuutta vasta, kun 

aktiivisuuden tarkastelujakso alkaa 

huhtikuun alusta tai sen jälkeen.

Jos kolme kuukautta kestävä tar-

kastelujaksosi alkaa maaliskuun lo-

pussa ja päättyy kesäkuun lopussa, 

uusi työllistymistä tukeva, esimerkik-

si ammattiliiton järjestämä toimin-

ta kerryttää aktiivisuutta vasta hei-

näkuussa.

Muutoksen voimaantulotapa on 

omiaan aiheuttamaan väärinkäsityk-

siä työttömyysturvan saajissa. Tätä 

on kritisoinut myös Työttömyyskas-

sojen Yhteisjärjestö TYJ. Moni voi 

osallistua huhtikuussa palveluun sii-

nä käsityksessä, että se täyttää ak-

tiivisuusedellytyksen, ja huomaakin, 

että päiväraha leikkautuu joka tapa-

uksessa.

TYJ muistuttaa, että asetusversi-

ossa, josta sosiaali- ja terveysminis-

teriö pyysi lausuntoa ennen asetuk-

sen antamista, oli erilainen voimaan-

tulosäännös. Siinä uudet toiminnan 

muodot olisivat kerryttäneet aktiivi-

suutta, jos tarkastelujakso päättyy 

muutoksen voimaantulon jälkeen. 

Tällöin muutos olisi tullut voimaan 

käytännössä heti.

Tiedotamme myöhemmin, mikä-

li Sähköliitto järjestää sellaista työl-

listymistä tukevaa toimintaa, johon 

osallistumisen voidaan katsoa täyttä-

vän aktiivisuusedellytyksen.  

”ILMOITTAMALLA OPINNOISTASI  
ITSE VARMISTAT, ETTÄ NE  
OTETAAN HUOMIOON  
AKTIIVISUUSEDELLYTYKSEN  
KERRYTTÄJINÄ.”
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KURSSIT

ALUEELLISET SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖ-
ASENNUSALAN KURSSIT OULUSSA
Nämä kurssit on tarkoitettu kaikille sähköistys- ja sähköasennusalan jäsenille Pohjois-Suo-

messa.

URAKKAMÄÄRÄYKSET-KURSSI
9.–10.3.2019 Sokos Hotel Arina, Oulu Hakuaika päättyy 22.2.2019

URAKKALASKENTA-KURSSI
30.–31.3.2019 Sokos Hotel Arina, Oulu Hakuaika päättyy 15.3.2019

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 kor-

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

SÄHKÖLIITON ALUEELLISET 
NUORISOTAPAHTUMAT
Lähde sinäkin mukaan nuorille Sähköliittolaisille tarkoitettuun alueelliseen nuorisotapah-

tumaan!

Tilaisuuksissa tutustutaan Sähköliiton ja alueen ammattiosaston toimintaan 

mm. järjestämistyön kannalta sekä Vapaiden valtakunta -kampanjaan.

Perjantai-ilta vietetään rennon yhdessäolon merkeissä.

8.–9.3.2019 Scandic Jyväskylä City, Jyväskylä hakuaika päättyy 22.2.2019

26.–27.4.2019 Scandic Lappeenranta City, Lappeenranta hakuaika päättyy 12.4.2019

4.–5.10.2019 Scandic Kemi,Kemi hakuaika päättyy 20.9.2019

Tapahtumat alkavat perjantaina noin klo 17.00 ja päättyvät lauantaina noin klo 12.00.

Sähköliitto korvaa matkakulut kotipaikkaasi lähinnä olevaan tapahtumaan, ohjelmaan mer-

kityt aktiviteetit, tarjottavat ruokailut ja tarvittaessa majoituksen 2 hh huoneissa.

Ilmoittaudu mukaan hakuaikoja noudattaen tarja.toppari@sahkoliitto.fi tai 050 409 8469.

VALTAKUNNALLISET TEOLLISUUS- JA 
ERITYISALOJEN AJANKOHTAISPÄIVÄT
6.–7.4.2019, Radisson Blu Seaside ja Silja Europa
Koulutus on tarkoitettu kaikille teollisuuden- ja erityisalojen sopimusalajäsenille 

(sopimusalat 011 – 023).

KURSSIN TEEMOINA OVAT

• Sähköliiton teollisuuden sopimusalojen nykytila ja tulevaisuus

• sopimusalakohtaiset erityiskysymykset

• muut ajankohtaisasiat

Koulutus räätälöidään osallistujien sopimusalojen mukaisesti. Kouluttajina toimivat liiton 

asiantuntijat. Tervetuloa keskustelemaan sopimusalasi muutoksista ja oppimaan uutta!

Koulutuksen alkuosa järjestetään lauantaina klo 10 alkaen Radisson Blu Seasidessa (Hel-

singissä), josta siirrytään jatkamaan Silja Europalle. Sunnuntaina aamupäivällä on aikaa 

käydä tekemässä ostoksia Tallinnassa ja koulutus jatkuu taas iltapäivällä. Laiva saapuu 

Helsinkiin klo 16.

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 4.3. mennessä tarja.toppari@sahkoliitto.fi tai 050 409 

8469. Sähköliitto maksaa kurssin aikana majoituksen (2hh), ohjelmaan merkityt ruokailut 

sekä matkakulut, mikäli niitä syntyy. Matkakulut korvataan julkisten kulkuneuvojen takso-

jen mukaan tai oman auton käytöstä 0,23 €/km.

TYÖSUOJELUN PERUSKURSSI
11.–15.3.2019 Kiljavan opisto, Nurmijärvi
KURSSIN TAVOITE

Selvittää työsuojeluun liittyvät perustiedot ja perehtyä toimintaa ohjaaviin säädöksiin. 

Kurssilla tutustutaan työsuojeluorganisaatioon sekä työsuojeluhenkilöstön tehtäviin ja roo-

leihin. Kurssilla saadaan perustiedot myös työn ja terveyden vuorovaikutuksesta sekä työ-

hön liittyvistä kuormitustekijöistä.

AVAINSISÄLTÖJÄ OVAT

• työsuojelun peruskäsitteet, toiminta-alueet, tavoitteet ja työhyvinvoinnin merkitys

• työsuojelutehtävissä toimivien ihmisten tehtävät, oikeudet ja velvollisuudet

• työsuojelua säätelevän lainsäädännön pääperiaatteet

• ennakoiva työsuojelutoiminta ja vaarojen arviointi

• tapaturma-ajattelu ja jälkivalvonta

• toimialakohtaiset yhteistoimintasopimukset

• työn ja työympäristön kuormitustekijät

• työsuojelutoiminnan kehittäminen

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

ja ja harjoituksia.

Työnantaja maksaa palkan/ansionmenetyskorvauksen (työehtosopimuksen mukaan) kurs-

sin ajalta sekä ateriakorvauksen opistolle tai liitto maksaa kurssilaiselle opintostipendin. 

Liitto maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus (2 hh), opetus ja jaettava materiaa-

li sekä matkakulut, vain mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen 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.

Kurssihakemuslomakkeen löydät Sähköliiton kotisivuilta kohdasta ”lomakkeet”. Lähetä 

hakemuslomake osoitteella: Sähköliitto, PL 747, 33101 Tampere tai tarja.toppari@sah-

koliitto.fi.

LUOTTAMUSMIESTEN PERUSKURSSI
1.–5.4.2019 Kuopio
KURSSIN KOHDERYHMÄ

Kurssi on tarkoitettu uusille luottamusmiehille, varaluottamusmiehille, teollisuuden yh-

teyshenkilöille sekä ammattiosastojen puheenjohtajille. Kurssi soveltuu peruskoulutuk-

seksi myös kaikille, joita kiinnostaa työnantajien ja työntekijöiden yhteistoiminnan pa-

rantaminen työntekijöitten oikeuksia kehittämällä.

KURSSIN TAVOITE

on aloittaa luottamusmiehen perustaitojen ja -tietojen oppiminen. Tavoitteena on myös, 

että tehtäväkokonaisuuden ymmärtäminen ja oikeuksien tiedostaminen auttavat selviyty-

mistä työpaikalla.

AVAINSISÄLTÖJÄ OVAT

• luottamusmiehen perustehtävät ja verkostot

• luottamusmieheksi kehittyminen

• luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet

• työoikeuden perusteet

• neuvottelutoiminnan perusteet

• yhteistoimintamenettely

• luottamusmiehen ja jäsenistön luottamus

• 

Työnantaja maksaa palkan/ansionmenetyskorvauksen (työehtosopimuksen mukaan) kurs-

sin ajalta sekä ateriakorvauksen opistolle, tai liitto maksaa kurssilaiselle opintostipen-

din. Liitto maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus (2 hh), opetus ja jaettava ma-

teriaali sekä matkakulut, vain mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen mu-

kaan tai omaa autoa käytettäessä vain auton kuljettajalle 0,23 €/km.

Kurssihakemuslomake löytyy Sähköliiton kotisivuilta, kohdasta ”lomakkeet”. 

Lähetä hakemuslomake osoitteella: Sähköliitto, PL 747, 33101 Tampere 

tai tarja.toppari@sahkoliitto.fi.
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VALTAKUNNALLISET SÄHKÖISTYS- 
JA SÄHKÖASENNUSALAN KURSSIT
Kurssi on tarkoitettu työmailla jo joitakin vuosia sähköasentajan tehtävissä toimineille, jot-

ka haluavat toimia vastuullisessa tehtävässä.

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN KÄRKIMIESKURSSI
13.4.2019 Sokos Hotel Ilves, Tampere
Hakuaika päättyy 29.3.2019

Kurssi antaa valmiudet urakkalaskennan tekemiseen urakkalaskentaohjelmalla. Kurssilla 

ei käydä läpi urakkalaskennan perusteita tai urakkamääräyksiä, joten ne tulee olla hallussa 

ennen kurssille osallistumista. Kurssille osallistujilla tulee olla oma tietokone ja ASPA-oh-

jelma asennettuna.

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN ASPA-KOULUTUS
16.3.2019 Sokos Hotel Ilves, Tampere 
Hakuaika päättyy 1.3.2019

Ilmoittaudu mukaan kursseille hakuaikojan noudattaen tarja.toppari@sahkoliitto.fi tai 

050 409 8469.

Sähköliitto maksaa kurssin aikana ohjelmaan merkityt ruokailut sekä matkakulut, mikä-

li niitä syntyy. Matkakulut korvataan julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai oman au-

ton käytöstä 0,23 €/km.

Katso kaikki vuoden 2019 kurssit:
www.sahkoliitto.fi > Koulutukset & tapahtumat

LUOTTAMUSMIESTEN PERUSKURSSI
11.–15.3.2019 Kiljavan opisto, Nurmijärvi
KURSSIN KOHDERYHMÄ

Kurssi on tarkoitettu luottamusmiehille, varaluottamusmiehille, teollisuuden yhteyshenki-

löille sekä ammattiosastojen puheenjohtajille. Kurssi soveltuu peruskoulutukseksi kaikille, 

joita kiinnostaa työnantajien ja työntekijöiden yhteistoiminnan parantaminen työntekijöitten 

oikeuksia kehittämällä.

KURSSIN TAVOITE

on aloittaa luottamusmiehen perustaitojen ja -tietojen oppiminen. Tavoitteena on myös, 

että tehtäväkokonaisuuden ymmärtäminen ja oikeuksien tiedostaminen auttavat selviyty-

mistä työpaikalla.

AVAINSISÄLTÖJÄ OVAT

• luottamusmiehen perustehtävät ja verkostot

• luottamusmieheksi kehittyminen

• luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet

• työoikeuden perusteet

• työehtosopimuksen tulkinta ja liiton apu

• yhteistoimintamenettely

• vaikuttaminen ja neuvottelutoiminta

• luottamusmiehen ja jäsenistön luottamus

• ammattiyhdistysliikkeen toiminta ja tulevaisuus

Työnantaja maksaa palkan/ansionmenetyskorvauksen (työehtosopimuksen mukaan) kurssin 

ajalta sekä ateriakorvauksen opistolle, tai liitto maksaa kurssilaiselle opintostipendin. Liit-

to maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus (2 hh), opetus ja jaettava materiaali sekä 

matkakulut, vain mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa au-

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

Tarvittaessa voit majoittua jo sunnuntaista alkaen, siitä sinun tulee ilmoittaa etukäteen Kil-

javan opistolle.

Kurssihakemuslomake löytyy Sähköliiton kotisivuilta, kohdasta ”lomakkeet”. 

Lähetä hakemuslomake osoitteella: Sähköliitto, PL 747, 33101 Tampere 

tai tarja.toppari@sahkoliitto.fi.

ALUEELLISET SÄHKÖISTYS- 
JA SÄHKÖASENNUSALAN KURSSIT 
VANTAALLA
Nämä kurssit on tarkoitettu kaikille sähköistys- ja sähköasennusalan jäsenille.

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

urakkalaskentakurssi.

TYÖEHTOSOPIMUS TUTUKSI -KURSSI
5.–6.4.2019 Scandic Helsinki Aviacongress, Vantaa
Hakuaika päättyy 22.3.2019

URAKKAMÄÄRÄYKSET-KURSSI
27.–28.4.2019 Scandic Helsinki Aviacongress, Vantaa
Hakuaika päättyy 12.4.2019

URAKKALASKENTA-KURSSI
28.–29.9.2019 Scandic Helsinki Aviacongress, Vantaa
Hakuaika päättyy 13.9.2019

Ilmoittaudu mukaan kursseille hakuaikojan noudattaen tarja.toppari@sahkoliitto.fi 

tai 050 409 8469.

Sähköliitto maksaa kurssin aikana majoituksen (2hh), ohjelmaan merkityt ruokailut sekä mat-

kakulut, mikäli niitä syntyy, kotipaikkaa lähinnä olevalle kurssipaikalle. Matkakulut korvataan 

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

TYÖSUOJELUN PERUSKURSSI
1.–5.4.2019 Kuopio
KURSSIN TAVOITE

Selvittää työsuojeluun liittyvät perustiedot ja perehtyä toimintaa ohjaaviin säädöksiin.  

Kurssilla tutustutaan työsuojeluorganisaatioon sekä työsuojeluhenkilöstön tehtäviin ja  

rooleihin. Kurssilla saadaan perustiedot myös työn ja terveyden vuorovaikutuksesta sekä  

työhön liittyvistä kuormitustekijöistä. Kurssi on tarkoitettu työpaikoilla työsuojelutehtävissä 

toimiville edustajille sekä luottamusmiehille.

AVAINSISÄLTÖJÄ OVAT

• työsuojelun peruskäsitteet, toiminta-alueet, tavoitteet ja työhyvinvoinnin merkitys

• työsuojelutehtävissä toimivien ihmisten tehtävät, oikeudet ja velvollisuudet

• työsuojelua säätelevän lainsäädännön pääperiaatteet

• ennakoiva työsuojelutoiminta ja vaarojen arviointi

• tapaturma-ajattelu ja jälkivalvonta

• toimialakohtaiset yhteistoimintasopimukset

• työn ja työympäristön kuormitustekijät

• työsuojelutoiminnan kehittäminen

Työnantaja maksaa palkan/ansionmenetyskorvauksen (työehtosopimuksen mukaan) kurssin 

ajalta sekä ateriakorvauksen opistolle tai liitto maksaa kurssilaiselle opintostipendin. Liitto 

maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus (2 hh), opetus ja jaettava materiaali sekä mat-

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

käytettäessä vain auton kuljettajalle 0,23 €/km.

Kurssihakemuslomakkeen löydät Sähköliiton kotisivuilta kohdasta ”lomakkeet”. Lähetä hake-

muslomake osoitteella: Sähköliitto, PL 747, 33101 Tampere tai tarja.toppari@sahkoliitto.fi.
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OSASTOT TOIMIVAT Seuraava Vasama ilmestyy 21.3.2019. 

Siihen tarkoitetut osastojen ilmoitukset pyydämme toimittamaan maanantaihin 11.3.2019 kello 15.00 mennessä. 

Tällä välin päivitämme saapuneita ilmoituksia liiton kotisivuille.

LÄHETÄ OSASTOILMOITUS NETTILOMAKKEELLA!
Osastoaktiivit huomio! Osastot toimivat -ilmoituksia pääsee lähettämään 

sähköisellä lomakkeella. Löydät lomakkeen osoitteesta  

www.sahkoliitto.fi/ammattiosastot/ilmoita-tapahtumasta.

Valitse ensin lomakkeen alasvetovalikosta oma osastosi, kirjoita sit-

ten ilmoituksesi teksti ja jätä vielä yhteystietosi niille varattuihin kent-

tiin. Paina lopuksi Lähetä-painiketta. Saat kuittauksen osastoilmoituk-

sen lähettämisestä.

Päivitämme saapuneet ilmoitukset nettisivujemme Osastot toimivat 

-osioon ja julkaisemme ne Vasama-lehdessä. Osastoilmoitukset ovat net-

tisivuilla osoitteessa www.sahkoliitto.fi/ammattiosastot/osastot-toimivat

004 Pohjoisen energia- ja  
sähköalantyöntekijät os. 004 ry
Kevätkokous la 30.3.2019 klo 12 

Ahjotien korjaamolla. Kokouksessa 

esillä sääntömuutosesitykset. Koko-

uksen jälkeen siirrymme pilkille ja 

makkaranpaistoon. Tulehan paikalle 

keskustelemaan asioista ja paranta-

maan maailmaa. 

011 Tampereen Seudun 
Sähköalantyöntekijät ry
Veteraanijaoston ulkoilupäivä ma 

18.3. Sorsapuistossa. Kokoontumi-

nen klo 12 Tampere-talon pääoven 

edustalla.

018 Hämeenlinnan 
Sähkötyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous ke 

27.3.2019 klo 18 osaston toimis-

tolla, Arvi Kariston katu 3 A 8, Hä-

meenlinna.

HPK–HIFK-jääkiekko-ottelu pe 

8.3. Ritari-Areenalla, ruokailu en-

nen peliä Ritari-Areenan Kerho-ra-

vintolassa klo 17.30. Omavastuu 10 

€/henkilö. Lisätiedot ja ilmoittautu-

miset 28.2. mennessä vapaa-aika@

hameenlinnansahkotyontekijat.fi.

Pilkkikilpailu ja ulkoilupäivä la 

9.3. Aulangon tekosaarilla, kokoon-

tuminen ja ilmoittautumiset teko-

saarten kodalla klo 8.30. Joukkue-

kilpailu, 3 henkilöä/joukkue. Lisä-

tiedot: vapaa-aika@hameenlinnan-

sahkotyontekijat.fi tai puh 0400 

199 221.

Sähköliiton jäsenristeily 4.–5.5. 

Silja Europalla. Ammattiosasto tu-

kee matkalle osallistumista 60 €/jä-

sen. Ilmoittaudu tuen hakijaksi il-

moittamalla nimesi, jäsennumero-

si ja tilinumerosi. Kuittaus tapahtuu 

risteilyllä Ocean Clubin sisääntulol-

la 4.5. klo 18.00–18.30. Lisätiedot 

ja ilmoittautumiset: vapaa-aika@ha-

meenlinnansahkotyontekijat.fi.

Pöytälätkä- ja saunailta pe 17.5. 

klo 17 Vanajan Parvella. Lisätie-

dot ja ilmoittautumiset 6.5. men-

nessä; vapaa-aika@hameenlinnan-

sahkotyontekijat.fi tai puh 050 505 

2279.

020 Kotkan Sähköalantyöntekijäin 
Ammattiosasto ry
Pilkkikilpailut la 2.3. klo 10–13 

Sähköliiton lomapaikassa Kaarnie-

messä. Aurinko paistaa, ja rannal-

la paistellaan makkaraa. Tule kisaa-

maan loistavista palkinnoista koko 

perheen voimalla. Tervetuloa!  

– Hallitus

021 Porin seudun 
Sähköalantyöntekijät ry 
Osaston kevätkokous torstaina 

28.3.2019 Sokos Hotelli Original  

Vaakunassa kello 18.00. Esillä 

sääntömääräiset sekä sääntömuu-

tosasiat. Kahvitarjoilu! Tervetuloa! 

– Hallitus

025 Loviisan Sähköalan-
työntekijäin ammattiosasto ry
Tuemme jäseniemme osallistumista 

Sähköliiton jäsenristeilylle maksa-

malla 50 €/henkilö kuittia vastaan. 

026 Jyväskylän 
Sähköalantyöntekijät ry
Perinteinen pilkkikisa yhdessä 

JAP:n kanssa su 10.3. klo 9–13 Jy-

väsjärvellä. Ilmoittautuminen Ho-

telli Alban rannassa klo 8 alkaen. 

Osasto maksaa osallistumisen. Ke-

rätkää työhuonekuntia kisaamaan 

keskenään, kolmihenkiset joukku-

eet ja hyvät palkinnot. Kireitä siimo-

ja! – Hallitus

029 Kouvolan Sähkötyöntekijäin 
Osasto ry
Kevätkokous pe 29.3.2019 klo 18 

Tilausravintola Nevillen Kammarissa 

(oma sisäänkäynti) osoitteessa Sal-

pausselänkatu 27, 45100 Kouvo-

la. Kokouksessa käsitellään sääntö-

määräiset asiat. Kokouksen jälkeen 

siirrymme ruokailemaan Ässätornil-

le. Ruokailuun osallistuvilta sitova 

ilmoittautuminen 20.3. mennessä 

kouvolansahkotyontekijat@gmail.com 

tai osaston nettisivuilla. Hallitus toi-

vottaa kaikki jäsenet tervetulleiksi!

Osaston perinteinen jäsenristei-

ly Tallinnaan järjestetään pe–la 24.–

25.5. Ilmoittautuminen tapahtuu 

osaston internet-sivujen kautta osoit-

teessa kouvolansahkotyontekijat.sah-

koliitto.fi viimeistään 21.4. Paikko-

ja rajoitetusti. Risteilyllä pieni oma-

vastuuosuus.

036 Kuopion 
Sähköalantyöntekijät ry
Osasto osallistuu liittoristeilylle la–su 

4.–5.5. Matkan hintaan kuuluu Säh-

köliiton järjestämän ohjelman lisäk-

si hytti, ruoat (su 5.5. aamiainen ja 

lounas) ja bussikuljetus. Omavastuu 

50 %, osasto maksaa 50 %. Säh-

köliiton luvatessa myös eläkeläisillä 

on mahdollisuus osallistua risteilyl-

le. Paikkoja rajoitetusti. Paikat täy-

tetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset puh. 

044 553 9871/Ilpo. – Hallitus

Osasto järjestää yhdessä SAK:n 

paikallisosastojen kanssa HopLop-ta-

pahtuman to 14.3. klo 14–20. Ta-

pahtuma sisältää pääsylipun lapsille 

vanhemman tai isovanhemman kans-

sa. Lapset omien vanhempien val-

vonnassa. Tervetuloa nykyiset ja liit-

tyvät jäsenet. Lisätiedot ja ilmoittau-

tumiset puh. 050 544 0113/Esa tai 

044 519 9494/Atte.

Osaston pilkkikilpailut la 23.3. 

Julkulan rannassa klo 9–13. Ruokai-

lu Ullan Krouvissa kilpailun jälkeen. 

Hallitus toivottaa jäsenet perheineen 

tervetulleiksi kisailemaan. – Hallitus

042 Valkeakosken 
Sähköalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous ke 

13.3.2019 klo 17.30 uimahal-

lin kokoustila 1:ssä Valkeakoskel-

la. Esillä sääntömääräiset asiat ja 

sääntömuutokset sekä ajankohtai-

set asiat. Hallitus kokoontuu klo 

17. Tervetuloa!

043 Porvoon Sähkötyöntekijät ry
Kuukausikokoukset vuonna 2019 

torstaisin kello 18 alkaen: 28.2., 

28.3. kevätkokous, 24.4., 23.5., 

22.8., 26.9., 24.10., 21.11. syys-

kokous. Paikkana Rakennusliiton 

ammattiosaston toimisto, Sibelius-

bulevardi 36, Porvoo. Tervetuloa, 

toivotaan runsasta osanottoa! Jä-

senkirjeessä 1/2019 mm. risteilyis-

tä, teatterista ja salivuokrauksesta.

055 Riihimäen Sähköalojen 
ammattiosasto ry
Sääntömääräinen kevätkokous ti 

12.3.2019 Riihimäellä Ravinto-

la Asema X:n tiloissa kello 18 alka-

en. Kokouksessa käsitellään sään-

tömääräiset asiat. Osasto tarjoaa 

iltapalan. – Hallitus

057 Etelä-Pohjanmaan 
Sähköalantyöntekijäin osasto ry
Sähköliiton risteilylle lähtijät! Osas-

to tukee jäseniään maksamalla koh-

tuulliset matka- ja hyttikustannuk-

set tositteita vastaan, mielellään 

hyttiporukan laskut kootusti.

058 Joensuun 
Sähköalantyöntekijät ry
Nyt teatteriretkelle Savonlinnaan! 

Osaston hallitus on suunnitellut te-

atteriretken tänä keväänä Savonlin-

naan. Esityksenä on Jaakko Teppo 

-musikaali. Retken ajankohta on la–

su 16.–17.3. Lähtö Joensuun lin-

ja-autoasemalta. Tarkempi aikatau-

lu lähetetään osallistujille myöhem-

min. Paikkoja on varattu 50 kpl, ja 

ne täytetään varausjärjestyksessä. 

Varaukset ja lisätiedot: Kari Heino-

nen, puh. 050 454 7319. Osaston 

kotisivuilta www.osasto058.fi löytyy 

tarkemmat tiedot teatteriretkestä. 

Tervetuloa!  – Hallitus

059 Lahden 
Sähköalantyöntekijät ry
Pilkkikisat la 9.3. Kaarniemessä 

Kotkassa. Lähtö linja-autolla Ma-

rolankadun turistipysäkiltä klo 8. 

Lähtijät, ilmoittautukaa linja-au-

toa varten Pertti Simolalle puh. 

040 722 8621, Jorma Ilmoniemel-

le 040 586 2898 tai osaston toi-

mistolle päivystysaikoina 044 051 

0859. Kaikki ovat tervetulleita mu-

kaan!

Osaston kevätretki to–su 23.–

26.5. Tarttoon Viroon. Hinta 150 €/

henkilö. Lähtö Lahdesta linja-au-

tolla Marolankadun turistipysäkil-

tä 23.5. klo 15.30. Maksu ja il-

moittautumiset osaston toimistolle 

päivystysaikoina. Lisätiedot tulos-

sa myöhemmin osaston toimistol-

le ja nettisivuille viisysi.sahkoliitto.

fi; myös Pertti Simolalta puh. 040 

722 8621 ja Jorma Ilmoniemeltä 

040 586 2898 voi myöhemmin tie-

dustella lisää. Kaikki ovat tervetul-

leita mukaan!
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060 Mikkelin 
Sähköalantyöntekijät ry
Kevätmatka pääsiäisenä pe–su 19.–

21.4. Riikaan. Matkaan sisältyvät 

kuljetukset, lennot sekä majoituk-

set. Matkan omavastuuhinta on 120 

€. Ilmoittautumiset 8.3 mennes-

sä sähköpostiosoitteeseen mikkelin.

sahkoalantyontekijat@gmail.com. 

Paikkoja on rajoitetusti, ja ne täyte-

tään ilmoittautumisjärjestyksessä.

067 Kokkolan Seudun 
Sähköalantyöntekijät ry
Osasto järjestää jäsenilleen kevät-

retken Leville pe–su 12.–14.4. Mat-

kan hintaan (50 €) kuuluu bussikul-

jetukset, yöpymiset Levi Hotel Spas-

sa ja yksi ruokailu. Ilmoittautumi-

nen sähköpostilla sihteeri67@gmail.

com tai tekstiviestillä Jarkko Kolp-

paselle puh. 050 549 8875. Pai-

kat varataan ilmoittautumisjärjes-

tyksessä, paikkoja rajoitetusti. Il-

moittautuminen viimeistään 14.3. 

Maksutiedon ja viitenumeron saat, 

kun kaikki paikat on täytetty tai 

ilmoittautumisaika päättyy.

076 Vaasan 
Sähköalantyöntekijät ry
Osasto järjestää jäsenilleen matkan 

Tampereelle pe–la 29.–30.3. Läh-

tö junalla perjantaiaamuna ja paluu 

lauantaina, aikataulu tarkentuu 

myöhemmin. Osasto järjestää mat-

kojen lisäksi yöpymisen hotellis-

sa. Matkan aikana yleistä keskus-

telua työpaikkojen ajankohtaisista 

asioista sekä mahdollisesti vierailu 

Sähköliiton konttorilla. Tarkempi 

aikataulu ja ohjelma ilmoitetaan 

osallistujille myöhemmin. Sitovat 

ilmoittautumiset 15.3. mennessä 

maksamalla osallistumismaksu 20 

€ osaston tilille FI81 1187 3000 

6042 53 (Nordea). Kirjoita viesti-

kenttään Tampere + oma nimi. Li-

sätietoja Kristian Rönnholm puh. 

050 574 9229.

100 Järvenpään 
Sähköalantyöntekijät ry
Pilkkikisat Kotkan Kaarniemessä 

la 23.3. Jäälle kello 10–15. Ma-

joitus la –su 22.–24.3. Mökkei-

hin miehet, huoneistoihin perheet 

sekä naiset. Majoittuvat, muista-

kaa omat makuupussit tai laka-

nat jne.! 

Ilmoittaudu 15.3. mennessä sih-

teeri Petrille puh. 040 311 3491.

Kevätkokous ke 10.4.2019 klo 

18 Ravintola Huili, Rantapuisto. 

Käsitellään sääntöjen määräämät 

asiat. Ruokailu ja sauna (omat 

pyyhkeet mukaan). Info puh. 040 

311 3491/sihteeri.

101 Ylivieskan 
Sähköalan osasto ry
Osasto järjestää jäsenilleen virkis-

tysmatkan Viron Rakvereen to–su 

2.–5.5. Matkan hinta osaston jäse-

niltä 268 € ja ulkopuolisilta 368 

€. Ilmoittautumiset ja lisätietoa ari-

pekka.visuri@kotinet.com tai puh. 

044 049 0781. Paikkoja rajallinen 

määrä, joten ilmoittaudu pikaisesti, 

viimeistään kuitenkin 10.3.

105 Vihdin Sähköalan-
työntekijät ry
Osaston virkistysmatka suuntautuu 

tänä vuonna Riikaan to–su 6.–9.6. 

Paikkoja on rajoitetusti, 30 ensim-

mäiselle. Tiedustelut ja ilmoittautu-

miset Tomille puh. 040 587 7748.

106 Savon 
Sähköalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous to 

21.3.2019 klo 18 Kylpylähotel-

li Kunnonpaikassa, Jokiharjuntie 3, 

Vuorela. Kokouksen aluksi ruokailu. 

Tervetuloa! – Hallitus

144 Varkauden Seudun 
Asennussähkömiehet ry
Jäsenristeilylle halukkaat lähtijät, 

ilmoittautukaa puheenjohtajalle 

puh. 040 757 7256. Osasto osal-

listuu kustannuksiin.

155 Hissimiehet ry
Kevätkokous la 6.4.2019. Sähkölii-

ton teollisuus- ja erityisalojen ajan-

kohtaispäivien ohessa Silja Europal-

la. Ilmoittaudu mukaan 4.3 men-

nessä Sähköliittoon Tarja Topparil-

le ja varmista paikkasi. Hallitus ko-

koontuu klo 18, ja yleiskokous alkaa 

klo 18.30. Esillä sääntömääräiset 

asiat. Tervetuloa!

165 Päijänteen 
Sähköalantyöntekijät ry
Kevätkokous to 7.3.2019 Ravinto-

la Uotissa klo 18. Käsitellään sään-

töjen määräämät asiat sekä kevään 

virkistystoimintaa. Kahvitarjoilu. 

Tervetuloa! – Hallitus

177 Kiskoliikenteen 
sähkö-, tietoliikenne- 
ja turvalaiteammattilaiset ry
Kevätkokous Turussa la 23.3.2019. 

Paikkana Hotelli Scandic Turku, 

Eerikinkatu 28–30. Kokous alkaa 

klo 16 ja kestää arviolta kaksi tun-

tia. Sen jälkeen illallinen ja vapaa 

ilta, jolloin halukkaat voivat tutus-

tua Turun yöelämään. Osaston jäse-

nille kokouspakettiin kuuluu yhden 

yön hotellimajoitus kahden hengen 

huoneessa 23.–24.3., illallinen ko-

kouksen jälkeen ja aamupala. Jäse-

niltä peritään ilmoittautumisen yh-

teydessä 20 € ilmoittautumismak-

su, joka palautetaan osallistuville. 

Ilmoittautumiset viimeistään 7.3. 

sähköpostilla osaston toimitsijal-

le jukka.parviainen50@gmail.com. 

Ennakkomaksu osaston tilille: FI54 

4309 2220 1416 63, viestikent-

tään nimet, joita maksu koskee. Mi-

käli ilmoittaudut pelkästään kokouk-

seen, ilmoittautumismaksua ei peri-

tä, mutta ilmoittautuminen olisi sil-

ti toivottavaa. Puolisolle hinta on 

90 €, joka sisältää yhden yön hotel-

limajoituksen kahden hengen huo-

neessa 23.–24.3., illallisen kokouk-

sen jälkeen ja aamupalan. – Hallitus

184 Järvi-Savon 
Sähköalojentyöntekijät ry
Kevätkokous Mikkelissä hotelli Vaa-

kunassa pe 5.4.2019 klo 18 alka-

en, ruokailu kokouksen jälkeen.

Osasto tukee jäsenten osallistu-

mista Sähköliiton jäsenristeilylle 4.–

5.5. Rahastonhoitaja hyvittää kuittia 

vastaan henkilön tai ryhmän osuu-

den matkan hinnasta sekä kuljetuk-

sen Matkapoikien liityntäkuljetuk-

sella.

Osasto tukee ensi kertaa Kaarnie-

messä lomailevia viikonloppuloman 

hinnalla (varatun määrärahan puit-

teissa). Kysy lisää sihteeri K. Hali-

selta.

Olet saanut henkilökohtaisen kut-

sun sähköpostiisi. Ilmoittaudu sii-

nä olevan linkin kautta viimeis-

tään 8.3.

Tule mukaan kuuntelemaan 

Sähköliiton ja SAK:n asiantuntijoi-

den alustuksia ja haastamaan hei-

tä, tapaamaan muita luottamus-

henkilöitä ja keskustelemaan yh-

dessä työpaikkasi ja sopimusalasi 

tulevaisuudesta!

Halutessasi voit jatkaa seminaa-

rista vielä Sähköliiton jäsenristei-

lylle Tallinnaan 4.–5.5. Ilmoittau-

du sinnekin saamasi linkin kautta.

Sähköliiton 
LUOTTAMUSHENKILÖSEMINAARI 
pe–la 3.–4.5. Radisson Blu Seaside -hotelli, Helsinki

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 
ROOLI TYÖPAIKOILLA KASVAA 
JATKUVASTI.

MITEN TYÖAJAN PIDENNYKSEN 
KÄY?

MITEN PALKAT TULEVAISUU-
DESSA SOVITAAN?

LÖYTYYKÖ TYÖMARKKINOILLE 
UUTTA YHTEISTÄ TOIMINTA-
MALLIA?

MILLAISET OVAT TYÖMARKKI-
NOIDEN YLEISNÄKYMÄT?
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SFS 6002 SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS 
Sähkötyöturvallisuusstandardi SFS 6002 sisältää sähkötöiden turvallista tekemis-
tä koskevat perusohjeet ja turvallisuusvaatimukset. 
Verkkokoulutuksessa käydään läpi standardin sisältö sekä sähkötöitäkoskevat kansalliset  
säädökset. 

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

Suoritettuasi kaikki opiskeluosat pääset suorittamaan kokeen, jonka läpäistyäsi voit tulostaa 
pdf-muotoisen todistuksen. Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy:n myöntämä sähkötyötur-
vallisuuskortti lähetetään sinulle postitse.

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

SFS 6002 SÄKERHETEN VID ELARBETEN
Elarbetssäkerhetsstandarden SFS 6002 innehåller grundanvisningar samt säkerhetskrav gällande säkert 
utförande av elarbeten. I nätkursen behandlas standardens innehåll samt nationella bestämmelserna gäl-
lande elarbeten. 

Pris 304,50 e + moms.
Mera information: http://kauppa.sahkoinfo.fi/verkkokurssit

SFS 6002 ELECTRICAL SAFETY
The Electrical Safety Standard SFS 6002 contains the basic principles concerning safe electrical work 
and the safety requirements. The web course will go through the content of the standard and the natio-
nal regulations concerning electrical work. 

Price  304,50 e + vat.
More information: http://kauppa.sahkoinfo.fi/verkkokurssit

Sähköinfon verkkokursseja

ilmoittaudu
http://kauppa. 

sahkoinfo.fi/verkkokurssit 
tilaukset@sahkoinfo.fi 

09 5476 1422

SÄHKÖASENTAJAN SÄHKÖTURVATESTI
Sähköturvatestin avulla voi testata oman olennais-
ten sähköturvallisuusvaatimusten tietämyksensä 
lähtötason ja harjoitella aihealuettain tietokannan 
110 sähköturvallisuuteen liittyvän väittämän avul-
la osaamistaan. 
Kurssin hinta   35,00 e + alv

Huom!  
Kun kurssi suoritetaan omalla ajalla, tulee osa  

Kikyn työajanpidennyksestä hoidettua!

Käyntiosoite: Aleksanterinkatu 15, 33100 Tampere
Toimisto on avoinna arkisin kello 9.00–15.00.

Postiosoite: PL 747, 33101 TAMPERE

Faksi: 03 252 0210

Järjestämis- ja järjestötyö: puh. 03 252 0600 

Työsuhde- ja työehtosopimusasiat: 
puh. 03 252 0700, edunvalvonta@sahkoliitto.fi

Jäsenrekisteri ja jäsenpalvelut: 
puh. 03 252 0400, jasenrekisteri@sahkoliitto.fi

Työnantajatilitykset: 
puh. 03 252 0500, tyonantajatilitykset@sahkoliitto.fi

Asiakaspalvelusarjoihin perustuvat numerot 
ovat avoinna arkisin kello 9.00–15.00, 

jäsenrekisteri ma, ke, pe 9–15, ti, to suljettu.

Kevään eduskuntavaalit lä-

hestyvät vinhaa vauhtia. 

Vuoden 2015 maalis-

kuun Vasamaan kirjoitin ot-

sikolla Äänestämättä edus-

kuntavaaleissa et vaikuta 

tulevaisuuden tapahtumiin. 

Vetosin kirjoituksessani 

kansalaisten äänioikeuteen 

ja mahdollisuuteen vaikut-

taa yhteisiin asioihin.  

Aavistinko tuolloin tule-

vat monet muutokset, kun 

yritin kannustaa Sähkölii-

ton jäseniä vaaliuurnille? 

Työelämään tulivat kikyt ja 

muut mukavat perhe-elä-

mään vaikuttavat muutok-

set. Sähköliittokin kannus-

taa Vapaiden valtakunta –

kampanjan kautta meitä jä-

seniä äänestämään. 

Työelämä on muuttunut. 

Ennen pidettiin kahvitau-

koja ja juteltiin keskenään 

mukavia asioita, välillä jopa 

politiikkaa. Nyt kaikki räp-

läävät puhelintaan ja nau-

ravat jokainen oman kän-

nykkänsä hauskoille jutuil-

le. Totuus on kuitenkin: Ar-

kadianmäellä tehdään laki-

muutokset ja tekijöinä ovat 

meidän kaikkien valitsemat 

kansanedustajat.

Miettikää ja pohtikaa 

kannattaako äänestää ja 

kannustakaa nuoria sähkö-

asentajia vaikuttamaan ää-

nestämällä!

TAPANI RYYPPÖ

Sähköasentaja

LUKIJAN ÄÄNI

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

Puh 02 72 72 00,  m y y n t i @ f i n n p a r t t i a . f i
petri.koskinen@finnparttia.fi
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Sporttisen kevyt ja hengittävä uutuus!
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