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Kasko, joka ei  
jätä tien päälle

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

2,75 X

X

0,5 X

0,5 X

0,5 X0,5 X

0,25 X

*NYT  
Liittokasko,  

Turvakasko tai  
Peruskasko 

50 - %

Me olemme turvasi tien päällä – joka ikisellä kilometrillä. Liikennevakuutuksen lisäksi löydät 
meiltä kattavimmat kaskot autollesi. Ammattiliittojen jäsenille räätälöity Liittokasko ei jätä 
sinua pulaan: sen laaja sijaisautoetu takaa vara-auton käyttöösi parhaimmillaan jopa tunnissa, 
jos oma ajopelisi saa kohtalokkaan kolhun tai simahtaa teknisen vian takia kesken matkan. 

Kurvaa osoitteeseen turva.fi ja päivitä kaskovakuutus ajan tasalle.

* Etu on voimassa verkkokaupassa ja koskee yksityisasiakkaan henkilö- tai pakettiau-
ton uutta Liittokasko-, Turvakasko- tai Peruskaskovakuutusta, jonka alkamispäivä on 
5.1.-31.3.2018. Edun saa ensimmäisen vuoden vakuutusmaksusta.
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SÄHKÖALOJEN 

AMMATTILIITON 

JÄSENLEHTI. 

Perustettu 1957 

Lehti ilmestyy 

10 kertaa vuodessa. 

Seuraava Vasama ilmestyy 

19.4.2018

Aineistot 9.4. mennessä.

SÄHKÖJOHTO

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

Sähköistys- ja sähköasennusalan 

työehtosopimusneuvottelut jou-

duttiin katkaisemaan 20. helmikuu-

ta Palvelualojen työnantajat PAL-

TA: ry ja Sähkötekniset työnanta-

jat STTA: ry kanssa. Työnantajapuo-

li on täysin haluton neuvottelemaan 

Sähköliiton kärkiteemana olevasta 

työajan pidennyksen poistamises-

ta, samoin tekstien muuttamisesta 

miltään osin työntekijämyönteisem-

pään suuntaan. 

Sähköliiton hallitus linjasi viime 

elokuussa tulevia työehtosopimus-

neuvotteluja silmällä pitäen, että 

työajan pidennyksistä eroon pääse-

misestä pitää neuvotella tulevalla 

liittokierroksella. Myös Sähköliiton 

jäsenistö on laajasti vaatinut työ-

ajan pidennyksen poistamista työ-

ehtosopimuksesta. Työajan piden-

nys on koettu työntekijöille täysin 

kohtuuttomana määräyksenä. 

Muissakaan Sähköliiton asetta-

missa neuvottelutavoitteissa ei olla 

juurikaan päästy eteenpäin. Neuvot-

teluiden paikalla polkemisen joh-

dosta Sähköliiton sähköistys- ja 

sähköasennusalan neuvottelukun-

ta totesi viikolla kahdeksan käytyjen 

neuvotteluiden jälkeen, ettei neu-

vottelujen jatkamiselle ole tällä het-

kellä edellytyksiä. Uusia neuvotte-

lupäiviä ei ole sovittu työantajapuo-

len kanssa. 

Työehtosopimusneuvottelut takkuavat 
työnantajien asenteiden johdosta

Työnantajapuoli PALTA ja STTA 

esittivät, että 31.1.2018 saakka 

voimassa ollutta sähköistys- ja säh-

köasennusalan työehtosopimusta ol-

taisiin jatkettu sisällöltään muutta-

mattomana 31.1.2021 saakka. 

Neuvottelujen katkaiseminen 

merkitsee, että sähköistys- ja säh-

köasennusala on sopimuksettomas-

sa tilassa 20.2.2018 alkaen. Säh-

köistys- ja sähköasennusalan johto-

kunta kokoontuu viikon kahdeksan 

loppupuolella käsittelemään neu-

vottelutilannetta ja päättämään jat-

kotoimenpiteistä. Alalle asetettu yli-

työkielto on edelleen voimassa.

  

Energia-ICT-verkostoalan neuvotte-

lut takkuavat kuten sähköistys- ja 

sähköasennusalan neuvottelutkin, 

työnantajapuolen tiukan koordinaa-

tion vuoksi. 

Työehtosopimuksen voimassao-

lokausi päättyi 31.1.2018. Sähkö-

liiton keskeiset tavoitteet neuvot-

telukierroksella liittyvät työajan pi-

dennyksen poistamiseen tai vähin-

täänkin määräyksen muuttamisesta 

työntekijän näkökulmasta myöntei-

sempään suuntaan.  

Paineet tällä sopimusalalla koh-

distuvat myös alan luottamusmies-

järjestelmään ja työntekijöiden oi-

keuteen valita edustaja mahdolli-

simman kattavasti. Myös pitkään 

alalla olleen palkkausjärjestelmän 

epäkohtia halutaan tällä työehtoso-

pimuskierroksella korjata.

  

Palkkaratkaisu ja sen korotustaso 

ovat tärkeitä laihojen vuosien jäl-

keen. Sähköliitto lähtee siitä, että 

tulevat palkankorotukset siirtyvät 

yleiskorotuksena taulukkopalkkoi-

hin. Se ei työnantajapuolelle käy. 

Myös tälle sopimusalalle asetettu 

ylityökielto jatkuu edelleen.

Yhteisenä tekijänä tällä neuvotte-

lukierroksella näyttää olevan se va-

litettava seikka, että työnantajalii-

tot STTA, PALTA ja Energiateolli-

suus pitävät kynsin ja hampain kiin-

ni Teknologiateollisuuden ja Teolli-

suusliiton viime syksynä sopimasta 

kustannustasosta. 

Työnantajaliitot haluavat ylei-

sen linjan mukaisen palkkaratkai-

sun, jossa osa palkankorotuksis-

ta sovitaan yleiskorotuksena sekä 

osa työnantajan päättämällä taval-

la. Sähköliiton työehtosopimuksen 

muutosesityksistä ollaan neuvotte-

lupöydissä lähestulkoon haluttomia 

keskustelemaan. 

Elinkeinoelämän Keskusliitto 

vahtii herkeämättä työnantajaliit-

tojen neuvottelutoimintaa ja seu-

raa syntyneitä sopimusratkaisuja ja 

niiden kustannusvaikutuksia. Säh-

köliiton näkökulmasta kysymykses-

sä on liittokierros, jossa alan ongel-

mista voidaan avoimesti keskustella 

ja löytää ongelmien ratkaisemiseksi 

luovia ja järkeviä ratkaisuja työehto-

ja heikentämättä.

Ikävänä ja jopa moraalittomana 

toimintana ovat työnantajat lähte-

neet mitätöimään Sähköliiton Ener-

gia-ICT-Verkostoalalle asetettua yli-

työkieltoa. Rikkurityövoima koostuu 

järjestäytymättömistä työntekijöistä 

sekä toimihenkilöistä. Tällä toimin-

nalla pyritään mitätöimään Sähkö-

liiton alalle asettama ylityökielto

HANNU LUUKKONEN
Liittosihteeri

Takkuiset tes-neuvottelut 
Sähköinen suurtapahtuma 
Pylvästyön vaarat
Kerrostalotyömaa Nokialla
Ulkomaan komennuksella 
Kuukauden kuva & Kärkimies
Ääni työttömälle – 
mielenilmaus 
Motivaatio tuo tulosta
Jäsenpalvelut
Volttivisa
Työttömyyskassa
Avainsana: Yhdessä! 
Kurssit
Osastot toimivat
Elledningen
JäsenristeilylleHelmikuinen mielenosoitus Senaatintorilla kokosi palkansaajat puolustamaan  myös työttömien oikeuksia. Lisää aukeamalla 12–13.
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Työnantajapuoli ei suostu neuvot-

telemaan työajan pidennyksen 

poistamisesta tai tekstien muutta-

misesta. Myös muut liiton asettamat 

neuvottelutavoitteet ovat auki. Uusia 

neuvottelupäiviä ei ole sovittu.

– Neuvottelujen katkaiseminen 

merkitsee, että ala on sopimukset-

tomassa tilassa. Sähköistys- ja säh-

köasennusalan johtokunta oli kool-

la perjantaina 23.2. käsittelemässä 

neuvottelutilannetta ja päättämässä 

jatkotoimenpiteistä, puheenjohtaja 

Sauli Väntti kertoo.

Hän muistuttaa myös, että alal-

le asetettu ylityökielto on edelleen 

voimassa.

– Työnantajapuoli on täysin halu-

ton neuvottelemaan Sähköliiton kär-

kiteemana olevasta työajan piden-

nyksen poistamisesta, samoin teks-

tien muuttamisesta miltään osin 

työntekijämyönteisempään suun-

taan, arvioi liittosihteeri Hannu 

Luukkonen.

SÄHKÖISTYSALA 

SOPIMUKSETTOMASSA 

TILASSA

Luukkonen korostaa, että nimen-

omaan Sähköliiton jäsenistö on vaa-

tinut työajan pidennyksen poista-

mista työehtosopimuksesta. Työajan 

pidennys on koettu työntekijöille 

kohtuuttomana määräyksenä. 

Työnantajapuoli esittää, että 

31.1.2018 saakka voimassa ollut-

ta sähköistys- ja sähköasennusalan 

työehtosopimusta oltaisiin jatket-

tu sisällöltään muuttamattomana 

31.1.2021 saakka. 

YLITYÖKIELLOT 

ENERGIA-ALOILLAKIN                                                               

– Energia-ICT-verkostoalan neuvot-

telut takkuavat kuten sähköistys- ja 

sähköasennusalan neuvottelutkin, 

työnantajapuolen tiukan koordinaa-

tion vuoksi, Sauli Väntti arvioi. 

Työehtosopimuksen voimassao-

lokausi päättyi 31.1.2018. Sähkö-

liiton keskeiset tavoitteet neuvot-

telukierroksella liittyvät työajan pi-

dennyksen poistamiseen tai vähin-

täänkin määräyksen muuttamisesta 

työntekijän näkökulmasta myöntei-

sempään suuntaan.  

– Paineet tällä sopimusalalla 

kohdistuvat myös alan luottamus-

miesjärjestelmään ja työntekijöi-

den oikeuteen valita edustaja mah-

dollisimman kattavasti. Myös pit-

kään alalla olleen palkkausjärjestel-

män epäkohtia halutaan tällä työeh-

tosopimuskierroksella korjata, Vänt-

ti luettelee.

Hän näkee, että palkkaratkaisu ja 

sen korotustaso ovat tärkeitä laiho-

jen vuosien jälkeen. 

– Sähköliitto lähtee siitä, että 

tulevat palkankorotukset siirtyvät 

yleiskorotuksena taulukkopalkkoi-

hin. Se ei työnantajapuolelle käy. 

Myös tälle sopimusalalle asetettu 

ylityökielto jatkuu edelleen.

TEOLLISUUSLIITON 

SOPIMA KUSTANNUS-

TASO JARRUNA

– Työnantajaliitot STTA, PALTA 

ja Energiateollisuus pitävät kyn-

sin ja hampain kiinni Teknologia-

teollisuuden ja Teollisuusliiton vii-

me syksynä sopimasta kustannus-

tasosta, Hannu Luukkonen har-

mittelee. 

Hän otaksuu, että työnantajalii-

tot haluavat palkkaratkaisun, jos-

sa osa palkankorotuksista sovitaan 

yleiskorotuksena sekä osa työnan-

tajan päättämällä tavalla. 

– Sähköliiton työehtosopimuk-

sen muutosesityksistä ollaan neu-

vottelupöydissä haluttomia kes-

kustelemaan. 

Tes-neuvottelut takkuavat 
sekä sähköistys että energia-aloilla

Sauli Väntti on havainnut, että 

Elinkeinoelämän Keskusliitto vahtii 

herkeämättä työnantajaliittojen neu-

vottelutoimintaa, seuraa syntyneitä 

sopimusratkaisuja ja niiden kustan-

nusvaikutuksia. 

– Sähköliiton näkökulmasta kysy-

myksessä on liittokierros, jossa alan 

ongelmista voidaan avoimesti kes-

kustella ja löytää ongelmien ratkai-

semiseksi luovia ja järkeviä ratkaisu-

ja työehtoja heikentämättä.

Väntti paheksuu joidenkin työnan-

tajien yritystä mitätöidä Sähköliiton 

Energia-ICT-Verkostoalalle asetettua 

ylityökieltoa. 

– Rikkurityövoima koostuu järjes-

täytymättömistä työntekijöistä sekä 

toimihenkilöistä. Tällä toiminnal-

la pyritään mitätöimään Sähköliiton 

alalle asettama ylityökielto. 

Useita kertoja kokoontunut sähköistys- ja sähköasennusalan neuvottelukunta joutui 20. helmikuuta katkaisemaan neuvottelut ja toteamaan, että ala on sopimuksettomassa tilassa.

Helsingin Sanomien mukaan neuvottelujen pullonkaulana on kiky-sopimuksen mukainen työajan pidennys, jonka työnantajapuoli haluaa ehdottomasti säilyttää ja Sähköliitto poistaa.

Neuvottelut uudesta sähköis-
tys- ja sähköasennusalan 
työehtosopimuksesta
Palvelualojen työnantajat 
PALTA:n ja Sähkötekniset 
työnantajat STTA:n kanssa 
katkesivat 20. helmikuuta. 
Sähköliiton neuvottelukunta 
totesi, että neuvottelujen 
jatkamiselle ei tällä hetkellä 
ole edellytyksiä. 

K
uva: Jari O

llila
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Viime vuoden tuulivoimatilas-

toista ilmenee, että suomalai-

set omistavat valtaosan, 70 pro-

senttia, Suomeen rakennetuista 

tuulivoimaloista. Loput tuulivoi-

maloista ovat pääosin eurooppa-

laisessa omistuksessa. Suomeen 

rakennetut voimalat ovat myös 

eurooppalaista alkuperää. Eniten 

tuulivoimaa on rakennettu Poh-

jois-Pohjanmaalle, jossa sijait-

see lähes puolet kaikesta Suomen 

tuulivoimasta.

Suomen tuulivoimakapasiteetti 

kasvoi viime vuonna merkittäväs-

ti, 34 prosenttia, edellisvuoteen 

verrattuna. Yli kaksi kolmasosaa 

Suomen tuulivoimalakannasta on 

suomalaisessa omistuksessa. Eni-

ten tuulivoimaa Suomeen viime 

vuonna rakensivat isot kotimai-

set toimijat, kuten EPV Tuulivoi-

ma Oy (24 %), TuuliWatti Oy (18 

%) sekä Suomen Hyötytuuli Oy 

(15 %). Ulkomaista hankeosaa-

mista Suomeen ovat tuoneet pää-

asiassa suuret ja alalla pitkään 

toimineet eurooppalaiset toimijat, 

joiden hankekehityksestä ja voi-

maloiden operoinnista vastaavat 

pääosin Suomeen perustetut ty-

täryhtiöt.

Lähes kaikki Suomeen raken-

netut tuulivoimalat ovat Euroo-

passa valmistettuja. Eniten Suo-

meen tuulivoimaloita on toimit-

tanut tanskalainen Vestas (52 %). 

– Voimalat eivät eroa kokonsa 

puolesta muista Euroopan met-

säisille alueille rakennettavista 

voimaloista, toteaa Suomen Tuuli-

voimayhdistyksen toiminnanjohta-

ja Anni Mikkonen. 

Euroopan tuulivoimayhdistyk-

sen Wind Europen tilastojen mu-

kaan keskiteholtaan 3 – 3,4 MW 

maatuulivoimaloita asennettiin 

muun muassa Saksaan, Tans-

kaan, Ruotsiin, Itävaltaan ja Kro-

atiaan. Suomeen asennettujen 

voimaloiden keskiteho vuonna 

2017 oli 3,3 MW.

Tuulivoiman rakentaminen on 

jatkunut vahvana etenkin Poh-

jois-Pohjanmaalla, joka on edel-

leen Suomen johtava tuulivoima-

maakunta. Maakunnassa on 42 

prosenttia Suomen tuulivoimasta. 

Pohjanmaalla puolestaan sijaitsee 

Suomen tällä hetkellä suurin tuu-

lipuisto, kun Kristiinankaupun-

gin Metsälän tuulivoimahankkeen 

34 voimalaa valmistuivat. Kristii-

nankaupunkiin rakennettiin viime 

vuonna eniten tuulivoimaa mut-

ta kumulatiivisesti Suomen suu-

rin tuulivoimakunta on yhä Kala-

joki 64 tuulivoimalallaan.

Kokonaisuudessaan Suomeen 

rakennettavien tuulivoimahank-

keiden koko on kasvanut, kertoo 

Mikkonen. 

– Suuren hankkeen kaavoitus 

ja luvittaminen vie pääsääntöises-

ti pidempään kuin pienten hank-

keiden, joten pienempiä hank-

keita ehti valmistua tuulivoima-

rakentamisen käynnistyttyä vuo-

sikymmenen alkupuolella. Suu-

remmissa puistoissa yksikkökus-

tannukset voimalaa kohden ovat 

pienemmät, mikä tarkoittaa kus-

tannuksen laskua myös tuotetulle 

energialle. Meidän puistokokom-

me ovat kuitenkin edelleen pieniä 

verrattuna esimerkiksi Norjaan ja 

Ruotsiin, jossa suurimpaan ra-

kenteilla olevaan puistoon odote-

taan valmistuvan yli tuhat tuuli-

voimalaa. 

Valtaosa tuulivoimaloista 
suomalaisomistuksessa

Sähköliiton Helsingin toimipis-

te muuttaa kevään mittaan Van-

taalle Aviapolikseen. Uudet tilat si-

jaitsevat osoitteessa Äyritie 12 A.

168 neliön toimistotilassa työs-

kentelee kolme työehtoasiantunti-

jaa ja yksi järjestöasiantuntija. Myös 

rekrytoitavana olevan työehto/järjes-

töasiantuntijan tukikohta on uusis-

sa tiloissa.

Aviapoliksen toimipiste on vuok-

Helmikuisilla Jyväskylän Pa-

viljongissa pidetyillä Säh-

kö, Tele, Valo ja AV 2018 -messu-

jen 300 osastolla esittäytyi yli tuhat 

toiminimeä 20 eri maasta. Kolme-

päiväinen messutapahtuma keräsi 

yli 14 000 sähköalan ammattilaista 

koolle uusimman tekniikan pariin.  

– Sähkö, Tele, Valo ja AV on alan 

ammattilaisten tärkein kohtaamis-

paikka Suomessa. Tälläkin kertaa 

messut tarjosi uusinta tietoa alan 

kehityksestä ja messuhalleissa val-

litsi mukava tunnelma, arvioi Jy-

väskylän Messut Oy:n myyntijohtaja 

Ilari Tervakangas.

Hän oli erityisen tyytyväinen, että 

messuille suuntautui paljon ryhmä-

matkoja. 

– Messuvieraita saapui eri puolil-

ta Suomea bussilasteittain ja Ete-

lä-Suomesta tultiin paikalle myös 

messujunalla. Kansainvälinen ta-

pahtuma houkutteli runsaasti kä-

vijöitä myös ulkomailta. Näytteil-

leasettajiakin oli messuilla useista 

eri maista.

19. ALAN ERIKOISMESSUT

TARJOSI JOKAISELLE JOTAIN

Talvinen tapahtuma tarjosi alan uu-

tuuksia viiden messuhallin täydeltä. 

Katseltavaa riitti niin alan konkareille 

kuin tulokkaillekin.

– Eniten kiinnostivat automaatioon 

ja mittaamisiin liittyvät osastot, pal-

jasti eräs opiskelijaryhmä.

Vasama-lehden messusuosikeik-

si nousivat Reka-kaapelia mainosta-

nut osasto minimaalisuudessaan ja 

ABB:n osasto monipuolisuudessaan. 

Siinä missä tuotesuunnittelija Lau-

ri Vasamalla oli esittelyssä oikeastaan 

vain yksi tuote, laadukas UV-suojattu 

kaapeli, ABB:n osasto tarjosi rautais-

annoksen mm. uusinta asennustek-

niikkaa, sähköautojen latauspisteitä 

ja uusiutuvan energian ratkaisuja. 

Messuohjelman uutuus oli Hotel-

li Voltti, koominen katastrofinäytel-

mä sähkösuunnittelun monista haas-

teista.

Seuraavat Sähkö Tele Valo & AV 

-messut järjestetään Jyväskylän Pavil-

jongissa 5.–7. helmikuuta 2020. 

Helsingin toimipiste 
muuttaa Vantaalle

ratiloissa. Liitto on myynyt Helsingin 

toimipisteen tilat osoitteessa Paasi-

vuorenkatu 2 A.

• • •

Myös SAK siirtyy uusiin toimitiloi-

hin Pitkänsillanranta 3:een heti pää-

siäisen jälkeen eli tiistaina 3.4. Sitä 

edeltävän viikon (26.–29.3.) SAK:n 

keskustoimisto on kiinni ja henki-

lökunta pääsääntöisesti lomalla tai 

etätöissä. 

Uusin tekniikka 
kokosi sähköammatti-
laiset messuille

Meidän kaapeli on paloturvallisempaa, lupasi tuotesuunnittelija Lauri Vasama Rekalta.
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Itsesi ja 
meidän 
kaikkien 
vuoksi

Työturvallisuus kaipaa jokaista

  TEKSTI :  MINNA JÄRVENPÄÄ   KUVAT:  MINNA JÄRVENPÄÄ,  RIITTA KALLIO & SÄHKÖLIITON ARKISTO
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Onko minulla edellytykset teh-
dä tämä työ turvallisesti ja laa-
dukkaasti? Vastauksesi kertoo, 

miten hyvin olet sisäistänyt työturvalli-
suuden ja kuinka sitä noudatetaan työ-
paikallasi. Jokaista työyhteisön jäsentä 
tarvitaan, jotta turvallisuus toteutuisi. 

– Johto ei voi sulkeutua kabinettiin 
ja myhäillä, että kaikki on kunnossa. 
Heidän tulee jalkauttaa turvallisuus-
käytännöt koko organisaatioon. Jos 
taas vain työntekijät ymmärtävät tur-
vallisuuden päälle, apuun pitää saa-
da virkamieskoneisto levittämään tie-
to ja osaaminen johtoon saakka, sanoo 
Työturvallisuuskeskuksen sähköalojen 
asiantuntija Henri Litmanen.

Mikä sitten on yhden ihmisen vas-
tuu? Työturvallisuus on yhtä vahva 
kuin sen heikoin lenkki.

INFOT KUOPIOSSA JA OULUSSA
Viime vuonna sähköalojen työalatoimikunnassa valmistui kaksi hanketta: pylvästyöskentelyn 

turvallisuutta koskevan koulutusmateriaali ja työturvallisuuskorttiaineiston kehittäminen. Nyt 

näihin aineistoihin sisältyvä tieto jalkautetaan käytäntöön. Kevääksi on luvassa kaksi alueellis-

ta infotilaisuutta aiheesta:

• Pe 13.4. klo 9–14 työturvallisuuden harjoitusalue, Korvaharju 97, Kuopio, ilm. 29.3. 

mennessä

• To 17.5. klo 9–14 Pohjois-Suomen turvapuisto, Hiltusentie 9, Oulu, ilm. 30.4. mennessä

Koulutukset on suunnattu erityisesti työsuojeluvaltuutetuille ja päälliköille sekä ammatti-

oppilaitoksille. Tilaisuuksissa teoria viedään käytäntöön harjoituksien kautta. Pylvästyösken-

telyn verkkoaineiston esittelee tuotepäällikkö Jussi Pekkarinen HeadPowerOy:stä ja työturval-

lisuuskortin alakohtaisten lisämateriaalien hyödyntämisestä puhuu asiantuntija Henri Litma-

nen TTK:sta.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: www.ttk.fi > Koulutus ja kehittäminen > Koulutukset > 

Siirry koulutuskalenteriin

Lisää tietoa myös: www.sahkoliitto.fi > Jäsenuutiset

Pylvästyöskentelyn turvallisuus -aineisto: www.ttk.fi > Työturvallisuus ja työsuojelu > 

Toimialakohtaista tietoa > Sähköalojen toimialasivusto > Pylvästyöskentelyn turvallisuus -kou-

lutusaineisto 

– Asiat ovat huonosti, jos esimies on 
heikoin lenkki. Hänen tehtävänsä on 
kuitenkin olla esimerkkinä, ja meidän-
kin strategiamme yksi painopiste on li-
sätä työsuojeluymmärrystä organisaa-
tioiden johdossa.

Senkään varaan ei voi jättäytyä, et-
tä muut kyllä huolehtivat turvallisuu-
desta ja minusta. Perinteiset isot tekijä-
tiimit ovat harvinaistuneet. Työmailla, 
joissa työskentelee monta alihankkijaa, 
kokonaiskuvaa ei ole mahdollisesti ke-
nelläkään.

HYVÄSTÄ KÄYTÄNNÖSTÄ 
PERUSTASOKSI
Hyvääkin työturvallisuustilannetta on 
vaalittava, koska muuten se alkaa ra-
pautua. Työturvallisuus ei valmistu 
koskaan, mutta se kehittyy.

– Se, mikä kymmenen vuotta sitten 
oli hyvä käytäntö, voi nyt olla hyvä pe-
rustaso. Ihmisen toiminta kehittyy, eikä 
hän enää hyväksy turvatonta tapaa toi-
mia.

Turvallisuuskulttuurin kehittymis-
tä kuvataan usein ns. Bradleyn käyrän 
avulla. 

– Sen mukaan ensin toimitaan reak-
tiivisesti, reagoidaan siis tapahtumaan. 
Sitten kuvaan tulee mukaan valvonta. 

Ja sitten toimitaan itsenäisesti, tehdään 
asioita oikein.

Lainsäädäntö toimii enemmän työ-
turvallisuuden perälautana. Henri Lit-
manen muistuttaa, että rakentamisen 
alalla ei viime vuosina ole tullut laki-
muutoksia. Sähköturvallisuuslaki sen-
tään uudistui joiltakin osin vuosi sitten. 

MIEHEMME TTK:SSA
Henri Litmanen on sekä sähköalan et-
tä myös rakennusalan ja rakennusaine-
teollisuuden asiantuntija Työturvalli-
suuskeskuksessa. Työnsä puolesta hän 
toimii sihteerinä sähköalojen työala-
toimikunnassa, jonka jäsenistöön kuu-
luu niin työntekijöiden kuin -antajien-
kin edustajia. Sähköliitosta työalatoi-
mikunnassa on kolme edustajaa. Säh-
köala kuuluu TTK:n neljästä toimiala-
ryhmästä teollisuusryhmään.

Noin vuosi sitten TTK:ssa aloitta-
nut Litmanen on aiemmin tehnyt työtä 
turvallisuusasioiden parissa valvova-
na viranomaisena ja työnantajapuolel-
la viranomaismääräysten toteuttajana. 
TTK:ssa hän katsoo olevansa toimin-
nan mahdollistajana. 

Hän on opiskellut Laurea-ammatti-
korkeakoulussa turvallisuusjohtamista 

ja työskennellyt muun muassa työsuo-
jelutarkastajana Etelä-Suomen aluehal-
lintovirastossa ja -päällikkönä YIT Ra-
kennus Oy:ssä.

PUHE EI RIITÄ, TULEE YMMÄRTÄÄ
Työturvallisuus on nykyään suosik-
kipuheenaihe, samoin työympäristö. 
Pelkkä runsaskaan puhe ei kuitenkaan 
tee autuaaksi.

– Ymmärrystä tulee lisätä. Esimerkik-
si paljonpuhutun työturvallisuuskort-
tikoulutuksen katsomme antavan tar-
peellista oppia, mutta joku voi typistää 
kortin vain välineeksi, joka päästää työ-
maalle, Henri Litmanen sanoo.

Yrityksen näkökulmasta työturvalli-
suusasioiden hyvällä hoidolla on juri-
dista ja taloudellista vaikutusta. Vähek-
syä ei liioin sovi sitä, mitä se vaikuttaa 
henkilöstön motivaatioon ja työn jäl-
keen.

Henri Litmasen aluetta TTK:ssa ole-
vat sähkö- ja rakennustyöt ovat tapatur-
ma-alttiita aloja, joilla itselleen ja muil-
le voi aiheuttaa vakavaa vahinkoa. Lit-
manen toivookin, että koulutuksiin 
osallistuvat jakavat saamaansa tietoa ja 
käytäntöjä omilla työpaikoillaan ja laa-
jemminkin alueillaan. 

Henri Litmanen on paitsi sähköalan asiantuntija TTK:ssa, myös sähköalan työalatoimikunnan sihteeri.

”SE, MIKÄ KYMMENEN 
VUOTTA SITTEN OLI 
HYVÄ KÄYTÄNTÖ, 
VOI NYT OLLA HYVÄ 
PERUSTASO.”

Pylvästyöskentelyn turvallisuus on ollut tällaisissakin kantimissa aikoinaan.
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Nokianvirran länsisuulle Pyhä-
järven rantaan, vain 15 minuu-
tin ajomatkan päähän Tampe-

reelta, Kylpylä Edenin naapuriin nou-
see rypäs uusia komeita kerrostaloja. 
Ensimmäisessä tuliterässä nokialaista-
lossa ovat jo asukkaat sisällä, toinen on 
muuttokunnossa aivan näinä päivinä ja 
kolmas nousee kerros kerrokselta ke-
vättalven viikkoina.

Tekeillä oleva Asunto Oy Nokian 
Rantahelmi 2 on yksi neljästä Viholan 
uudelle uljaalle asemakaava-alueel-
le rakennettavasta kerrostalosta. Koh-
teen pääurakoitsijana on VRP. Sähkö-
töitä urakoi Sähkö-Äijät Pirkanmaa Oy, 
jonka kärkimiehenä tässä kolmantena 
rakennettavassa kerrostalossa ahkeroi 
32-vuotias Jarno Peuramäki. 

– Alueen kaikki kolme rakennusta 
ovat olleet meidän yrityksen työmaita. 
Uusimmassa kohteessa aloitin sähkö-
työt tammikuun 22. päivä. Helmikuus-
sa talon runko on jo kovaa vauhtia nou-
semassa ylös. Kerros nousee aina noin 
kuudessa päivässä, Peuramäki selittää.

TILAAJALLE TAI MYYNTIKOHTEEKSI
Ensimmäisenä uudelle alueelle raken-
nettiin Asunto Oy Rantahelmi, jonka 
sähkötyöt aloitettiin joulukuussa 2016 
ja jonka luovutus oli tämän vuoden 
tammikuussa.

– Olin itse kärkimiehenä tässä koh-
teessa, joka toteutettiin tilaajalle, M2 
kodit oy:lle, Peuramäki kertoo.

Maalis-huhtikuussa 2017 aloitettiin 
myös alueen toisen kerrostalon, Asun-
to Oy Nokian Virranvartijan rakentami-
nen.

– Tämän kohteen kärkimiehenä toi-
mi kollegani Sami Ylikorpi. Talon luo-
vutus on nyt maaliskuussa. Talo on 
VRP:n oma myyntikohde eli niin sanot-
tu gryndikohde.

YKSI ASENTAJA / KERROSTALO
Peuramäki kertoo, että Sähkö-Äijät Pir-
kanmaalla on tällä hetkellä käynnissä 
viisi kerrostalokohdetta, niistä kaksi to-
sin jo lähes luovutusvalmiina.

– Työntekijöitä meidän yrityksessä 
on vain neljä. Teemme siis aika tiiviis-
ti työmaitamme, ja lähtökohtaisesti yk-
si asentaja hoitaa aina yhden kerrosta-
lotyömaan. Se tarkoittaa sitä, että tie-
tyissä rakennusvaiheissa sähköasenta-
ja saa kirjaimellisesti paiskia töitä oi-
kein urakalla. Tietysti kerrostaloraken-
tamisessa on työvaiheita, jossa kaveria 
tarvitaan. Yksin ei kannata siis väkisin 
tehdä kaikkia töitä, Peuramäki toteaa.

Oman mausteensa talvirakentami-
seen tuo sää, joka tuulisella järvenran-
nalla vaihtelee laidasta laitaan.

– Asiallinen pukeutuminen on näissä 

 TEKSTI  JA KUVAT:  RIITTA KALLIO

– Asuntotuotantohinnoittelu on asentajallekin 

palkitsevaa, kärkimies Jarno Peuramäki toteaa 

nykyisen urakkakohteensa edessä. 

Kärkimiehen monen vuoden työmaa

Virran rantaan näköalaasuntoja

Kotona Jarno Peuramäkeä odottaa avopuolison lisäksi tämä komea siperiankissa Otto.

K
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hommissa todella tärkeää, kun välillä 
on kylmä ja välillä liiankin hikistä, Peu-
ramäki huomauttaa.

ASUNTOTUOTANTO-
HINNOITTELU PALKITSEE
– Teemme kaikki kohteet asuntotuo-
tantohinnoittelulla. Meillä on yrityk-
sessä erittäin hyvin toimiva kulttuuri. 
Työntekijät ovat motivoituneita myös 
siihen, että yritys saa mahdollisimman 
hyvin tuottoa urakkakohteistaan, Jarno 
Peuramäki toteaa.

Hän arvioi, että yrityksen toimintata-
pa on myös asentajille palkitsevaa. 

– Pidämme huolen, että saamme asi-
anmukaisesti kaikki, mitä työehtosopi-
muksen nojalla meille kuuluukin.

Peuramäki vakuuttaa, että tähän 

mennessä yhteistyö on toiminut sau-
mattomasti.

– Meillä joustetaan suullisesti pienis-
tä asioista. Välillä saatamme tehdä jo-
tain, mikä kuuluisi työnjohdolle, mutta 
myös työnjohto hoitaa välillä tehtäviä, 
jotka kuuluisivat kärkimiehelle tai työ-
ryhmälle.

OMAKOTIREMONTTIA 
LOMAUTETTUNA
Jarno Peuramäki kertoo, että hänen kah-
den kiireisen työmaansa väliin mahtuu 
myös kuukauden lomautusjakso.

– Olin tammikuun lomautettuna, mut-
ta se ei tällä kertaa harmittanut. Ostim-
me avovaimon kanssa 60-luvulla raken-
netun talon Ylöjärveltä ja ennen muut-
toa siellä piti kunnostella muun muassa 

”PIDÄMME HUOLEN, ETTÄ SAAMME 
ASIANMUKAISESTI KAIKKI, MITÄ TYÖEHTO-
SOPIMUKSEN NOJALLA MEILLE KUULUUKIN.”

joitain sähköjä. Lomautusaika meni siis 
hyötyliikunnan merkeissä, liikunnalli-
nen nuorimies naurahtaa.

Avopuolison lisäksi taloon muuttavat 
maaliskuussa myös pariskunnan kolme 
lemmikkikissaa.

 
AY-AKTIIVIURA 
NOUSUKIIDOSSA 
Vuonna 2007 Sähköliittoon liittynyt Jar-
no Peuramäki on reilussa kymmenessä 
vuodessa edennyt vuokrafirmojen pät-
kähommista vaativiin kärkimiestöihin. 
Vuonna 2013 konkurssiin menneen 
Sähköasennus Löytyn nuoresta luot-
tamusmiehestä on myös kehkeytynyt 
ammattiyhdistysaktiivi, joka tätä ny-
kyä vaikuttaa oman ammattiosastonsa 
taloudenhoitajana sekä viime marras-

kuusta alkaen liiton hallituksessa sen 
nuorimpana jäsenenä. Peuramäen uu-
sin luottamustoimi on jäsenpalveluasi-
ain johtokunnan puheenjohtajuus.

– Aiemmin sain tuntumaa sähköis-
tysalan johtokuntaan, jossa olin vara-
miehenä. Oma mielenkiintoni on kui-
tenkin laaja-alaisempaa, joten hallitus-
työskentely sopii minulle hyvin. Halli-
tuksessa joutuu myös tekemään kiperiä 
päätöksiä, joissa ei välttämättä ole oike-
aa tai väärää ratkaisua. Usein joutuu te-
kemään nopeita päätöksiä oman mo-
raalin varassa, Peuramäki pohtii.

Hän pitää liiton luottamustoimia 
kiinnostavina ja haasteellisina.

– Usein joutuu myös tasapainottele-
maan työn, kodin ja ay-toiminnan välil-
lä, kun aikaa on rajallisesti. 

VOLTTIPÄIVÄT 17.–19.8.2018 
HÄMEENLINNA, AULANKO
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PERJANTAI 17.8.

15:00 Info aukeaa 

18:00-21:30 
Risteily Vanajavedellä 
M/S Silver Moonilla* 

LAUANTAI 18.8.

07:00-10:00 
Hotellissa majoittuneilla 
aamiainen

10.00-11:00
Tervetulotilaisuus ja 
lippujen jako

10:00-13:00 
Sähköliiton golf-
mestaruuskilpailut* 

12:00-15:00 
Keittolounasta tarjolla 
kylpylän kahvilassa. 
10.50€/henkilö

12:00-15:00 
Onkikilpailut* 

12:00-13:00 
Eläkeläistapaaminen

13:00-16:00 
Kilpailuja

15:00-15:30 
Onkikilpailujen punnitus

19:00 
Illallinen* 

21:00 
Iltaohjelma yökerho Hugo

SUNNUNTAI 19.8.

08:00-11:00 
Aamiainen
Omatoimista tutustumista 
Aulangon puistometsään. 
Näkötorni, karhunluola ym.

12:00 
Huoneiden luovutus

Katso lisätietoja 
www.sahkoliitto.fi

*ilmoittautuminen 
  ennakkoon

-Tes-neuvotteluissa työnantajapuoli 

haluaa purkaa kaikenlaista sääntelyä 

ja lisätä paikallisen sopimisen 

lisäksi suoraa direktio-oikeuttaan, 

Jarno Peuramäki pohtii. 
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 TEKSTI  JA KUVA:  MINNA JÄRVENPÄÄ

Pekka Järvisen tapaamisesta jää 
lähtemättömästi mieleen kaksi 
hänen oivallustaan. Kotiin on ih-

misen aina hyvä tulla, kuuluu ensim-
mäinen. Ei kymmenen lämpöastetta-
kaan huono ole, on se jälkimmäinen.

Oivallukset ovat syntyneet kokemus-
ten kautta: sähköasentajan työ Caverio-
nilla kuljettaa Pekkaa Keski-Euroop-
paa, Kaukoitää ja Väli-Amerikkaa myö-
ten, ja kotiinpaluu maistuu aina ma-
kealta. Suomalaista nykyilmastoa ja 
kaikkina vuodenaikoina vallitsevaa 
kymmenen asteen lämpötilaa hän op-
pi arvostamaan enemmän työskennel-
lessään yli kolme viikkoa Singaporessa. 
Kuumuuteen ja siinä työskentelemään 
tottuminen vei viisi päivää.

Kun Pekka avaa ulkomaankomen-
nukselta tullessaan kotinsa oven Kaa-
rinassa, lasten vieraskoreudesta ei ole 
tietoakaan.

– Nuorempi, kymppivuotias näyttää 
kaikki tunteensa. Vanhempi, 12-vuotias 
haluaa ehkä enemmän huomiota kuin 
tavallisina työpäivinä. Tuliaisia he tie-
tysti odottavat, mutta niiden ei tarvitse 
olla ihmeellisiä.

WHATSAPP-KASVATTAJANA
Ikävöintiä ulkomaankomennuksella 
helpottaa se, että yleensä on aina tie-
dossa, milloin työ valmistuu ja koit-
taa lähtö kotiin. Aikataulut on laskettu 
niin, että vain pari kertaa paluu on siir-
tynyt, korkeintaan vuorokaudella.

Yhteys vaimoon ja lapsiin hoituu pu-
helimitse WhatsAppilla. 

– Lähettelemme viestejä ja soittelem-
me päivittäin. Kyselen, miten koulu on 
mennyt ja onko läksyt tehty. Kasvattaja-
na on melkein helpompi pysyä rauhal-
lisena ja keskustella matkan päästä, jos 
on ns. tilanne päällä, Pekkaa hymyilyt-
tää.

LASTEN AJANTAJUN KEHITTYESSÄ
Komennukselle lähteminen tulee hel-
pommaksi, kun sitä on tehnyt pidem-
pään.

– Välillä pakkaan omat kamani vas-
ta edeltävänä iltana, jos lento lähtee aa-
mulla. Työvälineet ja -vaatteet katso-
taan tietysti kuntoon aikaisemmin.

Toisaalta lähteminen oli mutkatto-
mampaa, kun lapset olivat pieniä ja vai-

KOMENNUKSELLE?
Mielitkö ulkomaille töihin? Tässä muu-

tamia perusasioita. 

Työntekijä voi olla lähetetty tai hakeu-

tunut. Lähetetystä työntekijästä on kyse, 

kun työnantaja lähettää työntekijän Suo-

mesta ulkomaille töihin. Hakeutunut 

puolestaan matkustaa oma-aloitteises-

ti ulkomaille ja hankkii sieltä työpaikan 

tai pestautuu työvoiman välittäjän avulla 

ulkomaalaisen yrityksen palvelukseen.

Lähetettyyn työntekijään noudatetaan 

Suomen lakia ja suomalaista alan työeh-

tosopimusta, hakeutuvaan työntekijään 

työntekomaan lainsäädäntöä sekä työeh-

tosopimusmääräyksiä.

Lähetetty työntekijä kuuluu Suomen 

sosiaaliturvan piiriin, hakeutunut työn-

tekomaan.

Lisätietoa löydät osoitteesta www.sah-

koliitto.fi > Pidämme puoliasi > Ulko-

maankomennukset

Ei etä- vaan kaukotöissä
Isi lähtee nyt töihin, sanotaan 
aamuisin lukuisilla kotiovilla. 
Pekan työmatka voi olla 
tuhansia kilometrejä ja 
kulkuneuvokin autoa järeämpi. 
Millaista on komennusmiehen 
elämä?

mo hoiti heitä kotona. Kun lapset meni-
vät kouluun ja alkoivat harrastaa, rule-
tin pyörittämiseen tarvittiin enemmän 
käsipareja. Isovanhemmilta saa toki ai-
na apua, mutta Pekka myös valmentaa 
vanhemman pojan jalkapallojoukkuet-
ta, ja se ei käy etänä.

– Pikkulapset eivät myöskään hah-
mota, onko isä ollut poissa kaksi päivää 
vai pidempään. Mutta kun ikää tulee li-
sää, ajantaju kehittyy. Kun kotiuduin 
yli kolmen viikon reissulta Singapores-
ta, vanhempi poika kyllä tunnisti minut 
mutta oudoksui tilannetta.

TREENEIHIN PARI 
TUNTIA PALUUSTA
Pisimmän keikkansa Pekka on tehnyt 
ABB:n palveluksessa Belgiassa, jossa 
komennus kesti puoli vuotta. Se oli ai-
kaa ennen lapsia. Viime vuonna hän oli 
kahteen otteeseen komennuksella. Tä-
nä keväänä tuloillaan on yksi reissu, 
jonka päivämäärä ei vielä ole tiedossa. 

Työkavereista yksi on parhaillaan Mek-
sikossa ja neljä Kiinassa.

Tottuneelle komennusmiehelle pa-
lautuminen ja arkeen palaaminen on 
yksinkertaista, välillä jopa pakon sane-
lemaa.

– Joskus olen lähtenyt jalkapallot-
reeneihin kahden tunnin kuluttua ko-
tiinpaluusta. Kun lasten koulu ja har-
rastukset pyörivät, ei vaihtoehtoja ole. 
Muutenkin menen yleensä paluuta seu-
raavana päivänä töihin jo siksikin, että 
on tehtävä komennuksen jälkityöt: ka-
sattava kuitit ja laskutettava kulut.

SUOMALAISTEN 
TYÖMORAALI KOROSTUU
Maailmalla oppii erilaisista tekemisen 
tavoista. 

– Pari vuotta sitten olin Etelä-Kore-
assa, missä tekeminen on todella jär-
jestelmällistä. Säntillisyys ja sääntöjen 
noudattaminen eivät kuitenkaan vai-
keuta työtä.

– Keski-Euroopassa näkyy, että rima 
laskee, kun kontrolli vähenee. Kyse ei 
ole ammattitaidosta vaan työmoraalis-
ta. Meillä suomalaisilla on korkea työ-
moraali, mikä on vahvuutemme. Niin 
paljon kuin ahkeruuttamme kehutaan-
kin, niin moraali menee sen edelle. Ah-
keria työntekijöitä on muuallakin. 

Kun suomalaiset tekevät töitä keske-
nään, on helppoa luottaa toisiin ja sii-
hen, että se tehdään, mitä on sovittu.

Pekka kehaisee päässeensä työsken-
telemään ainoastaan hyvien työnte-
kijöiden tiimeissä. Projektijohto pitää 
huolen, että kootulla ja ammattitaitoi-
sella porukalla töistä selvitään aikatau-
lussa ja asiakas saa tilaamansa. 

”KESKI-EUROOPASSA 
NÄKYY, ETTÄ RIMA 
LASKEE, KUN 
KONTROLLI VÄHENEE. 
KYSE EI OLE AMMATTI-
TAIDOSTA VAAN 
TYÖMORAALISTA.”



 VA S A M A  2  /  2 0 1 8   11

Minkä suuruista palkkaa työs-

täni pitää maksaa? Entä mitä 

pitää korvata ylitöistä tai sunnuntai-

na tehdystä työstä? Kuinka määräy-

tyy vuosiloma-ajan palkka tai pal-

jonko lomarahaa pitää maksaa? 

Palkanmaksuun liittyy monia ky-

symyksiä, jotka jokaisen työnteki-

jän olisi hyvä omalta kohdaltaan it-

selleen selvittää. Näin voi varmistaa 

oikeuksiensa toteutumisen jokaisen 

palkanmaksun yhteydessä. 

TYÖAIKALAIN TAI VUOSILOMA-

LAIN SÄÄNTELYYN PERUSTUVAT 

SAATAVAT VANHENEVAT  

KAHDESSA VUODESSA 

Korkein oikeus on 12.2.2018 an-

tanut ennakkoratkaisun KKO 

2018:10, joka koski muun muas-

sa saatavien vanhentumista. Asias-

sa oli kysymys ylityö-, iltatyö-, yö-

työ-, sunnuntaityö- ja lauantaityö-

korvauksista, joista oli määräyksiä 

alan työehtosopimuksessa. Korkein 

oikeus otti ratkaisussaan kantaa sii-

hen, vanhenevatko nämä saatavat 

työsopimuslain vai työaikalain sään-

nöksen mukaisesti. 

Työaikalain mukaan kanne on 

työsuhteen kestäessä työaikalais-

sa tarkoitettujen korvausten osalta 

nostettava kahden vuoden kulues-

sa sen kalenterivuoden päättymises-

tä, jonka aikana oikeus korvaukseen 

on syntynyt. 

Vastaavalla tavalla vanhentumi-

sesta on myös säädetty vuosiloma-

laissa. Sen sijaan työsopimuslain 

mukaan työntekijän palkkasaatava 

vanhentuu viiden vuoden kuluttua 

erääntymispäivästä, jollei vanhentu-

mista ole sitä ennen katkaistu. 

Työsuhteen päättyessä kanneaika 

on kaikkien edellä mainittujen laki-

en mukaan kaksi vuotta työsuhteen 

päättymisestä. Tällöin kaikki saa-

tavat viimeistään raukeavat, jollei-

vat ne ole jo työsuhteen aikana van-

hentuneet. 

KORKEIN OIKEUS LINJASI

Korkeimman oikeuden ratkaistavana 

oli se, tuliko kyseessä olevassa asi-

assa noudattaa kahden vuoden vai 

viiden vuoden vanhentumisaikaa. 

Korkein oikeus katsoi 12.2.2018 

antamassaan tuomiossa, että työso-

pimuslain mukaisen viiden vuoden 

vanhentumisajan sijasta kantees-

sa vaadittujen ylityö ym. saatavien 

kohdalla tuli noudatettavaksi työ-

aikalain kahden vuoden kanneaika. 

Ennen korkeimman oikeuden rat-

kaisua muun muassa työtuomiois-

tuin oli vakiintuneesti päätynyt rat-

kaisuissaan siihen, että esimerkik-

si työehtosopimukseen perustuvien 

ylityökorvausten kohdalla oli tullut 

noudatettavaksi viiden vuoden van-

hentumisaika kahden vuoden sijas-

ta. Korkein oikeus päätyi kuitenkin 

toisenlaiseen ratkaisuun. Näin ollen 

esimerkiksi vuonna 2018 syntyvät 

työaikalain tai vuosilomalain sään-

telyyn pohjautuvat saatavat vanhen-

tuvat vuoden 2020 lopussa, mikäli 

työsuhde on voimassa. 

MITEN TOIMIN, JOS PALKKA 

JÄÄ SAAMATTA TAI SITÄ 

MAKSETAAN LIIAN VÄHÄN

Palkanmaksun oikeellisuus on eh-

dottomasti jokaisen palkanmaksun 

yhteydessä tarkistettava. Mahdolli-

siin puutteisiin tai virheisiin palkan-

maksussa on reagoitava viipymättä. 

Palkanmaksuun liittyviä ongelmia ei 

kannata jäädä yksinään pohtimaan.

Työpaikan luottamusmieheltä tai 

liiton työsuhdeneuvonnasta voi aina 

kysyä apua, kun palkanmaksun oi-

keellisuus mietityttää. Saatavan tur-

vaamiseksi työnantajan maksuky-

vyttömyyden varalta on myös hyvä 

muistaa palkkaturvamahdollisuus 

ja sen hakemiseen liittyvä lyhyt ha-

kuaika.

Palkkaturvajärjestelmä turvaa 

työntekijän työsuhteesta johtuvien 

saatavien maksamisen työnantajan 

maksukyvyttömyyden varalta. Palk-

katurvana maksetaan työntekijän 

työsuhteesta johtuvia saatavia, joi-

den peruste ja määrä on saatu selvi-

tettyä, jos muut palkkaturvan mak-

samisen edellytykset täyttyvät. Palk-

katurvaa on haettava kolmen kuu-

kauden kuluessa saatavan eräänty-

misestä. On siis toimittava erittäin 

nopeasti, mikäli palkkaa ei makseta 

ajallaan lainkaan tai se maksetaan 

puutteellisena. Palkkaturvan hake-

minen ajoissa on ainoa keino turva-

ta maksamatta jääneet palkat työn-

antajan maksukyvyttömyyden va-

ralta. Palkkaturvahakemus tehdään 

Ely-keskukselle.

MIRA SNELLMAN

Sähköliiton lakimies

KÄRKIMIES

ONGELMAT PALKANMAKSUSSA KANNATTAA SELVITTÄÄ VIIPYMÄTTÄ

KUUKAUDENKUVA

Aktiivimallia vastustanut, SAK:n järjestämä mielenosoitus kokosi liki 10 000 osanottajaa Helsingin Senaatintorille 2. helmikuuta. Mukana oli myös satoja sähköliittolaisia. Runsaslukuisimmin paikalla oli 

pääkaupunkiseudun sähköammattilaisia. Ammattiosasto 049 puheenjohtaja Seppo Jormanainen tuuletti osaston lippua näin iloisesti. Lisää mielenosoitustunnelmia seuraavalla aukeamalla.
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TORINTÄYDELTÄ
TERVEISIÄ
HALLITUKSELLE
Aktiivimallia vastustanut SAK:n organisoima 

mielenosoitus kokosi kansaa Helsingin Se-

naatintorille helmikuisena toimintapäivänä. 

Tuhatpäinen kansalaiskokous viestitti maan 

hallitukselle, että aktiivimalli joutaa romu-

koppaan.

Varsinkin liittojen aktiivit osallistuivat 

#Äänityöttömälle-mielenilmaukseen, joka 

sai lähtölaukauksensa aktiivimallia vastus-

tavasta kansalaisaloitteesta. Aloite kokosi 

kahdessa kuukaudessa noin 140 000 alle-

kirjoitusta.

Paikallisten lisäksi mielenilmaisuun osal-

listui väkeä ympäri Suomea. Kauimmainen 

kymmenistä bussilastillisista tuli Rovanie-

meltä asti. Turun ammattiosaston aktiivit, 

kansikuvassakin komeilevat Petri Merisaa-

ri, Viljami Rankio ja Kai Ruuhi olivat tulleet 

myös bussilla paikalle.

– Oli hyvä syy lähteä Helsinkiin. Aktiivi-

malli alas, kaverit kuittailivat ja kehuivat ti-

laisuuden hyviä puhujia ja järjestelyitä.

Kansalaisten oikeudentunto vastustaa ak-

tiivimallia, jonka katsotaan entisestään han-

kaloittavan työttömien asemaa ja lisäävän 

turhaa byrokratiaa. Kritiikki kohdistuu myös 

mallin epätasapuolisuuteen. Kaikki työttö-

mät alasta ja asuinpaikasta riippuen eivät 

ole suinkaan samalla viivalla aktivointitoi-

mia ajatellen.

– Työpaikkaa ei aina saa, vaikka kuinka 

aktiivisesti hakisi. Valinnan tekee työnanta-

ja. Aktiivimalli rankaisee työtöntä sellaisesta 

asiasta, johon hän ei voi itse vaikuttaa, pro-

testoi SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta. 

#Äänityöttömälle-mielenilmaisulla ha-

luttiin vaikuttaa myös tulevaan työttömyys-

turvauudistukseen, ns. aktiivisen työnhaun 

malliin. Tämänhetkisen tiedon mukaan mal-

li velvoittaisi työttömät hakemaan vähintään 

yhtä työpaikkaa viikossa. Jos hakemusteh-

tailu ei sujuisi, työtöntä uhkaisi 60 päivän 

korvaukseton karenssi.

Sähköliitto muutamien muiden liittojen 

tavoin julisti mielenilmauspäivän takia vuo-

rokauden poliittisen lakon, jolloin liiton jä-

senet saattoivat osallistua tapahtumaan 

seuraumuksetta. Senaatitorille saapuikin ar-

violta 300 sähköliittolaista aktiivia puheen-

johtaja Sauli Väntin johdolla. Värikkäässä ta-

pahtumassa nähtiin myös SDP:n puheen-

johtaja Antti Rinne, joka lupasi pistää aktiivi-

mallin uusiksi, kunhan pääsee taas hallituk-

seen. Raikuvimmat suosionosoitukset keräsi 

kuitenkin Vasemmistoliiton Li Andersson.

 TEKSTI :  RIITTA KALLIO  KUVAT:  EMMI KALLIO

#ÄÄNI
TYÖTTÖMÄLLE

-mielenilmaus 
aktiivimallia vastaan
2.2. Senaatintorilla

K
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 TEKSTI :  PEKKA LEIVISKÄ

Motivoitunut 
työntekijä on 
tuottavampi
Suomen kansantalous kohentuisi selkeästi, jos yritykset 
keskittyisivät parantamaan työelämän laatua.

-Useiden tutkimusten mu-
kaan tyytyväiset työnteki-
jät ovat lähes kaksi kertaa 

tuottavampia kuin tyytymättömät, ker-
too työeläkeyhtiö Ilmarisen asiakkuuk-
sista vastaava johtaja Pekka Puustinen.

Tästä syystä hyvää tulosta tekevissä 
yrityksissä on keskimäärin tyytyväiset 
työntekijät ja matalat sairauskulut.

– Hyvin menestyvissä yrityksissä sai-
rauspoissaolot maksavat vuodessa kes-
kimäärin 1000 euroa per työntekijä. 
Huonommin menestyvissä yrityksissä 
kulut ovat 6000 euroa työntekijää kohti.

Puustisen mukaan lukemat ovat sa-
mankaltaisia toimialasta riippumatta.

Sairauskulut ja työkyvyttömyyseläk-
keet maksavat yksityiselle sektorille 
vuosittain noin 3,5 miljardia euroa. Yk-
sin Ilmarinen maksoi vuonna 2016 työ-
kyvyttömyyseläkkeitä 400 miljoonaa 
euroa. Tästä syystä Ilmarinenkin halu-
aa auttaa yrityksiä lisäämään työhyvin-
vointia, Puustinen toteaa.

 
MOTIVAATION VAIKUTUKSET 
LASKETTAVISSA
Kaikkia sairastumisia ja työkyvyttö-
myyksiä ei voida estää.

Lapin yliopiston henkilöstötuotta-
vuuden tutkimusjohtaja Marko Kesti 
päätti laskea, että millaisia säästöjä yri-
tykset voisivat oikeasti saavuttaa paran-
tamalla työelämän laatua.

Suurin osa henkilöstötyytyväisyys-
kyselyjen perusteella tehdyistä arviois-
ta perustuvat hänen mukaansa väärään 
oletukseen tasaisesti kasvavasta tuotta-
vuudesta.

– Motivaatioteorian ja käytännössä 
todistettujen laskelmien mukaan huip-

puinnostunut ihminen on monta kertaa 
tuottavampi kuin pelkästään välttämät-
tömät työt suorittava työntekijä.

Kesti laski motivaatioteorian perus-
teella, että jos suomalaiset yli 10 hen-
keä työllistävät yritykset parantaisivat 
työelämän laatua viidellä prosenttiyk-
siköllä, yritykset voisivat parantaa vuo-
sittaista käyttökatetta kolmella miljar-
dilla. Käyttökate tarkoittaa yrityksen 
varsinaisesta toiminnasta saatua tulos-
ta, siis ilman sijoitustuottoja, makset-
tuja veroja tai vähennyksiä laitteista ja 
muista investoinneista.

Suurin hyöty yrityksille tulisi liike-
vaihdon kasvusta. 1,6 prosentin kasvu 
tarkoittaisi noin 1,6 miljardia euroa li-
sää käyttökatetta. Toiseksi suurin hyöty 
tulisi henkilöstön vähentämisestä. Kes-
ti huomauttaa, että henkilökuntaa kan-
nattaa vähentää vasta sen jälkeen, kun 
työelämän laatua on parannettu. Irti-
sanomisia hän ei suosittele, vaan hen-
kilöstöä tulisi vähentää pääasiassa elä-
köitymisen kautta.

 
PROSESSIEN 
VIILAUS EI AINA TUOTA
Tutkimustulosten valossa yritykset pyr-
kivät yleensä lisäämään tuottavuutta 
väärästä päästä.

Yritysten johto keskittyy viilaamaan 
prosesseja ja vähentämään sairauspois-
saoloja. Kuitenkin suurin vaikutus saa-
taisiin siitä, että työntekijät voisivat pa-
remmin ja toisivat yritykselle lisää lii-
ketoimintaa.

– Vaikka kukaan työntekijöistä ei ole 
vuoteen sairaana, hyöty jää rajallisek-
si. Sen sijaan tuottavuuden parantami-
sella hyöty voi olla kymmenkertainen, 
sanoo Jyri Kansikas, työelämän laadun 
parantamisen tapahtumia järjestävän 
Work goes happyn toimitusjohtaja.

– Eikä mahdollisella hyödyllä ole mi-
tään kattoa.

 
KIKY-TUNNIT SUUNNITTELUUN
Ilmarisen Pekka Puustinen huomaut-
taa, että työikäisistä noin viisi prosent-
tia on työkyvyttömänä, 15 prosenttia on 

vaarassa ajautua työkyvyttömäk-
si ja 80 prosenttia voi ihan hyvin. 
Hyvinvoivien määrän nostaminen 
on tärkeää, mutta helpoiten tuot-
tavuus nousee Puustisen mukaan 
nostamalla hyvienvoivien moti-
vaatiota.

Pienelläkin motivaation paran-
nuksella voidaan Puustisen mu-
kaan saada suuria vaikutuksia.

Yritysten tuottavuuden lisäämi-
nen kasvattaa myös kansantalout-
ta. Lapin yliopiston Kesti muistut-
taa, että jos työelämän laatua oli-
si saatu parannettua viime vuosina 
viisi prosenttiyksikköä, ei Suomes-
sa olisi tarvittu kilpailukykyratkai-
sua.

Hänen mielestään niin sanotut 
kiky-tunnit pitäisi korvamerki-
tä niin, että jokainen työnte-
kijä miettisi niiden aikana, 
miten asioita voisi paran-
taa työpaikalla.

 – Niiden ideoiden to-
teuttaminen maksaisi itsen-
sä moninkertaisesti takaisin.  

”KIKY-TUNNIT PITÄISI 
KORVAMERKITÄ 
TYÖPAIKAN 
KEHITTÄMISEEN.”

PAREMPI TUOTTAVUUS LÄHTEE TYÖNTEKIJÖISTÄ
 

Kaikki haastatellut asiantuntijat ovat sitä mieltä, että parempi tuottavuus syntyy työntekijöi-

tä kuuntelemalla.

 – Jos yrityksen johtajat ajattelevat, että kaikki viisaus asuu ylimmässä johdossa, organi-

saatiolla ei mene kovin hyvin, Ilmarisen Pekka Puustinen sanoo.

 Lapin yliopiston Marko Kestin mukaan kaikkein tehokkaimmat tuottavuutta parantavat 

toimenpiteet tulevat työntekijöiltä.

 – Näitä keinoja on kymmeniä ja satoja.

 Jotta työntekijät kehittäisivät toimintaa ja olisivat aktiivisia, johtajien täytyy reagoida eh-

dotuksiin nopeasti.

 Work goes happyn toimitusjohtaja Jyri Kansikas muistuttaa, että toisinaan työntekijöiden 

ehdotuksia ei voida ottaa käyttöön.

 – Silloin pitää kertoa työntekijöille, miksi jotain asiaa ei voida tehdä toisin.

 Konsulttiyhtiö HRM Partnersin asiakkuusjohtaja Kati Järvisen mielestä on tärkeää siirtää 

valtaa työntekijöille. Näin työntekijät kehittävät parempia ratkaisuja omaan työhönsä ja ovat 

tyytyväisempiä.

 Tämä kaikki myös lisää sitoutumista työhön.

 – Työhyvinvointi kulminoituu työn mielekkyyteen ja merkityksellisyyteen. Kun ihminen ko-

kee, että hänen tekemisillään on väliä, hän tekee paljon enemmän kuin häneltä pyydetään.
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Jäsenrekisterin puhelinpäivystys toistaiseksi poikkeusaikataulussa: ma, ke, pe 9–15, ti, to suljettu
Postitusosoite: Sähköliitto, Jäsenrekisteri, PL 747, 33101 Tampere
Lisätietoa: www.sahkoliitto.fi ja jasenrekisteri@sahkoliitto.fiJÄSENPALVELUT 

OPPILASJÄSENEN 
TÄRPIT KESÄTYÖ-
MARKKINOILLE
1. Hae kesätöitä ajoissa, sillä sitä 

varmemmin löydät paikan.

2. Mieti, mitä lisätietoja kaipaat 

paikasta. Soita sitten työpaikkaan 

tai mene käymään. Henkilökohtai-

nen kontakti kannattaa aina.

3. Laadi hakemus, joka peruste-

lee, miksi juuri sinä olet sopiva ky-

seiseen paikkaan. Soita vielä pe-

rään, kun olet lähettänyt hakemuk-

sesi. Näin jäät mieleen.

4. Valmistaudu työhaastatteluun 

perehtymällä työnantajayritykseen 

tarkemmin. Kättele, puhu selvästi 

ja tuo haastattelussa julki kiinnos-

tuksesi paikkaa kohtaan.

5. Vaihda Sähköliiton oppilasjä-

senyytesi varsinaiseksi jäsenyydek-

si, kun saat minkä tahansa alan ke-

sätyön. Silloin pääset kartuttamaan 

ansiosidonnaisen päivärahan edel-

lyttämää työssäoloehtoa ja pääset 

hyödyntämään kaikki jäsenedut.

6. Valtuuta työnantaja peri-

mään liiton jäsenmaksu palkasta-

si, jos mahdollista. Voit myös mak-

saa maksun itse kirjautumalla Säh-

köliiton Jäsenrekisteri-palveluun tai 

voit pyytää maksuviitteitä liitosta ja 

maksaa maksun itse. Jäsenpalvelut 

auttaa sinua kaikissa jäsenyyteesi 

liittyvissä asioissa.

7. Tee kirjallinen työsopimus, 

josta käy ilmi ainakin sopimuksen 

kesto, työaika, palkka ja sovelletta-

va työehtosopimus.

8. Pyydä perehdytystä työhösi ja 

tutustu työpaikan työsuojeluvaltuu-

tettuun ja luottamusmieheen. Vii-

meksi mainituilta saat apua myös 

pulmatilanteissa.

9. Pidä kiinni sovitusta. Työso-

pimus velvoittaa sekä työnantajaa 

että työntekijää.

10. Kirjaa tekemäsi tunnit ylös, 

ettet ole pelkän muistin varassa, jos 

työtunneista tulee myöhemmin epä-

selvyyttä.

11. Opettele lukemaan palkka-

laskelmaa ja pidä se tallessa. Apu-

na laskelman ymmärtämisessä voi 

olla vaikkapa työpaikan luottamus-

mies tai kokeneempi työkaveri.

12. Pyydä työn päätyttyä työto-

distus. Työnantajan tulee antaa se 

työntekijän pyynnöstä.

13. Täytä Sähköliiton jäsenmak-

sun perintäilmoituksen päättymisil-

moitus työn päättyessä, mikäli et 

työskentele opiskeluaikanasi. Jos 

kuitenkin teet töitä opiskelun ohel-

la, sinun kannattaa jatkaa liiton var-

sinaisena jäsenenä.

&

&

www.sahkoliitto.fi/jasenristeily
www.sahkoliitto.fi/edut-ja-palvelut
www.sahkoliitto.fi > Liiton muut verkkopalvelut > Jäsenrekisteri

KLIKKAAMISEN 
ARVOISIA 
OSOITTEITA:
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SFS 6002 SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS 

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

Verkkokoulutuksessa käydään läpi standardin sisältö sekä sähkötöitä 
koskevat kansalliset säädökset. 

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

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

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

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

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

Kurssin hinta  304,50 e + alv.

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

I nätkursen behandlas standardens innehåll samt nationella  
bestämmelserna gällande elarbeten. 

Pris 304,50 e + moms.

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

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

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

Price  304,50 e + vat.

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

Huom!
Kun suorittaa  

kurssin omalla ajalla,  
tulee osa Kikyn työajan  

pidennyksestä  
hoidettua!

ilmoittaudu
http://kauppa. 

sahkoinfo.fi/kurssit
tilaukset@sahkoinfo.fi

09 5476 1422

Sähköinfon verkkokursseja

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.

  

?

? ?
??

??
??? VOLTTi-ViSA

1. Mitä tähtitaivaalta tuttua on kuvattu-
na Alaskan lipussa?

2. Mikä hittibiisi alkaa ”Nyt hihnalle 
laukku. Ja viimeinen kuppi naamaan.”?

3. Missä sytytettiin Pohjoismaiden en-
simmäinen sähkövalo?

4. Mikä mahtaa olla The Great Mogul?

5. Kenen sanat: ”I have a dream that 
one day my four little children will no be 
judged by the color of their skin...”?

6. Minkä maalainen oli vallankumous-
taistelija Che Guevara?

7. Millä nimellä paremmin tunnetaan 
Myöhempien aikojen pyhien liike?

8. Kuka esittää sotamies Hauhiaa vuo-
den 2017 Tuntemattomassa sotilaassa? 

9. Kuka lensi Vostok 1:llä? 

10. Jos olet Japanissa Shinkansenin 
kyydissä, missä kulkuneuvossa olet? 

11. Mitä ovat BASIC, COBOL, Perl ja 
Python? 

12. Kuka TV-kokki johtaa "Helvetin Keit-
tiötä"? 

13. Mihin urheilulajiin Haka-tanssi ylei-
sesti liitetään? 

14. Minkä nimisessä tv-sarjassa Mike 
Brewer ja Edd China myyvät ja kunnos-
tavat autoja?

15. Missä NBA-joukkuessa Lauri Mark-
kanen pelaa?

16. Mikä joukkue voitti tänä vuonna 
amerikkalaisen jalkapalloliigan (NFL) 
mestaruuden?

17. Minkä pääkaupungin läpi virtaa Mol-
dau?

18. Minkä Euroopan pääkapungin nimi 
oli ennen Christiania?

19. Kuka loi Viivi ja Wagner -sarjaku-
van?

20. Minkä sarjakuvan loi belgialainen 
kuvataiteilija Hergé?

1. Otava ja Pohjatähti  2. Maailman toisella puolen (Haloo Helsinki!)

3. Tampereella Finlaysonin suuressa kutomosalissa Plevnassa  4. 280 karaatin timantti  

5. Martin Luther King Jr.  6. Argentiinalainen  7. Mormonismi  8. Robin Packalen  

9. Yuri Gagarin  10. Luotijunassa  11. Ohjelmointikieliä  12. Gordon Ramsay  13. Rugby 

14. Wheeler Dealers (Kaarakaksikko)  15. Chicago Bulls  16. Philadelphia Eagles 

17. Prahan  18. Oslon  19. ”Jussi Juba Tuomola”  20. Tintin
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TYÖTTÖMYYSKASSA Puhelinpäivystys maanantaina ja keskiviikkona klo 9.00–15.00, 
perjantaina klo 9.00–12.00, puh. 03 252 0300. Toimisto avoinna arkisin klo 9.00–15.00 
Hakemusten postitusosoite: Sähköalojen työttömyyskassa, PL 774, 33101 TAMPERE 
Lisätietoa: www.sahkoliitto.fi/tyottomyyskassa ja ttkassa@sahkoliitto.fi

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:

Palkkatodistus vähintään työt-

tömyyttä edeltäneeltä 26 

työssäoloviikolta. Todistukses-

sa pitää näkyä ennakonpidä-

tyksen alainen tulo sekä sii-

hen sisältyvä lomaraha ja kor-

vaus.

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 joudut työttömäksi tai lomautetuksi

X

X

X

X

X

X

Jos sait ansiopäivärahaa tämän vuo-

den alkaessa, ensimmäinen ns. ak-

tiivimallin mukainen 65 maksupäi-

vän tarkastelujaksosi päättyy pian. 

Mitä nyt tapahtuu?

1. Muista ilmoittaa työttömyys-

kassalle hakemuksessasi, jos olet 

omais- tai perhehoitaja, työkyvyttö-

myyyseläkehakemuksesi on vireillä 

tai saat etuutta työkyvyttömyyden tai 

vamman perusteella. Näissä tapa-

uksissa et ole aktiivimallin piirissä, 

eikä työttömyysetuuttasi vähennetä.

Muuten kaikkien työttömyysetuut-

ta saavien työttömien työnhakijoi-

den tulee täyttää aktiivisuusedelly-

tys. Edellytys koskee myös lomautet-

tuja, jos kokoaikainen lomautus kes-

tää yli 65 päivää.

2. Ilmoita työttömyyskassalle ha-

kujakson ajalta kaikki tekemäsi työ 

sekä osallistumisesi työllistymistä 

edistävään palveluun. Kassa tutkii, 

täyttävätkö ne aktiivisuusedellytyk-

Anmäl dig som arbetssökande hos 

TE-byrån genom att logga in i webb-

tjänsten på addressen www.te-tjans-

ter.fi senast den första arbetslösa da-

gen. Din rätt att få arbetslöshetsdag-

penning kan börja först när du an-

mält dig som arbetslös arbetssö-

kande. 

SÅ HÄR ANSÖKER DU ON 

DAGPENNING

Sänd ansökan och nödvändiga bila-

gor till kassan genom kassans elek-

troniska tjänst. Du hittar arbetslös-

hetskassans elektroniska tjänst på 

addressen www.sahkoliitto.fi/tyot-

tomyyskassa. Du kan även sända an-

sökan och bilagor till kassan per post 

till addressen Elbranschernas arbets-

löshetskassa, PB 774, 33101 Tam-

merfors.

GÅ NOGGRANT IGENOM DIN AN-

SÖKAN OCH BILAGOR

Ifall din ansökan är bristfälligt ifylld 

eller bilagor fattas, försenar detta 

handläggning av din ansökan.

SÄND KASSAN FÖLJANDE 

BILAGOR:

Ett löneintyg för minst 26 ar-

betsveckor före arbetslöshe-

ten. I löneintyget uppger din 

arbetsgivare förskottsinnehåll-

ning underkastad lön med alla 

tillägg; semesterpenning (se-

mesterpremie) och semesterer-

sättning meddelas specifice-

rat. Semesterpenning och se-

mesterersättning anmäls skilt.

Ett kopia av uppsägningsan-

mälan eller permitteringsan-

mälan

Ett kopia av ditt arbetskon-

trakt.

Om du får någon socialförmån, sänd 

kassan:

Ett kopia av pensionsbeslutet 

eller förmånsbeslutet.

Om du har företagsverksamhet som 

bisyssla, sänd kassan även:

Ett kopia av det senaste per-

sonliga beskattningsbeslutet 

med specifikationsdel.

Ifall du före arbetslösheten har stud-

erat eller te.x. varit i armén sänd 

kassan:

Ett kopia av bevis.

BESKATTNING

Arbetslöshetskassan får beskattning-

uppgifterna direkt från skattemyn-

digheten i början av året.  

Arbetslöshetskassan kan använda 

skattesatsen för lön som  

förskottsinnehållningssats för  

den inkomstrelaterade dagpenning-

en. Skattesatsen är dock  

alltid minst 25 %.

Beställ vid behov ett nytt  

ändringsskattekort för arbetslöshets-

dagpenning.

Om du blir arbetslös eller permitterad

X
X

X

X

X

X

sen ehdot. Aktiivisuusedellytys täyt-

tyy palkkatyössä, yritystoiminnas-

sa tai työllistymistä edistävässä pal-

velussa. 

Aktiivisuusedellytys ei täyty, jos:

• käyt TE-toimistossa ilmoittautu-

massa, haastattelussa tai laatimassa 

työllistymissuunnitelmaa

• haet työpaikkoja, käyt työpaik-

kahaastattelussa tai otat yhteyttä eri 

tahoihin työnhakuun, koulutukseen 

yms. liittyen

• osallistut työkyvyn tutkimukseen 

tai arviointiin

Jos aloit saada ansiopäivärahaa 

vuodenvaihteen jälkeen, tarkastelu-

jaksosi päättyy 65 maksupäivän jäl-

keen. 

Katso aiemmin julkaistu juttu 

7 faktaa aktiivimallista Vasamasta 

1/2018. Kaikki kootut faktat löydät 

myös osoitteesta www.sahkoliitto.fi/

tyottomyyskassa

Aktiivimallin tarkastelujakso päättymässä

Ilmoita nämä kassaan
Oma asiointi -osio, 
seuraamisen arvoinen
Olethan tietoinen, että TE-palvelui-

den Oma asiointi -osio on tärkeä tie-

donvälityskanava sinun ja TE-toimis-

ton välillä? Sitä kannattaa seura-

ta siksikin, että sen kautta 

TE-palvelut lähettää si-

nulle viestejä ja sel-

vityspyyntöjä sekä 

tarjouksia mahdol-

lisista työpaikoista. 

Sieltä pystyt myös 

tarkistamaan tiedot 

työnhaustasi.

Oma asiointi -palvelun 

löydät osoitteesta www.te-pal-

velut.fi. Pöytäkoneen näytöllä se nä-

kyy etusivun oikeassa reunassa, mo-

biilinäkymässä osio tulee näkyviin, 

kun klikkaat oikeassa ylälaidassa 

olevaa valko-vihreää ikonia. Henkilö-

asiakkaan osioon kirjaudutaan pank-

kitunnuksilla, varmennekortilla tai 

käyttämällä mobiilivarmennetta.

REAGOI VIESTEIHIN

Kun saat TE-palveluilta Oma asioin-

ti -osioon minkä tahansa pyynnön, 

lue se tarkasti ja vastaa siihen 

mahdollisimman pian. 

Näin varmistat, että 

työnhakusi pysyy 

voimassa ja si-

nulla säilyy oi-

keus työttömyy-

setuuteen. Mikä-

li TE-palvelut tar-

joaa sinulle työpaik-

kaa, sinun tulee hakea 

sitä. Jos et hae kyseistä 

työtä, sinulle voidaan antaa karens-

si eli voit menettää työttömyysetuu-

tesi määräajaksi.

TIETOA MOLEMPIIN SUUNTIIN

Jos saamasi viestit ja pyynnöt tun-

tuvat epäselviltä, kysy heti älä-

kä jätä reagoimatta. TE-palvelui-

den henkilöasiakkaan puhelinpal-

velu toimii numerossa 0295 025 

500 maanantaista perjantaihin kel-

lo 9–16.15. Nettisivuilla palvelee 

myös chat arkisin kello 9–16. Siellä 

voit esittää yleisiä kysymyksiä esi-

merkiksi verkkoasiointiin liittyen. 

Henkilökohtaisia asioita chatissa ei 

voi hoitaa.

Oma asiointi -palvelussa tieto 

kulkee molempiin suuntiin. Työn-

haun aloittamisen lisäksi voit myös 

päättää sen palvelussa, kun saat 

töitä. Silloin TE-palvelut saa heti 

tiedon tilanteestasi.

Jos sinulla ei ole mahdollisuut-

ta asioida TE-palveluissa sähköi-

sesti, voit tehdä hakemuksesi myös 

paikan päällä TE-toimistossa henki-

lökunnan avustamana. Silloin tieto 

kulkee jatkossa kumpaankin suun-

taan puhelimitse ja kirjeitse.
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Järjestäminen, järjestäytyminen, jär-
jestäytymätön, järjestäytynyt… Ter-
mit ja niiden erot eivät ole loviisa-

laiselle Oiva Romuselle lainkaan vie-
raita, sillä hän toimii työpaikkansa 
RTK-Palvelu Oy:n työsuojeluvaltuutet-
tuna. Toimi työpaikkasi puolesta! -kou-
lutus tuntui vain vahvistaneen hänen 
omia näkemyksiään, kun kurssipäivä 
päättyi Vantaalla.

– Olen aina ollut järjestäytymisen ja 
yhdessä toimimisen kannalla. Kurssin 
uutta antia oli selkeämpi ohjeistus jär-
jestäytymistä varten. Sen vien tuliaise-
na omallekin työporukalle. 

– Aion myös ihan röyhkeästi käyttää 
muilta osallistujilta kuulemiani sitaat-
teja, koska ne ovat tosiasioita ja toimi-
viksi todettuja.

VIERUSTOVERILLA 
SAMAT AJATUKSET
Oivan mielestä yhdessä tekeminen on 

sekä työpaikan järjestäytymisen että 
järjestäytyneenä pysymisen avainasia. 

– Yhteistyön ja yhdessä tehtyjen pää-
tösten pitäisi olla itsestäänselvyys. Yk-
sittäinen työntekijä pystyy vaikutta-
maan olemalla osa järjestäytynyttä työ-
yhteisöä. Järjestäytymättömällä työpai-
kalla eripuraa aiheuttavat pienet asi-
at voivat kasvaa suuremmiksi ja vaka-
vammiksi ongelmiksi. Järjestäytyneellä 
työpaikalla vierustoverisi ajattelee sa-
moin kuin sinä.

Työpaikka ei automaattisesti pysy 
järjestäytyneenä, vaikka sinne kertaal-
leen valitaan luottamushenkilöt. Tilan-
teet ja henkilöt vaihtuvat, ja siksi järjes-
tämistyössä ei voi herpaantua. Ensisi-
jainen vastuu tilanteen ylläpitämisestä 
on valituilla työsuojelu- ja luottamus-
henkilöillä, mutta lopulliset päätökset 
tehdään aina yhdessä. Vain niin saa-
daan näkyviä tuloksia. 

– Porukassa on voimaa, ja siksi kan-
nattaa järjestäytyä, Oiva tiivistää oman 
värväyspuheensa.

KUKA TEKEE MITÄ JA VASTAA MISTÄ?
Järjestämiskoulutuksessa pohditaan 
liiton, osaston ja työpaikan aktiivien 
työnjakoa. Oivalle kolmijako on selkeä.

– Ammattiliitto on työntekijän suurin 
turva. Ammattiosaston puolestaan pi-
tää tukea jäsentä. Liiton yksittäisen jä-
senen tehtäväksi jää tehdä työnsä hyvin 
ja yhteisten pelisääntöjen mukaan.

Miehellä itsellään oli innostusta työ-
paikka-aktiiviksi, ja siksi hänet valittiin 
työsuojeluvaltuutetuksi, joka hänestä 
voi ajaa monia sellaisiakin työntekijöi-
den asioita, jotka eivät kuulu varsinai-
seen toimenkuvaan.

– Meidän työsuojeluvaltuutettujen 
tehtävänä on olla kiinnostuneita, mitä 
ja mikä työntekijöille kuuluu, ja huo-
lehtia heistä. Työntekijöiden taas tulee 
saada tehdä työnsä turvallisesti ja oi-
kein. Luottamusmiesten vastuulla on 
katsoa, että työpaikka huolehtii työn-
tekijästä ja luo sellaiset olosuhteet, et-
tä työntekijöiden on hyvä käydä töissä.

OLLAAN YLPEITÄ 
ERIKOISAMMATISTAMME!
Sähköliiton Toimi työpaikkasi puoles-
ta! -järjestämistyöltä Oiva odottaa jä-
senmäärän ja sitä kautta liiton joukko-
voiman kasvamista. 

Hän uskoo järjestämistyön kasvatta-
van myös ammattiylpeyttä alalla.

– Tämä on yhä vaarallinen ja aina 
välttämätön erikoisammatti. 

Yhdeksän paikkakuntaa, 
otsikkona Toimi työpaikkasi 
puolesta. Millaisia 
oivalluksia Sähköliiton uusi 
järjestämiskoulutus antaa? 
Kysytään osallistujalta!

VIELÄ EHDIT 
MUKAAN!
Toimi työpaikkasi puolesta! -koulutus 

järjestetään kevään mittaan vielä kah-

della paikkakunnalla:

• Turku pe 6.4., 

   hakuaika päättyy 23.3.

• Tampere la 14.4., 

   hakuaika päättyy 29.3.

Ilmoittautumislomakkeen löydät kurssi-

infon yhteydestä liiton nettisivuilta: 

www.sahkoliitto.fi > Koulutukset & 

tapahtumat. 

Voit ilmoittautua myös puhelimitse 

tai sähköpostitse koulutusasiantuntija 

Tarja Topparille puh. 050 409 8469, 

tarja.toppari@sahkoliitto.fi.

Järjestämiskurssin antia:

Avainsana 
on yhdessä

 TEKSTI :  MINNA JÄRVENPÄÄ

 KUVA:  REIJO SALMI
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KURSSIT

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖ-
ASENNUSALAN KURSSIT 2018
Nämä kevään kurssit on tarkoitettu kaikille sähköistys- ja sähköasennusalan jäsenille. 

Syksyllä kursseja luvassa lisää. Henkilökohtainen tieto työehtosopimuksen määräyksistä 

antaa parhaat edellytykset hyvän edunvalvonnan hoitamiseen.

Tarkoituksena on ensin käydä TES tutuksi -kurssi, sen jälkeen Urakkamääräykset- ja 

viimeisenä Urakkalaskenta-kurssi.

TYÖEHTOSOPIMUS TUTUKSI
6.–7.4.2018, Kouvola • Hakuaika päättyy 23.3.2018

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN KÄRKIMIES
7.4.2018 Cumulus Koskikatu, Tampere • Hakuaika päättyy 23.3.2018

URAKKAMÄÄRÄYKSET
5.–6.5.2018, Kouvola • Hakuaika päättyy 20.4.2018

Ilmoittaudu mukaan kursseille hakuaikoja noudattaen 

tarja.toppari@sahkoliitto.fi tai 050 409 8469.

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

matkakulut, mikäli niitä syntyy, kotipaikkaa lähinnä olevalle kurssipaikalle. Matkakulut 

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

Nämä kurssit on tarkoitettu erityisesti kaikille ammattiosastojen toimihenkilöille ja muille ak-

tiiveille. Kurssilla pohditaan yhdessä, mitä voisimme saavuttaa, jos Sähköliitolla olisi suu-

rempi ja aktiivisempi jäsenistö. Mitä on järjestäminen? Miten järjestämistyötä käytännössä 

tehdään? Millainen työnjako työpaikka-aktiivien, osastojen ja liiton välille pitäisi rakentaa?

 6.4.2018 14.4.2018

 TURKU, HOLIDAY CLUB CARIBIA TAMPERE, CUMULUS KOSKIKATU

 hakuaika päättyy 23.3.2018 hakuaika päättyy 29.3.2018

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

409 8469. Sähköliitto maksaa jäsenelle kurssin ajalta kurssipäivärahan ja -stipendin, kun 

toimitat työnantajasi allekirjoittaman vapaamuotoisen palkattomuustodistuksen. Sähköliitto 

maksaa kurssin aikana ohjelmaan merkityt ruokailut sekä matkakulut, mikäli niitä syntyy, ko-

tipaikkaa lähinnä olevalle kurssipaikalle. Matkakulut korvataan julkisten kulkuneuvojen tak-

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

TOIMI TYÖPAIKKASI 
PUOLESTA 2018

Lähde sinäkin mukaan nuorille Sähköliittolaisille tarkoitettuun alueelliseen nuorisotapahtu-

maan!

Tilaisuuksissa tutustutaan Sähköliiton ja paikallisen ammattiosaston toimintaan.

Perjantai-ilta vietetään rennon yhdessäolon merkeissä.

 27.–28.4.2018 Vantaa hakuaika päättyy 13.4.2018

 7.–8.9.2018 Oulu hakuaika päättyy 24.8.2018

 28.–29.9.2018 Turku hakuaika päättyy 14.9.2018

 2.–3.11.2018 Kuopio hakuaika päättyy 19.10.2018

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

Sähköliitto korvaa matkakulut, ohjelmaan merkityt aktiviteetit, tarjottavat ruokailut ja majoi-

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

SÄHKÖLIITON ALUEELLISET
NUORISOTAPAHTUMAT

KURSSIN TAVOITE

Selvittää työsuojeluun liittyvät perustiedot ja niiden merkitys sekä työsuojelutoiminnan orga-

nisaatiot ja opettaa näihin liittyviä tietoja ja taitoja työsuojelutoiminnassa.

AVAINSISÄLTÖJÄ OVAT

• työsuojelun peruskäsitteet, toiminta-alueet ja merkitys ihmiselle

• työsuojelutehtävissä toimivien ihmisten tehtävät, oikeudet ja velvollisuudet 

   organisaatiossa, työsuojelun ennakko- ja jälkivalvonta

• työsuojelua säätelevän lainsäädännön pääperiaatteet

• toimialakohtaiset työsuojelusopimukset

• työn ja työympäristön kuormitustekijät

• työsuojelutoiminnan kehittäminen

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

ja ja harjoituksia.

Työnantaja maksaa palkan kurssin ajalta sekä ateriakorvauksen opistolle, tai liitto maksaa 

kurssilaiselle opintostipendin. Liitto maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus, opetus 

ja jaettava materiaali, sekä matkakulut, 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 tulee ilmoittaa etukäteen 

Kiljavan opistolle.

Kurssihakemuslomakkeen löydät Sähköliiton kotisivuilta kohdasta Lomakkeet. Lähetä hake-

muslomake osoitteella: Sähköliitto, PL 747, 33101 Tampere tai tarja.toppari@sahkoliitto.fi.

TYÖSUOJELUN PERUSKURSSI
12.–16.3.2018 Kiljavan opisto, Nurmijärvi

KURSSIN KOHDERYHMÄ

Kurssi on tarkoitettu luottamusmiehille, varaluottamusmiehille, teollisuuden yhteyshenkilöille 

sekä ammattiosastojen puheenjohtajille. Kurssi soveltuu peruskoulutukseksi kaikille, joita kiin-

nostaa työnantajien ja työntekijöiden yhteistoiminnan parantaminen työntekijöitten oikeuksia 

kehittämällä.

KURSSIN TAVOITE

on aloittaa luottamusmiehen perustaitojen oppiminen. Tavoitteena on myös, että tehtäväkoko-

naisuuden ymmärtäminen ja oikeuksien tiedostaminen auttavat selviytymistä työpaikalla.

AVAINSISÄLTÖJÄ OVAT

• luottamusmieheksi kehittyminen

• luottamusmiehen tehtävät ja yhteistyökumppanit

• luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet

• työoikeuden perusteet, mm. työsopimuslaki, yhteistoimintalaki

• työehtosopimuksen tulkinta ja liiton apu

• paikallinen sopiminen ja yhteistoimintamenettely

• vaikuttaminen ja neuvottelutoiminta

 •luottamusmiehen ja jäsenistön luottamus

Työnantaja maksaa palkan kurssin ajalta sekä ateriakorvauksen opistolle, tai liitto maksaa kurs-

silaiselle opintostipendin. Liitto maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus, opetus ja jaet-

tava materiaali, sekä matkakulut, 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 tulee ilmoittaa etukäteen Kilja-

van opistolle.

Kurssihakemuslomake löytyy Sähköliiton kotisivuilta kohdasta Lomakkeet. Lähetä hakemuslo-

make osoitteella: Sähköliitto, PL 747, 33101 Tampere tai tarja.toppari@sahkoliitto.fi.

LUOTTAMUSMIESTEN
PERUSKURSSI
12.–16.3.2018 Kiljavan opisto, Nurmijärvi
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OSASTOT TOIMIVAT Seuraava Vasama ilmestyy 19.4.2018. Siihen tarkoitetut osastojen ilmoitukset pyydämme toimittamaan 
maanantaihin 9.4.2018 kello 15.00 mennessä. Tällä välin päivitämme saapuneita ilmoituksia liiton  
kotisivuille. 

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

liiton uusien nettisivujen 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

001 Oulun Sähkötyöntekijäin 
Ammattiosasto N:o 1 ry
Eläkeläisjaoston kokoukset vuonna 

2018 pidetään joka kuukauden toi-

sena tiistaina klo 12 alkaen osaston 

toimistolla osoitteessa Rautatienka-

tu 16 D 46, Oulu. Kesä-, heinä- ja 

elokuussa ei poikkeuksellisesti pi-

detä kokouksia.

Pilkkikilpailut Nallikarissa la 

14.4. klo 10. Kilpailun jälkeen lou-

nas Ravintola Nallikarissa. Tervetu-

loa. – Hallitus

Sääntömääräinen kevätkokous 

osaston toimistolla (Rautatienkatu 

16 D 46, sisäänkäynti Rautatien-

kadun puolelta) ke 18.4.2018 klo 

17. Kokouksessa käsitellään sään-

tömääräiset ja ajankohtaiset asiat. 

Kaikki osaston jäsenet tervetullei-

ta. Kahvitarjoilu ja pientä purtavaa. 

– Hallitus

005 Lounais-Hämeen sähkö-
työntekijäin ammattiosasto ry
Sääntömääräinen kevätkokous  

lauantaina 7.4.2018 klo 12 Fors-

san järjestöjentalolla, Kuhalanka-

tu 17. Kokouksen jälkeen ruokai-

lu ravintola Martinassa. Tervetuloa! 

– Hallitus

011 Tampereen Seudun 
Sähköalantyöntekijät ry
Pilkkikilpailut su 18.3. klo 9 Aito-

lahden Ensilässä. Ennakkoilmoit-

tautumista ei vaadita. Pikkupurta-

vaa ja saunomismahdollisuus. Ter-

vetuloa!

Veteraanijaoston ulkoilutapahtuma 

ma 19.3. Näsinpuistossa. Samassa 

yhteydessä on tutustuminen Näsi-

linnaan (Milavida) ja sen historiaan. 

Kokoontuminen klo 12 Tallipihalla, 

Kuninkaankatu 4.

014 Nokian Sähkötyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous pe 

23.3.2018 klo 18. Paikkana Ravin-

tola Pepper Bar & Restaurant, Väli-

katu 18, Nokia. Kokouksessa käsi-

tellään sääntöjen määräämät asiat. 

Tervetuloa! – Hallitus

016 Haminan Sähköosasto ry
Kevätkokous ti 20.3.2018 klo18, 

hallitus jo klo 17.30. Kokouspaik-

kana toimii Cafe Kaneli, Raatihuo-

neentori 1. Tervetuloa! – Hallitus.

018 Hämeenlinnan 
Sähkötyöntekijät ry
Kevätkokous ke 28.3.2018 klo 18 

osaston toimistolla, Arvi Karistonka-

tu 3 A 8, Hämeenlinna. Osaston ko-

tisivuilla myös tietoa tapahtumista.

Hämeenlinnan Sähkötyönteki-

jät ja Aulangon kylpylä jatkavat yh-

teistyösopimustaan vuodelle 2018. 

Aulanko tarjoaa jäsenillemme per-

heineen kylpylälippuja hintaan 10 

€/aikuinen ja 6 €/lapsi. Edun max 

henkilömäärä kerrallaan 5 hlöä. 

Tunnistautuminen tapahtuu Sähkö-

liiton jäsenkortilla.

020 Kotkan Sähköalantyöntekijäin 
Ammattiosasto ry
Pilkkikilpailut la 3.3. klo 10–13 

Kaarniemessä. Tule nauttimaan au-

rinkoisesta kevätpäivästä, kahvis-

ta, makkarasta ja loistavista palkin-

noista. Pääpalkinto on viikonloppu-

majoitus Kaarniemessä. Tervetuloa! 

– Hallitus

022 Lappeenrannan Seudun 
Sähköalantyöntekijät ry
Kevätkokous ti 17.4.2018 klo 18 

osaston kokoushuoneella Väinölän-

katu 25. Käsiteltävinä sääntömää-

räiset sekä muut esille tulevat asiat. 

Kahvitarjoilu.

SAK:n Lappeenrannan paikallis-

järjestö ry:n pilkkikilpailut su 18.3. 

klo 10 alkaen Taipalsaarella Kirk-

koselällä. Kokoontuminen ja il-

moittautumiset seuratalo Väinölän 

parkkialueella (osoite Kirkonranta-

tie 2, Taipalsaari). Kilpailuaika klo 

10–13, meno- ja paluuaika 15 mi-

nuuttia. Kaiken kalan kilpailu. Sar-

jat: nuoret, naiset, miehet, miesve-

teraanit + 55 v. Suurimman tulok-

sen pyytänyt voittaa LAP:n pilkki-

mestaruuden. Myös suurin kala pal-

kitaan. Kilpailun ja palkintojenjaon 

jälkeen LAP tarjoa osallistujille keit-

tolounaan Ravintola Pölkky Baaris-

sa (lounas sis. hernekeiton, leivän 

ja juoman sekä jälkiruoaksi panna-

ria). Osaston sarjat: miehet, naiset, 

nuoret alle 18 v. Suurin kala palki-

taan. Tiedustelut Asko Karppanen 

puh. 050 524 2056, asko.karppa-

nen@gmail.com tai Asko Pulli puh. 

0400 772 747, asko.pulli@nord-

kalk.com. Tervetuloa nauttimaan ul-

koilusta koko perheen voimin!

024 Varkauden Sähköalan-
työntekijäin Ammattiosasto ry
Sääntömääräinen kevätkokous ra-

vintola Amandassa ma 19.3.2018 

klo 18. Kokouksessa käsitellään 

sääntöjen määräämät ja mahdolli-

set muut esille tulevat asiat. Koko-

uksen jälkeen ruokailu. Tervetuloa! – 

Hallitus

029 Kouvolan 
Sähkötyöntekijäin Osasto ry
Kevätkokous pe 27.4.2018 klo 18 

Ässätornissa, Ilmarinkuja 3, 45100 

Kouvola. Kokouksessa käsitellään 

sääntömääräiset asiat. Kokouksen 

jälkeen ruokailu, johon osallistuvilta 

sitova ilmoittautuminen 18.4. men-

nessä puh. 040 809 7029 tai kouvo-

lansahkotyontekijat@gmail.com. Hal-

litus toivottaa kaikki jäsenet terve-

tulleiksi!

032 Pudasjärven 
Sähköalojenammattiosasto ry
Kevätkokous la 17.3.2018 klo 18 

Carunan tiloissa, Sähkötie 2. – Toi-

mikunta

036 Kuopion 
Sähköalantyöntekijät ry
Pilkkikilpailut la 24.3. Julkulanran-

nassa klo 9 alkaen. Ruokailu Ullan 

Krouvissa klo 13. Tervetuloa pilkki-

mään osaston jäsenet perheineen!

Kevään opinto- ja virkistysmatka 

tehdään keväiseen Kööpenhaminaan 

to–su 26.–29.4.2018. Matkustam-

me lentäen, ja vierailukohde on NKT 

Cables Tanskan tehdas (pe 27.4.), 

hotellimajoitus aamiaisella. Lisä-

tiedot ja sitovat ilm. puh. 044 553 

9871/Ilpo.

041 Turun Seudun 
Sähkötyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous to 

19.4.2018 klo 16.30 osaston toi-

mistolla, Brahenkatu 13 A 4, Tur-

ku. Esillä sääntömääräiset asiat, kah-

vi- ja voileipätarjoilu. Tervetuloa mu-

kaan! – Hallitus

042 Valkeakosken 
Sähköalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous ti 

20.3.2018 klo 17.30, uimahal-

lin kokoustila 2, Valkeakoski. Esillä 

sääntömääräiset ja ajankohtaiset asi-

at. Hallitus kokoontuu klo 17. Terve-

tuloa! – Hallitus

043 Porvoon Sähkötyöntekijät ry 
Kokoonnumme seuraavasti v. 2018: 

torstaisin klo 18 Raksan toimistolla, 

Sibeliusbulevardi 36, Porvoo, 22.3., 

kevätkokous 19.4., 17.5., 30.8., 

27.9., 25.10., syyskokous 22.11. 

Tervetuloa! – Hallitus

057 Etelä-Pohjanmaan 
Sähköalantyöntekijäin osasto ry
Osasto maksaa jäsenilleen matkat 

Sähköliiton jäsenristeilylle 21.–22.4. 

juna- tai linja-autokuittia vastaan.

059 Lahden 
Sähköalantyöntekijät ry
Osaston pilkkikilpailut la 24.3. klo 

9–13. Paikkana Kotiniemi (JHL), 

Alasenjärvi (Kotiniemenkuja 31, 

15230 Lahti). Paikan päällä tarjolla 

evästä ja virvokkeita. Tervetuloa koko 

perheen voimin!

Sääntömääräinen kevätkoko-

us pe 13.4.2018 klo 16.30 alkaen 

(HUOM! poikkeuksellinen kellonai-

ka) Päijät-Hämeen Osuuspankin ko-

koustiloissa, Aleksanterinkatu 20, 4. 

krs (Trio). Kokouksen jälkeen ruoka 

ja sauna, oma pyyhe mukaan.

Sähköliitto järjestää jäsenilleen 

laivaristeilyn 21.–22.4. Osasto kor-

vaa jäsenilleen laivamatkan ja mat-

kakulut edullisimman bussilipun 

mukaan kuitteja vastaan. Jos lähti-

jöitä saadaan vähintään 30 henkeä, 

osasto järjestää bussikuljetuksen 

Lahdesta. Ilmoita halukkuudestasi 

mahdollista bussikyytiä varten 30.3. 

mennessä Pertti Simolalle puh. 040 

586 2890. Lisätietoja risteilystä 

osaston nettisivuilta.

Kevätretki Vilnaan 9.–13.5. Lisä-

tietoja myöhemmin kevään aikana. 

Matkan hinta 200 €/henkilö. Maksu 

ja ilmoittautuminen osaston toimis-

tolle päivystysaikana 16.4. mennes-

sä. – Hallitus

060 Mikkelin 
Sähköalantyöntekijät ry
Talven perinteiset pilkkikilpailut la 

24.3. klo 9–13 Hotelli Heimaris-

sa, Laitialantie 190, 52330 Ristii-

na. Tarjolla ruokailu ja virvokkeita. 

Tervetuloa!

065 Iisalmen 
Sähköalantyöntekijät ry
Jäsenien ja puolisoiden virkistysmat-

ka uudistuneelle Bomballe Nurmek-

seen 17.–18.3. Linja-auto Kiuruve-

deltä klo 10, Iisalmessa 10.40, pa-

luu su n. klo 13. Osasto kustantaa 

matkat, majoituksen 2 hengen huo-

neissa Break Sokos Hotel, kylpylä-

lipun ja illallisen. Omavastuu 20 €/

hlö, myös avec maksetaan osaston 

tilille FI06 5068 0620 2442 75. 

Paikkoja rajoitetusti. Ilm. 1.3. men-

nessä puh. 040 411 7100/Jarkko.

069 Nuuskakairan Sähköalantyön-
tekijät ammattiosasto 069 ry
Sääntömääräinen kevätkokous la 

7.4.2018 klo 15 Levillä, Sokos Ho-

telli Break By. Käydään läpi sääntö-

jen määräämät asiat. Ammattiosasto 

järjestää jäsenilleen virkistysmatkan 

samaan yhteyteen 6.–8.4 ja kustan-

taa majoituksen, matkan ja illalli-

sen. Tarkempi aikataulu ja mahd. li-

säohjelmat ilmoitetaan myöhem-

min mukaan ilmoittautuneille. Ilm. 

14.3. mennessä ja lisätietoja Hele-

na puh. 040 733 7516 ja Hannu 

040 733 7523.

073 Kurikan Sähköalojen osasto ry
Sähköliitto järjestää jäsenilleen lai-

varisteilyn 21.–22.4. Osasto 073 

korvaa jäsenilleen laivamatkan ja 

matkakulut julkisen liikenteen mu-

kaan. Laivamatkan ja julkisen liiken-

teen maksutositteet palautetaan ke-

vätkokoukseen 4.5. Liiton sivuilla li-

sää tietoa laivamatkasta. Tieduste-

lut Jani Mansikkamäki, mansikja@

gmail.com. Terveisin hallitus.

076 Vaasan 
Sähköalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous pe 

13.4.2018 klo 18 ravintola Frans & 

Nicolen kokoustiloissa, Hovioikeu-

denpuistikko 18. Kokouksen jälkeen 

illallinen ravintolassa. Tervetuloa!

077 Savonlinnan ja 
Lähiympäristön Sähkömiehet ry
Osaston pilkkikisa su 11.3. klo 10 

alkaen Punkaharjulla. Lähtö jääl-

le Cafe Rantakiven parkkipaikalta, 

Punkaharjuntie 1234. Tervetuloa ki-

saamaan! – Hallitus

Sääntömääräinen kevätkokous 

pe 20.4.2018 klo 18 alkaen Hotel-

li Pietari Kylliäisen Ruiskukka-kabi-

netissa. Asioina sääntöjen määrää-

mät asiat. Kokouksen jälkeen pieni 

iltapala. Tervetuloa. – Hallitus

080 Heinolan Sähkömiehet 
Ammattiosasto 80 ry
Kevätkokous Drink Bar Bulme-

rin saunatilassa pe 16.3.2018 klo 

18 alkaen. Aiheena mm. osaston 

matka. Tervetuloa!

099 Loimaan 
Sähköalantyöntekijät ry
Kevätkokous ke 4.4.2018 klo 18 

Ravintola Lankossa, Vesikoskenkatu 

13, Loimaa. Esillä sääntöjen kevät-

kokoukselle määräämät asiat. Terve-

tuloa! – Hallitus

100 Järvenpään 
Sähköalantyöntekijät ry
Sähköliiton jäsenristeilylle 21.–

22.4. osallistuvia tuetaan majoituk-

sen hinnassa täysimääräisesti 2–4 

hengen hyteissä ja 50 %:lla 1 hen-

gen hyteissä. Kuitti maksusta sih-

teerille. Lisätietoja puh. 045 632 

8758.

Pilkkikisat Kaarniemessä la 

24.3., jäälle klo 10–15. Majoitusti-

lat varattu 23.–25.3. Ilm. (jos ma-

joittuu) puh. 045 632 8758 tai 

040 311 3555. Osasto ruokkii osal-

listujat koko viikonlopun perjantai-il-

lasta sunnuntaihin. Tervetuloa!

Kevätkokous pe 27.4.2018 klo 

18–20 Cantina Zapatassa, 4. krs ko-

koustilat, Mannilantie 44, Järven-

pää. Käsitellään sääntöjen määrää-

mät asiat. Ruokailu virvokkeineen. 

Info puh. 045 632 8758/sihteeri.

Tuusulan seudun sähkölaitos pe-

rustettiin vuonna 1918. Muistojen 

ilta yhtiössä palvelleille Cantina Za-

patassa, 4. krs kokoustilat, pe 27.4. 

klo 20–24. Ilm. 20.4 mennessä ruo-

kailun järjestämiseksi puh. 045 632 

8758/Pena tai 040 311 3555/Timo.

105 Vihdin 
Sähköalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous pe 

27.4.2018 klo 18 Hiipun majalla. 

Esillä sääntöjen määräämät ja muut 

asiat. Kokouksen jälkeen pientä pur-

tavaa ja virvokkeita! Myös saunomis-

mahdollisuus. Tervetuloa! – Hallitus

Osaston kesäretki Pärnuun Ter-

vis Spahan 15.–17.6. Lähtö perjan-

taiaamuna ja paluu sunnuntai-ilta-

na. Paikkoja rajoitetusti 30:lle en-

simmäiselle! Hinta 50 €/osaston jä-

sen ja seuralainen 100 €. Tied. ja 

ilm. Tomille 040 587 7748 viimeis-
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tään 30.4. Tervetuloa myös Karkki-

lan porukka!

106 Savon Sähköalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous to 

22.3.2018 klo 18 Kylpylähotel-

li Kunnonpaikassa, Jokiharjuntie 3, 

Vuorela. Kokouksen yhteydessä ruo-

kailu. Tervetuloa sankoin joukoin 

mukaan! – Hallitus

123 Länsi-Suomen tietoliikenne-
alan ammattilaiset ry
Kevätkokous 21.–22.4. Sähköliiton 

jäsenristeilyn yhteydessä. Ilmoittau-

tuminen työhuonekuntien kautta.

132 Pietarsaaren sähkötyöväen 
ammattiosasto – 
Jakobstads elektriska 
arbetares fackavdelning ry
Kevätkokous pe 13.4.2018 Sanni’s 

kök -tiloissa, Solkullavägen 65, 

68600 Pietarsaari.  Ohjelma: klo 

18 kokous, klo 19 sauna ja klo 21 

ruokailu. Omat pyyhkeet mukaan. 

Ilm. viimeistään 29.3.  puh. 050 

560 0297 tai 050 390 1480.

140 Keski-Karjalan 
Sähkömiehet ry
Sääntömääräinen kevätkokous Ki-

teellä kansanopistolla pe 6.4.2018 

klo 19. Esillä sääntömääräiset asi-

at. Kokouksen jälkeen sauna + ruo-

kailu. Tervetuloa! – Hallitus

144 Varkauden Seudun 
Asennussähkömiehet ry
Sääntömääräinen kevätkokous pe 

23.3.2018 klo 18 alkaen Rossossa.

Osaston pilkkikisat la 24.3. Läh-

tö toritorpalta klo 8.

146 Kannuksen Seudun 
Sähköalantyöntekijät ry
Kevätkokous to 22.3.2018 klo 16 

grilli-pizzeria Kannus Cornerissa. 

Kokouksessa käsitellään sääntö-

määräiset asiat. Osasto tarjoaa ruu-

an. Tervetuloa! – Hallitus

155 Hissimiehet ry
Sääntömääräinen kevätkokous la 

21.4.2018, Pasilan saunatilat. Hal-

litus kokoontuu klo 13 ja yleiskoko-

us alkaa klo 16. Esillä sääntömää-

räiset asiat. Osaston vuoden 2018 

virkistysmatkalle vielä vapaita paik-

koja jäljellä. Ilmoittautuminen mat-

kalle yleiskokouksen yhteydessä. 

Tervetuloa!

165 Päijänteen 
Sähköalantyöntekijät ry
Kevätkokous to 1.3.2018 klo 18 

Ravintola Uotissa Sysmässä. Esil-

lä sääntöjen määräämät asiat sekä 

osaston purkamisasia. Kahvitarjoilu. 

Tervetuloa! – Hallitus

166 Vaasan Sähkömiehet ry
Sääntömääräinen kevätkokous to 

27.4.2018 klo 18 osaston toimi-

tilassa (Ay-keskus, Hovioikeuden-

puistikko 18, sisäpiha). Kokouk-

sessa käsitellään osaston sääntöjen 

mukaiset kevätkokousasiat. Kahvi-

tarjoilu ja kokouksen jälkeen illalli-

nen. Tervetuloa! – Hallitus  

166 Vasa Elarbetare Rf
Stadgeenligt vårmöte torsdagen den 

27.4.2018 kl 18 i avdelningens ut-

rymmen på Hovrättsesplanaden 18. 

På mötet behandlas stadgeenliga 

vårmötesärenden. Kaffe under mö-

tet och efteråt kvällsbit. Välkomna! 

– Styrelsen

177 Kiskoliikenteen sähkö-, 
tietoliikenne- ja turvalaite-
ammattilaiset ry
Kevätkokous la 10.3.2018 klo 12 

Seinäjoella, Sokos hotelli Lakeudes-

sa, Torikatu 2. Osallistuville on tar-

jolla ruokailu kokouksen jälkeen. Ai-

kaisemman käytännön mukaises-

ti mahdollisiin majoitus- ja matka-

kuluihin voi anoa korvausta osastolta 

halvimman matkustustavan mukai-

sesti kuitteja vastaan. Eläkeläi-

set ovat myös tervetulleita kokouk-

seen. Kokouksessa käsitellään osas-

ton sääntöjen 7 §:n määräämät asi-

at, mm. esitellään edellisen vuo-

den toimintakertomus ja tilinpäätös, 

kuullaan toiminnantarkastuslau-

sunto, käydään lävitse tilinpäätök-

sen vahvistaminen ja vastuuvapau-

den myöntäminen hallituksen jäse-

nille sekä päätetään sääntöjen 4 §:n 

3 momentissa tarkoitettujen asiakir-

jojen toimittamisesta liitolle määrä-

aikaan mennessä. – Hallitus

184 Järvi-Savon 
Sähköalantyöntekijät ry
Osaston kevätkokous 23.3. klo 

17.30 Savonlinnan Perlina di Cas-

tellossa. Ilmoittautumisia toivotaan: 

kari.halinen@elvera.fi. Tervetuloa!  

– Hallitus

Opetusministeriön suunnitelmat koskien ammatillis-

ta koulutusta ja siihen tulevia uudistuksia ovat todel-

la huolestuttavia.

Koulutusuudistuksessa näyttävät toteutuvan juuri 

ne kauhukuvat, joita olemme täällä kenttätason työn-

tekijöinä pelänneet. Lähtökohtana pitäisi olla, että 

oppilaitokset palvelevat elinkeinoelämän tarpeita ja 

näin ollen valmistavat mahdollisimman hyvin koulu-

tettuja työntekijöitä työelämän tarpeisiin.

Sähköalasta ja sen vaatimustasosta puhuttaessa 

törmäämme uudistuksessa moniin ongelmakohtiin. 

Sähköala koostuu jo pelkästään laajoista teoriapuo-

len asiakokonaisuuksista, jotka pitää osata ennen 

kuin lähdetään työssäoppimisjaksoille alan yrityksiin.

Alalla on omia lakisäädöksiä, asennusstandardeja 

yms. Pelkästään nämä tuovat omat haasteensa oppi-

laiden osaamistason saattamiseksi riittävälle tasolle.

Teoriatason lisäksi pitää oppilaalla olla myös mah-

dollisimman hyvä perusosaamistaso käytännön työ-

tehtävistä, asennustavoista ja materiaaleista. Tär-

keintä kuitenkin on oppilaan tietämys työsuojelu-ja 

sähkötyöturvallisuusasioissa.

Työssäoppimisjaksoille siirryttäessä toimitaan to-

dellisissa työmaaolosuhteissa eikä simuloiduissa op-

pilaitoksen tiloissa. Sähköalan oppilaitoksen työsa-

litilat on toteutettu niin, ettei niissä aiheutuneis-

ta sähköiskuista ole opiskelijoiden hengelle ja terve-

ydelle vaaraa.

Kuka on vastuussa työtapaturman sattuessa työ-

maalla? Koulu, yrittäjä vaiko työpaikkaohjaaja? Luul-

tavammin työpaikkaohjaajaa syyllistetään.

Nämä edellä mainitut näkökohdat huomioiden ti-

lanne voi muuttua huomattavasti vieläkin pahem-

paan suuntaan, mikäli Forssan ammatti-instituutis-

sa/Faktiassa suistutaan samalle säästövimmakuuril-

le, jota olemme saaneet huolestuneena seurata Hy-

vinkään/Riihimäen oppilaitoksissa.

Ammattiopettajien tilalle on otettu työnohjaajia, 

ja tästä on seurannut se, että ammattiopettajien työt 

vähenevät ja opetuksen laatu laskee.

Herääkin kysymys, onko tämä laadukasta ja pitkä-

jännitteistä kehitystä? Miten oppilaan oikeutta saada 

hyvää työpaikkaohjausta valvotaan? Miten työnteki-

jöiden kyky ja halu toimia työpaikkaohjaajina vapaa-

ehtoisesti huomioidaan?

Kuka tämän kaiken maksaa? Jos ja kun työkoh-

teessa asentajalta ja oppilaalta kuluu enemmän ai-

kaa oppilaanohjauksen takia, onko asiakas valmis 

maksamaan tämän lisäajan? Vai jääkö se yrittäjän 

kontolle?

Niin työantaja- kuin työntekijäjärjestötkin suhtau-

tuvat epäröiden uudistukseen. Huolena on, takaako 

lainsäädäntö riittävät ammatilliset valmiudet erilai-

siin sähköalan ammatteihin. Pystytäänkö sähköalan 

yrityksissä vastaamaan lisäpanostuksin odotuksiin 

oppilaiden opetussuunnitelman mukaisesta opetuk-

sesta? Onko työpaikoilla tapahtuvan opetuksen taso 

riittävä? Avoimia kysymyksiä on paljon.

Tämänkaltaiset uudistukset heittävät synkän var-

jon suomalaisen osaamisen ja kilpailukyvyn kehittä-

misen ylle.

005 LOUNAIS-HÄMEEN SÄHKÖTYÖNTEKIJÄIN 

AMMATTIOSASTO RY 

Syyskokouksemme kannanotto:
MIHIN AMMATILLINEN KOULUTUS ON 
AJAUTUMASSA?



22  VA S A M A  2  /  2 0 1 8

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

VASAMA 2017 No 8_VASAMA 2015 No 8  17.8.2017  14:23  Sivu 1

ELLEDNINGEN

Kollektivavtalsförhandlingarna stampar 
på stället på grund av arbetsgivarnas attityd
Vi var tvungna att avbryta kollektiv-

avtalsförhandlingarna med Servi-

cebranschernas arbetsgivare PALTA r f 

och Elektrotekniska Arbetsgivare STTA 

r f inom elektrifierings- och elinstalla-

tionsbranschen den 20 februari. Ar-

betsgivarsidan är fullkomligt ovillig att 

förhandla om avskaffandet av arbets-

tidens förlängning som är Elektriker-

förbundets viktigaste tema, samt om 

ändringar i texter i någon del åt ar-

betstagarpositiva hållet. 

Elektrikerförbundets styrelse linje-

rade upp sina målsättningar för kollek-

tivavtalsförhandlingar i augusti förra 

året så att man skall förhandla avskaf-

fandet av arbetstidens förlängning un-

der den kommande förhandlingsrun-

dan. Även en stor del av Elektrikerför-

bundets medlemskår har krävt, att ar-

betstidens förlängning skall avskrivas 

från kollektivavtalet. Arbetstagarna har 

upplevt arbetstidens förlängning som 

fullständigt orimlig bestämmelse.

Vi har inte heller gått framåt med 

våra andra förhandlingsmål. Eftersom 

förhandlingarna stampar på stället, 

konstaterade elektrifierings- och elin-

stallationsbranschens förhandlings-

kommitté efter redan förda förhand-

lingar i veckan åtta, att för tillfället 

finns det inga förutsättningar att fort-

sätta dem. Vi har inte kommit överens 

om nya förhandlingsdagar med arbets-

givarsidan. 

Arbetsgivarsidan PALTA och STTA 

föreslog, att det gällande kollektiv-

avtalet inom elektrifierings- och elin-

stallationsbranschen, som gällde till 

den 31.1.2018, skulle ha fortsatt 

med oförändrat innehåll t.o.m. den 

31.1.2021.

Att man avbröt förhandlingarna be-

tyder att elektrifierings- och elinstalla-

tionsbranschen ska stå i ett avtalslöst 

läge fr.o.m. den 20.2.2018. Elektri-

fierings- och elinstallationsbranschens 

direktion kommer att sammanträdas 

i slutet av veckan åtta och behandla 

förhandlingsläget och besluta om fort-

satta åtgärder. För branschen utlysta 

övertidsförbudet gäller fortfarande.

  

Förhandlingarna inom energi-ict-nät-

verksbranschen stampar på stäl-

let i likhet med förhandlingarna inom 

elektrifierings- och elinstallations-

branschen, på grund av arbetsgivarsi-

dans strikta koordination. 

Kollektivavtalet löpte ut den 

31.1.2018. Elektrikerförbundets cen-

trala mål under förhandlingsrundan 

handlar om avskaffandet av arbetsti-

dens förlängning eller åtminstone änd-

ringen av bestämmelsen åt arbetsta-

garpositiva riktning.

Pressen i den här avtalsbranschen 

riktas även mot branschens förtroen-

demannasystem och arbetstagarnas 

rätt att välja sin representant så täck-

ande som möjligt. Vi vill också avhjäl-

pa brister i avlöningssystemet, som 

har funnits i branschen mycket länge.

   

Lönelösning och dess förhöjningsnivå 

är viktiga frågor efter de magra åren. 

Elektrikerförbundets utgångspunkt är, 

att de kommande löneförhöjningarna 

överförs som allmänna förhöjningar till 

tabellöner. Det passar inte för arbets-

givarsidan. Övertidsförbudet som har 

utlysts också för den här branschen, 

fortsätter.

Som gemensam faktor under den 

här förhandlingsrundan tycks vara den 

beklagansvärda saken att arbetsgivar-

förbunden Elektrotekniska arbetsgiva-

re STTA, Servicebranschens arbetsgi-

vare PALTA och Energiindustrin med 

näbbar och klor håller i Teknologiindu-

strins och Industriförbundets avtala-

de kostnadsnivå från i höstas. Arbets-

givarförbunden vill ha en lönelösning 

som är i enighet med den allmänna 

linjen, där en del av löneförhöjningar-

na avtalas som allmän förhöjning och 

en del så som arbetsgivaren bestäm-

mer. Om Elektrikerförbundets änd-

ringsförslag till kollektivavtalet är man 

så gott som ovilliga att diskutera vid 

förhandlingsborden. 

Finlands Näringsliv EK kontrolle-

rar ständigt arbetsgivarförbundens för-

handlingsarbete och följer avtalslös-

ningar och deras kostnadseffekter. Ur 

Elektrikerförbundets synvinkel är det 

fråga om förbundsrunda, där man öp-

pet kan diskutera problemen inom 

branschen och finna kreativa och för-

nuftiga lösningar utan att försvaga ar-

betsvillkoren.  

Som tråkigt och till och med omora-

liskt agerande har arbetsgivarna börjat 

sabotera det utlysta övertidsförbudet 

inom Energi-ICT-Nätverksbranschen. 

Strejkbrytararbetskraften består av 

oorganiserade arbetstagare samt tjäns-

temän. 

Hannu Luukkonen

förbundssekreterare
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