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kilpailutettu vereslihalle, henkilöstö 

on minimissä, ylityö- ja liukumasal-

dot täynnä. Näiden yritysten liike-

voitot ovat melkein olemattomat ja 

konkurssiuhka onkin lähes normaa-

litilanne. Puhutaan siis täysin erilai-

sista liiketoiminnan tuloksista kuin 

sähköverkot omistavilla yhtiöillä. 

Alan työntekijämäärä on vuosien 

saatossa vähentynyt voimakkaasti ja 

yrityksillä on ongelmia löytää am-

mattitaitoista työvoimaa. Sähköverk-

koasentajan työ on ulkona tehtävää, 

ajoittain raskastakin työtä, eikä ala 

välttämättä houkuttele nuoria. Huo-

li tulevaisuuden työvoimasta onkin 

suuri. Valtakunnan päättäjien tulisi-

kin kantaa huolta siitä, kuka tule-

vaisuudessa rakentaa sähköverkko-

ja ja pitää ne kunnossa, jos työnte-

kijöitä ei alalle saada. 

    

Hallituksen esitys siirtohintojen 

nousun hillitsemiseksi kiistatta pa-

rantaa tilannetta, mutta järjestel-

män valuvika tulee korjata. Säh-

köyhtiöiden kohtuullinen tuotto tu-

lee määritellä todellisista kustan-

nuksista täysin tuulesta temmatun 

rahoitusteorian sijaan. Toivon myös, 

että ministeri Mika Lintilä palauttaa 

energiaviraston oikealle tielle val-

vomaan kuluttajien oikeuksia. Säh-

köyhtiöillä on oma edunvalvontata-

honsa, tehtävä ei kuulu energiavi-

rastolle.
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Kannen kuvassa Indrek Bahcmann

Kuva: Tiina Tenkanen

Sähkömarkkinalaki astui voi-

maan Suomessa vuonna 1995. 

Lain tarkoituksena oli hallituksen 

esityksen mukaan parantaa sähkö-

markkinoiden toimivuutta ja varmis-

taa, että Suomen sähkön tuotanto-, 

- siirto- ja jakelujärjestelmä olisi te-

hokas ja kilpailukykyinen myös tu-

levaisuudessa. Samalla valmistet-

tiin Suomen sähkömarkkinoita yh-

dentyviin pohjoismaisiin ja mahdol-

lisesti avautuviin eurooppalaisiin 

markkinoihin. 

Uudistuksella avattiin sähkön 

myynti kilpailulle; sähköyhtiö saat-

toi alkaa myydä sähköä asiakkaille 

missä tahansa Suomessa, kun jake-

luverkkojen haltijat joutuivat avaa-

maan verkkonsa muidenkin käyt-

töön korvausta vastaan. Lain tuol-

loisissa perusteluissa mainitaan, 

että kilpailun lisääntyminen tehos-

taisi voimavarojen käyttöä ja loi-

si kustannussäästöjä kuluttajille ja 

kansantaloudelle. 

Monet sähköyhtiöiden asiakkaat 

pitivät säädettyä sähkömarkkinala-

kia tervetulleena uudistuksena, joka 

mahdollisesti laskisi sähkön hintaa. 

Tuolloin sähkön hinta arvioitiin ko-

konaisuutena, sähköenergia ja siir-

to yhdessä, ja selvittiin yhdellä säh-

kölaskulla. Lain edellyttämä toimin-

tojen eriyttäminen toikin kuluttaji-

en ihmetykseksi jatkossa kaksi säh-

kölaskua, siirtolaskun ja energialas-

kun. Useimmille kuluttajille laskut 

tulivat alkuvuosina samasta yhtiös-

tä, koska sähköenergian myyntiä ei 

välttämättä osattu kilpailuttaa, toi-

sin kuin nykyään.

Markkinatalous on vuosien saa-

tossa tehnyt alueellisena monopoli-

toimintana sähköverkkotoiminnasta 

erittäin kannattavaa liiketoimintaa, 

josta ovat kiinnostuneita ulkomaiset 

sijoittajatahotkin. Huonon ja lep-

sun säätelyn johdosta sähkön siirto-

hinnat ovat nousseet kohtuuttomas-

ti viimeisen viiden vuoden aikana 

ja sähkömarkkinalain alkuperäinen 

tarkoitus kustannussäästöistä kulut-

tajille ja kansantaloudelle on kään-

tynyt voittojen tuottamiseksi sähkö-

verkkojen omistajille. 

    

Tänä päivänä on ehkä tarpeellista 

kysyä, onko sähkömarkkinalaki täyt-

tänyt tarkoituksensa? Onko kulutta-

jille ja kansantaloudelle tullut kus-

tannussäästöjä? Ynnätäänpä sähkön 

siirtolasku ja sähköenergialasku yh-

teen ja pohditaan sitä. 

Suomen hallitus jätti tammikuus-

sa esityksensä sähkömarkkinalain 

uudistamiseksi. Uudistuksella on 

tarkoitus korjata täysin käsistä ka-

rannutta sähkön siirtohinnoittelua.

Asiaa käsiteltiin myös 8. helmi-

kuuta YLE:n MOT-ohjelmassa, jon-

ka asiasisällön voisi tiivistää näin: 

”Verkkoyhtiöiden kohtuullisen tuo-
ton laskee ja määrää energiavirasto. 
Virasto laskee ja jäädyttää sähkö-
verkon yksikköhinnat, joiden perus-
teella yhtiöiden kohtuullinen tuotto 
määritellään. Viraston käyttämät yk-
sikköhinnat eivät ole vertailukelpoi-
sia verkon todellisiin kustannuksiin, 
vaan ne ovat huomattavasti pienem-
mät. Tämä johtaa siihen, että koh-
tuullinen tuotto lasketaan käytän-
nössä verkon arvolle, joka on kak-
sinkertainen verkkoon sijoitettuun 
pääomaan nähden. Eli energiaviras-
ton käytössä olevassa mallissa säh-
köyhtiöt saavat tuottoa pääomalle, 
jota kukaan ei ole koskaan maksa-
nut. Kun tästä ”virtuaalisesta” säh-
köverkon arvosta lasketaan Energia-
viraston määrittelemä kohtuullinen 
tuotto, se näyttää kohtuulliselta. 
Jos tuottoa verrataan verkkoon oi-
keasti sijoitettuun pääomaan, tuotto 
onkin jo moninkertainen.”

VATT:n ylijohtajan Mikael Colla-

nin mukaan sähkön kuluttajilta las-

kutetaan joka vuosi vähintään 330-

500 miljoonaa euroa vuosittain yli-

määräistä rahaa. Tampereen yliopis-

ton sähkövoimatekniikan professori 

Pertti Järventausta puolestaan tote-

si, että siirtoyhtiöillä on noin miljar-

din verran siirtyvää alijäämää seu-

raavalle valvontajaksolle. 

Kuluttajien kritiikin lisääntyessä  

siirtohintojen korotuksia kohtaan 

kaikkea sallittua korotusvaraa ei ole 

tohdittu käyttää. Tämä tarkoittaa 

sitä, että tulevien korotusten lisäksi 

yhtiöt voisivat laskuttaa seuraaval-

la valvontajaksolla noin miljardi eu-

roa ylimääräistä sähkön kuluttajil-

ta. Tämä ei kuulosta kovinkaan koh-

tuulliselta. Ihmettelen kovasti ener-

giaviraston kantaa, jonka mukaan 

asia on päällisin puolin kunnossa 

ja tasapuolinen. Virastonhan tulisi 

olla veronmaksajien ja sähkönkulut-

tajien oikeuksien vaalijoita. Nyt on 

tainnut käydäkin niin, että virasto 

valvookin sähköyhtiöiden etuja.

Kansallisille alueellisille moni-

poliasemassa oleville sähköyhtiöille 

täytyy riittää pienempikin liikevoit-

to. Sähkönsiirrosta on tullut enem-

män kuin erinomaista liiketoimintaa 

johtuen päättäjien huonosta asian-

tuntemuksesta ja valvojan eli ener-

giaviraston välinpitämättömyydestä 

sähkön kuluttajia kohtaan. Toisaal-

ta on ihailtava sähköyhtiöiden lois-

tavaa lobbausta siirtohinnoittelun 

voittojen maksimoinnissa.

    

Jos sähköyhtiöiden jättivoitoista oli-

si edes pieni osa valunut Sähkölii-

ton jäseniä työllistäville sähköyhti-

öiden verkkoja rakentaville ja kun-

nossapitäville urakointiyhtiöille, soi-

sin edes pienen ymmärryksen asi-

alle. Tilanne on kuitenkin täysin 

päinvastainen. Nämä yritykset on 
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Tämän lehden ilmestyessä Laani-
lan Voiman voimalaitos Oulussa 
tuottaa todennäköisesti viimei-

siä megawattejaan lämpöä ja sähköä 
ja työntekijöillä on viimeiset työpäivät 
käsillä. Voimalaitos on määrä ajaa alas 
helmikuun lopussa. Työttömäksi on yt-
ilmoituksen mukaan jäämässä 28 hen-
kilöä, heistä 23 työntekijöitä ja Sähkölii-
ton jäseniä. 

Laanilan Voiman pääluottamusmie-
hellä Perttu Sarjalla ja työsuojeluval-
tuutetulla Janne Heiskasella on haas-
tatteluhetkellä takanaan kiireinen ja 
raskas kuukausi. Tieto alkavista yhteis-
toimintaneuvotteluista tuli 20. tammi-
kuuta, yllätyksenä niin henkilökunnal-
le kuin Laanilan Voiman omistajallekin 
Pohjolan Voimalle. 

– Tärkeintä on nyt pyrkiä pelasta-
maan mahdollisimman monen työpaik-
ka ja takaamaan, että mahdolliset irtisa-
nottavat saavat tarvittavan tuen. Meillä 
on paljon nuorehkoa väkeä, jolla on pie-
net lapset ja tulevaisuuden uskossa ote-
tut asuntolainat, he sanovat.

Helmikuun puolivälin tilannetta he 
kuvailevat sanoilla ”hieman valoa tun-
nelin päässä”. 

POSITIIVINEN TYÖYHTEISÖ 
TSEMPPAA
Jos Laanilan Voiman työntekijöiden me-
henki olisi huono, keskeneräinen tilan-
ne olisi vieläkin raskaampi. Nyt yllätys-
isku on tiivistänyt yhteishenkeä.

– Se, että meillä on työtyytyväisyys-
kyselyidenkin mukaan positiivinen työ-
yhteisö ja mukava tulla töihin, vain ko-
rostaa eteen tulleen tilanteen dramaat-
tisuutta, Janne Heiskanen huomauttaa.

– Tsemppaamme ja autamme toisiam-
me. Työnhakuvinkkejä on jaettu ja an-
sioluetteloita suunniteltu yhdessä, Pert-
tu Sarja lisää.

Luottamushenkilöt toteavat, että juu-
ri tähän aikaan olisi otollista hakea töi-
tä, vaikka kesätyömarkkinoiltakin. Kun 
selkeitä päätöksiä vielä odotetaan, aika 

uhkaa loppua epävarmassa tilanteessa 
kesken. Siksi helmikuun olisi suotavaa 
tuoda ratkaisu.

Työkavereiden keskinäisen avun li-
säksi tilanteessa on auttanut Sähkölii-
ton asiantuntija-apu. 

INVESTOINTIEN KUOLETTAMINEN 
JÄÄMÄSSÄ KESKEN
Yllätyksestä ja myös järjenvastaisuudes-
ta voidaan puhua, sillä suljettavaan voi-
malaitokseen on satsattu viime vuosina 
miljoonia euroja. Viimeksi viime vuon-
na puuperäisen polttoaineen käytön li-
säämiseksi laitokseen investoitiin viisi 
miljoonaa euroa. Puuperäisen polttoai-
neen osuutta saatiin kasvatettua noin 75 
prosenttiin, jolloin turpeenpolttoa kyet-
tiin vähentämään, mikä vähensi myös 
päästöjä huomattavasti. 

Tehtyjen investointien kuolettaminen 
niiden tuomilla hyödyillä uhkaa jäädä 
nyt kesken, vaikka toimivalla laitoksella 
olisi käyttöikää kymmenen vuotta.

Jos voimalaitoksen toiminnan lak-
kauttaminen oli suunnitteilla jo inves-
tointipäätöksiä tehdessä, muutaman 
vuoden mittaisesta hyödystä maksettiin 
suhteettoman pitkä penni.

TEOLLISUUSHÖYRYN TOIMITTAJAKSI 
TOINEN OMISTAJISTA
Yt-neuvottelut Laanilan Voimassa aloi-
tettiin 27. tammikuuta kohtuuttoman 
kiireisellä aikataululla.

– Neuvotteluita on käyty Pohjolan 
Voiman kanssa, jolla ei ollut osaa eikä 
arpaa alasajoratkaisussa ja jolle tilanne 
tuli yhtä lailla yllätyksenä kuin henki-
löstöllekin, Perttu Sarja summaa.

Miten tämä eri yhtiöitten kuvio siis oi-
kein menikään?

Laanilan Voima on Pohjolan Voiman 
tytäryhtiö, ja Pohjolan Voiman osakkai-
ta puolestaan ovat Oulun Energia Oy ja 
Kemira Oyj, yhdessä vajaan parinkym-
menen muun yhtiön kanssa. Nämä kak-
si yhtiötä kuitenkin omistavat Pohjolan 
Voimasta juuri ne osakkeet, jotka oike-
uttavat Laanilan Voiman omistukseen.

Yt-neuvottelujen moottoreina ovat 

toimineet nämä kaksi omistajayhtiö-
tä, jotka samalla ovat Laanilan Voiman 
asiakkaita. Laanilan Voiman voimalai-
tos on tuottanut prosessihöyryä ja säh-
köä Laanilan teollisuusalueen yrityksil-
le sekä kaukolämpöä Oulun Energian 
tarpeisiin. Laanilan Voima on vastannut 
myös Oulun Energian ekovoimalaitok-
sen käyttö- ja kunnossapitopalveluista.

Oulun Energia ja Kemira ovat ilmoit-
taneet siirtyvänsä käyttämään Oulun 
Energian tuottamaa teollisuushöyryä 
Laanilan Voiman tuottaman sijaan. Laa-
nilan Voiman höyryä on muun muassa 
käyttänyt Kemiran laitos, joka valmistaa 
vetyperoksidia paperiteollisuuden tar-
peisiin.

– On Suomen oloissa poikkeuksellis-
ta, että toimiva ja hiljattain modernisoi-
tu voimalaitos ajetaan alas. Onko ky-
seessä kabinettitoiminta, jossa alasajo-
suunnitelma ja höyryn tuotannon kes-
kittäminen toiselle omistajalle on ollut 
omistajien tiedossa jo investointipää-
töksiä tehtäessä? Siitä joutuvat nyt voi-
malaitoksen työntekijät kärsimään, sa-
noo Sähköliiton puheenjohtaja Sauli 
Väntti.

VÄLILLISET VAIKUTUKSET 
ULOTTUVAT LAAJALLE
Alasajoilla ja irtisanomisilla on aina vä-
littömien ohella välillisiä vaikutuksia. 
Laanilan Voiman tapauksessa vaiku-
tukset ulottuisivat laajasti Pohjois-Suo-
meen.

– Paitsi omasta tulevaisuudestam-
me, meillä on huoli myös siitä, että tuo-
tannollinen ammattitaitomme katoaisi 
Laanilan teollisuusalueelta. Se, mitä ta-
pahtuu, heijastuu myös lukuisiin mui-
hin työpaikkoihin alueellamme, Perttu 
Sarja kertoo.

Voimalaitos on käyttänyt polttoainee-
naan puuperäistä raaka-ainetta ja tur-
vetta. Mitä tapahtuu polttoaineen toi-
mittajille? Entä koko pohjoisen Suomen 
jätehuollolle? 

– Tiedossa on, että pienyrittäjät ovat 
ottaneet lainaa ja investoineet kuljetus-
kalustoon uskoessaan polttoainetoimi-
tusten jatkuvan. Olemme myös työllis-
täneet ulkopuolisia huolto- ja kunnossa-
pitoyrityksiä, joilta katoaa nyt osa töistä, 
luottamushenkilöt listaavat. 

Virtuaalihaastattelun jälkeen Janne Heiskanen ja Perttu Sarja olivat menossa viikoittaiseen työhuonekunnan kokoukseen 

päivittämään tilannetta muille voimalaitostyöntekijöille.

 TEKSTI :  MINNA JÄRVENPÄÄ

Yllätys-yt:t lopettamassa Laanilan Voiman toiminnan

MILJOONAINVESTOINTIEN 
HYÖTY JÄÄMÄSSÄ LYHYTAIKAISEKSI

Yllätys-yt:t lopettamassa Laanilan Voiman toiminnan

MILJOONAINVESTOINTIEN 
HYÖTY JÄÄMÄSSÄ LYHYTAIKAISEKSI

Laanilan teollisuusalue on hiljenemässä Laanilan Voiman voimalaitoksen verran.
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Sähköliitto tukee tuttuun tapaan 

kevään kuntavaalien sähköliit-

tolaisia ehdokkaita vaalikuluissa ha-

kemusten ja tositteiden perusteella. 

Ehdokas voi saada tukea enintään 

200 euroa. Jos saapuneiden hake-

musten määrä ylittää tukeen varatun 

8 500 euroa, summa jaetaan suh-

teellisesti hakijoiden kesken.

Lähetä hakemuksesi skannattui-

ne tai valokuvattuine tositteineen 

sähköisesti Kaisa Järvensivulle kai-

Sähköliiton neljännen Vuoden 

luottamushenkilön ehdotta-

misaikaa on jatkettu 15. huhtikuu-

ta asti. Jatkoaikaan päädyttiin, kos-

ka luottamushenkilöseminaari, jon-

ka osallistujien on määrä valita voit-

taja, on koronatilanteen takia siirret-

ty huhtikuulta syyskuulle.

Viime vuoden loppuun mennes-

sä tehdyt esitykset ovat voimassa, 

mutta mikäli et huomannut tuol-

loin esittää omaa ehdokastasi, tee 

se nyt. Lomakkeelle pääset nettisi-

vujemme Liiton muut verkkopalvelut 

-alasvetovalikosta. 

LISÄAIKAA VUODEN LUOTTAMUS-
HENKILÖN EHDOTTAMISEKSI

Omaa ehdokastasi voit esittää 

myös viestillä, ääniviestillä tai vaikka 

videolla Sähköliiton WhatsApp-nu-

meroon puh. 050 470 7167.

Jäsenpalveluasiain johtokunta va-

litsee ainoastaan perustelujen pe-

rusteella kolme finalistia tietämät-

tä ehdotettujen henkilöllisyyttä. Sik-

si perusteluihin kannattaa satsata! 

Finalistit esitellään Vasamassa, net-

tisivuilla ja Facebookissa, ja lopul-

lisen valinnan tekevät luottamus-

henkilöseminaarin osallistujat 17.–

18. syyskuuta Hotelli Clarion Helsin-

gissä. n

LÄHDÖSSÄ KUNTAVAALIEHDOKKAAKSI?
MUISTA HAKEA LIITOSTA TUKEA VAALIKULUIHIN

Janne Heikkinen Kajaanista valittiin Sähköliiton edelliseksi Vuoden luottamushenkilöksi kaksi 

vuotta sitten.

Kuntien harteilla on esimerkiksi kirjastot, koulutus, vesihuolto ja maankäyttö.

NÄIN KUNTAVAALIT ETENEVÄT
Virkamiestahoilta on esitetty kevään kuntavaalien siirtämistä koronatilanteen takia, mutta nykytiedon valossa ne pide-

tään ajallaan. Koronatilanteessa huoli on turvallisuudesta äänestyspaikoilla sekä siitä, että sairastuneille ei pystytä jär-

jestämään mahdollisuutta käyttää äänioikeuttaan.

Tässä kevään tärkeät päivät:

26.2. äänioikeusrekisterin tiedot poimitaan

9.3. ehdokashakemukset on jätettävä

18.3. ehdokasasettelu vahvistetaan

6.4. äänioikeusrekisteri tulee lainvoimaiseksi; kotiäänestykseen on ilmoittauduttava

7.‒13.4. ennakkoäänestys kotimaassa
7.-10.4. ennakkoäänestys ulkomailla
18.4. vaalipäivä
21.4. vaalien tulokset vahvistetaan
1.6. uudet valtuustot aloittavat työnsä

Päivittyvä sivu koronatilanteen vaikutuksesta vaaleihin: www.vaalit.fi > Kuntavaalit > Kuntavaalit ja koronavarautuminen

TUKES: 
346 SÄHKÖLAITETTA 
TESTATTU, YLI 
KOLMANNES POIS 
MARKKINOILTA

sa.jarvensivu@sahkoliitto.fi tai pos-

titse osoitteella Sähköalojen ammat-

tiliitto ry, Kaisa Järvensivu, PL 747, 

33101 Tampere. Hakemukset tu-

lee toimittaa liittoon viimeistään 30. 

huhtikuuta.

Muista tehdä hakemuksessasi ly-

hyt selvitys kulujen laadusta ja liit-

tää mukaan myös tilinumerosi. To-

sitteiden pitää koskea selvästi to-

dennettavaa kulua, kuten mainoksen 

painatuslaskua, laskua lehti-ilmoi-

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tu-

kes määräsi yrityksiä poistamaan 

markkinoilta yhteensä 118 vaarallis-

ta sähkölaitetta vuonna 2020. Eni-

ten puutteita oli latureissa, muunta-

jissa ja erilaisissa led-valaisimissa. 

Samat tuoteryhmät toistuvat vuo-

desta toiseen vaarallisimpien tuot-

teiden listalla, mikä osoittaa, ettei-

vät valmistajat ja maahantuojat aina 

varmista riittävän huolellisesti lait-

teiden turvallisuutta.

Tukes valvoo markkinoilla olevia 

sähkölaitteita sekä kivijalkakaupois-

sa että verkkokaupoissa. Tarkasta-

jat tekivät viime vuoden aikana val-

vontakäyntejä yli 1200:an sähkölait-

teita myyvään liikkeeseen. Käyntien 

määrä on vähentynyt viime vuosina, 

mikä viime vuonna johtui koronae-

pidemiasta ja pidemmällä aikavälil-

lä valvonnan kohdistumisesta enem-

män verkkokauppaan.

TAKAISINVETOJA 15

Tukes testautti viime vuonna 346 

sähkölaitetta, ja tämän perusteella 

yli kolmannes eli 118 laitetta pois-

tettiin markkinoilta. Vakavimmin 

vaaralliset 15 kerättiin takaisin käyt-

täjiltä. Vuonna 2019 näitä takaisin-

vetoja oli 19 ja sitä edellisenä vuon-

na 46.

Kuluttajat ostavat entistä enem-

män sähkölaitteita Suomen ja EU:n 

ulkopuolisista verkkokaupoista, joi-

hin ei viranomaisten toimivalta ulo-

tu. Kuluttaja joutuu itse vastaamaan 

seurauksista, jos tuote osoittautuu 

vaaralliseksi tai aiheuttaa vahinkoa.

Vastuu sähkölaitteiden turvalli-

suudesta on maahantuojalla, valmis-

tajalla ja myyjällä. Viranomaisten te-

kemä sähkölaitteiden pakollinen en-

nakkotarkastus päättyi jo 25 vuotta 

sitten EU:n myötä.

Markkinoilta poistetut tuotteet: 

marek.tukes.fi

Ilmoita vaarallisesta tuotteesta: 

marek.tukes.fi > Ilmoituslomake

tuksesta tai muuta vastaavaa kulua, 

josta on virallinen tosite. Liitto ei 

maksa esimerkiksi itse tehtyä mat-

kalaskua.

Hakemuksesi loppusumma voi 

ylittää enimmäissumman, mutta liit-

to maksaa tukea maksimissaan vain 

200 euroa. Jos hakemuksesi loppu-

summa jää alle 200 euron, sinul-

le maksetaan tositteiden mukainen 

summa. n
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Onko ryhmäkeskuksen kalusteet 
asennettu tasopiirustuksen 
mukaiselle korkeudelle ja etäi-

syydelle? Miltä asennus näyttää ulos-
päin? Onko työ tehty kaikin puolin tur-
vallisesti? Miten sujuu loppudokumen-
tointi ja käyttöopastus? 

Jouni Mäkelä pääsi arvioimaan 
muun muassa näitä kriteerejä 4. hel-
mikuuta usean muun sähköasennuk-
sen Taitaja2021-semifinaalin tuomarin 
kanssa. Hän hoiti tuomarointia Hyrian 
toimipisteessä Hyvinkäällä.

Semifinaalitehtävässä asennet-
tiin lämmittimelle pistorasia autoka-
tokseen ja hämäräkytkimellä toimiva 
ulkovalaistus.

– Kaikesta näki, että osallistujat oli-
vat treenanneet edellisvuosien Taita-
ja-tehtävien parissa, ja loppupisteis-
sä oli vain muutaman ero. Tuomaroin-
ti oli verrattavissa tavalliseen perustut-
kinnon arviointitilaisuuteen, vaikka ar-
viointikriteerit olivat ehkä yksityiskoh-
taisemmat, muistaakseni kuusi arkkia, 
Jouni kertoo ja huomauttaa, että kilpai-
lussakin on monta tapaa tehdä työ hy-
vin ja toimivasti.

TYÖKAVERIN SUOSITUKSESTA 
TUOMARIKSI JA ARVIOIJAKSIKIN
Tuomaroimaan Jouni päätyi työkaverin 
suosituksesta, koska tämä muisti hänen 
kokemuksensa arvioijana. 

Suosittelijana toiminut työkaveri ei 
muistanut lainkaan väärin, sillä Jou-
nin arviointikokemusta voi kuvailla 
vankaksi. Jo noin kolmentoista vuoden 
ajan hän on toiminut perustutkintojen 
arvioijana, enimmäkseen aikuisopiske-
lijoiden. Jonkin verran takana on myös 
ammattitutkintojen arviointeja. 

– Ennen kuin aloitin arvioijana, meil-
lä oli muutaman tunnin koulutus. Al-
kuun olin ehkä liiankin tarkkana vaa-
timassa viivasuoria asennuksia. Perus-
tutkinnon opiskelijat ovat kuitenkin 
vasta opettelemassa alaa.

Hausjärveläinen Jouni aloitti arvi-
oinnit Valkeakosken ammattiopistos-
sa mutta on nyttemmin siirtynyt Riihi-
mäelle Hyrian toimipisteen käyttämäk-
si vakiokasvoksi. Normaalivuosina ar-
viointitilaisuuksia kertyy kahdesta nel-
jään, koronapoikkeusvuonna 2020 ker-
toja oli kaksi. 

Työkaveri, toinen tosin, on ”syylli-
nen” siihenkin, että Jounista tuli arvi-
oija. Kollega tiesi, että Valkeakoskel-

Taitaja-tuomariksi hypännyt tutkintojen arvioija:

TYÖNANTAJAT, 
ALA ON SAAMASSA 
OSAAVIA NUORIA!
le etsittiin ammattitutkinnon suoritta-
nut asentajaa ja vinkkasi Jounista, jolta 
puolestaan löytyi kiinnostusta käyttää 
vapaa-aikaansa oman alan kehittämi-
seen ja uusien ammattilaisten valmis-
tumiseen.

KORONAVUODEN VAIKUTUKSET 
EIVÄT VIELÄ NÄY 
Perustutkintojen arvioinnissa on siir-

rytty kolmiportaisesta asteikosta viisi-
portaiseen, mikä Jounin mukaan hel-
pottaa työtä. Eroja opiskelijoiden syn-
tyy nyt enemmän, kun arvosana voi ol-
la yhden ja viiden välillä entisen yhden 
ja kolmen sijaan.

– Osaamisen haitari on laaja. On myös 
tapauksia, että harjoitellessa kaikki on 
opettajien mukaan mennyt hyvin, mut-
ta arviointitilanteen jännitys saa luk-
koon. Jos itse huomaan, että opiskelija 
on vaikeuksissa, yritän helpottaa tilan-
netta menemällä kysymään ja antamal-
la vinkkejä. 

Toisinaan suoritus pitää kuitenkin 
hylätä.

– Jos jälki on huonoa tai homma ei 
kerta kaikkiaan etene, opiskelija usein 
itsekin tajuaa sen ja sanoo suorittavan-
sa osa-alueen uudelleen toiste.

KORTTINIPPU KÄDESSÄ
TAKAA TYÖT, ONNEKSI
Ammattitutkinnon lisäksi Jouni itse on 
suorittanut myös erikoisammattitut-
kinnon. 

Hän on iloinen siitä, että oma ala kiin-
nostaa tämän päivän nuoria. Itse hän 
valitsi sähkön siksi, että sen tarpeelle ei 
näy loppua.

– Peruste pätee vieläkin: sähköalalla 
on aina töitä. Pitää myös korostaa sitä, 
että työpäivät ovat tosi vaihtelevia. Var-
sinkin näissä huoltohommissa ei kahta 
samanlaista päivää koe koskaan. Juuri 
nyt teen Fortumilla kunnossapitotöitä, 
niiden jälkeen jotain vallan muuta.

Valmistumisensa jälkeen Jouni on 
työskennellyt periaatteessa koko ajan 
saman työnantajan palveluksessa. To-
sin työantajan nimi on vaihtunut vuosi-
en mittaan: ensin oli Hankkija Tekniik-
ka, josta on tultu Tekmannin, Lemmin-
käisen ja muutaman muun kautta Arek-
si.

Vaikka sähkö pysyy samanlaisena ja 
”väri väriin, loput saman alle” -periaa-
te pitää, liki 35 vuoden uran aikana ala 
on kokenut muutamia isoja muutoksia. 

– Työ- ja varsinkin sähkötyöturvalli-
suudessa on menty kovasti eteenpäin. 
On tullut muun muassa työturvalli-
suus- ja tulityökortit, ja korttinippu tu-
lee esittää, että ylipäätään pääsee töi-
hin. Toinen iso suuntaus on akkutyö-
kalujen kehittyminen: tehot lisääntyvät 
mutta koneet kevenevät. 

TUHANNEN TAALAN PAIKKA 
NUORILLE JA TYÖNANTAJILLE
Taitaja-kilpailut hyödyttävät Jounin 
mielestä niin opiskelijoita kuin työnan-
tajiakin.

– On hienoa, että on valtakunnallinen 
tilaisuus, jossa nuoret pääsevät osoit-
tamaan ja mittaamaan osaamistaan. 
Työnantajienkin kannattaa seurata kil-
pailua ja todeta, että työmarkkinoille 
on tulossa osaavia nuoria, joilla on ha-
lu tehdä juuri tämän alan töitä.

Pakitetaanpas vielä siihen, että Jou-
ni olisi tehnyt koko työuransa samalla 
työnantajalla. Jos ihan pilkuntarkkoja 
ollaan, väliin mahtuu kuitenkin parin 
vuoden syrjähyppy opettajana aikuis-
puolen perustutkintojen parissa.

– Se oli mielenkiintoinen kokemus, 
jossa pitää löytää itsestään kyky välittää 
tieto ja osaaminen opiskelijoille. Toiset 
omaksuvat nopeammin, mutta on opet-
tajan ammattitaitoa löytää menetelmät 
vääntää asia vaikka rautalangasta niin, 
että kaikki oppivat. 

 TEKSTI :  MINNA JÄRVENPÄÄ   KUVA:  PAAVO SELIN

• Taitaja on nuorten ammattitaidon SM-kilpailu, jossa lajeja on 46.

• Semifinaalit oppilaitoksissa käytiin viikolla 5. Kaikkiaan semifinaaleihin osallistui 1 520 

opiskelijaa.

• Taitaja2021-finaaleissa kilpaillaan Oulussa 18.–20. toukokuuta. Koronapandemian vuoksi 

lajien finaalit on hajautettu Pohjois-Suomen ammatillisiin oppilaitoksiin. Yleisö voi seurata 

tapahtumaa virtuaalisesti.

• Sähköliitto on lajien 406 sähköasennus ja 601 automaatioasennus palkintokumppani.

• Sähköliitto nimeää kyseisten lajien finaaliin kaksi omaa tuomariaan paikallisesta ammatti-

osastosta, Oulun Sähkötyöntekijäin Ammattiosasto N:o 1 ry:stä.

• Semifinaalien tulokset ja lisätietoa kilpailusta: www.taitaja2021.fi

TAITAJA 2021

”KAIKESTA NÄKI, ETTÄ 
OSALLISTUJAT OLIVAT 
TREENANNEET  
EDELLISVUOSIEN 
TAITAJA-TEHTÄVIEN 
PARISSA, JA LOPPU-
PISTEISSÄ OLI VAIN 
MUUTAMAN ERO.”
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Saitko pomoltasi varoituksen? Koitko 
tilanteen oikeutetuksi vai piditkö sitä 
suorastaan herjaamisena? Mitä on 
tehtävissä? Vanheneeko varoitus?    

Mistä varoituksessa on kysymys? 

Työsopimuslain mukaan työntekijää, joka on 

laiminlyönyt velvoitteitaan tai rikkonut nii-

tä, ei pääsääntöisesti saa irtisanoa ennen 

kuin hänelle on varoituksella annettu mah-

dollisuus korjata menettelynsä. Varoituksel-

la työnantaja ensinnäkin ilmoittaa olevansa 

tyytymätön työntekijän toimintaan. Toisaal-

ta varoituksen tehtävänä on antaa työnteki-

jälle mahdollisuus korjata erheensä. 

Tavallisimmat syyt varoituksen antami-

seen ovat huono työnjälki, työaikarikkomuk-

set, luvattomat poissaolot ja alkoholin käyt-

tö. Joskus myös työajan ulkopuolella tapah-

tuva toiminta voi johtaa varoitukseen. Työn-

antaja saattaa esimerkiksi pitää työnteki-

jän some-kirjoittelua yrityksen imagoa vaa-

rantavana. 

Työsopimuslaissa ei säädetä varoituksen 

muotovaatimuksista.  Varoitus voidaan an-

taa joko suullisesti tai kirjallisesti. Suulli-

sesti annettua varoitusta voi kuitenkin olla 

vaikeaa näyttää myöhemmin toteen. Mikä-

li yrityksessä on luotu varoitusten osalta jo-

kin käytäntö - esimerkiksi sellainen, että ir-

tisanomista edeltää kaksi varoitusta – käy-

täntöä pitää soveltaa tasapuolisesti työnte-

kijöihin. 

Varoituksen antajana on yleensä työnteki-

jän lähiesimies. Työpaikan ylimmän johdon 

on puolestaan pidettävä huoli siitä, etteivät 

esimiehet syyllisty ylilyönteihin varoituksia 

antaessaan. Varoituksilla uhkailu ja pelolla 

johtaminen kielii huonosta yrityskulttuurista 

ja voi olla jopa työpaikkakiusaamista.  

Voiko epäreiluksi koetusta varoituksesta va-

littaa?

Työsopimussuhteessa oleva ei voi valittaa 

saamastaan valituksesta erikseen mihin-

kään. Varoituksen perusteen kestävyys pun-

nitaan vasta sitten, jos työntekijä myöhem-

min irtisanotaan ja hän riitauttaa asian. Jos 

varoitus on kuitenkin selvästi perusteeton, 

esimiehelle tai tarvittaessa ”pomon pomol-

le” kannattaa esittää vastine eli kertoa kir-

jallisesti oma näkemys asiasta.  

Vanheneeko varoitus?

Työsopimuslaissa ei säädetä myöskään sii-

tä, minkä ajan varoitus pysyy ”voimassa”. 

Asiaan vaikuttaa muun muassa varoituksen 

perusteena olevan laiminlyönnin tai rikko-

muksen laatu ja vakavuus: mitä vakavam-

masta menettelystä on kysymys, sitä pi-

dempään varoituksella on merkitystä. Vuo-

sikausia sitten annettuihin varoituksiin ei 

työnantaja voi vedota. Eräänlaisena vanhen-

tumisen nyrkkisääntönä voidaan pitää puol-

tatoista vuotta.  

Vinkki työntekijälle, joka on saanut varoi-

tuslapun kouraan?

Maltti on valttia eli tunnekuohun vallassa ei 

ole syytä tehdä mitään. Luottamusmieheltä 

tai liitosta voi pyytää apua asian selvittämi-

seen. Jos varoitus on aiheellinen, on syytä 

ryhdistäytyä, koska uusi samanlainen teko 

saattaa johtaa työsuhteen päättämiseen. n

TERVEISIÄ LAKIMIEHELTÄ
NELJÄ POINTTIA VAROITUKSESTA  
 TEKSTI :  KIRSI WIDGREN

Amikset tulee työllistää! 15.2. alka-
nut Työllistä Amis –kampanjan toteut-
taa SAKKI ry yhdessä Tiitus.fi-palvelun 
kanssa. Kampanjan tavoitteena on saa-
da mahdollisimman monta ammatillis-
ta opiskelijaa työllistettyä. Työssäoppi-
minen koulutus- tai oppisopimuksella 
kelpaa samoin kuin kesätyötkin.

Korona on vaikeuttanut varsinkin amis-

ten käytännönläheiseen toimintaan poh-

jautuvaa opiskelua ja työelämään pääsyä. Työ-

harjoitteluita on peruttu tai siirretty ja moni 

on joutunut jäänyt ilman tärkeää ensikontak-

tia työelämään.

40 prosenttia SAKKI:n kesäkuisen korona-

kyselyn vastaajista oli kokenut vaikeuksia työ-

paikan suhteen. Viimeaikaiset tiedot kentäl-

tä vahvistavat tämän kehityssuunnan.  Osa 

on menettänyt kesätyön, osalla olemassa ole-

vat työt ovat vähentyneet. Kaikella tällä on 

myös pidempikestoisia vaikeuksia. Sen ensim-

mäisen kokemuksen puuttuessa on vaikeam-

pi päästä kunnolla kiinni työelämään jatkossa-

kaan. Myös työpaikat menettävät monta arvo-

kasta, uutta osaamista tarjoavaa tekijää.

– Toivomme, että kampanjan kautta moni 

amis saa tärkeitä työssä oppimisen kokemuk-

sia ja moni työpaikka saa uutta verta ja osaa-

mista, jolla nousta koronan jälkeen uuteen 

nousuun, toteaa SAKKI ry:n puheenjohtaja 

Jutta Vihonen.

– Todella moni opiskelija kaipaa pää-

syä konkreettisten työtehtävien pariin. Kam-

panjalla saadaan amiksia työllistettyä ja luo-

tua työssäoppimispaikkoja, jotka kantavat pit-

källe elämään ja työuralle. Liian pitkin työt-

tömyysjaksojen välttäminen ja tärkeiden työ-

elämäkokemusten saaminen auttaa ylläpitä-

mään osaamista ja voimme välttää sen, että 

nyt valmistuvat jäisivät väliinputoajiksi, Viho-

nen painottaa.  

– On hienoa, että voimme yhdessä tarjo-

ta konkreettisen ratkaisun yhteiskunnallisesti 

polttavaan haasteeseen, toteaa Tiituksen Juk-

ka Sierla.

– Kannustan rohkeasti lähtemään mukaan 

työllistämään amiksia! Nyt on mainio tilaisuus 

jäädä uusien työnhakijoiden mieleen ja saada 

parhaat osaajat itselleen. 

Kampanjaan osallistuminen on tehty paik-

koja tarjoaville helpoksi. Amiksille tarjotta-

van paikan voi julkaista maksuttomasti amik-

sille suositun Tiitus.fi-palvelun kautta, joka on 

valtakunnallisesti käytössä ammatillisen kou-

lutuksen järjestäjillä. Kampanjaa voi seurata 

Facebookissa, Instagramissa sekä Twitterissä 

tunnisteella #työllistäamis. Kuka tahansa voi 

tukea kampanjaa halutessaan käyttämällä val-

miiksi luotuja pohjia (amis.fi/materiaali) sekä 

tunnistetta #työllistäamis. n

NYT TYÖLLISTETÄÄN AMIKSET!
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Suomi rajoittaa maan rajat 
ylittävää työmatkaliikennettä. 
Espoolaisen rakennustyömaan 
työporukasta kaksi on 
sairastanut koronan. 
Karanteenien jälkeen työt 
jatkuvat taas täyttä vauhtia.

Korona ei ole hidastuttanut Es-
poon Kolkekannaksentien ra-
kennustyömaata, jonne TA-yh-

tiöt rakennuttaa viisi nelikerroksista 
asumisoikeustaloa. Yksi kalustusvai-
heesseen valmistunut kerrostalo odot-
taa sähkötöiden viimeistelyä. Työmaa 
luovutetaan heinäkuun loppuun men-
nessä.

Rakennustyömaan 20–25 työntekijäs-
tä kaksi on pääurakoitsija Varten palk-
kalistoilla, loput työskentelevät yhteen-
sä 30 alihankkijan palveluksessa. Työ-
maan sähköasentajien kärkimies, Ind-
rek Bahcmann, työskentelee sähkö-
urakasta vastaavassa Sievitek Oy:ssä. 

Hänen mukaansa virolaiset työnteki-
jät ovat pitkälti jääneet Suomeen odot-
tamaan rajojen avautumista. 

— Suomen rajojen sulkeuduttua ra-
kennusmiesten työaikataulut muut-
tuivat, kun he eivät päässeet kotimaa-
hansa. Siksi sähköasentajien töitä piti 
suunnitella uusiksi, Bahcmann toteaa.

Pääurakoitsijan kanssa saatiin sovit-
tua uudesta aikataulusta. 

PALAVEREJA VÄHENNETTY
Korona on vaikuttanut Bahcmannin 
mukaan esimerkiksi aliurakoitsijoiden 
työmaapalvereihin. Ennen kokoustet-
tiin kahden viikon välein, nyt kahden 
kuukauden välein, jotta altistukset py-
syisivät mahdollisimman vähäisinä. 

Koronamaskeja työmaalla ei käytetä.
Pääurakoitsija Varten vastaavan mes-

tarin, Ville Viitasen mukaan työmaalla 
on ollut vain kaksi koronaan sairastu-
nutta työntekijää työmaan perustami-
sesta eli helmikuusta 2020 lähtien. Toi-
nen työntekijöistä oli sähköasentaja. 

Työmaakoppien siivousta on tehos-
tettu, mutta muuten korona ei ole pää-
urakoitsijan mukaan tuonut lisäkustan-
nuksia tai hidastuttanut töitä. 

Työntekijöitä on paitsi Virosta myös 
Ukrainasta, Romaniasta, Latviasta ja 
Venäjältä. Suomalaisia työntekijöitä on 
noin puolet. Viitanen uskoo, että kaikki 
työntekijät saavat ajankohtaista tietoa 
hallituksen koronapäätöksistä ja osaa-
vat toimia suositusten mukaan.

— Työryhmästä aina joku osaa jota-
kin yhteistä kieltä, esimerkiksi englan-
tia. Hän tulkkaa ohjeet muille työnteki-
jöille, Viitanen toteaa.

KÄRKIMIES VASTAA 
TYÖSUUNNITTELUSTA
Bahcmann vastaa työmaalla muun mu-
assa kolmen sähköasentajan työsuun-
nittelusta ja valvonnasta sekä tavara-
hankinnoista. Hän kytkee pääasiassa 
asuntokohtaiset ja kiinteistön sähkö-
keskukset sekä mittauskeskukset sekä 
osallistuu kaikkiin töihin

— Jos kaikki menee hyvin, päivässä 
saa kytkettyä 5-6 asuntojen ryhmäkes-

kusta, Bahcmann sanoo. 
Toisinaan kaapeli on väärin merkitty, 

sitä ei ole vedetty keskukseen asti tai se 
puuttuu kokonaan. Tarkastuskameralla 
päästään katsomaan piuhoja ja kaape-
leita esimerkiksi alakaton päältä.

VUOKRATYÖNTEKIJÄLLÄ 
VAIN VÄHÄN VASTUUTA
Sievitek työllistää Bahcmannin ja toi-
sen sähköasentajan lisäksi kaksi vuok-
ratyöfirman sähköasentajaa. Urakan 
loppua kohden Sievitek luopuu vuok-
ratyövoimasta, ja viimeistelyt tehdään 
omien asentajien voimin. 

Bahcmann tuntee itsekin vuokratyön 
hyvät ja huonot puolet sekä työntekijän 
että työntekijän palkanneen yrityksen 
kannalta.

— Hyvänä puolena on, että vuokra-
työntekijä voi aina halutessaan soittaa 
toimistoon ja pyytää siirtoa toiselle työ-
maalle, oli syy mikä tahansa. On myös 
helppoa ottaa lomaa, kun sitä haluaa, 
Bahcmann kertoo.

Huonona puolena on, että vuokra-
työntekijä kutsutaan paikalle silloin, 
kun työmaalla on kova kiire. Silloin 
onnistumispaineet voivat olla kovat ja 
työyhteisössä kireä tunnelma. Toisaalta 
vuokratyöntekijällä ei ole Bahcmannin 
mukaan juurikaan vastuuta.

— Vuokratyöntekijä on usein jo pois-
tunut työmaalta, kun hänen mahdol-

”TYÖT PITI 
SUUNNITELLA 
UUSIKSI”

 TEKSTI  JA KUVAT:  TIINA TENKANEN

Kärkimiehen työpäivään kuuluu paljon suunnittelua ja työnjohtoa. Siksi Indrek Bahcmann kokee, ettei hän voisi toimia esimerkiksi henkilökunnan luottamusmiehenä. –Siinä olisi ristiriita, hän uskoo.
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lisesti tekemänsä virheet huomataan, 
Bahcmann sanoo.

— Väitän, että tälläkin työmaalla oli-
si vältytty virheiltä, jos meillä olisi ollut 
töissä vain omia työntekijöitä. Lisäk-
si työt valmistuvat nopeammin ja laa-
tu pysyy tasaisena, jos käytetään omaa 
työvoimaa.

LIITON KURSSIT OVAT HYVÄT
42-vuotias Bahcmann on asunut Suo-
messa kuusi vuotta. Siitä ajasta puolet 
hän on kuulunut Sähköliittoon. 

— Olen tavannut ihmisiä, jotka ker-
tovat kuuluvansa Yleiseen työttömyys-
kassaan, koska se on muka paljon hal-

vempaa. Sähköliitto on tarjonnut muun 
muassa hyviä koulutuksia: olen osallis-
tunut lähes kaikkiin, Bahcmann toteaa. 

Vantaan Itä-Hakkilaan kotiutuneena 
Bahcmann ei koe tarvetta käydä Viros-
sa. Vapaa-aikanaan hän on remontoinut 
lähes perustuksista asti itselleen oma-
kotitalon. Suomen lisäksi Bahcmann on 
asunut ja tehnyt töitä muun muassa Yh-
dysvalloissa, Englannissa ja Australi-
assa. Myös hänen tulevaisuudensuun-
nitelmiinsa kuuluu matkustaminen. 
Vaihtoehtona olisi myös suorittaa lop-
puun kesken jääneet oikeustieteellisen 
tiedekunnan opinnot Tarton yliopistos-
sa.  

– Vuokratyöntekijä kutsutaan paikalle usein silloin, kun on jo kiire. Työilmapiiri voi olla silloin kireä, Bahcmann sanoo.

Indrek Bahcmann altistui syksyllä koronalle, jonka takia hän oli karanteenissa. 

MUUNTOVIRUS PITÄÄ RAJAT SULJETTUINA
Suomi on päättänyt jatkaa maahantulorajoituksia myös muun kuin välttämät-

tömän työmatkaliikenteen osalta helmikuun 27. päivään saakka. Tavoitteena 

on estää koronan muuntoviruksen pääsy Suomeen. 

Välttämättömäksi työksi luetaan terveydenhoitoon ja huoltovarmuuteen liit-

tyvät tehtävät sekä perhesyyt ja opiskelu. Omaehtoista 14 päivän karanteenia 

suositellaan kaikille Euroopan maista Suomeen saapuville. 

Sanna Marinin hallitus päätti viime vuo-

den lopussa yli 55-vuotiaiden työllisyyttä 

parantavista toimista. Mistä päätöksissä on 

kyse? SAK:n asiantuntijat vastasivat neljään 

lisäpäiviä ja yli 55-vuotiaiden muutosturvaa 

ja toimeentuloa koskevaan kysymykseen.

Mitä työttömyysturvan lisäpäivät tarkoit-

tavat?

– Kun henkilö jää työttömäksi, hän voi saa-

da työttömyyspäivärahaa vanhuuseläkkeelle 

siirtymiseensä saakka. Lisäpäivillä tarkoite-

taan osuutta, joka ylittää työttömyyspäivära-

han maksamisen 500 päivän enimmäisajan. 

Kenellä on jatkossa oikeus työttömyystur-

van lisäpäiviin?

– Työttömyysturvan lisäpäivät eivät poistu 

niiltä työttömiltä, jotka jo ovat niin sanotus-

sa eläkeputkessa. Lisäpäivien ikärajat nouse-

vat vuosina 2023 ja 2024. Jos työntekijä on 

syntynyt vuonna 1965 tai sen jälkeen, hänel-

lä ei ole enää oikeutta työttömyysturvan lisä-

päiviin.

 

MITEN NIIDEN TYÖTTÖMIEN TOIMEEN-

TULO TURVATAAN, JOTKA EIVÄT OLE 

OIKEUTETTUJA TYÖTTÖMYYSTURVAN 

LISÄPÄIVIIN?

Työttömyysturvan lisäpäiväoikeuden ulkopuo-

lelle jäävien työttömien toimeentulo turva-

taan jatkossakin erityissäännöksillä, koska 

uuden työn löytäminen on ikääntyville työt-

tömille hankalaa. Säännöksillä turvataan se, 

ettei työtön putoa ansiosidonnaiselta työt-

tömyyspäivärahalta työmarkkinatuen piiriin. 

Hallitus ei tehnyt muutoksia näihin erityis-

säännöksiin.

• Yli 58-vuotiaiden työttömien ansiotur-

van enimmäiskesto on 500 päivää eli pidem-

pi kuin nuoremmilla. Heitä koskee myös työt-

tömyysturvan suojasääntö, jonka mukaan 

työttömän ansioturva määritellään aiemman 

palkan perusteella. Jos velvoitetyöstä saatu 

palkka jää edellisen työsuhteen palkkaa pie-

nemmäksi, se ei alenna ansiopäivärahaa. 

• Jos yli 57-vuotias työtön ei löydä uutta 

työtä tai palkkatuettua työtä, hänellä on sub-

jektiivinen oikeus kunnan järjestämään vel-

voitetyöhön työttömyyspäivärahan enimmäis-

ajan tultua täyteen. Velvoitetyön kautta työ-

tön voi uusintaa työssäoloehdon ja säilyttää 

siten ansioturvansa. 

• Yli 60-vuotiaat työttömät voivat uusin-

taa työssäoloehdon myös TE-palveluihin osal-

listumalla.

• Lisäksi jos työnantaja palkkaa yli 55-vuo-

tiaan ja yli kaksi vuotta työttömänä olleen 

työnhakijan, on työnantajalla oikeus 70 %:n 

suuruiseen palkkatukeen 10 kuukauden ajal-

ta ja 25 viikkotunnin osalta.

MIKÄ MUUTTUU TYÖTTÖMYYS-
TURVAN LISÄPÄIVISSÄ?

Mitä yli 55-vuotiaiden muutosturvapaket-

ti tarkoittaa?

• Yli 55-vuotiaille tulee oma muutosturva-

paketti nykyisen muutosturvan lisäksi. Hallitus 

on vasta linjannut uuden muutosturvapaketin 

suuntaviivat ja tarkemmat säännökset valmis-

tellaan kolmikantaisesti.

• Uusi muutosturvapaketti koskee kaikkia 

yli 55-vuotiaita irtisanottuja työntekijöitä, jot-

ka ovat olleet yli 5 vuotta saman työnantajan 

palveluksessa. Se koskee myös alle 30 hen-

gen yrityksistä irtisanottuja. 

• Irtisanotulla on oikeus saada arvoltaan hä-

nen 2 kuukauden palkkaansa vastaavaa koulu-

tusta. Lisäksi hänellä on oikeus 1 kuukauden 

palkkaa vastaavaan irtisanomiskorvaukseen. 

Koulutuksen ja irtisanomiskorvauksen maksaa 

Työllisyysrahasto.

• Yli 55-vuotiaalla irtisanotulla on oikeus 

pidempään työllistymisvapaaseen. Vapaata voi 

käyttää osaamis- ja työkykykartoitusten teke-

miseen sekä muutosturvakoulutuksen aloitta-

miseen. 

• Irtisanova työnantaja maksaa Työllisyys-

rahastoon muutosturvamaksua. Loppuosa uu-

desta muutosturvapaketista rahoitetaan työn-

antajien työttömyysvakuutusmaksua korotta-

malla. (Lähde: SAK)

SÄHKÖALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSASSA 

VAIKUTUKSET VÄHÄISIÄ

– Muutokset lisäpäiväoikeudessa eivät vaiku-

ta ainakaan lähiaikoina millään tavoin kassan 

käytäntöihin, koska uudet ikärajatkin astuvat 

voimaan vasta 2023 alkaen ja nykyiset ikära-

jat ja toimintatavat ovat olleet jo vuosia käy-

tössä, sanoo Sähköalojen työttömyyskassan 

johtaja Tarja Ojala. 

Hänen mukaansa lisäpäiväoikeuden ikärajat 

eivät oikeastaan millään tavalla vaikuta kas-

san käytäntöihin. 

– Jos jäsen on siirtynyt lisäpäiville ja jää sit-

ten aikanaan eläkkeelle ”putkesta” niin kas-

sa antaa jäsenen pyynnöstä todistuksen eläke-

laitokselle. TE-toimisto ohjaa työttömän palk-

katukityöhön, mikäli hän muuten olisi puto-

amassa pois ansioturvalta. Tämä käytäntökin 

on jo aiemminkin ollut voimassa, ainoastaan 

nyt ikäryhmät muuttuvat. 

Tarja Ojala sanoo, että lisäpäivillä olevi-

en työttömien määrä on Sähköalojen kassassa 

vuosi vuodelta vähentynyt. Nyt heitä on ollut 

keskimäärin noin 60 henkilöä. n
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Tänä vuonna juhlistetaan useita histo-

riallisia hetkiä: ensimmäiset suoma-

laiset postikortit julkaistiin 150 vuotta sit-

ten, Lenin-museon avaamisesta Tampe-

reella tulee tänään kuluneeksi 75 vuotta 

ja ensimmäisestä miehitetystä avaruuslen-

nosta ja sen sankarin Juri Gagarinin Tam-

pereen-vierailusta tulee 60 vuotta.

Juhlien kunniaksi julistetaan alkavaksi 

Kosmoksen komein kortti -kisa. 

Tehtävänä on ideoida ja toteuttaa va-

paavalintaisella tekniikalla kuva uuteen 

avaruusaiheiseen postikorttiin. Kilpailu on 

kaikille avoin ja osallistumisaikaa on maa-

liskuun loppuun saakka. Kisan järjestävät 

Lenin-museo ja Postimuseo yhteistyössä 

Aamulehden Moro-liitteen kanssa.

Kilpailun voittaja julkistetaan avaruus-

lennon vuosipäivänä 12.4.2021 korona-

tilanne huomioiden joko verkkolähetykse-

nä tai Gagarinin historiallisen vierailun ja-

lanjäljissä Lenin-museossa pidettävässä 

juhlagaalassa. Voittajan valitsee raati, jos-

sa on mukana järjestäjien lisäksi edustaja 

Suomen postikorttiyhdistys Apollo ry:stä ja 

muusikko Heikki Salo. Salon sanoittama 

ja säveltämä kappale Lapsuuden sanka-

rille on eittämättä Suomen tunnetuin Juri 

Gagarinista kertova taideteos.

Kaksi parasta teosta palkitaan Museo-

kortilla, joka avaa ovet yli 300 suomalai-

seen museoon. Kortti on voimassa vuoden 

ajan. Lisäksi voittajat saavat tuotepalkin-

toja Lenin-museon ja Postimuseon museo-

kaupoista. 

Palkituista töistä painetaan myös oike-

at postikortit, joista talletetaan kappaleet 

myös museoiden kokoelmiin.

Lenin-museo on myös kiinnostunut tal-

lentamaan Gagarinin vierailusta kerto-

via valokuvia osaksi kokoelmiansa. Koko-

elmissa on nyt muun muassa Gagarinin 

omakätinen tervehdys Lenin-museon vie-

raskirjasta. Gagarin teki avaruuslentonsa 

jälkeen maailmankiertueen ja saapui ke-

sällä 1961 Suomeen eri paikkakunnille, 

myös Tampereelle. Olitko kenties itse pai-

kalla tai näkikö joku perheestäsi ilmielä-

vän sankarin?

Postimuseo esittelee suomalaista pos-

tikorttihistoriaa Parhain terveisin – pos-

tikortti 150 vuotta -näyttelyssä 19.2.–

28.3.2021 museokeskus Vapriikissa ja 

verkkonäyttelynä. Korttien kuvastoa ovat 

olleet muun muassa kaupungit ja arkki-

tehtuuri, luonto ja maisemat, tapahtumat, 

propaganda sekä juhlapyhien värikäs ku-

vasto. Avaruusaiheisia postikortteja maas-

samme ei kuitenkaan ole juuri julkaistu, 

joten nyt on oivallinen mahdollisuus kor-

jata tilanne!

Osallistumisohjeet löytyvät kumman-

kin museon verkkosivuilta: www.postimu-

seo.fi/kosmoksen-komein-kortti/ ja http://

lenin.fi/  n

Työväenmuseo Werstaalla Tampereella on esillä Tauon 
paikkoja ja juhlan hetkiä -valokuvanäyttely, joka ker-

too työyhteisön ja työtovereiden merkityksestä ja sosiaali-
sesta elämästä työpaikoilla. Korona-ajan turvavälien, por-
rastettujen taukojen ja etätöiden maailmassa työnteon so-
siaalinen ulottuvuus näyttäytyy myös aivan uudessa valos-
sa. Näyttelyssä on 80 kuvaa, vanhimmat 1800-luvun lo-
pulta ja uusimmat 2000-luvun alusta. Kuvia on Werstaan 
omien kokoelmien lisäksi muun muassa Työväen Arkistos-
ta ja Kansan Arkistosta.

Näyttelyn kuvissa juodaan kahvia, syödään eväitä, hei-
tetään huulta ja otetaan muuten vain tuokio rennommin 
työtovereiden kesken. Esillä on myös valokuvia työyhtei-
söjen juhlahetkistä, kesäretkistä ja muusta virkistystoi-
minnasta. Lisäksi mukana on arkistofilmejä: ”luovien tau-
kojen” merkitystä korostava kahvimainos sekä pari esi-
merkkiä kansansuosikki TAPIO RAUTAVAARAN esiintymi-
sistä harjannostajaisissa.

Ennen vuonna 1918 voimaan tullutta kahdeksan tun-
nin työaikalakia tehtaissa painettiin pitkää päivää. Työ-
aika 1800-luvulla oli tavallisesti 12-tuntinen ja lisäk-

si päivän aikana oli kaksi ruokatuntia. Monet tehtaalaiset 
kuittasivat aterian kuitenkin kahvilla ja leivällä. 

Kahvi maistui suomalaiselle rahvaalle 1800-luvulla 
niin hyvin, että pannu oli kuumana kaikenlaisilla työmail-
la, myös maalla heinätalkoista tervahaudoille. Isot yrityk-
set perustivat ruokaloita jo 1800-luvulla, mutta työpaik-
karuokailusta tuli valtavirtaa vasta 1900-luvun puolivälin 
jälkeen. Terveellistä lounasruokailua pyrittiin kehittämään 
myös 1970-luvulla käyttöön otetuilla lounasseteleillä.

Retket ja juhlat ovat rytmittäneet monen työpaikan vuo-
denkiertoa jo pitkään. Vuotuisjuhlista yleisimmin työpai-
koilla on vietetty joulujuhlia. Teollisuuslaitoksissa juh-
lan aihetta on löytynyt myös esimerkiksi tuotantotavoittei-
den ylittämisestä ja rakennustyömailla on vietetty harjan-
nostajaisia. Työpaikoilla on muistettu myös työntekijöiden 
syntymäpäiviä. Eläkkeellelähdöt ovat työyhteisöjen omia, 
haikeita juhlan hetkiä.

Näyttely on esillä Työväenmuseo Werstaalla 29.8.2021 
asti päivittäin kello 11–18. Museoon on vapaa pääsy, 
mutta kävijämäärä on rajoitettu koronatilanteen vuoksi. n

VALOKUVANÄYTTELY 
TAUOISTA JA TYÖPAIKKOJEN 

JUHLISTA KOSMOKSEN 
KOMEIN KORTTI -KISA

OTK:n Turun munapakkaamon henkilökuntaa kahvilla 1938. Kuva: Työväenmuseo Werstas.
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KÄRKIMIES

Kuntavaalit lähestyvät ko-
vaa vauhtia. Vaalipäivä on 

sunnuntai 18.4. ja valtuusto-
paikkansa lunastaneet valtuute-
tut aloittavat nelivuotisen vaali-
kautensa kesäkuun ensimmäi-
nen päivä. Ihmeellisen rauhal-
lista on kuitenkin ollut vaalirin-
tamalla. Osin se varmaan johtuu 
koronan aiheuttamista kokoontu-
misrajoituksista, mutta muitakin 
syitä löytyy. 

Kuntavaali on yksi kaikkein 
vähiten äänioikeutettuja kiinnos-
tavista vaaleista. Viime kerral-
la (2017) äänestysprosentti oli 
vaatimattomat 59, kun eduskun-
tavaalit (2019) saivat liikkeelle 
72 prosenttia äänioikeutetuista 
ja presidentin valintakin 70 pro-
senttia (2018). Vain EU-meppi-
en valinta (2019) oli vieläkin vä-
häpätöisempää äänestäjien mie-
lestä, sillä äänestysprosentti jäi 
vajaaseen 43:een.

Kaiken järjen mukaan kunnal-
lisvaalien pitäisi liikuttaa äänes-
täjiä kaikkein eniten. Sillä vali-
tut luottamushenkilöt ja viran-
haltijat vastaavat tärkeimmis-

tä palveluistamme: vanhusten-
huollosta, lasten päivähoidos-
ta ja muista sosiaalipalveluista, 
sekä tietenkin perusterveyden-
huollosta ja peruskoulutukses-
ta ja myös toisen asteen koulu-
tuksesta. Paikallisesti huolehdi-
taan lisäksi katujen kunnossapi-
dosta, kaapeleista ja digiyhteyk-
sistä, vesi- ja jätehuollosta, asu-
misen kaavoituksesta ja muusta 
lähi-infrasta. Myös urheiluken-
tät ja -hallit, kirjastot ja muse-
ot kuuluvat kuntien vastuulle ja 
päätäntävaltaan. 

Vaikka kuntien järjestämisvas-
tuulla olevien palvelujen ja 

velvoitteiden vähimmäistasosta 
säädetäänkin laissa, on kunnilla 
erittäin paljon myös omaa pää-
täntävaltaa näissä asioissa itse-
hallinnon nimissä. Ylärajaa pal-
velujen laadulle ja saatavuudel-
le ei mikään laki aseta, sen mää-
rittää lähinnä budjetin varat, jot-
ka taas ovat suurelta osin nekin 
kuntapäättäjien hyppysissä. Ni-
mittäin valtuutetut tekevät vuo-
sittain päätöksen kannettavista 

kunnallisvero- ja kiinteistövero-
prosenteista. Lisäksi kunnat saa-
vat noin kolmanneksen alueel-
laan toimivien yritysten maksa-
mista yhteisöveroista. Näillä ve-
rotuloilla rahoitetaan kuitenkin 
keskimäärin vain puolet käyttö-
menoista, toinen puolikas koos-
tuu kuntien valtionosuuksis-
ta (reilut 20 %), maksutuloista 
(palvelu- ja käyttäjämaksut) sekä 
vuokra-, myynti- ym. tuloista. 

Yhteenlaskettuna kuntien me-
not ovat jo lähes 50 miljar-

dia euroa. Kuntapäättäjien vas-
tuullisilla ratkaisuilla jaetaan si-
ten valtava määrä rahaa palvelu-
jen ja puitteiden muodossa kun-
talaisille. Ja päätösprosessin 
luulisi kiinnostavan itse kutakin: 
kuinka tehokkaasti rahat käyte-
tään ja saako maksamilleen ve-
roille ja maksuille vastinetta. 

Laimea vaali-into kertoo kui-
tenkin jostain aivan muusta. Ei-
vätkä kuntavaaleissa valtuusto-
paikoille nousseet ihmiset edus-
ta keskimääräisiä kuntalaisia lä-
hellekään: esim. valtuutettujen 

ansio- ja pääomatulot ovat kor-
keammat kuin kuntalaisten kes-
kimäärin. 

Miksi eduskuntavaalit kiin-
nostavat kansalaisia niin 

paljon enemmän? Siksi, että po-
litiikasta on tehty myös koko 
kansan viihdettä, reality-sar-
jaa, jota seurataan vallassa ole-
vien merkkihenkilöiden tekemi-
sen kautta. Media keskittyy val-
takunnan politiikkaan ja puolu-
eiden kannatuslukuihin ja virhe-
marginaalien sisälle jääviin hei-
lahduksiin. Ja siinä sitä riittää 
taivasteltavaa. Media kertoo pal-
jon kiehtovampaa tarinaa valta-
kunnan politiikasta kuin kunta-
politiikasta. Ja överiksi tilanne 
menee silloin, kun päähuomio 
kohdistuu hahmoihin, joilla ei 
ole mitään tekemistä tornion ja 
salon kanssa. 

Ensimmäisessä tänä vuonna 
järjestetyssä kuntavaalitentissä 
pääroolissa oli – kuinkas muu-
tenkaan – Donald Trump. Ja voi-
sin vaikka lyödä vetoa, että tu-
levina viikkoina tv:n kuntavaa-

litentit keskittyvät aivan mui-
hin aiheisiin kuin kuntien järjes-
tämisvastuulla oleviin palvelui-
hin. Puolueiden puheenjohtajat 
kutsutaan televisioon kinaste-
lemaan EU-elpymispaketista ja 
kestävyysvajeesta – ei kuntalais-
ten arjesta.    

Meitä kuntalaisia kiinnostaa 
ennen muuta palvelujen saa-
tavuus ja niiden kehittäminen 
omiin tarpeisiin sopiviksi. Sik-
si vaalitenteissä tulisi keskustel-
la kuntapalvelujen lisäksi myös 
siitä, kuinka kuntalaisten hy-
vinvointia voitaisiin aika pienel-
lä vaivalla kasvattaa palvelujen 
saavutettavuudella esim. koti-
talousvähennyksen laajemmilla 
hyödyntämismahdollisuuksilla. 

ELINA PYLKKÄNEN
johtaja, 
Palkansaajien tutkimuslaitos

VOISIKO ENEMMÄN KIINNOSTAA?

Työpaikkojen lämpöoloille ei ole säädetty sitovia raja-arvoja. Työnantajan on kuitenkin huolehdittava siitä, että työilman lämpötilasta sekä kylmää tai kuumaa säteilevistä pinnoista ei aiheudu vaaraa työntekijän terveydelle tai turvallisuudelle. 

Lisää asiaa kylmätyöstä sivulla 13. Kuva: Jarkko Korhola

KUUKAUDEN
KUVA
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 TEKSTI :  MINNA JÄRVENPÄÄ

 KUVAT:  KUVAKAAPPAUKSIA JAKSOSTA 

    1  ROILO AND REMPPAMUKI

Yhtenä päivänä ulkopoream-
meen kimpussa, toisena koko-
ustekniikan. Aamuja, jolloin au-

to on hautautunut lumeen ja mukaan 
otettu kahvi läikkyy rappukäytävään. 
Henri ”Henkka” Lindemanin video-
blogi eli vlogi on humoristista realis-
mia sähköasentajan arjesta aamuisesta 
parran sukimisesta siihen iltahetkeen, 
kun pieni tytär avaa isän ostaman nimi-
päivälahjan.

Henkan Electrician vlog sopisi ope-
tusmateriaaliksi sähköalalle aikoville 
ja alaa opiskeleville sekä vertaistueksi 
kaikille alan töitä tekeville.

Ai miksikö Electrician vlog ja vide-
oiden kielenä englanti? Espoolainen 
Henkka puhuu äidinkielenään ruotsia.

– Jos puhuisin tunnekieltäni ruotsia, 
videoiden kohdeyleisö jäisi pienem-
mäksi. Suunnittelin alkuunsa suomen-
kielistä vlogia, mutta silloin Ahvenan-
maalla asuvat asentajat, joiden kans-
sa olen tiiviisti tekemisissä, eivät oli-
si saaneet vlogista mitään irti. Englan-
tia ymmärtävät kaikki, ja samalla saan 
itse treenata kielitaitoani. En ole katu-
nut. Yllättävän paljon näitä pätkiä kat-
sotaan ulkomaillakin.

JÄRKKÄRI JA GOPRO 
JÄIVÄT TARPEETTOMIKSI 
Vlogi voi harhauttaa uskomaan, että vi-
deot olisi tehty kevyesti tuosta vain töi-
den lomassa. Tai oikeastaan kuvamate-
riaali onkin koottu näin, mutta jälkityöt 
ottavat aikaa: pitää kahlata ja editoida 
kuvattua materiaalia, lisätä ehkä tehos-
teita sekä valita ja lisätä musiikki, joka 
luo sen viimeisen silauksen ja määrit-
telee tunnelman.

– En käsikirjoita videoitani vaan ku-
vaan aina, kun se on vähänkin mah-
dollista. Kun vuosi sitten suunnittelin 
vloggaamisen aloittamista, kirjoittelin 
kässäreitä, suunnittelin kuvakulmia, 
mietin siirtymiä ja hankin jos jonkin-
laista kuvausvälinettä. Nykyään tartun 
puhelimeen, painan punaista nappia 
ja olen oma itseni. Yritän pitää vlogin 
mahdollisimman spontaanina. 

Ensimmäisen vloggaus ilmestyi jou-
lukuussa, ja haastatteluhetkellä vide-
oita oli 17. Tällä kokemuksella espoo-
laisvloggaaja uskaltaa jo sanoa, että vä-
lineillä ei ole juuri mitään merkitystä 
onnistuneen lopputuloksen kannalta.

– Kaikilla on kännykät, ja niiden ka-
meroilla pärjää todella pitkälle. Omis-
tan myös järjestelmäkameran ja Go-
Pro-kypäräkameran mutta kuvaan sil-
ti melkein kaiken kännykällä.

EDITOINTIA JA 
BARBILEIKKEJÄ
Etukäteisvalmisteluista on hyötyä, kun 
aletaan puhua jälkitöistä ja niihin käy-
tetystä ajasta.

– Työpäivän aikana vloggaaminen 
ei vie juuri lainkaan aikaa. Minulla on 
kännykkä valmiiksi eri asentoihin tai-
puvalla kamerajalustalla, ja kuvaan ai-
na, kun vain muistan ja siihen on mah-
dollisuus. Musiikkia kuuntelen Artlist-
sivustolta ja lataan sieltä kerralla kym-
meniä kappaleita, jotka järjestelen ko-
valevylle kategorioittain. En ole voinut 
käyttää musiikkipuoleen kuitenkaan 
niin paljon aikaa kuin haluaisin.

Yhden videon editoimiseen ja julkai-
semiseen kuluu pari tuntia. Kännykkä 
päihittää tässäkin muut välineet nope-
udellaan.

– Näin perheellisenä on kyllä vähän 
vaikea arvioida käytettyä aikaa. Edi-
tointi keskeytyy vähän väliä, kun lapset 
kaipaavat huomiota. Välillä on autetta-
va läksyissä ja välillä leikittävä barbeil-
la. Perhe on ollut ymmärtäväinen ja jak-
sanut tukea upeasti tässä harrastukses-
sa.

ASIAKASKIN PÄÄSEE KESKELLE 
TILAAMAANSA TYÖTÄ
Ihan kaikki kuvauspäivät eivät etene 
suoraviivaisesti kaavalla kuvaus-edi-

tointi-julkaisu. Kännykällä kuvatessa 
Henkka ei ole vielä teknisiä ongelmia 
kohdannut, mutta yhtenä päivänä jär-
jestelmäkameran mikrofonin reistailu 
paljastui vasta editointivaiheessa.

– En tajunnut tarkistaa kuvausmate-
riaalia koko päivän aikana, ja sitten kä-
vi ilmi, että iso osa siitä oli käyttökelvo-
tonta, kun äänessä oli häiriöitä. Tuli vä-
hän lyhyempi video.

Tähän mennessä onnistuneimmiksi 
Digisähkö Oy:ssä työskentelevä Henk-
ka nostaa jaksot 14 ja 16. Ensimmäisek-
si mainitussa korjataan neuvotteluhuo-
neen kokoustekniikkaa, jälkimmäises-
sä rikottuja kaapeleita.

– Neukkarirempan asiakas oli aivan 
pähkinöinä, kun pääsi videolta näke-
mään, mitä huoneessa tehtiin. Toimis-
ton henkilökunnasta moni lähetti hen-
kilökohtaista palautetta ja kiitteli kau-
niisti. Siitä jäi ehkä kaikkein paras jäl-
kifiilis. Vlogi onkin hauska tapa pääs-
tää asiakas näkemään, miten tilattu työ 
hoidetaan.

POSITIIVISUUDELLA MIKÄ 
VAIN ON MAHDOLLISTA
Mitä Henkka sitten haluaa sanoa vlogil-
laan? Ainakin levittää positiivisuuden 
sanomaa.

– Olen aika positiivinen kaveri ja us-
kon, että hymyilemällä ongelmatkin 

VLOGI ASENTAJAN PÄIVÄSTÄ SYNTYY SPONTAANISTI

3, 2, 1… JA PUNAINEN PAINIKE!
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HENKAN 
5 NEUVOA 
TULEVILLE 

VLOGGAAJILLE

5. Vloggaajakin tarvitsee tukea. Itse olen 

saanut sitä Sähköliitosta ja muilta säh-

köliittolaisilta, esimerkiksi Antti Saariselta työ-

markkinatiedotuskurssilla. Kontaktit myös li-

säävät näkyvyyttä: liiton kanavastani tekemät 

some-julkaisut moninkertaistivat tilaaja- ja 

katselumäärät.

tuntuvat pienemmiltä. Haluan näyttää 
oman tapani tehdä töitä ja toivon, että 
muut voivat saada siitä jotain irti. 

– Meistä sähköasentajista elää harha-
luulo, että olisimme yhteistyöhalutto-
mia ja vaikeita. Toivon vlogin hälventä-
vän luuloja. Usein tekeminen on asen-
teesta kiinni, ja jos se on kohdillaan, 
melkein mikä tahansa on mahdollista!

KURSSIT KOULIVAT 
JÄNNITTÄJÄN
Vlogissaan Henkka juttelee kameral-
le ja selostaa päivänsä kulkua. Mistä 
esiintymisluontevuus?

– Opiskelin nuorempana musiikki-
alalle ja keikkailin pari vuotta bändin 
kanssa. Olen aina jännittänyt esiinty-
mistä ihan älyttömästi, ja välillä rum-
pali sai repiä minua lavalle. Nykyään 
teen kouluissa työmarkkinatiedotuksia 
ja puhun välillä myös isoille joukoille 
kouluttajana ja luennoitsijana. Uskon 
että esiintymisvarmuutta on tullut kai-

kilta Sähköliiton kursseilta, joita kolu-
sin urani alussa.

Aikaisemmin Henkka on tehnyt ruot-
sinkielisiä tiivistelmävideoita sähkö-
liittolaisille esimerkiksi uusien työeh-
tosopimusten sisällöstä. Mitä tulevai-
suudessa?

– Koska vedän työelämätiedotustilai-
suuksia oppilaitoksissa, olen suunnitel-
lut tekeväni siihen tarkoitukseen jak-
son tai pari. Myös omaa ammattiyhdis-
tystoimintaa ja työehtosopimusasioita 
on tarkoitus tuoda esille.

Henkka seuraa useita vloggaajia. Yk-
si vaikutuksen tehneistä on The Unlazy 
Way -kanavan Jonne Tiili.

– Hän tekee upeasti editoituja ja 
hauskoja videoita. Olisi mahtavaa jos-
kus päästä tekemään Jonnen kanssa jo-
tain. 

Henkan vlogin löydät kirjoittamalla 
hakukenttään henkka lindeman 
osoitteessa www.youtube.com

2. Kännykällä pärjää pitkälle, niin kuva-

tessa kuin editoidessakin.

1. Muista kuvauslupa ja tekijänoikeudet. Kenenkään musiikkia tai naamaa ei saa käyttää vide-

oilla ilman lupaa. Verkon royalty free -palveluista saa kuukausimaksulla ladata kuva- ja ää-

nimateriaalia omaan vapaaseen käyttöön.

3. Esiintyminen on niin voimaannuttava 

kokemus. Siksi kannattaa vähän jän-

nittääkin

4. Oman elämän kiinnostavuutta ei kanna-

ta aliarvioida: itse haluaisin seurata ai-

nakin asuntotuotannossa, korjausrakentami-

sessa sekä ICT- ja automaatiopuolella työsken-

televien sähköalan ammattilaisten vlogeja.

KYLMÄTYÖ KUORMITTAA
Kylmäaltistumiseksi katsotaan työskentely alle 10 plusasteen lämpötilassa. Työntekijät altistuvat 

kylmälle esimerkiksi rakennusalalla ja verkostotöissä.

Ihminen on lämpötasapainossa silloin, kun hänen kehonsa tuottaa lämpöä yhtä paljon kuin luo-

vuttaa sitä. Lämpötasapainoa säätelee autonominen lämmönsäätelyjärjestelmä. Lämpötasapai-

noon vaikuttavat myös vaatetus, työn kuormittavuus ja ympäristötekijät, kuten tuuli, kosteus ja il-

man lämpötila.

Kylmässä kehon fysiologiset reaktiot pyrkivät säilyttämään ihmisen lämpimänä. Aluksi ihon ja 

raajojen verisuonet supistuvat, jolloin veren virtaus ja kehon ympäristöön luovuttama lämpö vä-

henevät.

Jos jäähtyminen jatkuu, lihasjännitys lisääntyy ja aiheuttaa lopulta tahdosta riippumattomia li-

hassupistuksia. Tämän lihasvärinän avulla keho tuottaa lämpöä, joka hidastaa jäähtymistä. Voima-

kas lihasvärinä voi lisätä lämmöntuotannon jopa viisikertaiseksi levossa olevan ihmisen lämmön-

tuottoon verrattuna.

Jos kylmässä oleskelu jatkuu, lihasvärinä muuttuu yhä voimakkaammaksi ja epämiellyttäväm-

mäksi. Kylmän aiheuttamien tuntemusten takia ihminen yleensä pyrkii pois kylmästä tai lisää vaa-

tetustaan tai liikkumistaan.

KYLMÄN VAIKUTUS TOIMINTAKYKYYN JA TERVEYTEEN

Kylmän vaikutukset toimintakykyyn riippuvat siitä, mitkä kehon osat jäähtyvät ja kuinka paljon. 

Työtilanteissa tavallisinta on käsien ja jalkojen jäähtyminen.

Kylmyys kuormittaa elimistöä ja heikentää fyysistä toimintakykyä. Eniten haittaa jäähtymises-

tä on töissä, joissa tarvitaan dynaamista lihastyötä eli näkyviä liikkeitä. Lihaksen jäähtyessä yhden 

asteen verran dynaaminen toimintakyky heikkenee 2–10 prosenttia. Tavanomaista talvista ulkotyö-

tä vastaavissa tilanteissa toimintakyky voi heikentyä 5–20 prosenttia.

Elimistön jäähtyminen on stressitekijä, joka vaikuttaa haitallisesti psyykkisiin toimintoihin. Lie-

vä jäähtyminen on poikkeus, sillä siitä aiheutuva vireystilan nousu saattaa jopa parantaa älyllistä 

toimintakykyä.

• Lievä jäähtyminen heikentää käsien toimintakykyä ja joko parantaa tai heikentää älyllistä toimin-

takykyä.

• Kohtalainen jäähtyminen heikentää käsien toimintakykyä, ääreisosien lihasvoimaa ja älyllistä toi-

mintakykyä.

• Voimakas jäähtyminen heikentää toimintakykyä monin tavoin. Kylmä supistaa ihon, käsien ja jal-

kojen verenkiertoa, kohottaa verenpainetta ja kuormittaa sydäntä. Erityisesti raskaassa työssä 

hengityselimistö jäähtyy ja hengitystiet voivat supistua.

KYLMYYS AIHEUTTAA VAURIOITA

Kehon ääreisosien ja ihon voimakas paikallinen jäähtyminen voi aiheuttaa kudosvaurioita, joista 

tavallisimpia ovat jäätymispaleltumat. Niitä voi syntyä, kun ympäristön lämpötila laskee alle nol-

lan.

Kosteus ja paikallaanolo voivat synnyttää jalkoihin vettymispaleltumia melko leudossakin sääs-

sä. Ne saattavat aiheuttaa vaikeita verenkiertohäiriöitä.

Kontaktipaleltuma taas voi syntyä jopa muutamassa sekunnissa, kun paljas iho koskettaa esi-

merkiksi työkalun kylmää metallipintaa.

Kun kehon sisälämpötila laskee alle 35 asteen eli noin kaksi astetta alle peruslämpötilan, eli-

mistön tilaa kutsutaan hypotermiaksi eli vajaalämpöisyydeksi. Hypotermiaa esiintyy pääasiassa on-

nettomuustilanteissa.

Lievän hypotermian oireita ovat erittäin voimakas lihasvärinä, heikentynyt fyysinen ja älyllinen 

toimintakyky, liikkeiden koordinaation heikkeneminen sekä joskus sekavuus. Kun kehon lämpöti-

la laskee alle 33 asteen, lihasvärinä vähenee ja lopulta lakkaa. Kehon lämpötilan laskiessa alle 30 

asteen ihminen voi menettää tajuntansa ja on vaarassa kuolla.

Lähde Työterveyslaitos
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KUKA OLET?
– Olen Ari Väisänen. Perheeseeni 

kuuluu vaimo ja kolme lasta, joista nuo-
rin asuu vielä kotona sekä neljä lasten-
lasta. Työnantaja on Vertek Sähköpalve-
lu Oy ja Sähköliiton sopimusala 005.

Mistä tulet?
– Ensimmäiset vuodet asuin Kainuus-

sa Puolangalla. Ammattikoulu ja armei-
ja menivät Kajaanissa. Ruotsin, Pohjan-
maan ja Rauman kautta olen asettunut 
Poriin.

Mistä sinut tunnetaan?
– Varmaan parhaiten siitä, että olen ol-

lut yli 25 vuotta ammattiyhdistystoimin-
nassa, järjestänyt kursseja ja kokoontu-
misia Rauman seudulla. Olen kuulunut 
lähes koko ajan Rauman osasto 035:n   
hallitukseen ja järjestänyt ja ollut mu-
kana työmaakierroksilla sekä toiminut 
pääluottamusmiehenä. Tulin myös va-

Ari Väisänen viihtyy luonnossa kaikkina vuodenaikoina.

lituksi kolmannelle kaudelle Sähkölii-
ton edustajistoon Edunvalvonnanteki-
jät-ryhmästä ja pääsin mukaan sopimus-
alani johtokuntaan. Takavuosina toimin 
useat vuodet Karhun futisjoukkueen 
apuvalmentajana.

60 vuottasi pähkinänkuoressa?
– Kasvoin suurperheessä pienessä ky-

lässä Puolangalla pienviljelytilalla maa-
töitä tehden  ja harrastaen urheilua, ka-
lastusta ja metsästystä. Kylällä oli yk-
si teollinen työnantaja ja sitä seuratessa 
varmaan jäi alitajuntaan, että työläisten 
oloja täytyy parantaa.

– Ammattikoulun ja armeijan jälkeen 
sain työkkäristä junaliput Ruotsiin työn-
hakuun Sille tielle jäin muutamaksi vuo-
deksi. Se oli 18-vuotiaalle maalaispojal-
le opettavainen ja maailmankatsomusta 
avartava kokemus. Matka jatkui Pohjan-
maan kautta Rauman telakalle ja sieltä 

25 VUOTTA 25 VUOTTA 
AY-MONITOIMIMIEHENÄAY-MONITOIMIMIEHENÄ

ARI 
VÄISÄNEN
60 vuotta

5.4.2021

Rauman Sähköpalveluun 1989. Melkein 
heti tulin valituksi pääluottamusmie-
heksi, jollaisena toimin edelleen. Työn-
antajan nimi on vain vaihtunut Vertek 
Sähköpalveluksi.

– Nykyisen vaimoni perässä muutin 
Poriin ja kuljen töissä Raumalla.

Mistä saat virtaa?
– Vapaa-ajan viettoon kuuluu kalas-

tus, marjastus, sienestys, hiihtäminen, 
lenkkeily ja muutenkin luonnossa liik-
kuminen. Takavuosien ammuntaharras-
tusta olen käynnistellyt useamman vuo-
den ajan.

Mikä tekee sinut iloiseksi/onnelli-
seksi?

– Perhe ja hyvät työ- ynnä muut kave-
rit, oma ja läheisteni terveys sekä miele-
käs vapaa-aika.

Mikä ottaa päähän?
– Yleisesti jyrkät vastakkainasettelut 

ja asioiden tahallaan väärin ymmärtä-
minen. Korona-aikana ei ole voinut ko-
koontua isommalla porukalla ja lasten-
lapsienkin tapaamiset ovat jääneet har-
mittavan vähiin.

Miten juhlit merkkipäivääsi?
– Pienimuotoisesti aivan lähiomaisten 

kanssa. Muutaman päivän pidän vapaa-
ta pääsiäisenä ja unohtaen hetkeksi rait-
tiusseuran opit.

Mitä on suunnitelmissasi juhlan jäl-
keen?

– Arki jatkuu toivon mukaan normaa-
listi.

Terveisiä Vasaman lukijoille!
– Hyvää kevään- ja kesän odotusta. 

Kiitokset kaikille äänestäjilleni ja muil-
lekin; Pitäkää yhteyttä! 
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Jäsenrekisterin puhelinpäivystys numerossa 03 252 0400 ma, ke ja pe 9–15, ti ja to suljettu
Postitusosoite: Sähköliitto, Jäsenrekisteri, PL 747, 33101 Tampere
Lisätietoa: www.sahkoliitto.fi ja jasenrekisteri@sahkoliitto.fiJÄSENPALVELUT 

HIIHTOLOMALLE EDULLISEMMALLA 
TANKILLISELLA
Sähköliiton jäsenenä tankkaat hiihtolomaviikoilla entistäkin edullisemmin Teboil-

huoltamoilla ja -automaattiasemilla. Viikoilla 8, 9 ja 10 saat bensiinistä ja diese-

listä jäsenkortillasi korotetun 2,5 sentin alennuksen litralta! Etu ei koske Teboil 

Express -asemia.

Normaalisti jäsenalennuksesi on 2,1 sentittä litralta.

Jos pidät tankkausta pidemmän tauon, muista myös lounasta ja à la carte -ruokaa 

tarjoavat asemat tai nappaa eväät mukaan matkalle.

Kun suunnittelet matkasi etukäteen, tyhjä tankki ja nälkä eivät pääse yllättämään!

Katso kaikki Teboil asemat: www.teboil.fi/asemat

Lisää hiihtolomaedusta: 

www.teboil.fi/liitto/tyytyvaiset-lomalaiset-ajavat-teboilin-kautta

MUISTA ETUMME HOSTELLIMAJOITUKSESTA
– ERITYISEHDOT KÄYTÖSSÄ POIKKEUSAIKANA

JOKO KÄYTÄT 
SÄHKÖLIITTO-SOVELLUSTA?
Olethan jo liittynyt Sähköliiton oman mobiilisovelluksen käyttäjiin? 

Silloin jäsenkorttisi kulkee mobiilimuodossa aina siellä, missä sinä 

ja puhelimesikin. Sovelluksessa on myös monia muita käteviä toi-

mintoja: voit esimerkiksi laskea ja maksaa jäsenmaksusi sen kautta 

ja päivittää omat tietosi.

Jos et ole ladannut sovellusta vielä, tee se nyt AppStoressa tai 

Play-kaupassa. Koska sovellus on tarkoitettu vain Sähköliiton jä-

senille, sinun tulee kirjautua ottaaksesi sen käyttöön. Nopeimmin 

teet sen, jos olet jo Sähköliiton sähköisen asioinnin käyttäjä. Sil-

loin sama käyttäjätunnus ja salasana käyvät myös Sähköliitto-sovel-

lukseen. 

Muuten kirjautumiseen tarvitaan ensimmäisellä kerralla jäsennu-

merosi ja henkilötunnuksesi alkuosa eli syntymäaika.

Sähköliitto-sovellus sisältää muun muassa nämä toiminnot:

• sähköinen jäsenkortti

• luottamusmiehesi, ammattiosastosi sekä liiton 

   ja työttömyyskassan yhteystiedot

• jäsentietojesi tarkastelu ja päivitys

• jäsenmaksusi laskeminen laskurilla ja maksaminen

• jäsenetujen selailu

• jäsenvakuutuksen tiedot

• Sähköliiton uutisvirta

• työehtosopimuksesi

• uuden jäsenen liittäminen

Muistathan, että Sähköliiton jäse-

nenä majoitut Suomen Hostellijär-

jestön yli 40 hostellissa 10 prosen-

tin alennuksella, kun näytät jäsen-

korttiasi? Nyt koronaviruspandemi-

an aikana myös hostellivarauksissa 

on voimassa erityisehdot varausten 

muuttamiseksi ja peruuttamiseksi, 

kun varaukset tehdään järjestön si-

vuilla. Ensisijaisesti varaus kannat-

taa siirtää.

Näin koronapandemian aiheut-

tamana poikkeusaikana on hyvä 

muistaa, että hostelleissa on tarjol-

la myös yksityishuoneita, joissa on 

oma kylpyhuone. 

Sähköliittolaisen alennuksen 

saat, kun varaat majoituksen hostel-

Talven makuun pääsee esimerkiksi Hostel Ahopäässä, joka sijaitsee Saariselällä. Kuvaaja: Sampsa Sulonen

lijärjestön omilla verkkosivuilla. 

Jyväskylässä sijaitseva Time Hos-

tel on valittu Suomen Parhaaksi 

Hostelliksi 2021. 

Varaa hostelli: www.hostellit.fi

Lue lisää hostellieduista: www.

sahkoliitto.fi > Edut ja palvelut > 

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

Asiakaspalvelu avoinna arkipäivinä vain ajanvarauksella.

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 ensimmäi-

senä työttömyyspäivänäsi. Oikeutesi 

työttömyysetuuksiin alkaa aikaisin-

taan ilmoittautumispäivästä lukien.

NÄIN HAET 

ANSIOPÄIVÄRAHAA

Lähetä hakemus ja liitteet työttö-

myyskassan sähköisessä asiointi-

palvelussa. Löydät sen osoitteesta 

www.sahkoliitto.fi/tyottomyyskassa.

Voit lähettää hakemuksen ja liitteet 

myös postitse osoitteeseen Sähkö-

alojen 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 koro-

tetaan vähintään 25 prosenttiin an-

siopäivärahaa maksettaessa.

Voit halutessasi tilata verottajal-

ta muutosverokortin etuutta varten. 

Ansiopäivärahan ennakonpidätys 

tehdään silloin verokortin mukaises-

ti ilman prosentin korottamista.

Lue lisää: 

www.sahkoliitto.fi/tyottomyyskassa, 

www.tyj.fi

JOS JOUDUT TYÖTTÖMÄKSI TAI LOMAUTETUKSI

Viime vuoden tärkeitä lukuja meiltä ja valtakunnallisesti

ANSIOPÄIVÄRAHAN SAAJIEN MÄÄRÄ SUURIN 20 VUOTEEN

Korotetun suojaosan voimassaoloa on jatkettu jo muutaman kerran, viimeksi vuodenvaihteessa maaliskuun loppuun.

Sosiaali- ja terveysministeriö esittää, 

että työttömyysturvan suojaosaa ja liik-

kuvuusavustusta koskevia, koronavi-

ruspandemian takia tehtyjä väliaikai-

sia lakimuutoksia jatketaan kesäkuun 

loppuun asti. 

Työtön työnhakija voi siis ansaita 

osa-aika- tai keikkatyössä 500 euroa 

bruttona kuukaudessa ilman, että se 

vaikuttaa ansiopäivärahaan. ”Normaa-

liaikoina” suojaosa on ollut 300 euroa.

Korotettua suojaosaa sovelletaan, 

kun ansiopäivärahan hakujakso alkaa 

viimeistään 30. kesäkuuta. Myöhem-

min alkavissa hakujaksoissa suojaosa 

palaisi 300 euroon.

Ministeriön esityksen mukaan myös 

liikkuvuusavustuksen työmatkaedelly-

tys pysyisi kesäkuun loppuun asti kah-

dessa tunnissa. Avustusta voisi siis 

saada kokoaikatyöhön yli kahden tun-

nin työmatkan perusteella, kun työ-

suhde alkaa viimeistään 30. kesä-

kuuta.

Työmatkaedellytys palaisi kolmeen 

tuntiin 1. heinäkuuta lukien. n

Katso kaikki väliaikaismuutokset: 

www.tyj.fi > Ajankohtaista > Päivitetty 

koonti väliaikaisista lakimuutoksista

456 000 henkilöä, joista 3850 Sähköalan työttömyyskassan jäsentä, sai kassan maksamaa ansiopäivära-

haa työttömyyden tai lomautuksen ajalta vuonna 2020.

Ansiopäivärahan saajien määrä kasvoi lähes 68 % Sähköalojen työttömyyskassassa, 86 % kaikissa kassoissa.

Kassoihin saapui 130 % enemmän uusia työttömyys- ja lomautusjaksoja koskevia hakemuksia, Sähköalojen työt-

tömyyskassaan 76 % enemmän ns. ensihakemuksia ja 40 % jatkohakemuksia vuoteen 2019 verrattuna.

Kassojen yhteenlasketut ansiopäivärahakulut olivat 2,7 mrd. €. Se on 58 % enemmän kuin edellisvuonna.

Sähköalojen työttömyyskassa oli nopein käsittelijä kassoista, joiden hakemusmäärät nousivat huomattavasti: käsittelyai-

ka oli keskimäärin 7,8 pv (mediaani 3 pv), kun se vuotta aiemmin oli 9,2. Työjärjestelyt ja käsittelijöiden 

ahkeruus tekivät nopeuttamisen mahdolliseksi. 

Lähde: Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön TYJ:n ja Sähköalojen työttömyyskassan tilastot

VUOROTTELUKORVAUKSEN 
MAKSUPÄIVÄT TÄNÄ VUONNA
Vuorottelukorvausta maksetaan takautuvasti neljän kalenteriviikon 

jaksoissa. Vuoden 2021 vuorottelukorvauksen tulevat maksupäivät 

ovat: 

Maaliskuu to 18.3.
Huhtikuu to 15.4.
Toukokuu ke 12.5.
Kesäkuu to 10.6.
Heinäkuu to 8.7.
Elokuuu to 5.8.
Syyskuu to 2.9. ja to 30.9.
Lokakuu to 28.10.
Marraskuu to 25.11.
Joulukuu to 23.12.

Lue lisää vuorottelukorvauksen kestosta, määrästä ja muista tärkeistä 

asioista: www.sahkoliitto.fi/tyottomyyskassa/vuorottelukorvaus

SUOJAOSAN KOROTUS 
JATKUMASSA KESÄKUUN 

LOPPUUN
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HELMIRISTIKKO


Nimi

Osoite

Lähetä vastauksesi 18.3.2021 mennessä: SÄHKÖLIITTO, Vasama-lehti, PL 747, 33101 Tampere. Oikein vastanneiden kesken arvomme yllätyspalkinnon.
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KURSSIT

TYÖSUOJELUN PERUSKURSSI
22.–26.3.2021 Kiljavan opisto, Nurmijärvi
Kurssi on tarkoitettu työpaikoilla työsuojelutehtävissä toimiville edustajille sekä luottamus-

miehille.

KURSSIN TAVOITE

Selvittää työsuojeluun liittyvät perustiedot ja perehtyä toimintaa ohjaaviin säädöksiin. Kurs-

silla tutustutaan työsuojeluorganisaatioon sekä työsuojeluhenkilöstön tehtäviin ja rooleihin. 

Kurssilla saadaan perustiedot myös työn ja terveyden vuorovaikutuksesta sekä työhön liitty-

vistä kuormitustekijöistä.

AVAINSISÄLTÖJÄ OVAT

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

• työsuojelutehtävissä toimivien ihmisten tehtävät, oikeudet ja velvollisuudet

• työsuojelua säätelevän lainsäädännön pääperiaatteet

• ennakoiva työsuojelutoiminta ja vaarojen arviointi

• tapaturma-ajattelu ja jälkivalvonta

• toimialakohtaiset yhteistoimintasopimukset

• työn ja työympäristön kuormitustekijät

• työsuojelutoiminnan kehittäminen

Työnantaja maksaa palkan/ansionmenetyskorvauksen (työehtosopimuksen mukaan) kurssin 

ajalta sekä ateriakorvauksen opistolle tai liitto maksaa kurssilaiselle opintostipendin. Liitto 

maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus, opetus ja jaettava materiaali sekä matkaku-

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

täessä vain auton kuljettajalle 0,23 €/km.

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

javan opistolle.

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

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

LUOTTAMUSMIESTEN PERUSKURSSI
19.–23.4.2021 Kuopio (Yleinen)
KURSSIN KOHDERYHMÄ

Kurssi on tarkoitettu uusille luottamusmiehille, varaluottamusmiehille, teollisuuden yh-

dyshenkilöille sekä ammattiosastojen puheenjohtajille. Kurssi soveltuu peruskoulutuksek-

si myös kaikille, joita kiinnostaa työnantajien ja työntekijöiden yhteistoiminnan kehittämi-

nen.

KURSSIN TAVOITE

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

luottamusmiehen tehtäväkokonaisuuden ymmärtäminen sekä oikeuksien tiedostaminen, 

mikä auttaa selviytymään työpaikan ongelmatilanteissa.

Avainsisältöjä ovat

• luottamusmiehen perustehtävät ja verkostot

• luottamusmieheksi kehittyminen

• luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet

• työoikeuden perusteet

• neuvottelutoiminnan perusteet

• yhteistoimintamenettely

• luottamusmiehen ja jäsenistön luottamus

• ammattiyhdistysliikkeen merkitys ja tulevaisuus

Työnantaja maksaa palkan/ansionmenetyskorvauksen (työehtosopimuksen mukaan) kurssin 

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

to maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus, opetus ja jaettava materiaali sekä mat-

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

käytettäessä vain auton kuljettajalle 0,23 €/km.

Kurssihakemuslomake löytyy Sähköliiton kotisivuilta, kohdasta ”lomakkeet”.

Lähetä hakemuslomake osoitteella: Sähköliitto, PL 747, 33101 Tampere tai 

tarja.toppari@sahkoliitto.fi.

TAPAHTUMA SÄHKÖLIITON 
NUORILLE JÄSENILLE

Valtakunnallisessa tapahtumassa saat tietoa liiton ajankohtaisista kuulumisista ja toi-

minnasta. Asiapitoisten päivien lomassa vietämme aikaa myös rennosti yhdessä.

VALTAKUNNALLINEN 
NUORISOTAPAHTUMA
5.–6.6.2021 Sokos Hotel Torni, Tampere

hakuaika päättyy 21.5.2021
Ilmoittaudu mukaan hakuaikaa noudattaen tarja.toppari@sahkoliitto.fi tai 050 409 

8469. Sähköliitto maksaa kurssin aikana majoituksen (pandemian aikana 1 hh), ohjel-

maan merkityt ruokailut ja aktiviteetit sekä matkakulut, mikäli niitä syntyy (kotipaik-

kaa lähinnä olevaan tapahtumaan alueellisissa). Matkakulut korvataan julkisten kulku-

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

TYÖSUOJELUN PERUSKURSSI
19.–23.4.2021 Kuopio (Yleinen)
KURSSIN TAVOITE

Selvittää työsuojeluun liittyvät perustiedot ja perehtyä toimintaa ohjaaviin säädöksiin. Kurs-

silla tutustutaan työsuojeluorganisaatioon sekä työsuojeluhenkilöstön tehtäviin ja rooleihin. 

Kurssilla saadaan perustiedot myös työn ja terveyden vuorovaikutuksesta sekä työhön liit-

tyvistä kuormitustekijöistä. Kurssi on tarkoitettu työpaikoilla työsuojelutehtävissä toimiville 

edustajille sekä luottamusmiehille.
.

AVAINSISÄLTÖJÄ OVAT

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

• työsuojelutehtävissä toimivien ihmisten tehtävät, oikeudet ja velvollisuudet

• työsuojelua säätelevän lainsäädännön pääperiaatteet

• ennakoiva työsuojelutoiminta ja vaarojen arviointi

• tapaturma-ajattelu ja jälkivalvonta

• toimialakohtaiset yhteistoimintasopimukset

• työn ja työympäristön kuormitustekijät

• työsuojelutoiminnan kehittäminen
.

Työnantaja maksaa palkan/ansionmenetyskorvauksen (työehtosopimuksen mukaan) kurssin 

ajalta sekä ateriakorvauksen opistolle tai liitto maksaa kurssilaiselle opintostipendin. Liitto 

maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus, opetus ja jaettava materiaali sekä matkaku-

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

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

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

kemus

Kaikki vuoden 2021 kurssit:
www.sahkoliitto.fi > Koulutukset & tapahtumat
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Sähköliiton jäsenille räätä-
löity työnhakusivusto tyoto-
ri.sahkoliitto.fi on jo aktiivi-
sessa käytössä. Sähköliiton 
ja Duunitorin yhteistyöstä 
syntynyt sivusto kertoo heti, 
että sähköammattilaisille on 
kysyntää. Avoimia paikkoja 
on haussa lähes 500. 

Näpyttele tietokoneesi tai kännyk-

käsi näytölle osoite tyotori.sahko-

liitto.fi ja saat ruudullesi kaikki 

sähköalan avoimet työpaikat Suo-

messa. Sähköliitolle räätälöity ja 

kaikille avoin helppokäyttöinen 

työnhakupalvelu avautui vuosi sit-

ten. Palvelun toteuttaa Duunitori.

Avoimet työpaikat -näkymä lis-

taa työnhakijalle kaikki palvelus-

sa avoinna olevat sähköalojen työ-

paikat. Hakija voi rajata hakuaan 

eri suodatusvalintojen kautta, esi-

merkiksi paikkakunnan tai am-

mattinimikkeen perusteella.

 

HAKUVAHTI 

SEURAA PUOLESTASI

Työtorin palvelu valikoi Duunitorin 

työpaikkatarjonnasta sähköalan 

avoimet työpaikat. Voit myös ti-

lata itsellesi hakuvahdin, joka lä-

hettää haluamasi työpaikat tarjol-

le sähköpostiisi. 

Työtori on kaikille avoin, mak-

suton ja helppokäyttöinen palve-

lu, jota voivat käyttää myös työssä 

olevat. Työtorin kautta tieto avoi-

mista sähköalan paikoista välittyy 

nopeasti ja tehokkaasti.

Työtori yhdistää sähköalan työn-

tekijät ja työnantajat entistä vai-

vattomammin. Ilmoittaminen Työ-

torilla on myös työnantajalle mak-

sutonta. Sähköalan ammattilai-

sia etsivä työn tarjoaja voi saavut-

taa tositekijät kattavammin vain 

Sähköliiton jäsenlehden Vasaman 

kautta 10 kertaa vuodessa.

Parhaan tuloksen hyvää am-

mattilaista etsivä työnantaja voi 

saada ilmoittamalla sekä sähköi-

sellä työnhakusivustolla että Vasa-

massa. Työpaikkailmoitukset jul-

kaistaan lehdessä puoleen hin-

taan. n

tyotori.sahkoliitto.fi auttaa työnhaussa
Lähes 500 sähköalan työpaikkaa avoinna

ALUEELLISET SÄHKÖISTYS- 
JA SÄHKÖASENNUSALAN KURSSIT
Kurssi on tarkoitettu kaikille sähköistys- ja sähköasennusalan jäsenille.

URAKKALASKENTA-KURSSI
17.–18.4.2021
Scandic Helsinki Aviacongress, Vantaa
hakuaika päättyy 1.4.2021
Ilmoittaudu mukaan kursseille hakuaikojan noudattaen tarja.toppari@sahkoliitto.fi tai 

050 409 8469.

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

kakulut, mikäli niitä syntyy, kotipaikkaa lähinnä oleva

VOLTTIVISAN VASTAUKSET:
1. b) Raakku eli jokihelmisimpukka • 2. c) Banksy • 3. a) Samsung  
4. a) Tampa Bay Buccaneers • 5. c) Queen • 6. a) Kieltolaki  
7. b) Sami Hedberg ja Kiti Kokkonen • 8. a) 3 • 9. b) Chewbacca  
10. c) Maanjäristyksiä • 11. c) Brysselissä  
12. b) Päijänne (Ristiselkä, 95 m) • 13. a) Rammsteinin • 14. b) 24 
15. c) 191

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tu-

kes on antanut myyntikiellot kahdel-

le sähkökaapelille selvittäessään CE-mer-

kittävien kaapeleiden vaatimustenmukai-

suutta tarkastuksin ja testein.

Selvityksissä kaapeleiden suoritus-

tasoissa sekä CE- ja suoritustasomerkin-

nöissä paljastui puutteita. Testatuista 

tuotteista kaksi viidestä ei täyttänyt suori-

tustasoilmoituksessa ilmoitettua luokkaa 

lämmön vapautumisen, savunmuodostuk-

sen ja liekehtivien pisaroiden osalta.

Tulosten perusteella Tukea antoi myynti-

kiellot kahdelle tuotteelle:

Flameblocker EXQ Light EVO 5G1,5 

500V

• Valmistaja: TELE-FONIKA Kable S.A

• Valmistuspäivä: 2.2.2020 

• Ilmoitettu palotekninen käyttäytyminen: 

B2ca-s1a,d0,a1

• Testattu palotekninen käyttäytyminen: 

Dca-s2,d2,a1

EXQ-Light Pro Cca 3G1,5

• Valmistaja: TTkabeli d.o.o.

• Valmistuspäivä: 2.10.2019

• Ilmoitettu palotekninen käyttäytyminen: 

Cca-s1,d1,a1

• Testattu palotekninen käyttäytyminen: 

Dca-s2,d2,a1

Jakelijat ovat poistaneet tuotteet myyn-

nistä ja valmistajat ovat ilmoittaneet, että 

vaatimustenvastaisuudet koskevat vain 

kyseisinä päivinä valmistettuja eriä. Tar-

kemmat tiedot löytyvät Tukesin markkina-

valvontarekisteristä osoitteesta marek.tu-

kes.fi > Rakennustuotteet ja pelastustoi-

men laitteet.

Sähkökaapeleiden vaatimustenmukai-

suutta selvitetään EU:n markkinavalvon-

taviranomaisten yhteishankkeessa, jos-

sa on Suomen lisäksi mukana kuusi maa-

ta: Ruotsi, Norja, Alankomaat, Belgia, 

Saksa ja Italia. Kukin maa on valinnut 

valvottavat tuotteet omilta markkinoil-

taan. Hanke valmistuu vuoden 2021 ai-

kana. n

TUKES KIELSI KAHDEN 
SÄHKÖKAAPELIN MYYNNIN
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VOLTTIPÄIVÄT
HELSINGISSÄ
30.7.−1.8.2021

VOLTTI-VIIKONLOPPU
MERELLISESSÄ HELSINGISSÄ

PERJANTAI  30.7.
ILLALLISRISTEILY SAARISTOON
Kellio 19 alkaen on Royal Linen risteily Helsingin edustan saaristoon. Lähtö- 
ja paluupaikkana on Kauppatori, aluksina m/s Natalia ja m/s Royalcat. Ristei-
lyyn kuuluu runsas saaristolaispöytä-buffet. Hinta 60 euroa. Varaukset sähkö-
postilla volttipaivat@gmail.com. Lasku tulee paluupostissa.

 
VOLTTIPÄIVIEN MAJOITUS- JA JUHLAPAIKKA ON 
ORIGINAL SOKOS HOTEL PRESIDENTTI.
Tapahtuma alkaa perjantaina 30.7.2020 noin kello 15, kun hotellin aulassa 
aukeaa Volttipäivä-opastuspiste.

Perjantai-lauantai yöksi on varattu 25 kahden hengen huonetta Volttipäivä-
vieraille. Lauantai-sunnuntai majoituksiin on varattu 150 kahden hengen huo-
netta.

 
MAJOITUSVARAUKSET: 
Sokos Hotels Myyntipalvelu 
Puhelin: 0300 870 000
Sähköposti: sokos.hotels@sok.fi 
Mainitkaa kiintiötunnus ”BVoltti2021” varausta tehdessä. 

Varaamattomat huoneet vapautuvat automaattisesti myyntiin 30.6.2021.  
(Helsingin Sähköalantyöntekijöiden tekemää varausta supistetaan jo touko-
kuun lopussa, jos muut osastot eivät ole varanneet kiintiöstä huoneita.)

LAUANTAI  31.7.
Iltapäivällä on keskustelutilaisuus tilausravintola Adjutantissa. Salaattipuffet. 
Tilaisuus on ilmainen.  

Lapsiperheille on luvassa retki Linnanmäelle. Linnanmäki-rannekkeita saa os-
taa hotellin aulasta, kuten myös Helsinki Card -kortteja. Huvipuisto aukeaa 
kello 11.

Kello 12 alkaen kisaillaan Sähköliiton keilausmestaruudesta Ruusulan kei-
lahallissa, jossa myös kahvitarjoilu. Lisätietoja antaa Kari Nurmi, puh. 0400 
959590.

Iltatilaisuutta varten on varattu Sylvi ja Presidentti-salit 400 henkilölle kel-
lo 19-24. Relanderin Amerikka -buffet-illallinen alkaa kello 19. Tilassa myös 
kaksi baaria. Illan esiintyjänä ainakin Casey Bloom -yhtye ja stand up-koomik-
ko XL Sami. Illan juontaa Henkka Lindeman. Hinta 55 euroa. Varaukset säh-
köpostilla volttipaivat2020@gmail.com. Lasku tulee paluupostissa.

SUNNUNTAI  1 .8 .
Huoneiden luovutus kello 12.

Jos koronatilanne rajoittaa kokoontumisia edelleen kesällä, 
Volttipäivä-työryhmä arvioi tapahtuman järjestelyjä uudelleen kesäkuun alussa.

Helsingin
Sähköalantyöntekijät

”PALJON VIIHDETTÄ,
VÄHÄN ASIAA”
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OSASTOT TOIMIVAT Seuraava Vasama ilmestyy 1.4. Siihen tarkoitetut osastojen ilmoitukset pyydämme toimittamaan maanantaihin 

22.3.2021 kello 15 mennessä. Tällä välin päivitämme saapuneita ilmoituksia liiton kotisivuille: 

www.sahkoliitto.fi > Tietoa meistä > Ammattiosasto > Osastot toimivat

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

sähköisellä lomakkeella. Löydät lomakkeen osoitteesta  

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

Valitse ensin lomakkeen alasvetovalikosta oma osastosi, kirjoita sit-

ten ilmoituksesi teksti ja jätä vielä yhteystietosi niille varattuihin kent-

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

sen lähettämisestä.

Päivitämme saapuneet ilmoitukset nettisivujemme Osastot toimivat 

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

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

VOLTTIPÄIVÄT
HELSINGISSÄ
30.7.−1.8.2021

011 TAMPEREEN SEUDUN 

SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT RY

Veteraanijaoston ulkoilutapahtu-

ma ma 15.3. Tutustumme Tam-

pereen kaupunkioppaan johdol-

la Pyynikin (Aleksanterin) kirkko-

puistoon ja pääkirjasto Metsoon. 

Kävelymatkat ovat lyhyitä ja tar-

vittavan verkkaisia. Kokoontumi-

nen klo 12 Aleksanterin kirkon 

edustalla (Hämeenpuiston puo-

lella). Kahvitauko esim. Metsos-

sa. Mahdolliset koronarajoitukset: 

www.osasto11.com

018 HÄMEENLINNAN 

SÄHKÖTYÖNTEKIJÄT RY

Pilkkikisat ja ulkoilupäivä la 6.3. 

Aulangon ulkoilumajalla, Linna-

nen 77, Hämeenlinna. Sää-, jää- 

ja koronavaraus. Tarkemmat lisä-

tiedot osaston sivuilla www.sah-

ko018.fi.

Sääntömääräinen kevätkokous 

ma 15.3.2021 klo 18 osaston 

toimistolla ja etänä. Kokoukses-

sa voi olla läsnä enintään kymme-

nen henkilöä. Tarjolla myös etä-

osallistuminen, joten ilmoittaudu 

ennakkoon ammattiosaston koti-

sivuilla www.sahko018.fi.

022 LAPPEENRANNAN SEUDUN 

SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT RY

Kevätkokous ti 13.4.2021 klo 

17 osaston kokoushuoneella, Väi-

nölänkatu 25. Käsiteltävänä mm. 

sääntömääräiset asiat, sääntö-

muutosasiat sekä muut esille tu-

levat asiat. Kahvitarjoilu.

024 VARKAUDEN SÄHKÖALAN-

TYÖNTEKIJÄIN AMMATTIOSASTO RY

Sääntömääräinen kevätkoko-

us to 18.3.2021 klo 18 ravinto-

la Amandassa. Kokouksessa käsi-

tellään sääntöjen sille määräämät 

ja mahdolliset muut asiat. Koko-

uksen jälkeen ruokailu. Tervetu-

loa! –Hallitus

043 PORVOON 

SÄHKÖTYÖNTEKIJÄT RY

Tulevat kokoukset torstaisin 

vuonna 2021: 4.3., kevätkoko-

us 25.3., 22.4., 20.5., 19.8., 

16.9., 14.10. ja syyskokous 

25.11. Kokoukset tietenkin ko-

koontumisrajoitusten määräysten 

mukaan. Ilmoitukset muutoksista 

julkaistaan täällä. Tervetuloa!

059 LAHDEN SÄHKÖALAN-

TYÖNTEKIJÄT RY

Osaston pilkkikilpailut la 27.3. 

JHL:n Kotiniemi-majalla Alasen-

järven rannalla, Kotiniemenku-

ja 31, 15230 Lahti. Kilpailu al-

kaa klo 9. Paikan päällä tarjolla 

pikkupurtavaa ja virvokkeita. Ky-

seessä on koko perheen tapahtu-

ma, joten tervetuloa kisaamaan ja 

kannustamaan pilkkijöitä! Huo-

mioitava koronarajoitukset sisäti-

loissa. Osaston kotisivuille tulee 

mahdolliset lisätiedot: viisysi.sah-

koliitto.fi.

099 LOIMAAN SÄHKÖALAN-

TYÖNTEKIJÄT RY

Kevätkokous ke 7.4.2021 klo 18 

Ravintola Lankossa, Vesikosken-

katu 13, Loimaa. Esillä sääntöjen 

kevätkokoukselle määräämät asi-

at. Tervetuloa! – Hallitus

100 JÄRVENPÄÄN SÄHKÖALAN-

TYÖNTEKIJÄT RY

Kevätkokous to 6.5.2021 klo 19, 

mikäli koronarajoitukset sallivat, 

Järvenpään kirjaston Tyyni Tuulio 

-kabinetissa. Käsitellään sääntö-

jen määräämät asiat. Kahvitarjoi-

lu Mikäli kokouksen paikka siir-

tyy, ilmoitamme siitä jäsenistölle 

sähköpostitse.

101 JOKILAAKSOJEN 

SÄHKÖALOJEN OSASTO RY

Sääntömääräinen kevätkokous 

pe 16.4.2021 klo 19 Ylivieskas-

sa, Ravintola Myllynranta/Bar 5, 

Kauppakatu 14. Asialistalla sään-

tömääräiset asiat ja mahdollis-

ten tapahtumien suunnittelu. Pai-

kalla myös Vakuutusyhtiö Turvan 

edustaja mielenkiintoisten asioi-

den kanssa. Osallistujille ruoka-

tarjoilu. Tervetuloa! – Hallitus

104 SAARIJÄRVEN SÄHKÖALAN-

TYÖNTEKIJÄT RY

Kevätkokous la 27.3.2021 klo 

14 Takkatupa-ravintolassa Pihti-

putaalla. Käsitellään sääntömää-

räiset asiat. Lisäksi keskustelus-

sa ehdotus Keski-Suomen osasto-

jen mahdollisesta yhdistymisestä. 

Kokouksen jälkeen ruokailu.
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ELLEDNINGEN

ÖVERVAKNINGSMODELLEN AV ELBOLAGENS ELÖVERFÖRINGSPRISSÄTTNING 
BYGGER PÅ ETT TANKEFEL SOM BORDE AVSKAFFAS 
Det ursprungliga syftet med elmarknadslagen var att få kostnadsbesparingar till konsumenter och samhällsekonomin 

TAMMIRISTIKON RATKAISU

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.

Elmarknadslagen trädde i kraft i 
1995 i Finland. Syftet med lagen 

var, enligt regeringens förslag, att för-
bättra funktionsdugligheten i elmark-
naden och försäkra, att elproduktions-, 
elöverförings- och eldistributionssys-
temen i Finland skulle vara effekti-
va och konkurrenskraftiga även i fram-
tiden. Samtidigt förbereddes den fin-
ska elmarknaden till integrerade nord-
iska och eventuellt öppnade europeis-
ka marknader. 

Med den här reformen öppnades el-
försäljning till konkurrens; ett elbolag 
kunde börja sälja elektricitet till kun-
der var som helst i Finland, då ägar-
na av distributionsnät var tvungna att 
öppna sina nät till andra att använda 
dem emot ersättning. Dåvarande mo-
tiveringar i lagen nämns, att ökning av 
konkurrens skulle effektivera använd-
ningen av resurser och skulle ge kost-
nadsbesparingar till konsumenter och 
samhällsekonomin. 

Många kunder tyckte att den stif-
tade elmarknadslagen var en välkom-
men reform, som möjligen skulle sän-
ka elpriset. Då räknades elpriset som 
helhet, elenergi och överföring till-
sammans, och man fick bara en elräk-
ning. Av lagen förutsagda avskiljandet 
av funktionerna förde med sig till kon-
sumenternas förvåning två elräkning-
ar, en överföringsräkning och en ener-
giräkning. Till de flesta konsumenterna 
kom räkningarna från ett och samma 
bolag i de första åren, för man nödvän-

digtvis inte kunde konkurrensutsätta 
försäljningen av elenergi, inte på sam-
ma sätt som idag. 

Under åren har marknadsekonomin 
gjort elnätsverksamheten som regional 
monopolverksamhet, mycket lönsam 
affärsverksamhet, av vilket även ut-
ländska investerare är intresserade. På 
grund av dålig och slarvig reglering har 
överföringspriserna stigit orimligt un-
der de senaste fem åren och elmark-
nadslagens ursprungliga syfte om kost-
nadsbesparingar till konsumenter och 
samhällsekonomin har vänt sig till att 
bringa vinster till ägarna av elnät. 

    

Nu borde man kanske fråga, om el-
marknadslagen har uppfyllt sitt syf-
te. Har konsumenterna och samhällse-
konomin fått kostnadsbesparingar? 
Låt oss räkna ihop elöverföringsräk-
ning och elenergiräkning och funde-
ra på det.  

Finlands regering lämnade sitt för-
slag om en reform av elmarknadsla-
gen. Syftet med reformen är att rät-
ta den helt urartade överföringspris-
sättningen. 

Frågan behandlades också i YLE:s 
program MOT den 8 februari, vars sa-
kinnehåll skulle kunna förtätas så här: 
”Det är energimyndigheten som räknar 
och bestämmer nätbolagens måttliga 
avkastningar. Energimyndigheten räk-
nar och fryser enhetspriserna av elnä-

tet, på grund av vilka bolagens mått-
liga avkastning definieras. Enhetspri-
serna som energimyndigheten använ-
der är inte jämförbara med de verkliga 
kostnaderna av nätet, utan de är be-
tydligt mindre. Detta leder till det, att 
man i princip räknar en måttlig avkast-
ning till nätets värde, som är dubbelt 
så stort än det investerade kapitalet. 
Det vill säga, att i modellen som en-
ergimyndigheten använder, får elbola-
gen avkastning till kapitalet, vilket ing-
en har någonsin betalat för. När man 
sedan räknar den måttliga avkastning-
en av detta ”virtuella” värdet av elnät, 
som energimyndigheten har definierat, 
ser avkastningen måttligt ut. Om man 
jämför avkastningen till det på riktigt 
investerade kapitalet, är avkastningen 
redan mångdubbel.” 

Enligt överdirektör Mikael Collan i 
Statens ekonomiska forskningscentral. 
betalar elkonsumenterna minst 330-
500 miljoner euro extra pengar var-
je år. Professor i elkraftteknik  Pertti 
Järventausta i Tammerfors universitet, 
konstaterade för sin del, att överfö-
ringsbolagen har cirka en miljard euro 
underskott, som kommer att överföras 
till nästa övervakningsperiod.  

När konsumenternas kritik mot 
höjningar av överföringspriser ökar, 
har man inte dristat sig att använda 
alla de tillåtna möjligheterna till för-
höjningar. Detta betyder, att förut-
om kommande förhöjningar skulle bo-
lagen kunna fakturera ca en miljard 

euro extra från konsumenterna under 
nästa övervakningsperiod. Det här lå-
ter inte speciellt måttligt. Jag förund-
rar mig mycket över energimyndighet-
ens inställning, enligt vilken saken är i 
sin ordning och rättvis. Energimyndig-
heten borde ju bevaka skattebetalar-
nas och konsumententernas rättighe-
ter. Nu har det visserligen skett så, att 
myndigheten bevakar elbolagens in-
tressen.  

En mindre affärsvinst skall räcka till 
för nationella regionala elbolag som 
är i monopolställning. Elöverföringen 
har blivit mera än utmärkt affärsverk-
samhet på grund av att beslutsfattar-
na har dålig sakkunskap och att över-
vakaren eller energimyndigheten är så 
likgiltig mot elkonsumenterna. Å andra 
sidan måste man bara beundra elbo-
lagens strålande lobbying i vinstmaxi-
meringen.

    

Om bara en liten del av elbolagens jät-
tevinster hade strömmat till entrepre-
nadsbolag som sysselsätter Elektriker-
förbundets medlemmar vilka bygger 
och underhåller elbolagens nät, skul-
le jag åtminstone lite förstå saken. Lä-
get är ändå helt motsatt. Dessa företag 
har skavts blodiga, personalen har dra-
gits ner till ett minimum, övertids- och 
flextidssaldon är fulla. Dessa företags 
affärsvinster är nästan obefintliga och 
konkursfaran är nästan normalt. Man 

talar alltså om helt annorlunda resultat 
i affärsverksamheten än hos bolagen 
som äger elnäten. 

Antalet arbetstagare inom bran-
schen har minskat kraftigt under åren 
och företagen har problem med att 
hitta arbetskunnig arbetskraft. Arbe-
tet av en elnätsmontör utförs utom-
hus, det är ibland tungt arbete. Bran-
schen lockar nödvändigtvis inte ung-
domar. Oron för framtidens arbets-
kraft är stor. Rikets beslutsfattare bor-
de vara bekymrade för vem som byg-
ger och underhåller elnät i framtiden, 
om det inte kommer arbetstagare till 
branschen. 

    

Regeringens förslag om att hålla styr 
på förhöjningar av överföringspri-
ser utan tvekan förbättrar situatio-
nen, men det felaktiga systemet bör 
åtgärdas. Elbolagens måttliga avkast-
ning bör definieras ur reella kostnader 
i stället för ur luften gripna finansie-
ringsteorin. Jag hoppas också, att mi-
nister Lintilä återställer energimyndig-
heten på sin plats för att övervaka kon-
sumenternas rättigheter. Elbolagen har 
sitt eget intressebevakningshåll, upp-
giften hör inte till energimyndigheten.

SAULI VÄNTTI

TAMMIRISTIKON oikein ratkaisseiden kesken arvotun palkinnon voitti 
Katja Kriivari Iistä. Onnittelut voittajalle!
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TANKKI TÄYNNÄ 
HIIHTOLOMALLE
Hiihtolomaviikoilla (22.2. – 14.3.) 
saat Teboililta Sähköliiton 
jäsenkortilla entistä reilumman 
säästön polttoaineesta!

Poikkea vaikka herkulliselle 
lounaalle tai nappaa tuore  
kahvi mukaan.

Tervetuloa!

2,5  SENTTIÄ /LITRA

HIIHTOLOMAETU

JÄSENKORTTI 2020–2023

SÄHKÖALOJEN AMMATTILIITTO RY

 

 
Hallitus / HL / MA  

     ENNAKKOILMOITUS  
     17.12.2020 
 
 
EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS 
 
Aika perjantai 7.5.2021  
Paikka Tampere  
 

Sähköalojen ammattiliiton sääntöjen 8 §:n 16. kohdan mukaan edustajiston 
kevätkokouksesta on annettava edustajiston jäsenille kirjallinen ennakkoilmoi-
tus viimeistään neljä kuukautta ennen kokousta. 

 
Hallitus on kokouksessaan 17.12.2020 päättänyt kutsua edustajiston kevätko-
kouksen koolle 

 
toukokuun 7. päivinä 2021. 

 
 
Käsiteltävät asiat  

 
Liiton sääntöjen 8 §:n 17. kohdan mukaan asioista, jotka halutaan edustajiston 
kevätkokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä esitys hallitukselle viimeistään kaksi 
kuukautta ennen kokousta. 

 
Edustajiston kokouksessa käsiteltäväksi tarkoitetut asiat on kirjallisina osoitet-
tava hallitukselle ja toimitettava liiton toimistoon viimeistään 5.3.2021. 

 
Ammattiyhdistysterveisin 

 
Sähköalojen ammattiliitto ry 
Hallitus 
 

             
Sauli Väntti  Hannu Luukkonen 
puheenjohtaja varapuheenjohtaja 

 
 
 
Jakelu -    liiton ammattiosastot 

- edustajiston jäsenet 
- hallituksen jäsenet 
- liiton toimitsijat 

1. Suomen pitkäikäisin eläinlaji on?
a) Ankerias  b) Raakku eli jokihelmisimpukka  c) Saimaannorppa

2. Kuka kuuluisa graffititaiteilija on kotoisin Bristolista? 
a) Andy Warhol  b) Liam Gallagher  c) Banksy

3. Mikä on Etelä-Korean suurimman teknologiayrityksen nimi?
a) Samsung  b) Xiaomi  c) Huawei

4. Mikä joukkue voitti NFL-finnaali Super Bowlin 2021?
a) Tampa Bay Buccaneers  b) Kansas City Chiefs  c) Miami Dolphins

5. Minkä nimisen bändin muodostivat 
John Deacon, Brian May, Freddie Mercury, Roger Taylor?
a) Oasis  b) Pink Floyd  c) Queen

6. Mikä päättyi 5. huhtikuuta 1932
a) Kieltolaki  b) Mäntsälän kapina  c) Lauri Kristian Relanderin presidenttikausi

7. Yksi viime vuoden katsotuimmista elokuvista oli Se mieletön remppa.
Pääsosissa olivat?
a) Leena Uotila ja Seela Sella  b) Sami Hedberg ja Kiti Kokkonen
c) Aku Hirviniemi ja Nina Lahtinen

8. Kuinka monta sydäntä on mustekalalla?
a) 3  b) 8  c) 10

9. Minkä nimistä hahmoa suomalainen Joonas Suotamo 
näyttelee uudessa Star Wars -elokuvassa?
a) Hans Solo  b) Chewbacca  c) Dark Wader

10. Mitä seismologia tutkii?
a) Kivilajeja  b) Avaruutta  c) Maanjäristyksiä

11. Missä kaupungissa sijaitsee Naton päämaja?
a) Pariisissa  b) Berliinissä  c) Brysselissä

12. Mikä on Suomen syvin järvi?
a) Näsijärvi (Näsinselkä)  b) Päijänne (Ristiselkä)  c) Kilpisjärvi

13. Minkä nimisen yhtyeen kitaristi Richard Kruspe perusti vuonna 1994?
a) Rammsteinin  b) Scorpionsin  c) Die Toten Hosenin

14. Kuinka monta kylkiluuta ihmisellä on?
a) 14  b) 24  c) 36

15. Kuinka monta Mannerheim-ristin ritaria nimitettiin?
a) 55  b) 101  c) 191
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toukokuun 7. päivänä 2021.

LOMA MIELESSÄ? 
Tsekkaa: 

www.sahkoliitto.fi / Edut ja palvelut / Omat lomapaikat, joissa viihtyy
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ONNIMARKKINAT 
LÄHESTYY

HUIPPUTARJOUKSIA SÄHKÖTUOTTEISTA

KOKO KAMPANJA-
VALIKOIMA VERKKO-
KAUPASSA! 
Varmista, että sinulla on jo 
verkkokauppatunnukset.

www.onninen.fi

VOITA ONNIMARKKINOILTA
VOLKSWAGEN CRAFTER!
ARVO 53 000 €


