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SAULI VÄNTTI, puheenjohtaja | ordförande

SÄHKÖN käyttäjät ovat syksystä 1998 
alkaen voineet kilpailuttaa sähkön 
hankintansa. Uusi sähkömarkkinalaki 
kun velvoitti haltijat avaamaan jakelu-
verkkonsa muidenkin käyttöön ja säh-
köyhtiöt saivat alkaa myydä sähköä 
kaikkialle Suomeen. 

Kuluttajat alkoivat saada kaksi 
sähkölaskua, toisen energiasta, toisen 
siirrosta, alkuvuosina tosin yhä yh-
destä yhtiöstä, koska kilpailuttaminen 
oli vähäistä.

Alueellisena monopolina pyöri-
tettävästä sähköverkkotoiminnasta 
on tullut erittäin kannattavaa liike-
toimintaa. Lepsun säätelyn johdosta 
hinnat ovat nousseet kohtuuttomasti 
viimeisen viiden vuoden aikana. Vii-
me vuonna hyväksytty lakimuutos 
rajoittaa voittojen maksimointia, mut-
ta kohtuullisen maksimituottotason 
määrittelee yhä rahoitusteoria eikä 
verkostoon sijoitettu pääoma.

MARKKINAVOIMAT JA MUU 
EUROOPPA MOOTTOREINA
Korkeiden siirtohintojen lisäksi 

kansalaisia on viime kuukausina 
ärsyttänyt sähköenergian hinnan 
jyrkkä nousu. Merkittävin syy siihen 
on kaasun ja hiilen kohonnut hinta 
Euroopassa. Myös päästöoikeuksien 
voimakkaasti kohonneet hinnat nos-
tavat fossiilisen energiantuotannon 
kustannuksia. Pohjoismaissa hintaan 
vaikuttaa lisäksi vesitilanne. Venäjä 
kontrolloi maakaasun toimittamista ja 
käytännössä hintaakin, joka pääosin 
määräytyy pörssihinnoittelussa. Näin 
Venäjän kaasuyhtiö Gazprom maksi-
moi voittojaan.

Keski-Euroopan sähköenergian 
tuotanto nojaa edelleen maakaasuun 
ja hiileen. Erityisesti Saksa on hanka-
luuksissa päätettyään luopua ydinvoi-
masta. Maakaasu, kivihiili, ruskohiili 
ja öljy olisi korvattava uusiutuvilla 
energialähteillä. Kiistelty Nord 
Stream 2 -maakaasuputki Venäjältä 
Saksaan alkaa toimia tänä vuonna, ja 
maakaasu fossiilisena polttoaineena 
näyttääkin toistaiseksi säilyttävän 
paikkansa Saksan energiapaletissa. 

Nykytilanteessa ei ole kestävä rat-

kaisu lisätä riippuvuutta venäläisestä 
maakaasusta. Eurooppalainen ener-
giapolitiikka hakeekin kompromissia, 
joka turvaisi suurten teollisuusmai-
den kilpailukyvyn ja pitäisi ”vihreän 
siirtymän” tiellä. Siksi maakaasu olisi 
luokiteltava ”vihreäksi” energialäh-
teeksi, ja Suomen tulisi hyväksyä se, 
jotta meille tärkeä ydinvoima hyväk-
syttäisiin päästöttömäksi. 

ORAVANPYÖRÄÄ 
KERRAKSEEN! 
Palataanpa sähkön hintaan. Suomessa 
sen määrittää pohjoismainen sähkö-
pörssi, johon vaikuttaa sähkön hinta 
Euroopassa, johon vaikuttaa maakaa-
sun saatavuus ja hinta, joita määritte-
lee pitkälti Venäjä. Markkinatalouden 
oravanpyörää kerrakseen!

Omavaraisuuden kasvattaminen 
voi tasata hintapiikkejä Suomessa. 
Olkiluoto 3:lla on siinä tärkeä rooli. 
Edullisempia hintoja ei kuitenkaan 
voida taata: Eurooppaan puuhataan 
yhteisiä sähkömarkkinoita, joilla hin-
ta määräytyisi enemmän kysynnän 

ja tarjonnan perusteella kansallisten 
tekijöiden sijaan.

Entä sitten päästöoikeuksien hin-
tojen merkitys? Euroopan unioni 
on kiristänyt ilmastotavoitteitaan, 
Suomi on tehnyt omia linjauksiaan. 
Öljyn hinnan nopea nousu ja poltto-
nesteiden verojen korotukset ovat 
lisänneet työssäkäynnin kustannuksia 
varsinkin julkisen liikenteen ulottu-
mattomissa. Euroalueen inflaatio on 
mainituista syistä tällä hetkellä huo-
mattavan korkealla tasolla. Se ei lupaa 
hyvää ostovoiman kasvulle tai kansa-
laisten hyvinvoinnille ylipäätään.

Useat maat ovat jo päättäneet 
maksaa osan kansalaistensa sähkölas-
kusta. Peräänkuulutankin hallituksel-
tamme samanlaisia tukitoimia. Myös 
polttonesteiden hintoja tulisi kom-
pensoida työmatkaliikenteessä.

Vihreä siirtymä on varmasti oikea 
suunta pidemmällä aikavälillä. Nyt 
on kuitenkin aika hengähtää hetki, 
ettemme mene maitohapoille heti 
ensimmäisessä nousussa, näin hiihto-
termein. ●

HALLITUS KOMPENSOIMAAN YLISUURIA SÄHKÖLASKUJA 

FRÅN och med hösten 1998 har el-
konsumenterna kunnat konkurrens-
utsätta sina elleveranser eftersom 
den nya elmarknadslagen förpliktar  
nätinnehavarna att öppna sina distri-
butionsnät även för andra aktörer, och 
elbolagen tilläts börja sälja el över hela 
Finland. 

Konsumenterna började få två 
elräkningar, den ena för energi, den 
andra för överföring. De första åren 
med den nya lagen sändes räkning-
arna visserligen alltjämt av ett enda 
bolag, eftersom konkurrensutsättning 
var ganska liten.

Elnätverksamheten, som tidigare 
fungerat som regionalt monopol, har 
blivit en synnerligen lönsam affärs-
verksamhet. På grund av den slapp-
hänta styrningen har priserna stigit 
oskäligt mycket under de senaste fem 
åren. Lagändringen i fjol begränsar 
en vinstmaximering, men alltjämt 
definieras en skälig  maximivinst av 
finansieringsteorin och inte av inves-
terat kapital i nätet. 

MARKNADSKRAFTERNA OCH 
ÖVRIGA EUROPA SOM MOTOR
Under de senaste månaderna har 
konsumenterna irriterats inte bara av 
höga överföringspriser utan även av 
en häftig ökning av priset på elenergi. 
Den största orsaken är det ökade pri-
set på gas och kol i Europa. Även den 
kraftigt stegrade priset på utsläpps-
rätter höjer kostnaderna för pro-
duktionen av fossilt bränsle. Därtill 
påverkas priset i de nordiska länderna 
av vattenläget. Ryssland kontrollerar 
naturgasleveranserna och i praktiken 
även priset, som huvudsakligen be-
stäms av priset på börsen. Därigenom 
maximerar det ryska gasbolaget Gaz-
prom sin vinst.

Elenergiproduktionen i Mellan- 
europa består  alltjämt till största 
delen av naturgas och kol.  I synner-
het Tyskland har svårigheter efter 
sitt beslut att avveckla kärnkraften. 
Naturgas, stenkol, brunkol och olja 
borde ersättas med förnybara energi-
källor. Det kontroversiella naturgas-
röret Nord Stream 2 från Ryssland till 
Tyskland tar i bruk i år, och naturgas 

som fossilt bränsle ser ut att bevara 
sin ställning i Tysklands energipalett 
tillsvidare.  

I dagens läge är det ingen hållbar 
lösning att öka beroendet av rysk na-
turgas. Den europeiska energipoliti-
ken söker därför en kompromiss som 
kunde trygga de stora industrination-
ernas konkurrenskraft och samtidigt 
hållas på den ”gröna vägen”. Därför 
borde naturgas klassificeras som en 
”grön” energikälla, och Finland borde 
godkänna det för att den för oss vikti-
ga kärnkraften skulle godkännas som 
utsläppsfri. 

ETT VERITABELT EKORRHJUL! 
Men låt oss återgå till elpriset. I Fin-
land bestäms elpriset av den nordiska 
elbörsen, som påverkas av elpriset i 
Europa, som påverkas av tillgången 
och priset på naturgas, som huvud-
sakligen bestäms av Ryssland. Mark-
nadsekonomins sanna ekorrhjul!

Ökad självförsörjning kan jämna 
ut pristopparna i Finland. Här spelar 
Olkiluoto 3 en viktig roll. Men för-
månligare priser kan ändå inte ga-

ranteras: Det förekommer försök att 
skapa en enhetlig elmarknad i Europa 
där priset bestäms mer av utbud och 
efterfrågan än av nationella faktorer.

Och vilken betydelse har priser-
na på utsläppsrätter? Europeiska 
unionen har skärpt sina klimatmål, 
Finland har dragit upp egna riktlinjer. 
Det snabbt ökade priset på olja och 
högre  bränsleskatter har höjt kost-
naderna för arbetsresor i synnerhet 
utom räckhåll för kollektivtrafiken. 
Därför är inflationen på euroområdet 
på en anmärkningsvärt hög nivå för 
närvarande. Det lovar inte gott för 
ökad köpkraft eller allmänt taget för 
medborgarnas välfärd.

Flera länder har redan beslutat 
ersätta en del av medborgarnas elräk-
ning. Liknande stödåtgärder efter-
lyses av vår regering. Kompensation 
även för bränslepriserna för arbetsre-
sor borde ges. 

En grön övergång är säkert rätt väg 
på lång sikt. Men nu är det ändå dags 
att dra andan så att vi inte får mjölk-
syra i benen genast i första motlutet, 
för att ta till skidåkningstermer. ●

REGERINGEN BORDE KOMPENSERA FÖR ÖVERSTORA ELRÄKNINGAR 
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SÄHKÖALOJEN AMMATTILIITON 
JÄSENLEHTI
Perustettu 1957. 
Lehti ilmestyy. 
8 kertaa vuodessa. 
Seuraava Vasama ilmestyy 13.4.2022
Aineistot 4.4.2022 mennessä.

JULKAISIJA: 
Sähköalojen ammattiliitto ry
Aleksanterinkatu 15, PL 747, 33101 
Tampere
Faksi: 03 252 0210
Sähköposti: 
etunimi.sukunimi@sahkoliitto.fi
vasamalehti@sahkoliitto.fi

PÄÄTOIMITTAJA 
Sauli Väntti

VIESTINTÄASIANTUNTIJA
Minna Järvenpää
puh. 050 567 2164

TOIMITTAJA
Riitta Kallio 
puh. 050 67 590

NETTOPAINOS: 
20 000

ILMESTYMINEN: 
8 kertaa vuodessa

PAINOPAIKKA: 
Sanoma Manu Oy
Patamäenkatu 9,
PL 1010, 33201 Tampere
 
PAINON YHTEYSHENKILÖ:
Asiakaspalvelu
010 700 4969
sanomamanu.asiakaspalvelu@
sanoma.com
 
PAINONTUKI:
Asiakaspalvelu
010 700 4969
sanomamanu.asiakaspalvelu@
sanoma.com

PAINOPINTA-ALA: 
250 x 310 mm

ILMOITUSMYYNTI:
Ekamedia / Tmi Emmi Kallio
Puhelin: 044 344 4414 
Sähköposti: 
emmi.kallio@ekamedia.net

MEDIAKORTTI 
Sähköliitto.fi/vasama
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UPM:ÄÄ PATISTELLAAN JO EUROOPASTAKIN
Ajankohtaista myös se, että hätätyösäännösten 
rikkomisesta seuraa sakkorangaistus

6–11 TEEMANA TYÖYMPÄRISTÖ

TUSINA SANAA TYÖSUOJELUSTA
Monta työ-alkuista sanaa selitettynä, joukossa myös 
standardit, riskien arviointi ja sähköalan työtä tekevien 
tärkein kortti.

TÄMÄ ON TYÖYMPÄRISTÖASIAIN JOHTOKUNTA
Liiton viidestä johtokunnasta yksi eli lehden teemaan 
kiinteästi liittyvä esittäytyy kuvien ja tehtävälistan 
kanssa.

KORVAAVA TYÖ MUKAAN 
TYÖEHTOSOPIMUKSIIN?
Teetimme pääsopimusaloillamme kyselyn korvaavasta 
työstä. Sille on luotu järjestelmä hieman yli 40 
prosentissa vastaajien työpaikoista.  

3 X TSV:N ARKEA
Yksi pitkään luottamustehtävää hoitanut, yksi toisen 
kautensa aloittanut ja yksi ensimmäistä tsv-vuottaan 
aloitteleva. Kolme Sähköliiton työsuojeluvaltuutettua 
vastasi samoihin kysymyksiin luottamustehtävästään.

MARKON (TYÖ)HYVINVOINNIN AVAIMET
Marko Vilola opiskelee työssä oppimalla 
koneenasentajan ja kunnossapidon 
erikoisammattitutkintoa. Hän kertoo olevansa 
virkeämpi, ja motivaatiokin on kohdillaan.

KALLE TUNNISTAA HYVÄN 
AMMATTIOSAAMISEN HETI
Kalle Hietaniemi tuomaroi Taitaja2022-
semifinaaleissa ja toukokuun finaalissa ensimmäistä 
kertaa. Tuomaroitavat lajit ovat sähköasennus ja 
automaatioasennus.

TUORE ALUEVALTUUTETTU 
PERÄÄNKUULUTTAA TASAVERTAISUUTTA
Aluevaaleissa valittiin ainakin kaksi sähköliittolaista 
aluevaltuutettua. Jouni Kemppi on myös 
kotikaupunkinsa kaupunginvaltuutettu.

PIDÄMME PUOLIASI
Työnantaja pyysi irtisanomisen yhteydessä kärkimiestä 
palauttamaan työvälineet. Irtisanottu ei voinut hoitaa 
tehtäviään ilman välineitä.

LUKIJAN ÄÄNI
Palstalla on mahdollisuus someheittoja pidempään 
mielipiteen ilmaisemiseen. Yritetään pitää raja 
kuitenkin 2 000 merkissä ja linja asiallisena.

KUKA SANOI MITÄ?
Nasevimpia kannanottoja eri kanavista. Esimerkiksi 
SAK:n työmarkkinapäällikkö muistuttaa, että 
työntekijöiden oikeus neuvotella työehtosopimuksia 
liittyy oikeuteen järjestäytyä.

TYÖTTÖMYYSKASSA
Viime vuoden aikana 17 prosentille Sähköalojen 
työttömyyskassan jäsenistä maksettiin 
ansiopäivärahaa. Kassan vuoden ansiopäivärahakulut 
olivat vajaat 10 prosenttia edellisvuotta pienemmät.

JÄSENINFO
Sähköliitto-verkkokauppa uudistuu ja tarjoaa 
maaliskuusta lähtien osastojen ostettavaksi muun 
muassa kaulus- ja t-paitoja sekä lippiksiä. Liiton logo 
on pelkistetty tuotteissa tyylikkään yksiväriseksi.

KURSSIT
Poikkeuksellisesti sekä omilla että Kiljavan kursseilla 
majoitukset järjestetään 30.4. saakka yhden hengen 
huoneissa.

OSASTOT TOIMIVAT
Nyt jo peräti 12 kevätkokousilmoitusta! 
Sivulla myös tärkeä kutsu Pohjois-Karjalan osastojen 
jäsenille.

VOLTTIPÄIVÄT 
Majoituksen ja illalliskorttien varaaminen on alkanut! 
Heinäkuun ensimmäinen viikonloppu on käsillä ennen 
kuin arvaatkaan.14
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Kelan maksaman tartuntatautipäivä-
rahan saaminen on helpottumassa, 

kun esimerkiksi yleis- tai työterveyslää-
käri voi jatkossa kirjoittaa todistuksen 
sen saamiseksi. Aiemmin on vaadittu 
kunnan tai sairaanhoitopiirin tartunta-
tautilääkärin tekemä todistus. 

Hoitavan lääkärin tulee siis laatia to-

Tämä helmikuun Vasama-lehti lähti 
painoon tilanteessa, jossa Sähkö-

liiton ja Paperiliiton lakot UPM:n pape-
ri- ja sellutehtailla jatkuivat seitsemät-
tä viikkoa. 

Mikäli painoonmenon jälkeen ei ole 
tapahtunut käännettä, lehden ilmes-
tyessä on menossa kahdeksas lakko-
viikko. 

Valtakunnansovittelija tapasi Pape-
riliiton ja UPM:n edustajia tietojen mu-
kaan pitkin viikkoa 7.

Sähköliiton ja Paperiliiton viimeksi il-
moittamien lakkojen on määrä jatkua 
12. maaliskuuta saakka. Niiden ulko-
puolella ovat lämmöntuotantoon ja ve-
denkäsittelyyn liittyvät työt niillä teh-
daspaikkakunnilla, joilla UPM vastaa 
kyseisistä tehtävistä.

UPM:n tavoitteet konkretisoituivat 

UPM:ää patistellaan jo Euroopastakin
PESONEN LAUSUI HEIKENNYKSISTÄ TV:SSÄ

monelle vasta toimitusjohtaja Jussi Pe-
sosen myönnettyä televisiohaastatte-
lussa, että yhtiö hakee työehtokiistassa 
ratkaisua, jossa työtuntien määrä kasvaa mut-
ta palkka pysyy entisellään!

SAARROT KÄYTTÖÖN 
TYÖTAISTELUVÄLINEENÄ

Viikolla 6 Sähköliitto ja Teollisuusliitto 
ottivat käyttöön saarron työtaisteluvä-
lineenä vauhdittaakseen työehtosopi-
muksen syntymistä. 

Kumpikin liitto asetti saartoon 12 
UPM:n toimipaikkaa: UPM Communi-
cation Papers Oy:n neljä toimipaikkaa, 
UPM Lappeenrannan biojalostamon, 
UPM Raflatac Oy:n, UPM Specialty Pa-
pers Oy:n kaksi toimipaikkaa, UPM-
Kymmene Oyj:n kolme toimipaikkaa ja 

Kymin sellutehtaan.
Saartojen kesto on sidottu Sähkö-

liiton ja Paperiliiton lakkojen kestoon. 
Saarron aikana sähköliittolaiset eivät 
osallistu saarrossa olevien tehtaiden 
laitteistojen huolto- ja kunnossapitotöi-
hin tai muihin töihin. 

Ne sähköliittolaiset, joiden työnteko 
estyy saarron aikana eikä työnantajalla 
ole tarjota muuta työtä, ovat oikeutet-
tuja liiton lakkoavustukseen.

Lakkoja tukevat saarroilla myös 
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto 
AKT ry sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liit-
to JHL ry:n Raideammattilaiset.

EUROOPAN AY-LIIKKEELTÄ 
KIRJE TOIMITUSJOHTAJALLE

UPM-kiista on saanut myös eurooppalai-

sen ay-liikkeen huomion. 
Euroopan ammatillisen yhteisjärjes-

tön ETUC:n pääsihteeri Luca Visentini 
on lähettänyt toimitusjohtaja Jussi Pe-
soselle kirjeen, jossa kehotetaan aloit-
tamaan neuvottelut työntekijöiden ja 
ammattiliittojen oikeuksia kunnioitta-
vasta sopimuksesta. Kirjeessä koros-
tetaan, että ETUC antaa täyden tuen 
suomalaisille ammattiliitoille UPM:n 
työehtoja koskevassa kiistassa.

Pesonen on saanut vetoomuksen 
myös eurooppalaiselta Intergrafilta, 
joka edustaa graafisen teollisuuden 
työnantajia. Järjestö perusteli vetoo-
mustaan alan paperipulalla, jota lakot 
Suomessa pahentavat. n

distus laboratoriovarmennetulla PCR-
testillä tai antigeenitestillä todetusta 
koronavirustartunnasta ja suositukses-
ta olla poissa töistä, jotta tartunta ei le-
viäisi. Kotitestillä saatu positiivinen tu-
los ei riitä tartuntatautipäivärahan saa-
miseen.

Eduskunta hyväksyi väliaikaisen la-

kimuutoksen helmikuun puolivälissä, 
ja sitä sovelletaan takautuvasti pois-
saoloihin, jotka ovat alkaneet vuoden 
alusta tai sen jälkeen. 

Tartuntatautipäivärahan tarkoitus 
on korvata ansionmenetys, jos lääkäri 
määrää sinut olemaan poissa töistä tar-
tunnan leviämisen estämiseksi.

Väliaikaisten lakimuutosten on suun-
niteltu olevan voimassa vuoden alusta 
kesäkuun loppuun. Ne koskisivat myös 
koronavirustartunnan saaneen lapsen 
huoltajille myönnettävää tartuntatauti-
päivärahaa. n

Hoitava lääkäri voisi kirjoittaa todistuksen
Tartuntatautipäivärahaa yksinkertaisemmin
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Vuodenvaihteessa voimaan tulleen 
uuden työaikalain pykälä 44 vas-

taa viimein siihen tarpeeseen, jonka 
Sähköliitto nosti esille loppuvuodes-
ta 2018. Työaikalain hätätyösäännök-
sen rikkominen on vastedes rangaista-
va teko, josta voidaan tuomita sakko-
rangaistukseen. Säännöksen rikkomi-
seksi katsotaan, jos työnantaja teettää 
perusteetonta hätätyötä tai jättää hä-
tätyöilmoituksen tekemättä.

Sähköliitto nosti asian esille ensin 
syyskuussa 2018 julkaistuaan selvityk-
sensä siitä, miten työnantajat rikkoivat 
liiton julistamaa lähes seitsenviikkoista 
energia-, ict- ja verkostoalan ylityökiel-
toa teettämällä ylitöitä hätätöinä.

Huhtikuussa 2019 liitto teki selvityk-
sen perusteella poliisille tutkintapyyn-
nön lähes 20 yrityksestä. Sähkönja-
keluverkoston korjaustöissä toimivat 
yritykset tehtailivat ylityökiellon aika-
na yli 200 hätätyöilmoitusta aluehal-
lintovirastoille ja teettivät säännöllisen 
työajan ulkopuolella noin 2 400 tun-
tia töitä.

Sähköliiton puheenjohtaja Sau-
li Väntti on aloittanut kaksivuotis-

kautensa pohjoismaisten sähköliittojen 
federaation NEF:n puheenjohtajana. 
Puheenjohtajan nuijan ojensi hänelle 
virtuaalisesti tanskalaisen veljesliiton 
Dansk El-forbund DEF:n puheenjohtaja 
Jørgen Juul Rasmussen kaksivuotis-
kautensa päätteeksi.

NEF:iin kuuluu Sähköliiton ja tanska-
laisen DEF:n lisäksi islantilainen Rafid-Ku
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Sauli Väntti johtamaan 
puhetta NEF:ssä

nadarsamband Islands RSI, norjalainen 
El og IT ja ruotsalainen Svenska Elekt-
rikerförbundet SEF. Islannin sähköliit-
toa johtaa Kristján Þórður Snæbjar-
narson, Norjan liittoa Jan Olav Ander-
sen ja Ruotsin liittoa Urban Petters-
son. Pohjoismaiset liitot tekevät tiivistä 
yhteistyötä. n

TEKSTI: MINNA JÄRVENPÄÄ

Sähköliitto selvitti 2018 ja teki tutkintapyynnön vuonna 2019

HÄTÄTYÖSÄÄNNÖSTEN RIKKOMISESTA 
VIHDOIN RANGAISTAVAA

STOPPI 
VÄÄRINKÄYTÖKSILLE

Poliisille tehdyt tutkintapyynnöt eivät 
johtaneet rangaistuksiin, mutta työaika-
lain voimaan tullut uudistus ottaa nyt 
selkeän kannan: kyseessä on työaika-
rikkomus, josta on tuomittava sakko-
rangaistukseen.

Työaikalain mukainen hätätyön teet-
tämisen edellytys on, että tilanteessa 
on oltava kyseessä ennalta arvaama-
ton tapahtuma, joka aiheuttaa keskey-
tyksen säännöllisessä toiminnassa tai 
uhkaa johtaa sellaiseen.

Tapahtuman tulee olla niin vakava, 
että se vaarantaa hengen, terveyden 
tai omaisuuden. Kun nämä ehdot täyt-
tyvät, työnantaja voi pidentää sään-
nöllisiä työaikoja enintään kahden vii-
kon ajan.

Työaikalain hätätyötä koskevalla li-
säyksellä pyritään edistämään työsuo-
jelua ja estämään hätätyön väärinkäy-
töksiä. n

Sähköliiton taannoisen selvityksen kokosivat työehtoasiantuntija Juha Lujanen ja 
työympäristöasiantuntija Jarkko Korhola. Hätätyöilmoituksia kertyi yli 200.

44 § 
TYÖAIKARIKKOMUS 

Työnantaja tai tämän edustaja, joka tahallaan tai huolimattomuudesta 
rikkoo 18 §:n enimmäistyöaikaa, 19 §:n hätätyötä, 25–27 §:n 

vähimmäislepoaikoja tai 30 §:n työvuoroluettelon laatimisvelvollisuutta 
koskevia säännöksiä, on tuomittava työaikarikkomuksesta sakkoon.
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TYÖYMPÄRISTÖ
n KOONNUT: RIITTA KALLIO n KUVA: KONSTA LEPPÄNEN

RISKIEN ARVIOINTI 
Selvittää työoloissa havaittuja vaaroja ja haittoja, 
niiden vakavuusastetta ja todennäköisyyttä. 

STANDARDIT
Julkaisuja, joihin on kirjattu yhteisesti sovittuja vaa-
timuksia tai suosituksia ja jotka tarjoavat yhteisiä 
pelisääntöjä, turvallisuutta ja laatua. Sähkötyötur-
vallisuusvaatimukset kiteytyvät standardiin  
SFS 6002.

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUSKORTTI 
SFS 6002 -sähkötyöturvallisuuskoulutus on kaikille 
Suomessa sähköalan töitä tekeville pakollinen, ja 
se on uusittava viiden vuoden välein. 

TYÖNJOHTO-OIKEUS
Työsopimuslain työnantajalle takaama oikeus 
johtaa työtä ja antaa työnjohdollisia ohjeita ja 
määräyksiä työntekijöille: työnantaja päättää mitä, 
miten, missä, mihin aikaan ja ketkä työtä tekevät. 
Tunnetaan myös nimellä direktio-oikeus.

TYÖPAIKKASELVITYS
Työterveyshuolto selvittää ja arvioi työn ja työpai-
kan olosuhteiden terveellisyyden ja turvallisuuden. 

TYÖSUOJELU
Työsuojelulla pyritään muuttamaan työ ja työolot 
sellaisiksi, että ne edistävät ihmisen ruumiillista ja 
henkistä terveyttä sekä turvallisuutta ja viihtyvyyt-
tä. Työsuojelu pyrkii vähentämään työstä työnteki-
jälle koituvia vaaroja ja haittoja.

TYÖSUOJELUHENKILÖT
Työnantaja voi toimia itse työpaikan työsuojelu-
päällikkönä, mutta tehtävässä voi olla myös muu 
nimetty henkilö. Työsuojeluvaltuutettu ja kaksi 
varavaltuutettua on valittava jokaisella työpaikalla, 
jolla työskentelee vakituisesti vähintään 10 työnte-
kijää. Yli 20 työntekijän työpaikalla on työsuojelu-
yhteistyön toteuttamiseksi perustettava työsuoje-
lutoimikunta. 

TYÖTAPATURMA
Äkillinen, odottamaton, ulkoisten tekijöiden aihe-
uttama ja työntekijän loukkaantumiseen johtava 
tapahtuma työssä tai työmatkalla. 

TYÖTAPATURMAVAKUUTUS
Työnantajan työsuhteisille työntekijöilleen järjestä-
mä vakuutusturva työtapaturmien ja ammattitau-
tien varalta.

TYÖTURVALLISUUS
Toteutuu, kun työpaikan fyysiset, psyykkiset ja 
sosiaaliset työolot ovat kunnossa. 

TYÖYMPÄRISTÖ
Kokonaisuus, joka käsittää organisaation toimin-
nan, tilat, teknologian ja palvelut. Työympäris-
tö muodostuu fyysisistä, virtuaalisista sekä sosiaa-
lisista tekijöistä. 

TYÖYMPÄRISTÖASIAIN JOHTOKUNTA
Liiton elin, joka seuraa, ohjaa ja kehittää työympä-
ristöön ja -suojeluun liittyvien asioiden käsittelyä 
sekä tekee liiton hallintoon esityksiä toimialaansa 
kuuluvissa asioissa. 

TUSINA SANAA TYÖSUOJELUSTA
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TYÖYMPÄRISTÖTÄMÄ ON TYÖYMPÄRISTÖASIAIN JOHTOKUNTA
Sähköliitolla on viisi johtokuntaa, joista yksi on työympäristöasiain johtokunta. Siihen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 11 jäsentä 
eri sopimusaloilta. He ovat mukana työpaikkansa työturvallisuustoiminnassa.

Edustajisto valitsee johtokunnan jäsenet aina edustajistokaudeksi kerrallaan. Nykyisen johtokunnan toimikausi on 2020–2024. 
Johtokuntatyön tavoitteena on parantaa sähköliittolaisten työympäristöä.

MITÄ JOHTOKUNTA TEKEE?
• kehittää sähköalan työturvallisuutta
• pyrkii vaikuttamaan työsuojelu- ja työympäristöasioita koskeviin sisältöihin 

työehtosopimuksissa
• tuo jäsenkentän näkemyksiä liiton työympäristöön liittyvien tilaisuuksien ja 

koulutuksien suunnitteluun
• valitsee edustuksen Työturvallisuuskeskuksen sähköalojen 

työalatoimikuntaan
• tutustuu muiden alojen ja työpaikkojen työturvallisuuskäytäntöihin
• avustaa tarvittaessa työympäristöön liittyvien verkkotutkimusten 

laatimisessa
• vaikuttaa luottamushenkilöille lähetettävien työympäristötiedotteiden 

sisältöön
• käsittelee jäsenistöltä tulevia esityksiä 

JOHTOKUNNAN KÄSITTELEMIÄ ASIOITA 2021 >
• Edustajien valitseminen Työturvallisuuskeskuksen sähköalojen 

työalatoimikuntaan.
• Tes-esitykset korvaavasta työstä ja työsuojeluvaltuutettujen ajankäytöstä.
• Kyselyn teettäminen korvaavasta työstä.
• Pitkäaikaisen turvakenkien käytön vaikutukset.
• Jäsenten altistuminen pölylle vanhojen kiinteistöjen saneerauksissa.
• Maan alla työskentelyn vaikutukset.
• Nostotyötapaturmat ja työsuojeluvaltuutettujen määrä rakennustyömailla.
• Työterveyslaitoksen ylläpitämä ASA-rekisteri, johon ilmoitetaan tiedot 

työpaikan altisteista ja altistuvista työntekijöistä. 

TUUKKA WAHRMAN, AnjalaJYRKI VIHLMAN, Pori  PETRI TAMMINEN, NurmoTAPANI RYYPPÖ, Helsinki

Varapuheenjohtaja 
VESA RAUTSALA, Tarvasjoki 

JARKKO RANTAKYTÖ, KankaanpääJANNE OSMALA, VantaaJUHA NEVALAINEN, JoensuuJANNE MÄKINEN, Tampere

TAPIO MERILEHTO, OulainenOTTO KORHOLA, TamperePuheenjohtaja
PASI LAPINLEHTO, Hyvinkää
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TYÖYMPÄRISTÖ

KORVAAVA TYÖ 
MUKAAN TYÖEHTOSOPIMUKSIIN?

TEKSTI: RIITTA KALLIO

Sähköliiton työympäristöasiain johtokunta 
teetti viime syksynä kyselyn korvaavasta 
työstä sopimusaloilla 002 ja 005. Kyselyn 
perusteella johtokunta on tehnyt tes-esi-

tykset Sähköliiton pääsopimusaloille. Tuleviin työ-
ehtosopimuksiin haluttaisiin kirjata pelisäännöt 
korvaavan työn käytöstä sähköistys- ja sähköasen-
nusalan sekä energia-ICT-verkostoalan työpaikoil-
la. 

Liiton vastaava sopimusasiantuntija Jari Olli-
la kertoo, että sairauspoissaolojen vähentämiseksi 
monilla työpaikoilla on jo otettu käyttöön menet-
telytapoja, joissa työntekijä sairauspoissaolon ja 
oman varsinaisen työnsä sijasta tekee korvaavaa, 
kevennettyä tai mukautettua työtä. 

– Työpaikkojen käytännöt vaihtelevat. Työnteki-
jän tulisi aina tietää, onko järjestely vapaaehtoinen 
vai velvoittava ja mitkä ovat työntekijän oikeudet.

Hän huomauttaa, että lainsäädännöstä ei löydy 
suoraa sääntelyä työskentelystä vajaatyökykyise-
nä. 

– Joissakin työehtosopimuksissa asiasta on so-
vittu. Sähköliiton nykyisissä työehtosopimuksissa 
ei ole määräyksiä korvaavasta työstä tai työsken-
telystä vajaatyökykyisenä. Korvaavan työn osalta 
tessiin pitäisi saada pelisäännöt, joita kaikki nou-
dattavat, ja niihin tehtäisiin korkeintaan paikalli-
sesti tarkempia soveltamisohjeita. 

TYÖNTEKIJÄT MUKAAN 
SOPIMAAN KORVAAVASTA TYÖSTÄ  

– Jos korvaavasta työstä sovitaan työehtosopimuk-
sessa, se voisi helpottaa työpaikkakohtaisissa käy-
tännöissä. Tarkoitushan on, että työtekijöiden 

edustajat sopisivat aidosti yrityskohtaisesti kor-
vaavan työn pelisäännöistä, Ollila huomauttaa.

Hänen mukaansa nykyiset, melko väljät ohjeet 
korvaavasta työstä palvelevat hyvin työnantaja-
puolta.

– Korvaava työ on jotain muuta kuin oman työ-
sopimuksen mukaista työtä, ja siksi siitä on sovit-
tava, ja se on vapaaehtoista. Työehtosopimus ei 
ota kantaa työntekijän työkykyyn vaan työnanta-

Kevennetty 
vai korvaava?
KORVAAVA TYÖ:
• Sovitaan paikallisesti henkilöstön edustajien 

kanssa yhdessä. 
• Edellyttää työntekijän suostumusta. 
• Työterveyslääkäri määrittää rajoitukset, joita 

sairaus työn tekemiselle aiheuttaa. 
• Korvaavan työn oltava omalle ammattitaidolle 

sopivaa. Yhdenvertaisuusperiaatteet 
huomioitava. 

KEVENNETTY TYÖ:
• Jos työntekijä ei ole sairauden tai tapaturman 

vuoksi täysin työkyvytön, hänen omaa 
tavanomaista työtään voidaan muokata tai 
keventää.

• Tulee kyseeseen, jos sairauden tai vamman 
laatu ei työterveyslääkärin mukaan oikeuta 
sairauspoissaoloon.

• Ei voida soveltaa urakkatöissä.

jan velvollisuuteen maksaa sairausajan palkkaa, jos 
työntekijä on työkyvytön, Ollila selventää.

PELISÄÄNNÖT SELVENTÄISIVÄT 
TILANNETTA

Jari Ollila pohtii, että korvaavassa ja kevennetyssä 
työssä on oikeastaan kyse siitä, mikä on työsopi-
muksen työntekovelvoitteen ja työkyvyttömyyden 
suhde. Velvoite tarkoittaa, että töihin on työpäivinä 
tultava, ellei ole perusteltua syytä olla poissa.

– Jos ei ole täysin työkyvytön, työnantajan mie-
lestä rajoitettu työpanos (kevennetty työ) pitää an-
taa, eikä se ole vapaaehtoista. Jos taas työntekijä on 
työkyvytön omaan työtehtäväänsä, työsopimuksen 
velvoite ei voi olla voimassa ja korvaavasta työstä 
on sovittava.

Ollila miettii, että mikään laki tai työehtosopi-
mus ei ota kantaa tähän asiaan.

– Tässä on aukko sääntelyssä. Siksi asia on tes-
neuvotteluissakin hankala, ja riittävän hyviä pe-
lisääntöjä on aika vaikea neuvotella. Työnantajal-
le sopii hyvin tämä tilanne, jossa riittää, kun nou-
dattaa tiettyjä periaatteita, mutta yksityiskohtaisia 
pelisääntöjä ei ole.

Työympäristöasiantuntija Jarkko Korhola puo-
lestaan arvioi, että korvaavan työn käyttö saattaa 
laajentua, jos siitä sovitaan työehtosopimuksissa. 

– Jos korvaavan työn pelisäännöt olisivat kaikil-
le selvillä, se luultavasti helpottaisi työjärjestelyjen 
käyttöönotossa. Pitää toisaalta aina muistaa myös 
se, että työkyky ei ole sairauden tai vamman jäl-
keen heti parhaimmillaan. Voi olla unettomuutta 
ja lääkitys saattaa olla sellainen, että huomiokyky 
työmatkoilla ja töissä ei ole riittävä. n

*Kyselyn vastausprosentti 35,6; vastaanottajina pääsopimusalojen työsuojeluvaltuutetut, luottamusmiehet, johtokuntien ja edustajiston jäsenet.
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ENERGIA-ICT-VERKOSTOALA
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SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALA
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SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALA
ONKO KORVAAVASTA TYÖSTÄ TEHTY YHDESSÄ SOPIMUS TYÖNTEKIJÖIDEN JA TYÖNANTAJAN VÄLILLÄ (KUN KORVAAVA TYÖ ON KÄYTÖSSÄ)?

ONKO TYÖPAIKALLASI KÄYTÖSSÄ JÄRJESTELMÄ TILAPÄISELLE TYÖSKENTELYLLE VAJAATYÖKYKYISENÄ (NS. KORVAAVA TYÖ)?



VASAMA  9

TYÖYMPÄRISTÖ

HEIKKI VENTO, Imatra 
työpaikka: Insta Automation Oy
sopimusala: teknologiateollisuus
työsuojeluvaltuutettuna: 20 vuotta

Kiinnostaako työsuojelu ja hyvä työ-
ympäristö työpaikallasi?

– Nuorten kiinnostus työsuojeluasi-
oita kohtaan on selvästi herännyt. Näi-
den 20 vuoden aikana hyvän työym-
päristön merkitys on kasvanut, ja siitä 
myös puhutaan enemmän.

Missä ovat oman alasi ja työpaikka-
si vaaran paikat, mikä kuormittaa?

– Työtämme on teollisuusautomaa-
tio, ja sitä leimaavat pitkät välimatkat 
komennuspaikkakunnille, kiristyneet 
projektiaikataulut sekä lisääntynyt mo-
nikulttuurisuus työkohteissa. Eniten 
vaaranpaikkoja aiheuttavat kiire ja työ-
matkat.

Milloin tunnet onnistuneesi luotta-
mustehtävässäsi?

– Koen onnistuneeni silloin, kun 
olemme pystyneet päivittämään van-
hat toimintamallit paremmiksi ja työtur-
vallisuus on sen ansiosta lisääntynyt. 
Työvaatetus ja suojavarusteet on vuo-
sien mittaan päivitetty useampaan ker-
taan: kaikille on saatu hiotut suojalasit 
ja viiltosuojakäsineet. Työkalujakin on 
uudistettu tarpeen mukaan.

– Tärkeänä pidän sitäkin, että olen 
työsuojelutoimikunnan kautta päässyt 
vaikuttamaan esimerkiksi työterveys-
huollon tarjoamiin sopimuksiin.

Mikä on tiukin tilanne, johon olet 
työsuojeluvaltuutettuna joutunut?

– Muutama yksittäinen tapaturma ja 

vaaratilanne ovat tietysti jääneet mie-
leeni, mutta päällimmäisenä juuri nyt 
on koronapandemia ja sen aiheuttamat 
ongelmatilanteet työkohteissa. Koro-
nasta on koitunut paljon poissaoloja, ja 
viruksen aiheuttamat lukuisat tartunnat 
ovat ruokkineet myös turvattomuuden 
tunnetta. Epätietoisuutta ja kysymyksiä 
on syntynyt varotoimista, joilla taudin 
leviämistä on pyritty estämään.

Kuinka itse pidät huolta työhyvin-
voinnistasi?

– Harrastan talvisin laskettelua ja ke-
säisin veneilyä, mökkeilyä sekä ulkoi-
lua luonnossa. Akkuni latautuvat, kun 
vietän aikaa perheen ja ystävien kans-
sa.

Työsuojeluvaltuutettu, tuttavallisemmin ja lyhyemmin tsv on vaaleilla valittu työpaikan luottamushenkilö, joka edustaa 
työntekijöitä ja jolla on tehtävänsä takia sekä velvollisuuksia että oikeuksia. Tapaa kolme sähköliittolaista teeäsveetä: 
yksi on hoitanut tehtävää pitkään, toinen aloitti toisen kautensa juuri ja yksi aloittelee ensimmäistä tsv-vuottaan.

3 X TEEÄSVEEN ARKEA
TEKSTI: MINNA JÄRVENPÄÄ

LEO RUUSILA, Jyväskylä
Are Oy, Jyväskylä
sopimusala: 005 sähköistys- ja 
sähköasennusala
työsuojeluvaltuutettuna: 1.1.2022 
alkaen

Kiinnostaako työsuojelu ja hyvä työ-
ympäristö työpaikallasi?

– Vapaaehtoisia työsuojeluvaltuu-
tetun tehtävään ei ilmoittautunut juu-
ri ollenkaan. Se ihmetyttää, koska hyvä 
työympäristö ja työsuojelu kuitenkin 
kiinnostavat käytännössä jokaista työn-
tekijää.

Missä ovat oman alasi ja työpaikka-
si vaaran paikat, mikä kuormittaa?

– Työskentelen kiinteistöpalvelujen 
sähköasentajana. Meillä hommat vaih-
televat suurista muuntamosaneerauk-
sista yksittäisten valaisimien vaihtami-

JANNE HANNULA, Iisalmi
työpaikka: Kaisanet Oy
sopimusala: 
002 energia-ict-verkostoala
työsuojeluvaltuutettuna: toista kautta, 
aiemmin varavaltuutettuna

siin. Työ on monimuotoista, sillä jokai-
nen tehtävä on erilainen. Asentajien 
on perehdyttävä kaikkiin eteen tuleviin 
töihin erikseen varmistaakseen, että 
kukin niistä on turvallinen toteuttaa.

– Alaamme liittyviä vaaroja ovat esi-
merkiksi korkeuksissa työskentelemi-
nen ja sähköiskun mahdollisuus. Kuor-
mittavia tekijöitä on lukemattomia: 
melu, pöly, huono työergonomia, kyl-
myys, kuumuus, ahtaat työskentelytilat.

Milloin tunnet onnistuneesi luotta-
mustehtävässäsi?

– Kiitoksen saaminen on paras on-
nistumisen mittari; silloin tuntee teh-
neensä jotain oikein. 

Mikä on tiukin tilanne, johon olet 
työsuojeluvaltuutettuna joutunut?

– Koska olen ollut työsuojeluvaltuu-
tettuna niin lyhyen ajan, en koe vie-
lä joutuneeni tiukkoihin paikkoihin. Tu-
likastetta tässä odotellaan. Ajattelen 
kuitenkin, että kaikesta kyllä selvitään.

Kuinka itse pidät huolta työhyvin-
voinnistasi?

– Kolmella asialla pääsee työpäivi-
nä aika pitkälle. Hyvien työkavereiden 
kanssa tuntuu mukavalta tehdä töitä. 
Yhteishenkeä ja jaksamista lisää työ-
porukan keskinäinen huumori. Omassa 
työssään pitää muistaa myös pitää tau-
koja päivän mittaan.

Kiinnostaako työsuojelu ja hyvä työ-
ympäristö työpaikallasi?

– Toistaiseksi meiltä on vielä löytynyt 
ehdokkaita työsuojeluvaaleihin, vaik-
ka kiinnostusta saisi olla enemmänkin. 
Työsuojelusäädösten saatetaan kokea 
jopa hankaloittavan osaa töistä.

Missä ovat oman alasi ja työpaikka-
si vaaran paikat, mikä kuormittaa?

– Työnantajamme on verkkopalve-
luiden, tietoliikenteen, ict-palveluiden 
ja digitalisaation asiantuntijayritys. Tuo-
tamme masto- ja laitetilaa mobiiliope-
raattoreille sekä rakennamme valokui-
tuverkkoja Savossa, Kainuussa ja Poh-
jois-Karjalassa. Työtehtävissä askar-
rellaan sähkön ja painavien akkujen 
kanssa. Sähkön kanssa työskennelles-
sä turvallisuusseikat tulee ottaa tarkas-
ti huomioon, ja haavereita voi sattua 
myös akkujen kanssa.

– Asiakkaiden kohteissa tehtävä työ-
kään ei ole vaaratonta. Asentajat liik-
kuvat yksin, välimatkat ovat pitkiä, eikä 
lähistöllä välttämättä ole asutusta. Jos-
kus puhelimen kuuluvuuskin voi olla 
heikkoa. Nykytilanteessa myös korona-
tartuntariski tulee huomioida erityisesti 
asiakkaiden tiloissa töitä tehdessä.

Milloin tunnet onnistuneesi luotta-
mustehtävässäsi?

– Työsuojeluvaltuutetun tehtävä on 
kunnialla hoidettu, kun edustamani 
työntekijät pääsevät kunnossa kotiin.

Mikä on tiukin tilanne, johon olet 
työsuojeluvaltuutettuna joutunut?

– Erilaisista riskeistä huolimatta mi-
tään mainittavan vakavaa ei ole onnek-
si sattunut.

Kuinka itse pidät huolta työhyvin-
voinnistasi?

– Oman hyvinvoinnin vaaliminen pa-
rantaa myös työhyvinvointia. Siksi ul-
koilen ja pyrin lepäämään hyvin vapaa-
ajalla.
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Ruoste- ja hiontapölyä, hitsauskäryä. Eri alo-
jen ammattilaiset työskentelemässä kiirei-
sen aikataulun pakottamina samassa tilassa 
yhtä aikaa. Työolot telakalla eivät kuulosta 

otollisimmalta kasvualustalta, mutta niissä kasvoi 
Marko Vilolan usko työsuojelutoimintaan.

– Huomasin, että kun tekee aloitteen, asioihin 
puututaan oikeasti. Ilmanlaatua pyrittiin paranta-
maan, imureita asennettiin pyydettäessä ja maa-
laus- ja ruosteenharjaustöitä porrastettiin. Työ-
suojeluvaltuutetun työ oli antoisaa, koska työnan-
tajan kanssa oli helppo keskustella. Työympäris-
tön parantaminen oli myös työnantajan etu. 

Marko toimi työsuojeluvaltuutettuna neljä vuot-
ta sitten alkaneen kauden Caverionin meriteol-
lisuusyksikössä ja teki tiivistä yhteistyötä Turun 
telakan oman työsuojeluorganisaation kanssa. Nyt 
hän työskentelee Caverionin kunnossapitoasenta-
jana Turun seudun puhdistamossa ja toimii yksi-
kön ensimmäisenä varatyösuojeluvaltuutettuna ja 
toimipisteen työsuojeluasiamiehenä. 

– Yhteistyö puhdistamon kanssa sujuu hie-
nosti, ja työsuojelutyö tuntuu edelleen mielek-
käältä. Yhdessähän me turvallisen työympäristön 
luomme. 

TUUMAA ENNEN KUIN TOIMIT

Marko itse on välttynyt vakavilta työtapaturmilta. 
Tuhansien työntekijöiden telakalla sattui vaka-
viakin onnettomuuksia, kohtalokkaimpana kuo-
lemaan johtanut trukkiturma neljä vuotta sitten.

Nykyisessä työssä jätevedenpuhdistamolla työn 
aiheuttamaa kuormitusta on helpotettu hankki-
malla nostoapuvälineitä ja sähköpyöriä.

– Jäteveden suurimmat roskat jäävät karkea-
välppäyksessä terässäleikköön, mutta välppeen 
joukossa saattaa olla esimerkiksi ruiskuja, joiden 
kanssa saa olla varovainen.

Työturvallisuuden takaamiseksi uusi työnte-
kijä käy ensin lävitse Caverionin oman perehdy-
tyksen ja sitten asiakkaan oman. Caverion Suomi 

Oy:llä on oma työturvallisuuteen keskittynyt jär-
jestelmä, jossa havaintoja ja ennakointeja teke-
mällä voi saada palkkion.  

Mitä yksittäinen työntekijä voi tehdä oman ja 
työyhteisönsä työturvallisuuden hyväksi?

– Onkohan liian kliseistä sanoa, että kannattaa 
ajatella ennen kuin tekee? Pitää pieni tuumaus-
tauko ja miettiä, mitä vaaroja työhön sisältyy.

”ERIKOISEKSI KUNNOSSAPITOASENTAJAKSI”?

Markon työporukkaan kuuluu työnjohtajan lisäk-

si 5–15 työntekijää: sähköasentajia, kunnossapi-
toasentajia ja putkiasentajia asiakkaan tarpei-
den mukaan. Kokoonpano vaihtelee tilaustöiden 
mukaan, ja ihmiset liikkuvat työkohteiden välillä.

Työyhteisön henkeä hän kehuu hyväksi, kiitos 
huumorin ja avoimen keskustelukulttuurin, jossa 
ei kaihdeta ongelmiakaan. 

Marko noudatti omaa avoimuuden ohjettaan ja 
otti työterveysneuvottelussa puheeksi työssä jak-
samisen. Hän sai mahdollisuuden opiskella ja suo-
rittaa koneenasentajan ja kunnossapidon erikois-
ammattitutkinnon. Opiskelu kestää vuoden, ja 

TYÖYMPÄRISTÖ

MARKON 
(TYÖ)HYVINVOINNIN 
AVAIMET

Kun Marko Vilola huomasi, 
että aloitteiden perusteella 
ongelmakohtiin puututaan, 
työympäristöasiat alkoivat 
kiinnostaa. Nyt hän kertoo omat 
työympäristöä ja työhyvinvointia 
kohentavat vinkkinsä.

TEKST I :  MINNA JÄRVENPÄÄ
KUVA:  HAASTATELTAVAN KOTIALBUMI
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se tapahtuu työssä oppimalla omassa toimipis-
teessä.

– Olen virkeämpi, kun osa työpäivästä kuluu 
tietokoneen äärellä opiskellessa. Motivaatio on 
toista kuin peruskoulussa takarivissä finnejä 
puristellen. Titteliä suorittamisesta ei tule; ehkä 
olen valmistuttuani vain sellainen erikoinen 
kunnossapitoasentaja. 

Myös työnteon kokonaisuudessaan Marko 
näkee oppimisena.

– Parhaimmillaan se on tutustumista uusiin 
ihmisiin ja uusien asioiden oppimista. Työtavat 

muuttuvat, ja parhaassa tapauksessa pystyy itse-
kin vaikuttamaan työhönsä. 

POIKAVUOSIEN KIKKOJA TOTEUTTAMAAN

Työhyvinvointiin vaikuttaa työolojen ohella koko 
muu elämä. Niistä Marko nostaa esille perheen ja 
harrastukset.

– Tärkein on perhe. Asustelemme vaimoni Hen-
nan ja poikamme Mikaelin kanssa synnyinkodis-
sani Mynämäellä. Täysi-ikäinen poikani Valtteri 
ottaa jo omia askeleitaan: opiskelee sähköalalle ja 
tutustuu jo työelämäänkin.  

Nuoruuden harrastukset jalkapallo, sähly ja jää-
kiekko ovat pysyneet matkassa aikuisiälle saakka. 

– Onneksi on löytynyt harrasteporukoita, joissa 
pääsee toteuttamaan poikavuosina tekemättä jää-
neitä kikkoja. Korona tosin on rajoittanut harras-
tamista. Kun portit kentille aukeavat, toivottavasti 
säästymme loukkaantumisilta.

– Rajoitusten aikana tilalle on tullut uutta: fris-
beegolf on nykyään koko meidän perheen laji. Se 
on hienoa liikkumista luonnossa, ja samalla on 
kuitenkin pieni kilpailu käynnissä. Mikä parasta, 
se on ikäystävällinen harrastus. n

Punnitse kuormituksesi 
virtuaalivaa’assa

Onko 
vastuusi
selkeä, 
riittääkö 
aika?
Tiesitkö, että pystyt punnitsemaan omaa työtilannet-
tasi ja -kuormitustasi virtuaalisesti? Työturvallisuus-
keskuksen julkaisema kuormitusvaaka on nettityöka-
lu, josta kannattaa vinkata myös työkaverille!

Itsearvioinnin lisäksi kuormitusta on mahdollista 
punnita myös yhdessä työnantajan tai hänen edusta-
jansa kanssa. Se on hyvä tapa tuoda työnantajan tie-
toon asiat, jotka kaipaavat muutosta, ja saada näin 
asioita toteutumaan.

Arvioit sitten kuormitustasi itse tai työnantajan 
kanssa, puntaroitavia tekijöitä on 13 tehtävänkuvan 
selkeydestä työtahtiin ja työn vaihtelevuuteen. Kun 
rekisteröidyt käyttäjäksi ennen arvioinnin aloittamis-
ta, voit palata myöhemmin omiin vastauksiisi ja lähet-
tää ne sähköpostiisi. Kun käytät vaakaa säännöllises-
ti, näet työkuormituksesi muutokset.

Kuormitusvaa’assa on tilaa myös omille muistiinpa-
noille, jotka säilyvät tallessa, jos käytät työkalua kir-
jautuneena.

Kun kuormitusvaakaa käyttää yhdessä työnantajan 
kanssa, on paikallaan sopia siitä, mitä esiin nousseil-
le kuormittaville asioille tehdään. Samalla on hyvä so-
pia seurannasta ja siitä, milloin arviointi tehdään uu-
delleen.

Kuormitusvaaka.tkk.fi

5 x voimanlähde
TYÖYHTEISÖ
Hyvä huumori on yksikkömme voimavara. 
Ongelmistakin on pystyttävä keskustelemaan 
suoraan. Silloin työkaverit ja työnantaja voivat 
ottaa huomioon nämä seikat, tukea ja auttaa. 

MUUT IHMISET
Hyväntuuliset ihmiset ympärillä tuovat itselle-
kin hyvän olon. 

LIIKUNTA
En olisi nyt tässä nyt ilman liikuntaa. Futistree-
nit antoivat lapsena lisää itseluottamusta ja 
uusia elinikäisiä kavereita. Olisin varmaan 
aika syrjäytynyt, ja vaimolta jäisi moni kent-
tien uroteko kuulematta. Enkä osaisi ehkä pa-
tistaa kahta poikaani harrastusten pariin.

RAVINTO 
Ravinnon merkitystä jaksamisen kannalta 
olen alkanut miettiä vasta iän myötä. Hedel-
mät ja salaatit ovat tulleet mukaan ruokavali-
oon. Silti voi silloin tällöin hassutella ja käydä 
vaikkapa pizzalla.

UNI
Kunnon yöuni on todella tärkeä jaksamisen 
kannalta. Työmurheet pitäisi pystyä käsitte-
lemään työpäivän aikana, etteivät ne vaivaisi 
enää kotona. Unettomuuteen kannattaa puut-
tua ajoissa.

”Olen virkeämpi, kun osa 
työpäivästä kuluu tietokoneen 
äärellä opiskellessa. 
Motivaatio on toista kuin 
peruskoulussa takarivissä 
finnejä puristellen. ”
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TEKST I :  VESA TOMPURI  n KUVA:  TEEMU NIEMINEN

Raumalla koko ikänsä asunut Kalle Hieta-
niemi sattui valmistumaan ammattikou-
lun sähkö- ja automaatioasentajalinjalta 
vain vähää ennen kuin koko läntistä maa-

ilmaa koetteli Yhdysvaltojen asuntomarkkinoilla 
alkunsa saanut sub prime -kriisi. Hänen aloitta-
essaan kokopäiväiset asentajatyöt vuonna 2008 
talouskriisi ei ollut vielä puhjennut, ja merille läh-
töäkin nuorena hetken aikaa suunnitellut Kalle 
pyrki ja pääsi Aker Yardsin Rauman telakalle 
asentajatöihin. 

– Seuraavana vuonna sitten hiljeni pidemmäksi 
aikaa, ja minä siirryin telakan kunnossapitoon. 
Sille tielle myös jäin, kunnes menin töihin Sata-
servicelle. Viimeiset kymmenkunta vuotta olen-
kin ollut kiinteässä kunnossapitotiimissä Orak-
sen hanatehtaalla. Työnantajan nimi ainoastaan 
on matkan varrella vaihtunut, kun Quant Finland 
osti Sataservicen, Kalle kertoo.

Hän toteaa alansa tekniikan muuttuneen vii-
meisten kymmenen vuoden aikana oleellisesti. 
Erityisesti muutoksia on tapahtunut kunnon-
valvonnassa tarvittavan datan määrässä ja kerä-
ystavoissa. Vastaavat muutokset näkyvät hänen 
mukaansa myös siinä, millaiset asiat ovat hänen 
työpaikkaansa saapuville harjoittelijoille koulun 
kautta tuttuja ja millaiset eivät.

– Olisin jopa huolissani, jos ei olisi tällaisia muu-
toksia nähtävissä. Myös materiaalit ovat kehitty-
neet ja muuttuneet, ja koulutus on seurannut 
kehitystä osittain. Toisaalta olen huomannut, että 
aiempaa selvemmin oppilaitokset sysäävät ope-
tusvastuuta työpaikoille. Koronapandemia on 

Kunnossapitoasentajana pitkään 
työskennellyt Kalle Hietaniemi on 
seurannut työnsä ohessa nuorten 
sähköasentajaharjoittelijoiden 
uran alkutaipaleita. Näin hänelle 
on muodostunut tarkka käsitys 
siitä, millaisia valmiuksia 
näillä nuorilla on itsenäisiin 
ammattitöihin. Tätä kokemustaan 
hän hyödyntää kuluvan vuoden 
aikana myös Taitaja2022-
tuomarina. 

KALLE TUNNISTAA HYVÄN 
AMMATTIOSAAMISEN HETI

voimistanut ilmiötä, mutta tällaista muutosta oli 
havaittavissa jo ennen koronaa.

HYVÄ TUOMARI ON TARKKA    

Kalle kertoo kiinnostuneensa sähkötekniikasta jo 
varhain – kuten muustakin tekniikasta. Kiinnos-
tus konkretisoitui teini-iässä oman mopon ”laitte-
luun” ja korjailuun. Samoihin aikoihin oli edessä 
ammatin valitseminen. Kalle halusi ammattikou-
lun sähköasentajalinjalle, jonka oppisisältöön jo 
tuolloin kuului paljon myös automaatiotekniik-
kaa. 

Viime joulukuussa hän sai muiden Rauman 
Sähköalantyöntekijät ry osasto 035:n hallituksen 
jäsenten tavoin Sähköliiton järjestöasiantuntijalta 
Ari Wigeliukselta kirjeen, jossa tämä tiedusteli 
halukkuutta Taitaja2022-kisojen sähköalan tuo-
mariksi. Tuomaroitavat lajit ovat 406 sähköasen-
nus ja 604 automaatioasennus.

Aikalisää ei Taitaja-kilpailuissa 
tunneta; helmikuun alussa 
pidetyissä semifinaaleissa 
tehtävän suorittamiseen oli 
varattu kuusi tuntia.

– Minullahan ei ollut tällaisesta aiempaa koke-
musta, mutta päätin lähteä mukaan. Arvelin, että 
ainakin siinä hommassa tarvitaan kokemusta 
ammatista ja lisäksi tarkkuutta, tasapuolisuutta-
kin, Kalle kertoo.

Tuomarityöskentelyn oli määrä alkaa yhdellä 
semifinaalilla, mutta kisa jouduttiin pilkkomaan 
koronan aiheuttamien kokoontumisrajoitusten 
takia useaan pienempään osasemifinaaliin osal-
listujien oppilaitoksissa. Kalle on kutsuttu myös 
toukokuussa Porissa järjestettävän finaalin tuo-
mariksi.

– Kyllä siinä jyvät erottuvat akanoista. Taval-
laan on tullut työpaikalla testattua harjoitteli-
joilla samantyyppisiä asioita. Olen pyrkinyt 
antamaan heille erilaisia töitä sen mukaan, mikä 
on taitojen lähtötaso. Jos vasta-alkaja esimerkiksi 
telakalla teki jatkojohdon, työn laadusta ja toi-
mintatavoista näki, miten perustaidot ovat hal-
linnassa. n

• Ammattitaidon SM-kilpailun finaali järjestetään Porissa 16.–19. toukokuuta • Semifinaalit käytiin koronapandemian takia poikkeuksellisesti kilpailijoiden omissa oppilaitoksissa viikoilla 5–7. Tavallisesti kilpailijat ovat kokoontuneet semifinaaleihin yhteen oppilaitokseen laajemmalta alueelta.
• Kilpailulajit perustuvat ammatillisiin perustutkintoihin.
• Sähköliitto on lajien 406 sähköasennus ja 604 automaatioasennus 

palkintokumppani. Finaalin palkinnot jakavat sähköliittolaiset lajituomarit Porin ja Rauman ammattiosastoista.

TAITAJA2022
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KALLE TUNNISTAA HYVÄN 
AMMATTIOSAAMISEN HETI

ONNIMARKKINAT 
LÄHESTYY

HUIPPUTARJOUKSIA SÄHKÖ- JA LVIK-TUOTTEISTA

NAPPAA TUOTTEET 
VERKOSTA JO EDELLISENÄ
VIIKONLOPPUNA. 
Varmista, että sinulla on 
verkkokauppatunnukset.

ARPAJAIS
PALKINTONA 
VW CRAFTER

www.onninen.fi
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Uudet aluevaltuustot ja niiden hieman vaille 
1  400 valtuutettua 21 hyvinvointialueella 
aloittavat toimintansa maaliskuussa. Ensi 
vuoden alusta hyvinvointialueet vastaavat 

sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoi-
men palveluiden järjestämisestä. 

Lappeenrannan kaupunginvaltuustossa jo yli 20 
vuotta vaikuttanut sähköasentaja Jouni Kemppi 
keräsi aluevaaleissa 250 ääntä, mikä tiesi uutta 
luottamustehtävää lukuisien aikaisempien lisäksi. 

Valtuustoihin valittiin erityisesti sosiaali- ja ter-
veysalan ammattilaisia. Jounilla puolestaan on 
kokemusta ja asiantuntemusta varsinkin alue-
valtuustojen toisen vastuukokonaisuuden, pelas-
tustoimen puolelta. Hän on osallistunut palokun-
tatoimintaan yli 40 vuotta eri tehtävissä ja ollut 
kehittämässä Etelä-Karjalan palokuntien sopi-
musjärjestelmää.

Helsingin Sanomat kuvaili tammikuun lopussa 
pääkirjoituksessaan aluevaalien voittajien tehtä-
vää viheliäiseksi: palveluita tulisi tuottaa tehok-
kaasti, edullisesti ja lähelle. Näin uudesta pestis-
tään ajattelee tuore valtuutettu:

Minut innosti ehdokkaaksi Suomen ensim-
mäisiin aluevaaleihin se, että…
… Etelä-Karjalan aluevaltuustossa tehdään koko 
alueemme yli 126 000 asukkaan palvelupäätökset. 
Etelä-Karjalan hyvinvointialueeseen kuuluu koti-
kaupunkini Lappeenrannan lisäksi Imatran kau-
punki sekä Lemin Luumäen, Parikkalan, Rautjär-
ven, Ruokolahden, Savitaipaleen ja Taipalsaaren 
kunnat. 
Kaupunginvaltuutetun tehtävästäni on alue-
valtuutetun tehtävässä etua, koska…

… olen ollut mukana kunnallisessa päätöksente-
ossa vuodesta 2001 lähtien. Se antaa pohjaa myös 
alueelliseen päätöksentekoon.
Aion jakaa ajankäyttöni työn, luottamustoi-
mien ja vapaa-ajan kesken niin, että…
… vastuulliset luottamustehtävät tulevat hoide-
tuiksi omien tavoitteideni mukaisesti. Pitää ehkä 
pohtia, onko jostakin harrastuksesta tai muusta 
luottamustehtävästä luovuttava.
Suhtaudun maaliskuun alussa alkavaan aivan 
uuteen aluevaltuutetun tehtävään…
… erittäin suurella mielenkiinnolla. Etelä-Karjala 
on startissa hiukan paremmassa asemassa mui-
hin alueisiin nähden, sillä sosiaali- ja terveyspii-
rimme Eksote on jo toiminut varsin pitkään maa-
kunnan kokoisena palveluiden tuottajana. Nyt 

mukaan tulee vielä Etelä-Karjalan pelastustoimi, 
ja ne yhdessä muodostavat uuden Etelä-Karjalan 
hyvinvointialueen
Valtion tuleva rahoitus huolestuttaa, kun meillä 
uusilla valtuutetuilla ei vielä ole tarkkaa tietoa sen 
tasosta.
Hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveyspalve-
lut tulisi järjestää niin, että…
… jokaisessa kunnassa on edelleen palveluita saa-
tavilla oman kunnan alueelta, niin meillä Etelä-
Karjalassa kuin muuallakin. 
Suomalaisten keski-iän noustessa vanhuspal-
veluissa on tärkeää…
… niiden laaja tuotanto, jotta asiakkaat saavat tar-
vitsemiaan palveluita läheltä ja että palvelut ovat 
laadukkaita.
Hyvinvointialueiden pelastustoimet tulisi jär-
jestää niin, että…
… joka kunnassa on edelleen pelastuspalveluita 
tarjoava sopimuspalokunta. Palokuntien rahoi-
tus on pystyttävä varmistamaan, jotta ne pysty-
vät hoitamaan vastuulliset tehtävänsä koko Etelä-
Karjalan alueella.
Aluevaltuustojen suurimmat ratkaistavat 
ongelmat liittyvät…
… rahoituksen tasoon. Palvelut on pystyttävä tuot-
tamaan tasavertaisesti koko hyvinvointialueella.
Kiistellystä maakuntaverosta ajattelen, että…
… tässä vaiheessa verotusta ei tule ottaa käyttöön. 
Maakuntien taloudellinen tilanne vaihtelee pal-
jon, jolloin myös verotuksen taso saattaisi poiketa 
paljonkin toisistaan. Maakuntien tasa-arvo olisi 
vaikea taata.  
VPK-harrastukseni ansiosta…
… tiedän, kuinka palokunnat kamppailevat rahoi-
tukseen ja henkilöstövajaukseen liittyvien ongel-
mien kanssa. Pelastustoiminnan rahoitusta ei 
voida pienentää, sillä palveluiden määrä ja laatu 
tulee pitää edelleen hyvällä tasolla koko Etelä-Kar-
jalan maakunnassa. 
Haluan olla vaikuttamassa yhteisiin asioihin, 
koska…
… ihmiset ovat ottaneet minuun yhteyttä ja kerto-
neet kohtaamistaan terveyspalveluiden ja ylipää-
tään haja-asutusalueiden palveluiden saatavuus-
ongelmista.
Yksittäinen äänestäjä voi vaikuttaa…
… aluevaltuustoon valittuihin luottamushenki-
löihin seuraamalla, miten ennen vaaleja anne-
tut vaalilupaukset toteutuvat, ja muistuttamalla 
niistä. Lupaukset on otettava huomioon päätök-
senteossa. n

Suomen ensimmäisissä aluevaaleissa 
sähköliittolaisia ehdokkaita oli 
ainakin parikymmentä. Missä 
mietteissä uuden luottamustehtävän 
aloittaa Jouni Kemppi 
Lappeenrannasta, joka tietojemme 
mukaan oli toinen läpi päässeistä 
sähköliittolaisista? Toinen oli 
Sähköliiton kunniapuheenjohtaja 
Lauri Lyly Tampereelta.

TUORE ALUEVALTUUTETTU:

TASAVERTAISUUS TAATTAVA ALUEEN 
SISÄLLÄ JA ALUEIDEN KESKEN

TEKST I :  MINNA JÄRVENPÄÄ
KUVA:  HAASTATELTAVAN KOTIALBUMI
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Tällä palstalla kerromme tositapauksista, joissa liitto on auttanut jäsentä työelämän hankalissa tilanteissa.PIDÄMME PUOLIASI

Mitä on tänä päivänä työntekijöi-
den arvostus? Onko se sitä, että 

tarpeen tullen saadaan työntekijät pak-
kolomille, ja sitten, kun on töitä poru-
kalle, heidän tulisi olla mahdollisimman 
joustavia ja työnantajamyönteisiä? Kau-
ankohan työntekijät tätä kestävät?

Luottamusmiehinä ajattelemme vä-
hän pidemmälle: mistä työnantajam-
me saa tulevaisuudessa ammattitaitois-
ta ja osaavaa porukkaa, ja ajatellaanko 
meillä sitä, miltä normaalista pulliaises-
ta näyttää ja tuntuu? 

Mitä näyttää kumppanuusmalli, ja 
mitä se on? Sitäkö, että asiakas yrit-
tää säästää ja me yritämme hyötyä sii-
tä? Jokainen tietää, ettei se voi toimia 
ja normaali työntekijä siitä loppujen lo-

puksi kärsii. Ymmärrämme kyllä, että 
yrityksien tulisi pärjätä ja tuottaa osak-
keenomistajille voittoa, mutta missä 
menee se kultainen keskitie, jota kul-
kemalla kaikki pärjäisimme.

Paljon puhutaan, että työnantajat ha-
luaisivat sopia enemmän asioista pai-
kallisesti. Me luottamusmiehinä olem-
me käsittäneet sopimisen sellaisek-
si, että molemmat osapuolet hyötyvät. 
Sopiminen kuitenkin vaatii vähintään 
kaksi osapuolta. Tällä hetkellä yrityk-
sessämme ei pysty sopimaan mitään, 
kun keskustelussa olleista asioista olisi 
hyötynyt vain työnantaja.

Siksi on hyvä, että Sähköliitto on 
neuvottelemassa tulevaa työehtoso-
pimusta emmekä joudu sopimaan sitä 

keskenämme paikallisesti.
Meistä luottamusmiehistä oli kiva lu-

kea Vasamaa, jossa kerrottiin, miten 
Caverionilla asioista pystytään sopi-
maan ja neuvottelemaan paikallises-
ti. Toivomme, että asiat alkavat joskus 
täälläkin pelata.

Luottamusmiehinä toivommekin kai-
kille Vasaman lukijoille hyvää alkanutta 
vuotta ja seuraavaan työehtosopimuk-
seen hyvää, mahdollisesti tasakorotus-
ta kaikille jäsenille.

Terveisin Caverionin luottamusmiehet 
Martti Myllykangas, Jarmo 
Savolainen, Tuomas Venäläinen, 
Jarmo Kynsilehto, Erik Hirsivaara ja 
Ville Karjalainen.

MIETTEITÄ OULU-, II- JA KEMIJOKI-VARRESTA

@ lukijan ääni MEILAA MEILLE 
MIELIPITEESI!
LUKIJAN ÄÄNi -palsta on kanava herät-
tää keskustelua sähköliittolaisten kes-
kuudessa. Mitä sanottavaa sinulla oli-
si muille sähköalan ammattilaisille? Kir-
joita meille!

Kirjoituksesi voi liittyä mihin tahansa 
Sähköliiton jäsentä koskevaan aihepii-
riin: esimerkiksi osastotoimintaan, työ-
turvallisuuteen, ammattiyhdistysliikkee-
seen yleensä tai työntekijän asemaan.

Tiivistä sanottavasi mieluusti alle  
2 000 merkkiin (sisältää välilyönnit). 
Tarvittaessa toimitus tiivistää mielipi-
teesi tavoitemittaan ja otsikoi kirjoituk-
sen.

Muistathan kirjoittaessasi hyvät tavat. 
Asiattomia kirjoituksia emme julkaise.

Jos käytät nimimerkkiä, nimesi ja yh-
teystietojesi tulee kuitenkin olla toimi-
tuksen tiedossa. Avoiminta ja fiksuinta 
on kirjoittaa aina omalla nimellä.

Lähetä kirjoituksesi sähköpostil-
la osoitteeseen vasamalehti@sahko-
liitto.fi.

Irtisanomisaikana vain työsopimuksen mukaisia töitä: 
TYÖNANTAJAN KORVATTAVA 
IRTISANOMISAJAN PALKKA 
Sähköasennusurakoitsija irtisanoi kärkimiehen, joka vastasi myös tarjouslas-

kennasta. Syynä olivat työnantajan mielestä laiminlyönnit ja asiattomat pois-
saolot. Työnantaja ei kuitenkaan pystynyt esittämään mitään työtehtävien laimin-
lyöntiä ennen irtisanomista.

Irtisanomisen yhteydessä työnantaja pyysi kärkimiestä palauttamaan viipymättä 
tämän hallussa olleen yhtiön omaisuuden, muun muassa kannettavan tietokoneen 
ja matkapuhelimen sekä työkalut, jotka tämä oli hankkinut.

Kärkimies totesi sähköpostissa, ettei hänellä ole irtisanomisen jälkeen työvel-
voitetta, koska hän oli palauttanut työvälineensä. Työsopimuksen mukaan kärki-
miehen työtehtävänä oli ollut sähkötöiden tarjouslaskenta ja projektinjohto. Hän 
ei voinut hoitaa näitä tehtäviä palautettuaan työnantajan vaatimalla tavalla työvä-
lineensä.

Kärkimiehellä ei myöskään ollut velvollisuutta tehdä työsopimuksen mukaisista 
työtehtävistä olennaisesti poikkeavia työtehtäviä, kuten sähköasennuksia. 

Työnantaja joutui maksamaan kärkimiehelle vaaditun irtisanomisajan palkan, 
palkkaan liittyvän lomapalkan sekä odotusajan palkan, koska saatavien maksami-
nen on viivästynyt. Myös tuhansien eurojen oikeudenkäyntikulut tulivat työnanta-
japuolen maksettavaksi. n
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Käyntiosoite: 
Aleksanterinkatu 15, 33100 Tampere

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.

Asiointi paikan päällä vain ajanvarauksella.

KUKA 
SANOI MITÄ?
Kokoamme tälle palstalle nasevia 

puheenvuoroja eri kanavista. 

”[…] työntekijöiden neuvotteluoikeus nauttii voi-
makasta perustuslaillista sekä kansainvälisoikeu-
dellista suojaa. Oikeus neuvotella työehtosopimuk-
sia liittyy oikeuteen järjestäytyä. Tämä on taattu 
ILO:n yleissopimuksella, jonka Suomi on ratifioinut. 
Oikeus työehtosopimusneuvotteluihin on myös 
osa Euroopan ihmisoikeussopimuksen turvaamaa 
yhdistymisvapautta. Järjestäytymisvapaus sekä 
kollektiivinen neuvotteluoikeus on lisäksi suojattu 
Euroopan sosiaalisessa peruskirjassa.”
KAROLIINA HUOVILA, työmarkkinapäällikkö 
SAK:n blogissa 3.2. 

”Vaikka emme kyenneet osoittamaan, että työhyvinvointi lisäisi tuot-
tavuutta, voidaan katsauksemme perusteella todeta, että työhyvin-
vointi on keskeinen tekijä hyvin menestyvien yksilöiden ja organisaati-
oiden taustalla. Työhyvinvointia ei voida ylläpitää johtamistemppujen 
avulla, vaan siihen päästään pitkäjänteisellä henkilöstöä arvostavalla 
johtamisella, jota voidaan tukea hyvinvointia edistävillä toimilla.”
JUHA ESKELINEN, projektitutkija, PEKKA ILMAKUNNAS, emeri-
tusprofessori ja MARKKU KUULA, professori, Akavaworks.fissä 12.1. 

”[…] ilman ammatillisista oppilaitoksista 
valmistuvia osaajia tämä maa ei pyörisi. Kuka 
korjaisi autot, leikkaisi hiukset, valmistaisi 
ruuat kouluissa ja ravintoloissa, pitäisi teh-
taiden koneet käynnissä, asentaisi it-yhteydet 
ja putket, hoitaisi vanhukset? Eikä meillä olisi 
myöskään ammattikoulutettuja pianonvirit-
täjiä, vaattureita eikä hevostenhoitajia.”
JOHANNA LAHTI, 
vastaava päätoimittaja, Is.fi:ssä 31.1.

”Mikä on pörssiyrityksen tehtävä? 
Toteuttaa johdon työmarkkinaideolo-
giaa vai tehdä tulosta ja luoda omis-
taja-arvoa? Stora Enson kurssi jatkaa 
tänään nousussa ja UPM:n laskussa. 
Olen osakkeenomistajana tyytymätön 
UPM:n johdon toimintaan.”
JURI AALTONEN, Erton 
puheenjohtaja Twitterissä 31.1.

”Parin viime vuoden aikana on tehty viimei-
simmän vuosikymmenen ennätykset liittymä-
tilauksissa ja -rakentamisessa, näin erityisesti 
viime vuonna. Sähköliittymien tilauksissa 
näkyy selvästi pitkään jatkunut korona-aika. 
Erityisesti vapaa-ajanasunnoille ja kesämö-
keille halutaan asumismukavuutta ja myös 
mahdollisuudet tehdä etätyötä.”
HARRI SALOMÄKI, kumppanuus- ja 
innovaatiopäällikkö Elenia.fissä 2.2.
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Puhelinpalvelu ma ja ke klo 9–15, pe klo 9–12 puh. 03 252 0300, asiakaspalvelu vain ajanvarauksella.
Sähköliitto.fi > Työttömyyskassa

työttömyyskassa

KORONAVIRUSPANDEMIAN kuritta-
man viime vuoden aikana 17 prosentil-
le Sähköalojen työttömyyskassan jäse-
nistä maksettiin ansiopäivärahaa. Työt-
tömyyskassojen Yhteisjärjestön TYJ:n 
tilastojen mukaan yleisintä työttömyys 
oli Rakennusalan työttömyyskassan jä-
senten keskuudessa: heistä kolman-
nes oli jossain vaiheessa vuotta työttö-
mänä. Sähköalojen ammattilaiset sijoit-
tuvat tilastossa keskivaiheille. Harvinai-
sinta työttömyys oli lääkärien keskuu-
dessa: heistä vain prosentti sai ansio-
päivärahaa.

Soviteltua päivärahaa puolestaan 
maksettiin vuoden mittaan 13 prosen-
tille Sähköalojen työttömyyskassan jä-
senistä. Soviteltua päivärahaa on mah-
dollista saada, jos tekee osa-aikaista 

PERUSTEELLISESTI TYÖTTÖMYYSTURVASTA: 

OMAVASTUUAIKA

PALSTALLA SUKELLETAAN SYVEMMÄLLE TYÖTTÖMYYSTURVAN TERMEIHIN

Kun haet ansiopäivärahaa ensim-
mäistä kertaa tai työssäoloehdon 
täytyttyä uudelleen, päivärahakau-
den alkuun asetetaan yleensä niin 
sanottu omavastuuaika, josta pu-
hekielessä käytetään myös sanaa 
karenssi. Omavastuuaika asete-
taan vain kerran jokaista ansiopäi-
värahan enimmäismaksuaikaa koh-
den ja tavallisesti vain kerran vuo-
den sisään, vaikka täyttäisitkin työs-
säoloehdon uudelleen ja uusi enim-
mäismaksuaika alkaisi. Sääntöön 
on kuitenkin poikkeuksia, joten 
omaa tilannetta kannattaa tiedustel-
la kassasta. 

Omavastuuaika on aika, jolta päi-
värahaa ei vielä makseta ja joka 
vastaa ajallisesti viittä täyttä työ-
päivää. Työpäiviksi lasketaan vii-
konpäivät maanantaista perjantai-
hin. Kassa selvittää omavastuuaikaa 
asettaessaan, milloin olet ollut työt-
tömänä viittä täyttä työpäivää vas-

taavan ajan. Jos olet kokonaan työ-
tön, omavastuuaikasi vastaa viittä 
päivää. Jos työllistyt osa-aikaisesti 
ja haet soviteltua päivärahaa, oma-
vastuuaikasi on kalenteripäivissä pi-
dempi kuin viisi päivää. Esimerkik-
si 50-prosenttista työaikaa tekevän 
omavastuuaika on kymmenen päi-
vän mittainen.

Tällä hetkellä voimassa on poik-
keussäännös, jonka mukaan päivä-
rahaa maksetaan omavastuuajan 
estämättä silloin, kun omavastuu-
ajan ensimmäinen päivä olisi ajalla 
1.1.–28.2.2022.

Kassaan tulee lähettää hakemus 
myös omavastuuajalta. Myös työn-
haun tulee olla voimassa TE-toimis-
tossa. Omavastuuaika kuluu vain 
sellaisilta päiviltä, joina työnhaku on 
ollut voimassa.

Mikäli sinulla on omavastuuai-
kaan liittyviä kysymyksiä, olethan 
yhteydessä kassaan.n

MILLOIN PÄIVÄRAHAN MAKSU ALKAA?

TARTUNTATAUTILAIN 
väliaikaisen säännöksen 
mukaan sosiaali- ja terveydenhuolto-
alan työpaikoilla edellytetään nyt koro-
narokotetta. Työnantajan tulee varmis-
taa, etteivät työntekijät altista esimer-
kiksi potilaita tartunnalle. Rokotukses-
ta kieltäytyminen voi johtaa työnteon ja 
palkanmaksun keskeytymiseen, jos ei 
ota korvaavaa työtä vastaan tai työnan-
tajalla ei ole tarjota muuta työtä.

Sähköliittolaisiakin työskentelee täl-
laisilla työpaikoilla, ja työnantajalla on 
oikeus arvioida, keitä muutos koskee.

Ansiopäivärahatilastot kertovat:

TYÖTTÖMYYS LASKI KAIKILLA MITTAREILLA
tai keikkatyötä tai harjoittaa sivutoimis-
ta yritystoimintaa. Jos päivärahan saa-
jan tulot jäävät alle 300 euron suoja-
osan, palkka ei vaikuta etuuteen, eikä 
työskentelyä tilastoida. 

ANSIOPÄIVÄRAHAKULUTKIN LASKIVAT 
EDELLISVUOTEEN VERRATTUNA

TYJ:n jäsenkassat, joita viime vuonna 
oli 21, maksoivat viime vuoden tammi-
kuussa ansiopäivärahaa 186 000 hen-
kilölle, joulukuussa 123 000:lle. Saajien 
määrä laski siis yli kolmanneksen vuo-
den mittaan.

Sähköalojen työttömyyskassan an-
siopäivärahakulut laskivat yli 40 pro-
senttia, kun verrataan viime ja edellis-
vuoden joulukuun menoja keskenään.

TE-toimisto avainasemassa ratkaisijana
Työttömyysturvaa sote-työnantajan 
keskeyttäessä palkanmaksun? 

Väliaikaissäännökseen pe-
rustuvaa palkanmaksun keskey-

tymistä ei katsota lomautukseksi. TE-
toimisto arvioi tapauskohtaisesti, onko 
työntekijällä oikeus työttömyysetuu-
teen. Yleisesti ottaen oikeutta ei tällai-
sessa tapauksessa ole.

Säännös on voimassa tämän vuoden 
loppuun. Palkanmaksu voi alkaa uu-
delleen, kun työntekijä on saavuttanut 
laissa säädetyn suojan koronaa vas-
taan tai työnantajalla on tarjota hänelle 
muuta työtä. n

Kassan koko viime vuoden ansiopäi-
värahakulut olivat hieman vajaat kym-
menen prosenttia pienemmät kuin vuon-
na 2020.

Tyj.fi/tilastot
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JÄSENINFO
TIEDOTAMME TÄLLÄ 

PALSTALLA JÄSENYYTEESI 
LIITTYVISTÄ TÄRKEISTÄ 

ASIOISTA

SCANDIC Aulanko Hämeenlinnassa, 
Scandic Eden Nokia ja Scandic Laaja-
vuori Jyväskylässä tarjoavat sähköliit-
tolaisille 20 prosentin alennuksen va-
paa-ajan kylpylöidensä kertalipuista. 

Edun voi lunastaa kylpylän vastaan-
otossa Sähköliiton jäsenkorttia näyttä-
mällä. Kortinhaltijan lisäksi etuhintaan 
sisään pääsee kolme henkilöä.

Alennettu hinta on voimassa kaik-
kina viikonpäivinä, lukuun ottamat-
ta Scandic Eden Nokian sesonkiajan-
kohtia: viikkoja 8–9, pääsiäistä, heinä-
kuuta ja viikkoja 42–43.

Etua ei voi yhdistää muihin etuihin 
tai alennuksiin.

Sähköliitto.fi > Edut ja palvelut >  
Monipuoliset matkailuedut

Kolmeen Scandic-kylpylään etuhintaan

TUNNETHAN Sähköliiton verkkokaupan, 
joka tarjoaa logollamme somistettuja tyylik-
käitä tuotteita? Kauppa uudistuu parhaillaan 
ja avautuu maaliskuun alusta.

Uudesta verkkokaupasta ammattiosaston 
on kätevää tilata jäsenilleen umpiasiallisiin-
kin tilaisuuksiin sopivia Sähköliitto-kaulus-
paitoja tai rennompiin tilanteisiin istuvia 
t-paitoja. Lippistä on tarjolla kahta mallia: 
suora- ja kuperalippaista. Logo on pelkistet-
ty yksiväriseksi, mutta olemuksellaan se tun-
nustaa vahvasti liiton värejä.

Tuotteita on mahdollista teettää myös am-
mattiosaston omalla logolla. Maksuliikenne 
hoituu laskulla.

Linkki uudistuneeseen verkkokauppaan 
avautuu maaliskuun alussa Sähköliiton netti-
sivujen etusivulla. Kaupan sivuilta löydät tar-
kemmat tilausohjeet.

Sähköliitto.fi > Edut ja palvelut > Sähköiset 
palvelut jäsenille > Verkkokauppa

Uudistunut Uudistunut 
verkkokauppamme verkkokauppamme 
avautuu maaliskuussa!avautuu maaliskuussa!
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OLETKO jäänyt työttömäksi? Nyt si-
nulla on mahdollisuus lisätä työllisty-
mismahdollisuuksiasi, sillä Sähköliit-
to tarjoaa tänä vuonna työttömille jä-
senilleen mahdollisuuden suorittaa il-
maiset sähkötyöturvallisuus- ja työtur-
vallisuuskorttikoulutukset. Päivitetty 
kortti on valtti, kun haet työpaikkaa!

Jos siis olet ilmoittautunut TE-toi-
mistoon työttömäksi työnhakijak-

Uutta! Ilmoittaudu kursseille 
Sähköliitto-sovelluksessa

Kalevan 
Tammietu-
koodilla etu 
helmikuussakin 
Yhteistyökumppanimme Kaleva tarjo-
aa helmikuun loppuun saakka Ruutu+-
suoratoistopalvelun kolmeksi kuukau-
deksi kaupan päälle, kun hankit hen-
kivakuutuksen sähköliittolaisen jäsen-
hintaan. Samalla voit vakuuttaa myös 
puolisosi.

Käytä ostaessasi kampanjakoodia 
Tammietu, helmikuusta huolimatta, 
niin kaupanpäällinen on sinun.

Kalevavakuutus.fi/vakuutukset/ 
henkivakuutus

IHME, mikäli et ole vielä törmännyt Suosittele 
Sähköliittoa -kampanjaamme joko värvättynä 
tai värvääjänä, sillä menossa on jo seitsemäs 
kampanjavuosi.

Jäsenyyden suosittelija palkitaan jokaises-
ta uudesta liittyneestä sopimusalajäsenestä S-
ryhmän 30 euron lahjakortilla. Liittyvällä jäse-
nellä eli värvätyllä puolestaan on mahdollisuus 
voittaa tablettitietokone neljännesvuosittain 
järjestettävässä arvonnassa, johon pääsee mu-
kaan hoidettuaan jäsenmaksunsa. Uuden jä-
senen tärkein palkinto on kuitenkin kunnossa 
oleva edunvalvonta ja työttömyysturva.

Suosittelijana sinun kannattaa pitää huo-
li, että liittymislomakkeen Jäsenyyttä suositte-

li -kohtaan täytetään nimesi, syntymäaikasi ja 
jäsennumerosi. Lähetämme sinulle värvääjän 
palkinnon, kun uusi jäsen on maksanut jäsen-
maksunsa.

Miten värvääminen sitten onnistuu yksinker-
taisimmin? Sähköliitto-sovelluksen Suositte-
le jäsenyyttä! -kansiossa voit lähettää värvät-
tävälle linkin liittymislomakkeeseen. Sovelluk-
sen Liitä uusi jäsen -kansiossa puolestaan pää-
sette täyttämään ja lähettämään lomakkeen 
suoraan.

Linkki sähköiseen lomakkeeseen löytyy myös 
nettisivuiltamme.
Sähköliitto.fi > Liity jäseneksi > 
Suosittele Sähköliittoa

SFS 6002
Työtön jäsenemme, päivitä työturvallisuus- 
tai sähkötyöturvallisuuskorttisi maksutta!

si ja jompikumpi korttisi on vanhen-
tunut tai vanhenemassa, ota yhteyt-
tä liiton koulutusasiantuntijaan Tar-
ja Toppariin tarja.toppari@sahkoliitto.
fi, puh. 050 409 8469 selvittääksesi, 
onko sinulla mahdollisuus osallistua 
koulutukseen.

Molemmat koulutukset suoritetaan 
etänä. Tarvitset mobiililaitteen, toimi-
van sähköpostisoitteen ja nettiyhtey-

den, työturvallisuuskorttikoulutukseen 
myös kameran. Sähkötyöturvallisuus-
korttia varten voit opiskella verkos-
sa omaan tahtiisi. Työturvallisuuskort-
ti-webinaaria vetää kouluttaja, ja kah-
deksan tunnin koulutusta voit seurata 
minä tahansa arkipäivänä kello 8–16.

Sähköliitto.fi > Edut ja palvelut > Laa-
dukasta koulutusta

Värväyskampanjamme 
seitsemäs vuosi vauhdissa

TAAS yksi hyvä syy ladata Sähköliitto-sovellus 
omaan puhelimeen: nyt voit ilmoittautua sen Tapah-
tumat-kansiossa omiin tapahtumiimme, vaikkapa 
kevään kursseille. 

Tapahtumat näkyvät listauksena sovelluksessa. 
Klikkaa kiinnostavaa kurssia, niin pääset sen tar-
kempiin tietoihin. Kunkin kurssin esittelysivulla ylim-
pänä on Ilmoittaudu-painike, josta pääset ilmoittau-
tumisnäkymään. Näkymässä on mahdollisuus myös 
lisätä tapahtuma kalenteriin.

Kiljavan opiston kurssien hakuohjeet ja hake-
muslomakkeen löydät nettisivulinkkeinä sovelluk-
sen Materiaalit-kansiosta. Voit lähettää lomakkeen 

sovelluksesta sähköpostiisi täyttämistä, tulostamis-
ta ja työnantajan allekirjoitusta varten. Ja toki voit 
aina tulostaa lomakkeen entiseen tapaan liiton net-
tisivuilta.

Sähköliitto-sovelluksen voit ladata joko AppSto-
resta tai Google Play -kaupasta. Sovellukseen kir-
jautuaksesi tarvitset jäsennumerosi ja salasanan. 
Ne ovat samat kuin Sähköliiton sähköisessä asioin-
nissa käyttämäsi. Jos et ole luonut tunnuksia säh-
köiseen asiointiin, voit ensimmäisellä kerralla kirjau-
tua jäsennumerollasi ja henkilötunnuksesi alkuosal-
la eli syntymäajallasi.

Uudistunut Uudistunut 
verkkokauppamme verkkokauppamme 
avautuu maaliskuussa!avautuu maaliskuussa!
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kurssit Julkaisemme omien kurssiemme lisäksi myös Kiljavan opiston järjestämiä ja muita jäsenillemme tarkoitettuja kursseja

VALTAKUNNALLINEN SÄHKÖISTYS- 
JA SÄHKÖASENNUSALAN KURSSI
Kurssi on tarkoitettu työmailla jo joitakin vuosia sähköasentajan tehtävissä 
toimineille, jotka haluavat toimia vastuullisessa tehtävässä.

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖ-
ASENNUSALAN KÄRKIMIESKURSSI
19.3.2022 GRAND HOTEL TAMMER, TAMPERE
Hakuaika päättyy 4.3.2022

ALUEELLISET SÄHKÖISTYS- JA 
SÄHKÖASENNUSALAN KURSSIT
Nämä kurssit on tarkoitettu kaikille lähialueiden sähköistys- ja sähköasen-
nusalan jäsenille.
Tarkoituksena on ensin käydä tes-tutuksi kurssi, sen jälkeen urak-
kamääräykset ja viimeisenä urakkalaskentakurssi.

TYÖEHTOSOPIMUS TUTUKSI -KURSSI
12.3.2022 SCANDIC AVIACONGRESS, VANTAA
Hakuaika päättyy 25.2.2022

URAKKAMÄÄRÄYKSET-KURSSI
10.9.2022 SCANDIC AVIACONGRESS, VANTAA
Hakuaika päättyy 26.8.2022

URAKKALASKENTA-KURSSI
1.10.2022 SCANDIC AVIACONGRESS, VANTAA
Hakuaika päättyy 16.9.2022

ALUEELLISET SÄHKÖISTYS- 
JA SÄHKÖASENNUSALAN KURSSIT
Nämä kurssit on tarkoitettu kaikille lähialueiden sähköistys- ja sähköasen-
nusalan jäsenille.
Tarkoituksena on ensin käydä tes-tutuksi kurssi, sen jälkeen urakka- 
määräykset ja viimeisenä urakkalaskentakurssi.

TYÖEHTOSOPIMUS TUTUKSI -KURSSI
9.4.2022 SCANDIC KAJANUS, KAJAANI
Hakuaika päättyy 25.3.2022

URAKKAMÄÄRÄYKSET-KURSSI
21.5.2022 SCANDIC KAJANUS, KAJAANI
Hakuaika päättyy 6.5.2022

URAKKALASKENTA-KURSSI
17.9.2022 SCANDIC KAJANUS, KAJAANI
Hakuaika päättyy 2.9.2022

TEOLLISUUS- JA ERITYISALOJEN 
AJANKOHTAISPÄIVÄT
7.5.2022, Sokos Hotel Ilves, Tampere
Hakuaika päättyy 24.4.2022

Koulutus on tarkoitettu kaikille teollisuuden- ja erityisalojen 
sopimusalajäsenille (sopimusalat 011 – 023).

KURSSIN AIHEITA OVAT
•  Mitä Sähköliiton uusi toimintastrategia käytännössä tarkoittaa?
•  Miten teollisuuden toimialat muuttuivat neuvottelukierroksen aikana?
•  Miltä Sähköliiton teollisuuden sopimusalojen tulevaisuus näyttää?

Tervetuloa keskustelemaan muutoksista, vaihdetaan ajatuksia ja opitaan 
uutta!Kouluttajana toimii työehtoasiantuntija Mikko Korpinen. 

LUOTTAMUSMIESTEN PERUSKURSSI
21.–25.3.2022, KILJAVAN OPISTO, NURMIJÄRVI (Sähköliiton oma)
28.3.–1.4.2022, KUOPIO (Yhteinen muiden liittojen kanssa)
Voit osallistua asuinpakkasi mukaan, lähimmälle kurssipaikalle.

KURSSIN KOHDERYHMÄ
Kurssi on tarkoitettu uusille luottamusmiehille, varaluottamusmiehille, 
teollisuuden yhdyshenkilöille sekä ammattiosastojen puheenjohtajille. 
Kurssi soveltuu peruskoulutukseksi kaikille, joita kiinnostaa työnantajien 
ja työntekijöiden yhteistoiminnan ja edunvalvonnan kehittäminen.

KURSSIN TAVOITE
on aloittaa luottamusmiehen perustaitojen ja -tietojen oppiminen. Tavoit-
teena on myös luottamusmiehen tehtäväkokonaisuuden ymmärtäminen 
sekä oikeuksien tiedostaminen, mikä auttaa selviytymään työpaikan 
ongelmatilanteissa.

AVAINSISÄLTÖJÄ OVAT
n  luottamusmiehen perustehtävät ja verkostot
n  luottamusmieheksi kehittyminen
n  luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet
n  työoikeuden perusteet
n  yhteistoimintamenettely
n  neuvottelutoiminnan perusteet
n  luottamusmiehen ja jäsenistön luottamus
n  ammattiyhdistysliikkeen merkitys ja tulevaisuus
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SÄHKÖLIITON OMAT KURSSIT (ILMOITUKSISSA LIITON LOGO)
• Ilmoittaudu hakuaikoja noudattaen Sähköliitto-sovelluksessa, Sähköliitto.

fin tapahtumaosion kautta tai koulutusasiantuntija Tarja Topparille tarja.
toppari@sahkoliitto.fi, puh. 050 409 8469.

• Liitto maksaa ohjelmaan merkityt ruokailut ja matkakulut, mikäli niitä 
syntyy, kotipaikkaa lähinnä olevalle kurssipaikalle. Matkakulut korvataan 
julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai oman auton käytöstä vain 
kuljettajalle 0,23 €/km. Matkakulujen korvaaminen vaatii täysipainoista 
osallistumista tilaisuuteen.

• Kahden päivän kursseilla liitto maksaa kurssin aikana myös majoituksen 
(2 hh) ja mahdolliset aktiviteetit.

• Yhden päivän kurssille osallistujan on mahdollista saada majoitus 
kurssia edeltäväksi yöksi, jos matka kurssipaikalle on yli 200 kilometriä 
tai matka-aika yli kolme tuntia. Ota majoituksen saadaksesi yhteyttä 
koulutusasiantuntijaan.

MUUTOKSET MAHDOLLISIA! 
NOUDATAMME OMILLA 

KURSSEILLAMME 
ALUEHALLINTOVIRASTOJEN 

KORONARAJOITUSLINJAUKSIA. 
KILJAVAN OPISTO PUOLESTAAN 

NOUDATTAA OPPILAITOKSIA 
KOSKEVIA LINJAUKSIA. 

KILJAVAN OPISTON KURSSIT (ILMOITUKSISSA KILJAVAN LOGO)
• Ilmoittaudu kurssihakemuslomakkeella (Sähköliitto.fi > Lomakkeet) ja 

lähetä se osoitteeseen tarja.toppari@sahkoliitto.fi tai Sähköliitto, PL 747, 
33101 Tampere.

• Työnantajasi maksaa palkan/ansionmenetyskorvauksen 
(työehtosopimuksen mukaan) kurssin ajalta sekä ateriakorvauksen 
opistolle, tai liitto maksaa sinulle opintostipendin.

• Liitto maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus (2 hh), opetus ja 
jaettava materiaali sekä matkakulut. Viimeksi mainitut maksetaan, mikäli 
niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa 
käytettäessä vain auton kuljettajalle 0,23 €/km.

• Tarvittaessa voit majoittua jo sunnuntaista alkaen. Ilmoita siitä etukäteen 
Kiljavan opistolle.

KURSSEILLE JA KORVAUSKÄYTÄNNÖT
ILMOITTAUTUMINEN

TYÖSUOJELUN PERUSKURSSI
21.–25.3.2022, KILJAVAN OPISTO, NURMIJÄRVI (Sähköliiton oma)
28.3.–1.4.2022, KUOPIO (Yhteinen muiden liittojen kanssa)

Voit osallistua asuinpakkasi mukaan, lähimmälle kurssipaikalle.

Kurssi on tarkoitettu työpaikoilla työsuojelutehtävissä toimiville edustajille 
sekä luottamusmiehille.

KURSSIN TAVOITE
Selvittää työsuojeluun liittyvät perustiedot ja perehtyä toimintaa 
ohjaaviin säädöksiin. Kurssilla tutustutaan työsuojeluorganisaatioon sekä 
työsuojeluhenkilöstön tehtäviin ja rooleihin. Kurssilla saadaan perustiedot 
myös työn ja terveyden vuorovaikutuksesta sekä työhön liittyvistä 
kuormitustekijöistä.

AVAINSISÄLTÖJÄ OVAT
n  työsuojelun peruskäsitteet, toiminta-alueet, tavoitteet ja 
     työhyvinvoinnin merkitys
n  työsuojelutehtävissä toimivien ihmisten tehtävät, oikeudet ja 
     velvollisuudet
n  työsuojelua säätelevän lainsäädännön pääperiaatteet
n  ennakoiva työsuojelutoiminta ja vaarojen arviointi
n tapaturma-ajattelu ja jälkivalvonta
n  toimialakohtaiset yhteistoimintasopimukset
n  työn ja työympäristön kuormitustekijät
n  työsuojelutoiminnan kehittäminen

KILJAVAN OPISTON KURSSEJA 
KEVÄÄLLÄ 2022
•  Ammattiosaston tilin/toiminnantarkastajien kurssi 14.–16.3.2022
•  Kokoustoiminnan kurssi 4.–6.4.2022
•  Yritystalous 9.–11.5.2022
•  Puheenjohtaja- ja sihteerikurssi 16.–20.5.2022
•  Työoikeuden peruskurssi 16.–20.5.2022
•  Ergonomia: työsuojelun täydennyskurssi 23.–24.5.2022
•  Uusi YT-laki -kurssi 23.–24.5.2022
•  Paikallinen sopiminen 30.5.–1.6.2022

Löydät muut opiston järjestämät kurssit osoitteesta: www.kio.
fi. Jäsenillämme on mahdollisuus osallistua myös muille opiston 
kurssikalenteriin merkityille yleisille kursseille.

POIKKEUKSELLISESTI 30.4. ASTI 
MAJOITUKSET 1 HENGEN HUONEISSA.
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osastot toimivat Seuraava Vasama ilmestyy 13.4. 
Siihen tarkoitetut osastojen ilmoitukset pyydämme toimittamaan maanantaihin 4.4. kello 15 mennessä. 

LÄHETÄ 
OSASTOILMOITUS 
NETTILOMAKKEELLA!
Osastoaktiivit huomio! Osastot 
toimivat -ilmoituksia pääsee 
lähettämään sähköisellä 
lomakkeella. Löydät lomakkeen 
osoitteesta  
Sähköliitto.fi > Tietoa meistä 
> Ammattiosastot > Ilmoita 
tapahtumasta.
Valitse ensin lomakkeen 
alasvetovalikosta oma osas-
tosi, kirjoita sitten ilmoituksesi 
teksti ja jätä vielä yhteystietosi 
niille varattuihin kenttiin. Paina 
lopuksi Lähetä-painiketta. Saat 
kuittauksen osastoilmoituksen 
lähettämisestä.

Ajantasaiset osastoilmoitukset 
löydät myös: 
Sähköliitto.fi > Tietoa meistä 
> Ammattiosastot > Osastot 
toimivat

OSASTOTOSASTOT 2.0 2.0
25.–26.3.2022 TIEDEPUISTO, JOENSUU (Linnunlahdentie 2)

KEILLE:
kaikille Pohjois-Karjalan ammattiosastojen jäsenille, 

niin osastotoiminnan konkareille, vasta liittyneille kuin kaikille siltä väliltä
Aikataulu: pe 25.3. klo 17–20, la 26.3. klo 9–15
Tilaisuuden vetävät: Sähköliiton asiantuntijat

Ilmoittaudu 27.2. mennessä ida.kuikka@sahkoliitto.fi, puh./WhatsApp 050 591 6522

Tule ideoimaan osastotoiminnan 
tulevaisuutta ja uusia toimintatapoja! 

Samalla vaikutat Sähköliiton tulevaisuuteen!

001 OULUN SÄHKÖTYÖNTEKIJÄIN 
AMMATTIOSASTO N:O 1 RY
Sääntömääräinen kevätkokous to 
21.4.2022 klo 17 ammattiosaston toi-
mistolla, Rautatienkatu 16 D 46, Oulu. 
Tervetuloa! – Hallitus

004 POHJOISEN ENERGIA- 
JA SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT 
OS. 004 RY
Kevätkokous la 2.4.2022 klo 12, paik-
kana Petäjäinen, Jaatilansaaren kota. 
Kokouksen jälkeen jäsenille pilkkikil-
pailu. Tervetuloa!

011 TAMPEREEN SEUDUN 
SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT RY
Veteraanijaoston ulkoilutapahtuma 
ma 14.3. Tutustuminen Tampereen 
kaupunkioppaan johdolla mm. Pyy-
nikin (Aleksanterin) kirkkopuistoon ja 
pääkirjasto Metsoon. Kokoontuminen 
klo 12 Hämeenpuistossa vapaudenpat-
saan luona. Mahdollisista muutoksista 
ilmoitetaan osaston internet-sivuilla 
www.osasto11.com.

018 HÄMEENLINNAN 
SÄHKÖTYÖNTEKIJÄT RY
Sääntömääräinen kevätkokous ma 
14.3.2022 klo 18 toimistolla, Arvi 
Kariston katu 3 A 8, Hämeenlinna. 
Tervetuloa!

Tarjoamme edun HPK:n play-off-
otteluun keväälle 2022, mikäli pelejä 
pelataan. Katso tarkempia tietoja 
nettisivuiltamme: www.sahko018.fi

Ammattiosastosi maksaa jäsenen 
Volttipäivien illalliskortin ruokajuomi-
neen (arvo > 58 €). Lisäksi mahdolli-

sille aveceille (seuralaiset) tarjotaan 
ruokajuomat. Seuralainen maksaa itse 
illalliskortin. Maksu suoritetaan osallis-
tujalle jälkikäteen kuittia vastaan. Edun 
saamiseksi ilmoita osallistumisestasi 
etukäteen lomakkeella, jonka löydät 
nettisivuiltamme: www.sahko018.fi

Matka MotoGP-kilpailuun 10.7. 
Tapahtuman tarkemmat tiedot ja 
ilmoittautumiset nettisivuillamme: 
www.sahko018.fi

029 KOUVOLAN 
SÄHKÖTYÖNTEKIJÄIN OSASTO RY
Kevätkokous pe 22.4.2022 klo 17  
ravintola Nevillen Kammarissa, 
Salpausselänkatu 27,45100 Kouvola. 
Kokouksessa käsitellään sääntöjen  
7 §:n mukaiset asiat. Kokouksen jäl-
keen ruokailu, jos koronatilanne sallii. 
Ruokailuun ilmoittautuminen osaston 
nettisivuilla 12.4. mennessä kou-
volansahkotyontekijat.sahkoliitto.
fi – Hallitus

036 KUOPION 
SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT RY
Osaston kevätkokous to 28.4.2022 klo 
18 alkaen Hotel Puijonsarvessa. Kä-
sitellään sääntöjen määräämät asiat. 
Tervetuloa! – Hallitus

041 TURUN SEUDUN 
SÄHKÖTYÖNTEKIJÄT RY
Sääntömääräinen kevätkokous to 
7.4.2022 klo 16.30 osaston toimistol-
la, Brahenkatu 13 A 4, Turku. Käsitel-
lään sääntömääräiset asiat. Kahvi- ja 
voileipätarjoilu. Tervetuloa mukaan! 
– Hallitus

057 ETELÄ-POHJANMAAN SÄHKÖ-
ALANTYÖNTEKIJÄIN OSASTO RY
Sääntömääräinen kevätkokous pe 
8.4.2022 klo 18 Hotelli Almassa, Ruu-
kintie 4, 60100 Seinäjoki. Kokouksen 
jälkeen ruokailu. Tervetuloa!

Volttipäivät 1.–3.7. Yyterissä. Osasto 
tarjoaa jäsenille perheineen hotelliyö-
pymiset, matkat, lauantain illalliskortit 
ja lajeihin osallistumiset kuitteja vas-
taan. Jokainen jäsen varaa hotellihuo-
neen itse sähköpostilla tai puhelimitse. 
Lisätietoja tapahtumasta ja hotellin 
varauksesta osoitteessa www.volttipai-
vat.fi Illalliskorttien varaaminen Raimo 
Härmältä puh. 044 059 2448.

059 LAHDEN 
SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT RY
Osaston pilkkikilpailu la 19.3. JHL:n 
Kotiniemi-majalla Alasenjärven ran-
nalla. Kotiniemenkuja 31, 15230 Lahti. 
Kilpailu alkaa klo 9. Paikan päällä on 
tarjolla pikkupurtavaa ja virvokkeita. 
Kyseessä on koko perheen tapahtuma, 
joten tervetuloa kisaamaan ja kan-
nustamaan pilkkijöitä! Järjestelyissä 
huomioidaan sen hetkiset koronara-

joitukset. Osaston kotisivuille tulee 
mahdolliset lisätiedot: viisysi.sahkoliit-
to.fi– Vapaa-ajan jaosto

085 SALON SEUDUN HEIKKO- 
JA VAHVAVIRTAOSASTO RY   
Sääntömääräinen kevätkokous 
pe 25.3 2022 klo 19 alkaen Salon 
työväentalolla, Vilhonkatu 9. Käsi-
tellään sääntömääräiset asiat sekä 
hallituksen täydentäminen. Ruokailu 
ravintolassa kokouksen jälkeen. 
Tervetuloa! – Hallitus

100 JÄRVENPÄÄN 
SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT RY
Pilkkikisat pe–su 25.–27.3. Kaarnie-
messä. Osasto tarjoaa majoituksen (4 
huoneistoa, 2 mökkiä). Varsinainen 
pilkkikisa la. Ilmoittautuminen 15.3. 
mennessä Pentti Riikoselle pent-
tikalevi.pr@gmail.com, lisätietoja 
kotisivuilta www.jarvenpaansahko-
alantyontekijatry.fi

Kevätkokous pe 22.4.2022 klo 
18 alkaen Järvenpään keilahallilla, 
Pykäläkatu 2, 04430 Järvenpää. Kä-
sitellään sääntöjen määräämät asiat. 
Kokouksen jälkeen mahdollisuus 
keilata! Ilmoittautumiset 15.4. men-
nessä osoitteella jst.sihteeri@gmail.
com. Tervetuloa!

101 JOKILAAKSOJEN 
SÄHKÖALOJEN OSASTO RY
Kevätkokous pe 29.4.2022 klo 19 
Myllynranta/Bar 5:ssä, Kauppakatu 
14, Ylivieska. Sääntömääräiset kevät-
kokousasiat. Osallistujille ruokailu. 
Tarjoilun onnistumiseksi ilmoitathan 
tulostasi ja mahd. ruoka-aineallergiat 
Pasille jokilaaksojen.pj101@hotmail.
com tai puh.040 519 2198. Myös 
etänä osallistuminen mahdollista.

147 PAIMION
SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT RY
Sääntömääräinen kevätkokous pe 
22.4.2022 alkaen klo 10 Suomen 
aikaa Tallink Silja Baltic Princessin 
kokoustilassa. Kevätkokousristeilyn 
ohjelma: To 21.4. klo 20.15 laiva 
lähtee Turusta. Pe 22.4. klo 6–10 
Suomen aikaa aamiainen Grande 
Buffet; klo 10 kevätkokous laivan 
kokoustiloissa; klo 14 lounas Grande 
Buffet; klo 19.15 laiva saapuu Tur-
kuun. Majoitus B-luokan hytti, 2 hen-
kilöä hytissä. Satamassa oltava 1/2 
tuntia ennen lähtöä. Ryhmänumero 
66267020.  Sitovat ilmoittautumiset 
pe 11.3. mennessä: Rami Rajala puh. 
044 072 1821, ramppu69@gmail.
com tai Joni Kataja puh. 040 650 
0760, joni.kataja@gmail.com HUOM! 

peruuttamattomat matkat aiheutta-
vat osastolle täydet kustannukset. 
Matka edellyttää kokoukseen osal-
listumista. Matkat satamaan omalla 
kustannuksella.  – Hallitus

177 KISKOLIIKENTEEN SÄHKÖ-, 
TIETOLIIKENNE- JA TURVALAITE-
AMMATTILAISET RY
Kevätkokous la 2.4.2022 klo 13.30 
etäyhteydellä vallitsevan tilanteen 
takia. Sääntöjen määräämä virallinen 
kokouspaikka on Peltokoskenkuja 
15, Nurmo. Kokouspaikalla on erittäin 
rajoitettu määrä tilaa, joten hallitus 
suosittelee vahvasti osallistumaan 
etäyhteydellä. Ohjeet etäyhteyden 
käyttöön toimitetaan sähköpostilla 
ja osaston kotisivujen jäsenosion 
kautta. Eläkeläiset ovat myös terve-
tulleita kokoukseen. Kokouksessa 
käsitellään osaston sääntöjen 7 §:n 
määräämät asiat, joita ovat mm.: 
edellisen vuoden toimintakertomus 
ja tilinpäätös, toiminnantarkastuslau-
sunto, tilinpäätöksen vahvistaminen 
ja vastuuvapauden myöntäminen 
hallituksen jäsenille. Lisäksi pääte-
tään sääntöjen 4 §:n 3 momentissa 
tarkoitettujen asiakirjojen toimittami-
sesta liitolle määräaikaan mennes-
sä. – Hallitus
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Osallistumismaksu 150 €/joukkue  • Ilmoit tautumiset 28.2.2022 mennessä osoit teeseen pet terimur tomaki@gmail.com

Sähköliiton 6. osastojen välinen

Lauantai 9.4.2022 klo 10 alkaen
VARKAUDEN LIIKUNTATALO 
Järvelänkatu 12, 78210 Varkaus

Pandemia- ja osallistujamäärä-varaus! Turnaus järjestetään, mikäli koronatilanne sallii ja osallistujia on riittävä määrä.

Pandemia- ja osallistujamäärä-varaus! Turnaus järjestetään, mikäli koronatilanne sallii ja osallistujia on riittävä määrä.
LI IK UN TATAL ON K AHV IO T PALV ELE VAT P EL A A JI A .

 Jä
rj

es
tä

jä
: V

ar
ka

ud
en

 S
äh

kö
al

an
ty

ön
te

ki
jä

in
 A

m
m

at
ti

os
as

to
 ry

 0
24

L I IK UN TATAL ON K AHV IO T PALV ELE VAT P EL A A JI A .

YLI 1000* 
TYÖPAIKKAA 
– YHTÄ MONTA 
MAHDOLLISUUTTA

Juuri sinulle räätälöity 
Sähköliiton Työtori-palvelu kokoaa 
sähköalan avoimet työpaikat yhteen
ja ulottuvillesi!

Rajaa hakua:
• paikkakunnan
• toimialan
• työn keston mukaan
• hakusanalla

Työpaikat sähköalan ammattilaisille  tyotori.sahkoliitto.fi
* Avoimien työpaikkojen määrä palvelussa ennen lehden painoonmenoa

MANGUSTIN 
VALPPAUDELLA – 

TYÖTORIN HAKUVAHTI 
VÄLITTÄÄ SINULLE 

TIEDON KIINNOSTAVISTA 
TYÖPAIKOISTA SUORAAN 

SÄHKÖPOSTIISI!

 

Helsingin Sähköalantyöntekijät ry osasto 049 hakee 

OSA-AIKAISTA TOIMITSIJAA 
Työ käsittää yhdistyksen toimiston hoitoon kuuluvat asiat, 
nettisivujen ylläpitoa sekä työmaavalvontaa, neuvontaa ja koulutusta. 
Järjestämistyö on tärkeä osa tehtävän hoitoa. 
Viikkotyöaika on 24 tuntia ja työsopimus on toistaiseksi voimassa. 
Noudatamme Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimusta.  
Työ on liikkuvaa ja vaatii joustavuutta sekä 

- Työehtosopimuksen tuntemusta 
- Sähköliiton ja osastotoiminnan tuntemusta 
- Yleisten toimisto-ohjelmien osaamista 

Haku osaston sähköpostiin toimisto@osasto049.fi 
tai kirjeellä Hämeentie 58–60 C 57 00500 Helsinki.  
Kuoreen merkintä ”Osastotoimitsija” 
 
Haku päättyy 25.3.2022 
Lisätietoja Petri Samiola 045 2140344 tai Martti Lindfors 050 360 4313 

 
 
 

 

 

Helsingin Sähköalantyöntekijät ry osasto 049 hakee 

OSA-AIKAISTA TOIMITSIJAA 
Työ käsittää yhdistyksen toimiston hoitoon kuuluvat asiat, 
nettisivujen ylläpitoa sekä työmaavalvontaa, neuvontaa ja koulutusta. 
Järjestämistyö on tärkeä osa tehtävän hoitoa. 
Viikkotyöaika on 24 tuntia ja työsopimus on toistaiseksi voimassa. 
Noudatamme Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimusta.  
Työ on liikkuvaa ja vaatii joustavuutta sekä 

- Työehtosopimuksen tuntemusta 
- Sähköliiton ja osastotoiminnan tuntemusta 
- Yleisten toimisto-ohjelmien osaamista 

Haku osaston sähköpostiin toimisto@osasto049.fi 
tai kirjeellä Hämeentie 58–60 C 57 00500 Helsinki.  
Kuoreen merkintä ”Osastotoimitsija” 
 
Haku päättyy 25.3.2022 
Lisätietoja Petri Samiola 045 2140344 tai Martti Lindfors 050 360 4313 
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VOLTTIPÄIVÄT VOLTTIPÄIVÄT 
PORIN YYTERISSÄ PORIN YYTERISSÄ 
1.-3.7.20221.-3.7.2022

VOLTTIPÄIVÄT VOLTTIPÄIVÄT 
PORIN YYTERISSÄ PORIN YYTERISSÄ 
1.-3.7.20221.-3.7.2022

SEURAAVASSA VASAMASSA
JÄRJESTÄYTYMINEN

OHJELMA
PERJANTAI 1.7.

15.00 
Saapuminen Yyteriin
Lounas noutopöydästä 15 €/hlö 
(salaattipöytä, lämmin vaihtoehto
ja jälkiruoka, kahvi tai tee) 

19.00 
Talon päivällisbuffet 
Meriravintolassa 28 €/hlö tai a la carte

LAUANTAI 2.7.

08.00– 
Aamiainen ravintolassa 
Rentoa rantaelämää, padelia, linturetki…

12.00 
Paneelikeskustelu ravintolassa
Golfia, Huikee-elämyspuisto, 
rantaelämää…

14.00 
Iltapäiväkahvi tai -tee ja 
makea kahvileipä
Motoristitapaaminen, sököturnaus, 
rantaelämää…

19.00 
Iltajuhla
Bilebändinä Selim P. 
Illalliskortin hinta 58 €/hlö, 
varaukset Raimo Härmä 
puh. 044 059 2448

SUNNUNTAI 3.7.

08.00 
Aamiainen ravintolassa 
hotellissa majoittujille

12.00 
Huoneiden luovutus

Majoitu uusitussa Virkistyshotelli 
Yyterissä hiekkarannan ja 
meren tuntumassa 
• 150 €/vrk/2 hh
• 140 €/vrk/1 hh
• 184 €/perhepaketti 
   (2 aikuista + 1–2 lasta 4–14 v)/vrk
Huonehintaan sisältyy aamiainen, 
kylpylän ja kuntosalin käyttö, 
ilmainen parkkipaikka ja wifi 

Huonevaraukset suoraan 
VIRKISTYSHOTELLI YYTERISTÄ
puh. 02 628 5300 tai 
myynti@virkistyshotelli.fi. 
Muista mainita koodi VOLTTI!

Järjestelyistä vastaa 

Porin seudun 

sähköalantyöntekijät 

ry 021


