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Henkilövakuutukset jäsenhintaan
Liittosi on neuvotellut sinulle edullisen Primus -henkivakuu- 
tuksen, jolla saat kattavan turvan koko perheellesi, jopa 55 %:n  
alennuksella. Vakuutuksen myöntää Keskinäinen Vakuutusyhtiö 
Kaleva.
 
If etuohjelmaan jo yhdellä vakuutuksella
Saat etuja ja säästöjä jo koti- tai autovakuutuksella. If Etuohjelman 
korkeimmalla tasolla, saat halutessasi Oman palveluneuvojan.

Korvauspalvelua liiton jäsenille joka päivä
Tiesithän, että voit hakea korvausta vakuutuksesta kellonaikaan  
riippumatta Omilla sivuilla.  Siellä teet helposti ja hetkessä  
korvaushakemuksen, johon saat päätöksen useimmiten heti.   
Korvausasiakkaamme ovat Suomen tyytyväisimpiä.
 
Tervetuloa tutustumaan järjestösi neuvottelemiin jäsenetuihin  
if.fi/sahkoliitto.

Palvelemme numerossa 010 19 19 19
(ma-pe klo 8–20, viikonloppuisin klo 10–16) 
if.fi/sahkoliitto

Ifin asiakaspalvelu auttaa

Suomen edullisin henkivakuutus 
on Sähköliiton jäsenetu

Kun haluat turvata rakkaimpasi Suomen edullisimmalla*  
henkivakuutuksella, olemme rinnallasi.  

 Järjestöjäsenen etuhinta koskee sekä sinua että puolisoasi.
Laske hinta helposti netissä. Saat vakuutuksen voimaan heti.

if.fi/henkivakuutus
Vakuutuksen myöntää Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva.

*Suomen edullisimman henkivakuutuksen hintavertailu, Innolink 11/2020.

Valitse Suomen edullisin henkivakuutus Ifistä. Jäsenetua jo 
hyödyntäneet säästävät yli 260 € vuodessa. Tutustu ja laske 
hinta vakuutuksellesi jo tänään.  
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taisiin neuvotteluihin. Olemme 

uuden edessä, ja monta haas-

tetta on vielä matkassa ennen 

kuin maali häämöttää.

Sähköalan työntekijöillä on 

korkea ammattitaito ja merkit-

tävä rooli metsäteollisuuden 

työpaikoilla. Toivottavasti myös 

työnantajien arvostus heitä koh-

taan näkyy tulevissa neuvotte-

luissa.

Sähköliiton selkeä tavoite 

on turvata metsäteollisuudes-

sa työskentelevien jäsentem-

me työehdot, asema ja edus-

tus. Toivottavasti tämä uusi va-

littu sopimisen malli metsäteol-

lisuuden yrityksissä osataan vie-

dä fiksusti maaliin saakka.

Hyvää kevään jatkoa ja pysy-

tään terveinä!

HANNU LUUKKONEN 

varapuheenjohtaja
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VASAMA 3/2021

SÄHKÖJOHTO

Julkaisija: 

Sähköalojen ammattiliitto ry 

Elbranschernas 

fackförbund rf. 

Postiosoite: PL 747 

33101 Tampere 

Sähköpostiosoite: 

vasamalehti@sahkoliitto.fi 

etunimi.sukunimi@sahkoliitto.fi 

Päätoimittaja: Sauli Väntti

Vastaava toimittaja: Riitta Kallio 

Toimittaja: Minna Järvenpää

Ulkoasu ja taitto: Jari Mattila  

Painopaikka: 

Sata-Pirkan Painotalo, Pori.

Ilmoitushinnat tekstisivulla: 

Mustavalko 

2,25 €/pmm

Neliväri-ilmoitukset 

3,00 €/pmm

Työpaikkailmoitukset ja 

ammattiosastot -50 % 

Mainostoimistoalennus -15 %

Ilmoitusmyynti: 

Ekamedia

Puhelin: 044 344 4414 

emmi.kallio@ekamedia.net 

Osastot toimivat -ilmoitukset: 

www.sahkoliitto.fi/ammattiosastot/ 

ilmoita-tapahtumasta

Lehden tilaushinta: 

30 €/vsk kotimaa 

40 €/vsk ulkomaat 

SÄHKÖALOJEN 

AMMATTILIITON 

JÄSENLEHTI. 

Perustettu 1957 

Lehti ilmestyy 

8 kertaa vuodessa. 

Seuraava Vasama ilmestyy 

27.5.2021

Aineistot 17.5. mennessä.

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

Kannen kuvassa TMV Line Oy:n 

voimajohtoasentajia

Kuva: Marko Puumalainen / 

Karjalainen

Näillä näkymin Volttipäiviä vietetään Helsingissä 30.7.-1.8.2021. Lisää vauhdikkaasta viikonlopusta sivulla 18.

Paikallinen sopiminen puhuttaa

Muista luottamusmiesilmoitus!

Kuntavaalit siirtyvät kesäkuulle

Kellon ympäri: Markku Mieskoski

Vinkkejä kesäduunarille

”Vanhan liiton” Kari Laaksonen

Kuukauden kuva & Kärkimies

Nuoret voimamiehet 

Työssä on tunnetta 

Jäsenpalvelut

Monitoimimies Henry Träff 60

Työttömyyskassa 

Volttipäivät Helsingissä

Kurssit 

Osastot toimivat 

Elledningen

Tyotorilta duuneja

Hallitusohjelmaan on kirjat-

tu tavoite paikallisen sopi-

misen lisäämisestä osapuolten 

keskinäiseen luottamukseen pe-

rustuen. Hallitusohjelman mu-

kaan paikallista sopimista edis-

tetään työ- ja virkaehtosopimus-

järjestelmän kautta.

Kirjaus näyttää aiheuttavan 

painetta ainakin osalle hallitus-

puolueita. Paikallisen sopimi-

sen laajentamista yleissitovaan 

kenttään ajetaan ohi hallitusoh-

jelman kuin käärmettä pyssyyn. 

Työnantajapuolella on laajen-

nushaluja tyyliin ”rusinat pul-

lasta”: rusinat kyllä maistui-

sivat, mutta itse pulla tuntuu 

pakkosellaiselta.

Yleissitovuuden nojalla työeh-

tosopimusta noudattavat työn-

antajat eivät ole halukkaita si-

toutumaan työehtosopimuksen 

sisältämiin velvoitemääräyksiin, 

jotka koskevat sellaisenaan jär-

jestäytynyttä työnantajaa nor-

maalisitovuuden kautta. Yleis-

sitovassa kentässä haluttaisiin 

mieluusti ohittaa työehtosopi-

mukseen oleellisena osana kuu-

luva luottamusmiesjärjestelmä 

ja sopia paikallisesti luottamus-

valtuutetun tai koko henkilös-

tön kanssa.

Kuulostaa enemmän kuin ou-

dolta, että paikallista sopimis-

ta haluttaisiin laajentaa yleissi-

tovaan kenttään mutta samalla 

luottamusmiesten asemaa hei-

kentää paikallisena sopijaosa-

puolena. Paikallista sopimis-

ta voidaan toki kehittää työeh-

tosopimusten kautta, mutta en-

sin pitää saada luottamusmies-

ten valintaoikeus selväksi. Se 

takaa työntekijöille tasapainoi-

sen neuvotteluaseman myös jär-

jestäytymättömien työnantajien 

työpaikoilla. 

TIETEELLISET NÄYTÖT 

VÄHISSÄ

Paikallinen sopiminen on kuu-

ma peruna tällä hetkellä, kun 

lukee eri tahojen kannanottoja 

asiaan. Ei niin vaikeaa sairautta 

näytä edes olevan, ettei paikal-

linen sopiminen voisi toimia pa-

rantavana lääkkeenä.

Oikeistopoliitikkojen ja elin-

keinoelämän mukaan paikalli-

nen sopiminen on ratkaisu, jolla 

työllisyys lähtee kasvuun. Suo-

men Yrittäjien näkemyksen mu-

kaan sopimisen laajentaminen 

järjestäytymättömiin yrityksiin 

toisi jopa 15 000 uutta työpaik-

kaa. Mihinkähän tieteelliseen 

näyttöön näkemys mahtaa pe-

rustua? 

Teollisuuden palkansaajat 

ry:n helmikuussa 2021 julkai-

seman analyysin mukaan väi-

te työllisyystilanteen parantu-

misesta ei perustu tieteelliseen 

näyttöön. Myös valtiovarainmi-

nisteriön on ollut vaikea laskea 

paikallisen sopimisen työllisyyt-

tä edistäviä vaikutuksia.

Paikallisen sopimisen käsitet-

tä käytetään yleisesti, ja jo pel-

kästään siksi sillä tarkoitetaan 

hyvin erilaisia asioita. Osa pu-

huu työpaikoilla tai yrityksissä 

sovittavista työehdoista ja osa 

työehtosopimusten määrittele-

mistä paikallisesti neuvotelta-

vista yksityiskohdista.

Nykyiset työehtosopimuk-

set sallivat sopia paikallisesti jo 

monista asioista. Eri asia sitten 

on, osataanko työpaikoilla so-

pia aidosti vai ei. Pakottaminen 

kun ei taida olla ihan sitä, mitä 

paikallisella sopimisella tarkoi-

tetaan. Ainakin toivon niin.

SUUNNITELMALLISESTI 

KOHTI RATKAISUA 

METSÄTEOLLISUUDESSA

Metsäteollisuus ry ilmoitti viime 

lokakuussa luopuvansa työehto-

sopimustoiminnasta kokonaan 

muuttamalla jopa sääntöjään ja 

siirtyvänsä jatkossa paikallisesti 

sovittaviin työehtoihin alan yri-

tyksissä. Jo viime syksystä alka-

en olemme alkaneet suunnitel-

mallisesti valmistautua metsä-

teollisuudessa työskentelevien 

jäsentemme kanssa yrityskoh-

PAIKALLINEN SOPIMINEN 
– KAIKEN PARANTAVA IHMELÄÄKE?
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Mahalasku, pannukakku, läs-

sähdys, kiville karahtami-

nen. Näin kommentoitiin, kun työ-

markkinaosapuolista koostuva pai-

kallisen sopimisen työryhmä julkaisi 

maaliskuun alussa muistion syksyl-

lä 2019 alkaneesta työstään. Min-

käänlaista esitystä työryhmä ei pai-

kallisen sopimisen laajentamiseksi 

pystynyt yksimielisesti sorvaamaan. 

Siksi se laati muistion ja esitti työl-

leen jatkoaikaa. 

Paikallista sopimista käsitellään 

viimeistään hallituksen puolivälirii-

hessä huhtikuussa.

Yhteisen esityksen syntyminen 

tyssäsi siihen, että työnantajapuoli 

halusi heikentää luottamusmiehen 

asemaa ja sitä kautta työntekijän 

turvaa ja laajentaa sopimisen järjes-

täytymättömään kenttään. 

SAK:n neuvottelijana työryhmäs-

sä ollut työehtoasiantuntija Karolii-

na Huovila kummeksuu, että työn-

antajat haluavat vaikuttaa siihen, 

kuka edustaa työntekijöitä paikalli-

sessa sopimisessa.

– Ilman edustajaa sopiminen on 

joka tapauksessa useimmissa tapa-

uksissa mahdotonta, hän korostaa.  

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Elo-

ranta muistuttaa, että palkansaaji-

en keskusjärjestö on ollut koko ajan 

valmis kehittämään paikallista so-

pimista työehtosopimusten kautta. 

Luottamusmiehen kautta tapahtuva 

sopiminen on osoittautunut toimi-

vaksi järjestelmäksi.

– Luottamusmiehen valintaoikeu-

den tulee olla selvä myös järjestäy-

tymättömien työnantajien työpaikoil-

la, hän sanoo.

TES-OSAPUOLET YHDESSÄ 

TES-LÄHTÖISYYDEN PUOLESTA

Loistava esimerkki työehtosopimuk-

sen kautta tapahtuvasta paikallises-

ta sopimisesta on Sähköliiton ener-

gia-ICT-verkostoalan työehtosopi-

mus, joka sisältää runsaasti mah-

dollisuuksia sopia asioista tessistä 

poikkeavasti. Tessissä on jopa oma 

lukunsa paikallisesta sopimisesta.

Alkuvuodesta työehtosopimuksen 

kaksi osapuolta, työntekijöiden Säh-

köliitto ja työnantajien Energiateolli-

suus ry julkaisivat yhdessä kannan-

oton paikallisen sopimisen käytän-

nöistään. Sen kirjoittivat puheen-

johtaja Sauli Väntti ja johtaja Kari 

Laaksonen.

– Alallamme parhaat edellytyk-

set paikalliselle sopimiselle on si-

sällytetty työehtosopimukseen. Työ-

lainsäädäntö ja työehtosopimus ei-

vät estä paikallista sopimista, päin-

vastoin. On alakohtaisen harkinnan 

varassa, voiko malliamme soveltaa 

myös muualla. Omalla alallamme 

käytäntö ainakin toimii, he päättivät 

kannanottonsa.

SELVITYSHENKILÖT: 

MAHDOLLISUUDET 

VAJAAKÄYTÖLLÄ

Alkuvuoden aikana paikallisesta so-

pimisesta on ilmestynyt muitakin 

selvityksiä, raportteja ja kannanotto-

ja. Juuri ennen paikallisen sopimi-

sen työryhmän muistiota valmistui 

työministerin nimittämien kahden 

selvityshenkilön selvitys paikallisen 

sopimisen nykytilasta ja sitä edistä-

vistä toimenpiteistä.

Varatuomari Jukka Ahtelan ja yh-

teistoiminta-asiamies Joel Salmisen 

työn keskeinen päätelmä oli, että 

työnantajaliittoihin kuuluvissa yri-

tyksissä on parhaat mahdollisuudet 

edistää paikallista sopimista. Selvi-

tyksen mukaan olemassa olevia so-

pimismahdollisuuksia ei hyödynnetä 

täysimääräisesti.

Selvityshenkilöt esittivät jatkotoi-

miksi muun muassa sitä, että sopi-

mismahdollisuuksia edistetään työ-

ehtosopimuksissa ja osapuolia kou-

lutetaan neuvottelu- ja sopimisasi-

oissa.

Miksi työryhmiä ja selvityshenki-

löitä sitten on perustettu ja nimitet-

ty? Paikallisen sopimisen kehittämi-

nen ja edistäminen on kirjattu halli-

tusohjelmaan:

Hallituksen tavoitteena on lisätä 

paikallista sopimista osapuolten kes-

kinäiseen luottamukseen perustu-

en. Paikallista sopimista kehitetään 

huolehtimalla henkilöstön riittävästä 

tiedonsaannista ja vaikutusmahdol-

lisuuksista, mikä on avainasemassa 

sopimisen vaatiman luottamuksen il-

mapiirin luomisessa.

Paikallista sopimista edistetään 

PAIKALLINEN SOPIMINEN ALKUVUODEN PUHEENAIHEENA

EI TULLUT ESITYSTÄ, TULI MUISTIO, 
SELVITYS, RAPORTTI JA ANALYYSI

työ- ja virkaehtosopimusjärjestel-

män kautta tavoitteena joustavuu-

den ja turvan tasapainoinen yhdis-

täminen sekä työllisyyden ja kilpai-

lukyvyn kehittäminen, hallitusohjel-

massa lukee.

TP: VAIN YKSI 

MYYTTI PITI PAIKKANSA

Keskusteluun ovat ottaneet kantaa 

myös Teollisuuden palkansaajat ry 

ja viimeisimpänä vientiteollisuuden 

työnantajaliitot. 

Teollisuuden palkansaajat, jon-

ka jäsen Sähköliittokin on, julkai-

si kolmen työelämän ja -markkinoi-

den tutkijan analyysin paikallista so-

pimista koskevista väittämistä. Nel-

jästä väittämästä kolmeen he eivät 

löytäneet tieteellistä näyttöä. Paik-

kansa piti ainoastaan väite, että pai-

kallinen sopiminen lisäisi työnan-

tajan valtaa paikallistasolla. Tämän 

nähtiin toteutuvan lyhyellä aikavälil-

lä ja vaativan pidemmällä aikavälil-

lä työntekijöiden edustuksen lisää-

mistä.

Tieteellistä näyttöä eivät saaneet 

väittämät työmarkkinoiden jäykkyy-

destä eivätkä paikallisen sopimisen 

työllisyyttä ja tuottavuutta kasvatta-

vasta vaikutuksesta.

Teollisuuden palkansaajien halli-

tuksen puheenjohtaja Juri Aaltonen 

peräsikin analyysin ilmestyessä, että 

työnantajien tulee kertoa, miksi he 

haluavat lisätä paikallista sopimista 

ja mitä sillä tavoitellaan, koska ylei-

sesti käytetyt perustelut ovat vailla 

tieteellistä näyttöä.

VIENTILIITTOJENKIN 

TULILINJALLA 

LUOTTAMUSMIESJÄRJESTELMÄ

Vientiteollisuuden työnantajaliit-

tojen raportissa toistuvat hallitus-

ohjelmassakin mainittu luottamus 

sekä lisäksi avoimuus, vuorovaiku-

tus ja yhteinen hyvä. Asialla ovat 

Kemianteollisuus ry, Metsäteolli-

suus ry ja Teknologiateollisuus ry, 

joista keskimmäinen ilmoitti viime 

vuoden lopulla irtaantuvansa työeh-

tosopimustoiminnasta ja sopivansa 

jatkossa työehdoista yritystasolla.

Raportti perustuu jäsenyritysten 

keskuudessa tehtyyn kyselyyn. Vas-

taajat kritisoivat työehtosopimusten 

yleiskorotuksia ja palkankorotuk-

sia koskevia ns. perälautamääräyk-

siä siitä, että ne luovat vääriä odo-

tuksia ja vaikeuttavat yrityskohtai-

sen kannustavan palkkauksen to-

teutumista. Raportin tekijän mu-

kaan vastaajilla ei ollut pyrkimystä 

alentaa palkkoja.

Tämäkin raportti esittää luotta-

musmiesjärjestelmän heikentämis-

tä ja sopimisen laajentamista jär-

jestäytymättömiin yrityksiin. SAK:n 

hallituksen varapuheenjohtaja Kat-

ja Syvärinen kysyykin blogissaan 

osuvasti, eikö juuri paikallisen so-

pimisen mahdollisuus houkuttai-

si järjestäytymättömiä järjestäyty-

mään. n

Paikallisesta sopimisesta on esimerkiksi Sähköliiton energia-ICT-verkostoalan työehtosopimuksessa oma lukunsa. Sopimuksen löydät osoitteesta 

sahkoliitto.fi > Työehtosopimukset

 TEKSTI :  MINNA JÄRVENPÄÄ
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Helmikuun loppuun mennessä ta-

paturma-asiain korvauslautakunta 

on katsonut, että 208 sen saamas-

sa lausuntopyynnössä on ollut kyse 

ammattitautina pidettävästä koro-

natartunnasta. 

Kaikkiaan lautakunta on käsi-

tellyt helmikuun loppuun mennes-

sä 251 korona-altistuksesta tehtyä 

lausuntopyyntöä.

Iso enemmistö lausuntopyyn-

nöistä on koskenut terveydenhuol-

toalan työntekijöitä, mutta yhtä 

lailla sähköalan ammattilaisen saa-

ma tartunta voidaan katsoa am-

mattitaudiksi ja sellaisena vakuu-

tuksesta korvattavaksi.

Edellytys on, että koronatartun-

ta on tullut työnteon yhteydessä, 

työntekopaikan alueella, työhön 

liittyvässä koulutuksessa tai työ-

tehtävästä johtuvan matkustami-

sen aikana, ei kuitenkaan matkalla 

kotoa töihin tai töistä kotiin.

Pelkän altistumisen perusteella ei 

ole mahdollista saada korvauksia, 

vaan edellytykset ovat:

• työntekijällä on diagnosoitu ko-

ronaviruksen aiheuttama tauti

• paikalla on ollut koronavirusposi-

tiivisia, joiden kanssa työntekijä 

on ollut läheisissä tekemisissä

• altistumisen ja oireiden ilmaan-

tumisen välinen aika sopii ko-

ronaviruksen itämisaikaan

• työntekijän lähipiirissä ei ole 

muuta todennäköistä tartunta-

lähdettä

Jos edellytykset täyttyvät, työnan-

tajan tulee tehdä ilmoitus vakuu-

tusyhtiölle. Mukaan tarvitaan lää-

kärintodistukset ja tartuntatauti-

lääkärin lausunnot. Korona ammat-

titautina tarkoittaa, että sairaus on 

aiheutunut biologisesta tekijästä, 

jolloin kulut korvataan lakisäätei-

sestä työtapaturma- ja ammattitau-

tivakuutuksesta.

Vakuutusyhtiöt esittävät saamis-

taan ilmoituksista lausuntopyyn-

nön tapaturma-asiain korvauslauta-

kunnalle. Mikäli lautakunta katsoo 

tapauksen ammattitaudiksi, työn-

tekijällä on oikeus saada korvauk-

sia aiheutuneista kuluista. n

Sähköliitto ei ole saanut kaikkia vii-

me vuonna pidettyjen luottamus-

miesvaalien luottamusmiesilmoi-

tuksia. On luottamusmiehen vas-

tuulla, että valintaan liittyvissä jär-

jestelyissä ja vahvistamisessa nou-

datetaan liiton luottamusmiesvaa-

liohjeita! 

Vaalit tulee järjestää parillisen 

vuoden syksyllä, ja valinnasta tulee 

ilmoittaa Sähköliittoon, vaikka kak-

si vuotta aikaisemmin valittu luot-

tamusmies jatkaisi tehtävässään.

Luottamusmiesvaalit ja -ilmoitus 

pähkinänkuoressa:

• Järjestäkää työpaikallanne ehdo-

kasasettelu. Tästä vastaa työhuo-

nekunta.

• Jos ehdokkaita on vain yksi, hä-

net voidaan yksimielisesti valita 

luottamusmieheksi.

• Jos ehdokkaita on useampia, va-

litkaa vaalitoimikunta, jonka teh-

tävänä on järjestää vaalit.

• Järjestäkää vaalit liiton ohjeiden 

mukaisesti ja vahvistakaa valinta 

työpaikalla.

• Lähettäkää luottamusmiesilmoi-

tus ammattiosaston vahvistetta-

vaksi.

• Valinnan vahvistamisen jälkeen 

luottamusmies toimittaa luot-

tamusmiesilmoituksen kopion 

työnantajalle ja työnantajan kuit-

tauksen jälkeen Sähköliittoon.

Luottamusmiesvaaliohjeiden nou-

dattaminen on kaikkien etu. Sähkö-

liitto tarvitsee luottamusmiesilmoi-

tukset, jotta saamme rekisterimme 

ajan tasalle. Valittu luottamusmies 

puolestaan pääsee heti luottamus-

tehtävänsä hoitamisen kannalta tär-

keiden liiton postitusten piiriin.

Erityisen tärkeäksi luottamus-

miesvaaliohjeiden noudattaminen 

tulee erilaisissa työpaikan ongel-

matilanteissa: valitulla henkilöllä 

on silloin yksiselitteiset valtuudet 

edustaa työntekijöitä.

Toimintaohjeet löydät: sahko-

liitto.fi > Lomakkeet > Sähköliitto 

luottamusmiesvaaliohje

Työehtosopimusosapuolet Sähkö-

liitto, Sähkötekniset työnantajat 

STTA ry ja Palvelualojen työnanta-

jat Palta ry ovat hyväksyneet säh-

köistys- ja sähköasennusalan kor-

vauskeskituntiansion korotuspro-

sentiksi 1,6. Se koskee lomanmää-

räytymisvuotta 2021–2022.

Maaliskuun lopussa päättyneen 

lomanmääräytymisvuoden ajal-

ta työntekijälle määritellään vuo-

silomakeskituntiansio, jonka pe-

rusteella kertyneiden lomapäivien 

palkat määritellään. Samaa vuosi-

lomakeskituntiansiota korotetaan 

sovitulla korotusprosentilla, jotta 

työntekijälle saadaan määriteltyä 

korvauskeskituntiansio.

Korvauskeskituntiansiota käyte-

tään koko seuraavan lomanmääräy-

tymisvuoden ajan niissä suorituk-

sissa, joista työehtosopimus erik-

seen määrää: esimerkiksi arkipyhä-

korvauksissa, sairausajan palkoissa 

ja työajanlyhennyskorvauksissa.

Uutta korvauskeskituntiansiota 

aletaan käyttää 1. huhtikuuta tai 

lähinnä tätä ennen alkavan palkan-

maksukauden alusta lukien. n

Kolmikantainen työttömyysturvan 

kehittämistyöryhmä on saanut ra-

porttinsa valmiiksi 15 kertaa ko-

koonnuttuaan. 

Työryhmä päätyi esittämään 

työttömyyspäivärahan työssäoloeh-

don tuloperusteisuutta, jolloin viik-

kokohtaisesta tarkastelusta siirryt-

täisiin tulojen tarkasteluun. Esi-

tys ei kuitenkaan ollut yksimieli-

nen. Työttömyyspäivärahan porras-

taminen jakoi niin ikään työryh-

mää. Muun muassa työryhmässä 

edustettuna ollut SAK torjuu por-

rastamisen. Yhtä mieltä oltiin sen 

sijaan siitä, ettei työttömyysturvaa 

voi sitoa suhdanteisiin.

Työssäoloehdon muuttamista tu-

loperusteiseksi kannattaessaan 

SAK tähdentää, ettei uudistuksen 

tavoite saa olla työttömyysturvame-

noista säästäminen vaan työmark-

kinoiden muutoksiin vastaaminen 

ja työttömyysturvan ja sen maksa-

misen selkeyttäminen.

SAK jätti raporttiin täydentä-

vän lausuman, joka painottaa lo-

mautettujen osaamisen kehittämis-

tä ja torjuu työttömyyspäivärahan 

enimmäiskeston porrastaminen.

SAK:n mielestä työttömyysjakso-

ja voidaan kestävästi lyhentää pa-

nostamalla työttömien palveluihin 

ja osaamiseen ja sitä kautta heidän 

mahdollisuuksiinsa työllistyä nope-

ammin. Hallituksen olisi nyt kään-

nettävä katse työllisyystoimissaan 

myös muihin kuin sosiaaliturvan 

leikkauksiin; onhan se päättänyt jo 

muun muassa työttömyysturvan li-

säpäivien lopettamisesta. 

SAK ehdottaakin työvoimakou-

lutuksen määrän lisäämistä ja kou-

lutukseen osallistuville maksetta-

van työttömyysturvan korotusosan 

muuttamista 250 euron suuruisek-

si tueksi.

Sosiaali- ja terveysministeriön  

asettamaan työryhmään kuului 

edustus jokaisesta palkansaaja-

keskusjärjestöstä, kolmesta minis-

teriöstä, Työllisyysrahastosta sekä 

työnantajien Elinkeinoelämän kes-

kusliitto EK:sta, Kuntatyönantajis-

ta ja Suomen Yrittäjistä. n

TYÖLLISYYDEN EDISTÄMISEN MINIS-

TERITYÖRYHMÄ

• aloitti työnsä kesällä 2019

• tehtävänä ohjata hallitusohjelman to-

teuttamista

• kolmikantaisia alatyöryhmiä alun pe-

rin seitsemän, elokuusta 2020 lähti-

en neljä

• nykyinen puheenjohtaja työministeri 

Tuula Haatainen, jäseninä kuusi muu-

ta ministeriä

PAIKALLISEN SOPIMISEN TYÖRYHMÄ

• yksi ministerityöryhmän seitsemästä, 

sittemmin neljästä alatyöryhmästä

• tehtävänä selvittää paikallisen sopimi-

sen laajentamisen edellytyksiä

• nykyinen puheenjohtaja valtiosihtee-

ri Ville Kopra

• SAK:n nykyisenä edustajana työehto-

asiantuntija Karoliina Huovila

SELVITYSHENKILÖT

• työministerin nimittämät varatuoma-

ri Jukka Ahtela ja yhteistoiminta-asia-

mies Joel Salminen

• tekivät selvityksen paikallisen sopimi-

sen nykytilasta ja sitä edistävistä toi-

menpiteistä

• totesivat, että olemassa olevia paikalli-

sen sopimisen mahdollisuuksia ei hyö-

dynnetä täysimääräisesti

• totesivat myös, että parhaat paikalli-

sen sopimisen edistämismahdollisuu-

det ovat työnantajaliittoihin kuuluvis-

sa yrityksissä

EDISTYS-ANALYYSI

• Teollisuuden palkansaajat ry:n julkaise-

ma työelämän ja työmarkkinoiden tut-

kijoiden Paul Jonker-Hoffrénin, Mark-

ku Sippolan ja Satu Ojalan tekemä 

analyysi, jonka nimi on Irti keskitetys-

tä, kohti paikallista? Neljä myyttiä pai-

kallisesta sopimisesta

• kirjoittajat eivät löytäneet tieteellistä 

näyttöä sille, että työmarkkinat olisivat 

jäykät tai että paikallinen sopiminen 

lisäisi työllisyyttä ja tuottavuutta

• analyysin mukaan paikallinen sopimi-

nen lisäisi lyhyellä aikavälillä työnan-

tajan valtaa ja pidemmällä aikavälillä 

vaatisi lisäämään työntekijöiden puut-

teellista edustusta

PAIKALLINEN SOPIMINEN VIENTI- 

TEOLLISUUDESSA 2021 -RAPORTTI

• teettäjinä Kemianteollisuus ry, Metsä-

teollisuus ry ja Teknologiateollisuus ry

• kyselyyn osallistuneiden yritysten vas-

tausten analysoijana ja raportin kirjoit-

tajana varatuomari Risto Alanko

• yritykset kritisoivat yleiskorotuksia ja 

perälautamääräyksiä siitä, että ne vai-

keuttavat ”yrityskohtaisen kannustavan 

palkkauksen toteutumista”

• vastaajat halusivat luottamusmiehen 

valintaan osallistumisen järjestäytymi-

sestä riippumattomaksi ja järjestäyty-

mättömille yrityksille mahdollisuuden 

sopia paikallisesti 

PAIKALLINEN SOPIMINEN ALKUVUODEN PUHEENAIHEENA

EI TULLUT ESITYSTÄ, TULI MUISTIO, 
SELVITYS, RAPORTTI JA ANALYYSI

KUKA TAI MIKÄ 
TEKI MITÄ?

TARTTUIKO KORONA TÖISSÄ? 
SILLOIN KYSE ON AMMATTITAUDISTA

UNOHTUIVATKO LUOTTAMUSMIESVAALIT JA -ILMOITUS? NYT ASIA KUNTOON!

SAK: TURVAN LEIKKAAMINEN EI VOI OLLA AINUT TYÖLLISYYSTOIMI

KORVAUSKESKITUNTIANSION KOROTUSPROSENTIKSI 1,6

Koronavirus katsotaan joissakin tapauksissa biologisesta tekijästä 

aiheutuvaksi ammattitaudiksi.
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”VALTA ON TAVALLISTEN 
IHMISTEN KÄSISSÄ”

ALEXEY OBOROCHAN, SDP, Mikkeli

Alexey Oborochan on ensimmäistä 

kertaa ehdolla kuntavaaleissa. Hän 

luottaa vankasti kuntalaisten vaikut-

tamismahdollisuuksiin.

– Suomessa vallitsee demokratia 

ja valta on tavallisten ihmisten kä-

sissä, kun he vain kiinnostuvat vaa-

leista ja politiikasta ja ovat aktiivisia. 

Poliitikot toimivat sitä vastuullisem-

min, mitä enemmän ihmiset seuraa-

vat heitä ja heidän tekemisiään.

– Kuntalaiset voivat vaikuttaa 

omaan ja lastensa tulevaisuuteen ää-

nestämällä ja tarkkailemalla valtuus-

toon valittavien työtä, ottamalla esi-

merkiksi selvää, miten budjettivarat 

käytetään. Valitettavasti monet tyyty-

vät vain huutelemaan verkossa kom-

menttejaan.

Kuntavaaliehdokkaaksi hän kertoo 

lähteneensä, koska arvostaa yhteisen 

hyvän eteen tehtävää työtä ja haluaa 

olla siinä mukana.

Vaaliteemoikseen mikkeliläinen 

sähköasentaja nostaa erityisesti nuor-

ten harrastukset. Aihepiiri on mie-

helle luonteva, sillä hän itse on aina 

harrastanut liikuntaa ja hänen kaksi 

lastaankin paitsi liikkuvat, harrasta-

vat myös musiikkia.

– Jokaisella lapsella tulisi olla 

mahdollisuus harrastaa jotakin itsel-

leen mieleistä lajia ja jäädä koulun 

jälkeen koulun tiloihin eri harrastus-

kerhoihin. Meillä Mikkelissä on me-

nossa tähän tähtäävä maksuton ko-

keilu, joka kattaa lapset ja nuoret 

ekaluokkalaisista yhdeksäsluokkalai-

siin. Eri harrastuksien kokeileminen 

on lapselle ja nuorelle ensiarvoisen 

tärkeää. Sen jälkeen voi sitten päät-

tää, haluaako jatkaa ja esimerkiksi 

urheilussa kilpavalmennukseen.

Alexey työskentelee sähköasenta-

jana Etelä-Savon Energia Oy:n tytär-

yhtiössä ESE-Tekniikka Oy:ssä. Yhtiö 

sekä rakentaa että huoltaa verkkoja.

– Olen mukana turvaamassa läm-

mön ja valon kaupunkilaisille. ESEä 

ei tule myydä eikä antaa muiden kä-

siin. Haluan palvella kotikaupunkiani 

jatkossakin itsenäisessä yhtiössä. n

 TEKSTI :  MINNA JÄRVENPÄÄ

VAALIEN SIIRRON POSITIIVINEN YLLÄTYS:

PARISATAA SÄHKÖLIITTOLAISTA 
LISÄÄ UURNILLE
Päätös siirtää vaaleja huhtikuun 

18. päivästä kesäkuun 13:nteen ko-

ronavirustilanteen takia vaikuttaa 

moneen. Merkittävä muutos on se, 

että äänioikeutettujen määrä kas-

vaa.

Kuntavaaleissa äänioikeus on vii-

meistään vaalipäivänä 18 vuotta 

täyttävillä, joilla on kotikunta Suo-

messa. Muiden kuin EU-valtioiden, 

Islannin ja Norjan kansalaisia kos-

kevat muutamat ajalliset kunnassa 

koskevat lisärajoitteet.

Joka tapauksessa yli kaksisataa 

Sähköliiton jäsentä enemmän saa 

nyt ilmoituksen äänioikeudesta ver-

rattuna siihen tilanteeseen, että 

vaalit olisi pidetty alkuperäisessä 

aikataulussa.

Kaikkiaan äänioikeutettuja on 

noin 4,5 miljoonaa. n

7 X 
SÄHKÖLIITTOLAINEN EHDOKAS

Pyysimme muutamia sähköliittolaisia kuntavaaliehdokkaita 
kehumaan kotikuntaansa hyvin hoidetuista tehtävistä sekä 

esittämään, missä on parannettavaa ja mihin he itse tahtoisivat 
päättäjinä tarttua. Tämä ehdokaskattaus on satunnaisotanta; 

sähköliittolaisia on ehdolla paljon enemmän. Neljä vuotta 
sittenkin heitä tuli tietoomme nelisenkymmentä.

Kuntavaalien siirtyminen melkein 

kahdella kuukaudella merkitsee 

myös sitä, että Sähköliiton vaalitu-

en hakuaika jatkuu 30. kesäkuu-

ta saakka.

Sähköliittolainen kuntavaaliehdo-

kas voi saada vaalitukea enintään 

200 euroa tositteita vastaan.

Tee vapaamuotoinen hakemus ja 

siihen lyhyt selvitys kulujen laadus-

ta, skannaa tai kuvaa tositteet älä-

kä unohda tilinumeroa. Lähetä ne 

kaikki sähköisesti järjestöasiantun-

tija Kaisa Järvensivulle kaisa.jarven-

sivu@sahkoliitto.fi tai postitse osoit-

teella Sähköalojen ammattiliitto ry, 

Kaisa Järvensivu, PL 747, 33101 

Tampere.

Tositteiden pitää koskea selväs-

ti todennettavaa kulua, kuten mai-

noksen painatuslaskua, laskua leh-

ti-ilmoituksesta tai muuta vastaa-

vaa kulua, josta on virallinen tosite. 

Liitto ei maksa esimerkiksi itse teh-

tyä matkalaskua.

Jos saapuneiden hakemusten 

määrä ylittää tukeen varatun 8 500 

euroa, summa jaetaan suhteellises-

ti hakijoiden kesken. Hakemukse-

si loppusumma voi ylittää 200 eu-

ron enimmäissumman, mutta liit-

to maksaa tukea maksimissaan 200 

euroa. Jos hakemuksesi loppusum-

ma jää alle 200 euron, sinulle mak-

setaan toimittamiesi tositteiden 

mukainen summa. n

KUNTAVAALIEN UUSI AIKATAULU
9.3. ehdokashakemukset tuli jättää, mutta niitä voi täydentää 4.5. saakka 

23.4. äänioikeusrekisterin tiedot poimitaan; 
äänioikeutettujen määrä kasvaa, sillä aikaisempi poimintapäivä oli 3.3.

4.5. loputkin ehdokashakemukset tulee jättää • 14.5. ehdokasasettelu vahvistetaan
26.5.–8.6. kotimaan ennakkoäänestys • 2.–5.6. ennakkoäänestys ulkomailla

13.6. VAALIPÄIVÄ
16.6. vaalien tulokset vahvistetaan • 1.8. uudet valtuustot aloittavat työnsä

SÄHKÖLIITON VAALITUEN HAKUAIKAA JATKETTU

”KUNNILLE EDELLYTYKSET 
HOITAA TEHTÄVÄNSÄ”

JANNE HEIKKINEN, Vas., Kajaani

Jo kolmas kerta kuntavaaliehdokkaa-

na, kiitos alun perin mukaan houku-

telleen ammattiosastokollega Antero 

Kyllösen. Ja onhan siitä kaikkea Jan-

ne Heikkiselle koitunutkin: varaval-

tuutetun paikkaa ja jäsenyyttä kau-

pungin liikunta- ja kulttuuriasioiden 

neuvostossa.

– Se palkitsee, kun kaupunkilai-

set kiittävät tehtyjä päätöksiä. Koko-

uksissa toisinaan turhauttaa, jos val-

tuutettu pitää puheen pelkästä pu-

humisen ilosta, ottamatta kantaa tai 

esittämättä mitään. Turhautumisen 

paikka on myös silloin, kun vain peri-

aatteesta vastustetaan hanketta, jota 

toinen puolue esittää.

Kajaani saa Jannelta kiitosta nii-

den asioiden hoitamisesta, jotka ovat 

häntä itseäänkin lähellä.

– Liikunta ja urheilu meillä on 

otettu hyvin huomioon. On rakennet-

tu uima- ja jäähalli ja kehitetty ulko-

liikuntapaikkoja. Viime kesänä saa-

tiin ulkokuntosali ja hiihtolatujen 

pohjia on parannettu. Tehtävää var-

masti löytyy siinä, miten Kajaanis-

ta tehtäisiin kajaanilaisille ja tänne 

muuttaville niin viihtyisä, että tänne 

haluttaisiin jäädä pysyvästi.

Sähköasentajana ja pääluottamus-

miehenä toimivan ehdokkaan mieles-

tä kunnille on sälytetty liikaakin teh-

täviä. Määrä olisi sopiva, jos ne kun-

nat saisivat tosiasialliset edellytykset 

suoriutua tehtävistään.

Oman vaalityönsä Janne aikoo teh-

dä pitkälti sähköisesti. Muutamiin 

vaalikoneisiin on aikeissa vastata, ja 

lisäksi sosiaalinen media saa toimia 

mainosalustana.

– Kuntavaalit ovat kuntalaisen 

kannalta tärkeimmät vaalit. Kunta-

päättäjät päättävät juuri jokaista kos-

kevista asioista. Sähköliittolaisille 

nämä ovat toiseksi tärkeimmät vaalit 

heti liiton ja kassan edustajiston vaa-

lien jälkeen, hän veistelee.

Itse Janne äänestäisi ammattiyh-

distysliikkeen aktiivista toimijaa, jos 

ei olisi itse ehdolla. Tuota kuvausta 

hän vastaa itsekin. n
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”MERIKAUPUNGIN MAINEESTA 
KAIKKI IRTI”

PASI VIRTANEN, PS, Kotka

Isot linjat päättää eduskunta, yksi- 

tyiskohdat hiotaan kuntatasolla. 

Näin työnjaon näkee Pasi Virtanen, 

joka on ensimmäistä kertaa ehdolla 

kuntavaaleissa.

– Varsinaisesta ehdokkaaksi hou-

kuttelusta ei voi puhua. Ihan omasta 

halustani ja mielenkiinnostani ajat-

telin lähteä kokeilemaan, josko pää-

sisin vaikuttamaan ihmisten elä-

mään päivittäin vaikuttaviin ratkai-

suihin.

– Kuntavaaleissa äänestämällä 

kuntalaisella on edes pieni toivo sii-

tä, että pystyy vaikuttamaan lähiym-

päristönsä asioihin, hän kannustaa 

kaikkia käyttämään äänioikeuttaan.

Kotikaupungissaan Kotkassa 

Pasi näkee kehitettävää ainakin sii-

nä, mitä tulee kaupungin sijainnin 

ja imagon hyödyntämiseen. Meri- ja 

matkailukaupungin mainetta on va-

raa kiillottaa.

– Esimerkiksi kesäinen saaristo-

matkailumme on tällä hetkellä oike-

astaan vain kahden yrittäjän varas-

sa. Enemmänkin saaria olisi otetta-

vissa matkailukäyttöön, mutta yhtey-

det niihin ovat joko huonot tai sitten 

aivan olemattomat.

Hän soisi päättäjien myös kiinnit-

tävän Kotkan julkiseen liikenteeseen 

enemmän huomiota. Toimivampi lii-

kenne helpottaisi vanhuksien asioin-

tia, mutta myös koululaisten ja työs-

säkäyvien arkea. Ehdokas korostaa, 

että kaupungissa on paljon hyvää, 

mutta nämä ovat kokemuksen kaut-

ta syntyneitä havaintoja parannuksia 

kaipaavista palveluista.

Ennen kuin tieto vaalien siirtämi-

sestä ehti tulla, instrumenttiasenta-

jana parhaillaan työskentelevä ehdo-

kas toivoi, että vaalit saataisiin jär-

jestettyä suunnitellusti. Siirtämisen 

vaikutuksia lopputulokseen hän ei 

osannut arvailla.

Kampanjoinnissaan Pasi aikoo pi-

täytyä perinteisissä keinoissa ja jät-

tää sosiaalisen median sen parem-

min hallitseville.

– Täytyy tavoittaa kaikki kaverit ja 

heidän kaverinsa ja kertoa, mikä nu-

mero kannattaa piirtää äänestyslip-

puun ja miksi. Korona-aika tietysti 

vähän hankaloittaa tapaamisia. n

”ASENTAJAT VAIKUTTAMAAN 
RAKENTAMISEEN”

JYRKI TAPPEr, SDP, Jyväskylä

Jyväskylän Sähköalantyöntekijät ry:n 

aktiivilla Jyrki Tapperilla on taka-

naan monet Sähköliiton ja Sähkö-

alojen työttömyyskassan edustajis-

ton vaalit sekä yhdet kuntavaalitkin.

 – Olin kuntavaaliehdokkaana 

kahdeksan vuotta sitten, mutta saa-

mani äänet eivät riittäneet läpime-

noon. Otin aloitteen omiin käsiini ja 

asetuin nyt ehdolle, kun kaveri lu-

pasi äänestää minua. Vaalityötä aion 

tehdä puhumalla ihmisille ja jaka-

malla mainoksia.

 Työ oman osaston eteen ei kui-

tenkaan tyssää vaalien ajaksikaan: 

samaan aikaan hän aikoo tehdä työ-

tä Keski-Suomen osastojen yhdis-

tymisen eteen ja edistää järjestäjä-

koulutusta kuluvan vuoden aikana.

 Jos Jyrki ei olisi itse ehdokkaa-

na, hän äänestäisi todennäköises-

ti samaan ammattiosastoon kuulu-

vaa aktiivisuutensa osoittanutta eh-

dokasta. Hän on sitä mieltä, että 

sähköalan ammattilaisten on pidet-

tävä yhtä.

 – Meidän asennuspuolen väen 

kannattaisi olla kuntapäättäjissä 

mukana vaikuttamassa kotikuntam-

me rakentamisasioihin. 

 Kotikuntaansa urheilumies kiit-

telee liikuntapaikkojen hyvästä hoi-

dosta. Latuverkostokin on pidetty is-

kussa. Peukkua saa myös Suomen 

liikuntapääkaupungiksi julistautu-

neen kotikaupungin massiivinen 

Hippos-hanke, joka moninkertaistaa 

liikuntapaikkojen ja -mahdollisuuk-

sien määrän. Hanke tuo sähköasen-

tajillekin töitä.

Parannettavaa sen sijaan olisi 

kaavoitusasioissa. Virheitä on tehty, 

mutta ne olisivat korjattavissa.

– Esimerkiksi meillä Tikkakos-

ken Tunnelinmäen asuinalueella on 

sumppu: jos olet rakentanut aivan 

alueen perälle, saat ajella pitkään 

hitailla teillä ennen kuin pääset liit-

tymään nopeammalle tielle. Työmat-

kaan tulee viivytystä, joka olisi jär-

kevällä kaavoituksella vältettävissä. 

Toiveikkaana hän odottaa, mitä 

tulevat ohikulkua parantavat liiken-

nejärjestelyt Nelostiellä tuovat tul-

lessaan. Moottoritie ainakin lisää 

turvallisuutta ja joutuisuutta. n

EHDOKAS, ILMOITTAUDU SAK:N GALLERIAAN!
SAK julkaisee huhtikuun alussa jäsenliittojensa kuntavaaliehdokasgallerian, josta kävijät voivat etsiä ehdokastaan kunnan, ammattiliiton tai puolueen perusteella. 

Ehdokkaana sinun kannattaa lisätä näkyvyyttäsi myös näin.

Täytä ilmoittautumistietosi sivuille, jolloin saat vahvistusviestin ja tietojesi päivityslinkin sähköpostiisi. 
Linkin kautta pääset lisäämään kuvasi ja ehdokasnumerosi galleriaan myöhemmin.

Ehdokasgalleriaan ilmoittautuminen: sak.fi/ajankohtaista/kuntavaalit/ilmoittaudu, sak.fi/sv/aktuellt/kommunalvalet/anmal-dig

”KUNTIEN ITSEMÄÄRÄÄMIS-
OIKEUS SÄILYTETTÄVÄ”

HENRI PERÄLAHTI, PS, Hyvinkää

Kuka onkaan parempi arkensa asian-

tuntija kuin kuntalainen itse? Hen-

ri Perälahti sanoo, että valtuutetuik-

si tarvitaan tavallisia ihmisiä: nai-

sia, miehiä, nuoria, varttuneempia, 

ihan tavallisia ihmisiä, arjen asian-

tuntijoita.

Hänet valittiin neljä vuotta sitten 

kotikaupunkinsa valtuustoon, ja nyt 

hän haluaa uusia paikkansa. Ehdok-

kaaksi ei enää tarvinnut kenenkään 

houkutella; 2017 mukaan sai  

puhuttua oma isä, joka on itse ollut 

pitkään mukana kunnallispolitiikassa.

– Palkitsevinta valtuutetulle on 

saada kuntalaisilta positiivista palau-

tetta. Turhauttavimpana olen pitänyt 

kunnallisten päätösprosessien hitaut-

ta, hän tiivistää valtuustokauden.

Henristä Hyvinkäällä asiat ovat 

pääpiirteissään hyvin. Aina on kuiten-

kin parannettavaa siinä, että turvalli-

suus ja hyvinvointi jakautuisivat kai-

kille kuntalaisille.

– Minusta kuntien päätäntäval-

taa on ulkoistettu jo liikaakin. Niillä 

on liian vähän sellaisia tehtäviä, joita 

koskevista asioista ne pääsevät myös 

itse päättämään. Kuntien tulee pystyä 

säilyttämään itsemääräämisoikeuten-

sa tulevaisuudessa.

Päätösvalta on sentään säilynyt 

monessa kuntalaisen arkeen vaikutta-

vassa asiassa, ja siksi valtuutettu ke-

hottaa äänioikeutettuja äänestämään. 

Vain sillä tavalla kuntalainen voi ot-

taa kantaa usein esille nostettuun 

kuntaveroon mutta myös varhaiskas-

vatuksen ja perusopetuksen järjestä-

miseen, kaavoitukseen ja maankäyt-

töön sekä kulttuuri- ja hyvinvointipal-

veluihin.

Verkostoasentajana työskentele-

vä ehdokas aikoo tehdä vaalityötä sat-

saamalla digitaalisiin kadunvarsimai-

noksiin ja sosiaaliseen mediaan. Si-

jansa itsensä ja näkemyksiensä tun-

netuksi tekemisessä on myös perin-

teisellä vaaliesitteiden jakamisella 

postilaatikoihin.

Mikäli kunnallispolitiikka ei olisi 

säilyttänyt imuaan eikä Henri olisi eh-

dolla, hän arvelisi äänestävänsä kal-

taistaan ehdokasta.

– Samanlainen arvomaailma ja nä-

kemykset painaisivat valinnassa. n

”KOTIKUNTANI ON 
HARRASTUSYSTÄVÄLLINEN”

HARRI HELLGREN, PS, Tuusula

Onko lapsesi koulutie turvallinen? 

Onko lähikoulu kohta enää toimin-

nassa? Mihin kunnassasi voisi raken-

taa liiketiloja tai asuntoja? Millaisia 

kunnallisia palveluja asuinalueellasi 

on? Mihin kotikuntasi käyttää verova-

roja, ja mihin niitä pitäisi käyttää? 

Harri Hellgren kehottaa äänestäjää 

muistamaan, että näihin konkreetti-

siin kysymyksiin voi vaikuttaa äänes-

tämällä kuntavaaleissa. Vain niin voi 

saada asioita tapahtumaan.

Kunnallinen päätöksenteko on hä-

nelle tuttua viime vaaleissa hellin-

neen varavaltuutetun paikan ansios-

ta. Viimeksi häntä piti kysellä, nyt oli 

automaattinen halu mukaan.

– Parasta työssä on, kun saa tär-

keäksi kokemansa asian sanottua ja 

ehkä sysättyä sitä eteenpäin. Voimat-

tomuuden tunnetta aiheuttaa se, että 

kunnassa asioiden eteneminen voi 

kestää vuosia.

Harri kiittelee kotikuntaansa sii-

tä, että esimerkiksi harrastuspaikko-

ja riittää ja ne on hoidettu hyvin. On 

lenkkipolkuja, frisbeeratoja, uima-

paikkoja ja urheilukeskuksia. Practi-

cal-ammuntaa harrastavana hän toi-

voisi kuntaan ampumarataa. 

– Julkisen liikenteemme takkuilu 

on saatava kuriin. Pienet koulut tu-

lisi yrittää pitää pystyssä ja varmis-

taa turvalliset tiet niihin. Liiketilojen 

vuokria pitäisi alentaa, että pienyrit-

täjät pärjäisivät, hän luettelee paran-

nuskohteita.

Itseään sosiaaliseksi ja liikunnal-

liseksi perusjampaksi kuvaileva säh-

köasentaja suunnittelee tekevänsä 

vaalityötä enimmäkseen sosiaalises-

sa mediassa, koska ajatuksissa ei ole 

satsata vaaleihin rahallisesti kovin 

paljon. Ihmisten ilmoille hän uskoo 

uskaltautuvansa sen verran kuin ko-

rona-aikana on turvallista.

– Vastailen myös eri tahojen vaa-

likoneisiin. Vaalikoneen kautta etsi-

sin omankin ehdokkaani, jos en olisi 

itse ehdolla. Ääneni saisi tavallinen 

suomalainen, jota kiinnostaa ihmis-

ten ja kunnan hyvinvointi sekä suo-

malaisuus. n

”PERUSPALVELUT 
YKKÖSEKSI”

ANSSI SALMINEN, Pro Lahti, Lahti

– Ei minua tarvinnut paljon mukaan 

houkutella. Kestämättömään tilan-

teeseen on pakko puuttua, ja vain 

ehdokkaaksi asettumalla voi vaikut-

taa, Anssi Salminen perustelee eh-

dokkuuttaan Pro Lahti -ryhmässä, 

joka ohjelmansa mukaan haluaa ra-

vistella kunnallispolitiikan rakenteita.

Lahden Sähköalantyöntekijät ry:n 

hallituksen jäsentä kuntapolitiikkaan 

motivoivat paitsi vaikuttamisen halu, 

myös turhautuminen.

– Päättäjien jahkaileminen, asi-

oiden pimittäminen, vastuun pakoi-

leminen ja siirtäminen sekä verova-

rojen väärinkäyttö turhauttavat. Vii-

meksi mainitusta yksi esimerkki on 

keskustan liikenne- ja liikkumissuun-

nitelma, joka häätää kaikki ajoneuvot 

ja sen takia kuristaa yritystoimintaa.

Kotikaupunki saa pisteet kulttuu-

ri- ja kirjastopalveluiden hoitami-

sesta. Kehityskohteista Anssi halu-

aisi tarttua varsinkin peruspalvelui-

den varmistamiseen sekä mielenter-

veys- ja päihdeongelmien ehkäisemi-

seen ennalta.

– Euroopan ympäristöpääkaupun-

ki 2021 -nimitykseen tai vain pieniä 

ryhmiä palveleviin hankkeisiin, kuten 

älypyörätiehen, keskittyminen vie re-

sursseja kaupungin perustehtäviltä. 

Kaupungin pitäisi pistää tehtävän-

sä tärkeysjärjestykseen. Mielenterve-

ys- ja päihdeongelmiin ei suhtauduta 

tarpeeksi vakavasti. Meillä on myös 

suurista kaupungeista korkein työt-

tömyys. 

Oman vaalikampanjansa sähkö-

asentajaperheenisä aikoo rakentaa 

sosiaaliseen mediaan. Hänestä ko-

ronatilanteessa on jopa jotain hyvää 

kuntavaalien ja vaalityön kannalta.

– Kun ei ole mahdollista järjestää 

isoja kalliita tilaisuuksia äänestäjille, 

kaikki ryhmät ovat samalla viivalla.

Äänestääkö vai eikö? -kysymystä 

arpoville hänellä on viesti.

– Äänestämällä varmistat demo-

kratian toteutumisen ja vaikutat vaik-

kapa siihen, käytetäänkö miljoonat 

älypyörätiehen vai lasten ja nuorten 

ulkoilu- ja harrastusmahdollisuuk-

siin. n
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Kolmatta päivää töissä korona-
altistumisen takia määrätyn ka-
ranteenin jälkeen. Haastattelu-

päivänä laivasähkötöiden monitaituri 
Markku Mieskoski oli ”lainassa” toi-
sen firman palveluksessa tekemässä 
Wasalinen matkustaja-autolautan oh-
jauspulpettia Rauma Marine Construc-
tionsin telakalla Raumalla.

 
5.40

Ennen herätys oli työpäivinä tuntia ai-
kaisemmin. Kuljin Raumalta Turun te-
lakalle, ja työpäiviin kului matkoineen 
12 tuntia. Meyer Turku Oy oli ihan hyvä 
työpaikka, ja vuosien aikana ajaminen 
valtatie 8:lla helpottui, kun moottoritie 
saatiin ensin välille Raisiosta Maskuun 
ja myöhemmin Nousiaisiin. 

Vaihdoin viime vuoden lopulla työ-
paikkaa. Päivien pituus söi aikaa har-
rastuksilta ja perheeltä. Nyt työskente-
len Laivasähkötyö Oy:n Rauman osas-
tossa kotikaupungin telakalla. Työmat-
kaa on viisi kilometriä.

Aamuuni kuuluu vaihteleva aamu-
pala ja muut porrastetut aamutoimet 
emännän kanssa. Eväät töihin olen lait-
tanut jo illalla valmiiksi. Mukaan lähtee 
annos jauhelihakeittoa.

 
6.15

Lähden töihin. Kuljen työmatkan vaih-
televasti polkupyörällä tai autolla. Ko-
ronavirustartuntojen takia kaikki telak-
ka-alueelle tulijat tarkastetaan portilla, 
ja edellispäivänäkin jonotin 37 minuut-
tia ennen kuin pääsin alueelle. Tartun-
taryppään takia meille tehdään myös 
satunnaistestejä. Ilman maskia työpai-
kalle ei ole asiaa, ja maskittomuudesta 
seuraa rangaistus. 

Työskentelen ohjaamossa mutta vien  
päivän aluksi eväät jääkaappiin ja vaih-
dan muutaman sanan työnjohtajan 
kanssa.

Olen parhaillaan ”lainassa” Master 
Ampin hommissa tekemässä ohjaus-
pulpettia Wasalinen matkustaja-auto-
lautalla. Sitä ennen olen työskennellyt 
saman laivan autokannella ja konehuo-
neessa. Varsinaisen urakkahommam-
me Tallink Shuttlen pariin päästään 
vasta myöhemmin. Siellä työt alkavat 
porrastuksen vuoksi seitsemältä. My-
Star on suurin Rauman nykyiseltä tela-

kalta tilattu alus, ja sen on määrä aloit-
taa liikennöinti ensi vuonna. Telakal-
la töitä tehdään koronarajoituksien ta-
kia porrastetuin aikatauluin. Sisustus-
firman työntekijöiden pitäisi alkaa teh-
dä töitä öisin. 

Olin itse helmi-maaliskuun taittees-
sa altistumisen takia karanteenissa 14 
päivää ja pääsin tutustumaan Kelan 
tartuntatautipäivärahan hakemiseen. 
Olen kuitenkin sen verran kiireinen, et-
tä kaksi viikkoa kului turhankin nope-
asti. Siivosin kaappeja ja tein pikkure-
montteja kotosalla, välillä kävin käve-
lemässä tunnin tai puolentoista lenk-
kejä.

Karanteenin päättymisen jälkeen töi-
hin pääsi, kun koronatestin tulos oli ne-
gatiivinen eikä samassa asunnossa asu-
villa ollut tartuntaa. Karanteeniohjeis-
sa muun muassa kehotettiin nukku-
maan yksin omassa huoneessa ja tuu-
lettamaan huonetta aamuisin ja iltaisin.

9.00
Totuttuun kahviaikaan syön sämpylän, 
juon teetä ja juttelen työnjohdon kans-
sa muun muassa työhöntulotarkastuk-
sesta. Aloitin Laivasähkötyössä marras-
kuun lopulla, ja tarkastuksessa pitäisi 
käydä pian. 

Olen tehnyt laivasähkötöitä jo 37 
vuotta. Ammattikoulun jälkeen kävin 
vuonna 1983 laivasähköasentajan kurs-

sin. Ensimmäinen työnantajani vuon-
na 1984 oli Hollming Oy, ja olen ollut 
lähes koko työurani samalla työnanta-
jalla; vain nimi on vaihtunut. Kun STX 
Finlandiksi lopulta nimensä muutami-
en vaiheiden jälkeen vaihtanut yhtiö 
lopetti Rauman telakan vuonna 2013, 
siirryin STX:n Turun telakalle. Siitä tu-
li omistajanvaihdoksen myötä Meyer 
Turku. Siirryin sinne vanhana työnte-
kijänä yhdessä kymmenkunnan muun 
kanssa. Meyer haki silloin nimen-
omaan monitaitoisia työntekijöitä.

Irtisanoutuminen 55-vuotiaana ei ol-
lut sellainen hyppy tuntemattomaan 
kuin voisi ajatella. Kyselyjä muualle 
töihin oli tullut ennenkin. 

Tällä alalla erikoistuu melkein auto-
maattisesti: samat kaverit tekevät usein 
samoja työvaiheita. Itse olen erikoistu-
nut juuri ohjaamoihin. Laivasähkötyö-
tä monipuolisempaa saa hakea: laivalla 
kun sähköä tuotetaan, siirretään, kulu-
tetaan ja laivaa valvotaankin sähköises-
ti. Kaiken lisäksi koko laitos vielä pide-
tään liikkeessä.

 11.00
Lähden lampsimaan toimistolle ja syö-
mään eväitä vähän vaille yksitoista 
mutta saatan jäädä kerroksien välillä 
suustani kiinni muiden firman asenta-
jien kanssa.

Normaalisti syön lounaan ruokalas-

samme, mutta se on nyt kiinni. Sillä 
pyritään vähentämään työntekijöiden 
kontakteja. 

Yksi syy koronan leviämiseen täällä 
on varmaan ollut se, että tartunnan saa-
neilla ei ollut oireita. Kun ei tiennyt sai-
rastuneensa ja tartuttavansa, ei osannut 
varoa kontaktejakaan. Tauti pääsi le-
viämään muun muassa yhteiskämpis-
sä asuvien lähetettyjen työntekijöiden 
keskuudessa. 

Tilanne huolettaa jonkin verran. Sai-
rastuneilla on ollut enimmäkseen vain 
pientä niiskutusta ja köhää, mutta voi 
tauti yltyä pahaksikin. 

15.00
En Turun telakallakaan pitänyt iltapäi-
visin kahvitaukoa, kun työskentelin oh-
jaamossa. Jos on kolmeen saakka töis-
sä, ei viitsi käydä kahvilla kahdelta ja 
kavuta takaisin monen kerroksen pää-
hän töihin. Hissit eivät ole vielä käy-
tössä. Lähden toimistolle vähän ennen 
kolmea juomaan vichyä ja syömään he-
delmiä. Välipala korvaa iltapäiväkah-
vin. Samalla keskustellaan taas työn-
johdon kanssa päivän kuulumiset.

Kotiin päin pyöräillessä on ylämäkeä. 
Ajoaika riippuu myös kelistä. Odotan 

PALUU TÖIHIN KOTIKAUPUNKIIN

 TEKSTI :  MINNA JÄRVENPÄÄ

 KUVA:  TOMMI MIESKOSKI
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VINKKEJÄ KESÄDUUNARILLE

jo sulia teitä, että pääsisi rullaluistele-
maan töihin.

Emäntä palaa töistä samoihin ai-
koihin, tarpeen mukaan ruokakau-
pan kautta. Viikonloppuisin hoidam-
me kauppa-asiat yhdessä. Syömme yh-
dessä, ja sitten matkani jatkuu ammat-
tiosastomme toimistolle.

16.00
Toimin Rauman Sähköalantyöntekijät 
ry:n sihteerinä ja vastaan myös osas-
tomme kotisivuista. Tapaan puheen-
johtajamme Jani Virran toimistollam-
me tuntia ennen hallituksemme ko-
kousta. Vain me olemme paikan päällä, 
muut osallistuvat Teamsin välityksellä.

19.00
Iltaisin käymme emännän kanssa kä-
velylenkeillä. Jääurheilu on lähellä sy-
däntäni, ja vien ehtiessäni lastenlapsia 
luistelemaan. Kahdella pojallamme on 
yhteensä viisi lasta.

Olin aikeissa aloittaa ikämiesjääkie-
kon tällä kaudella, mutta koronan joh-
dosta annetut kokoontumisrajoitukset 
muuttivat suunnitelmat. Nyt ajatukse-
ni ovat jääkiekon osalta jo ensi syksys-
sä.

Näin talviaikaan iltaohjelmaan kuu-
luu myös iltapalaa, vähän televisiota ja 
osaston nettisivujen päivittämistä. Ke-
väällä alle voi taas ottaa rullaluistimet. 
Olen myös aikoinani harrastanut suun-
nistusta, ja sitä voisi olla mukava jat-
kaa.

Liikunta on minusta mukava harras-
tus. Pitkän työmatkan takia Turun ai-
koina ei töistä tullessa jaksanut paljon 
harrastaa. Nyt lisäaikaa on useita tun-
teja per päivä.

Kevään tullen alamme taas käydä 
mökillä Kokemäen Kauvatsalla. Meil-
lä on siellä 1800-luvun lopulla siirret-
ty mummonmökki, jossa on aina kai-
kenlaista paranneltavaa. Siellä käym-
me myös melomassa kajakeilla.

22.00
Jo Turussa töissä käydessäni totuimme 
menemään ajoissa nukkumaan. Siksi-
pä sama jatkuu nyt. Vain siinä tapauk-
sessa, että televisiosta tulee kiinnosta-
va elokuva, jota en ole nähnyt, nukku-
maanmeno voi venyä. 

Pyydä kesätyönantajaltasi kirjallinen 
tai sähköinen työsopimus. Aikasi on 

rahaa, joten vaadi mustaa valkoisella, 
kun myyt sitä!

Suullinen työsopimus on tosin yhtä 
pätevä ja sitova kuin kirjallinen tai säh-
köinen sopimus. Suullisen työsopimuk-
sen ongelmat liittyvät vaikeuksiin osoit-
taa epäselvyyksien ilmetessä toteen, mitä 
on sovittu.

Jos työnantaja ei suostu panemaan pa-
perille esimerkiksi työsopimuksen kestoa, 
palkan määrää, sovellettavaa työehtosopi-
musta ja työaikaa, on hälytyskellojen ki-
listävä. Ja jos kirjallista työsopimusta ei 
ole pyynnöistäsi huolimatta tehty ensim-
mäisen tilikauden loppuun mennessä, 
nykäise luottamusmiestä hihasta tai soita 
Sähköliittoon.

Jos työsopimus on suullinen ja sen on 
sovittu kestävän yli kuukauden, työnteki-
jällä on viimeistään tuolloin oikeus saada 
työnantajalta kirjallinen selvitys työsuh-
teen ehdoista. Luottamusmies tai liiton 
toimitsijat auttelevat lakia noudattamaan 
kannustavilla neuvoillaan työnantajaasi 
muistamaan velvollisuutensa. Avun pyy-
täminen ei ole noloa tai merkki heikkou-
desta. Sähköliitto on olemassa juuri siksi, 
että yhdessä on helpompi taata työnteki-
jöiden oikeudenmukainen kohtelu.

 
LIITON JÄSENYYS KUNTOON
Liity Sähköliittoon ja työttömyyskassaan 
viimeistään silloin, kun olet saanut tie-
don kesätyöpaikasta. Siten nopeutat pää-
syäsi ansiosidonnaisen työttömyysturvan 
piiriin. Kassan päivärahan edellytykse-
nä oleva työssäoloehto täyttyy päätoimi-
sen opiskelijan osalta, jos hän tekee kas-
san jäsenenä ollessaan 26 viikkoa töitä 7 
vuoden aikana. Jos tilanteesi vaihtuu ja 
muutut opiskelijasta esimerkiksi varus-
mies- tai siviilipalveluksen suorittajaksi, 
ilmoita muutoksista työttömyyskassalle.

Jos kesätyönantajasi julistaa, että hä-
nen mielestään ”liitot ovat turhia” tai 
että ”työnantaja pitää huolen sinun 
eduistasi”, sinun ei kannata ryhtyä sanal-
liseen miekkailuun hänen kanssaan. Täl-
lainen asennoituminen osoittaa kuiten-
kin, että sinulla on tavallistakin suurem-
pi syy hankkia liiton jäsenyys. Ammatti-
liittoon liittymiseen ei tarvita työnantajan 
suostumusta. Vapaus ammatilliseen jär-
jestäytymiseen on turvattu Suomen pe-
rustuslaissa.

Kun liiton ja kassan jäsenyys on hoi-
dettu reilaan, sinulla on työpaikalla etu-
jasi valvova, työntekijöiden keskuudes-
taan valitsema luottamusmies. Voit heti 
alkajaisiksi tiedustella häneltä, onko työ-
sopimuksessasi mainittu palkka työehto-
sopimuksen mukainen. Luottamusmies 
tietää myös, kuinka paljon sinulle pitää 
maksaa vaikkapa ylityökorvauksia, työ-
ajanlyhennyskorvauksia, työsuhteen pää-
tyessä maksettavia lomakorvauksia tai 
muita työnantajilta joskus ”unohtuvia” 
palkan osia.

Jos työpaikallasi ei ole sähköliittolaista 
luottamusmiestä, jäsenetuihisi kuuluu oi-
keus saada neuvontaa Sähköliiton toimit-
sijoilta. Jos kysymyksiä herää vasta kesä-
töiden päätyttyä, voit silloinkin ottaa yh-
teyttä liittoon, sillä työsuhdesaatavat ei-
vät vanhene ennen kuin kaksi vuotta on 
kulunut työsuhteen päättymisestä.

 
TUTUSTU 
TYÖEHTOSOPIMUKSEEN
Harva kesäduunari tietää, että Suomen 

lainsäädännössä ei ole määritelty vähim-
mäispalkkaa. Asia on meillä järjestetty si-
ten, että aivan kuten työntekijät järjestäy-
tyvät ammattiliittoihin, myös työnantajat 
järjestäytyvät omiin liittoihinsa. Nämä lii-
tot solmivat sitten keskenään työehtoso-
pimuksiksi kutsuttuja sopimuksia. Työ-
ehtosopimuksilla on se erikoinen ominai-
suus, että ne sitovat muitakin kuin so-
pimusosapuolia. Toisin sanoen niitä on 
noudatettava työehtosopimuksessa mai-
nitun alan työnantajien palveluksessa 
työskentelevien työntekijöiden työsuh-
teissa. Vaikka esimerkiksi palkasta ei oli-
si sovittu työsopimuksessa mitään tai jos 
palkaksi olisi sovittu työehtosopimuksen 
mukaista palkkaa pienempi määrä, niin 
työnantaja on velvollinen maksamaan si-
nulle vähintään työehtosopimuksen mu-
kaista palkkaa.

Mikäli työpaikallasi on epäselvyyttä sii-
tä, mitä työehtosopimusta sinun kohdal-
lasi noudatetaan, kysy asiaa luottamus-
mieheltä tai Sähköliitosta.

 
KUNNIOITA KOEAIKAA
Kesätyöntekijän työsuhteesta ensimmäi-
nen puolikas voidaan sopia koeajaksi. 
Koeajan kuluessa työnantaja ei tarvitse 
varsinaista irtisanomis- tai purkuperustet-
ta työsopimuksen lopettamiseen. Sinun 
kannattaa siis paitsi vaatia omia oikeuk-
siasi työnantajalta, myös suhtautua vaka-
vasti omiin kesäduunarin velvollisuuksii-
si. Näistä tärkein on – totta kai – töiden 
kova paiskiminen.

Jos koeajasta ei ole sovittu työsopi-
muksessasi, työnantajalla ei ole myö-
hemminkään työsuhteen aikana oikeutta 
”keksiä”, että hänellä olisi oikeus koeai-
kapurkuun, vaikka tällaisiinkin yrityksiin 
silloin tällöin törmätään. Työnantajan on 
kyettävä näyttämään, että koeajasta on 
sovittu. Jos työsopimus on tehty suullise-
na, onkin ratkaisevaa, kenen kertomusta 
pidetään uskottavana; sinun vai työnanta-
jan. Tämäkin ongelma vältetään, kun teh-
dään kirjallinen työsopimus.

 
HUOLEHDI 
TYÖTURVALLISUUDESTA
Pelkkä ahkerakaan uurastaminen ei rii-
tä. Lisäksi on tärkeää, että työtä tehdään 
turvallisesti. Heti työsuhteen alussa työn-
antaja tai hänen edustajansa vihkii sinut 
työpaikan tai työmaan työturvallisuusku-
vioihin. Vaikka hinku kääriä hihat ja aloit-
taa työt olisi kuinka kova, pidä mielessä, 
että tarkkaavaisuus tässä tilaisuudessa 
voi pelastaa sinun tai työtovereittesi ter-
veyden – tai jopa hengen.

Noudata saamiasi työsuojeluohjeita. 
Sinun kannattaa käydä myös työntekijöi-
den keskuudestaan valitseman työsuo-
jeluvaltuutetun juttusilla, jos sinulla on 
työturvallisuutta koskevia kysymyksiä.

 
PIDÄ KIRJAA TEHDYISTÄ 
TUNNEISTA
Työnantajasi on velvollinen pitämään työ-
aikakirjanpitoa, josta ilmenevät tekemä-
si työtunnit. Joskus tunteja jää kuitenkin 
kirjaamatta. Tällöin muistikuviin on han-
kala vedota. Siksi sinun on syytä heti työ-
urasi alussa opetella pitämään tehdyistä 
työtunneista kirjaa.

Merkitse päivän päätteeksi tunnit ja 
työkohde ylös esim. vaikka pieneen sini-
kantiseen vihkoon ja pane vihot talteen 
niiden täytyttyä. Jos tuntien määrästä tu-
lee epäselvyyttä, on tuo vihkonen paina-
vaa näyttöä.

PIDÄ PALKKALASKELMAT 
TALLESSA
Opettele lukemaan palkkalaskelmaa-
si eli tilinauhaa. Ensimmäisen saatuasi 
käy se läpi luottamusmiehen tai työkave-
risi kanssa ja selvitä itsellesi, mitä tieto-
ja tilinauhasta ilmenee. Jos olet valtuut-
tanut työnantajan perimään liiton jäsen-
maksun suoraan palkastasi, mikä onkin 
oikein kätevä ja suositeltava tapa hoitaa 
jäsenmaksu, tarkasta, että myös se ilme-
nee tilinauhasta.

Kun vuoden 2022 keväällä saat esitäy-
tetyn veroilmoituksen, kaiva palkkalas-
kelmat esiin ja vertaa pidätettyjen jäsen-
maksujen yhteismäärää veroilmoitukseen 
merkittyyn. Määrien pitää täsmätä. Liiton 
jäsenmaksu on verotuksessasi vähennys-
kelpoinen, joten tässäkin asiassa kannat-
taa olla huolellinen.

 
PYYDÄ TYÖTODISTUS
Kaikki työkokemus on arvokasta, ja eten-
kin oman alan kesätyöt voivat olla portti 
pysyvään työsuhteeseen opiskelujen pää-
tyttyä. Hyvällä tuurilla ja uutteruudella 
muutamien viikkojen tai kuukausien ru-
peamasta voi poikia paljon enemmän iloa 
ja hyötyä kuin kesätyösopimusta tehdes-
sä uskoitkaan. Ja vaikket saman työanta-
jan palvelukseen palaisikaan, muista jät-
tää viimeisenä työpäivänä yhtä hyvä vai-
kutelma kuin mihin pyrit keväällä työ-
haastattelussa. Et voi koskaan tietää, 
missä ja milloin törmäät kesätyökaverei-
hisi tai esimiehiisi.

Työnantaja on velvollinen antamaan 
työtodistuksen vain työntekijän pyynnös-
tä. Jotkut työnantajat antavat sen pyy-
tämättäkin. Jos näin ei tapahdu, muista 
pyytää se. Kun pystyt ensi keväänä osoit-
tamaan, että sinulla on jo käytännön ko-
kemusta työelämästä, mahdollisuutesi 
seuraavan kesätyön saamiseen paranevat 
entisestään.

 
TÄYTÄ LIITTYMISILMOITUS!
Sähköliiton jäsenmaksu on 1,25 prosent-
tia veronalaisesta työtulosta, mutta sen 
voi vähentää verotuksessa. Työantaja voi 
periä jäsenmaksun palkasta tai voit mak-
saa sen itse. Löydät liittymisilmoituk-
sen/perintäsopimuksen netistä www.sah-
koliitto.fi

 
LOMAKKEEN VOI:
• Ensisijaisesti täyttää ja lähettää sähköi-
sesti netissä
    www.sahkoliitto.fi > Liity jäseneksi 
(etusivulla).
• Lähettää sähköpostin liitteenä jasenre-
kisteri@sahkoliitto.fi
• Tulostaa www.sahkoliitto.fi > Lomak-
keet ja lähettää allekirjoitetun lomakkeen 
postitse (Sähköliitto, Jäsenrekisteri, PL 
747, 33101 Tampere).
• Tilata kirjallisesti täytettävän lomak-
keen Sähköliiton postituksesta, puh. 03 
252 0400 tai sähköpostilla: jasenrekiste-
ri@sahkoliitto.fi

 
Jos sinulla on epäselvyyttä liittymisasiois-
sa tai jäsenmaksujen maksamisessa, ota 
yhteyttä Sähköliiton jäsenrekisteriin. Päi-
vystys toimistoaikana ensisijaisesti klo 
9.00–15.00, puh. 03 252 0400.
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Kari Laaksosen työmarkkinajär-
jestöura on kestänyt pian 37 
vuotta. Vuonna 1984 alkanee-

seen uraan mahtuu 18 vuotta Metsäte-
ollisuus ry:ssä ja 13 vuotta Energiateol-
lisuus ry:ssä ja näiden välissä kuuden 
vuoden pesti työmarkkinajohtajana Sa-
tamaoperaattorit ry:ssä.

– Sähköliittolaisten kanssa on ollut 
mukava työskennellä. Sähköliiton jä-
senet tekevät vaativia töitä, ovat vas-
tuuntuntoisia huippuosaajia ja omaavat 
tervettä ammattiylpeyttä. Olen joskus 
heittänyt ajatuksen siitä, että kun tv:stä 
tulee poliisi-, kokki-, ja remonttisarjoja, 
pitäisi katsojien jännitykseksi luoda jo-
ku tosi-tv-sarja vaikkapa verkostoasen-
tajista myrskyn jälkiä korjaamassa. Te-
kisi hyvää alan imagolle, Kari Laakso-
nen vinkkaa.

Tämänhetkiseen keskusteluun paikal-
lisesta sopimisesta hän heittää omana 
kantanaan, että alakohtaisiin työehtoso-
pimuksiin tarvitaan joustoja. 

– Jos tässä ei onnistuta, ei sopimuk-
sille ole enää tulevaisuudessa käyttöä. 
Paikallista sopimista on paitsi avattava, 
myös vauhditettava. Liittojen tulee ai-
dosti ryhtyä työpaikkojen sparraajiksi, 
ei jarruiksi, mitä sitäkin välillä ilmenee. 
ET: n ja Sähköliiton sopimus sallii laa-
jasti mahdollisuuden sopia paikallises-
ti. Tämä mahdollisuus kannattaa hoitaa 
tyylikkäästi.

VANHAN LIITON MIES
Kari Laaksosta luonnehditaan ”vanhan 
liiton mieheksi”. Hän itsekin myöntää, 
että määritelmä liippaa läheltä.

– Kuulun sukupolveen, joka nuore-
na sai aina halutessaan töitä. Ensim-
mäisen kerran olin työsuhteessa kesän 
1971 ja siitä eteenpäin kaikki kesät, kun-
nes armeijan jälkeen toukokuussa 1976 
siirryin kokoaikaisesti työelämään. La-
kimiesopiskelun hoidin töiden ohella 
varsin kirjavissa tehtävissä. Työskente-
lin esimerkiksi puolustusvoimien pal-
veluksessa ja vanginvartijana. Minua 
luonnehditaan varmastikin vanhan lii-
ton mieheksi. Olin jo mukana kuviois-
sa, kun pekkasista sovittiin ja päätettiin 
myös loppiaisen ja helatorstain palautta-
misesta alkuperäisille paikoilleen.   

Vuosien varrelta Laaksoselle on kerty-
nyt runsaasti kokemuksia tes-neuvotte-
luista myös Sähköliiton kanssa.

– Sähköliiton kanssa olen ollut teke-
misissä työmarkkinaurani alkuvaiheis-

ta alkaen. Sähköliittohan oli jo tuolloin 
metsäteollisuuden sopimusten osapuo-
lena. Henkilöistä, joiden kanssa silloin 
neuvottelin, ei taida olla Sähköliiton ri-
veissä enää ketään. 

HAASTAVIA TES-NEUVOTTELUITA
Kari Laaksonen muistelee, että varsi-
nainen pääsopijakumppani Sähköliitos-
ta tuli hänelle vuonna 2008, jolloin hän 
siirtyi ET:hen työmarkkinajohtajaksi.

– Neuvottelu Sähköliiton edustaji-
en kanssa on ollut haastavaa. Peli on ol-
lut välillä kovaa, mutta kuitenkin reilua. 
Henkilötasolle ei koskaan ole menty; 
asiat on pidetty asioina. Välillä on haet-
tu Bulevardilta vauhtia. Haastavin kier-
ros taisi olla 2009-2010, jolloin tarvittiin 
nelisenkymmentä neuvottelutapaamis-
ta ennen kuin saatiin yhdistettyä ET:n ja 
Tiklin työehtosopimukset.

Laaksonen arvioi, että lisähaasteita 
tes-neuvotteluihin on tuonut neuvotte-
lukuntien suuri koko. 

– Kullakin osapuolella on ollut omat 
neuvottelukuntansa: ET, Palta, Sähkö-

liitto  ja JHL. Neuvotteluissa on ollut vä-
keä enemmän kuin pienessä kylässä, 
mikä tietenkään ei ole omiaan nopeutta-
maan järkevien ratkaisujen löytymistä. 
Myös neuvottelutilojen löytäminen täl-
laisille torikokouksille on ollut vaikeaa, 
mutta ilmapiiri kuitenkin on ollut hyvä.

VIENTIMALLISSA RIITTÄÄ 
KEHITETTÄVÄÄ
– Työmarkkinakierrokset ovat muuttu-
neet radikaalisti, Kari Laaksonen arvioi.

– Aiemmin on ollut tupoja ja liittokier-
roksia. Nyt tupojen aika on ohi, mutta 
kuitenkin ”yhdessä” on onnistuttu sopi-
maan esimerkiksi koronapöytäkirjoista, 
joilla on mahdollistettu määräaikaisten 
lakimuutosten sallimien joustojen käyt-
töönotto monilla toimialoilla. 

– Suomessa on haettu niin sanottua 
Ruotsin mallia, ja kaksi viimeistä liitto-
kierrosta onkin onnistuttu rakentamaan 
vientivetoisesti, mikä on suuntana ainoa 
oikea, Laaksonen painottaa.

– Mutta kehitettävää tässä vientimal-
lissakin on. Ei saa käydä jatkossa enää 

niin että viennin neuvottelujen pitkitty-
essä merkittävästi muut alat jäävät odot-
tamaan ja pahimmassa tapauksessa vie-
lä ylityökiellon ollessa päällä.

 
VIRTAA LIIKUNNASTA 
JA MUSIIKISTA
– Toukokuun lopussa jään lomille, joilta 
en palaa enää töihin. Muutos on valtava, 
taakse jää 45 vuotta kokoaikatyötä. Jo-
tain muutakin kuin lapiohommia tulen 
tekemään, Kari Laaksonen miettii.

– Lasten jäljiltä olohuoneen nurkassa 
on piano, jos ottaisi tunteja ja katsoisi…

Laaksonen tunnustaa saavansa virtaa 
liikunnasta, kävelystä, hiihdosta, golfis-
ta ja pihatöistä. 

– Moottoripyöräilyä olen harrastanut 
vuodesta 1971. Siitä on tainnut tulla jo 
tapa, Kari Laaksonen naurahtaa ja miet-
tii jo seuraavaa kesäreissua.

Haastattelun lopuksi hän toteaa, että 
Vasama on ammattiosaajien jäsenlehti ja 
lähettää sen lukijoille terveisiä.

– Toivotan menestystä kaikille! 

Energiateollisuuden johtaja 
Kari Laaksonen aikoo 
alkukesästä päättää pitkän 
työmarkkinauransa. Papereitaan 
pakkaileva mies summailee 
uransa antia ja antaa myös 
muutaman arvion yhteistyöstä 
Sähköliiton kanssa.

Energiateollisuuden 
näköalapaikalta 
vapaaherraksi

Kari Laaksonen poistuu pian työmarkkinoilta ja keskittyy entistä enemmän musiikkiin ja urheiluun tai muuten luovaan tekemiseen.

Energiateollisuuden 
näköalapaikalta 
vapaaherraksi

 TEKSTI :  RIITTA KALLIO

 KUVA:  LAAKSOSEN KOTIALBUMI
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KÄRKIMIES

Viimeiset kolme kuukautta ovat olleet au-

tojen kierrätyksessä ennenkuulumatto-

mat ja poikkeukselliset. Murskaksi ovat men-

neet autojen ohella myös ennätykset. Kos-

kaan autoilevan Suomen historiassa ei ole 

autoja romutettu niin paljon vastaavien kuu-

kausien aikana. Romutusmäärää seurataan 

romutustodistuksilla. Henkilöautojen romu-

tustodistuksia on alustavan tiedon mukaan 

kirjoitettu enemmän kuin ikinä ennen vastaa-

vana ajankohtana. Joulukuun 2020 ja helmi-

kuun 2021 välisenä aikana romutettiin noin 

24 000 autoa, mikä on noin 10 000 enem-

män kuin vuotta aikaisemmin vastaavina 

kuukausina. Tämä tarkoittaa lähes 70 % kas-

vua vuoden takaiseen.

Suomen Autokierrätyksen ennusteessa au-

toja päätyy kiertoon tänä vuonna ennätys-

määrä. Edellisten vuosien ja alkuvuoden pe-

rusteella, jos markkinatilanne pysyy samana, 

autoja päätyisi tällä tahdilla kiertoon vähin-

tään 90 000–100 000 kappaletta. Tilannet-

ta pitää kuitenkin seurata ja arvioida kuukau-

sittain, koska tilanne elää voimakkaasti. Pel-

kästään alkuvuoden perusteella näyttää, että 

romutustodistuksia kirjoitetaan tänä vuonna 

huomattavasti enemmän viime vuosiin ver-

rattuna. Kasvu kuitenkin todennäköisesti ta-

soittuu alun purkauksen jälkeen, minkä takia 

ennustetta täytyy tarkentaa, kun dataa ker-

tyy lisää.

Osaksi ansionsa tässä on hallituksen toi-

milla edistää autokannan uudistumista. Vii-

me joulukuussa käynnistynyt romutuspalkkio 

on osaltaan vauhdittanut kiertoon menevi-

en autojen määrää. Toinen erittäin merkittä-

vä seikka on, että metallien maailmanmark-

kinahinnat ovat nousussa ja korkealla juu-

ri samaan aikaan. Arviomatta, kumpi näistä 

on merkittävämpi syy poikkeukselliseen kas-

vuun, autokannan uudistumisen näkökulmas-

ta suunta on oikea. Kierrätettävien autojen 

määrä on jokaisen Suomessa toteutetun ro-

mutuskampanjan aikana nostanut romutus-

märät uuteen ennätykseen.

 

AUTOKANTAA PITÄÄ UUDISTAA 
KAHDESTA SUUNNASTA
Autokannan uudistumisessa on kaksi tärkeää 

asiaa. Kantaa pitää uudistaa kahdesta suun-

nasta. Uusia autoja pitää saada markkinoille 

ja kuluttajien käyttöön enemmän ja vanhoja 

käyttöikänsä loppupäässä olevia täytyy saa-

da kierrätykseen entistä varhemmin. Autojen 

keskimääräinen romutusikä on yli 21 vuotta. 

Se on paljon mille tahansa tekniselle laitteel-

le. Toisaalta se kertoo, miten hyviksi ja kes-

täviksi autot tehdään. Toki niitä pitää huoltaa 

säännöllisesti, mutta autojen valmistukseen 

panostettu laatu on käsittämättömän korke-

alla. Miksi näin on? Autoilla ajetaan paljon 

ja ne ovat liikenteen ja liikkumisen ytimessä. 

Autonvalmistuksen sisältä ja ulkoa tulevat 

laatuvaatimusten takia autojen on oltava käy-

tännössä joka vuosi turvallisempia ja vähä-

päästöisempiä kuin edeltäjänsä. Autoa ei voi 

rakentaa kuin pyykinpesukonetta, joka päivit-

täin käytettynä kestäisi hyvässä lykyssä muu-

taman vuoden. Auto ei saa jättää tielle tai ai-

heuttaa onnettomuutta. Onnettomuuden ai-

heuttaakin lähes tulkoon aina ihminen. Au-

ton tekninen vika on syypää onnettomuuteen 

äärimmäisen harvoin, jos auto on huollettu 

ja katsastettu asiamukaisesti ja säännöllises-

ti. Erityisesti turvallisuus korostuu ajettaessa 

uusilla autoilla. Ne estävät tai korjaavat myös 

inhimilliset virheet jo ajon aikana. Jos uusi-

en autojen myynti kasvaa ja autokannan kier-

to nopeutuu, myös kiertoon ja romutukseen 

päätyvien autojen määrä kasvaa. Ideaalitilan-

teessa kyllästetty autokanta ei kasva ja kaikki 

markkinoille päätyvät autot päätyvät myös ta-

saisesti kierrätykseen. Tämä tarkoittaa tämän 

hetken volyymeillä ja 2,8 miljoonan autokan-

nalla vuosittain noin 150 000 auton määriä 

niin markkinoille saapuvina kuin sieltä pois-

tuvina autoina. Markkinoille tulevista autois-

ta uusien osuus pitäisi olla nykyistä huomat-

tavasti suurempi. Koronan takia viime vuon-

na jäätiin reilusti alle 100 000 uuden auton, 

mutta uusi normaali on asettunut viime vuo-

sina muutenkin vain hieman 100 000 ylä-

puolelle. Tämä on autokannan uudistumisen 

kannalta liian vähän. Tällä hetkellä Suomen 

autokannan keski-ikä kasvaa joka ikinen päi-

vä. Vuosittain se tarkoittaa lisäystä 2–3 kuu-

kautta, mikä on melkoisen voimakkaasti risti-

riidassa erityisesti päästötavoitteiden kanssa.

AJANTASAINEN TIETO 
ON ERITTÄIN TÄRKEÄÄ
Tilastollisesti Suomen autokanta elää hie-

man omaa elämäänsä. Vaikka liikennekäytös-

sä olevien autojen määrä on hyvin ja tarkas-

ti tiedossa, rekisterissä olevien autojen mää-

rä kasvaa vuosittain kymmenillä tuhansilla 

autoilla, joita ei todellisuudessa ole. Rekis-

terissä olevien autojen määrä on tällä hetkel-

lä monessa suhteessa täysin käyttökelvoton 

luku. Kuitenkin autojen kierrätyksen näkökul-

masta oikea tieto rekisterin tilasta olisi erit-

täin tarpeellista. Näin voitaisiin paremmin 

havaita ja varmistaa, että kaikki kierrätyk-

seen kuuluvat autot myös kierrätykseen asi-

anmukaisesti päätyvät. Tämä edistää myön-

teistä ympäristökehitystä ja torjuu harmaa-

ta taloutta. Selitykseksi ei kelpaa, että sama 

ongelma on monissa muissakin EU:n jäsen-

maissa.

YMPÄRISTÖ KIITTÄÄ JA KIERTOTALOUS 
TOIMII KONKREETTISESTI
Ympäristön takia ei kannata olla huolissaan 

autojen romutuksesta. Itse asiassa emme ko-

konaisuutta tarkasteltaessa edes puhu romu-

tuksesta vaan kierrätyksestä. Suomen Auto-

kierrätyksen kierrätysverkosto muodostaa ai-

don kiertotalousekosysteemin, jossa 95 % 

autosta päätyy eri tavoin hyödynnettäväksi. 

Auton osia voidaan uudelleen käyttää alkupe-

räisessä tarkoituksessa ja muun muassa au-

tosta kertyvä metalli saadaan talteen ja voi-

daan käyttää uusioraaka-aineena metalliteol-

lisuuden tarpeisiin. Näin säästetään ja välte-

tään esimerkiksi uusiutumattomien neitseel-

listen luonnonvarojen käyttöä. Tämä on vah-

vasti yleisten ympäristötavoitteiden mukaista 

ja konkreettinen esimerkki kiertotaloudesta.

 

JUHA KENRAALI, 
toimitusjohtaja, Suomen Autokierrätys Oy

HENKILÖAUTOJEN KIERRÄTYS ENNÄTYSTAHDISSA

KUUKAUDEN
KUVA

”Ilmojen halki käy lentäjän tie” lauletaan. Voimajohtoasentajat kiikkuvat linja-asennuksissa noin 16 metrin korkeudella maanpinnasta ja saavat nauttia Pohjois-Karjalan avarista maisemista täysin siemauksin. Huikean fyysinen työ pelottavissa  

korkeuksissa on harvojen herkkua. Meiltä useimmilta taviksilta nämä suoritukset jäisivät tekemättä. Lisää pelottomien poikien ponnistuksista seuraavalla aukeamalla. Kuva Marko Puumalainen / Karjalainen.
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 TEKSTI :  RIITTA KALLIO

 KUVAT:  MARKO PUUMALAINEN /

    KARJALAINEN

UUSI ULJAS VOIMALINJA UUSI ULJAS VOIMALINJA 
VALMISTUI MONEN VALMISTUI MONEN 

VERKOSTOASENTAJAN VOIMINVERKOSTOASENTAJAN VOIMIN

Ilmassa oli miltei urheilujuhlan tuntua, kun 

riuskat nuoret asentajat kapusivat valmistuvan 

linjaosuuden viimeisiin pylväisiin. Työn valmistuttua 

alueella on toimintavarma, pitkäikäinen ja luotettava 

sähkönsiirtoverkko.



 VA S A M A  3  /  2 0 2 1   13

”MAASTO- JA 
SÄÄOLOSUHTEET 
VOIVAT OLLA HYVINKIN 
VAIHTELEVIA. 
HUOMIOON ON 
OTETTAVA SEKÄ OMA 
ETTÄ TYÖKAVERIEN 
TURVALLISUUS.”

Kantaverkkoyhtiö Fingrid uu-
sii Pohjois-Karjalassa ikäänty-
neen sähkönsiirtoverkon lisäk-

si myös sähköasemia. Kontiolahden ja 
Joensuun maisemia halkova 53 kilo-
metriä pitkä voimalinja vedettiin pää-
osin entisen väylän paikalle, mutta uu-
sia linjauksia, pylväspaikkojen muu-
toksia ja johtoalueen levennyksiä jou-
duttiin myös tekemään. Työn valmis-
tuttua Kontiolahden sähköasemalta 
sähköä saadaan siirrettyä entistä var-
memmin uusia voimajohtoja pitkin Ui-
maharjun tehtaalle.

Jo aiemmin on uusittu Uimaharjun ja 
Pamilon välinen voimajohto. Uusimi-
nen valmistui lokakuussa vuonna 2019. 
1960-luvulla rakennetun 110 kilovoltin 
sähköverkon uusimista on nyt tehty 74 
kilometriä. Kaikkiaan linjoja uusitaan 
112 kilometrin verran.

Työn käytännön toteutuksesta vastaa 
ylivieskalainen TMV Line Oy. Kokenei-
den verkostoasentajien lisäksi urakoit-

sija oli saanut palkkalistoilleen riusko-
ja nuoria sähköasentajia, joille rankka 
fyysinen työ huimissa korkeuksissa ei 
ollut edes hidaste.

Koronakriisin aiheuttamien materi-
aalitoimitusten viivästysten takia ura-
kassa oli meneillään maaliskuun al-
kupäivinä näyttävä loppukiri. Noin 16 
metrin korkeudessa rinnakkain kiik-
kuvat nuoret verkostoasentajat muo-
dostuivat miltei paikalliseksi nähtävyy-
deksi, joita myös sanomalehti Karjalai-
sen valokuvaaja Marko Puumalainen 
ehätti kuvaamaan.

 
VOIMALINJAN UUSINNASSA 
TARVITAAN PELOTTOMIA ASENTAJIA
Voimajohtojen lisäksi Pohjois-Karjalas-
sa uusittiin Kontiolahden ja Uimahar-
jun sähköasemat.

Noin 10 miljoonaa euroa maksanut 
urakka käynnistyi kesällä 2019. Se oli 
osa Finngridin kolmivaiheista hanket-
ta, jossa Pohjois-Karjalan voimajohdot 
uusitaan kolmessa eri rakennusprojek-
tissa vuosien 2019–2022 aikana. Kaikki-
aan hankkeet kustantavat noin 30 mil-
joonaa euroa.

Uimaharjun ja Palojärven välinen 
voimajohto-osuus on vielä rakenteil-
la. Palojärvelle rakennetaan myös täy-
sin uusi sähköasema, joka otetaan käyt-
töön kesällä 2022.

Sanomalehti Karjalaisen julkaise-
massa artikkelissa Fingridin erityisasi-
antuntija Jarmo Lahtoniemi kiitti ura-
koitsijan ja asentajien selviytyneen ko-
ronasta huolimatta hyvin vaikeissa olo-
suhteissa.

Lahtoniemi arvioi uusien johtojen 
kestävän seuraavat 80 vuotta. Vanha 
voimalinja palveli noin 60 vuotta.

Hänen mukaansa uudellakin voima-
johtolinjalla kaivataan edelleen pelot-
tomia asentajia, joille työskentely kor-
keilla paikoilla ei ole esteenä.

– Vaunuissa asentajat kiinnittävät vä-
lisiteitä, joilla voimajohtojen vaiheiden 

osajohtimet sidotaan kiinni. Näin ne ei-
vät pääse hakkautumaan toisiaan vas-
ten ja särkymään.

 
KORKEAN PAIKAN OLOSUHTEISSA
TYÖTURVALLISUUS VARMAN PÄÄLLE
Aurinkoisena maaliskuun päivänä voi-
majohtoasentajat pääsivät tekemään 
valmistuvan linjaosuuden viimeisiä 
töitä vanhan Nurmeksentien vieressä. 
Mikko Pesonen, 31, Joonas Leppänen, 
23, ja Kalle-Ville Tuominen, 21, kapu-
sivat vierekkäisiin koreihin ja lähtivät 
välisiteitä asentamaan. Korit liukuivat 
kevyen näköisesti alamäkeen. Koria 
miehet liikuttivat itse käsillä kiskomal-
la johdosta.

– Aluksi pylvästyöskentely yläilmois-
sa jännitti. Korkealla työskentelyyn tot-
tuu kuitenkin kohtalaisen nopeasti. Sa-
nonta ”harjoitus tekee mestarin” pä-
tee hyvin myös pylväässä työskentelyn 
kohdalla. Tottuminen vaatii vain riit-
tävän määrän toistoja. Hommia paine-
taan säällä kuin säällä pakkasesta ja sa-
teesta riippumatta, sanoo viitisen vuot-
ta voimajohtohommia paiskinut Mikko 
Pesonen.

Pesonen on TMV Line:n palkkalis-
toilla ja kulkee päivittäin työmaalle ko-
toaan Joensuusta, jossa hän asuu tyt-
töystävänsä kanssa. Hän kertoo, että 
voimalinjoilla työskennellessä jokai-
nen työpäivä on erilainen.

– Maasto- ja sääolosuhteet voivat ol-
la hyvinkin vaihtelevia. Huomioon 
on otettava sekä oma että työkaverien 
turvallisuus. Kaikki työvaiheet mieti-
tään tarkasti ennen varsinaisten töiden 
aloittamista, jolloin saadaan minimoi-
tua riskit. Mikäli riskien poistaminen 
ei ole mahdollista, täytyy suunnitella 
vaihtoehtoinen turvallinen työtapa.

Fingridin mukaan työ linjoilla vaatii 
ennen kaikkea hyvää suunnittelua kai-
killa tasoilla. Uusittavien sähköverkko-
jen alueella myös asuu kymmeniätu-
hansia asukkaita, joille töistä aiheutu-

Valtakunnan päävoimansiirtoverkosta vastaava Fingrid Oyj sai juhlaliputtaa Pohjois-Karjalassa, 
kun uuden 110 kilovoltin voimalinjan Kontiolahden ja Uimaharjun välinen osuus valmistui 
maaliskuun 4. päivä. Työvoitto se oli myös vaativissa olosuhteissa karaistuneille verkostoasentajille.

va häiriö pyritään minimoimaan. Fing-
ridin kanssa yhteistyötä urakoissa teke-
vät myös paikalliset jakeluverkkoyhtiöt.

 
MYÖS LIITTO TUO TURVAA
Mikko Pesonen kertoo, että Kontiolahti-
Uimaharju -voimajohdon valmistuttua 
maaliskuun alussa työt jatkuvat samalla 
suunnalla ensin vanhan Kontiolahti-Pa-
milo -voimajohdon purkamisella, jon-
ka jälkeen puretun tilalle rakennetaan 
nykyajan sähkönsiirtotarpeita vastaava 
uusi voimajohto.

– Töitä siis on tiedossa Pohjois-Kar-
jalan alueella ainakin reiluksi vuodek-
si eteenpäin.

Pesonen kertoo myös, että tähän men-
nessä koronavirustilanne on viivästyt-
tänyt työmaiden joitakin materiaalitoi-
mituksia, mutta muuten se ei ole työn-
tekijätasolle asti juurikaan vaikuttanut.

– Sähköliittoon liityin vuonna 2016 
voimajohtoasentajan työt aloitettua-
ni, silloisen työkaverini suosituksesta.  
Liittoon kuuluminen luo mielestäni tie-
tynlaista turvaa, harkitsevainen Peso-
nen vinkkaa.

Hyväkuntoisen miehen vapaa-ajan 
harrastuksiin kuuluu myös kuntosalilla 
harjoittelu sekä kesäisin veneily ja ka-
lastus.  

– Kaikkeen tottuu, vakuuttavat nuoret voimajohtoasentajat kiikkuessaan korkean paikan töissään huteran näköisissä 

mutta tiettävästi turvallisissa koreissaan maan ja taivaan välillä.

Voimajohtoasentajien työ on erittäin fyysistä. Paras työkeli talvella on kuiva pikku pakkanen, sillä märkyys ja liika 

lämpökin ovat pahasta näissä ponnistuksissa.

Komennustöissä monet asuvat tilapäismajoituksessa 

lähellä työmaitaan, mutta joensuulainen Mikko Pesonen 

kulkee töihin päivittäin kotoaan Joensuusta.
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Melkein kaikilla on jonkinlaisia mah-

dollisuuksia vaikuttaa työhönsä. Har-

vemmin se tarkoittaa, että saamme koko-

naan päättää, mitä teemme ja milloin, vaan 

enemmänkin miten ja missä järjestyksessä 

työ tehdään.

– Kyse ei ole niin sanotusti ”rakettitie-

teestä” eikä mistään sellaisesta asiasta, 

joka olisi mahdotonta toteuttaa jollakin toi-

mialalla tai tietyn kokoisis-

sa työpaikoissa, SAK:n ke-

hittämispäällikkö Juha Anti-

la painottaa.

Esimerkiksi Työterveys-

laitoksen Matti Joensuu ki-

teyttää artikkelissaan vaiku-

tusmahdollisuuksien merki-

tyksen näin: ”Työntekijälle 
tärkeintä on hallinnan tun-
ne omassa työssä. Hallinnan 
tunne on kokemusta siitä, 
että työ sujuu, on tasapai-
nossa muun elämän kanssa 
ja on sopivan haastavaa – tuomatta muka-
naan liiallista, uuvuttavaa kuormitusta”

– Eli työhyvinvoinnin kannalta vaikutta-

misen todellinen määrä ei ole niin merkit-

tävä kuin se, että työtekijä itse näkee vaiku-

tusmahdollisuuksia olevan sopivasti, Anti-

la kiteyttää.

VAIKUTUSMAHDOLLISUUDET 

KASVUSSA

SAK:n työolobarometri osoittaa, että suoma-

lainen työelämä on kehittynyt hyvään suun-

taan vaikutusmahdollisuuksien osalta. Erit-

täin tyytyväisten määrä on kasvanut 30 pro-

senttiin ja tyytymättömien määrä vähentynyt 

12 prosenttiin.

Kun katsotaan tarkemmin, mihin vastaa-

jat ovat tyytyväisiä, nousevat esille työme-

netelmät, työnjako ja työtahti. Niihin täysin 

tyytyväisiä on suunnilleen joka neljäs. Eni-

ten tyytymättömyyttä näyttää olevan siinä, 

miten työt jaetaan eri työntekijöiden kesken.

– Useilla meistä on omaa kokemusta tai 

käsitys siitä, mitä seuraa, kun ei tule kuul-

luksi itselleen tärkeissä asioissa. Seurauk-

sina ovat turhautuminen, motivaatio-ongel-

mat ja jopa ajatus, että on hyödytön tai että 

minua tai työpanostani väheksytään, Juha 

Antila sanoo

Jos ihminen tuntee, ettei pysty vaikutta-

maan työhönsä, se leimaa sekä suhtautu-

mista työhön että siitä palautumista. SAK:n 

työolobarometrin mukaan vaikutusmahdolli-

suuksiinsa tyytymättömistä joka kolmas kär-

sii muistamisvaikeuksista, keskittymisvai-

keuksista ja univaikeuksista. Tyytyväisistä 

näistä kärsivien osuus on vain kymmenes.

– Tämä ei yllätä. Pitkään jatkuessaan 

paha olo voi vaikuttaa jaksamiseen ja mie-

lenterveyteen. Vaikutusmahdollisuudet työs-

sä tai niiden puute vaikuttavat ihmisen hy-

vinvointiin, joka puolestaan on yhteydessä 

sekä työn tuottavuuteen että haluun olla yli-

päätään työelämässä.

Suomessa puhutaan työ-

urien pidentymisen tarpees-

ta, mutta siinä yhteydessä 

ani harvoin puhutaan niistä 

arkipäivän teoista, joilla työ-

uran pituuteen voidaan vai-

kuttaa. Kun vuonna 2020 

neuvoteltiin yli 55-vuoti-

aiden työllisyyden lisäämi-

sestä, SAK ehdotti muiden 

palkansaajakeskusjärjestö-

jen kanssa uusia työaikarat-

kaisuja, joilla työntekijä voi-

si nykyistä paremmin vaikuttaa työnsä mää-

rään.

JATKUVA KIIRE 

PILAA KAIKEN

Kiireen kokemus on tämän päivän vitsaus 

suomalaisessa työelämässä. Yli puolet (55 

%) työntekijöistä kokee työolobarometrin 

mukaan, että jatkuva kiire kuvaa heidän työ-

tään hyvin tai melko hyvin.

Monien sekä kotimaisten että Euroo-

pan laajuisten tutkimusten mukaan haittaa-

van kiireen tunne työssä on lisääntynyt vii-

me vuosina. Esimerkiksi Digiajan työelämä 

– työolotutkimuksen tuloksia -julkaisu (pdf) 

kertoo, että 32 prosenttia palkansaajista il-

moittaa kiireen aiheuttavan erittäin tai mel-

ko paljon haittaavaa rasitusta työssä.

– Jos työn liiallinen määrä tai liian kireät  

aikataulut hallitsevat työpäivää, eivät vai-

kutusmahdollisuudet työn tekemisen järjes-

tykseen tai työmenetelmiin paljon lämmitä, 

summaa Antila.

SAK:N TAVOITTEENA 

IHMISEN MITTAINEN TYÖ

SAK:n tavoitteena on ihmisen mittainen työ, 

ei yli- eikä alimittainen työ. Liian suuret tai 

liian vähäiset vaikutusmahdollisuudet ovat 

ongelma.

Liian suuret vaikutusmahdollisuudet voi-

vat tarkoittaa tilanteita, joissa työnkuva ja 

muiden odotukset hajoavat liian laajalle, 

eikä työ enää pysy hallittavana. On tunte-

mus, että pää ei enää kestä.

– On myös tilanteita, joissa työntekijällä 

on vastuu asioista, joita hän ei osaa tai tun-

ne riittävästi. Työntekijä voi kyllä vaikuttaa 

asioihin, mutta suunta on hukassa.

Työn ollessa ihmisen mittaista, se myös 

useimmiten maistuu. Vaikutusmahdolli-

suuksiinsa erittäin tyytyväisistä useampi 

kuin joka neljäs (29 %) koki työnsä muuttu-

neen aiempaa mielekkäämmäksi.

Toisessa ääripäässä ovat vaikutusmahdol-

lisuuksiinsa tyytymättömät. Heistä ainoas-

taan 6 prosenttia koki työn muuttuneen ai-

empaa mielekkäämmäksi. Sen sijaan yli 

kymmenkertainen osuus (62 %) koki työn 

mielekkyyden vähentyneen. n

TYÖHYVINVOINNISSA 
TUNNE ON TÄRKEÄ
SAK:N TYÖOLOBAROMETRISSA EI KYSYTÄ, ONKO SINULLA VAIKUTUS- 
MAHDOLLISUUKSIA OMAAN TYÖHÖSI, VAAN OLETKO TYYTYVÄINEN NIIHIN. 
MIKSI TUNTEELLA ON ISOMPI MERKITYS KUIN VAIKUTUSMAHDOLLISUUKSIEN 
TODELLISELLA MÄÄRÄLLÄ?

”ON MYÖS TILANTEITA, 
JOISSA TYÖNTEKIJÄLLÄ 
ON VASTUU ASIOISTA, 
JOITA HÄN EI OSAA TAI 
TUNNE RIITTÄVÄSTI. 

TYÖNTEKIJÄ VOI KYLLÄ 
VAIKUTTAA ASIOIHIN, 
MUTTA SUUNTA ON 

HUKASSA.”
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LASKE HINTA JA KLIKKAA HENKIVAKUUTUS VOIMAAN

Sähköliiton jäsenmäärä on kasvanut 

1,23 prosenttia viime vuoden lo-

pusta maaliskuun puoliväliin. Epä-

varmuutta työelämässä aiheuttavat 

niin koronaviruspandemiasta joh-

tuva poikkeustilanne kuin työeh-

tosopimusjärjestelmän haastamis-

yritykset. Siksi on yhä tärkeämpää 

MITÄ JÄSENEKSI LIITTYMINEN EDELLYTTÄÄ?

Yhteiskilpailutuksen tulos 4,96 senttiä

UUSI SÄHKÖSOPIMUKSEN 
KILPAILUTUS TOUKOKUUN LOPPUUN
Sähköliittolaisten uusi sähkösopi-

muksen yhteiskilpailutus on käyn-

nissä ja jatkuu toukokuun loppuun. 

Nyt osallistua voivat ne, joilla on 

toistaiseksi voimassa oleva tai vii-

meistään heinäkuun lopussa päätty-

vä sähkösopimus.

Osallistumaan pääset täyttämällä 

nettilomakkeen, eikä osallistuminen 

sido sinua mihinkään.

Helmikuun lopussa päätty-

neen sähkösopimuksen yhteiskilpai-

lutuksen voitti Ilmatar tarjouksel-

laan 4,96 senttiä kilowattitunnilta 

ilman kuukausimaksua.

Kilpailutettavana on jo tuttuun ta-

paan 24 kuukauden määräaikainen 

sopimus yksiaikamittauksella. Tämä 

siksi, ettei yhteisvoimaa tarvitse ja-

kaa osiin sähkön tuotanto- tai mit-

taustavan tai määräajan mukaan.

Kilpailutus on maksuton, ja se 

uudistetaan automaattisesti sopi-

muskauden päätteeksi.

Osallistu samalla lomakkeel-

la myös matkapuhelinliittymiä kos-

kevan kilpailutuksen valmisteluun. 

Kilpailutus toteutuu, jos mukaan 

saadaan riittävä määrä liittymiä. Ai-

komus on kilpailuttaa 4G-yleisliitty-

mä, joka sisältää rajattomasti puhe-

luja, viestejä ja kotimaan dataa.

Täytettävä kilpailutuslomake: 

porukassa.fi/sahkoliitto tai sahkoliit-

to.fi > Liiton muut verkkopalvelut

olla ammattiliiton ja työttömyyskas-

san jäsen.  

Kuka voi liittyä Sähköliiton ja 

Sähköalojen työttömyyskassan jäse-

neksi? Tässä vastauksia:

• Sopimusalajäseneksi sähköi-

sillä aloilla tai niihin liittyvissä am-

mateissa työskentelevä palkansaa-

TOIMISTOMME YHÄ KIINNI, 
ASIOITHAN PUHELIMITSE TAI SÄHKÖPOSTITSE
Koronatilanne ei osoita laantumisen 

merkkejä, ja Sähköliiton kaikki toi-

mipaikat pysyvät suljettuina. Liiton 

henkilökunta jatkaa etätöissä.

Palvelemme puhelimitse ja säh-

köpostitse. Asiakaspalvelusarjojen ja 

henkilökunnan yhteystiedot löydät 

nettisivuiltamme, asiakaspalvelusar-

jojen numerot myös tästä lehdestä.

Asiakaspalvelusarjoihin perustu-

vat puhelinnumerot ovat avoinna ar-

kisin kello 9–15, paitsi jäsenrekis-

teri ja jäsenpalvelut maanantaisin, 

keskiviikkoisin ja perjantaisin kel-

lo 9–15.

Liiton yhteystiedot: 

sahkoliitto.fi/yhteystiedot

Sähköliiton jäsenenä etuihisi kuuluu Kaleva Vakuu-

tuksen myöntämä jäsenetuhintainen henkivakuutus.

Pääset laskemaan vakuutuksesi hinnan, täyttä-

mään lomakkeen ja klikkaamaan vakuutuksen voi-

maan nettisivuillamme Pankki- ja vakuutusedut 

-osiossa. 

Laskuri kysyy ikääsi, mahdollisen puolisosi ikää 

sekä haluamasi henkivakuutusturvan määrää ja las-

kee kuukausimaksun vakuutukselle. Kun klikkaat 

laskurista Osta nyt, pääset täytettävälle lomakkeelle. 

Muista täyttää kaikki kysytyt kohdat!

Henkivakuutuksesta kerralla maksettava korvaus-

summa auttaa valitsemiasi edunsaajia jatkamaan ar-

kea, jos pahin tapahtuu.

Laskurin ja lomakkeen löydät: sahkoliitto.fi > Edut 

ja palvelut > Pankki- ja vakuutusedut 

ja, oppilasjäseneksi ammattiin opis-

keleva ja yrittäjäjäseneksi ammatin-

harjoittaja, joka ei toimi työnanta-

jana. Kassan jäseneksi työssä oleva 

palkkatyöntekijä, joka ei ole täyt-

tänyt 68 vuotta, ja alalle opiske-

leva, joka on palkkatyössä opiske-

lun aikana.

• Palkkatyöntekijä, joka liittyy 

kuukauden kuluessa toisesta liitos-

ta tai kassasta erottuaan. Tällöin 

työssäolo- ja jäsenyysaika edelli-

sessä työttömyyskassassa lasketaan 

hänen hyväkseen. Liittoa tai kassaa 

ei voi vaihtaa, jos on työtön tai lo-

mautettu. 

Suosittele kaverillesi Sähköliittoa:  

Sahkoliitto.fi > Liity jäseneksi > 

Suosittele Sähköliittoa

Sähköinen liittymislomake: 

liity.sahkoliitto.fi/Liittymislomake 
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Kuka olet? 
– Olen Henry Träff, sähkö-

asentaja. Työskentelen Keu-
ruun Energia -konsernissa 

Mistä tulet? 
– Asun Keuruulla omakotitalossa jär-

ven rannalla.
Mistä sinut tunnetaan? 
– Olen aika monessa mukana. Kesän 

kuntavaaleissa lähden tavoittelemaan 
kuudetta valtuustokautta Keuruun kau-
punginvaltuustossa. Viimeiset 16 vuot-
ta olen toiminut vapaa-aikalautakun-
nan puheenjohtajana ja valtuuston va-
rapuheenjohtajanakin kymmenen 
vuotta. Samoin 10 vuotta on vierähtä-
nyt Jyväskylän koulutuskuntayhtymän 
tarkastuslautakunnassa ja Sastamalan 
koulutuskuntayhtymän tarkastuslau-
takunnassakin takana on jo nelivuotis-
kausi. 

– Keuruun Sähkö Oy:n ja Keuruun 
Jäähalli oy hallituksissa olen ollut myös 
jäsenenä 10 vuotta. Urheiluseura Keu-

Henry Träff on 
monessa mukana

ruun Tovereitten puheenjohtajana on 
näköjään kertynyt melkein 20 vuotta. 
Tovereissa myös pelasin pesäpalloa yli 
30 vuotta. Parhaimmillaan pärjäsimme 
mukavasti maakuntasarjassa.

– Keuruun Energia - konsernin pää-
luottamusmiehenä olen häärinyt vuo-
desta 2006 lähtien. Sähköliiton edusta-
jistossa alkoi viime syksynä viides kau-
si Edunvalvonnantekijöiden vaaliryh-
mässä. Sähköliitossa olen vaikuttanut 
muun muassa EIV-johtokunnan ja tes-
neuvottelukunnan puheenjohtajana se-
kä edustajiston toisena puheenjohtaja-
na.     

60 vuottasi pähkinänkuoressa? 
– Pähkinänkuoreen en enää mah-

du, kun on kertynyt hieman ylipainoa, 
mutta muuten olen onneksi pysynyt 
terveenä ja pääkin pelaa edelleen. Ka-
verit väittävät, että olen luonteeltani 
rauhallinen ja harkitseva.

Mistä saat virtaa? 
– Pidän monenlaisesta liikunnas-

ta. Laskettelu, lentopallo, maastohiih-
to ja kävelylenkit metsässä virkistävät. 
Kesäisin veneilemme paljon. Minulla 
on 50-heppainen Suvi-vene, jolla aje-
lemme Keurusselällä vaimon ja mo-
nesti myös koko perheen kanssa. Jos-
kus otamme veneen auton perään ja 
käymme ajelemassa muillakin järvil-
lä. Hienointa on, kun lähdetään monen 
veneen voimin käymään esimerkik-
si Mäntässä. Välillä pysähdytään, lai-
tetaan veneet toisiinsa kiinni ja aletaan 
syömään eväitä, annetaan aaltojen hil-
jaa viedä. Useasti reissuilla tulee kilo-
metrejä yli sata ja siinä menee koko au-
rinkoinen päivä.

Mikä tekee sinut iloiseksi/onnelli-
seksi? 

– Rakas vaimo tietenkin. Olen myös 
erittäin iloinen omista lapsistani, kun 
he ovat pärjänneet maailmassa ja tule-
vat pärjäämään. Tulisin kovin onnelli-
seksi, jos joskus vielä minustakin tuli-
si pappa.

Mikä ottaa päähän? 
– Ihmisten epärehellisyys ja kaiken-

lainen kieroilu. 
Miten juhlit merkkipäivääsi? 
– Ollaan viikolla 12 Tahkolla laskette-

lemassa koko perheen voimin, vaimon, 
tyttären, vävyn, pojan ja miniä kanssa.

Mitä on suunnitelmissasi juhlan jäl-
keen?

– Työ ja toiminta jatkuu entiseen 
malliin. Yritän omalta osaltani paran-
taa maailmaa tai ainakin Sähköliittoa ja 
Keuruuta.

Terveisiä Vasaman lukijoille!
– On ollut etuoikeus olla edustamas-

sa teitä sähköliittolaisia erilaisissa luot-
tamustehtävissä. Erityisesti pidin tes-
neuvottelukunnassa olemisesta ja siel-
lä työskentelemisestä.

– Kannustankin teitä nuorempia Va-
saman lukijoita lähtemään mukaan 
seuraaviin edustajiston vaaleihin ja 
käykäähän äänestämässä tulevissa 
kuntavaaleissakin!  

Träffin perhe viihtyy talvisin laskettelurinteessä. Vasemmalta Henry Träff, vaimo Milla, vävy Aleksi Alvoittu, tytär Camilla Träff-Alvoittu, miniä Mira Aittala ja poika Mikael Träff.

HENRY
TRÄFF

60 vuotta
12.4.2021
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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

Oikein täytetty hakemus, jossa on 

tarvittavat liitteet kerralla muka-

na. Siinä resepti, jota noudattamalla 

varmistat, ettet joudu tyhjän päälle 

työttömyysetuuden maksatusta odo-

tellessasi. 

Kaikki pyydetyt kohdat täyttämäl-

lä ja tarvittavat liitteet toimittamalla 

saat ansiopäivärahapäätöksen mah-

dollisimman pian ja etuuden tilillesi.

Jos hakemuksesi on puutteellises-

ti täytetty tai liitteitä puuttuu, kas-

sa pyytää täydennyksiä ja käsitte-

ly venyy.

MIKÄ LIITE KENENKIN 

HAKEMUKSEEN?

Lomautettu 

• työsopimus

• lomautusilmoitus

• palkkatodistus

Määräaikaisen työsuhteen 

jälkeen työtön

• työsopimus

• palkkatodistus

Toistaiseksi voimassa olleesta 

työsuhteesta irtisanottu

• irtisanomisilmoitus

• palkkatodistus

Jos sinulla on epäselvyyttä hake-

muksen täyttämisestä tai liitteistä, 

ole yhteydessä kassaan. Niin vältyt 

tarpeettomilta hakemuksen täyden-

nyspyynnöiltä. Yhteystiedot löydät 

tämän sivun yläosasta. 

PALKANLASKIJAN 

TEKEMÄ PALKKA-

TODISTUS 

26 VIIKOLTA KANNATTAA 

LIITTÄÄ MUKAAN, KOSKA 

KASSA EI SAA VIELÄ KAIKKIA 

PALKKATIETOJA 

TULOREKISTERISTÄ.

Korvat hörölle! 

Pääsiäispyhiin on en
ää lyhyt loikka.

Jos työnantajasi maksaa sinulle lomautuksen 

aikana arkipyhäko
rvausta, muista ilmoittaa siitä 

ansiopäivärahahak
emuksessasi. 

Lähetä kassaan palk
kalaskelma, 

josta korvaus ilmenee.

Toimi samoin loma-ajan 

palkkojen kanssa.

KERRALLA MAALIIN: OIKEAT LIITTEET HAKEMUKSEESI!

Rautatien rakentajat tauolla. Kuva Werstaan valokuvanäyttelystä Tauon paikkoja ja juhlahetkiä. Näyttely on avoinna elokuun loppuun asti.

Työväenmuseo Werstas on nyt 

mukana valtakunnallisessa ky-

symuseolta.fi-palvelussa. Tampe-

reella toimiva Werstas vastaa palve-

lussa oman tallennusalueensa työ-

elämän ja sosiaalihistorian kysy-

myksiin. Werstaalta voi kysyä työvä-

enliikkeeseen, ammattiyhdistyksiin, 

edistysmieliseen osuustoimintaan 

tai vuoden 1918 sisällissodasta eri-

tyisesti punaisten puolen toimin-

taan liittyviä asioita.

Palvelun kautta Werstaalta voi 

kysyä myös erilaisten kansalaisjär-

jestöjen, kuten ympäristö-, nais- tai 

rauhanliikkeen toiminnasta tai su-

kupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen 

historiasta. 

Werstas ylläpitää myös Lenin-

museota ja Kuurojen museota, jo-

ten palvelussa voi esittää kysymyk-

siä myös niin viittomakielisten his-

Werstas liittyi 
kysymuseolta.fi-palveluun

toriasta kuin neuvostonostalgiasta-

kin. Esineiden rahalliseen arvoon 

liittyviin kysymyksiin museossa ei 

vastata.

Kysymuseolta.fi on yhdeksän suo-

malaisen museon yhteinen verk-

kotietopalvelu. Mukana ovat muun 

muassa Lusto - Suomen Metsämu-

seo, Postimuseo, Suomen kansallis-

museo ja Suomen maatalousmuseo 

Sarka. Museot vastaavat palvelun 

kautta tulleisiin kysymyksiin kysyjän 

ilmoittamaan sähköpostiosoittee-

seen ja osa kysymyksistä vastauk-

sineen julkaistaan nimettöminä ja 

toimitettuina palvelun verkkosivuil-

la. Palvelu on käyttäjille maksuton, 

eikä vaadi erillistä kirjautumista.

Verkkosivuilla jo julkaistuja vas-

tauksia voivat kaikki käyttäjät täy-

dentää kommentoimalla. Eri alojen 

harrastajien toivotaan näin antavan 

panoksensa yhteisen tietovarannon 

kartuttamiseen. Palvelun kautta py-

ritään tekemään näkyväksi museoi-

den asiantuntijatyötä sekä kokoel-

miin liittyvää tietoa.  Kysymuseol-

ta.fi parantaa myös museoiden saa-

vutettavuutta, kun tiedon tarvitsi-

joita voidaan tavoittaa valtakunnal-

lisesti.

Palvelua koordinoi yhteiskunnal-

linen yritys Yhteinen perintö Oy, 

jonka taustaorganisaatioita ovat 

Suomen museoliitto ja John Nur-

misen säätiö. 

Tekninen suunnittelija ja palve-

luntarjoaja on Flo Apps Oy. Palvelu 

perustuu Suomen valokuvataiteen 

museon vuonna 2011 käyttöön otta-

maan palveluun. n



18  VA S A M A  3  /  2 0 2 1

VOLTTIPÄIVÄT
HELSINGISSÄ
30.7.−1.8.2021

VOLTTI-VIIKONLOPPU
MERELLISESSÄ HELSINGISSÄ

PERJANTAI  30.7.
ILLALLISRISTEILY SAARISTOON
Kello 19 alkaen on Royal Linen risteily Helsingin edustan saaristoon. Lähtö- ja 
paluupaikkana on Kauppatori, aluksina m/s Natalia ja m/s Royalcat. Risteilyyn 
kuuluu runsas saaristolaispöytä-buffet. Hinta 60 euroa. Varaukset sähköpostil-
la 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”

”PALJON VIIHDETTÄ,
VÄHÄN ASIAA”
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KURSSIT

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.
.

Kurssihakemuslomake löytyy Sähköliiton kotisivuilta, kohdasta ”lomakkeet”.

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

tarja.toppari@sahkoliitto.fi.

Kaikki vuoden 2021 kurssit:
www.sahkoliitto.fi > Koulutukset & tapahtumat

KILJAVAN OPISTON KURSSIT 
KEVÄÄLLÄ 2021
Sähköliitto on varannut paikkoja 
seuraavilta kevään yleisiltä kursseilta:
• Paikallinen sopiminen 10.–12.5.2021

• Pääluottamusmiesten täydennyskurssi 10.–12.5.2021

• Tuottavuus ja hyvinvointi: luottamusmiesten täydennyskurssi 17.–18.5.2021

• Työoikeuden peruskurssi 17.–21.5.2021

• Puheenjohtaja- ja sihteerikurssi 17.–21.5.2021

Löydät muut opiston järjestämät kurssit osoitteesta: www.kio.fi. Jäsenillämme on mahdol-

lisuus osallistua myös muille opiston kurssikalenteriin merkityille yleisille kursseille. 

Kurssille haetaan ay-liikkeen kurssihakemuslomakkeella, jonka saat esimerkiksi osoittees-

ta https://www.sahkoliitto.fi/lomakkeet (Kiljavan opiston kurssihakemuslomake). Palautet-

tuasi hakemuksen liitto lähettää sen opistoon. Opisto lähettää sinulle kurssikutsun noin 

viikkoa ennen kurssin alkua. 

Tiedustele osallistumismahdollisuutta koulutusasiantuntijalta 050 409 8469  tai tarja.

toppari@sahkoliitto.fi. Häneltä voit myös tilata hakemuksen ja saada apua sen täyttämi-

sessä. Täytetyt hakemukset myös palautetaan koulutusasiantuntijalle.



20  VA S A M A  3  /  2 0 2 1

OSASTOT TOIMIVAT Seuraava Vasama ilmestyy 27.5. Siihen tarkoitetut osastojen ilmoitukset pyydämme toimittamaan maanantaihin 

17.5.2021 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

002 VEITSILUODON SÄHKÖ- 
JA AUTOMAATIOTYÖNTEKIJÄT RY
Kevätkokous pe 23.4.2021 klo 
18 Teams-kokouksena. Käsitel-
lään sääntömääräiset asiat. Kokouk-
seen lähetetään linkki sähköpostit-
se osallistujille. Mikäli viesti ei ta-
voita, niin linkin saa Mikko Vähältä 
puh. 040 218 6013.

004 POHJOISEN ENERGIA- 
JA SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT 
OS. 004 RY
Kevätkokous pe 16.4.2021 klo 
17.30 Ravintola Valdemarissa, Jää-
merentie 9, 96200 Rovaniemi. Ko-
kous pidetään koronatilanteen sal-
liessa, ja muutoksesta ilmoitam-
me osastomme kotisivuilla ja sähkö-
postilla. Kokoukseen on varattu ruo-
kailu, joten vahvista osallistumisesi 
8.4. mennessä osoitteeseen martti.
myllykangas@gmail.com tai puheli-
mitse 040 739 2034.

005 LOUNAIS-HÄMEEN 
SÄHKÖTYÖNTEKIJÄIN 
AMMATTIOSASTO RY
Sääntömääräinen kevätkokous la 
24.4.2021 klo 12 Forssan järjes-
töjentalolla, Kuhalankatu 17. Ko-
kous pidetään ajankohdan kokoon-
tumisrajoitusten mukaisesti. Seu-
ratkaa sähköpostia/kotisivuja, mikä-

li kokous peruuntuu tai kokouspäivä 
muuttuu. – Hallitus

011 TAMPEREEN SEUDUN 
SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT RY
Veteraanijaosto kokoontuu ma 26.4. 
klo 14 osaston toimistolla, Näsilin-
nankatu 33 b A. Portin tunnusluku 
3390. Huom. mahd. koronarajoi-
tukset: www.osasto11.com

Kevätkokous ke 28.4.2021 klo 
16.30 alkaen. Kokous pidetään to-
dennäköisesti Teams-etäkokouk-
sena. Katso lisätietoja osastomme 
nettisivuilta www.osasto11.com

015 IMATRAN SÄHKÖALAN 
AMMATTIOSASTO RY
Kevätkokous ke 14.4.2021 klo 18 
(hallitus klo 17.30) Teams-kokouk-
sena. Käsitellään sääntömääräiset 
ja ajankohtaiset asiat. Pyydä säh-
köpostiin kokouksen Teams-link-
ki 11.4. mennessä osoitteesta osas-
to15@hotmail.com. Tervetuloa!

016 HAMINAN 
SÄHKÖOSASTO RY
Sääntömääräinen kevätkokous ti 
20.4.2021 klo 18, hallitus jo klo 
17.30. Kokouspaikkana toimii 
Kumppanuustalo Hilma, Kadetti-
koulunkatu 3, 49400 Hamina. Ter-
vetuloa! – Hallitus

021 PORIN SEUDUN SÄHKÖ-
ALANTYÖNTEKIJÄT RY
Kevätkokous to 29.4.2021 klo 18 
Original Sokos Hotelli Vaakunas-
sa. Kokouksessa ovat esillä sään-
tömääräiset asiat. Ilmoittautumi-
set Raimo Härmälle 21.4. mennes-
sä puh. 0440 592 448 tai raimo.
harma@sahkoliittopori.fi. Kokous 
pidetään mahdollisesti hybridiko-
kouksena, jolloin etäosallistumis-
mahdollisuus. Kokouksen käytän-
nöt ilmoitetaan osallistujille 23.4. 
– Hallitus

022 LAPPEENRANNAN SEUDUN 
SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT RY
Kevätkokous on siirretty. Uusi aika 
on ke 28.4.2021 klo 17 osas-
ton kokoushuoneella, Väinölänkatu 
25. Kokouksessa käsitellään sään-
tömääräiset ja muut esille tulevat 
asiat. Koronaepidemiasta johtuen 
osanottajamäärä on rajoitettu. Ko-
koukseen voi osallistua etäyhteyden 
välityksellä, tai jäsen voi myös an-
taa valtakirjan kokoukseen osallis-
tujalle. Kokoukseen ilmoittautumi-
set puheenjohtajalle 21.4. mennes-
sä sähköpostilla ari.hakuli@pp.inet.
fi, puh.040 354 8985. Ilmoittautu-
neille toimitetaan tarkemmat koko-
usohjeet ja materiaali.

026 JYVÄSKYLÄN 
SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT RY
Kevätkokous ti 6.4.2021 klo 18.30 
osaston toimistolla, Vapaudenka-
tu 79 A. Esillä sääntömääräiset ym. 
esille tulevat asiat. Tervetuloa!  
– Hallitus

032 PUDASJÄRVEN 
SÄHKÖALOJEN-
AMMATTIOSASTO RY
Kevätkokous pe 16.4.2021 klo 18 
Carunan tiloissa, osoitteessa Sähkö-
tie 2. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kaikilla maskipakko koronan 
takia. – Toimikunta

036 KUOPION 
SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT RY
Kevätkokous to 22.4.2021 klo 
18 alkaen Hotel Puijonsarvessa. 
Käsitellään sääntöjen määräämät 
asiat. Tervetuloa! – Hallitus

037 SATAKUNNAN ENERGIA-
ALAN AMMATTILAISET RY
Sääntöjen määräämä kevätkoko-
us pe 23.4.2021 klo 17. Vallit-
sevan tilanteen vuoksi kokous pi-
detään etäkokouksena Microsoft 
Teams -sovelluksella. Ilmoittau-
tumiset osallistumisesta etäkoko-
ukseen 20.4. mennessä ammatti-
osaston sähköpostiin 037energia@
gmail.com. Kokoukseen osallistu-
ville lähetetään Teams-linkki säh-
köpostiin. Käsitellään sääntöjen 
7§:n määräämät ja muut esille tuo-
tavat asiat. – Hallitus

038 NAANTALIN 
VOIMALAITOSTYÖNTEKIJÄT RY
Sääntömääräinen kevätkokous 
ke 28.4.2021 klo 18, vallitsevan 
tautitilanteen vuoksi etäyhteyksi-
en avulla Microsoft Teamsin kaut-
ta. Kokouksessa käsitellään sääntö-
määräiset ja muut esille tulevat asi-
at. Halukkaat voivat ilmoittautua 
kokoukseen 25.4. mennessä sihtee-
rille osoitteeseen toni.huppunen@
turkuenergia.fi. Ilmoittautumisen 
yhteydessä ilmoittakaa sähköposti-
osoitteenne, johon lähetämme ko-
kouskutsun ja asialistan liitteineen. 
Lämpimästi tervetuloa mukaan ko-
koukseen etänä! – Hallitus

041 TURUN SEUDUN 
SÄHKÖTYÖNTEKIJÄT RY
Sääntömääräinen kevätkokous to 
15.4.2021 klo 16.30 osaston toi-
mistolla, Brahenkatu 4 A 13, Tur-
ku. Käsitellään sääntömääräiset asi-
at. Kahvi- ja voileipätarjoilu. Ko-
kous järjestetään hybridikokoukse-
na noudattaen sillä hetkellä voimas-

sa olevia koronarajoituksia. Tervetu-
loa mukaan! – Hallitus

043 PORVOON 
SÄHKÖTYÖNTEKIJÄT RY
Tulevat kokoukset torstaisin vuonna 
2021: 22.4., 20.5., 19.8., 16.9., 
14.10. ja syyskokous 25.11. Koko-
ukset tietenkin kokoontumisrajoi-
tusten määräysten mukaan. Ilmoi-
tukset muutoksista julkaistaan tääl-
lä. Tervetuloa!

049 HELSINGIN SÄHKÖALAN-
TYÖNTEKIJÄT RY
Sääntömääräinen kevätkokous 
ke 28.4.2021 klo 17 Kirjan ta-
lon juhlasalissa, Kirjatyöntekijän-
katu 10 B, 00170 Helsinki. Koko-
uksessa käsitellään sääntöjen mu-
kaiset ja muut esille tulevat asiat. 
Osaston sääntöjen mukaan kevät-
kokous on pidettävä huhtikuun lop-
puun mennessä. Koronaviruksen 
takia osastomme kokousjärjestelyt 
ovat poikkeavia. Laki väliaikaises-
ta poikkeamisesta yhdistyslaista on 
vielä voimassa, ja koronaviruksen 
takia joudumme sitä käyttämään. 
Kevätkokoukseen osallistumisen 
edellytyksenä on ilmoittautumi-
nen viimeistään 14.4. osaston si-
vulla olevalla lomakkeella. Osaston 
hallitus kokoontuu 13.4. ja päät-
tää mahdollisuudesta osallistua ko-
koukseen Microsoft Teams -ohjel-
man avulla. Jos päätös tehdään, 
siitä ilmoitetaan kaikille jäsenil-
le sähköpostin avulla. Tarkista, että 
omat tietosi ovat oikeat jäsenrekis-
terissä. Lisätietoa osaston sivuilta 
www.osasto049.fi

056 IKAALISTENSEUDUN 
SÄHKÖTYÖNTEKIJÄT RY
Kevätkokous pe 23.4.2021 klo 18 
Sakkilassa osoitteessa Keskuska-
tu 6, Parkano sekä Teams-kokouk-
sena. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Mikäli osallistut etänä, pyydä 
kokouskutsu sähköpostitse osoit-
teesta jarkko.rantakyto@gmail.com

057 ETELÄ-POHJANMAAN 
SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄIN 

OSASTO RY
Sääntömääräinen kevätkokous pi-
detään tänä vuonna Teams-etä-
kokouksena ti 20.4.2021 klo 18. 
Osasto tarjoaa max. 20 € arvoisen 
ruoan kuittia vastaan, mikä edellyt-
tää osallistumista kokoukseen (jo-
kainen voi hakea ruoan haluamas-
taan paikasta). Ruokailun kuitista 
kopio, oma nimi ja tilinumero osas-
ton sähköpostiin tai kirjekuoreen ja 
postita se osaston osoitteeseen. Il-
moittautumiset kevätkokoukseen 
15.4. mennessä osoitteeseen il-
moittautumiset057@gmail.com. 
Laita ilmoittautumisen yhteydessä 
sähköpostiosoitteesi, johon haluat 
kokouksen kutsulinkin.

059 LAHDEN
SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT RY
Kevätkokous ma 19.4.2021  
klo 18 Teamsissa. Osaston hallitus 
päätti 1.3. kokouksessaan,  
että kevätkokous järjestetään ko-
ronan takia etänä. Kokouksessa 
käsitellään sääntömääräiset asi-
at. Mikäli haluat osallistua koko-
ukseen, ilmoita siitä sähköpostil-
la osoitteeseen viisysi@outlook.com 
siten, että viestistä käy ilmi se säh-
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VOLTTVOLTTiiVViiSASA
1. Hollantilainen insinööri Lou Ottens nousi aikoinaan maailman-
maineeseen keksinnöllään, joka oli?
a) CD-levy  b) C-kasetti  c) VHS-nauha

2. Unssi on vanha painomitta, joka on edelleen käytössä brittiläisiä 
yksiköitä käyttävissä maissa. Paljonko on yksi unssi grammoissa? 
a) 28,35 grammaa  b) 35 grammaa  c) 10,50 grammaa

3. New Yorkin Rikers Islandilla sijaitsi
a) eläintarha b) maanhanmuuttajien karanteenikeskus  c) vankila

4. Milloin keskiolut tuli ruokakauppoihin?
a) 1969  b) 1975  c) 1980

5. Heinäkuussa 1969 amerikkalainen Neil Armstrong otti ensim-
mäiset askeleet kuun pinnalla. Miten kaukana kuualuksesta hän 
kävi?
a) 50 metriä  b) 110 metriä  c) 243 metriä

6. Mistä näkee, jos ihmisellä on heterokromia?
a) hiukset ovat punaiset  b) kasvoissa on runsaasti pisamia  c) 
silmät ovat eriväriset

7. Mikä oli järkyttävä ykkösuutinen 31. elokuuta 1997? 
a) Prinsessa Diana kuoli auto-onnettomuudessa  b) New Yorkin 
kaksoistornit tuhoutuivat terroristi-iskuss  c) Estonia upposi

8. Paljonko on golf-reiän halkaisia?
a) 150,55 mm  b) 80 mm c) 107,95 mm

9. Minkä tulivuoren purkaus jätti alleen Pompeijin kaupungin 
vuonna 79?
a) Vesuviuksen  b) Krakataun  c) Etnan

10. Louise Brown teki historiaa 1978. Miten?
a) voitti olympiakisoissa viisi kultamitalia uinnissa  b) hän oli 
ensimmäinen koeputkilapsi  c) hän oli maailman ensimmäinen 
naispuolinen presidentti

11. Mikä maa oli ensimmäistä kertaa mukana kesäolympialaisissa 
1952?
a) Venäjä  b) Israel  c) Japani

12. Mitä on buljonki?
a) sienikeittoa  b) sipulikeittoa  c) lihalientä

1. b) C-kasetti  2. a) 28,35 grammaa  3. c) vankila  4. a) 1969  
5. b) 110 metriä  6. c) silmät ovat eriväriset  7. a) Prinsessa 
Diana kuoli auto-onnettomuudessa  8. c) 107,95 mm  
9. a) Vesuviuksen  10. b) hän oli ensimmäinen koeputkilapsi  
11. a) Venäjä  12. c) lihalientä

LUKIJAN ÄÄNI

Tampereella on juuri muisteltu, miten 139 vuotta sitten tapahtui kum-

mia. Finlaysonin tehtaalla Plevnan kutomasalissa sytytettiin palamaan 

sähkövalot. Se oli ensimmäistä kertaa Suomessa, Venäjän suuriruhti-

naskunnassa ja ilmeisesti myös Pohjoismaissa. Päivä oli 15. maaliskuu-

ta 1882.

Koska sähkövaloja varten oli jouduttu vetämään johtoja, voidaan pää-

tellä, että tuolloin tehtiin sähköasennuksiakin ensi kertaa näillä kulmin 

maailmaa.

Ensi vuoden maaliskuussa sähkövalojen syttymisestä tulee kuluneek-

si 140 vuotta. Siksi 15. maaliskuuta 2022 olisi oiva hetki alkaa viettää 

sähköasentajien päivää. Yhtä hyvin päivän voisi nimetä myös sähkövalon, 

sähkön tai sähköistämisen päiväksi. 

Ehkäpä Tampereella keskustoimistoaan pitävä Sähköliitto innostui-

si ajamaan asiaa? Tai Tampereen pormestari Lauri Lyly, joka toimi ennen 

SAK-pestiään Sähköliiton puheenjohtajana?

ARI SETÄLÄ

Sähköliiton jäsen 1971–76

Tukholma

SÄHKÖASENTAJIEN 
PÄIVÄ KALENTERIINköpostiosoite, johon haluat Teams-

kutsun lähetettävän. Kutsu lähe-
tetään ilmoittamaasi sähköposti-
osoitteeseen noin tuntia ennen ko-
kouksen alkamista.

069 NUUSKAKAIRAN 
SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT 
AMMATTIOSASTO 069 RY
Kevätkokous pe 23.4.2021 klo 
16. Kokous järjestetään Whats-
App-ryhmässä vallitsevan tilanteen 
vuoksi. Käsitellään sääntömääräi-
set asiat. Ilmoittautua voi viestillä 
numeroon 0400 933 645. Ilmoit-
tautumiset 21.4. mennessä.

073 KURIKAN 
SÄHKÖALOJEN OSASTO RY
Kevätkokous Hotel Kurikassa to 
29.4.2021 klo 18, mikäli korona-
rajoitukset sallivat. – Hallitus

076 VAASAN 
SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT RY
Sääntömääräinen kevätkokous pe 
16.4.2021 klo 17 ravintola Dallas 
Pizza Palazzon kokoustiloissa, Väs-
tervikintie 24. Käsiteltävänä sään-
tömääräiset asiat. Kokouksessa 
etäosallistumismahdollisuus. Ko-
kous järjestetään voimassa olevia 
rajoituksia noudattaen, joten tar-
vittaessa se pidetään etäyhteyksi-
en avulla. Ilmoittautumiset Kristi-
an Rönnholmille 12.4. mennessä 
puh. 050 574 9229. – Hallitus

080 HEINOLAN SÄHKÖMIEHET 
AMMATTIOSASTO 80 RY
Kevätkokous to 15.4.2021 klo 
18 alkaen. Käytämme etäyhteyttä 
vallitsevasta koronatilanteesta joh-
tuen. Kokouksesta lähetetään säh-
köpostin kautta kutsut lähempä-
nä. Jos et ole ilmoittanut liiton si-
vuilla omaa sähköpostiasi tietoihisi 
tai haluat saada linkin kokoukseen 
jotain muuta kautta, voit ottaa yh-
teyttä sihteeriin sähköpostilla  
henri.tornroos@gmail.com tai  
puhelimella 044 519 0168.

082 VIIALAN 
SÄHKÖTYÖNTEKIJÄIN 
AMMATTIOSASTO RY
Osaston hallitus päätti 17.3. ko-
kouksessaan, että sääntömääräi-
nen kevätkokous järjestetään ko-
ronan takia huhtikuun lopulla hy-
bridikokouksena. Kokouksessa kä-
sitellään sääntömääräiset asiat ja 
noudatetaan koronamääräyksiä ja 
-rajoituksia, joten hallitus suositte-
lee erittäin vahvasti osallistumaan 
etäyhteydellä. Ohjeet hybridikoko-
ukseen toimitetaan sähköpostilla. 
Mikäli haluat osallistua kokouk-
seen, ilmoittaudu sähköpostilla 
osoitteeseen sahkoliitto.os.082@
gmail.com 8.4. mennessä siten, 
että viestistä käy ilmi oma nimesi 
ja se sähköpostiosoite, johon halu-
at kutsun lähetettävän. Toimitam-
me ilmoittautuneille sähköpostitse 
kokousohjeet sekä virallisen esi-
tyslistan materiaaleineen ja linkin 
kokoukseen 10.4. mennessä. Il-
moitukset muutoksista julkaistaan 
sähköpostilla, seuraa siis sähkö-
postiasi. – Hallitus

094 RAAHEN SÄHKÖMIEHET RY
Kevätkokous ma 26.4.2021 klo 
19 osaston toimitiloissa Ratsukatu 
5 E, Raahe. Käsitellään sääntöjen 

kevätkokoukselle määräämät asi-
at. Mahdollisuus myös etäosallis-
tumiseen. Tarkemmat ohjeet osas-
ton kotisivulta www.raahensahko-
miehet.com. – Hallitus

099 LOIMAAN 
SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT RY
Kevätkokous ke 7.4.2021 klo 18 
Ravintola Lankossa, Vesikosken-
katu 13, Loimaa. Esillä sääntöjen 
kevätkokoukselle määräämät asiat. 
Tervetuloa! – Hallitus

100 JÄRVENPÄÄN 
SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT RY
Kevätkokous to 8.4.2021 klo 19 
Microsoft Teams -ympäristössä. 
Käsitellään sääntöjen määräämät 
asiat. Vallitsevan koronatilanteen 
vuoksi joudumme turvautumaan 
kokouksen järjestämisessä etäyh-
teyksiin. Toimitamme ilmoittau-
tuneille sähköpostitse kokousoh-
jeet sekä virallisen esityslistan ma-
teriaaleineen ja linkin kokoukseen 
5.4. Toivotamme teidät kaikki läm-
pimästi tervetulleiksi päättämään 
ja kuulemaan yhdistyksen asiois-
ta etänä!

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 mahdollisten 
tapahtumien suunnittelu. Paikalla 
myös Vakuutusyhtiö Turvan edusta-
ja mielenkiintoisten asioiden kans-
sa. Osallistujille ruokatarjoilu. Ko-
koukseen voi osallistua myös etä-
nä Teamsilla. Puheenjohtaja on lä-
hettänyt kaikille sähköpostiin lin-
kin, jolla vähän ennen kokousta voi 
avata yhteyden. Jos et ole saanut 
ko. viestiä, ota yhteys Pasiin puh. 
040 519 2198 saadaksesi lin-
kin.  Tervetuloa! – Hallitus

104 SAARIJÄRVEN 
SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT RY 
Kevätkokous siirtyy koronasulun 
vuoksi pidettäväksi la 24.4.2021 
klo 14 ravintola Takkatuvassa Pih-
tiputaalla. Kokouksessa käsitellään 
sääntömääräisten asioiden lisäksi 
osastojen yhdistymishanke ja eh-
dotus liiton edunvalvojan palkkaa-
misesta Keski-Suomeen. Ruokailu 
kokouksen jälkeen.

105 VIHDIN 
SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT RY
Sääntömääräinen syyskokous 
pe 7.5.2021 klo 18 Herrakuntata-
lolla (Kauppilantie 21, 03400 Vih-
ti). Mikäli haluat osallistua Team-
sin kautta, niin lähetä yhteystietosi 
sähköpostiin sl.os105.tomi@gmail.
com. Esillä sääntöjen määräämät 
ja muut ajankohtaiset asiat. Terve-
tuloa! – Hallitus

108 NURMEKSEN 
SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT RY
Kevätkokous ma 19.4.2021 klo 
16 PKS:n toimitiloissa, Välitie 12, 
Nurmes. Esillä sääntömääräiset ja 
ajankohtaiset asiat. Kokous tieten-
kin kokoontumisrajoitusten määrä-
ysten mukaisesti. Tervetuloa!  
– Hallitus

123 LÄNSI-SUOMEN TIETOLII-
KENNEALAN AMMATTILAISET RY
Kevätkokous koronan sallies-
sa Härmän kuntokeskuksessa pe 
16.4.2021 klo 18. Ruokailu.  
Tervetuloa!

128 EKENÄS EL-ARBETARE RF
Stadgeenligt vårmöte tors 
8.4.2021, kl. 18 på Motel Marine. 
Stadgeenliga ärenden samt behan-
dling av avslutande av avdelningen 
och sammanslutning med avdel-
ning 111 Hangö Elektricitetsarbe-
tare. Välkommen! – Styrelsen

Sääntömääräinen kevätkoko-
us to 8.4.2021 klo 18 Motel Mari-
nessa. Sääntömääräiset asiat ja kä-
sitellään osaston lakkauttamista 
ja liittyminen osastoon 111 Han-
gon Sähkötyöntekijät ry. Tervetuloa! 
–  Hallitus

144 VARKAUDEN SEUDUN 
ASENNUSSÄHKÖMIEHET RY
Sääntömääräinen kevätkokous ra-
vintola Rossossa pe 16.4.2021 klo 
18.30. Rajoitusten sattuessa ko-
kous pidetään etänä.

Osaston pilkkikisat la 3.4. Lähtö 
Toritorpalta klo 8. Tervetuloa!

177 KISKOLIIKENTEEN 
SÄHKÖ-, TIETOLIIKENNE- 
JA TURVALAITE-
AMMATTILAISET RY
Kevätkokous la 10.4.2021 klo 10. 
Kokous pidetään etäyhteydellä val-
litsevan tilanteen takia. Sääntöjen 
määräämä virallinen kokouspaik-
ka on Peltokoskenkuja 15, Nur-
mo. Kokouspaikalla on erittäin ra-
joitettu määrä tilaa, joten hallitus 
suosittelee erittäin vahvasti osal-
listumaan etäyhteydellä. Ohjeet 
etäyhteyden käyttöön toimitetaan 
sähköpostilla ja osaston kotisivu-
jen jäsenosion kautta. Eläkeläiset 
ovat myös tervetulleita kokoukseen. 
Kokouksessa käsitellään osas-
ton sääntöjen 7§:n määräämät asi-
at, joita ovat mm.: esitellään edel-
lisen vuoden toimintakertomus ja 
tilinpäätös, kuullaan toiminnan-
tarkastuslausunto, tilinpäätöksen 
vahvistaminen, vastuuvapauden 
myöntäminen hallituksen jäsenille, 
päätetään sääntöjen 4 §:n 3 mo-
mentissa tarkoitettujen asia-
kirjojen toimittamisesta liitol-
le määräaikaan mennessä.  
– Hallitus

178 SIILINJÄRVEN 
SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT RY
Sääntömääräinen kevätkokous lau-
antaina 24.4.2021 alkaen klo 
15 ravintola Pankossa, Kuiluntie 5, 
Siilinjärvi. Esillä sääntömääräiset 
asiat sekä lisäksi uuden talouden-
hoitajan valinta. Kokouksen päät-
teeksi ruokailu. Tervetuloa!  
– Hallitus

184 JÄRVI-SAVON 
SÄHKÖALOJENTYÖNTEKIJÄT RY
Sääntömääräinen kevätkoko-
us to 8.4.2021 klo 16 alkaen 
Teams-kokouksena. Ilmoittautu-
minen osaston sihteerille. Käsi-
tellään sääntömääräiset ja ajan-
kohtaiset asiat. Tervetuloa osallis-
tumaan! Mahdollisuus kokoontua 
pienryhmissä toimipaikoilla tilan-
teen salliessa. – Hallitus/sihteeri: 
kari.halinen@elvera.fi
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ELLEDNINGEN

HELMIRISTIKON 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.

I regeringsprogrammet har det 

antecknats som mål att loka-

la avtal baserade på ömsesidigt 

förtroende mellan parterna ska 

öka. Enligt regeringsprogrammet 

främjas det lokala avtalandet ge-

nom kollektivtals- och tjänstekol-

lektivavtalssystemen.

Anteckningen tycks orsaka 

stress för åtminstone en del av 

regeringspartierna. De försöker 

envist utöka det lokala avtalandet 

in i det allmänt bindande fältet 

förbi regeringsprogrammet. Ar-

betsgivarsidan vill utöka det typ 

”plocka russinen ur kakan”: rus-

sinen smakar nog, men själva ka-

kan smakar illa.   

På grund av den allmänt bin-

dande karaktären är arbetsgivar-

na som följer kollektivavtalen, 

inte villiga att binda sig till plikt-

bestämmelser, som angår orga-

niserade arbetsgivare som sådan 

genom den normala allmänt bin-

dande karaktären. De skulle gär-

na vilja passera förtroendeman-

nasystemet som är en väsentlig 

del av de allmänt bindande kol-

lektivavtalen och i stället avtala 

lokalt med en förtroendevald el-

ler med hela personalen.

Det låter mer än konstigt, att 

man skulle vilja utöka det loka-

la avtalandet till det allmänt bin-

dande fältet men samtidigt för-

sämra förtroendemäns ställning 

som lokal avtalspart. Det loka-

la avtalandet kan visserligen ut-

vecklas genom kollektivavtalen, 

men först bör man få klarhet på 

rätten att välja förtroendemän. 

Det garanterar en balanserad för-

handlingsställning till arbetsta-

garna även på oorganiserade ar-

betsplatser. 

DÅLIGT MED 

VETENSKAPLIGA BEVIS 

Lokalt avtalande är en het potatis 

just nu när man läser ställnings-

taganden i frågan från olika håll. 

Det verkar inte finnas någon så 

svår sjukdom mot vilken det lo-

kala avtalandet inte skulle kunna 

fungera som botande läkemedel.  

Enligt högerpolitikerna och nä-

ringslivet är det lokala avtalandet 

den lösning med  vilken syssel-

sättningen sätts igång. Enligt Fö-

retagarna i Finland skulle utök-

andet av det lokala avtalandet till 

oorganiserade företag föra med 

sig t.o.m. 15 000 nya jobb. På 

vilket vetenskapligt bevis måtte 

denna uppfattning grunda sig? 

Enligt en analys utgiven av In-

dustri´s lönearbetare r f i februari 

2021 grundar sig påståendet om 

förbättringen av sysselsättnings-

situationen inte på vetenskapligt 

bevis. Även finansministeriet har 

haft det svårt att beräkna att det 

lokala avtalandet skulle främja 

sysselsättningen. 

Begreppet lokalt avtalande an-

vänds allmänt, och enbart därför 

syftar det på mycket olika saker. 

En del pratar om arbetsvillkoren 

som avtalas om på arbetsplatser 

eller på företag och en del om lo-

kalt avtalade detaljer definierade 

i kollektivavtal.

De nuvarande kollektivavtalen 

tillåter lokalt avtalande redan om 

flera saker. En annan sak då är, 

om man uppriktigt kan ingå avtal 

på arbetsplatserna eller inte.  Det 

är ändå så att tvång inte är det 

vad man menar med lokalt avta-

lande. Åtminstone hoppas jag så. 

SYSTEMATISKT MOT 

SKOGSINDUSTRINS LÖSNING 

Skogsindustrin r f meddelade i 

oktober att den kommer att sluta 

sin kollektivavtalsverksamhet ge-

nom att till och med ändra sina 

regler och i fortsättningen bör-

ja avtala lokalt om arbetsvillkoren 

på företag inom branschen. Vi 

började redan i höstas systema-

tiskt förbereda oss till företagsvi-

sa förhandlingar med våra med-

lemmar i skogsindustrin. Vi står 

framför det nya och det finns fle-

ra utmaningar innan målet häg-

rar för oss. 

Elbranschens arbetstagare har 

stor yrkesskicklighet och en be-

tydande roll på arbetsplatserna i 

skogsindustrin. Förhoppningsvis 

kommer även arbetsgivarnas upp-

skattning att synas på kommande 

förhandlingar. 

Elektrikerförbundets klara syf-

te är att trygga arbetsvillkoren, 

ställningen och representationen 

av våra medlemmar i skogsindu-

strin. Förhoppningsvis kan denna 

nya avtalsmodell på företagen i 

skogsindustrin skjutas till måls. 

Jag önskar er god fortsättning 

på våren och håll er friska! 

HANNU LUUKKONEN 

vice ordförande

Helmiristikon oikein ratkaisseiden kesken arvotun yllätyspalkinnon voitti Esa Nieminen Pirkkalasta. Onnittelut voittajalle!

A V A A J A K A I N O
S I R K U S N O R S U T
U N I K O T K A T O T
A S T U V A I T A L O

S A T E T A
K A T O V I A T T  K A I N
A L A S K A F A R A O E L S A
S A S I A S T I A A U L I U S
A S E T I T  A V U T R A N T A

T U R E A A N A P A
L I K S A J S I E R A
I O N O A K O L A V
A N I S L A A S T I T A
M A T K U E N A A T T I

A A R S E N A L N U N N A
A R O N I A O B O E  N I A S
P A N D A  K T A P E T U T
S U S I R I K E S  A T A R I
O S I N I S O R A A A T A

A V I O O S A K E A N T I
A A S A T O V I N A T A
V A I H T U V A T O S A T
I N T O S A T A A H A A
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Pohjois-Euroopan
suurin  

jalkinevalmistaja
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K A T O V I A T T  K A I N
A L A S K A F A R A O E L S A
S A S I A S T I A A U L I U S
A S E T I T  A V U T R A N T A

T U R E A A N A P A
L I K S A J S I E R A
I O N O A K O L A V
A N I S L A A S T I T A
M A T K U E N A A T T I

A A R S E N A L N U N N A
A R O N I A O B O E  N I A S
P A N D A  K T A P E T U T
S U S I R I K E S  A T A R I
O S I N I S O R A A A T A

A V I O O S A K E A N T I
A A S A T O V I N A T A
V A I H T U V A T O S A T
I N T O S A T A A H A A

 

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

LOKALT AVTALANDE – MIRAKELMEDICIN SOM BOTAR ALLT? 
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Turvan Turvakasko ja liikennevakuutus ovat sekä hinnaltaan että bonuksiltaan
Kuluttaja-lehden 8/2019 testivoittajia. Meiltä saat eniten vastinetta rahalle ja hymyn 

huulille, sillä myös asiakastyytyväisyytemme on tutkitusti parasta.

Nyt saat Turvakaskon hymyilyttävään keväthintaan – ammattiliiton jäsenenä pilkulleen 
32,5 % alennuksella. Ensimmäisen vuoden alennuksen 25 % saat yksityisasiakkaan 

henkilö- tai pakettiauton uuteen Turvakaskoon, jonka alkamispäivä on  
1.–30.4.2021. Ammattiliiton jäsenen 10 % jäsenalennus jatkuu tämän jälkeenkin. 

Soita 01019 5110, varaa aika tai osta heti turva.fi/testivoittaja

Testivoittajan valinneen on helppo hymyillä 
– Turvakasko -25 % 

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva • turva.fi • 01019 5110

Vaihtoehtoja on monia 
– vain yksi on voittaja.

-25 %
Testivoittaja 

Turvakasko nyt

Ammattiliiton jäsenelle 
lisäksi

-10%


