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Hei, meillä on nimeään parempi

Peruskasko.

*Peruskasko
nyt verkosta

-

30%
Ammattiliiton
jäsenenä saat lisäksi
jatkuvan liittoalennuksen sekä kasvavan
omistajaasiakasalennuksen.

Me olemme turvasi tien päällä – joka ikisellä kilometrillä. Liikennevakuutuksen lisäksi löydät
meiltä kattavat kaskot autollesi. Peruskasko on hyvä vaihtoehto, kun haluat turvata autosi
isoilta vahingoilta, mutta et tarvitse esimerkiksi lunastusetua tai bonusturvaa.
Voit valita myös kattavan Liittokaskon – parempaa saat hakea. Liittokasko sisältää muun
muassa pysäköintiturvan, lunastusedun, bonusturvan sekä laajan sijaisautoedun.
Kurvaa osoitteeseen turva.fi/sahkoliitto ja päivitä kaskovakuutus ajan tasalle.

* Verkosta nyt -30 % ensimmäiseksi vuodeksi. Ammattiliiton jäsenenä saat lisäksi
jatkuvan 10 % liittoalennuksen sekä vuosien myötä kasvavan omistaja-asiakasalennuksen
5-10%. Alennusta kertyy siis ensimmäiselle vuodelle pilkulleen vähintään 40,15%. Toimi heti,
sillä Peruskaskon ensimmäisen vuoden alennus on voimassa viimeistään 31.5.2019 alkaviin
yksityisasiakkaan uusiin henkilö- ja pakettiauton vakuutuksiin.

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

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

SÄHKÖJOHTO

Eduskunnan tartuttava sähkön
siirtohinnoitteluun
N

ykyinen sähkömarkkinalaki

  

edellyttää jakeluverkkojen hal-
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könsiirron ylihinnoittelua tai halu-

hin. Kassa onkin saanut monet liit-

aako se ylipäätään onnistua sille

tojen jäsenet valitsemaan ”halvemman tien”.

tijoilta merkittäviä parannuksia säh-

Energiaviraston tehtävänä on val-

annetussa tehtävässä vai onko vika

kön toimitusvarmuuteen. Tällä pyri-

voa, etteivät sähkönjakeluverkko-

lainsäädännössä. Vanha sanonta to-

Loimaan kassa toteuttaa näin

tään ehkäisemään sääilmiöiden ai-

yhtiöt käytä monopoliasemaan-

teaa: ”Mikä ei ole oikeus, ei voi olla

varsinaista yhteiskunnallista perus-

heuttamia ylipitkiä sähkökatkoja,

sa väärin ja peri ylihintaa asiakkail-

lakikaan.” Asiakkaiden oikeusturva

tehtäväänsä, heikentää ammattiyh-

jotka ovat olleet melko yleisiä ha-

taan. Sähkönsiirtoa ei voi kilpailut-

monopoliasemassa toimivien sähkö-

distysliikettä. Kassan hallituksessa

ja-asutusalueilla. Sähkökatkoja pys-

toimii kaikenlaisia yritysjohtajia.

taa, vaan sähkön toimittaa aina ky-

verkkoyhtiöiden siirtohintojen mie-

tytään lyhentämään maakaapeloin-

seisellä alueella toimiva verkkoyh-

livaltaista korottamista vastaan on

Loimaan kassaan liittyvä työnte-

nilla, siirtämällä sähköjohtoja tien-

tiö. Sähköenergian sen sijaan voi

olematon: on pakko maksaa. Suo-

kijä ajattelee säästävänsä ammatti-

varteen ja tekemällä leveämpiä joh-

ostaa miltä tahansa sähkönmyyjäl-

malainen sähkönjakeluverkosto on

liiton jäsenmaksuosuuden maksa-

toteitä.

tä Suomesta.

nähtävä osana kansallista infra-

malla pelkän työttömyysturvan. Am-

Sähköverkkoyhtiöt ovat nostaneet

struktuuria, jonka asiakkaat ovat

mattiliitojen jäsenet kustantavat jä-

merkittävästi siirtohintojaan perus-

moneen kertaan maksaneet.

senmaksuillaan nykyisten työehto-

Asia ei sinällään ole uusi; hyvälaatuisen eli häiriöttömän sähkön
toimittaminen asiakkaille oli yksi

teenaan säävarman sähköverkon ra-

alueellisten sähköyhtiöiden keskei-

Uuden eduskunnan tulee uudis-

kentaminen asetettujen velvoittei-

taa sähkön siirtohinnoittelun val-

simpiä arvoja ennen sähkömarkki-

den mukaisesti. Epäselvää on, me-

vontamekanismi läpinäkyväksi ja

nalakia. Sähkömarkkinalaki toi mu-

jen ja palkkojen vähimmäistason
työehtosopimusten kautta.
Työehtosopimusten vaarantumi-

nevätkö siirtohintojen korotukset

yhtiöiden asiakkaille ymmärrettä-

sella olisi dramaattinen negatiivi-

Palkansaajalehdet –
Löntagartidningar
PALE ry:n jäsen

kanaan toimintojen eriyttämisvel-

säävarman sähköverkon rakentami-

väksi. Sähkönsiirron hinnoittelul-

nen vaikutus työntekijöiden ansio-

voitteen ja kilpailun useimmille

seen vai lihottavatko ne yhtiöiden

le on laadittava selkeät rajat, joiden

tasoon ja oikeuksiin työelämässä.

osa-alueille lukuun ottamatta säh-

omistajien rahakirstuja. Todennä-

rikkomisesta seuraa sanktio. Perus-

Tälle tielle Loimaan kassa työnteki-

Noudatamme Julkisen sanan
neuvoston määrittelemää hyvää
journalistista tapaa.

könsiirtoa, joka on edelleen alueel-

köisesti molempia, koska nykyinen

infrastruktuurimme ei voi olla sijoit-

jöitä houkuttelee.

lainsäädäntö mahdollistaa myös vii-

tajien pikavoittojen temmellyskent-

Valitaan siis ammattiliitto ja puo-

meksi mainitun.

tä, vaan se on turvattava kansallis-

lustetaan työntekijöiden ansiotasoa

omaisuudeksemme.

ja oikeuksia työelämässä!

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

lista monopolitoimintaa.
Kiristyneen kilpailun myötä sähkön jakeluverkkojen huolto- ja kun-

Energiaviraston siirtohintojen val-

nossapitotöissä toimiva henkilöstö

vontamekanismi on äärimmäisen

on vähentynyt jo vuosia. Työtä teh-

sekava ja monimutkainen, tavalli-

dään minimihenkilöstömäärällä, ja

selle sähkön kuluttajalle ylivoimai-

ylityökiintiöt ovat jatkuvasti täynnä.

nen selvitettävä. Lisäksi on huo-

Päällikkötason toimihenkilöiden ja

Myös sähköyhtiöiden arvoissa on

  

mioitava useimpien sähköverkko-

kahden toimitusjohtajan 1991 pe-

tapahtunut muutos: ne tulouttavat

yhtiöiden erittäin hyvät taloudelli-

rustama ”Loimaan kassa” (YTK

rahaa omistajilleen. Sähkönsiirros-

set tulokset verrattain pitkältä ajal-

kassa) on menestynyt hyvin. Kas-

ta on muodostunut varmaa ja tuot-

ta. Nykytilanteessa on vähintäänkin

sa markkinoi aggressiivisesti toi-

tavaa epäselvän lainsäädännön suo-

epäselvää, onko Energiavirasto on-

mintaansa ja vertaa kustannusta-

SAULI VÄNTTI

nistunut tehtävässään valvoa säh-

soltaan toimintaansa ammattiliitoi-

Puheenjohtaja

jaamaa liiketoimintaa.

Osastot toimivat -ilmoitukset:
KUVA: RIITTA KALLIO

lähetä osoitteeseen
www.sahkoliitto.fi/ammattiosastot/
osastot-toimivat
Lehden tilaushinta:
30 €/vsk kotimaa
40 €/vsk ulkomaat
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10 kertaa vuodessa.
Seuraava Vasama ilmestyy
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Työsuhde- ja työehtosopimusasiat:
puh. 03 252 0700
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puh. 03 252 0600

Tämän Vasaman painoon mennessä eduskuntavaalit ovat meneillään. Lopputuloksesta ei ole varmuutta. Vaihtelevista säistä
huolimatta varmaa on kuitenkin kevään tulo. Ja siinä voittavat kaikki!
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Sähköliitto teki tutkintapyynnön
poliisille 20 yrityksestä

2 400 HÄTÄTYÖTUNTIA EI VOI PITÄÄ
PAIKKAANSA


TEKSTI JA KUVA: MINNA JÄRVENPÄÄ

S

ähköliitto on tehnyt poliisille

seen ja/tai rikoslaissa määriteltyyn

tutkintapyynnön 20 yrityksen

työsuojelurikokseen.
Työaikalaki määrittelee tarkoin,

toiminnasta energia-, ict- ja verkostoalalle julistamansa ylityökiel-

milloin työ voidaan teettää hätätyö-

lon aikana 1.2.–21.3.2018. Kysei-

nä. Perusedellytys on, että kysees-

set sähkönjakeluverkoston korjaus-

sä on oltava ennalta arvaamaton ta-

töissä toimivat yritykset tekivät yli-

pahtuma, joka aiheuttaa keskeytyk-

työkiellon aikana yhteensä yli 200

sen säännöllisessä toiminnassa tai

hätätyöilmoitusta aluehallintoviras-

uhkaa johtaa sellaiseen. Ennalta ar-

toille ja teettivät säännöllisen työ-

vaamattomassa tilanteessa tulee

ajan ulkopuolella noin 2 400 tun-

täyttyä myös hengen, terveyden tai

tia töitä.

omaisuuden vaarantumisen kriteeri.

Tunti- ja ilmoitusten määrät käyvät ilmi Sähköliiton tekemästä sel-

Ehtojen täyttyessä säännöllisiä työaikoja voi pidentää.

vityksestä, jota varten käytiin lä-

Sähköliiton selvitys osoitti, että

vitse yritysten ylityökiellon aikana

työaikalain sisältämät hätätyön teet-

aluehallintovirastoille tekemät hä-

tämistä koskevat kriteerit täytti vain

Selvityksen yritysten Sähköliiton ylityökiellon aikana tekemistä hätätyöilmoituksista ovat koonneet työehtoasiantuntija Juha Lujanen ja työympäristö-

tätyöilmoitukset ja virastojen niitä

harva yritysten tekemistä hätätyöil-

asiantuntija Jarkko Korhola. Selvityksen perusteella liitto on tehnyt poliisille tutkintapyynnön 20 yrityksestä.

koskevat päätökset.

moituksista. Kiistattomalta vaikuttaa, että yritykset kiersivät Sähkölii-

hätätöiksi välittämättä siitä, hyväk-

lintovirasto hylkää hätätyöilmoituk-

edustajistolle esityksen, joka edel-

on yksilöity ajankohdat, joita yri-

ton ylityökieltoa kirjaamalla tavan-

syivätkö vai hylkäsivätkö aluehallin-

sen. Väärinkäytöksistä on saatava

lyttää, että keskusjärjestö tarttuu

tysten tekemät hätätyöilmoitukset

omaiset ylityöt hätätyöksi.

toviranomaiset hätätyöilmoituksen.

kunnon sanktiot. Esimerkiksi työ-

asiaan. SAK:n halutaan edellyttä-

Jokaiseen 20 tutkintapyyntöön

Aluehallintovirastoja on viisi, ja ne-

aikalain hätätyötä koskeviin säädök-

vän aluehallintoviranomaisilta yhte-

neet säännöllisen työajan ulkopuo-

HYLKÄÄMISPÄÄTÖKSELLÄKÄÄN

kin tekivät toisistaan poikkeavia rat-

siin tulee lisätä rangaistuksia lain

näistä tulkintaa, kun ne käsittelevät

lista työtä.

EI VAIKUTUSTA

kaisuja tilanteissa, joissa perustelut

rikkomisesta., Sähköliiton puheen-

hätätyöilmoituksia.

Sähköliiton selvitysten mukaan ns.

olivat samankaltaiset.

johtaja Sauli Väntti sanoo.

koskevat ja jolloin ne ovat teettä-

Sähköliitto toivoo myös, että

– Aluehallintovirastojen toimin-

RIKOS VAI RIKKOMUS?

normaalitilanteessa aluehallintovi-

Tutkintapyynnöllään Sähköliitto ha-

rastot saavat hätätyöilmoituksia kor-

yritykset joutuvat jälkikäteen kirjaa-

aluehallintovirastot pystyvät vakiin-

taa asia hoitoonsa ja ohjeistaa ne

luaa poliisin selvittävän, ovatko

keintaan murto-osan siitä, mitä lii-

maan hätätyönä teettämänsä sään-

nuttamaan yhdenmukaiset toimin-

valvomaan työaikalain noudattamis-

yritykset syyllistyneet työaikalain

ton ylityökiellon aikana. Yritykset

nöllisen työajan ylitykset työaikakir-

tatavat hätätyöilmoitusten käsitte-

ta yhdenmukaisilla ohjeilla, Vänt-

määrittelemään työaikarikkomuk-

siis kirjasivat tavanomaisia ylitöitä

janpitoonsa ylityöksi, kun aluehal-

lyssä. Siksi liitto on tehnyt SAK:n

ti jatkaa. 

– Rangaistukseksi ei riitä, että

nasta vastaavan ministerin tulisi ot-

KUVA: EMMI KALLIO

KOETINKYNÄ

MIHIN MENEE
POLITIIKAN SUUNTA?
T
ämän Vasaman painoon mennessä eduskuntavaalien tu-

Antti Rinne on ennakoinut vai-

keita ja pitkiä hallitusneuvottelu-

los ei ole vielä ollut selvillä. Gal-

ja. Ennusteiden mukaan hän tulee

lupit ja erinäiset asiantuntijat kui-

niitä vetämään, vaikka gallupeissa

tenkin ennustavat Antti Rinteen

kansan suosituin pääministeri olisi

SDP:lle selkeää vaalivoittoa, mikä

vihreiden Pekka Haavisto.

tarkoittaisi yli kymmentä lisäpaikkaa eduskunnassa.

Demarien vaalitavoitteissa halutaan ”yhdessä ottaa suunta koh-

Hallituksessa ryvettyneen Juha

ti inhimillisempää, tasa-arvoisem-

Sipilän keskustalle povataan yli 15

paa ja reilumpaa Suomea”. Näh-

kansanedustajan tappiota. Pette-

täväksi jää, mitkä ovat ne kynnys-

ri Orpon kokoomukselle ennuste-

kysymykset, jotka ratkaisevat tu-

taan pientä lisäystä kansanedusta-

levan hallituksen kokoonpanon ja

jiin, mutta Jussi Halla-ahon perus-

politiikan suunnan tulevalla halli-

–- Meillähän on sama suunta, Antti Rinne vetosi äänestäjiin vaalien alla. Tämä kuva on viime vuoden helmikuisesta Senaatintorin mielen-

suomalaiset saanevat juhlia vaali-

tuskaudella.

osoituksesta, joka kokosi palkansaajat puolustamaan myös työttömien oikeuksia ja vastustamaan aktiivimallia. Rinne lupasi pistää aktiivi-

jytkyä jopa maan toiseksi suurimpana puolueena.
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mallin uusiksi, kunhan pääsee taas hallitukseen. Senaatintorin suosituin puhuja oli muuten vasemmistoliiton Li Andersson, jos suosionRIITTA KALLIO

osoitusten volyymistä asian voi päätellä.

Sähköliitolta esitykset SAK:n edustajistolle

ROTIA HÄTÄTÖIHIN
JA SIIRTOHINTOIHIN
S

ähköliiton hallitus on tehnyt

an edistämiseksi. Sähköliitto on

SAK:n edustajistolle kaksi esi-

huolissaan yhtiöiden asiakkaiden

tystä: toinen koskee hätätyön mää-

oikeusturvasta ja haluaa keskus-

ritelmän tarkentamista työaikalais-

teluun nostettavaksi myös mah-

sa ja toinen sähkön siirtohinnoit-

dollisuuden rajoittaa sähkönja-

telua sekä sähköverkkoyhtiöiden

keluverkkojen ulkomaista omis-

kohtuullisten voittojen valvontaa.

tusta.

Hätätöiden teettämistä koske-

Sähköliitto huomauttaa, että

van esityksen pontimena on ollut

mekanismi, jolla Energiaviras-

Sähköliiton tekemä selvitys, joka

to valvoo sähkön siirtohintoja, on

todisti yritysten teettäneen viime

sekava ja monimutkainen, eikä

vuoden keväällä liiton julistaman

tavallinen sähkönkuluttaja pysty

ylityökiellon aikana ylitöitä väittä-

sitä selvittämään.

mällä niitä hakemuksissaan hätä-

– Lisäksi on huomioitava hy-

töiksi. Selvityksen mukaan hake-

vin monien sähköverkkoyhtiöi-

muksia käsitelleet aluehallintovi-

den erittäin hyvät taloudelliset

rastot tekivät keskenään ristiriitai-

tulokset verrattain pitkältä ajal-

sia ratkaisuja, mikä osoittaa, ettei-

ta. Nykytilanteessa on vähintään-

vät työaikalain määräykset ole riit-

kin epäselvää, onko Energiaviras-

tävän yksiselitteisiä.

to onnistunut tehtävässään val-

Sähköliitto esittääkin SAK:lle,
että se edellyttäisi aluehallintoviranomaisilta yhtenäistä työaikalain

voa sähkönsiirron ylihinnoittelua,
esitys perustelee.
SAK:n edustajisto kokoontuu

mukaista tulkintatapaa, kun ne

16.–17. toukokuuta. Sähköliiton

käsittelevät yritysten tekemiä hätä-

edustajia kokouksessa ovat Mark-

työilmoituksia. Esitykseen on kir-

ku Arvola Haukiputaalta, Mika

jattu myös, että aluehallintoviras-

Junnila Raumalta, Jani Mäki-

tojen toiminnasta vastaavan minis-

Maunus Seinäjoelta, Jarno Peu-

terin tulisi ottaa asia hoitoonsa ja

ramäki Ylöjärveltä ja Tuula Putto

ohjeistaa virastot valvomaan työ-

Imatralta. 

Sähköenergian ja siirron hinnan kehitys ja koko maan keskiarvo,
Sähköenergian
ja siirron
hinnan voimassa
kehitys ja koko maan
keskiarvo,
joka snt/kWh
sisältää voimassa olevat verot
joka
sisältää
olevat
verot
1

aikalain noudattamista yhdenmukaisilla ohjeilla. Sähköliiton esityk-

|

snt/kWh

sen mukaan työaikalain hätätyö-

25

tä koskeviin säädöksiin tulisi lisätä
sanktioita lain rikkomisesta.

20

YMMÄRTÄÄKÖ KUKAAN, MITEN

15

SIIRTOHINTOJA VALVOTAAN?
Toisessa esityksessään Sähköliit-

Taulukko sähköenergian ja siirron

to vaatii, että sähköverkkoyhtiöi-

hinnan kehityksestä. Koko maan

den kohtuullisten voittojen ja säh-

keskiarvo, joka sisältää voimas-

kön siirtohinnoittelun valvonta on

sa olevat verot, yksikkönä snt/kWh.

tehtävä läpinäkyvämmäksi. SAK:n

Taulukko on koottu Energiavirasto.

tulisi ryhtyä vaikuttamaan asi-

10

5
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fin sähkön hintatilastoista.

Energiahinta

Siirtohinta

SAK: PALKKA-AVOIMUUDEN EDISTÄMINEN KIRJATTAVA HALLITUSOHJELMAAN
S

AK toivoo, että seuraava hal-

mieltä, että tasa-arvoisen palkkauk-

– Palkoista ei ole ollut tapana

hallituksen on tartuttava riuskas-

tö muistuttaa, että palkka-avoimuu-

litus vie palkka-avoimuutta

sen takaamiseksi kaikkien työnteki-

keskustella avoimesti. Kuitenkin

ti työhön, jotta työnsä päättäneen

den lisääminen on vain yksi tehok-

eteenpäin ja kirjaa palkka-avoimuu-

jöiden palkkojen tulisi olla julkisia

kaikki ovat sitä mieltä, että kaik-

palkka-avoimuustyöryhmän työ ei

kaista keinoista, joiden avulla on

den tavoittelemisen ohjelmaan.

työpaikalla.

kia on kohdeltava tasa-arvoisesti

jäisi kesken, SAK:n työympäristö- ja

mahdollista lisätä palkkaan liittyvää

eikä ketään saa syrjiä. Palkka-avoi-

tasa-arvoasiantuntija Anne Mironen

tasa-arvoa.

huomauttaa.

Perhe- ja peruspalveluministeri

– On mahdotonta tietää, makse-

Annika Saarikon asettaman palk-

taanko naisille samaa palkkaa kuin

muus on hyvä tapa päästä tähän ta-

ka-avoimuustyöryhmän työ päättyi

miehille, elleivät kaikkien palkat

voitteeseen.

huhtikuun alussa. SAK:n tavoittee-

kaikkine palkanosineen ole kaikki-

na työryhmässä oli, että työpaikoilla

en työntekijöiden tiedossa. Palkka-

kaikkien palkkatiedot kaikkine pal-

avoimuus auttaa näkemään myös

kanosineen olisi annettava työntekijöille tiedoksi.
Myös tammikuussa julkaistussa

– Tarvitsemme myös muita kei-

– Vain lisäämällä tietoisuutta

noja, sillä naisten ja miesten syrji-

Tasa-arvolakia on muutettava

palkoista ja siitä, millä perusteel-

mätön sekä tasa-arvoinen palkkaus

SAK:n mielestä niin, että palkka-

la palkat määräytyvät, on mahdol-

on työelämän tasa-arvokysymyksis-

avoimuus ja todelliset mahdollisuu-

lista saada kitkettyä palkkasyrjin-

tä tärkeimpiä. Sukupuolten välinen

muuta syrjintää, kuten esimerkik-

det havaita perusteettomia palkka-

tää työpaikoilla. Tutkimuksen mu-

palkkaero on kaventunut toistaisek-

si sen, maksetaanko ulkomaalaisil-

eroja työpaikoilla parantuvat.

kaan avoimuus myös parantaa palk-

si hitaasti useista eri hallituskausi-

katietämystä, mikä lisää palkkatyy-

en aikaisista samapalkkaohjelmista

tyväisyyttä.

huolimatta, Mironen muistuttaa. 

le työntekijöille samaa palkkaa kuin

– Nykyinen tasa-arvolaki ei anna

SAK:n luottamushenkilöpaneelissa

suomalaisille, SAK:n lakimies Anu-

riittäviä eväitä palkkasyrjinnän ha-

67 prosenttia vastanneista oli sitä

Tuija Lehto perustelee.

vaitsemiseen työpaikalla. Seuraavan

Suomen suurin palkansaajajärjesVA S A M A 4 / 2 0 1 9
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Jarkko Korhola:

Kiky-tunnit
työhyvinvointiin!
Jarkko Korhola uskoo, että työntekijöiden hyvinvointi vaikuttaa suoraan yrityksen kilpailukykyyn.

Jos kilpailukykyä pitää kirittää,
myös työntekijän jaksamista
täytyy tukea, painottaa Sähköliiton työympäristöasiantuntija
Jarkko Korhola.


TEKSTI: MINNA HOTOKKA



KUVA: RIITTA KALLIO

T

yöhyvinvointiin sijoittaminen
kasvaa aina korkoa. Tämän ajatuksen sähköalojen työskentelyolot tunteva Jarkko Korhola haluaisi iskostaa työnantajien mieleen.
Yritysten pitäisi hänen mielestään hoksata, ettei kilpailukyky kohene väsyneen henkilöstön voimin.

– Varsinkin raskailla teollisuuden ja
rakentamisen aloilla eletään liiaksi talouden ehdoilla ja unohdetaan toimet,
joilla oikeasti voisi tukea henkilöstön
jaksamista.
Kiky-tunnit olisi Korholan mukaan
viisasta käyttää työnteon sijasta työkykyä ylläpitävään toimintaan. Hän huomauttaa, että liikunta tai muu virkistystoiminta ei ainoastaan tee hyvää terveydelle vaan myös kohottaa työpaikan yhteishenkeä.
Tärkeää on myös muistaa, että ihmisten voinnin ja työturvallisuuden välillä
on suora yhteys.
– Hyvä fyysinen kunto ja levännyt
mieli vähentää työtapaturmia, sillä tapaturmatilanteeseen usein liittyy jokin

inhimillinen virhe tai ajatuksen katkeaminen.
TÄSMÄLLISIÄ TUKITOIMIA
Työympäristöasiantuntijana Korhola
tekee tiivistä yhteistyötä sähköalojen
turvallisuutta edistävien organisaatioiden sekä yritysten työsuojeluvaltuutettujen kanssa. Hän on huomannut, että
työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden kehittäminen sujuu parhaiten, kun työpaikat ryhtyvät toimiin omasta halustaan.
– Määräämällä tai pakottamalla ei saa
ketään liikkeelle. Meidän liittojen tehtävä on pitää asioita pinnalla, puhua
niistä ja kouluttaa ihmisiä.
Korhola toivoo työnantajien tiedos-

tavan, että työhyvinvointia ei enää nykypäivänä tarvitse lähteä kehittämään
umpimähkään.
– Saatavilla on paljon hyvinvoinnin
mittaamiseen tarkoitettuja palveluja ja
välineitä sekä tutkittua tietoa, joiden
avulla tukitoimia pystytään kohdentamaan juuri oikeille ihmisille.
Korhola vinkkaa, että kuka tahansa
voi kertoa omista hyvinvointi-ideoistaan työsuojelutoimikunnalle, jossa istuu myös työnantajan edustaja. Jos toimikuntaa ei ole, viestinviejäksi voi pyytää työsuojeluvaltuutetun tai luottamusmiehen. 
Juttu on julkaistu myös
SAK:n uutiskirjeessä 25.3.

LIITOT: TYÖSUOJELUN VIRANOMAISVALVONNAN VOIMAVAROJA LISÄTTÄVÄ
S

Työsuojelun viranomaisvalvon-

markkinaosapuolten kanssa. Muut-

– Työsuojelutarkastajille tulisi

ta pystyy tällä hetkellä tarttumaan

tuvassa työelämässä ammattiliitto-

seuraavalla vaalikaudella antaa oi-

laiminlyönnit näkyvät fyysisenä ja

ranomaisresurssien vähäisyydestä.

joihinkin epäkohtiin, mutta valvon-

jen ja työsuojeluvalvonnan vuoropu-

keus määrätä hallinnollisia seuraa-

psyykkisenä ylikuormituksena sekä

Liitot haluavat lisätä työpaikkatar-

nan vaikuttavuus jää Suomessa riit-

helu työoloista ja niiden kehittämis-

musmaksuja, mikä tehostaisi val-

sairastumisina ja työtapaturmina.

kastuksia ja tehostaa valvontaa, jot-

tämättömäksi vähäisten resurssi-

tarpeista olisi kuitenkin aivan olen-

vontaa ja säännösten noudatta-

ta työsuojelun laiminlyönnit työpai-

en vuoksi. Viime vuosina valvonnan

naista, SAK:n työympäristö- ja ta-

mista, SAK:n Anne Mironen tar-

suojeluvastaavat kokoontuivat Tam-

koilla saataisiin kuriin.

voimavaroja on syönyt se, ettei re-

sa-arvoasioiden asiantuntija Anne

kentaa.

pereella 3.–4. huhtikuuta ja tapasi-

Mironen painottaa.

AK ja ammattiliitot ovat huolestuneita työturvallisuuden vi-

Työsuojelun ja harmaan talouden

sursseja ole lisätty samassa suh-

valvontaa on SAK:n ja liittojen mu-

teessa kuin uusia tehtäviä on an-

kaan mahdollista tehostaa tarkasta-

nettu.

Sisäilma-asioiden työsuojeluvalvontaa SAK ja ammattiliitot tehos-

SEURAAMUSMAKSUJEN

taisivat säätämällä työturvallisuus-

MÄÄRÄÄMISOIKEUS

laissa velvoitteita myös kiinteistön

si tarpeen myös sen vuoksi, että

lisättävä, jotta epäkohtiin voidaan

TARKASTAJILLE?

omistajille.

muuttuva työ ja työelämä tuovat pe-

kunnolla puuttua. Valvontaresurs-

Työsuojeluvalvonnan tehostaminen

rinteisten työsuojeluriskien rinnalle

sien niukkuus on myös vähentänyt

edellyttää myös lainsäädännön kor-

työturvallisuuden olevan edellytys

uudenlaisia työsuojeluhaasteita.

työsuojeluvalvojien yhteistyötä työ-

jaamista.

tuottavuuden kasvulle.

jien määrää lisäämällä. Lisäys oli-
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– Tarkastajien kokonaismäärää on

Mironen korostaa työpaikkojen

– Työsuojelun perusvelvoitteiden

SAK:laisten ammattiliittojen työ-

vat myös työsuojeluhallinnon ja työsuojelulautakuntien edustajia. 

KÄRKIMIES

SUOMEN YRITTÄJÄT PYRKII
MURTAMAAN TYÖNTEKIJÖIDEN
EDUNVALVONNAN

J

ärjestäytymättömässä kentäs-

ty puolustamaan työntekijän oi-

sä toimiva Suomen Yrittäjät

keuksia tarpeen vaatiessa.

on aloittanut vihamielisen hyökkäyksen ammattiyhdistysliiket-



tä ja työntekijöiden järjestäyty-

Kun työaika joustaa myös työntekijän tarpeiden mukaan, työn mielekkyys ja työssä jaksaminen lisääntyvät.

SAK:n työolobarometri:

TYÖNTEKIJÄT ENTISTÄ TYYTYMÄTTÖMÄMPIÄ
VAIKUTUSMAHDOLLISUUKSIINSA
S
AK:n teettämän työolobaromet-

kemukset työn mielekkyydestä ovat

rin mukaan työntekijöiden tyyty-

– Työaikapankki ja liukuva työaika

myös menossa huonompaan suun-

lisäävät selvästi työntekijöiden tyyty-

mättömyys mahdollisuuksiinsa vai-

taan, tutkimusasiantuntija Riitta Jun-

väisyyttä. Kun työaika joustaa myös

kuttaa oman työnsä järjestämiseen

tunen perustelee.

työntekijän tarpeiden mukaan, se li-

on lisääntynyt. Barometrin aineisto

– Useat tutkimukset osoittavat,

sää tutkimusten mukaan työn mie-

on kerätty viime vuoden helmi-maa-

että jos työntekijällä on vähintään

lekkyyttä, auttaa jaksamaan työssä ja

liskuussa. Tutkimuksen tehnyt Kan-

melko paljon mahdollisuuksia vai-

jatkamaan pidempään työelämässä.

tar TNS Oy haastatteli yhteensä

kuttaa työnsä järjestelyihin, lähes

1 202 SAK:laista liittojen jäsentä.

kaikki asiat ovat hänen mielestään

yksi joustavimmista koko Euroopan

Aiempaa useampi on tyytymätön

silloin työssä kohdillaan. Hän viihtyy

mittakaavassa, työaikajoustot lähte-

mahdollisuuksiinsa vaikuttaa etenkin

ja jaksaa sekä sairastaa vähemmän.

vät tällä hetkellä usein tuotannon tai

siihen, miten työt työntekijöiden kes-

– Vaikka suomalainen työaika on

työnantajan tarpeista eivätkä niin-

ken jaetaan sekä missä järjestykses-

LIUKUVA TYÖAIKA

sä, missä tahdissa ja millä menetel-

VAIN 15 PRONSENTILLA

millä niitä tehdään.

DUUNAREISTA

teena on tehdä suomalaisesta työelä-

SAK haluaa lisätä myös työntekijöi-

mästä Euroopan paras vuoteen 2020

ten mukaan merkittävä yhteys sii-

den mahdollisuuksia vaikuttaa omiin

mennessä, mutta SAK:laisilla aloil-

hen, onko henkilö tyytyväinen mah-

työaikoihinsa ja työvuorojärjeste-

la kehitystä parempaan ei ole havait-

dollisuuksiinsa vaikuttaa omaan työ-

lyihinsä. Työolobarometrin mukaan

tavissa jäsenille tehdyn työolobaro-

hönsä. SAK:n Hyvän työn mittarin

suurimmalla osalla eli 62 prosentilla

metrin mukaan. Työelämän laatu saa

mukaisilla hyvillä työpaikoilla ei ole

SAK:laisten liittojen jäsenistä on täl-

vuoden 2018 mittauksessa samat

ketään, joka olisi tyytymätön vaiku-

lä hetkellä täysin kiinteä työaika ja

pisteet kuin neljä vuotta aiemmin:

tusmahdollisuuksiinsa, mutta mel-

liukuva työaika on käytössä vain noin

66 pistettä asteikolla 0–100.

ko huonoilla työpaikoilla tyytymättö-

15 prosentilla duunarialoilla työs-

mien osuus on 35 prosenttia ja huo-

kentelevistä.

Työpaikan laadulla on tutkimus-

noilla 60 prosenttia.
– Työhyvinvointi ja työtyytyväi-

Joustavaa työaikaa tekevien osuus

kään työntekijän aloitteista.
Suomen työelämästrategian tavoit-

– Tarvitsemme välttämättä seuraavalla vaalikaudella SAK:n ehdottaman Suomalaisen työn kehittämis-

on kuitenkin lisääntynyt tasaisesti

ohjelman, joka tukee työyhteisöjä,

syys ovat suorassa suhteessa työn

työaikapankkien yleistyessä. SAK:n

jotka haluavat parantaa sekä omaa

tuottavuuteen ja tuloksellisuuteen.

työolobarometriin vuonna 2018 vas-

tuottavuuttaan että työntekijöiden-

Tämän vuoksi on hälyttävää, että

tanneista työaikapankin piirissä oli

sä hyvinvointia. Hyvä työelämä – eli

SAK:laisten liittojen jäsenet koke-

vajaa neljäsosa eli 23 prosenttia

tuottava, turvallinen ja mielekäs työ

vat vaikutusmahdollisuutensa oman

työntekijöistä, kun vuonna 2014 hei-

– on mahdollista saavuttaa kaiken-

työnsä suhteen heikentyneen ja ko-

tä oli vain 16 prosenttia.

laisissa töissä. 

mistä vastaan. Se kannustaa jä-

Suomalaista yhteiskuntaa on ra-

senyrityksiään maksamaan hen-

kennettu aina vuoden 1940

kilöstöetuna työntekijöidensä jä-

tammikuun kihlauksesta lähti-

senmaksut YTK:hon eli Loimaan

en työnantajien ja palkansaaji-

kassaan, mutta ei muihin työt-

en yhteistyöllä. Se, että työnan-

tömyyskassoihin. Lisäksi jäsen-

taja perii liiton ja kassan mak-

yrityksiä kehotetaan pidättäyty-

sun suoraan palkasta, on yksi

mään ammattiliittojen ja toimi-

sadoista sopimuksista, joilla on

alakohtaisten työttömyyskasso-

rakennettu luottamusta. Yhteis-

jen jäsenmaksujen perinnästä ja

työllä on luotu sosiaalista oikeu-

tilittämisestä.

denmukaisuutta, ylläpidetty yh-

SAK ei toki vastusta työttö-

teiskuntarauhaa ja turvattu va-

myyskassamaksun maksamis-

kaat ja ennustettavat olot, joissa

ta työntekijän puolesta: työnan-

yritystoiminta voi kukoistaa.

tajan maksama työttömyyskas-

Maailmanlaajuisessa tarkas-

san jäsenmaksu on osa sosiaali-

telussakin työntekijöiden kor-

vakuutuksen rahoitusta ja palk-

kea järjestäytymisaste ja katta-

kaan rinnastuva taloudellinen

vat työehtosopimukset ovat yh-

etuus. Mutta jos se maksetaan

teydessä hyvinvoinnin tasaiseen

vain yhden työttömyyskassan jä-

ja oikeudenmukaiseen jakautu-

senille, se sotii työtekijöiden yh-

miseen. Suomessa palkkaköy-

denvertaisuutta vastaan, ja on

hyys on Euroopan unionin alhai-

mahdotonta löytää sellaista pe-

sinta ja matalapalkkatyötä teke-

rustetta, joka oikeuttaisi poik-

vien osuus vähäinen. Miksi siis

keamaan tästä. SAK:n liitot ei-

Suomen Yrittäjät haluaa tahal-

vät katso sivusta, kun niiden jä-

laan keikuttaa venettä?

seniä syrjitään.

Ei tule mieleen kuin se, että
halutaan heikentää järjestäyty-



misastetta, jotta saataisiin työntekijöiden neuvotteluasetelma

Suomen Yrittäjien toimi-

järkkymään. Työntekijöiden jär-

tusjohtaja Mikael Pentikäi-

jestäytymisen laskiessa sopimi-

nen on syyttänyt julkisuudessa

sesta tulee sanelua ja jousto tar-

ay-liikettä työmarkkinoiden

koittaa vain työntekijää. Tästä

jarruttamisesta suostumatta

on viime aikoina saatu huoles-

ymmärtämään ammatillisen

tuttavia esimerkkejä.

järjestäytymisen periaatetta

SAK katsoo tulevaisuuteen,

– yhteistä edunvalvontaa.

jossa työelämää ja koko Suomea

Onkin helppoa nähdä,

rakennetaan jatkossakin neu-

että yrittäjäjärjestön

votellen ja sopien. Suomen tu-

todellinen motiivi asiassa on

lee säilyä maana, jossa kansain-

ammattiliittoihin liittymisen

välisiä sitoumuksia kunnioite-

vähentäminen. Pyrkimys

taan ja niiden toteutuminen tur-

murentaa ammatillista

vataan. Talouden ja työelämän

järjestäytymistä on syrjivä

yhä nopeammat muutokset vaa-

ja loukkaa Kansainvälisen

tivat sitä entistä enemmän. Rii-

työjärjestön ILO:n sopimuksia

telemisen ja repimisen aika ei

työntekijöiden järjestäytymisva-

ole nyt.

paudesta ja kollektiivisesta neu-

OLKILUODON YDINVOIMALA VIIVÄSTYY VIELÄKIN
S
ähköntuotannon aloittaminen

polttoainetta ei asenneta reakto-

Olkiluoto 3:ssa viivästyy edel-

riin ainakaan ennen elokuun loppua.

TVO ei toistaiseksi arvioi sähkön

Polttoaineen asennuksen oli suunni-

tuotannon aloittamisen aikataulua

Olkiluoto 3 -laitosyksiköllä alku-

teltu alkavan kesäkuussa, laitosyk-

tarkemmin.

vuonna tehdyn laajan huoltoseiso-

sikkö liitettäisiin valtakunnan verk-

kin työt eivät ole edenneet laitostoi-

koon lokakuussa ja säännöllinen

jonka käyttöönoton viimeiset vaiheet

mittajan marraskuussa 2018 ilmoit-

sähköntuotanto alkaisi tammikuus-

tehdään yhteistyössä laitostoimit-

taman aikataulun mukaisesti, TVO

sa 2020.

tajan kanssa, OL3-projektin johtaja

leen.

tiedottaa.
TVO:n saaman tiedon mukaan

Uuden myöhästymisen myötä säh-

nakin maaliskuuhun 2020.

– Meille valmistuu moderni laitos,

Jouni Silvennoinen sanoo. 

votteluoikeudesta.
Pyrkiessään tietoisesti hei-

Kirjoitus on julkaistu alun perin
SAK:n blogissa 10.4.2019

kentämään ammattiyhdistysliikettä Suomen Yrittäjät samalla murtaa työntekijöiden yhteistä edunvalvontaa. Tasavertaiseen neuvotteluun työnantajien
kanssa kykenee vain ammattiyhdistysliike. YTK ehkä vakuuttaa työttömyyden varalle, mutta
se ei pyri järjestelmälliseen työ-

JARKKO ELORANTA

ehtojen parantamiseen eikä pys-

SAK:n puheenjohtaja

köntuotannon aloittaminen siirtyy aiVA S A M A 4 / 2 0 1 9
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Kisällimeininki
elää telakalla
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”ON HIENOA, ETTÄ
MEILLÄ ON TAAS OMA
SÄHKÖVARUSTELU.
PITKÄÄNHÄN TURUN
TELAKALLA OLI
VAIN OMA SÄHKÖKUNNOSSAPITO,
SÄHKÖVARUSTELU
OSTETTIIN KOKONAAN
ULKOPUOLELTA.”

Sähköliittolaisten yhdyshenkilö Kari Vinnari on
sähkökunnossapito- ja laivasähköasentajien
pitkäaikainen luottomies, joka on ylpeä
yhtenäisestä työhuonekunnastaan.
 Juha Kovanen ja Aleksi Tuomi tekevät
laivan sähkövarustelua usein työparina.
Pitkän linjan laivasähköasentaja jakaa
arvokasta tietoaan uransa alussa olevalle
nuorelle asentajalle. Taustalla häämöttävä
Costa Smeralda -aluksen luovutus pitäisi
tapahtua 15. lokakuuta. Työntekijöitä
kannustetaan mukavalla bonuksella,
jos laiva saadaan varusteltua ajoissa
luovutuskuntoon.

– Kyllä telakan sähkäreillä pitää olla oma luottamushenkilö, tuumivat Juha Kovanen ja Aleksi Tuomi Kari Vinnarin vetämän

Keväisessä työhuonekunnan kokouksessa telakan

työhuonekunnan kokouksen jälkeen.

sähköliittolaiset valitsivat sähkökunnossapito-osaston
varaluottamusmieheksi Hannu Kujalan.

Ennen kuin rakenteilla oleva,
337-metrinen loistoristeilijä
Costa Smeralda lähtee
Meyerin Turun telakalta kohti
eteläisempiä meriä, laivan
varustelussa riittää paljon töitä.


TEKSTI JA KUVAT: RIITTA KALLIO

U

ljaan aluksen sähkövarustelukin työllistää telakan omien
kymmenien asentajien lisäksi paljon ulkopuolisiakin laivasähkötöihin erikoistuneita yrityksiä. Kun telakan tilauskirjat ovat täynnä vuosiksi eteenpäin, myös telakan oma sähkövarustelu halutaan pitää mahdollisimman tehokkaana.
– On hienoa, että meillä on taas oma
sähkövarustelu. Pitkäänhän Turun te-

lakalla oli vain oma sähkökunnossapito, sähkövarustelu ostettiin kokonaan
ulkopuolelta. Kun Rauman telakan lopettamisen jälkeen laivasähköasentajia oli tarjolla ja urakoitsijoiden hinnat
alkoivat nousta vuonna 2014, päädyttiin käynnistämään oma sähkövarustelu pitkän tauon jälkeen uudestaan. Nyt
meitä vakituisia sähköasentajia on viitisenkymmentä, joista lähes puolet on
vielä aika uusia tällä telakalla, sähköliittolaisten yhteyshenkilö Kari Vinnari selittää.
NUORET KOKENEEMPIEN
OPISSA
– Laivasähkötyö on luonteeltaan sellaista, että ammattitaito karttuu pikkuhiljaa. Kun meistä moni alkaa lähestyä
eläkeikää, on järkevää, että hiljaista tietoa jaetaan nuoremmille. Hyvä tapa on
laittaa aloitteleva sähköasentaja vanhemman laivasähkärin työpariksi, Vinnari vinkkaa.
Costa Smeraldan laitetilassa sähköasennuksia tekevä, pitkän linjan raumalainen laivasähköasentaja Juha Ko-

vanen, 60, on saanut avukseen 20-vuotiaan Aleksi Tuomen, tuoreen sähköasentajan, joka on ehtinyt hoitaa jo armeijankin alta pois. Miesten yhteistyö sujuu, eivätkä edes murreongelmat
haittaa kommunikointia.
– Juha neuvoo tarvittaessa, mutta antaa muuten minun tehdä hommia varsin itsenäisesti eikä turhia päsmäröi,
Tuomi kiittää kokenutta kollegaansa.
Aurassa asuva nuorimies on tähdännyt telakka- ja laivatöihin jo ammattikouluajoistaan alkaen. 10 viikon työssäoppimisjakso vain lisäsi kiinnostusta, samoin koulun jälkeinen kesätyöpaikka telakalla.
– Täällä on hyvä työilmapiiri, työ on
tavallista tarkempaa mutta silti monipuolista ja kiinnostavaa, eikä työkavereissa ole valittamista, Aleksi Tuomi summailee ensimmäisen vakituisen
työpaikkansa etuja.
YLI 40 VUOTTA TELAKALLA
Vanhempi laivasähköasentaja Juha Kovanen antaa puolestaan tunnustusta nuoremmalle työparilleen, jolla on

asenne kohdallaan ja huumori herkässä.
– Itse olen joutunut hiukan keventämään työviikkoja sydänvaivojen takia ja teen nyt kolmepäiväistä työviikkoa, kahtena päivänä nautin jo eläkettä, yli 40 vuoden työuran tehnyt Kovanen kertoo.
Päivittäin 182 kilometrin työmatkaa
Raumalta Turkuun ajeleva Kovanen on
tyytyväinen ”oppipoikaansa”, joka keventää osaltaan hänen työtään. Opastus ei ole tuntunut työläältä, kun oppilas on itse motivoitunut ja oppivainen.
Ja sitä paitsi…
– Ei laiva valmistu ilman raumalaisia!
Kari Vinnari muistuttaa, että telakka
maksaa työnopastajille ”paasilisää”, joka osaltaan tasoittaa nuorten tietä moninaisiin telakka- ja laivasähkötöihin.
– Meillä on käytössä eräänlainen
mestari – kisälli –systeemi, joka on täällä syntynyt käytännön sanelemana.
Maapuolen ”kolmen karvan” kaverit
eivät voi tullessaan kaikkea tietää laivasähkötöistä. 
VA S A M A 4 / 2 0 1 9
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Sähköiskun aiheuttanut surrilanka.

VAARALLINEN SURRILANKAKIINNITYS ON OLLUT MAAN TAPA
H

elsingissä sattui helmikuus-

sähkökaapelin virheellisesti surri-

ne turvallisemmaksi. Kysyin heiltä

sapitotarkastuksissa on tarkastetta-

rät kiinnitystavat. Tiedustelemme

sa 2019 sähkötapaturma, kun

langalla, mikä vioitti kaapelin eris-

myös, tarkastetaanko työmaakes-

va rakennustyön aikainen sähköis-

TR-mittaajalta, onko työmaasähkön

asentaja oli tikkailla asentamassa

tettä ja muutti langan jännitteelli-

kuksien vikavirtalaitteiden toiminta

tys, johon kuuluu myös jatkojohto-

vikavirtalaitteet testattu, ja olem-

kaapelia kaapelihyllylle. Hänen toi-

seksi. Myös työmaasähkökaapelin

säännöllisesti esimerkiksi TR-mit-

jen ja laitteiden sähköjohtojen kun-

me muutenkin aktiivisia huolehti-

nen kätensä oli kiinni kaapelihyllys-

syöttävä työmaakeskus on ollut vi-

tausten yhteydessä. Ainoastaan yh-

non tarkastaminen.

maan omasta ja työkaverin turvalli-

sä, kun toinen käsi osui työmaasäh-

allinen, sillä vikavirtasuoja ei ollut

dellä työmaalla niin tehtiin. Suu-

kön jatkojohtoon/työmaasähkökaa-

lauennut. Työmaakeskus testattiin

rimmalle osalle rakennusliikkeistä

tajalle Veli-Pekka Hammolle, ja kes-

pelin kiinnikkeeseen. Kiinnike oli

heti onnettomuuden jälkeen ja to-

asia oli aivan uusi.

kustelimme asiasta. Hän muistutti,

lä valistustyötä vakiinnutamme ra-

muuttunut jännitteiseksi virheelli-

dettiin, ettei vikavirtasuojaus ollut

Aiemmin Länsi- ja Sisä-Suo-

etteivät työmaakeskuksilta vedettä-

kennustyömailla käytännöt, joiden

sen kiinnitystavan vuoksi.

toiminnassa.

men aluehallintoviraston työsuoje-

vät työntekijän omat jatkojohdot saa

ansiosta työmaasähköverkko on tur-

Soitin aluehallintoviraston tarkas-

suudesta.
Olemalla esimerkkinä ja tekemäl-

Metallinen surrilanka (sidelanka)

Tapahtuman jälkeen kävin useil-

lun vastuualueen rakennusalan tar-

olla liian pitkiä. Pitkissä kaapeleis-

vallinen. Työturvallisuus on jatkuvaa

oli sidottu kaapelin ympärille, mikä

la työmailla, joilla edustamani säh-

kastajat olivat havainneet puutteita

sa tulee jännitehäviöitä, mikä aihe-

hereilläoloa ja valistustyötä.

oli vaurioittanut työmaasähkökaape-

köasentajat työskentelivät. Useis-

rakennustyömaan aikaisissa sähkö-

uttaa sitä, etteivät vikavirtalaitteet

lin eristettä. Jännite siirtyi asentajan

sa kohteissa työmaasähkökaape-

järjestelyissä. Yhtenä puutteena on

toimi vahingon sattuessa.

kehon läpi työmaasähkökaapelista

lit olivat kiinnitetty ”maan tavalla”

ollut sähköverkon vikavirtakytkimi-

kaapelihyllyyn. Erityisen vaarallisen

eli surrilangalla. Kerroin rakennus-

en toimimattomuus tilanteissa, jois-

tymme vaikuttamaan työmaiden

TAPANI RYYPPÖ

tilanteesta tekee hengenvaarallinen

liikkeiden mestareille, mitä voi ta-

sa niiden olisi pitänyt laueta ja kat-

työturvallisuuteen. Kiinnitämme en-

Amplit Oy:n sähköasentajien

kehon läpi kulkeva sähköisku sekä

pahtua, kun kumikaapelit on hirtet-

kaista sähkövirran syöttö.

tistä enemmän huomiota siihen

työsuojeluvaltuutettu

se, että asentaja oli tikkailla, jol-

ty tiukalle metallisilla eristämättö-

Aluehallintovirasto muistuttaa

millainen, työympäristömme on. Il-

Osasto 049:n hallituksen jäsen

loin hän olisi saattanut pudota. Ra-

millä langoilla. Jokaisella työmaalla

päätoteuttajan vastuusta. Ainakin

moitamme välittömästi mahdolliset

Sähköliiton työympäristöasiain joh-

kennusliike oli kiinnittänyt työmaa-

luvattiin välittömästi korjata tilan-

kerran viikossa tehtävissä kunnos-

vaaratilanteet ja työmaasähkön vää-

tokunnan ja edustajiston jäsen

Me sähköalan ammattilaiset pys-

TYÖMAA-ALUE – PÄÄSY KIELLETTY!
Rakennustyön turvallisuussäännöksiä uusitaan

SÄHKÖLIITTO ESITTÄÄ PARANNUKSIA TYÖMAAN SÄHKÖTURVALLISUUTEEN

S

ähköliitto kiinnittää erityistä

va suunnitelma, josta voidaan tode-

huomioon etusulakkeen riittävä mi-

TYÖMAAVALAISTUSTA

tävyys. Kun valaistus otetaan käyt-

huomiota rakennustyön ai-

ta pisteiden oikea sijainti ja riittä-

toitus ja vikavirtasuojan toimivuus.

PARANNETTAVA

töön, sille on tehtävä riittävät mit-

kaisiin sähkötöihin ja sähkö-

vyys. Sähköverkon saa asentaa vain

Samalla tulee ottaa huomioon, että

Lausunnossaan Sähköliitto kiinnit-

taukset ja tarkastukset. Valaistus-

tapaturmavaaran torjumiseen vasta-

riittävän ammattitaitoinen henki-

jatkojohdot eivät saisi olla liian pit-

tää huomiota useisiin muihinkin ra-

järjestelmän toiminta on niin ikään

tessaan sosiaali- ja terveysministe-

lö, joka täyttää sähköturvallisuus-

kiä, eikä niitä saa ketjuttaa. Täl-

kennustyömaan turvallisuusasioi-

tehtävä säännöllisesti muiden työ-

riön lausuntopyyntöön, joka koskee

lain vaatimukset. Hänen on otettava

lä hetkellä ongelmana on, että työ-

hin, kuten valaistukseen ja sen riit-

maatarkastusten yhteydessä ja tar-

rakennustyön turvallisuutta koskevi-

huomioon sähkökeskusten sijainti ja

maasähkö ei ylety rakennuksen

tävyyteen. Pääurakoitsijan vastuu

kastuksista laadittava pöytäkirja.

en säännösten uudistamista.

riittävät sähkötekniset vaatimukset.

joka nurkkaan ja siksi tehdään lii-

on siinäkin oleellinen.

Johtojen asentamiseen saa käyttää

an pitkiä ja ihmeellisiä roikkaviri-

Työmaavalaistukselle varatussa

vittää rakennustyön turvallisuut-

saan rakennustyön pääurakoitsijan

vain kaapelin kiinnittämiseen tar-

telmiä, listaa Sähköliiton työym-

sähköverkossa ei saisi käyttää mui-

ta koskevien säännösten ajanta-

vastuuta, johon tulee sisältyä työ-

koitettuja välineitä ja/tai johtotei-

päristöasiantuntija Jarkko Korhola,

ta laitteita, joiden takia koko valais-

saisuutta, ja selvitys etenee turval-

maan sähköverkon turvallisuus ja

tä, eikä johtoja saa asentaa lattialle

joka on laatinut lausunnon.

tusjärjestelmä saattaisi vikaantua ja

lisuussäännöksiä valmistelevaan

valvonta. Pääurakoitsijan on sik-

jatkojohtoja lukuun ottamatta.

aiheuttaisi valojen sammumisen.

neuvottelukuntaan. Se arvioi, muu-

Sähköliitto korostaa lausunnos-

si huolehdittava, että rakennustyö-

Sähköliitto edellyttää myös, että

Sosiaali- ja terveysministeriö sel-

sähköverkolle on tehtävä riittävät

Valaistusjärjestelmässä noudate-

tetaanko säännöksiä, ja jos muute-

maan sähköturvallisuutta valvoo

TYÖMAASÄHKÖN TURVALLISUUS

käyttöönottomittaukset ja tarkas-

taan samoja perusperiaatteita kuin

taan, miten ja missä aikataulussa.

sähköalan ammattihenkilö, joka oli-

VARMISTETTAVA

tukset ja sen toiminta tarkastetaan

muissakin rakennusaikaisissa säh-

Sähköliiton mielestä uudistukset

si työsuhteessa pääurakoitsijaan.

– Sähkö- ja/tai jakokeskuksien si-

säännöllisesti muiden työmaatar-

kötöissä. Järjestelmästä olisi laadit-

ovat tarpeen. 

Lausunnossa edellytetään, että

jainnille tulee määritellä maksimie-

kastusten yhteydessä ja tarkastuk-

tava suunnitelma, josta selviää pis-

työmaan sähköverkosta on laaditta-

täisyys, ja määrittelyssä on otettava

sista laaditaan pöytäkirja.

teiden sijainti ja valaistustason riit-
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Tampereen keskustan sil-



TEKSTI JA KUVAT: RIITTA KALLIO

huetti muuttuu, kun osittain
10-kerroksinen Technopolis
Asemakeskus nousee Ratapihan- ja Peltokadun väliin.
Työmaalla ahertaa
jo satakunta rakentajaa
ja väki lisääntyy, kun
rakennuksen kolmas vaihe
pääsee täyteen vauhtiin.
Kiireisimpinä aikoina
rakentajat tekevät töitä
kahdessa vuorossa.

TAMPEREEN KESKUSTA TIIVISTYY, ENTISELLE RATAPIHALLE KOHOAA TECHNOPOLIKSEN KOLMOISTORNI

ASEMAKESKUS NOUSEE
JA SÄHKÖISTYY VAUHDILLA
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25-vuotias sähköasentaja Santeri Koskinen on päässyt ”uransa huipulle”. Korkeat paikat eivät nuorta miestä säikyttäneet.

 13 SÄHKÖASENTAJAN URAKKA TAMPEREEN SYKKEESSÄ

T

ampereen ydinkeskustan kupeeseen nousevan kolmiosaisen Technopolis-Asemakeskuksen ylimmistä kerroksista ja kattoterasseilta avautuvat maisemat koko kaupungin ylle. Peltokadun valmistuvista
toimistotorneista kaksi piirtää jo kaupungin silhuettia uusiksi yhdeksällä ja
kymmenellä kerroksellaan, kolmas rakentuu puolen vuoden viiveellä ja valmistuu kesällä 2020.
46 miljoonan rakennustyömaa pitää

sisällään noin 30 000 bruttoneliömetriä,
josta suurin osa koostuu toimistotiloista. Lisäksi rakennuskompleksiin tulee
muun muassa avarat aula-, ravintola- ja
kokoustilat kattoterasseineen, kuntosali sekä kellarikerroksiin pysäköintitilat
130 autolle.
Ahtaalle tontille rakentuvan Tecnopolis Asemakeskuksen tarkasta ja tyylikkäästä suunnittelusta vastaa iso tamperelainen arkkitehtitoimisto HelamaaHeiskanen. Myös tilojen sisustuksessa

Uudisrakennuksen alakertaan tulee trendikäs ravintolatila, jonka ikkunasta näkyy Tampereen kasvava keskusta tornitaloineen.
12 V A S A M A 4 / 2 0 1 9

pyritään moderniin korkealaatuisuuteen. Rakennuskompleksia yhdistää
näyttävä aula, lounge-tila ja ravintola, jonka konseptista vastaa Suunnittelutoimisto Amerikka. Sähkösuunnitelma on Granlund Oy -toimiston käsialaa.
TAMPEREEN KATTOJEN YLLÄ
Erkkilän Sillan kupeeseen nouseva,
Skanskan urakoima toimistokompleksi työllistää yli sata rakentajaa, joista
monet ovat aliurakoitsijoiden palkkalistoilla. Sähköurakasta vastaa Are Oy,
jonka asentajia keväisellä rakennustyömaalla oli 13.
Nuorekkaan sähköasentajaporukan
työmaasopimukset olivat kunnossa ja
töitä paiskittiin reippain mielin. Työmaaruokala ja sosiaalitilat löytyvät
vilkkaan kadun vastakkaiselta puolelta ja autopaikoitus muutaman sadan
metrin päästä.
Satapäisestä
rakentajaporukasta
muutamat kylmäpäisimmät kiikkuivat jo korkealla seinällä ”kelkassa”
asentamassa julkisivulaattoja ja sähköasentajat salamasuojauksia. Aren
13-henkisestä sähköurakkaporukasta
huikeimmissa tuulisissa korkeuksissa
saivat kiikkua kärkimies Ari Hakala
ja nuori huimapää Santeri Koskinen,
jota vaappuva asennuskelkka ei tuntunut häiritsevän enempää kuin julki-

”HARVA TYÖMAA
TOTEUTUU YKSILLÄ
KUVILLA, KYLLÄ
SUUNNITELMAT
TUPPAAVAT ELÄMÄÄN
JA TILAAJALTA TULEE
UUSIA TOIVEITA PITKIN
MATKAA.”

sivuasentaja Mika Heikkilääkään.
”HARVA TYÖMAA
LÄPI YKSILLÄ KUVILLA”
Technopoliksen
sähköasennuksissa
riittää haastetta koko urakkaporukalle
ja varsinkin kärkimiehelle, jonka huolena on esimerkiksi välittää suunnitelmiin tulevia muutoksia koko työryhmälle.
– Harva työmaa toteutuu yksillä kuvilla, kyllä suunnitelmat tuppaavat elä-

Kärkimies Ari Hakalan palaveri
julkisivurakentajien kanssa käytiin
yhdeksännen kerroksen katolla.

RAKENTAMISESSA
KORKEASUHDANTEEN JÄLKEINEN
KÄÄNNE?

S

ähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n ja
Sähkösuunnittelijat NSS ry:n jäsenten-

sä keskuudessa toteuttaman suhdannetiedustelun mukaan usko rakentamisen myönteiseen kehitykseen on edelleen heikentynyt syksystä. Urakoitsijat uskovat korjausrakentamisen kasvuun, mutta suunnittelijoiden odotukset ovat syksyisiä heikommat kaikilla rakentamisen osa-alueilla.
Vastausten perusteella rakentamisen vilkkaudessa on meneillään korkeasuhdanteen
jälkeinen käänne. Tilanne on vielä jokseenkin
kohtuullinen, mutta odotuksissa on nähtävissä jo harmaita sävyjä: sähköisen talotekniikka-alan toimijat ennustavat rakentamisen volyymien laskevan, erityisesti uudisrakentamisessa.
Näkymissä on alueellisesti isojakin eroja.
Esimerkiksi Varsinais-Suomessa odotetaan rakennustuotannon pysyvän ennallaan, kun taas
Pohjois-Karjalassa rakentamisen arvioidaan
hiljenevän tulevalla puolivuotiskaudella.

URAKOITSIJOILLA JOPA
REKRYTOINTITARVETTA

Uudistuotannon osalta odotukset ovat heikoimmat asuntotuotannossa. Muutos näkyy
suunnittelijoiden vastauksissa urakoitsijoita
selvemmin. Korjausrakentaminen kokonaisuudessaan jatkaa kasvuaan; kasvuodotuksia onkin raportoitu suhdannekatsauksissa koko kyselyhistorian ajan keväästä 2004 alkaen.
Tarjouskyselyjen määrä ja työkannan pituus
on urakoitsijoilla pysynyt ennallaan viime syksyyn verrattuna, suunnittelijoilla hieman parantunut.
Töiden hintatason raportoidaan pysyneen
Asemakeskuksen hulppeissa edustustiloissa on vielä pientä laittoa myös sähköasentajille. Vasemmalta oikealle Santeri Koskinen, Mikko Koivisto, Jari Ruotsalainen, istumassa Joni Pulkki,

pääosin ennallaan, sillä vain yksi kymmenes-

Ari Hakala, Tapio Horelli, Markus Hiltunen, Ville Mäkinen, Terhi Riikonen, Mikko Tuominen ja Timo Koivuniemi.

tä kertoo hintojen nousseen. Kustannustason
kohoaminen ja alan tiukka kilpailutilanne niin
töistä kuin tekijöistäkin luovat painetta hinnoittelulle ja kannattavuudelle.

mään ja tilaajalta tulee uusia toiveita
pitkin matkaa. Tämä ahdas tontti aiheuttaa myös sen, että materiaalien nostot
täytyy suunnitella ja aikatauluttaa tarkasti etukäteen, Ari Hakala tuumii.
Huhtikuun alussa Asemakeskuksessa oli käynnissä kaapelointia, kaape-

lihyllyjen, järjestelmien- ja keskusten
asennuksia. Tekniikkaa täynnä olevaan
toimistoon johtoja uppoaakin kymmeniä kilometrejä, joten työporukalla riittää ahertamista, kun kesälomatkin pukkaavat pian päälle.
– Onneksi meillä on hyvä porukka ja

yhteishenki. On kokeneita asentajia ja
monilla vieressä harjaantumassa nuorempia, jotka puolestaan ovat ajan tasalla uusimman tietotekniikan kanssa. Asiat hoituvat, kuten niiden kuuluukin, monia isoja työmaita vetänyt Hakala summailee työmaan vahvuuksia. 

Urakoitsijat ja suunnittelijat arvioivat tulostason pysyvän vuoden 2018 tasolla. Erityisesti urakoitsijoilla näyttää olevan hienoista henkilöstön lisäystarvettakin.
Kysely lähetettiin maaliskuussa 2019
STUL:n ja NSS:n jäsenille. Vastausprosentti oli 17. 
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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 ma klo 9–15, muina arkipäivinä ajanvarauksella.
Hakemusten postitusosoite: Sähköalojen työttömyyskassa, PL 774, 33101 TAMPERE
Lisätietoa: www.sahkoliitto.fi/tyottomyyskassa ja ttkassa@sahkoliitto.fi

Kassan sähköinen asiointi monipuolistuu

TUNNISTAUTUMINEN
TAKAA TIETOTURVAN
S

ähköalojen työttömyyskassan

lähettämiä viestejä. Viestien lähettä-

sähköinen asiointipalvelu siirtyy

minen ja tarkasteleminen onnistuu

toukokuun aikana vahvan tunnistau-

kohdasta Viestit.

tumisen taakse. Jatkossa palveluun

Uusi viesti työttömyyskassalle

kirjaudutaan pankkitunnuksilla, var-

-kohdasta voit lähettää viestin Uusi-

mennekortilla tai mobiilivarmenteel-

painikkeella; viestin aiheen voit va-

la, mikä parantaa entisestään jäsen-

lita alasvetovalikosta. Kirjoita vies-

ten tietoturvaa.

tiin otsikko ja itse teksti ja lähetä se

Tiedotamme muutoksesta lisää
työttömyyskassan nettisivuilla.
Aikaisemmin asiointipalvelussa käyttämäsi tunnukset eivät toimi
enää uudessa palvelussa.
Kassan sähköinen yhteydenottolo-

Lähetä-painikkeella. Silloin ruudulla näkyy teksti Viesti lähetetty. Lähetetty viesti tulee ylimmäksi Viestitlistaukseen.
Jos listauksessa on jo tallennettuna aikaisempia viestejä, saman kes-

make säilyy entisellään, ja sillä voit

kustelun voit aloittaa myös uudel-

hoitaa muita kuin hakemuksiisi liit-

leen avaamalla lähetetyn viestin ja

tyviä asioita. Myös työnantajat voi-

lisäämällä uuden osan.

vat käyttää lomaketta asiointiin kassan kanssa.

Kun kassa lähettää sinulle viestin,

Uuteen sähköiseen asiointipalveluun voi kirjautua pankkitunnuksilla, varmennekortilla tai mobiilivarmenteella.
Tunnistautumisnäkymä näyttää tältä.

saat siitä tekstiviestin tai sähköpos-

– Paitsi tietoturvaa, uuteen palve-

tin. Viestin voit lukea kirjautumalla

luun siirtyminen parantaa myös asi-

sähköiseen asiointiin ja valitsemal-

ointinopeutta kassan kanssa, kun

la Viestit. Kun sinulle on tullut uusi

kirjepostin lähettäminen vähenee,

viesti, Viesti-kohdassa yläpalkissa on

kassanjohtaja Tarja Ojala perustelee.

huutomerkki ja uuden viestin kohdalla on listauksessa merkki.

LIITTEET- JA VIESTI-

Jos kassa pyytää sinulta hakemuk-

TOIMINTO HELPOTTAVAT

sen liitteeksi lisäselvitystä, voit lä-

Palvelun kautta voit lähettää kas-

hettää selvityksen sähköisen asioin-

saan viestejä ja vastaanottaa kassan

nin kautta Liitteet-toiminnolla. 

Viestit-toiminnolla yhteydenpito kassan kanssa yksinkertaistuu. Saat saapuneesta viestistä tekstiviestin tai sähköpostin.

Lännen Median kysely:

KASSANJOHTAJAT LOPETTAISIVAT AKTIIVIMALLIN

K

olme neljästä työttömyyskas-

tää omaa tilannettaan, kommentoi

mattiliittojen järjestämään työllis-

sojen johtajasta kannattaa ak-

Sähköalojen työttömyyskassan joh-

tymistä edistävään toimintaan. 89

tiivimallin perumista. Tämä selvi-

taja Tarja Ojala kyselystä kertovassa

prosenttia kassanjohtajista pitää

ää Lännen Median tekemässä kyse-

Lännen Median jutussa.

näitä mahdollisuuksia hyödyllisinä.
11 prosenttia ei osannut sanoa kan-

lyssä. Mallin säilyttämisen puolella

42 prosenttia vastanneista sa-

on vain viisi prosenttia vastanneis-

noo, ettei aktiivimalli ole edistänyt

ta. 21 prosenttia ei osannut sanoa

työttömien työllistymistä, ja 58 pro-

Lännen Media toteutti kyselyn

kantaansa.

senttia ei ole varma, onko malli toi-

puolentoista viikon aikana maalis-

minut työllistymisen edistäjänä.

kuun puolivälin molemmin puolin.

– Aktiivimallin toimeenpano on

taansa.

aivan liian monimutkaista ja työläs-

Huhtikuun alusta lähtien aktii-

Vastausprosentti oli 73. Kassanjoh-

tä kaikille tahoille, ja varsinkin työt-

visuusehtoa voi kerryttää osallistu-

tajia on 26, ja heistä vastasi 19. 

tömän on aivan mahdotonta selvit-

malla esimerkiksi kuntien ja am-

SIIRTYMÄAIKA VOI HIDASTAA
SOVITELTUJEN PÄIVÄRAHOJEN
KÄSITTELYÄ

H

uhtikuun alusta lukien pieni-

tuu, kun tulotietoja ei enää tarvitse

muotoinen työ on vaikuttanut

odottaa hakemuksen liitteeksi, ku-

työttömyysetuuteen vasta, kun palk-

Muun muassa Aamulehti teki jutun Lännen Median kyselytutkimuksesta.
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ten vanhan toimintatavan aikana.

ka siitä on maksettu. Ennen huhti-

Ennen muutosta pienimuotois-

kuun alkua palkka ja tehty työ huo-

ta eli osa-aika- tai keikkatyötä te-

mioidaan entiseen tapaan työn an-

kevän työttömän saama palkka vai-

sainta-ajankohdan mukaan, sen jäl-

kutti työttömyysetuuteen sillä ajan-

keen palkan maksuajankohdan mu-

jaksolla, jona se oli ansaittu. Jotta

kaan.

päivärahan määrä pystyttiin laske-

Muutos saattaa alkuvaiheessa hi-

maan, oli odotettava palkan mak-

dastaa jonkin verran työttömyyskas-

sua. Järjestelmä viivästytti niiden

san työtä, kun hakemuksia käsitel-

henkilöiden etuuden maksamista,

lään sekä vanhan että uuden toi-

jotka saivat palkan ja palkkatiedot

mintatavan mukaisesti. Tulevaisuu-

vasta viikkoja työn tekemisen jäl-

dessa käsittely kuitenkin nopeu-

keen. 

TULOREKISTERI
KASSOJEN KÄYTTÖÖN VUODEN
2020 ALUSSA

Työnhakijan digitaidot -kurssilla opitaan,
paitsi laatimaan työhakemus ja ansioluettelo, myös hyödyntämään sosiaalista mediaa
työnhaussa.

T

oisin kuin työnantajat, työttömyyskassat alkavat käyttää tulo-

rekisteriä vasta vuoden 2020 alussa.
Työnantajat ovat käyttäneet sitä jo tämän vuoden alusta.
Ensi vuoden alusta lukien ansiopäivärahahakemukseen ei tarvitse
liittää niin paljon tietoja. Kassat saavat ansiopäivärahan hakijan palkkaja etuustiedot rekisteristä ja lähettävät sinne tiedot maksamistaan etuuksista.
Palkkatiedot tulee siis vielä tämän
vuoden ajan ilmoittaa työttömyyskassaan palkkatodistuksella.
Tulorekisteri helpottaa ansiopäivärahan hakemista, mutta sinulta saatetaan jatkossakin pyytää palkka- ja
työsuhdetietoja, jos rekisteriin ei ole
täytetty tarvittavia tietoja tai rekiste-

TSL:LTÄ AKTIIVISUUSEHDON TÄYTTÄVÄÄ DIGIKOULUTUSTA
T

rissä olevat tiedot eivät riitä päivärahahakemuksesi käsittelyyn.
Työnantaja voi ilmoittaa tulotietoja
tulorekisteriin joko suppeaa tai laajaa

yöväen Sivistysliitto TSL ry jär-

taa osallistumisestaan omaan työt-

• VAASA 3.–7.6.

• TAMPERE 4.–8.11.

ilmoitustapaa käyttäen. Suppea tapa

jestää maksuttomia koulutuksia

tömyyskassaan.

(haku päättyy 20.5.)

(haku päättyy 21.10.)

tarkoittaa, että palkka ilmoitetaan il-

• HELSINKI 9.–13.9.

työnhaussa tarvittavista digitaidois-

Työnhakijan digitaidot -koulutuk-

ta. Koulutukset suunnitellaan niin,

sia on vuoden mittaan ympäri Suo-

(haku päättyy 26.8.)

Katso tarkemmat kurssisisällöt ja

vassa palkka eritellään palkanosittain

että niiden avulla on mahdollista

mea seuraavasti:

• KUOPIO 7.–11.10.

-paikkakunnat ja ilmoittaudu kou-

tarkemmin.

täyttää aktiivimallin mukainen aktii-

• HELSINKI 6.–10.5.

(haku päättyy 23.9.)

lutukseen: www.tsl.fi > Koulutus >

visuusehto, kun sopii asiasta etukä-

(haku päättyy 22.4.)

• LAPPEENRANTA 28.10.–1.11.

TSL:n koulutuspalvelut > Kurssika-

paaehtoisia tietoja esimerkiksi pois-

teen TE-toimiston kanssa ja ilmoit-

• KAJAANI 20.–24.5.

(haku päättyy 14.10.)

lenteri

saoloista ja palkan ansaintajaksoista.

man erittelyjä. Laajassa ilmoitusta-

(haku päättyy 6.5.)

Lisäksi työnantaja voi ilmoittaa va-

Jos työnantaja on täyttänyt tulorekisteriin palkkatiedot laajalla ilmoitustavalla ja ilmoittanut myös vapaaehtoisia tietoja, kassa saa todennä-

KASSAN TILIT NÄHTÄVILLÄ

MISSÄ VAIHEESSA HAKEMUKSESI
KÄSITTELY ON? TARKISTA KÄSITTELYAJAT
ETUSIVULTAMME:
www.sahkoliitto.fi/tyottomyyskassa

Sähköalojen työttömyyskassan toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien kertomus lausuntoineen vuodelta 2018 ovat kassan sääntöjen 23 pykälän 3 momentin edellyttämällä tavalla nähtävinä kassan
toimistossa osoitteessa Aleksanterinkatu 15, Tampere.
Asiakirjoihin voi tutustua viikolla 24 eli 10.–14.6.2019 kello 9–15.

köisemmin hakemuksen käsittelyyn
tarvittavat tiedot suoraan rekisteristä,
eikä hakijan tarvitse toimittaa erikseen palkka- tai työsuhdetietoja.
Jos sinulle on maksettu palkkaa
vuodenvaihteen jälkeen, voit käydä
katsomassa omia palkkatietojasi rekisteriin kirjautumalla.
www.tulorekisteri.fi

Jos joudut työttömäksi tai lomautetuksi
Ilmoittaudu TE-toimistoon työnhaki-

teet myös postitse osoitteeseen Säh-

hintään työttömyyttä edeltä-

Mikäli sinulla on sivutoimista yritys-

taan vähintään 25 prosenttiin ansio-

jaksi täyttämällä sähköinen ilmoit-

köalojen työttömyyskassa, PL 774,

neeltä 26 työssäoloviikolta.

toimintaa, liitä mukaan:

päivärahaa maksettaessa.

tautumislomake osoitteessa www.te-

33101 Tampere.

Todistuksessa pitää näkyä ennakonpidätyksen alainen tulo

palvelut.fi viimeistään ensimmäise-

X

Jäljennös viimeksi vahvistetusta verotuksestasi.

Voit halutessasi tilata verottajalta muutosverokortin etuutta varten.

nä työttömyyspäivänäsi. Oikeutesi

TARKASTA HAKEMUKSESI

sekä siihen sisältyvä lomaraha

työttömyysetuuksiin alkaa aikaisin-

JA SEN LIITTEET

ja -korvaus.

Mikäli olet ollut ennen työttömyyttä

tehdään silloin verokortin mukaises-

taan ilmoittautumispäivästä lukien.

Jotta hakemusten käsittely olisi

Jäljennös irtisanomis- tai lo-

armeijassa tai opiskelemassa:

ti ilman prosentin korottamista.

mahdollisimman nopeaa, täytä haNÄIN HAET

kemuksesi huolellisesti ja muista

ANSIOPÄIVÄRAHAA

tarkistaa se ja liitteet.

Lähetä hakemus ja liitteet työttö-

X
X

mautusilmoituksesta.

Ansiopäivärahan ennakonpidätys

X

Opiskelutodistus tai
todistus armeijasta.

Jäljennös työsopimuksesta.

tarvita enää hakemuksesi liitteeksi.
VEROTUS

myyskassan sähköisessä asiointi-

LIITÄ HAKEMUKSEESI

Mikäli saat eläkettä,

Työttömyyskassa saa verotiedot suo-

palvelussa. Löydät sen osoittees-

SEURAAVAT DOKUMENTIT:

liitä mukaan myös:

raan verottajalta aina vuoden alus-

ta www.sahkoliitto.fi/tyottomyyskassa. Voit lähettää hakemuksen ja liit-

X

Palkanlaskijan tai työnantajan tekemä palkkatodistus vä-

X

Jos verottaja lähettää sähköisen
muutosverokortin kassaan, sitä ei

Jäljennös

sa. Palkkaa varten annetun verokor-

eläkepäätöksestä.

tin ennakonpidätysprosenttia korote-
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Sähköliitto on koonnut nelisivuisen
esitteen, jossa verrataan Sähköliiton ja
Sähköalojen työttömyyskassan jäsenyyttä
Yleisen työttömyyskassan ja YTKYhdistyksen jäsenyyteen. Muuttujia on
vertailussa kolme: vaikutus sähköalaan,
työsuhteen ongelmatilanteet ja
oikeusturva.

AMMATTILIITON ETUKATTAUS ON YLIVOIMAINEN

1+1>2

0+1=1

Matematiikan periaatteet eivät enää päde, kun selvitetään, mitä hyötyjä liiton ja kassan, erityisesti Sähköliiton ja Sähköalojen työttömyyskassan,
jäsenyys antaa sinulle ja työkavereillesi. Liiton ja kassan jäsenyys on todellakin enemmän kuin 1 + 1. Katso plussat ja miinukset ja onnittele
itseäsi hyvästä valinnasta. Kerro niistä myös työkavereillesi, jotka eivät vielä ole tehneet yhtä hyvää päätöstä!

+

1 + 1 -JÄSENYYS
(PALKANSAAJALIITTO + -KASSA)

0 + 1 -JÄSENYYS
(PALKANSAAJA- TAI YLEINEN KASSA)
+

Sähköliiton ja Sähköalojen työttömyyskassan ovat perustaneet sähköaloil-

Työttömyyskassan jäsenenä sinun on mahdollista saada kassan maksamaa
ansiopäivärahaa, vuorottelukorvausta ja liikkuvuusavustusta.

la toimivien ammattikuntien edustajat, jotka tietävät kaiken sähköammattilaisen arjesta. Liitto on perustettu vuonna 1955 ja kassa 1960. Sekä liiton että kassan hallituksissa ja edustajistoissa istuu sähköalan ammattilai-

Yleisen työttömyyskassan ovat perustaneet yrittäjien edustajat. Sen synty-

sia, jotka ajavat juuri sinun asiaasi.
Liiton ja kassan jäsenenä huolehdit omista ja työkavereittesi työehdoista ja

+

hetkellä muun muassa kassanjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja halli-

+

tuksen jäsen olivat toimineet paikallisten yrittäjäjärjestöjen puheenjohtajina tai toimitusjohtajina.

–

edistät sähköalan työntekijöiden asemaa yhteiskunnassa.
Liitto neuvottelee sinun ja työkavereidesi työehtosopimukset ja pystyy vai-

Jo Yleisen työttömyyskassan vuonna 1991 syntyhetkillä arveltiin, että se
on perustettu ammattiyhdistysliikkeen nujertamiseksi.

kuttamaan työlainsäädännön valmisteluun.
Liiton luottamusmies neuvoo ja antaa apua työpaikalla. Hän on myös link-

+

Yleisen työttömyyskassan hallitus on johtajavoittoinen: siihen kuuluu kuuja, yksi on kaupunginjohtaja, yksi erään yrityksen perustajakumppani ja
yksi johtaja.

–

Liiton asiantuntijat opastavat työelämän ongelmatilanteissa ja silloin, kun
tarvitset oikeudellista neuvontaa. Voit sopia tapaamisen tai olla heihin yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse.
Sinulla on mahdollisuus saada liiton ilmaista oikeusapua työelämän riita-

+

–

si henkilöä, joista kahden titteli on kehitysjohtaja, yhden toimitusjohta-

ki liittoon.

+

–

Yleisen työttömyyskassan edustajat eivät ole mukana päättämässä palkansaajien asioista esimerkiksi työehtosopimusneuvotteluissa.

+

Työpaikkojen vähäinen järjestäytymisaste vaikuttaa liittojen neuvotteluase-

tilanteissa. Oikeusavussa ei ole kulurajaa eikä omavastuuta, ja se korvaa

maan työmarkkinapöydissä. Mitä vähäisempi järjestäytymisaste, sitä pie-

tarvittaessa vastapuolen kulut.

nemmät mahdollisuudet neuvotella työntekijöille etuja. Järjestäytymätön

–

työntekijä seisoo työnantajan riveissä ja vaikuttaa pahimmassa tapauksessa oman alansa ansiotason laskemiseen.

Liitto järjestää oman alasi koulutusta sekä jäsenten yhteistapahtumia.

Sähköliiton ja Sähköalojen työttömyyskassan jäsenenä saat vapautuksen

+

–

Yleisen työttömyyskassan yhteydessä toimiva YTK-Yhdistys kehottaa työ-

jäsenmaksusta, jos opiskelet, olet vanhempainvapaalla tai suoritat ase-

ehtoja koskevissa kysymyksissä ottamaan yhteyttä työsuojeluviranomai-

tai siviilipalvelua.

siin. Muuten se tarjoaa oikeudellista työsuhdeneuvontaa puhelimitse.

+
Ammattiliitto Pron keväällä julkaiseman tutkimuksen mukaan työntekijöi-

YTK-Yhdistyksen oikeusturvavakuutus ei kata kaikkia kuluja, ja siinä on

den järjestäytyminen kuuluminen vaikuttaa palkkoihin. Mitä korkeampi jär-

useita rajauksia liittyen esimerkiksi korvauksen enimmäismäärään ja vas-

jestäytymisaste, sitä varmemmin palkansaaja saa palkkahyötyä. Sähkölii-

tapuolen kulujen korvaamiseen.

–

ton tilastot sopimusalojen keskivuosiansioista todistavat samaa: kaikkien
sopimusalojen yhteenlaskettu keskivuosiansio vuonna 2017 oli yli 45 000
euroa, huolto- ja kunnossapitoalalla jopa yli 55 000 euroa. Pienimpiä keskivuosiansioita ansaittiin järjestäytymättömissä eli työnantajajärjestöihin
kuulumattomissa yrityksissä.
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KOONNUT JA KUVA: MINNA JÄRVENPÄÄ

JÄSENPALVELUT

Jäsenrekisterin puhelinpäivystys numerossa 03 252 0400 ma, ke ja pe 9–15, ti ja to suljettu
Postitusosoite: Sähköliitto, Jäsenrekisteri, PL 747, 33101 Tampere
Lisätietoa: www.sahkoliitto.fi ja jasenrekisteri@sahkoliitto.fi

Tuomiokirkko Duomo on
Milanon tunnetuimpia
nähtävyyksiä. Sinne ja
Kolmårdeniin on mahdollista
markustaa etuhintaan, joka
on voimassa SAK:n liittojen
jäsenille.

MATKUSTAJAVAKUUTUKSEN Q & A
S

ähköliiton jäsenenä sinun ei

KEITÄ VAKUUTUS KOSKEE?

Näitä ovat esimerkiksi lääkärin-

MISTÄ SAAN PIKAISESTI

avuksi SOSin yhteyslääkärin. SOS

tarvitse miettiä poliklinikka-

Matkustajavakuutuksen piiriin kuu-

palkkiot, tutkimuskulut ja lääkärin

APUA JA TIETOA?

keskustelee tarpeen mukaan hoita-

käynnin tai ambulanssilennon hin-

luvat liiton sopimusalajäsenet, ei-

määräämät lääkkeet. Ennen mat-

SOS International on pohjoismais-

van lääkärisi kanssa ja välittää hoi-

taa matkalle suunnatessasi, sillä

vät siis oppilas- ja eläkeläisjäsenet.

kan alkua ollut sairaus ei ole va-

ten vakuutusyhtiöiden omistama

tosi kannalta tärkeät tiedot hoitolai-

liitto on ottanut sinulle vakuutusyh-

Vakuutettuja ovat myös vakuutetun

kuutusehtojen tarkoittama matka-

kansainvälinen ”hälytyskeskus”,

tokselle. Jos hoitolaitos ei hyväksy

tiö Turvasta jäsenvakuutuksen, jo-

mukana matkustavat alle 18-vuoti-

sairaus. Tällaisen sairauden pahe-

josta voit saada apua, jos sairas-

matkavakuutuskorttiasi eikä suos-

hon sisältyy matkustajavakuutus va-

aat lapset ja lapsenlapset.

nemistapauksessa korvataan ai-

tut ja tarvitset lääkäriä tai sairaala-

tu lähettämään laskua Turvaan, voit

noastaan ensiapuhoito matkakoh-

hoitoa. SOSissa on ympärivuorokau-

pyytää hoitolaitosta soittamaan SO-

teessa.

tinen päivystys suomen kielellä, ja

Siin.

paa-ajan matkoille.
Jos matkalla sairastuu tai joutuu

Vakuutus on voimassa yhtäjaksoisesti enintään 45 vuorokautta mat-

tapaturmaan, kustannukset voivat

kan alkamisesta. Ylimeneville mat-

Vakuutuksesta korvataan myös

olla järkytys suomalaiseen tervey-

kapäiville kannattaa ottaa Turvasta

matkan peruuntumisen tai keskey-

denhoitojärjestelmään tottuneelle.

määräaikainen matkustajavakuutus.

tymisen kuluja, mikäli se johtuu

Vakuutus ei ole voimassa ehdois-

Thaimaasta Suomeen maksaa noin
20 000 euroa. Ilman matkustajava-

– Esimerkiksi ambulanssilento

kuohjeet: www.turva.fi/sahkoliitto

muissa kuin hätätapauksissa. Siel-

Lisätiedot www.turva.fi (toimipaik-

sa erikseen poisrajatuissa urheilula-

masta. Matkan peruuntuminen tar-

tä voidaan esimerkiksi neuvoa lä-

kojen ja asiamiehien yhteystiedot)

jeissa tai harrastuksissa.

koittaa sitä, että matkalle lähtö es-

himmän luotettavan lääkäriaseman

ja palvelunumerosta 010 195 110

tyy. Matkan keskeytymisellä tarkoi-

sijainti.

MITEN KORVAAMINEN

tetaan jo alkaneen matkan muut-

vaa tällaisia kuluja, kertoo erityis-

TAPAHTUU KÄYTÄNNÖSSÄ?

tumista.

asiantuntija Taina Kotovainio Tur-

Muista ottaa matkalle mukaan Säh-

vasta.

köliiton jäsenkorttisi tai ladata Tas-

taan kuluja, joita matkan järjes-

kuTurva puhelimeesi. Hoitava laitos

täjä ei lain tai matkaehtojen mu-

aatteet voivat vaihdella. Arabiemi-

voi todeta niiden avulla, että sinulla

kaan palauta. Matkan keskeytyes-

raateissa lääkärikäynti, vatsataudin

on voimassa oleva matkavakuutus.

sä voidaan korvata esimerkiksi yli-

lääkkeet ja nesteytys tulivat maksa-

Matkavakuutuskortilla ei kuitenkaan

määräisiä matka- ja majoitusku-

maan 1 700 euroa. Onneksi mat-

voi maksaa, joten sinun on hyvä va-

luja. Lisäksi korvataan matkalta

kalaisen matkavakuutus oli kunnos-

rautua maksamaan kulut ensin itse

myöhästymisestä aiheutuvia kulu-

sa, ja vakuutusyhtiö korvasi lääkä-

ja hakemaan korvausta myöhemmin

ja vakuutusehdoissa mainituissa ti-

rikäynnin sekä uudet lennot kotiin,

vakuutusyhtiöstä.

lanteissa.

Jos joudut itse maksamaan hoitoKUKA KORVAA

Sähköliiton jäsenkortti toimii

sähköisestä korvauspalvelusta, jon-

MATKATAVARAT?

matkavakuutustodistuksena, mut-

ka löydät Sähköliiton jäsenille rää-

Sähköliiton jäsenvakuutukseen

ta voit myös ladata älypuhelimee-

tälöidyiltä sivuilta osoitteesta www.

ei sisälly matkatavaravakuutusta.

si TaskuTurva-mobiilisovelluksen,

turva.fi/sahkoliitto. Kun käytät säh-

Matkatavarat on vakuutettava erik-

jolloin matkavakuutuskortti kulkee

köistä korvauspalvelua, saat korva-

seen, elleivät ne jo sisälly normaa-

näppärästi puhelimessa mukanasi

usrahat tilillesi nopeimmin.

liin kotivakuutukseesi.

sa Google Play Kaupasta ja Applen

MITÄ VAKUUTUS KORVAA?

tuksen Turvasta, se korvaa myös

App Storesta.

Vakuutus korvaa matkan aikana al-

ulkomaanmatkoilla mukana oleville

kaneen äkillisen sairauden tai sat-

matkatavaroille aiheutuneita vahin-

tuneen tapaturman hoitokuluja.

koja 4 500 euroon asti.

matkalla. TaskuTurva on ladattavis-

Tässä tavallisimmat vakuutusta
koskevat kysymykset ja vastaukset:

SOSin asiantuntijat selvittävät
tapaustasi ja pyytävät tarvittaessa



TEKSTI: TURVA/TUOMAS KEKKONEN

Matkan peruuntumisesta korva-

kulut, säilytä kuitit ja hae korvausta

sairastumisen takia uusiksi.

Vakuutusehdot ja korvauksenha-

äkillisestä sairaudesta tai tapatur-

vaksi, sillä valtio tai Kela eivät kor-

kun matkasuunnitelmat menivät

vakuutus.
SOSiin voi ottaa yhteyttä myös

kuutusta lasku jää itselle maksetta-

Hinnan lisäksi myös hoidon peri-

siellä tunnetaan myös Sähköliiton

Kun otat laajan tason kotivakuu-

ETUHINNALLA MILANOON
JA KOLMÅRDENIIN

S

ähköliiton jäsenenä sinulla on nyt mahdollisuus lähteä SAK:n
jäsenliittojen jäsenille suunnatulle matkalle Ruotsin Kolmårdeniin

tai Milanoon Italiaan. Matkojen järjestelyistä vastaa Matkapojat yhdessä
Tallink Siljan ja Finnairin kanssa.
Koko perheen risteilymatka Kolmårdenin eläinpuistoon tehdään 1.–
4. elokuuta. Kahden aikuisen ja kahden lapsen kolme yötä kestävän
matkan alkaen-hinta on 974 euroa. Matkaan sisältyy laivamatkat,
kuljetukset hotellille ja hotellilta, majoitus ja kahden päivän lippu
eläinpuistoon.
Elämyksellinen matka Milanoon puolestaan on tarjolla 25.–28.
lokakuuta. Yhden hengen matkan hinta kolmelta yöltä alkaa 955 eurosta,
kahden hengen 1 910 eurosta. Hintaan sisältyy lennot, majoitukset,
ohjelman mukaiset kuljetukset, kolme lounasta sekä retket ja vierailut.
Lue matkoista tarkemmin ja varaa: www.matkapojat.fi/sak

VA S A M A 4 / 2 0 1 9

17



KEVÄTRISTIKKO

i
T
T
L
VO iSA
V
1. Minkä linnun munasta Kalevalan
mukaan on maailman syntynyt?
a) Kotka b) Korppi c) Sotka
2. Mistä maasta rock-artisti Björk on
kotoisin?
a) Islanti b) Tanska c) Norja
3. Mitä nimitystä käytetään Japanin
mafiasta?
a) Zaibatsu b) Nishinippon c) Yakuza
4. Mitä tarkoittaa termi pittoreski?
a) maalauksellinen b) julkea, mauton
c) unenomainen
5. Kuka näyttelee miespääosaa Pirates of The Caribbean -elokuvissa?
a) Brad Pitt b) Johnny Depp
c) Leonardo DiCaprio
6. Kuka on tehnyt musiikin Disneyn
Leijonakuningas-elokuvaan?
a) Randy Newman b) Elton John
c) Billy Joel
7. Kuka näytteli Aku Louhimiehen
ohjaamassa Tuntemattomassa sotilaassa Antero Rokan roolin?
a) Aku Hirviniemi b) Jussi Vatanen
c) Eero Aho
8. Kuka taiteilija on maalannut
Sikstuksen kappelin freskot?
a) Leonardo b) Rafaello
c) Michelangelo
9. Millä kreikkalaisen kirjaimiston
kirjaimella kuvataan vastusta sähköopissa?
a) ypsilon b) myy c) oomega
10. Maailman suurin kahvintuottajamaa on Brasilia, kolmanneksi suurin
on Kolumbia, mutta mikä on
toiseksi suurin?
a) Vietnam b) Uganda c) Costa Rica
11. Mistä kaupungista löytyy suosittu matkailukohde Vigelandin patsaspuisto?
a) Oslo b) Kööpenhamina
c) Reykjavik
12. Millä numerolla Patrik Laine pelaa NHL-seura Winnipeg Jetseissä?
a) 9 b) 19 c) 29
13. Kuka oli Suomen jääkiekkomaajoukkueen päävalmentaja vuoden
2011 MM-kisoissa, jolloin Suomi
voitti kultaa?
a) Jukka Jalonen b) Curt Lindström
c) Lauri Marjamäki
14. Kuka voitti Jääkiekkoliigan runkosarjan pistepörssin 2019?
a) Malte Strömwall, KooKoo
b) Teemu Turunen, HPK
c) Kristian Kuusela, Tappara

Osoite:
Lähetä vastauksesi 8.5. 2019 mennessä: Sähköliitto, Vasama-lehti, PL 747, 33101 Tampere. Oikein vastanneiden kesken arvomme yllätyspalkinnon.

KILJAVAN OPISTON KURSSIT KEVÄÄLLÄ 2019
Sähköliitto on varannut paikkoja seuraavilta kevään yleisiltä kursseilta:
• Pääluottamusmiesten täydennyskurssi 6.–8.5.2019
• Puheenjohtaja- ja sihteerikurssi 6.–10.5.2019
• Työoikeuden peruskurssi 6.–10.5.2019
• Tuottavuus ja hyvinvointi: luottamusmiesten täydennyskurssi 13.–14.5.2019
• Paikallinen sopiminen 15.–17.5.2019
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1. c) Sotka 2. a) Islanti
3. c) Yakuza 4. a) maalauksellinen
5. b) Johnny Depp 6. b) Elton John
7. c) Eero Aho 8. c) Michelangelo
9. c) oomega 10. a) Vietnam
11. a) Oslo 12. c) 29
13. a) Jukka Jalonen
14. a) Malte Strömwall, KooKoo

Nimi:

Löydät muut opiston järjestämät kurssit osoitteesta: www.kio.
fi. Jäsenillämme on mahdollisuus osallistua myös muille opiston
kurssikalenteriin merkityille yleisille kursseille.
Kurssille haetaan ay-liikkeen kurssihakemuslomakkeella,
jonka saat esimerkiksi osoitteesta https://www.sahkoliitto.fi/lomakkeet (Kiljavan opiston kurssihakemuslomake). Palautettuasi 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 täyttämisessä. Täytetyt hakemukset myös palautetaan koulutusasiantuntijalle.

SYKSYN KURSSIT 2019
SYYSKUU
ENERGIA-, ICT- JA VERKOSTOALAN
TYÖEHTOSOPIMUSKURSSI
7.–8.9.2019,
Sokos Hotel Ilves, Tampere
hakuaika päättyy 23.8.2019
SÄHKÖISTYS- JA
SÄHKÖASENNUSALAN TES-KURSSI
Työehtosopimus tutuksi
20.–21.9.2019, Sokos Hotel
Alexandra, Jyväskylä
hakuaika päättyy 6.9.2019
JÄRJESTÄVÄ AMMATTIOSASTO
21.–22.9.2019,
Sokos Hotel Ilves, Tampere
hakuaika päättyy 6.9.2019
LUOTTAMUSMIESTEN
PERUSKURSSI
23.–27.9.2019,
Kiljavan opisto, Nurmijärvi
LUOTTAMUSMIESTEN
JATKOKURSSI
1. osa 23.–27.9.2019 ja
2. osa 28.10.–1.11.2019,
Kiljavan Opisto, Nurmijärvi
JÄRJESTÄVÄ AMMATTIOSASTO
28.–29.9.2019, Scandic Julia, Turku
hakuaika päättyy 13.9.2019

SÄHKÖISTYS- JA
SÄHKÖASENNUSALAN TES-KURSSI
Urakkatöiden laskeminen
28.–29.9.2019, Scandic Helsinki
Aviacongress, Vantaa
hakuaika päättyy 13.9.2019

LOKAKUU
TYÖYMPÄRISTÖN
AJANKOHTAISPÄIVÄT
4.–5.10.2019, Sokos Hotel Arina,
Oulu
hakuaika päättyy 20.9.2019
ALUEELLINEN
NUORISOTAPAHTUMA
4.–5.10.2019, Scandic Kemi, Kemi
hakuaika päättyy 20.9.2019
NUORILLE TARKOITETTU
SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN URAKKALASKENTAKURSSI
5.–6.10.2019,
Sokos Hotel Vantaa, Vantaa
hakuaika päättyy 20.9.2019
TYÖYMPÄRISTÖN
AJANKOHTAISPÄIVÄT
11.–12.10.2019,
Scandic Aulanko, Hämeenlinna
hakuaika päättyy 13.9.2019

JÄRJESTÄVÄ AMMATTIOSASTO
12.–13.10.2019,
Sokos Hotel Arina, Oulu
hakuaika päättyy 27.9.2019

AMMATTIOSASTOT YHDESSÄ
30.11.–1.12.2019,
Sokos Hotel Ilves, Tampere
hakuaika päättyy 15.11.2019

SÄHKÖISTYS- JA
SÄHKÖASENNUSALAN TES-KURSSI
Urakkamääräykset
12.–13.10.2019,
Sokos Hotel Alexandra, Jyväskylä
hakuaika päättyy 27.9.2019

Osallistuminen kursseille on sähköliittolaisille maksutonta. Ilmoittaudu mukaan Sähköliiton kursseille hakuaikaan mennessä osoitteella tarja.toppari@sahkoliitto.fi tai 050 409
8469.

VALTAKUNNALLINEN
NUORISOTAPAHTUMA
26.–27.10.2019,
Sokos Hotel Ilves, Tampere
hakuaika päättyy 11.10.2019

Tutustu koulutustarjontaamme
www.sahkoliitto.fi

MARRASKUU
JÄRJESTÄVÄ AMMATTIOSASTO
2.–3.11.2019, Scandic Helsinki
Aviacongress, Vantaa
hakuaika päättyy 18.10.2019
SÄHKÖISTYS- JA
SÄHKÖASENNUSALAN TES-KURSSI
Urakkatöiden laskeminen
2.–3.11.2019,
Sokos Hotel Alexandra, Jyväskylä
hakuaika päättyy 18.10.2019

MATKA- JA MAJOITUSKULUJEN
KORVAAMINEN
Matkakulut korvataan julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan. Oman auton käytöstä korvaus maksetaan vain
auton käyttäjälle. Korvaus on 0,23
€/km.
TSL:n kurssien kohdalla kulut korvataan TSL:n ohjeen mukaan.
Lentokoneella tai/ja taksilla matkustamista ei korvata kuin erityistapauksissa. Näistä tapauksista on aina
sovittava ennakkoon liiton koulutusyksikön kanssa.
Epäselvissä tapauksissa kurssilaisen on pystyttävä osoittamaan kulujen todenperäisyys.
Mikäli liitto järjestää kursseja sa-

masta aiheesta eri puolella Suomea,
osallistuminen ja matkakulut korvataan kotipaikkaa lähinnä olevalle
kurssipaikalle.
Liitto ei korvaa muita kuin kurssitapahtumaan liittyvät majoitukset.
Mikäli on tarvetta majoittua kurssipaikalle kurssin alkamista edeltävänä päivänä, on siitä haettava korvausta esim. omalta ammattiosastolta
tai vastattava kustannuksista itse (ei
koske Kiljavan opiston kursseja)
Matka- ja muiden kulujen korvaaminen edellyttää täysipainosta osallistumista kurssitapahtumaan.
Liitolla on oikeus laskuttaa jäseneltä sellaisia kuluja, joita syntyy,
jos jäsen ei ilmoita osallistumisensa peruutuksesta kutsussa mainittuun määräaikaan mennessä. Mikäli
jäsen esittää lääkärintodistuksen tai
muun todistettavissa olevan syyn, jolla poissaololle syntyy peruste, ei kuluja laskuteta.
Kaikista näistä poikkeavista toimista on keskusteltava etukäteen liiton
koulutusasiantuntijan kanssa.

Sähköliiton osastojen

5. SÄBÄTURNAUS
la 21.9. klo 10–18, Lahden Energiahalli
Joukkueiden ilmoittautumiset:
Anssi Salminen, puh. 040 966 6142
tai salminen.anssi@hotmail.com
Joukkueen kokoonpano:
vähintään yksi maalivahti ja viisi kenttäpelaajaa;
pienet osastot voivat yhdistyä yhdeksi joukkueeksi.

Osallistumismaksu 200 €/joukkue (sis. lounaan)
tulee maksaa 30. elokuuta mennessä
Tili: FI48 5542 7140 0229 13
Saaja: Lahden Sähköalantyöntekijät ry os. 059
Viite: osastonne nimi
Järjestelyistä vastaa
Lahden Sähköalantyöntekijät ry os. 059.
Turnausta isännöi Sähköliitto,
jonka järjestövakuutus kattaa pelit.
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OSASTOT TOIMIVAT

Seuraava Vasama ilmestyy 23.5.2019.
Siihen tarkoitetut osastojen ilmoitukset pyydämme toimittamaan maanantaihin 13.5.2019 kello 15.00 mennessä.
Tällä välin päivitämme saapuneita ilmoituksia liiton kotisivuille.

meenlinnan sähkäreiden joukkuee-

027 Mäntän Sähkötyöntekijät ry

sa käsitellään ja päätetään sään-

LÄHETÄ OSASTOILMOITUS NETTILOMAKKEELLA!

seen osoitteessa www.sähkö018.fi

Kevätkokous to 25.4.2019 klo

töjen määräämät asiat sekä Säh-

18 Rantaravintola Isabellassa, Vilp-

köalojen ammattiliitto ry:n osaston

Osastoaktiivit huomio! Osastot toimivat -ilmoituksia pääsee lähettämään

Käy tutustumassa osoitteessa

pula. Käsitellään sääntömuutos.

sääntöihin liittyvä sääntömuutos-

sähköisellä lomakkeella. Löydät lomakkeen osoitteesta

www.sähkö018.fi. Myös vanhat si-

Tervetuloa!

asia. Kahvitarjoilu ennen kokous-

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

vut www.hameenlinnansahkotyonte-

Valitse ensin lomakkeen alasvetovalikosta oma osastosi, kirjoita sit-

Osasto uudistaa sivujaan!

kijat.fi toimivat yhä.

ten ilmoituksesi teksti ja jätä vielä yhteystietosi niille varattuihin kent-

ta. Tervetuloa kaikki osaston jä029 Kouvolan Sähkötyöntekijäin

senet! – Hallitus

Osasto ry

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

022 Lappeenrannan

Osaston perinteinen jäsenristeily

042 Valkeakosken

sen lähettämisestä.

Seudun Sähköalantyöntekijät ry

Tallinnaan järjestetään pe–la 24.–

Sähköalantyöntekijät ry

Kevätkokous ti 23.4.2019 klo 17

25.5. Ilmoittautuminen tapah-

Osasto tukee sopimusala- ja elä-

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

osaston kokoushuoneella, Väinölän-

tuu osaston internet-sivujen kautta

keläisjäsenien (ei oppilasjäseni-

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

katu 25. Käsiteltävänä mm. sään-

osoitteessa kouvolansahkotyon-

en) osallistumista Volttipäiville 20

tömääräiset asiat, sääntömuutokset

tekijat.sahkoliitto.fi viimeistään

€:lla lipun hinnasta. Osta lippusi

sekä muut esille tulevat asiat. Kah-

21.4. Paikkoja rajoitetusti. Ristei-

osoitteesta www.valmu.com/liput.

vitarjoilu. Tervetuloa! – Hallitus

lyllä pieni omavastuuosuus.

Päivitämme saapuneet ilmoitukset nettisivujemme Osastot toimivat

001 Oulun Sähkötyöntekijäin

Veteraanijaosto kokoontuu ma

043 Porvoon Sähkötyöntekijät ry

Ammattiosasto N:o 1 ry

29.4. klo 14 osaston toimistol-

Sääntömääräinen kevätkokous

la, Näsilinnankatu 33 b A. Portin

024 Varkauden Sähköalan-

036 Kuopion Sähköalantyöntekijät ry

Kuukausikokous 24.4. on ke eikä

ke 24.4.2019 klo 17 ammattiosas-

tunnusluku on 3390.

työntekijäin ammattiosasto ry

Sääntömääräinen kevätkokous to

to, kuten aikaisemmin on ilmoi-

ton toimistolla, Rautatienkatu 16 d

Osaston kevättapahtuma Vesilep-

25.4.2019 klo 18 osaston toimis-

tettu. Aiheena mm. syksyn toimin-

46. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

018 Hämeenlinnan

piksessä la 11.5. klo 14 alkaen.

tolla, Kuopionlahdenkatu 31, käyn-

tasuunnitelma. Kevään viimeinen

– Hallitus

Sähkötyöntekijät ry

Ohjelmassa seikkailurata (köysira-

ti Ajurinkadun puolelta. Käsitellään

kokous on to 23.5., ja kokouk-

Pöytälätkä- ja saunailta pe

ta)/keilaus oman valinnan mukaan,

osaston sääntöjen kevätkokoukselle

set alkavat klo 18. Paikkana Ra-

na 2019 pidetään joka kuukauden

17.5. klo 17.00 Vanajan Parvel-

minkä jälkeen mahdollisuus käy-

määräämät asiat ja sääntömuutok-

kennusliiton ammattiosaston toi-

toisena tiistaina klo 12 osaston toi-

la. Lisätiedot ja ilmoittautumiset

dä kylpylässä ja lopuksi ruokailu.

set. Tervetuloa! – Hallitus

misto, Sibeliusbulevardi 36, Por-

mistolla, Rautatienkatu 16 D 46,

6.5. mennessä osoitteessa www.

Osallistumismaksu 20 €/hlö. Sito-

sähkö018.fi

vat ilmoittautumiset Anterolle 18.4

037 Satakunnan Energia-alan

mennessä puh. 0400 422 886 tai

ammattilaiset ry

antero.natunen@storaenso.com

Sääntömääräinen kevätkokous pe

049 Helsingin

26.4.2019 klo 17, paikkana Jacuz-

Sähköalantyöntekijät ry

Eläkeläisjaoston kokoukset vuon-

Oulu. Kesä- ja elokuun välisenä aikana kokouksia ei pidetä.

Liput Volttipäiville ovat tilattavissa osoitteesta www.valmu.com/

voo. Tervetuloa, toivotaan runsasta osanottoa!

003 Muhoksen Sähkötyöntekijät ry

liput. Sieltä kun selaa tarpeek-

Sääntömääräinen kevätkokous to

si alas, löytyy Sähköliitto ja sen

025 Loviisan Sähköalantyöntekijäin

zi, Antinkatu 8, 28100 Pori. Koko-

Sääntömääräinen kevätkokous

25.4.2019 klo 15.45, Leppiniemi,

alta Hämeenlinnan Sähkötyönte-

ammattiosasto ry

uksessa esillä myös sääntömuutos-

to 25.4.2019 klo 17 osaston ti-

sosiaalirakennus. Esillä sääntömää-

kijät ry. Me maksamme jäsentem-

Sääntömääräinen kevätkokous Ra-

asia. Ilmoittautumiset kokoukseen

loissa, Hämeentie 58–60 C 57,

räiset asiat. Tervetuloa! – Hallitus

me liput.

vintola Fresnon kokoustiloissa

18.4. mennessä puh. 044 701

2 krs., 00500 Helsinki. Kokouk-

Jalkapallon EM-karsintaotte-

to 25.4.2019 klo 17 alkaen. Käsi-

2375. Tervetuloa! – Hallitus

sessa käsitellään sääntömääräi-

011 Tampereen

lu Suomi–Bosnia-Herzegovina la

tellään sääntöjen kevätkokouksel-

Seudun Sähköalantyöntekijät ry

8.6. Tarkemmat tiedot ja ilmoit-

le määräämät asiat sekä osaston

039 Tietoliikenne- ja

sääntömuutokset ja muut esille

Sääntömääräinen kevätkokous

tautumiset www.sähkö018.fi

sääntömuutos. Kokouksen jälkeen

Informaatiotekniikka os. 039

tulevat asiat. Kahvitarjoilu. Terve-

ruokailu. Jäsenet tervetuloa koko-

Kevätkokous pe 26.4.2019 alkaen

tuloa! – Hallitus

ukseen! – Hallitus

klo 17.30, Kiitoradantie 6, rak. 21,

ke 24.4.2019 klo 16.30 osaston

Sähköliiton salibandyturnaus

toimitiloissa Näsilinnankatu 33 b A

la 22.9. Lahdessa. Osasto korvaa

25 (ovikoodi 3390).

osallistumiskulut. Ilmoittaudu Hä-

set asiat, edustajiston hyväksymät

2. krs, 01530 Vantaa. Kokoukses-

049 Helsingin Sähköalantyöntekijät ry:n eläkeläisten ja työttömien jaosto
Teatteri-ilta pe 10.5. klo 19 KOMteatterissa, Kapteeninkatu 26,
00140 Helsinki. Omakustannus
on 20 €. Teatterikappale on Juha
Hurmeen uutuuskomedia Making
of Lea. Ilmoittautumiset osaston
sähköpostiin toimisto@osasto049.
fi. Tervetuloa!
058 Joensuun
Sähköalantyöntekijät ry
Osaston kevätkokous
ke 24.4.2019 klo 18.30 Teatteriravintolassa (Tornikabinetti). Käsiteltävänä sääntömääräiset ja sääntömuutosasiat. Kokouksen jälkeen tarjolla iltapalaa. Tervetuloa!
– Hallitus
Osasto 058:n pilkkikilpailut
käytiin su 31.3 aurinkoisessa kevätsäässä Niinivaaralla Koivuniemessä. Paikalle oli saapunut 17
pilkkijää. Miehet: 1. Ikonen Ville 1 033 g, 2. Parviainen Hannu
316 g, 3. Valjus Osmo 1 nykäisy,
jaetulla 4. sijalla 4 pilkkijää ilman
saalista. Naiset: 1. Määttä Mirja
58 g. Nuoret: 1. Valjus Eetu 91 g,
2. Burman Iida 2 nykäisyä, 3. Nevalainen Joni 1 nykäisy. Eläkeläiset: 1. Vattulainen Raimo 345 g,
2. Haverinen Matti 225 g, 3. Kor-
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honen Jouko 223 g, jaetulla 4. sijalla 3 pilk-

klo 18 ravintola Frans & Nicolessa, Hovioike-

kijää ilman saalista. Kiitokset osallistujille!

udenpuistikko 18. Kokouksen jälkeen ruokailu ravintolassa. Tervetuloa! – Hallitus

059 Lahden Sähköalantyöntekijät ry
Osaston sääntömääräinen kevätkokous pe

077 Savonlinnan ja Lähiympäristön

26.4.2019 alkaen klo 18 Saunaklubilla, Sai-

Sähkömiehet ry os. 077

maankatu 8 (sisäpiha), 15140 Lahti. Käsi-

Sääntömääräinen kevätkokous pidetään pe

tellään osaston sääntömuutokset sekä muut

26.4.2019 klo 18 alkaen. Paikkana Hotelli

sääntömääräiset asiat. Kokouksen jälkeen on

Pietari Kylliäinen. Kokouksessa vahvistetaan

ruokailu ja sauna, saunaan omat pyyhkeet

vuoden 2018 toiminta ja talous. Lisäksi pää-

mukaan. Tervetuloa mukaan!

tetään osaston sääntöjen muutoksista. Terve-

Osaston pilkkikisat pidettiin 9.3. Kaarnie-

tuloa! – Hallitus

messä. Miehet: 1. Lindström Kari 850 g, 2.
Virtanen Tapio 275 g. Naiset: 1. Lindström

082 Viialan Sähkötyöntekijäin Ammattiosasto ry

Merja 450 g, 2. Lindfors Leena, 200 g, 3.

Sääntömääräinen kevätkokous to 25.4.2019

Lindfors Emiina 150 g.

klo 18 Toijalan ABC:n kabinetissa. Tervetu-

Osaston kevätretkelle to–su 23.–

loa!

26.5.2019 Tarttoon Viroon ei ole enää paikkoja jäljellä. Ohjelma: 23.5. Lähtö Lahdes-

083 Pargas Elbranschernas Avdelning rf

ta linja-autolla Marolankadun turistipysäkil-

Osaston sääntömääräinen kevätkokous

tä klo 15.30. Laiva lähtee Helsingistä klo

to 16.5.2019 klo.18.30 Ravintola Kamussa,

18.30. 24.5. Aamiainen laivalla. Lähtö Tal-

Skröbbelöntie 2. Kokouksen jälkeen ruokailu.

linnasta kohti Tartoa klo 9.30. Tutustumisret-

Tervetuloa! – Hallitus

ki A. Le Coq -panimoon klo 14–16. Majoittuminen Dorpat Conference Spa -hotelliin.

105 Vihdin Sähköalantyöntekijät ry

Ruokailu Ruutikellarissa klo 18. Ruokana

Sääntömääräinen kevätkokous pe 3.5.2019

kermainen lohikeitto leipäkuoressa, porsaan-

klo 18 Hiipun majalla. Esillä sääntöjen mää-

leike, paistetut perunat, hapankaalia, päivän

räämät ja muut asiat. Kokouksen jälkeen

kakku, vichyvesi ja kahvi/tee. 25.5. Aamiai-

pientä iltapalaa virvokkeineen, myös sauno-

nen hotellilla. Retki Ahhaa-tiedekeskukseen

mismahdollisuus. Tervetuloa! – Hallitus

klo 10. Loppupäivä vapaa-aikaa. 26.5. Aa-

Vielä muutama paikka osaston matkalle

miainen hotellilla. Lähtö Tallinnaan sovitaan

Riikaan! Lähtö to-aamuna 6.6 ja paluu su-il-

paikan päällä. Laiva lähtee Tallinnasta klo

lalla 9.6. Tiedustelut ja ilmoittautumiset 2.5.

16.30. Laiva saapuu Helsinkiin klo 18.30.

mennessä Tomi puh. 040 587 7748.

Lahdessa ollaan perillä noin klo 21. Hinta on
150 €/hlö. Maksu (käteinen) osaston toimis-

114 Tornion Seudun Sähköalantyöntekijät ry

tolle päivystysaikoina 6.5. mennessä. Mah-

Kevätkokous to 2.5.2019 kello 18 Ravintola

dolliset lisätiedot tulossa myöhemmin osas-

Mustaparrassa. Kokoukseen osallistujille tar-

ton toimistolle ja nettisivuille viisysi.sahko-

jotaan ruoka. – Hallitus

liitto.fi. Myös Pertti Simolalta puh. 040 722
8621 ja Jorma Ilmoniemeltä 040 586 2898

120 Vanhankaupungin Sähkömiehet ry

voi tiedustella lisää.

Sääntömääräinen kevätkokous on siirretty pidettäväksi pe 3.5.2019 klo 15.30 Pihvipaik-

060 Mikkelin Sähköalantyöntekijät ry

ka Serafinaan, Riihimäentie 3620, Oitti. Ter-

ASPA-urakkalaskentaohjelmakurssi Scandic

vetuloa!

Mikkelissä la 11.5. klo 09.30 alkaen. Ilmoit-

KIIHKEÄT TUULET
-KONSERTTIKIN
VOLTTIPÄIVIEN ILLASSA

tautumiset 30.4. mennessä puh 0400 930

161 Energia-alan työntekijät ry

771 tai pekka.hak64@gmail.com. Lisätietoja

Sääntömääräinen kevätkokous pe 10.5.2019

ja kysymyksiä kurssiin liittyen voi esittää soit-

klo 18, Ravintola Royal Raiders, Suurlohjan-

tamalla tai sähköpostilla. Ohjelmaa käytetään

katu 4, 08100 Lohja. Käsitellään sääntöjen

Sähköliiton perinteisten Volttipäivien iltaan on ilmaantunut lisää ohjelmaa,

omilla koneilla, joten ladatkaa ohjelma val-

määräämät asiat ja osaston sääntömuutokset

miiksi Sähköliiton sivuilta! – Hallitus

sekä muut esille tulevat asiat. Kokouksen jäl-

kun Työväen Musiikkitapahtumassa lauantaina 27. heinäkuuta kuullaan Kiih-

keen ruokailu sekä illanviettoa. Ilmoittaudu
062 Lohjan Sähköalojen ammattiosasto ry

mukaan osoitteessa osasto161.fi tai sähkö-

Osaston matka Viron Rakvereen 30.5.–

postitse jukka-pekka.ojamo@dnainternet.net

2.6. Hinta 100 €/jäsen ja 429 €/avec. Il-

30.4 mennessä. Tervetuloa!

moittautumiset ja lisätiedot Paul Niemi puh.

keät tuulet -konsertti noin kello 20 alkaen Ohjelmateltassa. Volttipäivät järjestetään musiikkitapahtuman kolmantena päivänä, lauantaina Valkeakoskella.
Konsertti sisältyy sähköliittolaisten omaan lippuhintaan, joka on 45 euroa lauantailta ja 75 euroa torstaista sunnuntaihin. Seuralaisten liput maksavat 55 ja
85 euroa.
Kiihkeät tuulet – naiset ja erotiikka on Työväen Musiikkitapahtuman ja Kot-

0400 332 473. Lisätietoa myös osaston si-

167 Tietoliikenne- ja

vulta sahko62.sahkoliitto.fi ja Facebook-si-

informaatiotekniikka osasto 167 ry

kan Meripäivien yhdessä ideoima ja tuottama konsertti, jossa esitetään sek-

vulta.

Sääntömääräinen kevätkokous pe 26.4.2019

sistä ja erotiikasta kertovia lauluja eri-ikäisten naisten esittäminä. Esitettäväk-

klo 17, Technopolis, Reykjavik-kokoustilat,

si on valittu sekä vanhoja tuttuja että ensimmäistä kertaa kuultavia uusia kap-

065 Iisalmen Sähköalantyöntekijät ry

Sepänkatu 20, 90100 Oulu. Kevätkokouk-

Kevätkokous to 25.4.2019 klo 17 Iisalmen

sessa esillä sääntömääräiset asiat, sääntö-

paleita, joita konserttiin säveltävät ja sanoittavat muun muassa Mari Rantasila,

Rossossa. Aloitetaan ruokailulla. Ilmoita tu-

muutosesitykset, muut mahdolliset asiat. Ko-

lostasi 23.4. mennessä puh. 040 411 7100/

kouksen jälkeen ruokailemme ja saunomme.

Jarkko.

Ilmoittautumiset 19.4. mennessä kotisivuil-

Suvi Isotalo ja Erin.
Konsertin juontaa Mari Rantasila. Muina solisteina kuullaan Eriniä, Mira
Luotia ja Henrika Niemistä. Orkesterissa soittavat kapellimestari Eeva Koivusalon

la osasto167.nettisivut.fi/tapahtumat/ oleval-

johdalla Riitta Paakki, Adele Sauros, Siiri Partanen ja Riikka Lampinen. Konsertti

la lomakkeella. Tervetuloa! – Hallitus

vierailee Kotkan Meripäivillä edeltävänä päivänä.

Kevätkokous pe 3.5.2019 klo 17 Pellossa,

184 Järvi-Savon

Osta oma ja seuralaisesi lippu: www.valmu.com/liput/sahkoliitto

Myllytie 1. Käydään läpi sääntömääräiset asi-

Sähköalojentyöntekijät ry

at. – Hallitus

Osasto tukee ensi kertaa Kaarniemessä lo-

Valkeakosken Sähköalantyöntekijät ry ja Hämeenlinnan Sähkötyöntekijät ry

069 Nuuskakairan Sähköalantyöntekijät
ammattiosasto 069 ry

mailevia viikonloppuloman hinnalla (varatun
076 Vaasan Sähköalantyöntekijät ry

määrärahan puitteissa). Kysy lisää sihteeri K.

Sääntömääräinen kevätkokous pe 26.4.2019

Haliselta.

tukevat jäsentensä osallistumista tapahtumaan, linkit lippujen ostopaikkaan
www.valmu.com/liput
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ELLEDNINGEN

RIKSDAGEN MÅSTE INGRIPA I ELÖVERFÖRINGSPRISERNA
agens elmarknadslag krä-

D

da. Även elbolagens värdegrun-

bägge ändamålen, eftersom den

av den nationella infrastrukturen

att välja ”en billigare väg”. Loi-

ver nätinnehavarna på bety-

der har förändrats: de gör peng-

nuvarande lagstiftningen tillåter

som kunderna redan betalat flera

maakassan genomför därigenom

dande förbättringar av elleverans-

ar till ägarna. Elöverföringen har

även det sistnämnda.

gånger om.

sitt egentliga samhälleliga upp-

säkerheten. På detta sätt försö-

blivit en säker och inkomstbring-

Energimyndighetens övervak-

Den nya riksdagen måste för-

drag, försvagar fackföreningsrö-

ker man förhindra överlånga vä-

ande affärsverksamhet i skydd av

ningsmekanism gällande överfö-

nya övervakningen av eldistribu-

relsen. Alla möjliga typer av fö-

derrelaterade elavbrott som varit

lagstiftningen.

ringspriserna är ytterst svåröver-

tionspriserna så att de blir trans-

retagsledare finns i kassans sty-

skådlig och komplicerad, full-

parenta och begripliga för bo-

relse.

ständigt övermäktig för en van-

lagens kunder. Man måste stäl-

En arbetstagare som ansluter

lig elkonsument att få klarhet i.

la tydliga gränser för eldistribu-

sig till Loimaakassan tror att hen

rätt allmänna i glesbygden. Man
försöker förkorta elavbrotten ge-



nom att dra jordkablar, flytta elledningar intill vägar och bredda

Energimyndighetens uppgift är

Dessutom bör man notera fle-

tionspriserna, och införa sank-

sparar in på fackförbundets med-

ledningsgator.

att övervaka att eldistributions-

ra elnätbolags synnerligen goda

tioner för bolag som bryter mot

lemsavgiftsandel genom att be-

Det är i sig inte något nytt;

nätbolagen inte missbrukar sin

ekonomiska resultat under en re-

dem. Vår grundläggande infra-

tala enbart för arbetslöshetsskyd-

förstklassig, dvs. störningsfri el-

monopolställning genom att de-

lativt lång tid. I dagens läge är

struktur får inte vara en tummel-

det. Med sin medlemsavgift be-

leverans till kunderna var en av

bitera sina kunder på överpris.

det väldigt oklart huruvida Ener-

plats för snabbvinster till place-

kostar fackförbundens medlem-

de regionala elbolagens främsta

Elöverföringen kan inte konkur-

gimyndigheten har lyckats med

rarna, den måste säkras som vår

mar de nuvarande arbetsvillko-

värdegrunder före elmarknadsla-

rensutsättas, elen levereras all-

sin uppgift att övervaka överpris-

nationalförmögenhet.

rens och lönernas miniminivå via

gen. Elmarknadslagen medför-

tid av det elbolag som verkar i re-

sättningen av elöverföringar, eller

de en skyldighet att differentiera

gionen. Däremot kan elenergi kö-

om myndigheten överhuvudtaget

funktionerna och konkurrera på

pas av vilken elförsäljare som

vill lyckas med sitt uppdrag el-

flera delområden förutom elöver-

helst i Finland. Elnätbolagen har

ler om det är något fel i lagstift-

”Loimaan kassa” (Allmänna ar-

tagarnas inkomstnivå och rättig-

föring, som alltjämt är en regio-

höjt överföringspriserna betydligt

ningen. Enligt ett gammalt ta-

betslöshetskassan YTK) har lyck-

heter i arbetslivet. Det är den vä-

nal monopolverksamhet. Den allt

under förevändning att de byg-

lesätt: ”Allt är inte sagt bara för

ats väl. Den grundades 1991 av

gen som Loimaakassan lockar ar-

hårdare konkurrensen har lett till

ger ett väderbeständigt elnät en-

att en lag har talat.” Kundernas

tjänstemän på chefsnivå och av

betstagarna att välja.

att personalen för distributions-

ligt de föreskrivna skyldigheter-

rättsskydd mot monopolmaktens,

två verkställande direktörer. Kas-

nätens service- och underhålls-

na. Det är oklart om höjning-

dvs. elnätbolagens, godtyckli-

san marknadsför sin verksamhet

försvara arbetstagarnas inkomst-

arbeten har minskat under fle-

en av överföringspriserna går till

ga höjning av eldistributionspri-

aggressivt och jämför sin verk-

nivå och rättigheter i arbetslivet!

ra år redan. Arbetet utförs med

att bygga ett väderbeständigt el-

serna är obefintlig: de är tvungna

samhet på kostnadsnivå med

ett minimum av personal, och

nät eller om de fyller bolagsägar-

att betala. Det finländska eldist-

fackförbunden. Kassan har fått

SAULI VÄNTTI

övertidskvoterna är ständigt fyll-

nas penningkistor. Sannolikt till

ributionsnätet ska ses som en del

många fackförbundsmedlemmar

Ordförande

kollektivavtalen. Att riskera kol

lektivavtalen skulle ha en dramatiskt negativ inverkan på arbets-

Välj därför ett fackförbund och

EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS
Aika
Paikka

la 18.5.2019 klo 10.00 alkaen
Tampere, Original Sokos Hotel Ilves
Sähköalojen ammattiliitto ry:n edustajiston kevätkokous pidetään
lauantaina 18.5.2019 klo 10.00 alkaen Tampereella,
Original Sokos Hotel Ilveksen kokoustiloissa, os. Hatanpäänvaltatie 1.
Kokousedustajia pyydetään huomioimaan liiton sääntöjen 8 §:n 24 momentti:
"Edustajiston jäsenen katsotaan eronneen edustajistosta, jos hän:
- saavuttaa vapaajäsenyyden eläkkeelle siirtymisen vuoksi
- siirtyy pysyvästi työskentelemään eri toimialalle
- siirtyy päätoimiseksi ammatinharjoittajaksi
- tulee valituksi päätoimisesti ammattiosaston tai liiton palvelukseen
- tulee estyneeksi noudattamaan liiton sääntöjä tai liittyy liiton
toimintaa ja periaatteita vastustavaan yhdistykseen tai järjestöön"
Kokouksessa käsitellään liiton sääntöjen 8 §:ssä määrätyt asiat ja
sääntömuutokset.
Mikäli Sinulla on este, ilmoita siitä välittömästi johdon assistentti Minna
Ahoselle puh. 050 409 8455 tai minna.ahonen@sahkoliitto.fi ilmoita esteestäsi myös varajäsenellesi.
Sähköalojen ammattiliitto ry
Hallitus
Sauli Väntti
puheenjohtaja
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Hannu Luukkonen
varapuheenjohtaja

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.

Sporttisen kevyt ja hengittävä uutuus!
VASAMA 2017 No 8_VASAMA 2015 No 8 17.8.2017 14:23 Sivu 1

ä hk ö t a r v i k k e e t

F innparttialta
Käytä hyödyksi valttejamme:
edulliset hinnat
suuret varastomäärät
nopeat ja varmat toimitukset

!

Ve rk kokau pp a w w w . f i n n p a r t t i a . f i
N out o h alli Jout nan t i e 7 6 , 2 5 5 0 0 P e r n i ö
Puh

02 72 72 00,

myynti@finnparttia.fi

petri.koskinen@finnparttia.fi
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VO LTTI PÄIVÄT
VA LK E A K O S K E N SÄHKÖALANTYÖNTEKI JÄT RY JA S Ä HK ÖLIITTO Y LP E Ä NÄ E S ITTÄVÄT:

LA 27.7.2019 VALKEAKOSKELLA TYÖVÄEN MUSIIKKITAPAHTUMAN YHTEYDESSÄ

45 €/75 €
55 €/85 €

Liput sähköliittolaisille
Liput seuralaisille:
(la-lippu sis. iltaruokailu/4 päivän lippu)
Osta lippusi:
www.valmu.com/liput/sahkoliitto
tai liput@valmu.com
tai puh. 040 525 7177

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

