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VOLTTIPÄIVÄT
HELSINGISSÄ

30.7.−1.8.2021

”PALJON VIIHDETTÄ,
VÄHÄN ASIAA”
VOLTTI-VIIKONLOPPU
MERELLISESSÄ HELSINGISSÄ
PERJA NTAI 3 0 .7 .

LAUA N TA I 31. 7 .

ILLALLISRISTEILY SAARISTOON
Kello 19 alkaen on Royal Linen risteily Helsingin edustan saaristoon. Lähtö- ja
paluupaikkana on Kauppatori, aluksina m/s Natalia ja m/s Royalcat. Risteilyyn
kuuluu runsas saaristolaispöytä-buffet. Hinta 60 euroa. Varaukset sähköpostilla volttipaivat@gmail.com. Lasku tulee paluupostissa.

Iltapäivällä on keskustelutilaisuus tilausravintola Adjutantissa. Salaattibuffet.
Tilaisuus on ilmainen. Keskustelun jälkeen eläkeläistapaaminen samassa tilassa.

VOLTTIPÄIVIEN MAJOITUS- JA JUHLAPAIKKA ON
ORIGINAL SOKOS HOTEL PRESIDENTTI.
Tapahtuma alkaa perjantaina 30.7.2020 noin kello 15, kun hotellin aulassa
aukeaa Volttipäivä-opastuspiste.
Perjantai-lauantai yöksi on varattu 25 kahden hengen huonetta Volttipäivävieraille. Lauantai-sunnuntai majoituksiin on varattu 150 kahden hengen huonetta.
MAJOITUSVARAUKSET:
Sokos Hotels Myyntipalvelu
Puhelin: 0300 870 000
Sähköposti: sokos.hotels@sok.fi
Mainitkaa kiintiötunnus ”BVoltti2021” varausta tehdessä.
Varaamattomat huoneet vapautuvat automaattisesti myyntiin 30.6.2021.
(Helsingin Sähköalantyöntekijöiden tekemää varausta supistetaan jo toukokuun lopussa, jos muut osastot eivät ole varanneet kiintiöstä huoneita.)

Helsingin
Sähköalantyöntekijät
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Lapsiperheille on luvassa retki Linnanmäelle. Linnanmäki-rannekkeita saa ostaa hotellin aulasta, kuten myös Helsinki Card -kortteja. Huvipuisto aukeaa
kello 11.
Kello 12 alkaen kisaillaan Sähköliiton keilausmestaruudesta Talin keilahallissa, jossa myös kahvitarjoilu. Lisätietoja antaa Kari Nurmi, puh. 0400
959590.
Iltatilaisuutta varten on varattu Sylvi ja Presidentti-salit 400 henkilölle kello 19-24. Relanderin Amerikka -buffet-illallinen alkaa kello 19. Tilassa myös
kaksi baaria. Illan esiintyjänä ainakin Casey Bloom -yhtye ja stand up-koomikko XL Sami. Illan juontaa Henkka Lindeman. Hinta 55 euroa. Varaukset sähköpostilla volttipaivat2020@gmail.com. Lasku tulee paluupostissa.

S U N N U N TA I 1. 8 .
Huoneiden luovutus kello 12.

SÄHKÖJOHTO

TYÖMARKKINATAIVAALLA MYRSKYN MERKKEJÄ
K
VASAMA 4/2021
Kannen kuvassa Emma Hyvönen
Kuva: Veli-Matti Hyvönen

esä ja lomakausi on saapu-

Kahden merkittävän vientiteol-

täytymättömiin yrityksiin liityntä-

nut. Odotamme toiveikkai-

lisuusalan valtakunnalliset työeh-

sopimuksilla ammattiliittojen toi-

na koronaepidemian laantumista

tosopimukset ovat siis käytännös-

mesta. Näin neuvotelluille työ-

helpot. Pöydällä tulee olemaan

ja normaalimpien aikojen paluu-

sä historiaa. Samalla menevät so-

ehtosopimuksille saadaan korkea

paljon paikalliseen sopimistoi-

ta. Tartuntamäärien lasku on va-

pimusten yleissitovuudet. Suu-

kattavuus.

mintaan liittyviä esityksiä ja ke-

litettavasti hidastunut. Nyt mei-

rissa yrityksissä työehtosopimuk-

dän kaikkien olisi vielä hetki mal-

set saadaan varmasti neuvoteltua

nössä työntekijöiden oikeuk-

ti uhka valtakunnallisten työehto-

tettava, jottei positiivinen kehitys

ammattiliittojen ja yritysten välil-

sia suojataan paremmin yleissi-

sopimusten päättymisestä varjos-

pysähdy. Rokotusten edistyminen

lä. Pienemmissä yrityksissä neu-

tovuuden puuttuessa. Tämä mal-

taa neuvotteluita. Neuvotteluase-

luo toivoa paremmasta tilanteesta

vottelutoiminnan osaaminen on

li ei siis toisi merkittäviä muutok-

telma tulee olemaan jälleen uu-

vielä kesän edistyessä.

rajallista ja ammattiliitoilla asiaan

sia meille nykyjärjestelmään ver-

denlainen.

Lisäksi Ruotsin lainsäädän-

nee vuoden vaihteen jälkeen.
Neuvotteluista ei ole tulossa

hittämiskohteita. Samalla tietys-

vaikuttaa resurssikysymys. Luku

rattuna. Keskeiset vientialat ei-

jestetään kuntavaalit, joilla vali-

sinänsä ovat järjestäytymättömät

vät tätä mallia meille halua, vaan

luyhteys työnantajaliittoihin ja us-

taan kunnanvaltuustot seuraaval-

yritykset, jotka ovat aiemmin ol-

kyseessä on jotakin aivan muuta.

kon vahvasti, että valtakunnal-

le nelivuotiskaudelle. Ennakkoää-

leet yleissitovien työehtosopimus-

Tämä tarkoittaa yksipuolista sane-

listen työehtosopimusten kaut-

nestys on tämän Vasaman ilmes-

ten piirissä. Velvoittavia työeh-

lua työehdoista. Työntekijöiden oi-

ta luomme vakautta ja hyvinvoin-

33101 Tampere

tyessä jo alkanut ja jatkuu 8. ke-

tosopimuksia ei yleissitovuuden

keuksia turvaavasta ja parantavas-

tia niin yrityksiin kuin työnteki-

Sähköpostiosoite:

säkuuta asti. Toivon, että kaikki

poistumisen myötä ole. Työeh-

ta lainsäädännöstä Ruotsin mal-

jöillekin.

vasamalehti@sahkoliitto.fi

Sähköliiton jäsenet käyttävät ää-

dot sanelee käytännössä yritys eli

lin mukaisesti on turha elättää

etunimi.sukunimi@sahkoliitto.fi

nioikeuttaan ja ovat näin mukana

työnantaja.

toiveita.

Päätoimittaja: Sauli Väntti

vaikuttamassa kotikuntiensa kehi-

Vastaava toimittaja: Riitta Kallio

tykseen. Toivotan myös menestys-

Toimittaja: Minna Järvenpää
Ulkoasu ja taitto: Jari Mattila

Julkaisija:
Sähköalojen ammattiliitto ry
Elbranschernas
fackförbund rf.
Postiosoite: PL 747

Painopaikka:

13. kesäkuuta Suomessa jär-

Sähköliitolla on hyvä keskuste-

Tosiasia on kuitenkin se, että
suomalainen työmarkkinatoi-

Suomessa ammattiliittojen ra-

minta on jo nyt kokenut suurim-

oikeisto talousviisaineen on to-

kenne on pitkälti perustunut sii-

man muutoksensa vuosikymme-

tä niille monille sähköliittolaisille,

della innoissaan; Suomen kilpai-

hen, että päätuotteemme on val-

niin eikä muutos jää tähän. Syksy

jotka ovat itse ehdokkaina kunta-

lukyky paranee, työpaikat lisään-

takunnallinen keskitetysti neuvo-

näyttää meille tietä tulevaan. Am-

vaaleissa!

tyvät ja työntekijöilläkin ”menisi

teltu työehtosopimus. Valmiutem-

mattiliittojen yhtenäisyys ja keski-

jatkossa paremmin”. Työehdoista

me neuvotella liityntäsopimuksis-

näinen yhteistyö tulevat olemaan

päästään ”aidosti” sopimaan pai-

ta satojen tai jopa tuhansien yri-

ratkaisevassa roolissa, kun haem-

Sata-Pirkan Painotalo, Pori.



Tästä muutoksesta poliittinen

kallisesti. Samalla vedotaan esi-

tysten kanssa ei tällä hetkellä ole

me ratkaisuja muuttuvassa työ-

Työmarkkinakentällä valmistaudu-

merkiksi Ruotsin malliin. Jos siel-

paras mahdollinen. Tarvitsemme

markkinaympäristössä.

2,25 €/pmm

taan syksyn koitoksiin. Metsäteol-

lä pärjätään tällä mallilla niin

siis nopeita muutoksia oman toi-

Neliväri-ilmoitukset

lisuudessa ja teknologiateollisuu-

miksei meilläkin?

mintamme kehittämisessä kun

senille turvallista, tervettä, aurin-

3,00 €/pmm

dessa työehtosopimuskuviot lai-

toimintaympäristömme muuttuu.

koista ja iloista kesää!

Työpaikkailmoitukset ja

tetaan uusiksi työnantajaliittojen

ammattiosastot -50 %

ja yritysten aloitteesta. Metsäte-

Mainostoimistoalennus -15 %

ollisuus ry ilmoitti jo viime vuon-

Tosiasiassa meille ei haluta Ruot-

na luopuvansa valtakunnallis-

sin mallia. Siellähän työehtosopi-

Sähköliiton pääsopimusalojen

ten työehtosopimusten neuvotte-

musten kattavuus on samalla ta-

neuvottelukumppaniliitot työn-

lemisesta ammattiliittojen kans-

solla kuin meillä, vaikka yleissito-

antajapuolelta ovat ilmoittaneet

sa. Käytännössä saman teki Tek-

vuutta ei olekaan. Ruotsissa yri-

neuvottelevansa valtakunnalli-

nologiateollisuus ry nyt kevääl-

tysten järjestäytymisaste on ver-

set työehtosopimukset toistaisek-

lä, tosin pienen pieni takaportti

rattain korkea. Työntekijä- ja työn-

si. Työehtosopimukset päättyvät

www.sahkoliitto.fi/ammattiosastot/

jäi valtakunnalliselle työehtosopi-

antajaliittojen välillä neuvotellut

maaliskuun lopussa ensi vuonna

SAULI VÄNTTI

ilmoita-tapahtumasta

mukselle.

työehtosopimukset viedään järjes-

ja neuvottelutoiminta käynnisty-

puheenjohtaja

Ilmoitushinnat tekstisivulla:
Mustavalko

Ilmoitusmyynti:
Ekamedia
Puhelin: 044 344 4414
emmi.kallio@ekamedia.net
Osastot toimivat -ilmoitukset:

Toivotan kaikille Sähköliiton jä-




Lehden tilaushinta:
30 €/vsk kotimaa
40 €/vsk ulkomaat

SÄHKÖALOJEN
AMMATTILIITON
JÄSENLEHTI.
Perustettu 1957
Lehti ilmestyy
8 kertaa vuodessa.
Seuraava Vasama ilmestyy
19.8.2021
Aineistot 9.8. mennessä.

SÄHKÖLIITON JA SÄHKÖALOJEN
TYÖTTÖMYYSKASSAN TOIMISTO
ON SULJETTU 28.6.–30.7.
PALVELEMME SEURAAVASTI:
Jäsenrekisteri ja jäsenpalvelut puh. 03 252 0400
ma–pe klo 10–11, jasenrekisteri@sahkoliitto.fi,
jäsenten sähköinen asiointipalvelu: jasenpalvelu.sahkoliitto.fi
Työnantajatilitykset puh. 03 252 0500
ma–pe klo 9–15, työnantajatilitykset@sahkoliitto.fi
Työsuhde- ja työehtosopimusasiat puh. 03 252 0700
ma–pe klo 9–11 ja 12–14, edunvalvonta@sahkoliitto.fi

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

Työttömyyskassa puh. 03 252 0300 ma–pe klo 10–11,
jäsenten sähköinen asiointi ja e-viestit: sahko.yap.fi, työnantajat ja
viranomaiset: ttkassa@sahkoliitto.fi
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Veitsiluodon alasajo
Kuntavaaleissa kollegoja
Metsäteollisuuden
ala- ja ylämäki
Vuoden luottamushenkilö:
Jani, Jari vai Sampsa?
Kärkimies: Heli Puura, SAK
Kevennetty / korvaava työ?
Kellon ympäri: Emma Hyvönen
Hasasella pallo hallussa
Marketta Toikkonen 60
Palkkalaskelma haltuun!
Kesäristikko
Työttömyyskassa
Selfiessä: Tiina Gustafsson
Kurssit
Osastot toimivat
Elledningen
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MAAILMAN POHJOISIN
PAPERITEHDAS SULKEUTUMASSA
K

emissä sijaitseva Stora Enson

kesäkuuta. Sulkemispäätös on kova

to perusteli liiketoiminnan kannatta-

taana tunnettu Veitsiluodon tehdas

tehdas on tuottanut vuosittain

Veitsiluodon paperi- ja sellu-

isku hieman yli 20 000 asukkaan

mattomuudella.

on perustettu vuonna 1922, ja se

790 000 tonnia paperia, 380 000

Ala on ahdingossa, sillä tämän

kuuluu Euroopan suurimpiin paperi-

tonnia sellua ja 200 000 kuutiota

Stora Enso ilmoitti ratkaisustaan

vuoden tammikuussa UPM-Kymme-

ja kartonkitehtaisiin. Tehtaan tuote-

sahatavaraa.

tömäksi. Tehtaalla työskentelee kym-

huhtikuun lopulla ja kertoi, että sul-

ne Oyj sulki Kaipolan paperitehtaan-

valikoimaan on kuulunut kevyesti ja

meniä sähköliittolaisia, osa Stora

keminen tapahtuu vuoden kolman-

sa Jämsässä, mikä jätti yli 400 ih-

keskiraskaasti päällystetty sekä pääl-

sapitoasentajia ennen toukokuun

Enson tytäryhtiön Eforan palveluk-

nen neljänneksen aikana. Samalla

mistä vaille työtä.

lystämätön paperi, pakkauspaperi,

puoliväliä. Lue seuraavalta aukea-

sessa olevia ylläpitotyötekijöitä.

sulkeutuu myös Stora Enson Ruot-

sellu ja sahatavara. Sahan on määrä

malta, mitä heidän mielessään liik-

jatkaa toimintaansa normaalisti.

kuu, kun yt-neuvotteluiden päätty-

tehdas on sulkeutumassa syksyllä ja
jättämässä yli 600 työntekijää työt-

Kemin kaupungille.

Käynnissä olevien yt-neuvottelui-

sissa sijaitseva Kvarnsvedenin teh-

YKSI EUROOPAN JÄTTILÄISISTÄ

den on määrä päättyä viimeistään 9.

das. Lopettamispäätöstä yhtiön joh-

Maailman pohjoisimpana paperiteh-

Perämeren pohjukassa sijaitseva

Tapasimme Veitsiluodon kunnos-

miseen on enää muutama viikko. n

Toistaiseksi voimassa oleva tai heinäkuun lopussa päättyvä sähkösopimus?

OTA OSAA YHTEISKILPAILUTUKSEEN KUUN LOPPUUN MENNESSÄ
I

lmoittautuminen Sähköliiton kol-

siksi, ettei yhteisvoimaamme tarvit-

matkapuhelinliittymiä koskevaan yh-

manteen sähkösopimuksen yhteis-

se jakaa osiin sähkön tuotanto- tai

teiskilpailutukseen. Tarkoitus on kil-

kilpailutukseen päättyy toukokuun

mittaustavan tai määräajan mukaan.

pailuttaa 4G-yleisliittymä, joka sisäl-

lopussa. Tule mukaan kerryttämään

Kilpailutus on maksuton, ja se

tää rajattomasti puheluja, viestejä ja

porukkavoimaamme, mikäli sinulla

uudistetaan automaattisesti sopi-

kotimaan dataa. Ennakkoilmoittau-

on toistaiseksi voimassa oleva tai vii-

muskauden päätteeksi. Osallistumi-

tuminen ei ole sitova.

meistään heinäkuun lopussa päätty-

nen ei sido sinua mihinkään, vaan

vä sähkösopimus!

voit hyväksyä tai hylätä kilpailutetun

tus toteutuu, jos mukaan saadaan

tarjouksen.

riittävä määrä liittymiä. Sen alkami-

Ilmoittautuminen hoituu täyttämällä lomake. Kilpailutukseen osal-

Mikäli sinulla on useampia sähkö-

listuminen on maksutonta eikä sido

sopimuksia, ilmoita ne kaikki erik-

sinua mihinkään. Kun kilpailutus on

seen mukaan.

Matkanpuhelinliittymien kilpailu-

sesta tiedotamme erikseen. n

päättynyt ja paras tarjous valikoituTULOSSA MATKAPUHELIN-

Kilpailutuslomakkeen löydät osoit-

OPERAATTOREIDEN KILPAILUTUS

teesta porukassa.fi/sahkoliitto tai

na on 24 kuukauden määräaikainen

Samalla nettilomakkeella pääset il-

sahkoliitto.fi-etusivun Liiton muut

sopimus yksiaikamittauksella. Näin

moittamaan kiinnostuksesi myös

verkkopalvelut -alasvetovalikosta

nut, voit hyväksyä tai hylätä sen.
Jo tuttuun tapaan kilpailutettava-

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

Kahden vuoden takaisessa seminaarissa osallistujat saivat kirjoittaa terveisiä kertakäyttöpöytäliinoihin.

Saithan kutsun luottamushenkilöseminaariin?

ILMOITTAUDU 9. KESÄKUUTA MENNESSÄ!
S

sa puidaan alkuvuoden puhuttavin-

Finaalissa on kolme ehdokasta,

doin koronaepidemian aiheuttami-

ta aihetta: työmarkkinoiden tulevai-

joista osallistujat äänestävät voitta-

en peruutusten jälkeen! Seminaa-

suutta. Siitä kertovat näkemyksen-

jan. Heidät on esitelty tämän leh-

ri järjestetään perjantaista lauantai-

sä paitsi Sähköliiton, myös Energia-

den sivuilla 8–9.

hin 17.–18. syyskuuta Clarion Hotel

teollisuus ry:n, Palta ry:n ja STTA

Helsingissä.

ry:n edustajat. Heti paneelin jälkeen

tu sopimusalakohtaisille tapaami-

Olemme lähettäneet jäsenrekis-

aihepiiriä laajennetaan vielä sopimi-

sille, joita vetävät kunkin sopimus-

terissämme oleville luottamushen-

sen eri tasoihin. Mitä tarkoittaa, jos

alan työehtoasiantuntijat. Pienem-

kilöille henkilökohtaisen kutsun il-

sovitaan ilman sopimusta tai jos val-

missä ryhmissä pureudutaan juu-

moittautumislinkkeineen toukokuun

takunnallisista sopimuksista luovu-

ri oman alasi erityiskysymyksiin,

kolmannella viikolla. Lähettäjänä

taan?

edustit sitten sähköistys- ja sähkö-

Seminaarin paneelikeskustelus-

ähköliiton perinteinen luottamushenkilöseminaari tulee vih-

den luottamushenkilön valintaan.

Toinen seminaaripäivä on varat-

asennus-, energia-ICT-verkosto- tai

näkyy CWT Meetings & Events. Tar-

Kaikille osallistujille yhteinen

kista, että olet saanut kutsun, ja il-

osuus ajoittuu ensimmäiseen semi-

teollisuuden ja erityisalojen sopi-

moittaudu pikaisesti, sillä aikaa on

naaripäivään perjantaihin, joka hui-

musalaa. n

9. kesäkuuta saakka!

pentuu Sähköliiton neljännen Vuo-

Kaavoitus ja rakentaminen, palvelut, julkinen liikenne… Valtuuston käsissä ovat kunnan tärkeät
asiat. Muun muassa uimahalli on sellainen kunnallinen palvelu, joka on monessa kunnassa jo
peruskorjauksen tarpeessa.

Ennakkoäänestys käynnissä

SÄHKÖLIITTOLAISET VAHVASTI
EHDOLLA VALTUUSTOIHIN
K
untavaalien ennakkoäänestys kotimaassa on alkanut, ja se jatkuu 8. kesäkuuta saakka. Ulkomailla ennakkoon voi äänestää 2.–5. kesäkuuta.

Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 13. kesäkuuta.

Viime kuntavaalien tapaan ehdolla on runsaasti myös sähköliittolaisia. Oli-

Edistättekö ergonomiaa kullanarvoisesti?

ILMOITA TYÖPAIKKASI KILPAILUUN

siko ammattitoveri juuri oikea ihminen edustamaan sinua kotikuntasi valtuustossa?
Lehden painoon mennessä tietoomme ovat tulleet seuraavat ehdokkaat:
PASI AHOLA, PS, Lappajärvi

KARI PARVIAINEN, SDP, Kuopio

lisiko muillakin suomalaisilla tai peräti eurooppalai-

BODIL EKLUND, RKP, Pietarsaari

HENRI PERÄLAHTI, PS, Hyvinkää

silla työpaikoilla opittavaa oman työpaikkasi ergono-

NIKO FABRITIUS, Kesk., Myrskylä

SÖREN PETERSEN, RKP,

miakäytännöistä? Ilmoita siinä tapauksessa työpaikkasi

SEPPO FAHLSTRÖM, SDP, Järvenpää

Kirkkonummi

Työterveyslaitoksen Hyvien käytäntöjen kilpailuun, josta

TAPIO HAIKKA, PS, Hamina

TUULA PUTTO, SDP, Imatra

parhaat pääsevät eurooppalaiseen kilpailuun.

JANNE HEIKKINEN, Vas., Kajaani

KIA PÄÄKKÖNEN, Vihr., Kajaani

MIIA HEIKKINEN, PS, Espoo

ANSSI RITA, sit., Rautjärvi

ergonomiaan sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksia ehkäise-

HARRI HELLGREN, PS, Tuusula

ESKO ROIVAINEN, Vas., Iisalmi

viin työjärjestelyihin.

RAIMO HÄRMÄ, SDP, Ulvila

ANSSI SALMINEN, Pro Lahti, Lahti

ARI JYRKINEN, Vas., Lieksa

MIKA SIRO, PS, Parkano

KAI KARJALAINEN, PS, Sotkamo

TIMO SUIKKANEN, SDP, Hyvinkää

KALLE KEINÄNEN, Vas., Kuopio

JUHO TANTTU, SDP, Imatra

MITEN VARMISTAA OMAN

MARKKU KEMPPAINEN, SDP,

JYRKI TAPPER, SDP, Jyväskylä

TYÖPAIKAN OSALLISTUMINEN?

Sotkamo

KIMMO TOIVAINEN, Vas.,

1. Pyydä täytettävä lomake osoitteesta fop.finland@ttl.fi.

JARI KIVILUOMA, SDP, Ikaalinen

Uusikaupunki

2. Perehdy lomakkeeseen huolellisesti. Sen lopussa seli-

ANTTI KNUUTTILA, Vas., Seinäjoki

HENRY TRÄFF, SDP, Keuruu

tetään muun muassa käytetyt termit.

ANTTI KUKKOHOVI, PS, Oulu

JONNE TÖRMÄKANGAS, PS, Raahe

3. Täytä lomake, tulosta se ja skannaa.

ALEKSI KURONEN, SDP, Kontiolahti

PETRI UUSEN, PS, Eurajoki

4. Lähetä skannattu lomake 15. syyskuuta mennessä sa-

TAAVI KOSONEN, SDP, Savonlinna

TEEMU VAHLROOS, Vas., Kemi

maan sähköpostiosoitteeseen, josta sen sait.

JUKKA LAMMELA, SDP, Kankaanpää

MARKKU VALJAKKA, SDP,

JANI LAURILA, Vas., Kajaani

Savonlinna

Ohjausryhmä valitsee kaksi ehdotusta eurooppalaiseen

LAURI LYLY, SDP, Tampere

PASI VIRTANEN, PS, Kotka

kilpailuun, jonka voittajat nimetään ensi vuoden alussa ja

HEIKKI MATTILA, SDP, Porvoo

palkitaan ensi vuoden marraskuussa.

PETTERI MURTOMÄKI, Vas., Varkaus

Sähköliittolaiset ehdokkaat esittäyty-

ÅKE NYGÅRD, Kesk., Uusikaupunki

vät SAK:n ehdokasgalleriassa,

kien arvioimista ja riskitekijöiden poistamista, tiedon li-

ALEXEY OBOROCHAN, SDP, Mikkeli

mukana myös jo ehdokasnumerot:

säämistä ja töihin palaamisen tukemista. n

JARI OLLILA, SDP, Hämeenkyrö

kuntavaalikone.fi

O

Etsinnässä ovat siis työpaikat, joilla satsataan hyvään

Aikaa on vielä mukavasti, sillä ehdotuksien tulee olla
perillä viimeistään 15. syyskuuta.

Työpaikkasi hyvät käytännöt voivat olla esimerkiksi ris-
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Epävarmasta tilanteesta huolimatta Jari Lampiaho (takana), Mikko Vähä ja Teemu Juoperi suunnittelevat kesätekemisiään. Luvassa on vaellusta, kalastusta, veneilyä ja remontointia.

EPÄVARMUUDEN
KESKELLÄ OPTIMISMI
Miten säilyttää toivo
työpaikassa ja paikkakunnalla,
jossa on kesän aluksi
pahimmillaan jäämässä yli
600 henkilöä työttömäksi?
Kemin Veitsiluodon tehtaan
kunnossapitoasentajilla on siitä
vähintäänkin aavistus.


TEKSTI JA KUVAT: MINNA JÄRVENPÄÄ

S

e oli muuten tavallinen huhtikuinen tiistai Stora Enson tehdasalueella Kemin Veitsiluodossa, mitä nyt osa porukasta oli karanteenissa mahdollisen korona-altistumisen takia. Altistumiselta loman takia säästynyt luottamusmies Jari Lampiaho oli
kunnossapitoasentajista ainoana paikalla, kun kutsu työnantajan tiedotustilaisuuteen tuli. Heti oli selvää, ettei luvassa ole positiivisia uutisia.
Koko lailla samaan aikaan Veitsiluodon Sähkö- ja automaatiotyöntekijät
ry:n puheenjohtaja Mikko Vähä sai ka6 VA S A M A 3 / 2 0 2 1

ranteeniin tiedon työnantajan suunnitelmista: maailman pohjoisin paperija sellutehdas sulkeutuu syksyllä, mikä jättää yli 600 työntekijää työttömäksi. Teemu Juoperi näki uutisen ensin
netistä.
Käyttöön otettiin oma WhatsApp-ryhmä, ja luottamusmies soitteli edustettaviaan lävitse.
ELÄMÄ JATKUU NIIN
NORMAALINA KUIN MAHDOLLISTA
Tämän Vasaman ilmestyessä lopetusuutisesta on kulunut reilu kuukausi. Ammattiosaston hallitukseen kuuluvat Mikko, Jari ja Teemu myöntävät, että ennusmerkkejä tulevasta on ollut ilmassa.
– Toimien nopeus ja laajuus sekä se,
että vain saha jatkaa, yllättivät, kolmikko sanoo.
Kulunut kuukausi on tehnyt tietyllä lailla tehtävänsä. Ensimmäisten päivien tyhjän olon jälkeen on alettu miettiä tulevaa.
– Normielämää tässä vietetään, kolmikon kuopus Teemu kertoo. – Olin alkuvuodesta vielä asunnonostoaikeissa,
mutta se saa nyt jäädä. Totuus iskee sil-

mille vasta, kun leimaa itsensä viimeistä kertaa töihin.
– Kai asia alitajunnassa muhii, mutta märehtimällä ei mikään parane, on
osaston puheenjohtajan kanta. – Niin
kauan kuin tilipäivä on kahden viikon
välein, päätöksen lopullisuus ei tunnu
todelta.
Tehtaan sulkeminen osuu Mikon perheeseen kaksinkertaisesti, sillä hänen
vaimonsakin työskentelee siellä.
YKSI HIILI KUMMALLAKIN
OSAPUOLELLA
Luottamusmiehen ajatukset pyörivät
käytävissä yt-neuvotteluissa, joihin hän
osallistuu. Viimeinen neuvottelu on ennen kesäkuun puoliväliä, ja irtisanomiset alkavat todennäköisesti heti sen jälkeen.
– Yhteishenki tehtaan eri ammattiryhmien kesken on vahva, vaikka aiemmin olisi ollut vähän kilpailuakin. Me
työntekijät puhallamme yhteen hiileen,
mutta niin tekee työnantajakin.
Omaa tilannettaan Jari ei ole paljon
kerinnyt miettimään. Se tosin pysäytti, kun lapset kysyivät, loppuvatko isältä työt. Siihen ei auttanut kuin myöntää.

TOIVOA JA POSITIIVISUUTTA
KOLMESTA LÄHTEESTÄ
Kolmikko on epävarmasta tilanteesta
huolimatta optimistisella tuulella. Mitä
positiivista he näkevät?
– Päivä on pidentynyt, Jari lohkaisee.
– Eikä tarvitse enää lähteä hiihtämään, Mikko jatkaa.
– Vaikka olen tältä seudulta kotoisin,
tulevaisuutta ei rajoita mikään. Voin
lähteä mihin vain töiden perässä. Muuten se olisi voinut jäädä tekemättä, tuumii 24-vuotias Teemu.
Työporukan perheellisten tilanne on
toinen. Koti, lasten koulu ja suku pitävät seudulla. Ennen Veitsiluotoa Mikko työskenteli reissuhommissa ja sanoo suoraan, että toiselle paikkakunnalle pysyvästi vaihtaminen on poissuljettu vaihtoehto.
Usko omaan ja työkavereiden osaamiseen on voimakas ja vahvistaa mielialaa. Työnantajan on ollut välillä vaikeaakin löytää lisää ammattitaitoisia asentajia.
Toivoa niin lopetettavan tehtaan työntekijöille kuin koko paikkakunnallekin
antaa Metsä Groupin alkuvuodesta ilmoittama Suomen metsäteollisuuden

”TOIMIEN NOPEUS
JA LAAJUUS SEKÄ SE,
ETTÄ VAIN SAHA
JATKAA, YLLÄTTIVÄT.”
suurin investointi koskaan: Kemiin rakennetaan 1,6 miljardilla biotuotetehdas, jonka on määrä valmistua reilun
kahden vuoden päästä.
KUTSUMUSAMMATTI
ANTAA PALJON
Mitä miehet haluavat sanoa niille sähköliittolaisille, jotka joutuvat samaan tilanteeseen?
– Työkavereilta saa sellaista ryhmän
tukea, ettei yksin kannata jäädä murehtimaan. Pitää myös muistaa, että vanhan
loppu on aina uuden alku.
Työkavereiden merkitys nousee yhdeksi kärkiteemaksi, kun pohditaan,
mitä kaikkea työ Veitsiluodossa on antanut.
– Kavereita ja ystäviä, mahdollisuuden työskennellä kutsumusammatissa,
jossa jo isäni ja pappani näyttivät tietä,
Jari luettelee kymmenvuotisen uran saldoa.
– Tiivistä ryhmähenkeä, haastavien hommien ansiosta parempaa ongelmanratkaisukykyä ja lannistumattomuutta, kolme vuotta sitten tehtaalle
tullut Teemu vastaa.
– Laajempaa näkökulmaa töihin.
Teollisuuden reppuhommissa kuvitteli,
että kunnossapito on pitkälti istumista.
Nyt tietää, että taustalla tehdään ennakoivan kunnossapidon, varaosien valmistelun ja kunnostuksen, tietojärjestelmähommien, seisokkisuunnittelun
ja muun valmistelun kaltaisia tärkeitä
töitä, 15 vuotta Veitsiluodossa töitä tehnyt Mikko naurahtaa ja kiittelee itseään,
että opiskeli sähköalaa, jolla työpaikan
saantimahdollisuudet ovat laajemmat
kuin monella muulla alalla.
PERINTEIKKÄÄN OSASTON
NIMELLE EI KOHTA KATETTA
Tehtaan lakkauttaminen on tutkiskelun paikka myös Sähköliiton paikalliselle perinteikkäälle ammattiosastolle
002, joka rakentuu nimensä mukaisesti
pitkälti Veitsiluodon työntekijöiden varaan. Osasto perustettiin vuonna 1954,
ja sen puuhamiehet olivat perustamassa myös Sähköliittoa vuonna 1955. Pontimena toimi se, että Suomen Metallityöväenliitto suhtautui penseästi sähkömiesten oman osaston perustamiseen
Metallin alaisuuteen.
Veitsiluodon Sähkö- ja automaatiotyöntekijät ry:n kevätkokous järjestetään toukokuun lopulla, ja tehtaan tilanteesta keskustellaan silloin takuuvarmasti vilkkaasti.
– Toiveemme ja halumme on, että nykyiset jäsenemme jatkavat osaston jäseninä, vaikka nimelle ei ole tehtaan lopettamisen jälkeen katetta, puheenjohtaja toteaa. 

Konsta Husu, Tero Pylväläinen ja Harri Tähti ehättivät hetkeksi Kotkamillsin portille poseeraamaan, mutta pian kännykät hälyttivät hyväntuuliset sähköasentajat takaisin töihin
kiireiselle tehtaalle.

KOTKAN POJILLA
ON ILMAA SIIPIEN ALLA


TEKSTI JA KUVAT: RIITTA KALLIO

K

otkamills Oy:n portille ilmaantuu kolme tyytyväistä miestä,
joilla on syytäkin hymyyn. Kartonkia ja erikoispaperia valmistavalla
tehtaalla menee hyvin. Tilauskirjat ovat
täyttyneet hyvin, tehdas pyörii täysillä
kolmessa vuorossa ja hyvästä tuloksesta
riittää sopivasti siivua myös noin 500:lle
työntekijälle, joista parikymmentä on
Sähköliittoon kuuluvia sähkö- tai automaatioasentajia.
– Sähkötöitä tehdään tehtaalla Sähköliiton sopimusalan 011 keltaisella kirjalla. Paikallisesti täällä sovitaan monista asioita. Itse olen ollut sopimassa paikallisesti muun muassa kouluttajakorvauksesta, jossa myös kouluttaja hyötyy
harjoittelijan opastuksesta, kertoo vuodenvaihteessa pestistään luopunut entinen sähköliittolaisten kokenut luottamusmies Harri Tähti.
Hän on saanut seuraajakseen nuoren
Konsta Husun, joka innokkaasti tutustuu luottamusmiesasioihin ja kurssittaa
taas itseään, kunhan koronarajoitukset
hellittävät.
– Onneksi tässä vuoden alkupuolella ei ole oikeastaan vielä mitään ongel-

”JOS JOSSAIN
KONEESSA ILMENEE
JOTAIN VIKAA TAI
HÄIRIÖTÄ, ENSIMMÄISEKSI KUTSUTAAN AINA
SÄHKÄRI PAIKALLE.”

matapauksia tullutkaan. Kaikilla menee
nyt niin hyvin, Husu nauraa.
Varaluottamusmies ja varatyösuojeluvaltuutettu Tero Pylväläinen arvelee,
että tehtaan menestyksen takana ovat
oikea-aikaiset investoinnit uuteen tekniikkaan.
– Vanhalla paperikoneella ei oltaisi
voitu tehdä näitä tuotteita, joilla on nyt
näin hyvä menekki. Oli järkevää purkaa
vuonna 2016 vanha paperikone pois ja
rakentaa uusi kartonkikone tilalle. Kartongin kysyntä on lisääntynyt ihan tolkuttomasti.
MONIPUOLISIA TÖITÄ
Kovin pitkään Kotkamillsin sähköasentajat eivät ehdi tehtaan tuulisella
portilla poseerata, sillä miesten kännykät alkavat soida ja suoltaa kutsuja vikapaikoille.
– Jos jossain koneessa ilmenee jotain
vikaa tai häiriötä, ensimmäiseksi kutsutaan aina sähkäri paikalle, Konsta Husu
toteaa.
Hän arvioi, että tehtaalla sähköasentajien työt jakaantuvat suunnilleen puoliksi nopeisiin vikakeikkoihin ja puoliksi pitkäkestoisempiin asennustöihin.
– Valtaosa sähkäreistä tekee töitä päivävuorossa. Viisi miestä tekee paperimiesten tahtiin töitä, 12 tunnin päiviä ja
välissä pitempiä vapaita.
Sähkö- ja automaatioasentajat saavat
liikkua työpäiviensä aikaan pitkin laajaa tehdasaluetta. Ihan hölkkäämällä
ei joka paikkaan tarvitse ehättää vaan
matkan pituudesta riippuen kulkupeliksi valikoituu polkupyörä tai pakettiauto, jolla on mahdollista kuljettaa mukana myös isoja varaosia.
– Kauimmainen työpiste meillä on

tuolla kahdeksan kilometrin päässä
Langinkoskella. Siellä on tehtaalle kuuluva raakavesipumppaamo, jonka kunnossapito myös kuuluu meille ja varsinkin minun tehtäviini, Tero Pylväläinen
selittää.
HYVÄSSÄ HENGESSÄ
Näillä näkymin Kotkamillsin omistaja
vaihtuu virallisesti kesäkuussa, jos EU:n
kilpailuvirasto hyväksyy viime joulukuussa tehdyn kaupan, jolla suomalainen pääomasijoitusyhtiö MB Rahastot
myi vuonna 2015 ostamansa metsäteollisuusyrityksen itävaltalaiselle MayrMelnhofille. Sähköasentajat arvelevat,
että toiminta tehtaalla pysyy ennallaan
ja työt jatkuvat vanhaan malliin uuden
itävaltalaisen omistajan ohjauksessa.
– Kun tehtaan tuotteet ovat hyviä, toiminta on hyvää ja vienti vetää, niin miksipä työnantaja haluaisi muuttaa mitään
olennaista, Kotkamillsillä yli 31 vuotta
työskennellyt Harri Tähti laskeskelee.
Hän suhtautuu optimistisesti myös
paikallisen sopimisen lisääntymiseen
tehtaalla.
– Viimeksi sovimme paikallisesti projektikorvauslisistä. Tehtaalla tehdään
paljon investointeja. Projektilisä sitouttaa ja kannustaa porukoita, jotka vakiintuneiden hommiensa lisäksi osallistuvat johonkin erilliseen hankkeeseen,
jolla parannetaan vaikkapa tuottavuutta tai turvallisuutta.
Tähti on erityisen tyytyväinen nykyiseen hyvään työskentelyilmapiiriin.
– Henki on parantunut koko tehtaalla ja kaikissa työntekijäryhmissä. Aikoinaan erimielisyysmuistioita sai esittää joka vuosi. Nyt ongelmia ei ole ollut
kuuteen vuoteen. 
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Työkaverit ovat puhuneet

JOKU HEISTÄ ON VUODEN
LUOTTAMUSHENKILÖ!


KOONNUT: MINNA JÄRVENPÄÄ

Sähköliiton järjestyksessä neljäs Vuoden luottamushenkilö valitaan syyskuun puolivälissä luottamushenkilöseminaarissa näistä kolmesta finalistista.
Jäsenpalveluasiain johtokunta valitsi finaalikolmikon luottamushenkilöiden työkavereiden tekemien ehdotusten perusteella. Valinta tehtiin anonyymisti niin,
että johtokunta sai tietää vain työkavereiden perustelut, ei muuta ehdokkaista.
Finalistit saivat vastattavakseen yksitoista kysymystä, jotka avaavat sitä, miten he hoitavat kunniakasta, välillä rankkkaakin tehtäväänsä työpaikalla.

JARI KORPELA

JANI EKMAN
1. Olen Jani Ekman Nousiaisista. Työskentelen Turku Energia Oy:n Naantalin voimalaitoksella vanhemman käynnissäpitäjän tehtävissä valvomossa, ja
työni ulottuu myös kentälle.
2. Kun minut valittiin pääluottamusmieheksi vuonna 2015, se tuntui isolta
luottamuksen osoitukselta. Samaa voin
sanoa tästä Vuoden luottamushenkilö
-ehdokkuudesta.
3. Avoimuus ja luotettavuus.
4. Se tuki, jota olen saanut edustettaviltani myötä- ja vastamäessä.
5. Heti ensimmäiseen pääluottamusmiesvuoteeni osuivat irtisanomisiin
johtaneet yt-neuvottelut. Ne olivat tiukka paikka. Organisaatiomuutokset koskivat Naantalin, Meri-Porin, Joensuun,
Järvenpään ja Espoon Suomenojan voimalaitoksia. Naantalista irtisanottiin lopuksi seitsemän työntekijää. Alustava
suunnitelma oli 10 henkilöä.   
6. Vaikka sähköisiä viestintävälineitä
on useita, tärkeiden asioiden viestittämiseen sopii parhaiten kasvokkain puhuminen.
7. Osallistumalla Sähköliiton koulutuksiin. Aivan paras paikka jakaa kokemuksia on liiton energia-, ICT- ja verkostoalan johtokunta, joka koostuu saman sopimusalan jäsenistä. Ei sovi
unohtaa myöskään liiton edustajiston
kokouksia, joissa tapaa eri sopimusalojen jäseniä ympäri maata.
8 VA S A M A 3 / 2 0 2 1

8. Oman osastoni Naantalin Voimalaitostyöntekijät ry:n hallitukselta sekä
Sähköliiton energia-, ICT- ja verkostoalan työehtoasiantuntijalta Juha Lujaselta.
9. Olemme ammattiliittona pieni mutta
pippurinen.
10. Erityisesti ongelmatilanteissa liiton
merkitys kasvaa. Liitosta saa aina apua.
11. Kun itselleni tehtiin kymmenettä
määräaikaista työsopimusta peräkkäin.
JANISTA SANOTTUA: Hän tuntee työehtosopimuksen äärettömän hyvin ja selvittää
asian parhaiten tuntevalta henkilöltä,
mikäli jokin asia ei ole selvä. Kolmivuorotyöstään huolimatta hän osallistuu jokaiseen työnantajan ja luottamushenkilöiden palavereihin. Henkilöstön asioiden hoitamisessa kellonajalla ei ole
merkitystä: hän on käytettävissä 24/7.
Neuvottelupöydässä hän on äärettömän kova: ei häkelly kovistakaan tilanteista, ja hänellä on aina vastaus valmiina. Asiat hän hoitaa omalta osaltaan
hienosti, ja välit työnantajaan pysyvät
kunnossa. Hänen matkaansa pääluottamusmiehenä kuvaa parhaiten sanonta: Tyyni meri ei koskaan tehnyt taitavaa merimiestä.

1. Olen Jari Korpela Hämeenlinnasta ja olen työskennellyt SSAB:n tehtaalla sähköasentajana 25 vuotta. Luottamushenkilönä olen toiminut kymmenen vuotta.
2. Silloinen luottamusmiehemme järjesti asentajaporukallemme ennakkokyselyn varaluottamusmiehestä. Äänet
jakaantuivat pääosin kahdelle, joista
minä taisin olla rohkeampi ilmoittaessani olevani käytettävissä. Siirryin luottamusmieheksi aika nopeasti, ja pestin hoitaminen jännitti kyllä alkuun: piti näyttää olevansa luottamuksen arvoinen.
3. Olen luonteeltani rauhallinen, neuvotteleva ja sovitteleva, tarpeen tullen
kuitenkin myös riittävän jämäkkä.
4. Parhaita hetkiä ovat ne, kun saa autettua työkaveria ratkaisemalla jonkin ongelman.
5. Tiukimmat hetkeni osuvat teknologiateollisuuden
työehtosopimuksen
menettämiseen ja sitä seuranneisiin
työtaisteluihin.
6. Pääasiassa jaan tietoa sähköpostilla
mutta kiertelen tehtaamme osastoilla
myös tapaamassa asentajatovereita.
7. Osallistun Sähköliiton järjestämiin
koulutuksiin, seuraan liiton ja keskusjärjestö SAK:n tiedotusta ja jaan artikkeleita muillekin asentajille tiedoksi. Näin
vanhemmiten television ajankohtaisohjelmat ovat alkaneet kiinnostaa, varsin-

kin työmarkkinoita koskevat aiheet.
8. Tärkein voimavarani on perhe, johon
kuuluu vaimo ja kolme lasta. Kun kotiasiat ovat kunnossa, se antaa virtaa työelämäänkin. Työkavereilta saatu tunnustus lämmittää ja antaa tarmoa jatkaa, vaikkei tätä tehtävää kiitoksia ja
selkään taputteluja odotellen hoidetakaan.
9. Olemme ammattikuntaliitto, johon
sähkötyötä tekevät haluavat järjestäytyä
ja josta jäsenet ovat ylpeitä.
10. Yhdessä olemme vahvempia ja
saamme taattua kaikille työehdot, joilla
pärjätä tässä ajoittain kovassakin maailmassa.
11. Nykyään minulta kysytään neuvoja,
mutta silloin nuorempana halusin itse
tietää lisää muun muassa palkkaukseen
liittyvistä asioista.
JARISTA SANOTTUA: Hän tuntee työehtosopimus- ja työsuojeluasiat erinomaisesti, on aktiivisesti kouluttautunut vuosien varrella ja ottaa aina selvää uusista
asioista. Hän on hyvä ja luotettava neuvottelija, joka pystyy neuvottelemaan
tiukastikin työnantajapuolen kanssa,
mutta silti asiat etenevät ja välit pysyvät kunnossa. Hän on aktiivinen, innokas, sitoutunut, toimelias ja luotettava.
Vaikka hän on vapaa-ajallaan monessa
mukana, hänellä riittää aina aikaa ayhommille.

KÄRKIMIES
1. KUKA OLET, MITÄ TEET JA MISSÄ?
2. MILTÄ VALINTA LUOTTAMUSTEHTÄVÄÄN AIKANAAN TUNTUI?
3. MITKÄ LUONTEENPIIRTEESI OVAT HYÖDYKSI TEHTÄVÄSSÄSI?
4. MIKÄ ON OLLUT PARASTA TEHTÄVÄSSÄSI?
5. MIKÄ ON OLLUT TIUKIN PAIKKA?
6. MITEN VARMISTAT, ETTÄ TIETO KULKEE TYÖPAIKALLASI?
7. KUINKA PIDÄT ITSESI AJAN TASALLA TYÖELÄMÄÄN LIITTYVISSÄ ASIOISSA?
8. MISTÄ SAAT VOIMAA TYÖHÖSI?
9. MIKÄ ON PARASTA SÄHKÖLIITOSSA?
10. MIKSI TYÖNTEKIJÄN KANNATTAA KUULUA AMMATTILIITTOON?
11. MILLAISISSA TILANTEISSA OLET ITSE TARVINNUT JA KÄYTTÄNYT
LUOTTAMUSHENKILÖN APUA?

MIKSI TYÖEHTOSOPIMUKSET
OVAT TÄRKEITÄ?

A

mmattiliiton ja työnantajajärjestön neuvottelema työehtosopimus antaa työntekijöille monia työehtoja, joita laissa ei ole tai jotka turvaavat työntekijälle lakia pa-

remman turvan. Esimerkiksi vähimmäispalkat, vuosilomapalkan päälle maksettava lomaraha tai palkkaa heti ensimmäisestä sairauspäivästä lähtien. Tai vaikkapa sairaan lapsen hoitopäivien palkallisuus tai äitiysloma-ajan palkka.
Alakohtaiset työehtosopimukset turvaavat työntekijän toimeentuloa työssä ja erilaisissa elämäntilanteissa. Ne ottavat huomioon työnteon kuormitusta ja raskautta, lyhentävät säännöllistä työaikaa ja huomioivat epämukavan työajan ja vuorotyön palkkauksessa. Työehtosopimukset ja lainsäädäntö suojaavat työntekijöiden asemaa ja
järjestäytymisvapautta. Ammattiliiton jäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa oman alan
työehtosopimuksen sisältöön.

Yrityksille toimialakohtainen työehtosopimus antaa valmiiksi neuvoteltuina alan erityispiirteet huomioon ottavat pelisäännöt ja vähimmäistyöehdot. Yritykset säästävät
aikaa ja henkilöstöresursseja, kun niiden ei tarvitse panostaa perustavaa laatua olevien työehtojen neuvottelemiseen ja sopimiseen, tulkitsemiseen ja erimielisyyksien hoitamiseen. Yritykset vastaavat henkilöstön tasapuolisesta kohtelusta ja työehtosopimukset tuovat työehtojen määräytymiseen läpinäkyvyyttä ja yhdenvertaisuutta.
Työehtosopimukset määrittävät vähimmäispalkat ja -ehdot. Yrityksissä on mahdollista joustavasti neuvotella ja sopia minimiehtoja paremmista palkoista, työehdoista
ja pelisäännöistä. Ja näin monilla työpaikoilla tehdään, mikä on hyvä asia.
Työehtosopimukset, etenkin juuri teollisuudessa, sisältävät monia joustoja ja poikkeuksia työlainsäädännöstä, joita yritykset voivat tarvittaessa hyödyntää. Osa joustoista on suoraan sovellettavia, osasta on sovittava paikallisesti. Esimerkiksi työaikajoustot ovat tärkeitä niin yritysten kuin työntekijöidenkin näkökulmasta.
Työnantajapuolella on vaadittu paikallisen sopimisen lisäämistä. Kun asioista sovitaan työpaikalla, tarkoittaa se työnantajan yksipuolisen työnjohtovallan vähenemistä,

SAMPSA KARHU

sillä sopiminen tapahtuu yhteistyössä työntekijöiden kanssa. Usein tästä työnjohtovallasta ei haluta joustaa sopimisen suuntaan.
Selvitysten mukaan paikallista sopimista estävät luottamuksen, tiedon ja osaamisen puutteet. Miten näitä voitaisiin vahvistaa? Työpaikoilla tulisi vahvistaa yhteistyötä
ja vuoropuhelua, hakea ratkaisuja, jotka tuovat lisäarvoa niin työnantajalle kuin työntekijöillekin. Osassa yrityskenttää tämä on arkipäivää, osassa ei. SAK:laisista luottamushenkilöistä 2/3 kokee, että työntekijät on epätasavertaisessa asemassa suhtees-

1. Olen Sampsa Karhu Turusta, Meyer
Turku Oy:n työsuojeluasiamies ja sähkötyöntekijöiden varayhteyshenkilö.
2. Olin aika nuori, kun minut valittiin,
enkä tarkasti tiennyt, mihin lähdin mukaan. Vuosien varrella olen pikkuhiljaa
oppinut, mitä minulta odotetaan.
3. Uskallan kertoa mielipiteeni ja osaan
etsiä tietoa ja jakaa sitä muille ymmärrettävästi. Mainitsisin myös kyvyn nähdä asioita useammista näkökulmista.
4. Parasta on auttaa työkavereita ja saada haasteisiin ratkaisuja, jotka he pystyvät hyväksymään.
5. Varmaankin edellisen vuodenvaihteen teollisuuden lakko ja siihen liittyvät neuvottelut työpaikalla niistä ehdoista, joilla olemme valmiit palaamaan töihin.
6. Käytän paljon sähköisiä viestintävälineitä mutta mahdollisuuksien mukaan
pyydän myös ihmiset koolle. Tärkeissä
asioissa näen parhaaksi soittaa tai puhua kasvokkain varmistaakseni, että jokainen on ymmärtänyt asian.
7. Seuraan uutisia ja keskustelen sellaisten ihmisten kanssa, joilla on kokemusta vastaavista asioista ja jotka tarjoavat
uusia näkökulmia.
8. Perhe on minulle tärkeä osa jaksamista. Puolisoni ja puolitoistavuotias poikani ilahduttavat joka päivä, kun tulen
kotiin. Harrastukset ovat myös tärkeitä varsinkin, kun kiire ja stressi alkavat

painaa. Voimaa saan myös työkavereista: jos heitä ei olisi, tässä työssä ei olisi
mitään järkeä.
9. Sähköliiton periaate tuntuu oikeasti olevan työntekijöiden työehtojen parantaminen, kun sitä vertaa muihin
työntekijäliittoihin.
10. Ammattiliitto tarjoaa yhteisöllisyyttä ja tunteen, että kuuluu isompaan
joukkoon.
11. Olen turvautunut luottamushenkilön apuun useasti. Asiassa kuin asiassa pääsee parempaan lopputulokseen
niin.
SAMPSASTA SANOTTUA: Hän on selkeäsanainen ja asiallinen sekä perusluonteeltaan positiivinen, aina hyväntuulinen ja
avulias. Hän tietää paljon työelämästä
ja yhteiskuntaan liittyvistä kysymyksistä. Hän nauttii niin työntekijöiden kuin
työnantajankin luottamusta.
Hän on ollut mukana neuvottelemassa lakon jälkeisestä yhteyshenkilön asemasta ja tehtävistä. Hän hoiti esimerkillisesti vaikean tilanteen, ja neuvotteluissa saavutettiin hyvä tulos. Ilman hänen
määrätietoista toimintaansa työhuonekunnan toiminta olisi loppunut, samoin
yhteydenpito ammattiosastoon. Hänen
roolinsa oli keskeinen uuden työhuonekunnan perustamisessa

sa työnantajaan. Työpaikat ovat neuvottelutasapainon suhteen hyvin erilaisia, ajatellaanpa vaikka pientä siivousalan yritystä tai isoa terästehdasta. Siksi työehtosopimusten kautta voidaan parhaiten edistää aitoa paikallista sopimista.

Metsäteollisuus ja Teknologiateollisuus ovat julkisuudessa ilmoittaneet lopettavansa
toimialakohtaiset työehtosopimukset sen takia, että haluavat lisää paikallista sopimista ja jäsenyrityksilleen vaihtoehtoja. Näiden kovien päätösten myötä aloilla tehty pitkäaikainen työmarkkinayhteistyö ja luottamus on koetuksella. Metsäteollisuus ja Teknologiateollisuus ovat vaatineet muilta aloilta vientiteollisuuden määrittämän palkkanormin noudattamista työehtosopimuskierroksilla. Nyt ne ovat hajottamassa palkkaneuvotteluja yrityksiin ja samalla murentamassa palkkakoordinaatiota.
Alakohtaisessa työehtosopimustoiminnassa järjestöt ovat järjestäneet neuvontaa,
yhteistä koulutusta, hakeneet yhteisiä tulkintoja ja ratkoneet työpaikkojen erimielisyyksiä siten, että vain pieni osa erimielisyyksistä on edennyt tuomioistuimiin. Nähtäväksi jää, miten resurssit riittävät ja toimintatavat rakentuvat tulevaisuudessa, miten paljon asiat ratkeavat neuvottelemalla ja miten paljon oikeusprosesseilla tai työtaisteluilla.
Alakohtaisen työehtosopimuksen loppuminen tarkoittaa, ettei alalla ole yleissitovaa, kaikkia koskevaa vähimmäispalkkaa ja muita työehtosopimuksen minimiehtoja. Myöskään työrauhaa ei ole alakohtaisesti turvattu. Aloilla otetaan askeleita kohti paikallisuutta, erilaisia työehtoja ja epävarmuutta. Tilanne haastaa ammattiyhdistyksiä
uudistamaan toimintaansa. Jäsenyys oman alan ammattiliitossa ja työntekijöiden valitsema luottamusmies turvaavat sen, että ammattiliitto on työntekijöiden tukena
kaikissa tilanteissa.
HELI PUURA
SAK:n Työehdot-osaston johtaja
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KEVENNETTY TYÖ
• työkykyiselle
		 tietyin, työtä
		 keventävin
		 rajoituksin
KORVAAVA TYÖ
• työkyvyttömälle,
		 jos muun kuin
		 työsopimuksen
		 mukaisen työn
		 tekeminen
		 edesauttaa
		 paranemista

Riitta Työläjärvi ja Kirsi Widgrén valmistautuivat keskusteluun käsidesipumpun äärellä SAK:n aulassa.

TYÖJÄRJESTELYJÄ VAI SAIRAUSLOMAA?


TEKSTI JA KUVA: RIITTA KALLIO

S

airaslomaa, kevennettyä vai korvaavaa työtä, siinäpä pulma! Sähköliiton lakimies Kirsi Widgrén
ja SAK:n asiantuntijalääkäri Riitta Työläjärvi pohtivat visaisia kysymyksiä
lain ja lääketieteen näkökulmista.
Perinteisesti on ajateltu, että töitä tehdään vain terveenä. Rajanveto terveen
ja sairaan välillä ei kuitenkaan ole yksioikoinen. Työkyvyn heikentyminen
ei aina johda sairauslomaan eli työstä poissaoloon. Työntekijä ei välttämättä ole kykenemätön kaikkiin omiin työtehtäviinsä tai kaikkeen työnantajalla
tarjolla olevaan tarkoituksenmukaiseen
työhön.
Vuodenvaihteessa STTK:sta SAK:hon
siirtynyt kokenut asiantuntijalääkäri
Riitta Työläjärvi muistuttaa, että työntekijän terveydentilaa määrittävä lääkäri toimii aina periaatteessa potilaan parasta ajatellen. Lääkärin valan ja etiikan
lisäksi häntä ohjaavat EU-direktiivit ja
ILO:n ohjeistukset lääkärin riippumattomuudesta.
TUKEA VAI KIUSANTEKOA?
– Käytännössä viime kädessä työnantajalla, joka kuittaa myös työterveyshuollon laskut, on direktio-oikeus määriteltäessä esimerkiksi korvaavan työn sisältöä – huomioiden TES:n ja oman työsopimuksen raamit. Jos oman alan työehtosopimuksissa on joku kirjaus asiasta, sillä mennään. Jos sopimuskulttuuri
katoaa, ollaan tässäkin asiassa uuden
edessä. Työsopimuksen sanamuoto on
usein määräävässä asemassa, Työläjärvi arvioi.
Hän muistuttaa myös, että työntekijän suostumuksella ja hyvin toteutettuna korvaava työ voi auttaa työkyvyn säilyttämisessä, varsinkin, jos sairausloma
on pitkittynyt.
– Toisaalta korvaava työ ei saa haitata
10 V A S A M A 4 / 2 0 2 1

”TYÖNTEKIJÄN VELVOLLISUUS ON TEHDÄ
VAIN TYÖSOPIMUKSEN
MUKAISTA TYÖTÄ,
ELLEI MUUSTA SOVITA.
KORVAAVAN TYÖN
TEETTÄMISEEN TARVITAAN SIIS LÄHTÖKOHTAISESTI TYÖNTEKIJÄN
SUOSTUMUS.”
toipumista. Varsinkin sairausloman alkuvaiheessa työntekijä tarvitsee toipumisrauhaa. Unen tarve voi olla lisääntynyt ja toipilas tarvitsee lepoa. Useinhan sairauslomien syihin liittyy kipua ja
harmia. Myös vaivoihin määrätyt lääkkeet voivat rajoittaa tekemisiä. Esimerkiksi kolmiolääkkeet voivat vaikuttaa
keskittymiseen ja autolla ajokykyyn.
KEVENNETTY TYÖ MAHDOLLISTA
Työnantaja voi myös osoittaa vajaasti
työkykyiselle työntekijälleen töitä tietyin, työtä keventävin rajoituksin. Kevennetty tai muokattu työ on tavallisesti
työsopimuksen mukaista.
– Laki ei takaa kenellekään oikeutta
sairauslomaan, vaan sairausloman tarve perustuu aina lääkärin arvioon. Vaikka työntekijä ei jonakin hetkenä selviydy kaikista työvelvoitteistaan, hän saattaa pystyä tekemään useimpia tai ainakin joitakin työtehtäviään. Lääkäri voi
tällaisessa tilanteessa todeta työtekijän
työkykyiseksi tietyin, työtä keventävin
rajoituksin, Kirsi Widgrén toteaa.

– Vaikka työntekijästä itsestään tuntuisi, ettei työtä voi tosiallisesti tehdä
lääkärin määräämillä rajoituksilla – esimerkiksi sähköasentajan työtä vain toisella kädellä – pitää asiasta keskustella
esimiehen kanssa. Jos työntekijä päättää ilman esimiehen lupaa jäädä kotiin
potemaan, työnantaja voi pidättäytyä
sairausajan palkan maksamisesta. Riskinä on, että työnantaja katsoo työntekijän kieltäytyneen työstä perusteettomasti. Viime kädessä seurauksena voi
olla työsopimuksen päättäminen, Widgrén muistuttaa.
Myös Riitta Työläjärvi korostaa työpaikan ilmapiirin, yhteistyön ja työntekijän kuulemisen merkitystä.
– Tarvittaessa kannattaa päivittää
työpaikkaselvitys, jolla työterveyshuolto kartoittaa työpaikan työolosuhteet.
Isoissa yrityksissä tällaisia selvityksiä
tehdään säännöllisesti ja mukana tiimissä ovat työfysioterapeutti, työterveyshoitaja, lääkäri ja tarvittaessa työpsykologi.
KORVAAVA TYÖ VOI
AUTTAA PARANEMISTA
Jos työntekijä ei sairauden tai tapaturman vuoksi kykene tekemään työsopimuksensa mukaisia ”tavallisia töitään” eli on työkyvytön kyseisiin tehtäviin, hän saattaa lääkärin arvion mukaan kuitenkin kyetä väliaikaisesti tekemään terveyttään vaarantamatta jotakin
muuta työtä omalle työnantajalleen tai
osallistua koulutukseen sairauslomansa aikana. Tällöin puhutaan korvaavasta työtä.
Kirsi Widgrén muistuttaa, että työsopimuslaissa ei ole korvaavaa työtä koskevaa säännöstä. Työsopimustasolla
osapuolet ovat lähtökohtaisesti sidottuja tekemäänsä sopimukseen.
– Työntekijän velvollisuus on tehdä

vain työsopimuksen mukaista työtä, ellei muusta sovita. Korvaavan työn teettämiseen tarvitaan siis lähtökohtaisesti työntekijän suostumus. Toisaalta mitä väljemmin työtehtävät on määritelty
työsopimuksessa, sitä laajempi työnantajan direktio- eli työnjohto-oikeus on.
Työsopimuksessa voi esimerkiksi lukea, että työtehtäviin kuuluvat sähköasentajan työt ja muut työnantajan määräämät tehtävät. Tällainen muotoilu kaventaa työntekijän mahdollisuuksia
kieltäytyä väliaikaisesti tarjotusta korvaavasta työstä.
TARKOITUKSENMUKAISTA TYÖTÄ
Muutamissa työehtosopimuksissa, esimerkiksi Teknologiateollisuuden työehtosopimuksessa, on kirjaus korvaavasta työstä. Kyseise työehtosopimuksen mukaan korvaavan työn yhteydessä
on keskeistä työn tarkoituksenmukaisuus sekä se, että työ vastaa mahdollisuuksien mukaan työntekijän normaaleja työtehtäviä tai kyse on työntekijälle soveltuvasta koulutuksesta.
– Korvaava työ ei ole uusi asia, vaan
sitä on toteutettu jo vuosia paikallisesti,
työpaikkakohtaisesti sopien. Korvaavan
työn ottaminen järjestelmänä käyttöön
eli sen toteuttamistavat ja niihin liittyvät periaatteet tulee käsitellä työsuojelutoimikunnassa ja yhteistoimintamenettelyssä, mikäli yritys kuuluu yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain
piiriin, Widgrén muistuttaa.
Riitta Työläjärvi korostaa, että korvaava työ ei saa haitata tai estää työntekijän paranemista ja toipumista sairaudestaan.
– Korvaavan työn tulee olla mielekästä ja sellaista, että työntekijä kykenee sitä sairaudestaan huolimatta kohtuudella tekemään. 
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9.00
Aamukahveilla tapaamme porukan
kanssa vielä kerran, loppupäiväksi hajaannumme sitten omille teillemme.
Olen ainoa täkäläinen ja teen perinteistä
kahdeksan tunnin työpäivää, muut ovat
reissuhommissa.
Kahvilla meitä sähköasentajia on neljä, ja muukin porukka on vähentynyt.
Kärkimies hoitaa yhteydenpidon muihin
työmaan työntekijöihin; me sähköasentajat olemme sellaisia laumaeläimiä, että kokoonnumme aina omaksi pieneksi
porukaksemme syömään ja kahville.
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11.00
Minulla on kahden tunnin välein nälkä,
ja teen aina lounaseväät kotona, koska
olen liian hidas käymään muualla syömässä. Pelkästään lounaspaikkaan siirtymiseen menisi aikaa, ja syömistahtiani voi kuvailla hitaaksi mutustamiseksi.
Lounas jakaa työporukan kahtia: osa
lähtee muualle syömään, osa turvautuu eväisiin. Suunnitelmallinen kun
olen, teen isomman satsin ruokaa, josta
me molemmat saamme useamman päivän eväät töihin. Näin loppuviikosta kysyin jo mieheltäni, mitä ensi viikolla syötäisiin, koska olen menossa ruokakauppaan.
Lounaan jälkeen jatkan viimeistelyhommia: teen merkintöjä, kiinnitän
maadoituksia, asennan suojia. Näihin
yksityiskohtiin ei kiinnitä huomiota silloin, kun työn alla ovat isot linjat.

PREPPAAMALLA
SUJUVAAN PÄIVÄÄN


TEKSTI: MINNA JÄRVENPÄÄ



KUVA: VELI-MATTI HYVÖNEN

H

aastatteluhetkellä sotkamolainen Emma Hyvönen oli siirtymässä seuraavalle työmaalle ja
suunnitteli kakun leipomista työkavereille. Tuleva äiti on jättänyt kaapelinvedot ja muut fyysisesti raskaammat hommat.
Työpaikka-, osasto- ja liittoaktiivin
esikoisen syntymä osunee juuri Sähköliiton Volttipäivien kupeeseen. Suunnitelmallinen Emma aikoo saada lapsenhoitokuviot siihen malliin, että pääsee
osallistumaan ainakin syyskuussa pidettävään luottamushenkilöseminaariin.
5.50
Syy, miksi kello soittaa tähän aikaan eikä tasatunnilta, on se, että kuudelta olen
jo autossa! Suoriudun seitsemässä minuutissa sängystä autoon, tyynynjäljet
poskessa, kun en hengaile enkä vatuloi
kotona aamulla.
Kaiken a ja o on preppaaminen: huolehdin tulevan työpäivän ruoat, vaatteet,
repun, läppärin ja kuulokkeet valmiiksi

jo edellisenä iltana.
Mieheni on toista maata. Hän nousee
samaan aikaan mutta viettää hitaampaa
aamua: keittää ja juo kahvit ja tekee päivän eväät rauhassa.
6.35
Ajan Kajaaniin työmaalle reilut puoli
tuntia ja olen ensimmäisenä taukotuvassa. Se on minun omaa rauhoittumisaikaani. Silloin syön proteiinirahkan ja
selaan uutiset ja sosiaalisen median ennen kuin muut tulevat työmaalle.
Oma aamuhetki on tärkeä, ja pidän
siitä kiinni, kun kerran voin itse päättää
aikataulustani. En haluaisi ruveta töihin sykkeet jo valmiiksi korkealla.
Yhdelle työmaalle kuljin aikoinaan
kimppakyydillä. Kuljettajamme oli aina perillä viittä vaille työajan alkamista. Parkkipaikalta oli vielä 700 metrin
kävelymatka, jonka kuski harppoi ja
minä yritin töppöjalkaisena pysyä perässä. Hiki valui jo työpäivän alkajaisiksi.

7.00
Työskentelen Caverion Suomi Oy Kajaanin leivissä valtion työmaalla, josta
ei voi paljon paljastaa. Olemme jo loppuvaiheessa; kaikki ryskähommat on
tehty, ja nyt vuorossa ovat muutostyöt
ja loppudokumentointi.
Sähköasentajat ovat käyneet vähiin tällä työmaalla. Aamuseitsemältä käymme lävitse, mitä kukin tekee, ja
kysymme kysyttävämme kärkimieheltä. Sitten lähdetään hallin perälle, missä aurinkoa ja päivänvaloa ei näy.
Reissutyöni Ylivieskassa loppui kuukausi sitten. Olen ollut onnekas, kun
raskaus ei ole aiheuttanut isompia vaivoja. Reissuhommien pitkät päivät ja
viikot poissa kotoa kyllä väsyttivät. Nyt
olen vähentänyt fyysistä kuormitusta.
Tämän työmaan jälkeen jatkan ainakin pariksi viikoksi Kajaanin keskussairaalan työmaalle, missä olen ollut
ennenkin. Tieto työmaan vaihtumisesta tulee usein lyhyellä varoitusajalla,
mikä koulii järjestelmällisyyttä ja suunnitelmallisuutta kaipaavaa luonnettani.

14.00
Iltapäiväkahvin aikaankin olen itsekseni taukotuvalla, mitä nyt kärkimieheen
saatan törmätä. Lapsi ilmoittaa, että taas
on nälkä.
Esikoisemme laskettu aika on elokuun alussa, juuri Sähköliiton Volttipäivien kupeessa! Jos en sinne pääse, niin
ainakin syyskuun puolivälin luottamushenkilöseminaariin mennessä ajattelin
saada lapsenhoidon siihen malliin, että
voin osallistua. Tykkään siitä, että näen
ihmisiä ihan kasvotusten.
Loppuviikon olen asentajaporukkamme ainoa edustaja täällä työmaalla. Seuraavasi maanantaiksi leivon töihin pikkuisen kakun sen kunniaksi, että saan
ammattitutkinnon suoritettua. Perustutkinnon suoritin kuusi vuotta sitten ja
aloitin ammattikorkeakoulussa insinööriopinnot, mutta se ei ollut minun hommiani. Tykkään sähköasentajan työn
monipuolisuudesta.
Olen työpaikkani toisen kauden pääluottamusmies. Porukkamme on pieni
mutta yritys iso, ja sen takia työpäiviin
kuuluu jonkin verran kaikkia koskevia
asioita.
15.30
Jälleen osoitus suunnitelmallisuudestani: kauppareissun tueksi olen ottanut
kuvan jääkaappimme sisällöstä. Lähden
töiden jälkeen ajelemaan kohti Sotkamoa ja ruokakauppaa. Pyrin siihen, että
kaupassakäyntipäivänä ei tarvitse laittaa
ruokaa, vaan ateria on valmiiksi tehtynä
aikaisemmin.
JATKUU SEURAAVALLA AUKEAMALLA
VA S A M A 4 / 2 0 2 1
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JATKUU EDELLISELTÄ AUKEAMALTA

Olen kotona viiden maissa. Mies on
jo siellä ja ruokkinut kissan. Ensimmäinen kotiintulija hoitaa aina lemmikin.
Yksi illan askareista on polttopuiden
hakeminen ja leivinuunin lämmittäminen. Mieheni Veli-Matti on tehnyt
pilkkeet valmiiksi. Uuni on tällä hetkellä ainoa käytössä oleva lämmitysmuotomme, ja talvella lämmitimme
sen joka toinen päivä. 30 asteen pakkasilla sitä sai polttaa joka päivä.
Viime ajat olemme iltaisin remontoineet ja suunnitelleet lisäremontteja.
Tulossa on energiaremontti vesikiertoisine ilmalämpöpumppuineen ja tietysti lastenhuone.
Olen Kainuun Sähköalantyöntekijäin Ammattiosaston sihteeri, mutta
koronatilanne on syönyt melkein kaiken toiminnan. Kevät- ja syyskokousten lisäksi meillä on yleensä seitsemisen hallituksen kokousta. Viime viikonloppuna pystyimme sentään järjestämään pilkkikisat.
Olen suunnitellut, että äitiyslomani
aikana uudistan osastomme nettisivut.
Jos kaikki menee suunnitellusti, jatkan
kesälomaltani suoraan äitiyslomalle.
19.30
Iltamme ovat huonojen kelien yli netti- ja some-painotteisia. Kerään päivän
mittaan kiinnostavat uutiset välilehtiin
ja luen ne rauhassa kotona. Toissa päivänäkin välilehtiä oli auki 17! Painotus
on työmarkkina-asioissa, mutta luen
myös julkkisjuttuja. Seuraan Helsingin Sanomia, Ilta-Sanomia ja Iltalehteä, olen mukana Facebookin ryhmissä ja olen vähitellen aktivoitunut Twitterissäkin.
Facebookin naistenryhmissä puhutaan muun muassa työsuhdeasioista,
ja välillä korjaan käsityksiä. Olen ihan
harrastusmielessäkin
kiinnostunut
kaikenlaisista lakiasioista.
Puoli kahdeksalta on sauna-aika.
Saunamme lämpiää puilla ja vaatii siksi vähän valmisteluita ja lopetteluita.
On myös aika varautua seuraavaan
päivään ja koota varusteet aamulähtöä
varten.
21.00
Yhdeksän maissa alan kurkkia kelloa.
Katsomme vielä vähän aikaa televisiota sängystä käsin mutta pidämme huolen, että saamme yli seitsemän tuntia
unta, koska heräämme molemmat aikaisin. Viikonloppuisin valvotaan sitten pidempään.
Tulevan viikonlopun pyhitän leipomiselle. Työkavereille paistettavan kakun lisäksi teen meille kotiin mustikkapiirakkaa ja leipää.
Leipominen on harrastukseni, suorastaan intohimo. Työskentelinkin
puolisen vuotta leipurina, kun jätin
insinööriopinnot. Nyt minulla on toiminimimuotoinen tilauskotileipomo,
joka keskittyy gluteenittomiin tuotteisiin. Aloitus on ollut loiva, koska näin
korona-aikana ihmiset eivät järjestä
juhlia. 
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”URHEILU ON
OIVA VASTAPAINO
TYÖLLE”
Eerika Hasanen hallitsee niin jalkapallon...

Eerika Hasasen mielestä
joukkueurheilun paras puoli
on sosiaalisuus – kunto
kohoaa oheistuotteena


TEKSTI JA KUVAT: ESA TUOMINEN

-T

een töitä sähköasentajana
yksin, kollegoja ei ole yleensä lähimaillakaan.
– Mutta joukkueurheilussa on sitten
sitäkin enemmän ympärillä kavereita
ja yhteisöllisyyttä.
Näin kertoo tamperelainen sähköasentaja Eerika Hasanen työstään ja
rakkaasta urheiluharrastuksestaan.
Hasanen pelaa sarjajoukkueessa sekä koripalloa että jalkapalloa. Koriksessa hänen joukkueensa on maineikas
Tampereen Pyrintö ja jalkapallossa PP-

70. Koripalloa Hasanen heittelee kakkosdivarissa, jalkapalloa hän potkii nelosessa.
– Jalkapallo tuli mukaan parikymppisenä, mutta korista olen pelannut lapsesta alkaen.
– Urheilijana en ole innostunut yksilölajeista vaan olen luonteeltani joukkueurheilija. Ja pallolajit kai sopivat
minulle, koska pallonhallinta tulee ilmeisesti jostain tuolta selkäytimestä,
Hasanen perustelee lajivalintojaan.
RAKKAUS TOI
STADILAISEN MANSEEN
Eerika Hasanen on alun perin stadin
gimmoja. Tampereelle hän on muuttanut ”parisuhteen perässä”, kuten hän itse asian muotoilee.
– Lukion jälkeen opiskelin ammattikorkeakoulussa rakennustekniikkaa, mutta yhden vuoden jälkeen huomasin, että se ei ole minun juttuni.

– Tuttavani vinkkasi minulle sähköasentajan ammatista. Siinä olisi kuulemma käytännönläheinen, kiinnostava työ.
– Niinpä kirjauduin Tredun aikuispuolelle ja suoritin siellä sähköasentajan tutkinnon. Nyt olen tamperelaisen Laatusähkärin kirjoissa ja täytyy sanoa, että ammatinvalintaa ei ole tarvinnut katua.
Hasanen pitää työnsä parhaana puolena sitä, että päivä ovat erilaisia. Koko
ajan tulee eteen uusia tilanteita, joten
pitkästymään ei pääse. Joka päivä oppii
jotain uutta.
– Työtehtävät vaihtelevat lampunvaihdosta rakenteilla olevan omakotitalon sähkötöihin.
Naispuolinen sähköasentaja kohauttaa kohteissa joskus kulmakarvoja. Asiakkaat saattavat yllättyä kun töihin tuleekin naispuolinen sähkäri.
– Tutun kautta tiedän yhden toisen

– Urheilu on minulle sekä yhteisöllisyyttä että kunnon
kohottamista, sanoo Eerika Hasanen.

”TYÖMAALLA ON USEIN MINUN LISÄKSENI
PELKKIÄ ÄIJIÄ RAKENTAMASSA KOHDETTA,
MUTTA EI SE MINUA HAITTAA. ENKÄ MINÄ
ILMEISESTI HAITTAA HEITÄ.”
...kuin koripallonkin.

naispuolisen asentajan, mutta ei meitä kai monta ole. Tredussa oli samalla
kurssilla kaksi muuta naista, mutta toinen lopetti kesken.
– Työmaalla on usein minun lisäkseni pelkkiä äijiä rakentamassa kohdetta,
mutta ei se minua haittaa. Enkä minä ilmeisesti haittaa heitä, herkästi naurava
Hasanen kuittaa.
PONNISTUSVOIMAA
LÖYTYY
Pallon kanssa Eerika Hasanen on selvästi sinut. Häntä tottelee niin jalkapallo kuin koripallokin.
– Joskus lapsuudessa pomputin jalkapalloa jalalla parisataa kertaa. Nyt ei
ehkä menisi aivan niin paljon, Hasanen
sanoo ja ryhtyy pomputtamaan.
Muutaman pomputuksen jälkeen
pallo karkaa.
– Johtuu varmaan jännityksestä kun
sinä olet kuvaamassa, urheileva sähkö-

asentaja nauraa.
Kun Hasanen vaihtaa koripalloon,
heittää hän pallon suoraan – ”sukkana”,
kuten lajin parissa sanotaan – koriin.
– Pelaan usein korin alla. Olen sen
verran vahva, että hätistelen siellä vastustajia kauemmaksi ja syöttelen omille. Kahden pisteen heittoja tulee usein,
joskus kolmenkin.
Vahvuudekseen Hasanen määrittelee ponnistusvoiman. Hän pystyy hyppäämään korkealle, mikä on hyve koripallossa. Kouluaikoina vahva ponnistus toi hänelle korkeushyppymitaleita
koululaiskisoista.
Alkukesän ilta-aurinko paahtaa kuumasti legendaarisella Tampereen koulukadun kentällä, jossa jääkiekkokaukalon reunat ovat yhä paikoillaan. Jäätä ei enää ole vaan kaukalossa harjoitellaan nyt koripalloa.
– Kesällä pelataan oikeasti jalkapalloa, mutta koristakin treenataan, että

pysyy tuntuma. Syksyllä käynnistyy sitten koripallosarja.
Helsingissä syntyneenä ja siellä nuoruutensa viettäneenä Hasanen ei ole
oppinut vielä puhumaan tamperelaisittain ”reeneistä” vaan hänelle ne ovat
yhä ”treenit”. Murretta lukuun ottamatta hänestä on muutamassa vuodessa tullut jo ”oikea” tamperelainen. Pääkaupunkilaisuuttakin hänessä vielä on:
– Suomen kielen kauhein sana on
”Hesa”. Syntyperäiset puhuvat yleensä
stadista.
JOUKKUEESSA ON
YHTEISÖLLISYYTTÄ
Parasta joukkueurheilussa on Eerika
Hasasen mielestä yhteisöllisyys: saa tavata kivoja kavereita ja pitää hauskaa.
Fyysinen kunto nousee siinä ikään kuin
oheistuotteena.
– Treeneissä hiotaan pelikuvioita ja
kentän ulkopuolella tehdään fysiikka-

harjoituksia: käydään lenkillä, juostaan
portaita ja omalla ajalla nostetaan puntteja. Työni on niin fyysistä, että sekin
nostaa kuntoa.
Kolme neljä kertaa viikossa Hasanen
juoksee pallon perässä. Aikaisemmin
hän oli jalkapallojoukkueensa maalivahti, mutta nykyisin häntä nähdään
kenttäpelaajanakin.
– Urheilu on minulle sosiaalinen juttu. Treenien ja pelien lomassa, ja pelireissuilla, on kiva käydä läpi viikon tapahtumia ja jutella niitä näitä. Urheileminen tasapainottaa myös työelämää ja
tuo hyvän fiiliksen.
Sähköliittoon Hasanen liittyi heti kun
aloitti alan työt. Hän pitää ammattiliittoon kuulumista ”luonnollisena asiana”.
– En ole mikään ay-aktiivi, mutta minusta palkansaajan täytyy pitää huolta edunvalvonnasta. Eihän meidän asiaamme aja kukaan muu kuin me itse. 
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TALOUSPÄÄLLIKÖN TILINPÄÄTÖS

K

uka olet?
– Olen Marketta Toikkonen, Sähköliiton talouspäällikkö vuodesta 2009 alkaen. Koulutukseltani olen filosofian maisteri, pääaineena matematiikka, sekä kauppatieteiden
maisteri, pääaineena laskentatoimi.
Minulla on myös opettajan koulutus.
Mistä tulet?
– Olen syntyjäni Ylöjärveltä ja siellä asun edelleen. Kävin välillä kääntymässä ja opiskelemassa Helsingissä,
mutta ei se ollut maalaistytön paikka.
Mistä sinut tunnetaan?
– Edustajistossa vuonna 2012 esiin
noussut ilmaisu ”pelottavat rahanaiset” kertoo kaiken. Muistaakseni kaverit Kotkan ja Porin suunnalta leukailivat tällaista. Työttömyyskassanjohtaja Tarja Ojala oli se toinen ”pelottava”.
60 vuottasi pähkinänkuoressa?
– Matemaattisesti ilmaistuna 20 vuotta sinkku, 40 vuotta saman miehen
kanssa parisuhteessa. Tärkein saavutukseni on kuitenkin kolme lasta, jotka
kaikki ovat jo maailmalla. Ensimmäinen lapsenlapsi syntyy kesällä. Minusta tulee Mummo.
– Työurani jakaantuu kolmeen osaan: Kymmenkunta
vuotta olin Vakuutusyhtiö Turvassa matemaatikkona ja talouspäällikkönä, suunnilleen saman ajan Kangasalan kunnalla
controllerina ja 12 vuotta Sähköliiton talouspäällikkönä. Varhaisimmat
vuodet menivät opiskellessa ja opettajan hommia tehdessä.
Mistä saat virtaa?
– Omasta perheestä, johon kuluu
ydinperheen lisäksi myös lapsuuden
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KUVA: TIMO TOIKKONEN

17.7

– Italia on sieluni kotimaa. Odotan kovasti, että pääsisin vaeltamaan sinne, sanoo pian uransa Sähköliitossa päättävä talouspäällikkö Marketta Toikkonen. Kuva otettu Como-järven rannalla Leccossa.

MAKSUTON KESÄDUUNARI-INFO PALVELEE
SAK:n, Akavan ja STTK:n yhteinen Kesäduunari-info toimii taas. Kesäduunari-infossa
yhteydenottoihin vastaa tänä kesänä oikeusnotaari Salla Hakoköngäs.

K

tarjonnut neuvontaa ja vastauk-

helimitse numerosta 0800 179

työntekijät ottaisivat yhteyttä neu-

sia jo 16 vuotta nuorten sekä hei-

279 tai WhatsApp-sovelluksella

vontaan heti, jos jokin kesätöihin

dän vanhempiensa ja työnantaji-

numerosta 040 747 1571. Käy-

liittyvä asia mietityttää. Perehty-

en kysymyksiin. Kaikki kysymyk-

tössä on myös sähköinen yhtey-

mällä työntekijän oikeuksiin ja vel-

set käsitellään luottamuksellisesti,

denottolomake Kesäduunari-in-

vollisuuksiin jo ennen kesätyön al-

joten neuvojen kysymistä ei tarvit-

fon sivuilla.

kamista voi ehkäistä mahdollisia

se arastella.

esäduunarineuvoja Salla Hakoköngäs toivoo, että kesä-

ongelmatilanteita.

Maksuton Kesäduunari-info on

Vaikka työelämä on vuosien ai-

tavoittaa arkisin kello 9–15 pu-

Neuvontaa saa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Palveluun voi
ottaa yhteyttä nimettömänä.

– Kesäduunari-infoon kannat-

kana muuttunut monin tavoin, ky-

taa soittaa tai laittaa viestiä ennen

symysten aiheet ovat pysyneet pit-

Kesätyötä koskevat perustiedot

työsopimuksen allekirjoittamista,

kälti samoina. Joka vuosi kysytään

ovat luettavissa Kesäduunari-infon

jos jokin siinä mietityttää. Neuvon-

paljon palkka- ja työaika-asiois-

verkkosivuilla osoitteessa www.ke-

taan voivat soittaa myös työnanta-

ta. Myös koeaikaa ja työtodistus-

saduunari.fi. Ennen yhteydenottoa

jat, joilla on kysyttävää kesätyön-

ta koskevista kysymyksistä tulee

kannattaa tutustua usein kysytty-

tekijöiden työsuhteisiin liittyvistä

usein yhteydenottoja.

jen kysymysten vastauksiin ja kesäduunarin muistilistaan. n

asioista, Hakoköngäs vinkkaa.
– Ennen kesätyön alkamista työ-

KESÄDUUNARI-INFO PALVELEE

sopimus kannattaa tehdä kirjalli-

ELOKUUN LOPPUUN ASTI

sena ja käydä tarkkaan läpi ennen

Kesäduunari-info palvelee 30. elo-

allekirjoittamista.

kuuta asti. Kesäduunarineuvojan
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perhe kaikkine uusine tulijoineen. Myös
hyvät ystävät ovat korvaamattoman tärkeitä. Ja huumori!
– Liikunta on mieluisaa. Erityisesti
hiihto, pyöräily, parisuhdesoutu, koiran
lenkitys ja kuntosaliharjoittelu tuovat
hyvää mieltä ja rutkasti lisää energiaa.
Mikä tekee sinut iloiseksi/onnelliseksi?
– Edellä mainitut asiat. Arjen pienet tapahtumat: joku keittää kahvit ja tuo kupillisen etätyöläiselle kesken palaverin,
saunan jälkeen laiturilla istuskelu kesäillan lämmössä, kauniit maisemat, toisten huomioiminen, Sulo Armaan suorittama aamuherätys (Sulo on kaksivuotias
mittelspitz-rotuinen koira.)
Mikä ottaa päähän?
– Epäoikeudenmukaisuus, mitätöinti,
ahneus, oman edun tavoittelu, ylimielisyys sekä laajemmin ilmaston ja maapallon pahoinvointi.
Miten juhlit merkkipäivääsi?
– ”Mie oon omal porukal”, karjalaista
isääni mukaillen.
Mitä on suunnitelmissasi juhlan jälkeen?
– Jään viettämään vapaata ex-yrittäjämieheni kanssa. Nyt meillä on vihdoin aikaa normaalille elämälle. Haluan
myös olla tulevan lapsenlapseni elämässä mahdollisimman paljon ja myös tukea nuoria vanhempia vanhemmuuden
tärkeässä tehtävässä.
– Kun matkustaminen on jälleen turvallista, suuntaamme mieheni kanssa
Italiaan. Kenties pyöräilemme Gardajärven ympäri.
Terveisiä Vasaman lukijoille!
– Ole armollinen itsellesi! 

KAARNIEMI
SÄHKÖLIITTOLAISTEN OMA LOMAPAIKKA
AURINKOISELLA MERENRANNALLA KOTKASSA
Varaa haluamasi mittainen loma tasokkaissa mökeissä tai huoneistoissa!
www.sahkoliitto.fi / edut ja palvelut / omat lomapaikat, joissa viihtyy
Jos sinulla ei ole mahdollisuutta tehdä varausta nettisivujen kautta tai
sinulla ei ole verkkopankkitunnuksia, ole yhteydessä toimistotyöntekijä
Teija Niemenmaahan puh. 050 371 8961. Kaarniemen varauksissa voit
ottaa yhteyttä myös aluevalvoja Tapio Haikkaan puh. 0440 557 841.

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

Palkkalaskelman ABC
Palkkakuitti, palkkatodistus, palkkalaskelma. Käytettiin työpaikallanne
mitä tahansa näistä nimityksistä, kaikki ne tarkoittavat samaa: dokumenttia, josta selviää, minkä verran sinulle on maksettu palkkaa ja minkä verran siitä on peritty veroja ja erilaisia työntekijän maksettavia maksuja.
Nyt opetellaan lukemaan palkkalaskelmaa ja ymmärtämään, mitä siinä käytetyt termit tarkoittavat. Ota palkkalaskelmasi esiin ja tarkista tästä
sanastosta, mistä palkkasi koostuu ja mitä maksuja siitä peritään!
Muista, että jotkin sanastossa käytetyt termit voivat
koskea vain tietyllä sopimusalalla työskenteleviä
VEROKARHU LASKEE VEROPROSENTTISI ARVIOIMALLA TULOSI JA VÄLITTÄÄ TIEDON TYÖNANTAJALLESI.
sähköliittolaisia.

A
AMMATTITUTKINTOLISÄ
Maksetaan sinulle, kun olet suorittanut hyväksytysti ammatti- tai erikoisammattitutkinnon ja toimit sen
mukaisessa tehtävässä. Lisä määräytyy työehtosopimuksesi perusteella.
AY-MAKSU
Ammattiliittosi jäsenmaksu, joka
Sähköliitossa on 1,25 prosenttia ennakonpidätyksen alaisesta tulostasi. Jäsenmaksuun sisältyy Sähköalojen työttömyyskassan jäsenmaksu.
Ay-maksu näkyy palkkalaskelmassasi, mikäli työnantajasi perii sen suoraan palkastasi ja tilittää Sähköliittoon. Ay-maksun voi vähentää verotuksessa. Tarkista siis, että se näkyy
palkkalaskelmassasi!

B
BRUTTOPALKKA
Sisältää paitsi palkkasi ja lisät,
myös esimerkiksi matkapuhelinedun
kaltaisia rahanarvoisia luontoisetuja, jotka eivät ole suoranaisesti rahaa. Bruttopalkka on se summa, josta maksat veroa.

E
ELÄKEMAKSU
Ks. työeläkemaksu
ENNAKONPIDÄTYKSEN
ALAINEN TULO
Ennakonpidätys toimitetaan ansaitsemastasi rahasta ja rahanarvoisista
eristä: palkasta, erilaisista lisistä ja
luontoiseduista.
ENNAKONPIDÄTYS
Palkkatulostasi pidätettävä osuus,
jonka suuruuden eli veroprosenttisi verottaja laskee arvioitujen tulojesi mukaan. Työnantajasi tekee

palkkatulostasi eli bruttopalkastasi ennakonpidätyksen veroprosenttisi mukaan ja tilittää sen verottajalle. Työnantajasi saa veroprosenttisi
yleensä automaattisesti verottajalta.

H
HENKILÖKOHTAINEN PALKANOSA
Pätevyytesi ja työsuorituksesi perusteella sinulle maksettava palkanosa,
joka määräytyy työehtosopimuksesi
perusteella.

K
KESKITUNTIANSIO
Sinulle tietyltä ajalta laskettu keskimääräinen tuntiansio.
KILOMETRIKORVAUS
Oman auton käytöstä työtehtävissä
maksettava korvaus, joka maksetaan
ajettujen kilometrien mukaan. Jos
korvaus on enintään 0,44 euroa kilometriltä, sitä ei veroteta. Tämä euromääräinen raja pätee tänä vuonna.
KULUKORVAUS
Kulukorvauksiksi katsotaan muun
muassa ateriakorvaus, päiväraha,
osapäiväraha, kilometrikorvaus, matkalippukustannusten korvaus ja majoituskustannusten korvaus, joilla
korvataan työmatkasta sinulle koituneita kustannuksia. Kulukorvausten
maksuperusteet määräytyvät työsuhteessasi noudatettavasta työehtosopimuksesta.
KUUKAUSIANSIO
Palkka, joka koostuu kiinteästä kuukausipalkasta ja sinulle maksettavista erilaisista lisistä.
KUUKAUSIPALKKA
Kiinteä palkka, johon on laskettu yhteen tehtäväsi vaativuuden mukainen palkka sekä pätevyytesi ja työ-

suorituksesi perusteella sinulle maksettava, työehtosopimuksen perusteella määräytyvä henkilökohtainen
palkanosa.

L
LOMAPALKKA
Vuosilomalain mukaan vuosilomasi
ajalta maksettava säännönmukainen
tai keskimääräinen palkkasi, jonka
määrä voidaan laskea eri tavoin.
LOMARAHA
Lomapalkan päälle maksettava lisä,
joka on työehtosopimuksessasi määritelty prosenttiosuus lomapalkastasi, esimerkiksi 50 prosenttia.
LUONTOISETU
Sinulle maksettava etu, joka ei ole
rahaa mutta joka on rahanarvoista:
esimerkiksi matkapuhelinetu, lounassetelit ja autoetu. Edut ovat osa
palkkaa, ja niistä vähennetään ennakonpidätys, eläkevakuutusmaksu, työttömyysvakuutusmaksu ja aymaksu.

M
MAKSETAAN
Nettopalkkasi ja kulukorvaustesi yhteissumma, jonka työnantajasi maksaa tilillesi.
MATKATUNTI
Työajan ulkopuolisesta matkustamisestasi maksettava korvaus, jonka
maksuperusteet määräytyvät työsuhteessasi noudatettavasta työehtosopimuksesta.

N
NETTOPALKKA
Bruttopalkastasi jäävä osuus, kun
siitä tehdään ennakonpidätys, vähennetään lakisääteiset maksut ja
esimerkiksi ay-maksu. Kulukorvauk-

set eivät sisälly nettopalkkaan.

T

P

TUNTIANSIO
Palkka, joka koostuu tuntipalkastasi ja sinulle maksettavista erilaisista lisistä.

PALKKAUSPERUSTE
Tekijä, johon palkanmaksu perustuu: esimerkiksi tunti-, kuukausitai urakkapalkka, joskus myös tulospalkka.
PÄIVÄRAHA
Korvaa työmatkasta syntyviä lisääntyneitä elantokustannuksia ja on
yleensä verotonta kulukorvausta, mikäli maksettava summa ei ylitä verottajan vuosittain määrittelemää tasoa.

R
RAHAPALKKA
Koostuu kaikista niistä palkkaeristä,
jotka maksetaan sinulle rahana: esimerkiksi tunti- tai kuukausipalkka,
erilaiset lisät ja lomapalkka.
S
SAIRAUSVAKUUTUSMAKSU
Kaksiosainen maksu, joka koostuu
sairausvakuutuksen päiväraha- ja
sairaanhoitomaksusta. Ks. alta. Ensiksi mainittu sisältyy ennakonpidätykseesi, ja sen määrä näkyy palkkalaskelmassasi. Jälkimmäinen lääkekorvauksia ja lääkärinpalkkioita kattava maksu näkyy vain verotuksessasi. Sen suuruus on tänä vuonna
0,68 prosenttia.
SAIRAUSVAKUUTUKSEN
PÄIVÄRAHAMAKSU
Sisältyy ennakonpidätykseesi ja sillä katetaan Kelan maksamaa sairauspäivä-, kuntoutus- tai vanhempainpäivärahaa. Maksu peritään
16–67-vuotiaiden palkasta, mikäli vuositulot ylittävät 14 766 euroa.
Maksun suuruus tänä vuonna on
1,36 prosenttia bruttopalkasta.

PALKKALASKELMAN VÄHIMMÄISTIEDOT
• nimesi ja yhteystietosi sekä henkilötunnuksesi

•palkka ja siitä tehty ennakonpidätys

• työnantajasi nimi ja yhteystiedot sekä y- tai henkilötunnus

• palkanmaksupäivä

• työsuhteen alkamis- ja myös päättymispäivä, jos työsuhteesi on määräaikai-

• palkasta perityt maksut, kuten työntekijän eläkemaksu, työttömyysvakuu-

nen. Jos työsuhteesi on jatkuva, laskelmassa tulee olla merkintä toistaisek-

tusmaksu ja sairausvakuutuksen päivärahamaksu. Viimeksi mainittu sisäl-

si tms.

tyy ennakonpidätykseen.

• palkkausperuste (kuukausi- vai tuntipalkka), noudatettava työehtosopimus
ja työaika

TUNTIPALKKA
Tehtyjen tuntien mukaan maksettava palkka, johon on laskettu yhteen
tehtäväsi vaativuuden mukainen
palkka sekä pätevyytesi ja työsuorituksesi perusteella sinulle maksettava, työehtosopimuksen perusteella määräytyvä henkilökohtainen
palkanosa.
TYÖELÄKEMAKSU
Työeläkkeiden rahoittamiseksi perittävä maksu, jota maksavat sekä
työntekijät että -antajat. Työntekijän osuus vaihtelee iän mukaan: 17–52- sekä 63–67-vuotiaat maksavat tänä 7,15 prosenttia, 53–62-vuotiaat 8,65 prosenttia bruttopalkasta.
TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSU
Peritään kaikilta 17–64-vuotiailta
työntekijöiltä. Maksun suuruus on
tänä vuonna 1,4 prosenttia bruttopalkasta, ja se tilitetään Työttömyysvakuutusrahastolle. Maksulla
rahoitetaan osa ansiosidonnaisesta
työttömyysturvasta, ja osan maksavat työttömyyskassat.

V
VAATIVUUDEN MUKAINEN
PALKKA
Tehtäväsi vaativuustason mukainen
palkka, joka määritellään työehtosopimuksessasi.
VEROTETTAVA TULO
Rahana ja rahanarvoisina etuuksina
saatu ansio, josta maksetaan vero.

TYÖNANTAJAN ON
ILMOITETTAVA SINU
LLE
MAKSAMANSA PA
LKKATIEDOT
KANSALLISEEN TU
LOREKISTERIIN.
ILMOITETTUJA TIET
OJA PÄÄSET
TARKISTAMAAN OS
OITTEESSA
VERO.FI/TULOREK
ISTERI
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KESÄRISTIKKO

Laadinta ja ulkoasu: Heikki Partala

JÄÄTÖN
AVUSTETTU

SORSASUKU
LAPIN
PYHÄ PUHUA
ESITYSKANALLA SUMUISIA SEKAVIA
PAIKKOJA

HANKINTA

VOI
AIKAA

kuulu
kuski

Italia
Saksa
varoen
nenillä

KUORIOSIA

kaa- soti- VAAtunut laista ROJA

säilöviä

Risto
törppöjä

sekasorto

STARTTIKARKKI

lihaaitta
pintavikoja
kuussa

juoksijoita

HURJASTELLA

joulukuun
tyttö

LUUKALA

PIRKANMAATA

pyjamakin
viini

pohjahinta
ihmeauto
saapua

MURREKIRJAILIJA

kortissa
laakeita

HARKITSEVASTI

kysyminen

AUTO

filmi
melko
tuhti

MUUTAMA

kajot
salakavala

PORISTA
MIELEEN

luonnolla
Heikki

korukiviä
ryh-

tyviä

KAPANEN

+T

avattavia

Hälvä
Pentik

Ismail
-baari

TUKEVA
LIIKEMIES
JULIN

ajettavia

huhtityttöjä
luoti

uivia
Markku

SUKSISSA

Kaunisto

ainoastaan
määriä
kavioon

tasaluku

kaunis

NUUTILA
musikaali

LEINO

laula-ja
Lea

TILINKERA

MIEHIÄ

Nimi
Osoite
Lähetä vastauksesi 18.6.2021 mennessä: SÄHKÖLIITTO, Vasama-lehti, PL 747, 33101 Tampere. Oikein vastanneiden kesken arvomme yllätyspalkinnon.
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TYÖTTÖMYYSKASSA

Puhelinpäivystys maanantaina ja keskiviikkona klo 9.00–15.00, perjantaina klo 9.00–12.00, puh. 03 252 0300.
Asiakaspalvelu avoinna arkipäivinä vain ajanvarauksella.
Hakemusten postitusosoite: Sähköalojen työttömyyskassa, PL 774, 33101 TAMPERE
Lisätietoa: www.sahkoliitto.fi/tyottomyyskassa ja ttkassa@sahkoliitto.fi

VÄLIAIKAISMUUTOKSET SAAMASSA
JATKOA SYYSKUUN LOPPUUN
Hallitus esittää eduskunnalle, että työttömyysturvan suojaosaa ja liikkuvuusavustusta koskevia väliaikaismuutoksia jatkettaisiin syyskuun loppuun. Viimeksi ne päätettiin pitää voimassa kesäkuun loppuun.
Työtön työnhakija voisi siis syyskuun loppuun saakka ansaita osa-aika- tai
keikkatyössä 500 euroa bruttona kuukaudessa ilman, että se vaikuttaa ansiopäivärahaan. Lakimuutoksia edeltävä suojaosa on ollut 300 euroa.
Korotettua suojaosaa sovellettaisiin, kun ansiopäivärahan hakujakso alkaa
viimeistään 30. syyskuuta. Myöhemmin alkavissa hakujaksoissa suojaosa palaisi entiselleen 300 euroon.
Myös liikkuvuusavustuksen työmatkaedellytys säilyisi syyskuun loppuun
asti kahdessa tunnissa. Avustusta voi siis saada kokoaikatyöhön yli kahden
tunnin työmatkan perusteella, kun työsuhde alkaa viimeistään 30. syyskuuta.
Katso ajantasaiset tiedot väliaikaismuutoksista: tyj.fi > Lomautukset ja korona
> Koonti väliaikaisista lakimuutoksista

Liikkuvuusavustus korvaa
esimerkiksi muuttokulujasi,
jos vastaanotat työn ja vaihdat
sen takia asuinpaikkaa kauas

Lisätietoa liikkuvuusavustuksesta: sahkoliitto.fi/tyottomyyskassa/liikkuvuus-

nykyisestä asuinpaikastasi.

avustus

ANSIOPÄIVÄRAHAN IKÄRAJAKSI
18 ELOKUUSSA

Sähköalojen
työttömyyskassan tilit ovat
sääntöjen 23 §:n mukaan
nähtävillä kassan
toimistossa Tampereella

Työttömyysturvalain uuden säädöksen

työssäoloehdon ennen ensi vuoden elo-

mukaan työttömyysetuutta ei myönnetä

kuun alkua.

alle 18-vuotiaalle työttömälle työnha-

14.–18.6.2021.

Mikäli haluat tilit
nähtäväksesi, tee
pyyntö etukäteen
sähköpostitse osoitteeseen
ttkassa@sahkoliitto.fi

Vuoden viiveellä nousee myös työt-

kijalle. Säädös tulee voimaan elokuun

tömyysvakuutusmaksuvelvollisuuden

alusta. Aiemmin jo 17-vuotias on voi-

ikäraja. Vuoden 2022 elokuun alus-

nut saada työttömyysetuutta.

ta lähtien vasta 18 vuotta täyttänyt al-

Elokuun alun jälkeenkin 17-vuoti-

kaa maksaa työttömyysvakuutusmak-

as voi saada ansiopäivärahaa siinä ta-

sua. Tämän jälkeen alle 18-vuotiaal-

pauksessa, että hänen oppivelvollisuu-

la ei ole mahdollisuutta kerryttää työs-

tensa on täyttynyt ennen kuin hän täyt-

säoloehtoa.

tää 18 ja hän ehtii kerryttää 26 viikon

2 X MUISTA
ILMOITTAA
Jos työnantajasi maksaa
sinulle lomautuksesi aikana
arkipyhäkorvausta tai loma-ajan
palkkaa, muista ilmoittaa niistä
ansiopäivärahahakemuksessasi.
Lähetä kassaan palkkalaskelma,
josta saamasi korvaus ilmenee.

LUMME
E
V
L
A
P
IN
L
PUHE
SYMYKSIIN
VASTAA KY .6.–31.7.
8
KESÄLLÄ 2 – 11.
MA–PE 10

JOS JOUDUT TYÖTTÖMÄKSI TAI LOMAUTETUKSI
Ilmoittaudu TE-toimistoon työnhaki-

myös postitse osoitteeseen Sähkö-

työssäoloviikolta. Todistukses-

Mikäli sinulla on sivutoimista yritys-

tetaan vähintään 25 prosenttiin an-

jaksi täyttämällä sähköinen ilmoit-

alojen työttömyyskassa, PL 774,

sa pitää näkyä ennakonpidä-

toimintaa, liitä mukaan:

siopäivärahaa maksettaessa.

tautumislomake osoitteessa www.

33101 Tampere.

tyksen alainen tulo sekä sii-

Jäljennös viimeksi vahviste-

hen sisältyvä lomaraha ja kor-

tusta verotuksestasi.

te-palvelut.fi viimeistään ensimmäi-

Voit halutessasi tilata verottajalta muutosverokortin etuutta varten.

senä työttömyyspäivänäsi. Oikeutesi

TARKASTA HAKEMUKSESI

vaus.

työttömyysetuuksiin alkaa aikaisin-

JA SEN LIITTEET

Jäljennös irtisanomis- tai lo-

Mikäli olet ollut ennen työttömyyttä

tehdään silloin verokortin mukaises-

taan ilmoittautumispäivästä lukien.

Jotta hakemusten käsittely olisi

mautusilmoituksesta.

armeijassa tai opiskelemassa:

ti ilman prosentin korottamista.

Opiskelutodistus tai

mahdollisimman nopeaa, täytä haNÄIN HAET

kemuksesi huolellisesti ja muista

ANSIOPÄIVÄRAHAA

tarkistaa se ja liitteet.

Lähetä hakemus ja liitteet työttömyyskassan sähköisessä asiointi-

LIITÄ HAKEMUKSEESI

palvelussa. Löydät sen osoitteesta

SEURAAVAT DOKUMENTIT:

www.sahkoliitto.fi/tyottomyyskassa.

Palkkatodistus vähintään työt-

Voit lähettää hakemuksen ja liitteet

tömyyttä edeltäneeltä 26

Ansiopäivärahan ennakonpidätys

Jäljennös työsopimuksesta.

todistus armeijasta.

Lue lisää:
www.sahkoliitto.fi/tyottomyyskassa,

Mikäli saat eläkettä,

VEROTUS

liitä mukaan myös:

Työttömyyskassa saa verotiedot suo-

Jäljennös

raan verottajalta aina vuoden alus-

eläkepäätöksestä.

sa. Palkkaa varten annetun verokor-

www.tyj.fi

tin ennakonpidätysprosenttia koro-

VA S A M A 4 / 2 0 2 1

17

Selfiessä
Tiina
on
GustafsJAsMME
R
JUTTUSA TTAA
U
T
S
U
T
U
T
ISIIN
E
R
O
TU
ME.
JÄSENIIM

PAPERIN JA
SELLUN PARISSA

Kun ihminen määrittelee
itsensä iloiseksi, helposti
lähestyttäväksi ja muut
huomioon ottavaksi, ei
ole vaikea uskoa, että
suhtautuminen työhönkin on
mutkatonta. Suunta sinne,
mistä töitä löytyy. Sitä voisi
sanoa Tiina Gustafssonin
motoksi.


”EN USKO, ETTÄ
TYÖN PERÄSSÄ
MUUTTAMINEN OLISI
TULEVAISUUDESSAKAAN ONGELMA,
JOS SIIHEN TULISI
TARVETTA.”

TEKSTI: MINNA JÄRVENPÄÄ

Paperi- ja puumassateollisuuden sopimusala on uuden edessä, kun työnantajaliitto Metsäteollisuus ry ilmoitti
viime vuoden lopulla luopuvansa työehtosopimustoiminnasta nykyisten tessien umpeutuessa.
– En ole pahemmin kerennyt seuraamaan tilanteen kehittymistä. Olen kuitenkin aika luottavaisin mielin sen suhteen, että asiat menisivät ihan hyvin.

P

aperi ja sellu pomppaavat tasaisin väliajoin esiin Tiina Gustafssonin poikkeuksellisen monipuolisessa työhistoriassa. Alkupiste on
M-realin Simpeleen tehdas ja Corenson
Varkauden tehdas.
– Olen ensimmäiseltä ammatiltani
paperiprosessinhoitaja. Kerkesin tehdä
alan hommia vähän aikaa Simpeleellä arkkileikkurin ajomiehenä ja Varkaudessa laboranttina. Ura jäi lyhyeksi,
koska niihin aikoihin Suomessa ajettiin
paperikoneita alas, varkautelainen kertaa.
Kahdeksan vuotta sitten hän pääsi
oppisopimuksella Varkauden Stora Ensolle selluprosessinhoitajaksi. Sellua
keitellessä meni neljä ja puoli vuotta.
Tätä nykyä Tiina työskentelee saman
tehtaan vuorohuollossa sähköasentajana ja opiskelee töiden ohella oppisopimuksella automaatioasentajaksi. Tätä
osaamista tarvitaan, koska työvuorossa
on aina yksi sähkö- ja yksi automaatioasentaja, joiden odotetaan pystyvän tekemään ristiin toistensa töitä.
MISSÄ TYÖ, SINNE SUUNTA
Mutkaton suhtautuminen työntekoon
ja paikkakunnanvaihdoksiin on vienyt
Tiinan metallihommiin, kunnossapitoasentajan reissuhommiin ja sittemmin rakennus- ja lumitöihin. Monipuolisesta työhistoriasta voi päätellä, että
hänen periaatteensa on ollut suunnata
sinne, missä töitä on tiedossa.
– En usko, että työn perässä muuttaminen olisi tulevaisuudessakaan ongelma, jos siihen tulisi tarvetta. Varkaudesta on tosin vain 70 kilometriä
synnyinseudulleni, ja siksi täällä tuntuu luontevalta asua. Pidän itse myös
kaupungin koosta ja siitä, että luonto
on lähellä. En ole ihan perillä seudun
työllisyystilanteesta mutta epäilen, ettei avoimia työpaikkoja liiemmin ole.
Suomen paperi- ja puumassateollisuus onkin ollut viimeisten kuukausien
aikana mullistuksessa. Viimeksi huhti18 V A S A M A 4 / 2 0 2 1

kuussa tuli tieto, että Stora Enso sulkee
Veitsiluodon tehtaansa alkusyksystä.
HYVÄ LUOTTAMUSMIES
ON SYY LIITTYÄ LIITTOON
Sähköala oli ollut Tiinan mielessä vaihtoehtona jo peruskouluaikoina. Alan
opintojen aika tuli, kun paperikoneet
pysähtyivät ja vaihtuivat kartonkikoneisiin.
Opiskeluaikanaan Tiina oli Sähkölii-

ton oppilasjäsen. Uudelleen hän liittyi,
kun työkaveri suositteli jäsenyyttä.
– Entinen liittoni ei pitänyt riittävästi meidän sähkö- ja automaatioasentajien puolia. Sähköliiton luottamusmies
Hannu Kantanen huolehti asioistamme niin hyvin, että voisin pelkästään
jo siksi suositella työkavereilleni Sähköliiton jäsenyyttä. Ja nykyinen luottamusmiehemme Eero Sutinen jatkaa samalla linjalla.

SIPERIN HAISULIN
PERÄSSÄ HIRVIMETSÄLLE
Tiina tekee keskeytymätöntä vuorotyötä, ja työvuorot ovat 12-tuntisia. Työalueena on koko Varkauden tehtaan alue,
ja työtehtäviin kuuluvat myös prosessinhoitajan työt kartonkikoneen pituusleikkurilla ja pakkaamossa. Vuorossa on aina yksi sähkö- ja yksi automaatioasentaja.
– Minusta sähköalalla on parasta, että pystyt kouluttautumaan ja kehittymään koko ajan. Tykkään myös siitä,
että saan tehdä töitä käsilläni. Varjopuolena on työn vaarallisuus ja meillä
myös se, että joutuu työskentelemään
paljon yksin.
Tiinalla on lyömätön keino palautua
pitkistä työvuoroista ja vuorotyöstä.
– Se onnistuu ihan sillä, kun leikin
kaksivuotiaan Erkka-poikani kanssa
leikkiautoilla ja -traktoreilla. Suurta
luksusta on, kun saa vain makoilla sohvalla ja katsoa rauhassa televisiota.
Aivan kaikki vapaa-aika ei kuitenkaan kulu kotosalla lapsen kanssa touhuillessa. Syksyisin kutsuu hirvenmetsästys, jossa saalista enemmän kiinnostaa metsässä liikkuminen ja oman koiran työskentelyn seuraaminen.
– Minulla on jämtlanninpystykorva
Siperin Haisuli, jonka kanssa käyn hirvenhaukkukokeissa kisailemassa. Metsästyskortin hankin vuonna 2007 ja yhden hirven olen jopa saanut ammuttuakin. En kuulu hirviseuraan vaan käyn
metsällä vieraana. Silloin ei ole osuutta lihoihin, mutta saan isältäni hirvenlihaa. Bravuurini on oikein murea kermassa haudutettu hirvipaisti. 

KURSSIT
LUOTTAMUSMIESTEN PERUSKURSSI
27.9–1.10.2021 Kiljavan opisto, Nurmijärvi
KURSSIN KOHDERYHMÄ

LUOTTAMUSMIESTEN JATKOKURSSI
1. osa 27.9.–1.10.2021 • 2. osa 1.–5.11.2021
Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Kurssi on tarkoitettu uusille luottamusmiehille, varaluottamusmiehille, teollisuuden yhdys-

KURSSIN KOHDERYHMÄ

henkilöille sekä ammattiosastojen puheenjohtajille. Kurssi soveltuu peruskoulutukseksi kai-

Luottamusmiesten peruskurssin käyneet tai muutoin perustiedot luottamusmiestoiminnas-

kille, joita kiinnostaa työnantajien ja työntekijöiden yhteistoiminnan ja edunvalvonnan ke-

ta hankkineet luottamusmiehet, varaluottamusmiehet, teollisuuden yhdyshenkilöt, ammatti-

hittäminen.

osastojen puheenjohtajat tai työpaikka- ja/tai ammattiyhdistystoiminnasta kiinnostuneet.

KURSSIN TAVOITE

KURSSIN TAVOITE

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

Laajentaa ja syventää luottamusmiehen toimintaa sekä työelämää ja sen pelisääntöjä kos-

tamusmiehen tehtäväkokonaisuuden ymmärtäminen sekä oikeuksien tiedostaminen. mikä

kevia taitoja. Antaa valmiuksia kehittää työyhteisöä, ammattiyhdistysliikettä ja yhteiskuntaa

auttaa selviytymään työpaikan ongelmatilanteissa.

sekä luottamusmiehen asemaa näissä ympäristöissä.

AVAINSISÄLTÖJÄ OVAT

AVAINSISÄLTÖJÄ OVAT

• luottamusmiehen perustehtävät ja verkostot

• kokemukset luottamusmiestoiminnasta

• luottamusmieheksi kehittyminen

• työsopimuslain keskeiset pykälät

• luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet

• yhteistoimintalain keskeiset pykälät

• työoikeuden perusteet

• työehtosopimuksen säädökset

• työehtosopimuksen tulkinta ja liiton apu

• luottamusmiehen vaikuttaminen, esiintyminen ja viestintä

• yhteistoimintamenettely

• neuvottelutaitoja

• neuvottelutoiminnan perusteet

• luottamusmiehen työsuojeluyhteistoiminta

• luottamusmiehen ja jäsenistön luottamus

• luottamusmies työyhteisön kehittäjänä

• ammattiyhdistysliikkeen merkitys ja tulevaisuus

• luottamusmiehen arvostus ja merkitys

Työnantaja maksaa palkan/ansionmenetyskorvauksen (työehtosopimuksen mukaan) kurssin
ajalta sekä ateriakorvauksen opistolle, tai liitto maksaa kurssilaiselle opintostipendin. Liitto
maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus, opetus ja jaettava materiaali sekä matkaku-

• yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja ammattiyhdistystoiminnan kehittäminen
• oppimistehtävä
• omien taitojen arviointi ja jatko-opinnot

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

Työnantaja maksaa palkan/ansionmenetyskorvauksen (työehtosopimuksen mukaan) kurssin

tettäessä vain auton kuljettajalle 0,23 €/km.

ajalta sekä ateriakorvauksen opistolle, tai liitto maksaa kurssilaiselle opintostipendin. Liitto

Tarvittaessa voit majoittua jo sunnuntaista alkaen, siitä sinun tulee ilmoittaa etukäteen Kiljavan opistolle.

maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus, opetus ja jaettava materiaali sekä matkakulut, vain mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa käytettäessä vain auton kuljettajalle 0,23 €/km.

Kurssihakemuslomake löytyy Sähköliiton kotisivuilta, kohdasta ”lomakkeet”. Lähetä hakemuslomake osoitteella: Sähköliitto, PL 747, 33101 Tampere tai tarja.toppari@sahkoliitto.fi.

Tarvittaessa voit majoittua jo sunnuntaista alkaen, siitä sinun tulee ilmoittaa etukäteen Kiljavan opistolle. Sähköliitto maksaa majoituksesi.
Kurssihakemuslomake löytyy Sähköliiton kotisivuilta, kohdasta ”lomakkeet”. Lähetä hakemuslomake osoitteella: Sähköliitto, PL 747, 33101 Tampere tai tarja.toppari@sahkoliitto.fi.

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

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN KÄRKIMIESKURSSI
4.9.2021
Sokos Hotel Vantaa, Vantaa
Hakuaika päättyy 20.8.2021

Ilmoittaudu mukaan kurssille hakuaikaa noudattaen tarja.toppari@sahkoliitto.fi
tai 050 409 8469.

TEOLLISUUS- JA ERITYISALOJEN
AJANKOHTAISPÄIVÄT
4.–5.9.2021, Scandic Aulanko, Hämeenlinna

Koulutus on tarkoitettu kaikille teollisuuden- ja erityisalojen sopimusalajäsenille (sopimusalat 011 – 023).
KURSSIN TEEMOINA OVAT
• työmarkkinoiden murros, neuvottelutoiminnan tulevaisuus
• Sähköliiton teollisuuden sopimusalojen nykytila ja tulevaisuus
• sopimusalakohtaiset erityiskysymykset
• muut ajankohtaisasiat
Koulutus räätälöidään osallistujien sopimusalojen mukaisesti. Kouluttajina toimivat liiton
asiantuntijat. Tervetuloa keskustelemaan sopimusalasi muutoksista ja oppimaan uutta!
Ilmoittaudu mukaan viimeistään 20.8. mennessä tarja.toppari@sahkoliitto.fi tai 050 409

Sähköliitto maksaa kurssin aikana ohjelmaan merkityt ruokailut sekä matkakulut,
mikäli niitä syntyy. Matkakulut korvataan julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai
oman auton käytöstä 0,23 €/km.

8469. Sähköliitto maksaa kurssin aikana majoituksen, ohjelmaan merkityt ruokailut sekä
matkakulut, mikäli niitä syntyy. Matkakulut korvataan julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai oman auton käytöstä 0,23 €/km.

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

Seuraava Vasama ilmestyy 19.8. Siihen tarkoitetut osastojen ilmoitukset pyydämme toimittamaan maanantaihin
9.8.2021 kello 15 mennessä. Tällä välin päivitämme saapuneita ilmoituksia liiton kotisivuille:
www.sahkoliitto.fi > Tietoa meistä > Ammattiosasto > Osastot toimivat

LÄHETÄ OSASTOILMOITUS NETTILOMAKKEELLA!
Osastoaktiivit huomio! Osastot toimivat -ilmoituksia pääsee lähettämään
sähköisellä lomakkeella. Löydät lomakkeen osoitteesta
www.sahkoliitto.fi/ammattiosastot/ilmoita-tapahtumasta.
Valitse ensin lomakkeen alasvetovalikosta oma osastosi, kirjoita sitten ilmoituksesi teksti ja jätä vielä yhteystietosi niille varattuihin kenttiin. Paina lopuksi Lähetä-painiketta. Saat kuittauksen osastoilmoituksen lähettämisestä.
Päivitämme saapuneet ilmoitukset nettisivujemme Osastot toimivat
-osioon ja julkaisemme ne Vasama-lehdessä. Osastoilmoitukset ovat nettisivuilla osoitteessa www.sahkoliitto.fi/ammattiosastot/osastot-toimivat

024 VARKAUDEN
SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄIN
AMMATTIOSASTO RY
Osaston joukkue osallistuu Next
Step -katusählyturnaukseen pe–la
2.–3.7. Lauantai-illaksi on varattu sauna Kahdesta Ruususta, jossa myös ruoka tarjolla. Saunan osallistumismaksu 10 €. Mikäli haluat osallistua pelaajana tai vain saunoa, lisätietoja ja ilmoittautumiset 18.6. mennessä petterimurtomaki@gmail.com tai puh. 044 245
3012 (koti).
Osasto on varannut 30 kpl VIPlippuja Sampea ja Samppanjaa -tapahtumaan la 7.8. Omavastuu 25
€. Sitovat ilmoittautumiset 18.6.
mennessä petterimurtomaki@gmail.
com tai puh. 044 245 3012 (koti)
Huom! toimi nopeasti, koska lippuja on rajallinen määrä.
025 LOVIISAN
SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄIN
AMMATTIOSASTO RY
Kevätkokous Ravintola Localessa Loviisassa to 27.5.2021 klo 17.
Tervetuloa! – Hallitus
039 TIETOLIIKENNE- JA
INFORMAATIOTEKNIIKKA OS. 039
Sääntömääräinen kevätkokous ma
31.5.2021 klo 18 Kiitoradantie 6,
rak. 21, 2. krs, 01530 Vantaa. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Tervetuloa! – Hallitus
043 PORVOON
SÄHKÖTYÖNTEKIJÄT RY
Tulevat kokoukset torstaisin vuonna
2021: 19.8., 16.9., 14.10. ja syyskokous 25.11. Kokoukset tietenkin
kokoontumisrajoitusten määräysten
mukaan. Ilmoitukset muutoksista
julkaistaan täällä. Tervetuloa!
057 ETELÄ-POHJANMAAN
SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄIN
OSASTO RY
Sähköliiton Volttipäivät pidetään
Helsingissä perjantaista sunnuntaihin 30.7–1.8. Osasto 057 maksaa jäsenilleen + aveceille matkat
(juna/bussi), majoituksen (Volttipäivien sivuilta voit katsoa hotellit), iltajuhlan ja muut Volttipäivien tapahtumiin osallistumiset kuitteja
vastaan. Tarkemmat tiedot ja Volttipäivien ohjelman löydät tapahtuman omilta nettisivuilta www.volttipaivat.fi
060 MIKKELIN SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT RY
Osaston kuukausikokous järjestetään pe 4.6. klo 18 Hotelli Scandicissa, Mikonkatu 9. Tervetuloa!
– Hallitus.
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065 IISALMEN SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT RY
Sääntömääräinen kevätkokous ravintola Peltohovissa Kiuruvedellä pe
10.6.2021 klo 18. Aloitetaan ruokailulla. Ilmoita tulostasi puh. 040
411 7100. Tervetuloa!
073 KURIKAN SÄHKÖALOJEN
OSASTO RY
Volttipäivät järjestetään 30.7.–1.8.
Helsingissä. Osastomme maksaa
osallistuville jäsenille yöpymiset hotellissa, matkat julkisilla liikennevälineillä ja illalliskortin takautuvasti kuitteja vastaan. Kuitit talteen ja
syyskokouksessa rahastonhoitajalle! – Hallitus
120 VANHANKAUPUNGIN
SÄHKÖMIEHET RY
Kevätkokous pe 11.6.2021 klo
15.30 Pihvipaikka 54:ssä (ent. Serafiina), Riihimäentie 3620, 12100
Oitti. Aloitamme ruokailulla. Tervetuloa!
136 HÄMEEN SÄHKÖMIEHET RY
Kevätkokous ke 9.6.2021 klo
18 Ravintola Leskirouva, Akaa.
Esillä kevätkokousasiat.

26. AY-GOLF 2021
31.7.2021 Aurinko Golf, Naantali

26. AY-GOLF MESTARUUSKILPAILU pelataan Naantalissa heinäkuun
lopussa. Kilpailu on avoin kaikille ammattiliittojen jäsenille. Kilpailusta
löytyy sarjat miehille, naisille ja joukkueille. Kilpailu pelataan la 31.7.
ja halukkaille mahdollisuus edulliseen harjoituskierrokseen pe 30.7.
Kilpailun hinta 60 €/25 € (Aurinko Golf jäsenet). Hinta sisältää pelit,
tulospalvelun ja ruokailun. Perjantain harjoituskierroksen hinta 35 €.
Ay-golfin yhteydessä voidaan pelata myös ammattiliittokohtaisia kil
pailuja, jolloin yhdellä pelaamisella voi osallistua kahteen kilpailuun.
Lisätiedot: Jarno Blomster, puh. 044-5374765; jarno.blomster@tul.fi

SÄHKÖLIITON KURSSIT 2021
SYYSKUU
SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN
KÄRKIMIESKURSSI
4.9.2021, Sokos Hotel Vantaa, Vantaa
hakuaika päättyy 20.8.2021
TEOLLISUUS- JA ERITYISALOJEN
AJANKOHTAISPÄIVÄT
4.–5.9.2021, Scandic Aulanko, Hämeenlinna
hakuaika päättyy 20.8.2021
ENERGIA-, ICT- JA VERKOSTOALAN
TYÖEHTOSOPIMUSKURSSI
11.–12.9.2021, Sokos Hotel Torni, Tampere
hakuaika päättyy 27.8.2021
SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN
TES-KURSSI
Työehtosopimus tutuksi
10.–11.9.2021, Scandic Tampere Koskipuisto,
Tampere
hakuaika päättyy 27.8.2021
AMMATTIOSASTOT YHDESSÄ
25.–26.9.2021, Scandic Simonkenttä, Helsinki
hakuaika päättyy 10.9.2021
TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT
25.9.2021, Scandic Tampere Koskipuisto, Tampere
hakuaika päättyy 10.9.2021

LUOTTAMUSMIESTEN PERUSKURSSI
27.9.–1.10.2021, Kiljavan opisto, Nurmijärvi

TYÖSUOJELUPÄIVÄT
29.–30.10.2021, Scandic Aulanko, Hämeenlinna
hakuaika päättyy 15.10.2021

LUOTTAMUSMIESTEN JATKOKURSSI
1. osa 27.9.–1.10.2021 ja
2. osa 1.–5.11.2021, Kiljavan Opisto, Nurmijärvi

LOKAKUU

VALTAKUNNALLINEN NUORISOTAPAHTUMA
30.–31.10.2021, Sokos Hotel Flamingo, Vantaa
hakuaika päättyy 15.10.2021
SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN
TES-KURSSI
Urakkatöiden laskeminen
6.–7.11.2021, Scandic Tampere Koskipuisto,
Tampere
hakuaika päättyy 22.10.2021

TYÖSUOJELUPÄIVÄT
1.–2.10.2021, Sokos Hotel Eden, Oulu
hakuaika päättyy 17.9.2021
SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN
TES-KURSSI
Urakkamääräykset
2.–3.10.2021, Scandic Tampere Koskipuisto,
Tampere
hakuaika päättyy 17.9.2021

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

ASPA-KOULUTUS
9.10.2021, Sokos Hotel Vantaa, Vantaa
hakuaika päättyy 24.9.2021
NUORILLE TARKOITETTU SÄHKÖISTYSJA SÄHKÖASENNUSALAN URAKKALASKENTAKURSSI
9.–10.10.2021, Sokos Hotel Vantaa, Vantaa
hakuaika päättyy 24.9.2021

tyotori.sahkoliitto.fi auttaa työnhaussa
Lähes 500 sähköalan työpaikkaa avoinna
Sähköliiton jäsenille räätälöity työnhakusivusto tyotori.sahkoliitto.fi on jo aktiivisessa käytössä. Sähköliiton
ja Duunitorin yhteistyöstä
syntynyt sivusto kertoo heti,
että sähköammattilaisille on
kysyntää. Avoimia paikkoja
on haussa lähes 500.

Näpyttele tietokoneesi tai kännyk-

eri suodatusvalintojen kautta, esi-

käsi näytölle osoite tyotori.sahko-

merkiksi paikkakunnan tai am-

suton ja helppokäyttöinen palve-

Sähköliiton jäsenlehden Vasaman

liitto.fi ja saat ruudullesi kaikki

mattinimikkeen perusteella.

lu, jota voivat käyttää myös työssä

kautta 10 kertaa vuodessa.

sähköalan avoimet työpaikat Suo-

Työtori on kaikille avoin, mak-

taa tositekijät kattavammin vain

olevat. Työtorin kautta tieto avoi-

Parhaan tuloksen hyvää am-

messa. Sähköliitolle räätälöity ja

HAKUVAHTI

mista sähköalan paikoista välittyy

mattilaista etsivä työnantaja voi

kaikille avoin helppokäyttöinen

SEURAA PUOLESTASI

nopeasti ja tehokkaasti.

saada ilmoittamalla sekä sähköi-

työnhakupalvelu avautui vuosi sit-

Työtorin palvelu valikoi Duunitorin

ten. Palvelun toteuttaa Duunitori.

työpaikkatarjonnasta sähköalan

tekijät ja työnantajat entistä vai-

massa. Työpaikkailmoitukset jul-

Avoimet työpaikat -näkymä lis-

Työtori yhdistää sähköalan työn-

sellä työnhakusivustolla että Vasa-

avoimet työpaikat. Voit myös ti-

vattomammin. Ilmoittaminen Työ-

kaistaan lehdessä puoleen hin-

taa työnhakijalle kaikki palvelus-

lata itsellesi hakuvahdin, joka lä-

torilla on myös työnantajalle mak-

taan. n

sa avoinna olevat sähköalojen työ-

hettää haluamasi työpaikat tarjol-

sutonta. Sähköalan ammattilai-

paikat. Hakija voi rajata hakuaan

le sähköpostiisi.

sia etsivä työn tarjoaja voi saavut-
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ELLEDNINGEN

STORMVARNING PÅ ARBETSMARKNADSHIMLEN
S

ommaren och semesterperioden är här. Vi ser med tillförsikt emot en avtagande coronaepidemi och en återgång till normalare
tider. Antal smittade minskar tyvärr
långsammare än för en tid sedan.
Det gäller för oss alla att hålla ut ett
tag till, så att den positiva trenden
inte avstannar. De fortsatta vaccineringarna ger hopp om ett bättre läge
ännu under sommaren.
Den 13 juni är det kommunalval i
Finland då alla kommunfullmäktige
väljs för följande fyraårsperiod. När
detta nummer av Vasama utkommer
har förhandsröstningen redan inletts
och fortsätter till den 8 juni. Jag
hoppas att alla Elektrikerförbundets
medlemmar utnyttjar sin rösträtt för
att påverka utvecklingen i sina hemkommuner. Samtidigt vill jag önska framgång för de många elektrikerförbundsmedlemmar som själva
ställer upp som kandidater i kommunalvalet.

Förberedelserna pågår inför höstens
prövningar på arbetsmarknadsfältet.
Förhandlingarna om kollektivavtalen för skogsindustrin och teknologi-

industrin får ny skepnad på initiativ
av arbetsgivarförbunden och företagen. Redan i fjol meddelade Skogsindustrin rf att de upphör att förhandla om rikstäckande kollektivavtal med fackförbunden. I praktiken
gjorde Teknologiindustrin rf detsamma i våras. Visserligen lämnades en
mycket liten bakväg öppen för ett
rikstäckande kollektivavtal.
Det innebär att rikstäckande kollektivavtal inom de två stora exportindustrierna i praktiken är historia. Samtidigt går avtalens bindande verkan förlorad. I stora företag
kan kollektivavtal säkert förhandlas fram mellan fackförbunden och
företagen. I mindre företag är förhandlingskunnandet begränsat och
fackförbunden påverkas här av resursbrist. Ett kapitel för sig är oorganiserade företag som tidigare omfattats av allmänt bindande kollektivavtal. Förpliktande kollektivavtal
finns inte när den allmänt bindande
verkan försvinner. I praktiken är det
företaget, dvs. arbetsgivaren som
dikterar arbetsvillkoren.
I sin ekonomiska vishet är den
politiska högern entusiastisk över
förändringen; Finlands konkurrenskraft stärks, arbetstillfällena ökar

och framöver ”går det bättre” för arbetstagarna. Arbetsvillkoren kan
”genuint” förhandlas fram lokalt.
Samtidigt vädjar man till exempel till den svenska modellen. Om
svenskarna klarar sig med den här
modellen, varför skulle inte vi också göra det?

Faktum är att vi inte vill ha den
svenska modellen. I Sverige är kollektivavtalens täckning lika stor som
hos oss, även om de inte är allmänt
bindande. Företagens organiseringsnivå är jämförelsevis hög i Sverige. Kollektivavtal som förhandlats
fram av arbetsgivar- och arbetstagarförbunden tas till oorganiserade företag med s.k. hängavtal på initiativ
av fackförbunden. Det betyder att
nivån på kollektivavtalens täckning
blir väldigt hög.
Dessutom får arbetstagarna ett
bättre skydd i den svenska lagstiftningen när den allmänt bindande
verkan saknas. Modellen skulle alltså inte medföra några större förändringar för oss jämfört med dagens
system. De centrala exportbranscherna vill inte införa modellen hos

oss, frågan gäller något helt annat.
Det betyder ensidig diktering av arbetsvillkoren. Det är helt onödigt att
hoppas på en lagstiftning som tryggar och förbättrar arbetstagarnas
rättigheter enligt svensk modell.
I Finland har fackförbundens
struktur i hög grad baserat sig på
att vår huvudprodukt är ett rikstäckande kollektivavtal som förhandlats
fram centralt. Vår beredskap att förhandla om ett hängavtal med hundratals, eller upp till tusentals företag är inte det bästa möjliga just
nu. Således behöver vi snabba förändringar i utvecklandet av vår egen
verksamhet när vår verksamhetsmiljö förändras.

Elektrikerförbundets förhandlingspartner bland arbetsgivarförbunden
inom de huvudsakliga avtalsbranscherna har meddelat att de tillsvidare förhandlar om rikstäckande kollektivavtal. Kollektivavtalen löper
ut i slutet av mars nästa år, och förhandlingarna torde inledas efter årsskiftet.
Förhandingarna kommer inte att
vara lätta. Många förslag och ut-

vecklingspunkter som gäller lokala avtal kommer att läggas på bordet. Samtidigt överskuggas förhandlingarna av hotet om att de rikstäckande kollektivavtalen löper ut. Förhandlingskonstellationen kommer
igen att vara annorlunda.
Elektrikerförbundet har bra samtalskontakt med arbetsgivarförbunden, och jag tror starkt på att vi genom rikstäckande kollektivavtal skapar stabilitet och välstånd för både
företag och arbetstagare.
Faktum kvarstår dock att den finländska arbetsmarknadsverksamheten redan nu har genomgått den
största förändringen på flera decennier, och förändringen kommer
att fortsätta. Hösten kommer att ge
oss en antydan om vart vi är på väg.
Fackförbundens enhetlighet och inbördes samarbete kommer att spela en central roll när vi söker lösningar i den förändrade arbetsmarknadsmiljön.
Jag önskar alla medlemmar i
Elektrikerförbundet en trygg och
frisk sommar fylld med sol och glädje!
SAULI VÄNTTI
ordförande

VOLTTiiViSA
VOLTT
1. Montako kesämökkiä Tilastokeskuksen mukaan oli Suomessa vuonna 2019?
a) 511 900 b) 380 334 c) 290 501
2. Suomen mantereen eteläisin piste on Hangon Tulliniemessä ja pohjoisin
Nuorgamissa. Kuinka pitkä niiden välimatka on?
a) noin 920 kilometriä b) noin 1440 kilometriä c) noin 1640 kilometriä
3. Langinkoski on hieno ja suosittu turistinähtävyys. Missä se sijaitsee?
a) Kuusamossa b) Kemissä c) Kotkassa

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.
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4. Montako matkailuautoa Traficomin mukaan ensirekisteröitiin Suomessa
vuonna 2020?
a) 950 b) 1725 c) 3025
5. Suosituinta matkailuautomerkkiä ensirekisteröitiin 355 kappaletta vuonna
2020. Mikä oli tämä merkki?
a) Capron b) Detleffs c) Weinsberg
6. Lootholman leirintäalue sijaitsee
a) Nauvossa b) Raaseporissa c) Kustavissa
7. Kuka ohjasi yhdysvaltalaisen elokuvan Kesäleski (1955)?
a) Billy Wilder b) Fred Zinneman c) George Cukor
8. Mihin kaupunkiin sijoittuvat tapahtumat elokuvassa Pitkä kuuma kesä (1999)?
a) Tampere b) Joensuu c) Oulu
9. Mikä on Suvivirren numero virsikirjassa?
a) 201 b) 351 c) 571
10. Mikä on Suomen lämpöennätys?
a) 37,2 °C b) 39,7 °C c) 40,1 °C
1. a) 511 900 • 2. b) noin 1440 kilometriä • 3. c) Kotkassa • 4. b) 1725
5. a) Capron • 6. c) Kustavissa • 7. a) Billy Wilder • 8. b) Joensuu • 9. c) 571
10. a) 37,2 °C (Liperi Joensuun lentoasema 29.7.2010.)

Käyntiosoite: Aleksanterinkatu 15, 33100 Tampere
Toimisto on avoinna arkisin kello 9.00–15.00.

KESÄN PARAS PYSÄHDYS
Tarjoamme kesän kunniaksi
liitto- ja järjestökumppaneillemme
korotetun polttoaine-edun 24.6.–15.8,
nyt peräti 2,5 snt/litra.

Maista myös uudistunut
annosruokalistamme
ja herkullinen burger!

D

UT

H E LP OS TI

KESÄALENNU
S
JÄ

LL

A

Suuntaa siis kesäreissulla
Teboilille ja hyödynnä edut!

E

Saat tämän ja muut loistavat
edut kätevästi jäsenkortillasi.

S E N KO R T I

Pohjois-Euroopan
suurin
jalkinevalmistaja
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Kuva: Hanna Leppänen / Tampereen kaupunki

A IT
ST AL
UI A
M AV 6.
N T 13.
KU

– Kuntavaaleissa äänestämällä voi vaikuttaa kunnan palvelujen sisältöihin ja tehtäviin valintoihin, pormestari Lauri Lyly kannustaa sähköliittolaisia vaaliuurnille.

Kunta on tavallisten
ihmisten paras henkivakuutus
– Kunta on tavallisten ihmisten
paras ”henkivakuutus”
palveluineen, väittää
Tampereen kaupungin
pormestari, Sähköliiton
kunniapuheenjohtaja Lauri
Lyly.


TEKSTI: RIITTA KALLIO

S

ähköliiton entinen puheenjohtaja Lauri Lyly, 68, on toista kertaa
Tampereella SDP:n ehdokkaana
kaupunginvaltuustoon ja jatkokaudelle
pormestariksi. Edellisissä kuntavaaleissa keväällä 2017 Lyly sai komean äänisaaliin. Aiemmin, 1980-luvulla hän on
kuulunut Loviisan kaupunginvaltuustoon ja -hallitukseen ja ollut silloin ehdolla myös eduskuntavaaleissa ja presidentin valitsijamiesvaaleissa.
– Pormestarina toimin nyt kaupunginhallituksen puheenjohtajana ja kaupunginvaltuutettuna sekä lisäksi hoidan
kaupunginjohtajan tehtävät ilman KH:n
esittelyvastuuta. Hyvin mielenkiintoinen johtamistehtävä siis kehittyvässä
kasvukaupungissa. Saan olla vaikuttamassa Tampereen kehitykseen ja työskennellä huippuammattilaisten kanssa,
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Lyly tiivistää tämänhetkisen toimenkuvansa.
Neljän vuoden takaisissa kuntavaaleissa hiljattain SAK:n puheenjohtajakautensa päättänyt Lauri Lyly yllätti vaalisuosiollaan. Tavallaan kunnallispolitiikan ulkopuolelta tullut ehdokas nousi tamperelaisäänestäjien suosikiksi. Oma puolueosasto ja kunnallisjärjestö pyysivät Lylyn ehdokkaaksi, mutta
tuskinpa monikaan arvasi, millaiseksi
ääniharavaksi mies osoittautuisi.
MIHIN KUNNAN RESURSSIT
KÄYTETÄÄN?
– Kunta on tärkein toimija muun muassa lähipalvelujen antajana, varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestäjänä,
kaavoituksen ja infran tekijänä. Kunta
antaa elämiseen liittyvät tärkeät palvelut ja luo ihmisille asumisympäristön.
Tampere myös toimii isona työnantajana, Lauri Lyly summailee kaupungin
laajaa tehtäväkenttää.
Hänen mielestään kunnan tärkeimpänä tehtävänä on tuottaa turvaa ja palveluja, joita asukkaat, yritykset ja kolmas
sektori tarvitsevat.
– Sähköliittolaisten, kuten muidenkin kuntalaisten, on erittäin tärkeää vaikuttaa kunnan palvelujen sisältöihin ja
tehtäviin valintoihin, esimerkiksi mihin
kunnan rahat ja resurssit käytetään sekä
miten ne rahoitetaan.

Lylyn Tampere on vetovoimainen
kaupunki, joka kasvaa 3000 uudella
asukkaalla vuosittain.
– Olemme panostaneet muun muassa ratikkaan, kouluihin ja päiväkoteihin sekä vetovoimatekijöihin. Olemme
huolehtineet ikäihmisten palveluista ja
pitäneet esimerkiksi koulutuksessa ryhmäkoot ennallaan. Olemme laittaneet
talouden tasapainoon. Tasapainoinen
talous varmistaa palvelujen tuottamisen ja investointien tekemisen. Kuntien osalta se pitää varmistaa myös soten
siirron ja hyvinvointialueiden synnyn
jälkeenkin.
KUNTA ON MYÖS KASVATUSJA ELINVOIMAORGANISAATIO
– Työllisyyden kuntakokeilun myötä työllisyyspalvelut siirtynevät jatkossa kunnille. Nämä tekevät kunnista yhä
enemmän kasvatus- ja elinvoimaorganisaation. Tähän muutokseen pitää panostaa. Työllisyydestä on huolehdittava, Lauri Lyly painottaa.
Hän tähdentää myös, että lapsille pitää varmistaa kunnolliset oppimisympäristöt ja ikäihmisille palvelut.
– Myös kaupungin saavutettavuutta on parannettava entisestään. Taloudesta on pidettävä huolta, jotta voimme
tuottaa nämä palvelut ja tehdä kaupunkia kehittäviä investointeja.
Lyly arvioi, että tällä hetkellä kunnilla

on sopivasti tehtäviä.
– Enemmänkin on kyse siitä, miten
niitä voitaisiin joustavoittaa ja miten
kuntien tehtäviin saadaan riittävtät valtionosuudet ja verotulot. Hyvä, että työllisyysasiat ovat tulossa kuntiin. Se antaa
työkaluja työllisyyden hoitoon.
KESÄN KORONAVAALIT
Lauri Lyly tunnustaa, että koronapandemia on vaikuttanut merkittävästi hänen
ja koko Tampereen tekemisiin. Etätyörajoitukset ovat tiukimmillaan tarkoittaneet sitä, että pormestari on työskennellyt liki yksin isolla kaupungintalolla. Tänä keväänä lähitöihin on päässyt
noin 50–70 kaupungin toimihenkilöä.
Normaalisti kaupungintalolla työskentelisi yli 500 henkeä.
– Viimeisen vuoden aikana kunnat
ovat hoitaneet käytännön koronan torjuntatyön. Pormestarin työpanoksesta
se on myös vienyt ison osan, Lyly toteaa.
Hän arvioi, että koronatilanne vaikuttaa todennäköisesti tulevien kuntavaalien äänestysprosenttiin.
– Vaalityö muuttuu kokonaan, koska
ihmisten kontaktoiminen tehdään pääosin ilman henkilökohtaisia kohtaamisia. Yritetään näkyä sosiaalisessa mediassa eri tavoin perinteistä vaalityötä unohtamatta. Pormestariehdokkaana
olen esillä myös eri tahojen järjestämissä pormestaripaneeleissa. 

