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SAULI VÄNTTI, puheenjohtaja | ordförande

SÄHKÖLIITON tes-neuvottelukier-
ros alkaa olla takana. Neuvottelimme 
valtakunnalliset työehtosopimukset 
metsäteollisuutta lukuun ottamatta 
kaikille muille aloille. Oikeutta neu-
votella valtakunnallisia sopimuksia 
kyseenalaistettiin, mutta sopiminen 
selviytyi voittajaksi.

Teollisuuden päänavaus kahden 
prosentin palkankorotuksineen vai-
kutti viime syksynä kohtuulliselta. 
Ostovoima olisi jopa hitusen kasva-
nut. Loppusyksystä kaikki muuttui: 
Venäjä valmistautui jo sotaan ja nosti 
Eurooppaan toimittamansa kaasun 
hintaa keinotekoisesti rajoittamalla 
kaasupörssin kautta myytävää mää-
rää. Energian hinnat nousivat. Inflaa-
tio kiihtyi ja on kasvanut koko alku-
vuoden Venäjän käynnistettyä hyök-
käyksensä Ukrainaan. 

Monet Keski-Euroopan maat teki-
vät rauhan ja kehityksen aikana lyhyt-
näköisiä päätöksiä energiapolitiikas-
saan ja nojautuivat liikaa venäläiseen 
maakaasuun. Se on nyt riippakivi. 
Toisaalta myös Venäjä on riippuvai-

nen energian myynnistä saamistaan 
tuloista, joten se ei hevillä sulje kaasu-
hanoja.

OLKILUOTO 3 OLISI 
TARVINNUT KAVERIN
Suomen kannalta on onnetonta, että 
Pyhäjoen Hanhikivelle suunniteltu 
Fennovoiman ydinvoimalahanke meni 
pieleen jo vuonna 2012, kun yhtiöstä 
34 prosenttia omistanut saksalainen 
energiakonserni ja laitostoimittaja 
E.ON vetäytyi. Saksalaiset säikähti-
vät Japanin Fukushimassa edellisenä 
vuonna tapahtunutta ydinonnetto-
muutta. Tämän jälkeen hankkeessa 
on tehty pelkkiä huonoja ratkaisuja 
lukuun ottamatta viimeisintä, jolla lai-
tetoimitussopimus venäläisen Rosato-
min kanssa irtisanottiin. 

Suomi olisi tarvinnut kipeästi 
uuden ydinvoimalan pahasti myö-
hässä olevan Olkiluodon kolmosreak-
torin lisäksi. Fortum haki aikoinaan 
lupaa uuden ydinvoimayksikön raken-
tamiseksi samanaikaisesti Fennovoi-
man kanssa, mutta lupaa ei Suomen 

päättäjiltä tullut. Heikko ja lyhytnä-
köinen päätös tämäkin.

UUSI RUTISTUS 
KESÄLOMIEN JÄLKEEN
Kun korkeaan inflaatioon lisätään halu 
murtaa ammattiliittojen asema tes-
osapuolena ja viedä neuvottelut yri-
tystasolle, onkin työmarkkinakeitos 
valmiina ja työntekijän ostovoima vaa-
rassa. 

Työnantajapuoli on viime vuosina 
onnistunut tavoitteissaan vahvan 
koordinaationsa takia. Työntekijöille 
on jäänyt torjuntavoittoja ja yleistä lin-
jaa kasvun vuosista huolimatta. 

Työehtosopimukset ovat eriyty-
neet kestoltaan. Jo nyt työrauhauhkien 
sävyttämiä alakohtaisia neuvotteluja 
käydään lähes koko ajan, eikä kukaan 
oikein tiedä, kuka määrittelee kustan-
nustason. 

Pääosin valtakunnalliset sopimuk-
set ovat vuoden mittaisia ja sisältävät 
optiovuoden. Kesälomien jälkeen työ-
markkinoilla alkaa siis seuraava rutis-
tus. Ammattiliittojen tulee nyt löy-

tää yhteinen palkkapoliittinen linja. 
Työntekijä on oman osansa tehnyt ja 
vastuunsa kantanut Suomen pärjää-
misestä. On hänen vuoronsa saada 
osansa.

Suomen 39. eduskuntavaalit  järjes-
tetään sunnuntaina 2. huhtikuuta 
2023. Gallupsuosikki Kokoomus vai-
kuttaa olevan varma voitostaan, ja 
pääministerin salkkua sovitellaan jo  
puolueen puheenjohtajan käteen. 
Kokoomuksen suunnalta on jo luvat-
tukin antaa huutia työttömille ja tukea 
vuorineuvoksille suomalaisen sopi-
musjärjestelmän vaihtamiseksi yri-
tyskohtaiseen ”paikalliseen sopimi-
seen”. 

Vaalien yhdeksi keskeiseksi tee-
maksi saattaakin nousta työmarkki-
nakysymys: valtakunnallinen tes-jär-
jestelmä vs. yrityskohtaiset sopimuk-
set. Kuka tietää? 

Pitkän talven jälkeen odotamme 
luonnollisesti lämmintä kesää. Sitä 
toivotankin kaikille sähköliittolaisille! 
Tavataan Porin Yyterissä Volttipäivillä 
1.–3. heinäkuuta!

SOTA EUROOPASSA VAIKUTTAA MYÖS TYÖMARKKINOIHIN

ELEKTRIKERFÖRBUNDETS TES- 
förhandlingsrunda är småningom 
slutförd. Vi förhandlade om kollektiv-
avtal för alla andra branscher än för 
skogsindustrin. Det rätta med att för-
handla fram rikstäckande avtal ifrå-
gasattes, men överenskommelserna 
utgick med seger.

I höstas verkade industrins genom-
brott med en två procents löneförhöj-
ning skälig. Köpkraften skulle till och 
med växa en aning. I slutet av hösten 
förändrades allt: Ryssland förberedde 
sig redan för krig och höjde priset på 
gas till Europa på ett konstgjort sätt 
genom att begränsa mängden gas att 
säljas via gasbörsen.  Energipriserna 
steg. Inflationen tog fart och har ökat 
under hela början av året när Ryssland 
inledde sitt anfallskrig mot Ukraina. 

Många centraleuropeiska länder 
fattade kortsiktiga energipolitiska 
beslut under freds- och utvecklingsti-
den och förlitade sig alltför mycket på 
rysk naturgas. Det är nu en black om 
foten. Å andra sidan är också Ryssland 

beroende av inkomsterna från gasför-
säljningen, så de kommer inte lättvin-
digt att stänga gaskranarna.

OLKILUOTO 3 HADE 
BEHÖVT EN KOMPIS
Ur Finlands perspektiv är det olyckligt 
att Fennovoimas kärnkraftsprojekt i 
Pyhäjoki gick i putten redan år 2012 
när den tyska energikoncernen och 
anläggningsleverantören E.ON med sin 
34 procents ägarandel drog sig ur pro-
jektet. Tyskarna skrämdes av kärn-
kraftsolyckan i Fukushima året innan. 
Efter detta har endast dåliga beslut 
fattats, förutom det sista när leverans-
avtalet med ryska Rosatom sades upp. 

Finland hade nödvändigtvis behövt 
ett nytt kärnkraftverk utöver den 
tredje reaktorn i Olkiluoto som förse-
nats kraftigt. I tiden anhöll Fortum om 
tillstånd att bygga en ny kärnkraftsen-
het samtidigt med Fennovoima, men 
fick inget tillstånd av Finlands besluts-
fattare. Ett svagt och kortsiktigt beslut 
även det.

NYA KRAFTTAG 
EFTER SEMESTERN
När man till den höga inflationen läg-
ger  viljan att bryta fackets ställning 
som TES-part och föra förhandlingar 
på företagsnivå, är arbetsmarknads-
soppan klar och arbetstagarnas köp-
kraft i fara. 

Under de senaste åren har arbetsgi-
varna lyckats med sina syften tack vare 
en stark samordning. Arbetstagarna 
har nått några avvärjningssegrar och 
behållit en allmän linje trots tillväxt-
åren.  

Kollektivavtalen är nu olika långa. 
Redan nu förs branschvisa förhand-
lingar under hotbilder mot arbets-
freden hela tiden, och egentligen vet 
ingen vem som avgör  kostnadsnivån.  

De rikstäckande avtalen är till 
största delen ett år långa och omfat-
tar ett optionsår. Efter semesterperi-
oden inleds således följande krafttag 
på arbetsmarknaden. Fackförbunden 
måste finna en gemensam lönepolitisk 
linje. Arbetstagarna har gjort sitt och 

burit ansvar för att Finland ska klara 
sig. Det är deras tur att få sin andel.

Finlands trettionionde riksdags-
val genomförs söndagen den 2 april 
2023. Gallupfavoriten Samlingspartiet 
ser ut att vara säker på seger, och nu 
redan kollas hur statsministerportföl-
jen sitter i ordförandens hand. Från 
Samlingspartiets håll har man redan 
lovat skärpa läget för de arbetslösa och 
stödja bergsråden genom att byta ut 
det nuvarande avtalssystemet till  före-
tagsspecifika ”lokala överenskommel-
ser”. 

Ett centralt tema under valet kan bli 
arbetsmarknadsfrågan om det riks-
täckande TES-systemet vs företagsspe-
cifika överenskommelser.  Vem vet? 

Efter den långa vintern ser vi förstås 
fram emot en varm sommar. Det öns-
kar jag er alla i Elektrikerförbundet! 
Vi ses i Ytterö i Björneborg på Voltda-
garna den 1—3 juli!

KRIGET I EUROPA PÅVERKAR OCKSÅ ARBETSMARKNADEN
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SÄHKÖALOJEN AMMATTILIITON 
JÄSENLEHTI
Perustettu 1957. 
Lehti ilmestyy. 
8 kertaa vuodessa. 
Seuraava Vasama ilmestyy 19.8.2022
Aineistot 8.8.2022 mennessä.
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Sähköalojen ammattiliitto ry
Aleksanterinkatu 15, PL 747, 33101 
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Faksi: 03 252 0210
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PÄÄTOIMITTAJA 
Sauli Väntti
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Riitta Kallio 
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PAINOPAIKKA: 
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Patamäenkatu 9,
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PAINON YHTEYSHENKILÖ:
Asiakaspalvelu
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010 700 4969
sanomamanu.asiakaspalvelu@
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ILMOITUSMYYNTI:
Ekamedia / Tmi Emmi Kallio
Puhelin: 044 344 4414 
Sähköposti: 
emmi.kallio@ekamedia.net

MEDIAKORTTI 
Sähköliitto.fi/vasama
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KANNEN KUVA: HENRI LINDEMAN
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TYÖTAISTELUVAROITUS 
PUOLUSTUSKIINTEISTÖILLE
18 työehtosopimusta on valmiina, mutta Puolustus-
kiinteistöt ilmoitti, ettei aio solmia tessiä. Lakon on 
määrä alkaa 30. toukokuuta.

ALAN TASA-ARVO: EI ENÄÄ EPÄ, 
MUTTA KOHENNETTAVAA ON
Oppilas- ja eläkeläisjäsenistämme yli 5 prosenttia on 
naisia, sopimusalajäsenistä merkittävästi vähemmän. 
Mitä mieltä alan tasa-arvosta ollaan kentällä?

EDUSTAJISTO SINETÖI SULAUTUMISEN
Kassan edustajisto kokoontui toiseksi viimeistä kertaa, 
mikäli sulautuminen Aariaan toteutuu. Liiton edustajisto 
sai selkoa sääntömuutosesityksistä.

MITÄ HYÖTYÄ JÄSENYYDESTÄ ON, JA MITEN 
JO LIITTYNEET HANKKIVAT UUSIA JÄSENIÄ?
#Ykkösellä on kampanjamme, jolla muistutamme ny-
kyisiä jäseniä 1 prosentin jäsenmaksun takaamista 110 
prosentin palveluista ja houkuttelemme lisää jäseniä.

EPÄKOHTIIN ON TARTUTTAVA
Oppilasjäsenemme Venla Tilli johtaa Suomen Opiske-
lija-Allianssi OSKU ry:tä. Hän uskoo, että osallisuus ja 
yhteisöllisyys lisäävät amiksen onnellisuutta.

11–14 TEEMANA OSASTOTOIMINTA 

PIENI OSASTOTOIMINNAN SANASTO
Jäsenmaksupalaute ei tarkoitakaan kiitosta laskeneesta 
jäsenmaksuprosentista vaan… Katso itse kuuden osas-
totoiminnan avainsanan sanastosta!

OSASTO- JA ALUETOIMINNAN 
UUDISTAMISHANKE ETENEE
Mitä kertovat kahden osaston puheenjohtajat pilottialu-
eilta? Alueasiantuntijoiden mukaan työsarkaa on varsin-
kin luottamushenkilövalintojen hoitamisessa ohjeiden 
mukaan. 

YHTEISTYÖLLÄ JA YHDESSÄ TEKEMISELLÄ 
KETUTUSTA KUMOON
Amk-harjoittelijamme Ida Kuikka summaa muun muas-
sa Osastot 2.0 -tapahtumien antia, joita hän oli vetä-
mässä yhdessä alueasiantuntijoiden kanssa.

PIDÄMME PUOLIASI
Yhteistoimintamenettely voidaan katsoa jatkuvaksi, 
jos ”toistuva käyttäytyminen ja vastustamattomuus” 
täyttyvät. Työntekijät saivat kuitenkin hyvityksen.

SEISKAYKKÖNEN ON SALIBANDYMESTARI!
Saatiinhan Sähköliiton kuudes ammattiosastojen 
välinen säbäturnaus vihdoin pelattua. Ensikertalaiset 
olivat valttia Varkauden osaston järjestämässä turna-
uksessa.

JÄSENINFO
Toimistomme on kiinni viikot 26–30. Katso päivys-
tysajat tältä sivulta. Kesän tullen muistutamme myös 
oppilasjäseniä tärkeästä asiasta: sait kesätöitä miltä 
alalta tahansa, kannattaa maksaa sen ajalta liiton 
jäsenmaksua.

TYÖTTÖMYYSKASSA
Finanssivalvonta saa käsiteltäväkseen Sähköalojen 
työttömyyskassan ja Työttömyyskassa Aarian sulautu-
misen. Toteutuessaan sulautuminen ei vaadi jäseniltä 
toimenpiteitä.

KURSSIT
Kesän jälkeen koulutussyksy lähtee käyntiin ryminällä! 
Ensimmäiset ilmoittautumiset päättyvät jo elokuun lo-
pulla, mutta mikään ei estä tekemästä sitä vaikka heti.

OSASTOT TOIMIVAT
Kesäreissuja, teatteria, jalkapalloa… Sähköliiton am-
mattiosastot toimivat kesälläkin. Onpa mukana yksi 
elokuulle osuva 60-vuotisjuhlakin.

NÄHDÄÄN VOLTTIPÄIVILLÄ
Tämän lehden ilmestyessä Volttipäiviin Porin Yyterissä 
on aikaa vaivaiset reilun kuukauden päivät. Kaikki 
viime hetken tiedot kannattaa tarkistaa tapahtuman 
omilta sivuilta.
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 TES-TILANNE NYT

Sähköliitto on jättänyt työtais-
teluvaroituksen Puolustuskiin-
teistöille, koska valtion liikelai-

tos kieltäytyy solmimasta työehtoso-
pimusta Sähköliiton kanssa. Neuvot-
telut ovat kestäneet pitkään, ja nii-
den aikana työnantajapuoli on lu-
vannut sähköliittolaisille oman  
sopimuksen. Toukokuun alussa  
Puolustuskiinteistöt kuitenkin ilmoitti 
yllättäen, ettei sitä tulekaan.

Sähköliittolaisten työehdot ja 
edustus ovat vakavassa vaarassa, 
kun työnantajapuolen neuvottelijat 
turvautuvat saneluun ja toimintaym-
päristöön täysin kuulumattomaan 
neuvottelukulttuuriin. 

Mikäli ratkaisua ei löydy, kuukau-
den kestävä työtaistelu alkaa 30. 
toukokuuta. Se koskee suoraan 

kymmeniä Puolustuskiinteistöjen 
palveluksessa olevia sähköliittolai-
sia sekä tukitoimien kautta tuhansia 
sähköliittolaisia. Sähköistys- ja säh-
köasennusalalla, energia-ICT-ver-
kostoalalla sekä huolto- ja kunnos-
sapitoalalla työskentelevät sähköliit-
tolaiset eivät tee työtaistelun aika-
na töitä pääesikunnassa, varuskun-
nissa tai muissa puolustushallinnon 
kiinteistöissä, joista Puolustuskiin-
teistöt vastaa.

Muun muassa tietoliikenneasen-
nukset, sähkötyöt ja sähköverkon 
parannustyöt jäävät tekemättä näis-
sä strategisesti tärkeissä kohteissa. 
Puolustuskiinteistöjen toiminta kes-
kittyy kiinteistöjen ylläpitoon, joten 
muissa töissä käytetään paljon ulko-
puolisia urakoitsijoita.

KIELTÄYTYMINEN 
HISTORIALLISESSA 
TAITEKOHDASSA
Työnantaja kieltäytyy valitettavas-
ti sopimasta huonoimmalla kuvi-
teltavissa olevalla hetkellä: Venäjä 
on jatkanut hyökkäystään naapuri-
maassaan Ukrainassa melkein 
kolme kuukautta, ja Suomi on päät-
tänyt hakea puolustusliitto Naton  
jäsenyyttä. Tällaisessa historiallises-
sa taitekohdassa puolustushallin- 
non kiinteistöjen häiriötön toimin-
ta ja turvallisuus on aivan ensisijai-
nen asia.

Työhönsä sitoutuneilla ja maan-
puolustushenkisillä sähköliittolaisil-
la ei kuitenkaan ole vaihtoehtoa sa-
nelun edessä: ilman työehtosopi-
muksen antamaa suojaa heidän oli-

si mahdotonta päästä vaikuttamaan 
omiin työehtoihinsa.

Puolustuskiinteistöt aloitti toimin-
tansa viime vuoden alussa Senaatti-
kiinteistöjen tytärliikelaitoksena; sitä 
ennen se tunnettiin nimellä Puolus-
tusvoimien Rakennuslaitos. Puolus-
tuskiinteistöjen palveluksessa työs-
kentelevät sähköliittolaiset ovat tä-
män vuoden maaliskuun loppuun 
saakka työskennelleet Sähköliiton ja 
Puolustusministeriön välisen työeh-
tosopimuksen ehdoilla.

Päättyneellä sopimuksella on pit-
kät perinteet. Uudesta Sähköliiton ja 
Puolustuskiinteistöjen välisestä so-
pimuksesta on neuvoteltu useaan 
otteeseen. n

• 002 energia-ICT-verkostoala: valmis
• 005 sähköistys- ja sähköasennusala: valmis
• 008 puolustusministeriö: valmis
• 010 huolto- ja kunnossapitoala: valmis
• 011 paperi- ja puumassateollisuus: 
 7 yrityskohtaista tai liityntäsopimusta
• 012 mekaaninen metsäteollisuus: 
 2 yrityskohtaista tai liityntäsopimusta

Puolustusministeriön ja Säh-
köliiton välillä on allekirjoitet-
tu työehtosopimuspöytäkirja, 

joka koskee Puolustusvoimien pal-
veluksessa olevia sähköasentajia. 
Asentajien palkkauksessa noudate-
taan kesäkuun alusta lähtien siviili-

virkamiesten palkkausjärjestelmää, 
mutta heillä on henkilökohtainen ta-
kuupalkkaus niin kauan kuin he ovat 
Puolustusvoimien palveluksessa.

Syntyneen sopimuksen piiris-
sä ovat vastedes ne sähköasenta-
jat, jotka maaliskuun lopussa päätty-

neen työehtosopimuksen voimassa-
oloaikana olivat nimenomaan Puo-
lustusvoimien palveluksessa. Puo-
lustusministeriö ja Sähköliitto ovat 
neuvotelleet heidän työehdoistaan 
hyvässä yhteisymmärryksessä.

Maaliskuun lopussa päättyneen 

sopimuksen piiriin kuuluivat myös 
Puolustushallinnon Rakennuslaitok-
sen, sittemmin Puolustuskiinteistöi-
nä tunnetun valtion liikelaitoksen 
sähköasentajat. He valmistautuvat 
nyt työtaisteluun työehtosopimuk-
sen puolesta. n

Puolustuskiinteistöt kieltäytyy solmimasta työehtosopimusta
TYÖTAISTELU UHKAA KIINTEISTÖJEN 
HÄIRIÖTÖNTÄ TOIMINTAA JA TURVALLISUUTTA

Puolustusministeriön sopimus solmittu
SÄHKÖLIITTOLAISET SIVIILIVIRKAMIESTEN 
PALKKAUSJÄRJESTELMÄÄN

• 015 rakennustuoteteollisuus: valmis
• 016 kumi- ja kemianteollisuus: valmis
• 017 elintarviketeollisuus: valmis
• 018 lasikeraaminen teollisuus: valmis
• 021 Veikkaus: valmis

Ajantasainen tilanne: Sähköliitto.fi > Työehtosopimukset
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Sähköala on aina ollut yksi miesvaltaisim-
mista: toukokuun alussa Sähköliiton jäse-
nistöstä hieman vajaat 4 prosenttia oli nai-
sia. Sähkömies-ammattinimike on säilynyt 

sähköasentaja-termin rinnalla arkipuheessa. Nai-
nen saa herkästi tosikon maineen, jos ilmoittaa 
hyväksyvänsä ammattinimikkeekseen vain neut-
raalin sähköasentaja-tittelin.

– Semmoista kommenttia on tullut ihan viime 
aikoinakin vastaan, että pitäisikö sitten kaikkia 
kutsua sähköhenkilöiksi. Meillä on suomen kie-
lessä semmoinen kuin sähköasentaja, kyllä sitä 
pitää voida käyttää. Tämä saattaa tuntua pikku-
asialta, mutta väitän, että ammattinimikkeellä-
kin voi osaltaan ylläpitää epätasa-arvoa tai poistaa 
sitä, pohtii Loviisassa Fortumin ydinvoimalassa 
sähköasentajana työskentelevä Outi Tommiska.

Hän on työskennellyt alalla vuosituhannen 
vaihteesta asti, pääasiassa suurissa yrityksissä. 

PRIDE-VIIKKO 
NÄKYY SOMESSA

Alan tasa-arvo:

EI ENÄÄ EPÄ, MUTTA
KOHENNETTAVAA ON

Naistenpäivänä 8. maaliskuuta  
Sähköliiton Facebook-sivulla kes-
kusteltiin sukupuolten tasa-arvos-
ta sähköalalla. Kysyimme aiheesta 
ja tasa-arvosta laajemminkin kah-
delta keskusteluun osallistuneelta.

Työuraan mahtuu myös yksi vuosi tiilitehtaassa 
trukkikuskina, kun elintarviketehdas, jossa hän 
oli pitkäaikaisella komennuksella, meni konkurs-
siin.

– Sähköalalle ei ole kunniaksi, että ainoa työ-
paikkani, jossa kokemukseni mukaan vallitsi täysi 
tasa-arvo, oli nimenomaan tuo kansainväliseen 
konserniin kuuluva tiilitehdas. Siellä työvaatteet 
oli teetetty mittatilauksena. Sähköalalla sen sijaan 
on työvaatetuksessa tekemistä. Standardit kyllä 
täyttyvät, mutta naisen kropalle pitäisi saada sopi-
vat vaatteet nykyistä helpommin. Pepun ja rinto-
jen kohdalla pitäisi toisin sanoen olla enemmän 
tilaa.

Outi kertoo esimerkin työnsä aloittaneesta nai-
sesta, joka sai kuulla varustevastaavalta kommen-
tin, että taas tänne palkattiin pienikätinen nainen. 
Vaihtoehtona olisi ollut lähteä asiallisesti hake-
maan valmistajilta sopivia hanskoja ja esittämään 
vaatimuksia valikoiman laajentamisesta.

PUOLIKUNTOISUUTTA 
EI KATSOTA HYVÄLLÄ  
Eero Holappa on viihtynyt viimeiset kymmenen 
vuotta SSAB:n Raahen tehtaan asentajana Bilfin-
gerin palkkalistoilla. Reissuhommiin hän ei ole 
sinä aikana kaivannut, vaikka monesti on pyy-
detty. Nuorempana hän kiersi Suomea pitkäkes-
toisilla tehdaskeikoilla, nykyään korkeintaan 

parin viikon komennuksilla ja silloinkin kohtuu-
lähellä, kuten Kokkolassa.

– Teollisuussähköasentajan toimenkuvaan reis-
saaminen usein kuuluu. Tehdään pitkää päivää 
maanantaista torstaihin ja päästään jo perjan-
taiksi kotiin. Tulee mieleen naispuolisen kolle-
gan tilanne: häntä pyydettiin reissuhommiin eikä 
oikein ymmärretty, kun hän ei perhetilanteen 
vuoksi suostunut. Lopulta tämä kyvykäs asentaja 
lähti muualle töihin.

Eeron monikymmenpäisessä työyhteisössä on 
yli 20 vuoden aikana ollut vain kaksi naista. Syy ei 
hänen mukaansa ole siinä, että juuri kukaan vas-
tustaisi. Pikemminkin syynä ovat sitkeässä istu-
vat, osin tiedostamattomat asenteet, jotka näkyvät 
esimerkiksi siinä, ettei vieläkään kaikkein tiukim-
piin urakoihin mielellään oteta naisia.

– Jos halutaan päästä tienaamaan, ilmapiiri 
ohjaa herkästi siihen, että porukkaan otetaan 
urheilullisia nuoria miehiä ja naisille jätetään sit-
ten pienipalkkaisemmat tuntityöt.

Eero myöntää, että tehdasasentajan työssä tar-
vitaan kohtuullista fyysistä kuntoa, mutta se ei 
tietenkään ole sukupuolesta kiinni. Ikääntyminen 
sen sijaan voi olla rajoite osassa tehtäviä.

– On ihan hyväksyttävää, että vanhemmat asen-
tajat voivat siirtyä enenevässä määrin kytkentä-
hommiin ja asioiden järjestelyyn ja nuoremmat 
hoitavat niin sanotut rymytehtävät. n

n TEKSTI: VESA TOMPURI

3,76 %
naisten 

määrä koko 
jäsenistöstä

2,84 %
naisten 

määrä sopimus-
alajäsenistä

5,25 %
naisten 

määrä oppilas-
jäsenistä

5,04 %
naisten 

määrä eläkeläis-
jäsenistä

Sähköliitto huomioi 27.6.–3.7. vietettävän Pride-
viikon sosiaalisen median kanavissaan. Liit-
to on kaikenlaisen tasa-arvon kannalla, ja tänä 

vuonna Pride-ihmisoikeustapahtuma näkyy ensim-
mäistä kertaa kanavissamme.

Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta korostavan viikon 
ajaksi Sähköliiton logon sininen ja punainen muoka-
taan sateenkaaren väreihin Facebookissa, Instagra-

missa ja Twitterissä. Valkoinen salama pysyy ennal-
laan.

Moni ammattiliitto huomioi viikon samalla tapaa.
Keskusjärjestö SAK on tänäkin vuonna Helsinki Pri-

den yhteistyökumppani ja järjestää kyseisellä viikolla 
Akavan ja STTK:n kanssa keskustelutilaisuuden otsi-
kolla Oikeus olla oma itsensä työpaikalla. n

PRIDE-VIIKKO 
NÄKYY SOMESSA

Puolustusministeriön sopimus solmittu
SÄHKÖLIITTOLAISET SIVIILIVIRKAMIESTEN 
PALKKAUSJÄRJESTELMÄÄN
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Jos Finanssivalvonta antaa sulau-
tumisluvan, 13. toukokuuta pidet-
ty Sähköalojen työttömyyskassan 

edustajiston ylimääräinen kokous jää 
historian toiseksi viimeiseksi. Edustajis-
to hyväksyi omalta osaltaan kassan su-
lautumisen Työttömyyskassa Aariaan. 
Aarian edustajisto käsittelee asiaa tou-
kokuun lopulla ja Finanssivalvonta syk-
syllä. Finanssivalvonnan lupa tarvitaan, 
koska se valvoo kassojen toimintaa.

Jos hanke saa lopullisen luvan, yli 
17 000 jäsenen Sähköalojen työttö-
myyskassa sulautuu noin 100 000 jä-
senen Työttömyyskassa Aariaan ensi 
vuoden alusta. Sulautuminen ei vaadi 
jäseniltä toimenpiteitä, vaan Sähköalo-
jen työttömyyskassan jäsenet siirtyvät 
automaattisesti Aarian jäseniksi.

Siirtymäkauden ajaksi 31.5.2024 
saakka Työttömyyskassa Aarian halli-
tuksessa Sähköliittoa edustavat nykyi-

Liiton ja kassan edustajisto 13.5.2022

KASSAN FUUSIOHANKKEELLE SINETTI
sen työttömyyskassan hallituksen pu-
heenjohtaja Tapio Heikkinen ja vara-
puheenjohtaja Juha Koskela. Siirty-
mäkauden jälkeen Sähköliiton edusta-
jat hallintoon valitaan vaaleissa jäsen-
määrän suhteessa. 

Viime syksynä alkaneisiin neuvotte-
luihin alkusysäyksen on antanut kas-
sojen muuttuva toimintaympäristö, jos-
sa laadukas työttömyysturva on säily-
tettävä: viranomaisvelvoitteet lisään-
tyvät, tuleviin lainsäädäntömuutoksiin 
on varauduttava ja digitalisaatio vaatii 
jatkuvia investointeja. 

Sähköalojen työttömyyskassan 
edustajisto kokoontuu vielä sääntö-
määräiseen syyskokoukseen syys-
kuun lopulla. Tuolloin Finanssivalvon-
nan kanta on selvillä, ja edustajisto kä-
sittelee viime vuoden toimintakerto-
muksen ja tilinpäätöksen.

– On pidettävä huoli, ettei napa-

nuora katkea ja sähköalan ammatti-
laisilla on edelleen kassa, evästi kas-
san edustajiston puheenjohtaja Hen-
ry Träff.

LIITON JA OSASTON SÄÄNNÖT 
UUDISTUMASSA SYKSYLLÄ
Liiton edustajisto sai perinpohjaisen 
selvityksen liiton ja osaston sääntö-
jen muutoshakkeesta, jota on vienyt 
eteenpäin hallituksen tammikuussa 
perustama sääntötyöryhmä. Uusissa 
säännöissä on varauduttu paitsi yhdis-
tyslain tuleviin muutoksiin, myös am-
mattiliittojen toimintaympäristön ja so-
pimisen muutoksiin.

Esitellyt uudet säännöt toimitetaan 
seuraavaksi Patentti- ja rekisterihalli-
tukseen ennakkotarkastettaviksi. Mi-
käli se ei esitä muutoksia, edustajis-
to pääsee syyskokouksessaan päät-
tämään uusista säännöistä. Isoimpia 

muutoksia on kaavailtu osastojen jä-
senmaksupalautukseen, edustajiston 
vaalitapaan ja liiton johtamiseen.

Edustajisto paketoi viime vuoden 
vahvistamalla toimintakertomuksen ja 
hyväksymällä tilinpäätöksen. Liiton yli-
jäämä 1,1 miljoonaa euroa kirjataan 
oman pääoman lisäykseksi ja työtaiste-
lukassan ylijäämä 2,8 miljoonaa euroa 
siirretään käyttörahastoon. 

KÄYTÄNTÖJÄ VIRTAVIIVAISTAMALLA 
JÄSENYYDEN KYNNYS MATALAKSI
Ajankohtaiskatsauksessaan Sähkölii-
ton puheenjohtaja Sauli Väntti keskit-
tyi jäsenhankintaan ja jäsenyyden kyn-
nyksiin ja muistutti, että liitto ansaitsee 
neuvottelumandaattinsa nimenomaan 
jäsenmäärällä.

– Meidän tulisi kyetä edelleen laske-
maan jäsenmaksutasoa ja näin madal-
tamaan jäsenyyden kynnystä. Olemme 

n TEKSTI JA KUVAT: MINNA JÄRVENPÄÄ

Jäsenvaihdoksissa edustajistoon nousivat Petri Hämäläinen Kotkasta ja Ari Ahonen Espoosta. Kolmas uusi jäsen, Pentti Kuisma Heinolasta ei ollut mukana vielä tässä kokouksessa. 
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jo yksinkertaistamassa myös liittymis-
prosessia. 

Yksinkertaistamista kaipaa myös jä-
senmaksun maksaminen. Kun jäsen-
maksunsa itse maksavat jäsenetkin 
kokevat maksamisen helpoksi, jäsen-
määrän voi odottaa kehittyvän hyvään 
suuntaan. 

– Siksi jäsenmaksun euroistamista-
kaan ei kannata sulkea pois. 

Puheenjohtaja kaipasi jäsentyöhön 
ja -hankintaan asennetta, jolla jäsenyys 
myydään tarvittaessa joka päivä uu-
delleen. 

– Kun olemme aina edellispäivää pa-
rempia, pärjäämme varmasti, puheen-
johtaja kiteytti.

Jäsenvaihdoksien johdosta edusta-
jiston varsinaisiksi jäseniksi nousivat 
Ari Ahonen Espoosta, Petri Hämäläi-
nen Kotkasta ja Pentti Kuisma Heino-
lasta. Työympäristöasiain johtokunnan 
jäseneksi puolestaan tulee Nuuti Nol-
vi Tuusulasta, ja energia-ICT-verkosto-
alan jäseniksi vaihtuvat Jari Nurminen 
Sastamalasta ja Risto Heikka Rovanie-
meltä. n

Edustajiston julkilausuma
LUOVAT RATKAISUT AVUKSI VENÄLÄISESTÄ 
ENERGIASTA LUOPUMISEKSI

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on mullistanut nopeasti energiatilanteemme näkymät. Fennovoima purki Hanhiki-
ven ydinvoimalan laitetoimitussopimuksen venäläisen Rosatomin tytäryhtiön kanssa; pitkään rakenteilla olleen 
ja jo satoja miljoonia euroja maksaneen voimalan tulevaisuus ei ratkea nopeasti. Neste on ilmoittanut tuovansa 

maahan viimeisiä öljylasteja Venäjältä. 
Tilastokeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen laskelmien mukaan hieman yli kolmannes Suomen viime vuoden ener-

giankulutuksesta katettiin venäläisellä tuonnilla. Riippuvaisin Suomi on ollut Venäjän maakaasusta: 92 prosenttia viime 
vuoden kulutuksesta tuotiin Venäjältä. Suurin tarvitsija on teollisuus. Pahimmillaan tehtaita voidaan joutua sulkemaan, 
jos Venäjän kaasusta ei ehditä irtautua hallitusti prosesseja muuttaen, vaan Venäjä sulkee kaasuhanat äkkinäisesti.

Lyhyellä aikavälillä venäläisestä energiasta luopuminen tarkoittaa sitä, että on löydettävä korvaavat toimittajat. Pi-
demmällä aikavälillä asiat on ajateltava perusteellisesti uudelleen ja tehtävä mittavia investointeja. Vaaditaan luovuut-
ta: yksi esimerkki siitä on suunniteltu Suomen ja Viron yhteinen LNG- eli nesteytetyn maakaasun terminaalilaiva, jonka 
pitäisi toimia jo ensi talvena. 

Sähköisten alojen ammattilaisina olemme avainasemassa, kun jätämme arvaamattoman naapurimme energian, kor-
vaamme sen muilla vaihtoehdoilla ja kehitämme uusia ratkaisuja. Energia-, ICT- ja verkostoaloilla työskentelevät säh-
köliittolaiset työskentelevät sen eteen, että energiaa tuotetaan ja siirretään ja tietoliikenneyhteydet toimivat. Muil-
la sähköisillä aloilla työskentelevät jäsenemme varmistavat esimerkiksi, että junat kulkevat raiteilla, teollisuuden auto-
maatiojärjestelmät toimivat, hissit kulkevat ja hälytyslaitteet hälyttävät silloin, kun on tarvis.

Voi olla, että me suomalaiset joudumme vielä säännöstelemään energiaa, jos ratkaisuja ei löydy nopeasti. Lopulta 
vaivannäkö on kuitenkin sen arvoista. n

Puheenjohtaja Sauli Väntti peräänkuulutti jäsenhankinnassa asennetta, jolla jäsenyys myydään 
joka päivä tarvittaessa uudelleen.

Jos Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyy sääntötyöryhmän esitykset, edustajisto pääsee 
hyväksymään uudet liiton ja osaston säännöt syyskokouksessaan marraskuussa.

Kevätedustajisto oli isojen asioiden äärellä: Sähköalojen työttömyyskassa on sulautumassa 
Työttömyyskassa Aariaan, ja sääntötyöryhmän uudistamistyön tulokset lähtevät Patentti- ja 
rekisterihallitukseen.
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Turun Seudun Sähkötyöntekijät ry:n osasto-
toimitsijana Hannu Rauma hoitaa jäsen-
hankintaa ”viran puolesta” ja kiertää työ-
paikoilla kertomassa järjestäytymisen tär-

keydestä ja eduista. 
– Vaikka sähköisien alojen järjestäytymisaste 

on aina ollut korkea, ei voi olettaa, että työntekijät 
liittyisivät automaattisesti jäseniksi. Keskustelut 
kasvokkain työpaikoilla ovat tarpeen. Toisinaan 
joudun oikomaan tietämättömyyteen perustuvia 
käsityksiä. Kaikki eivät esimerkiksi tiedä, että sai-
rausajan palkkaa tai arkipyhäkorvausta makse-
taan ammattiliittojen työn ja työntekijöiden jär-
jestäytymisen ansiosta.

Järjestäytymisen hyödyt ovat sähköalalta jo elä-
köityneen Hannun selkäytimessä. Hänelle itsel-
leen oli aikanaan itsestään selvää ryhtyä liiton 
jäseneksi. Työuraan mahtuu myös esimerkiksi 
16 vuotta kestänyt pääluottamusmiehen tehtävä, 
jonka aikana käydyt koulutuksetkin perehdyttivät 
jäsenhankintaan ja järjestäytymisen puolesta toi-
mimiseen. 

Olethan jo huomannut #Ykkösellä-kampanjamme? Se muistuttaa nykyisiä jäseniä 1 prosentin 
jäsenmaksulla saatavista vähintään 110 prosentin palveluista ja eduista ja houkuttelee sähköalan 

nykyisiä ja tulevia ammattilaisia mukaan oman alan liittoon. 
#Ykkösellä näkyy tällä hetkellä some-kanavissamme mutta laajenee tulevaisuudessa muun muassa 

oppaaksi, jonka avulla Sähköliiton jäsenyys on mutkatonta ottaa puheeksi työkaverin kanssa.
Yksin on hankala pitää puoliaan. Mitä enemmän meitä sähköliittolaisia on, sitä vahvemmin voimme 

vaikuttaa työehtoihimme. Enemmän voimaa yhdessä, kuten tunnuslauseemmekin sanoo.
Kysyimme kahdelta uutteralta jäsenhankkijalta, mitä he korostavat jäsenyydessä, ja neljältä jäseneltä, 

mitkä ovat heidän mielestään jäsenyyden tärkeimmät hyödyt.

YKKÖSELLÄ KIINNI
110 PROSENTIN ETUIHIN

SENTTI EUROSTA ON PIENI HINTA
Hannu haluaa tehdä jäsenhankintaa, koska 
hyvän pitää kiertää. Hän itse katsoo saaneensa 
jäsenyydestään korvaamattomia etuja ja palve-
luja 40-vuotisen uransa aikana, tärkeimpänä tie-
tysti työehtosopimus ja työehdot. Siksi nykyis-
ten ja tulevien sähköisillä aloilla työskentelevien 
on tärkeää päästä samojen palvelujen piiriin. Jäse-
nyyden edut ovat vuosien mittaan laajentuneet, 
mutta esimerkiksi työttömyysturva ja oikeusapu 
ovat olleet mukana alusta saakka.

Jäsenyyden kalleuteen vetoajille hänellä on pitä-
vät perustelut.

– Yksi prosentti veronalaisesta tulosta ei ole 
kohtuuton; jäsenmaksu on ollut korkeampikin. 
Maksu on myös verovähennyskelpoinen. Kun 
nämä faktat kertoo, vastaväitteet loppuvat taval-
lisesti siihen. Yleensä järjestäytyminen nähdään 
vakuutuksena pahan päivän varalle. Sentti hanki-
tusta eurosta on siitä pieni hinta. n

n TEKSTI: VESA TOMPURI JA MINNA JÄRVENPÄÄ

Jäsenhankinnan konkari:
JÄSENYYS ON KUIN VAKUUTUS
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3 TÄRKEINTÄ 
HYÖTYÄ 

JÄSENYYDESTÄNI
1. Jäsenyyden antama tuki ja turva.

 Sähköliitto ajaa jäsentensä asioita ja etua.

2. Liiton tarjoamat koulutukset ja tapahtumat.

3. Monipuoliset muut jäsenedut, kuten 
mahdollisuus lomailla liiton lomapaikoissa. 

HELI LINNALA-KOSKI, Tampere

1. Työehtosopimus ja luottamusmies. 
Työehtosopimuksessa pystyy vaikuttamaan 

esimerkiksi palkkaehtoihin, lisiin, 
vaatimusluokituksiin eikä jää työnantajan tai toisen 

liiton mielialojen varaan. 

2. Liiton asiantuntijat. Kun meillä teollisuudessa 
työskentelevillä ei enää ole omaa luottamusmiestä, 

saamme onneksi ja olemme aina saaneet apua 
liiton sopimusalakohtaisilta työehtoasiantuntijoilta.

3. Kurssit ja lomapaikat. Itse kävin pari vuotta sitten 
työsuojelukurssin Kiljavalla. Oli mukavaa tavata 

muidenkin firmojen työsuojelusta kiinnostuneita. 
Liiton upeita lomapaikkoja kannatta hyödyntää, 

kun kotimaassa matkustaa

JARMO PELTONEN, Tammisaari

1. Palkka ja muut työehdot. Sähköliitossa 
sähköalasta tietävät ovat neuvottelemassa 

palkoistamme ja muista työehdoistamme. Liitto 
tarjoaa yhdessä luottamusmiehen kanssa myös 

apua kiperiin tes-tulkintakysymyksiin.

2. Työttömyysturva Kun kuulut ammattiliittoon, 
kuulut myös työttömyyskassaan, joka auttaa, jos 

joudut esimerkiksi lomautetuksi.

3. Ammattiosastotoiminta. Osastossa kuulee, 
mikä on lähikentän meno ja meininki, ja saa jakaa 
kokemuksia paikallistasolla. Toimintaan kuuluvat 

myös yhteiset kokoontumiset, 
koulutukset ja reissut.

JARKKO KUKKONEN, Kiuruvesi

1. Työehtosopimus, josta voi tarkistaa, kuinka 
asioiden pitää mennä, ja jossa joku muu on 

miettinyt asioita puolestasi.

2. Lomautuksen aikainen ansiopäiväraha. Koronan 
alussa ei tiedetty, miten työllisyystilanne muuttuu. 

Tuli todetuksi nopeasti toimiva työttömyysturva.

3. Koulutusmahdollisuuksia on usein tarjolla.

AIRI MOISIOMÄKI, Sastamala

TYÖEHTOSOPIMUS ON A JA O
Luonteeltaan rauhallinen Markku hoitaa mielel-
lään luottamustehtäviään, koska niiden kautta 
pääsee vaikuttamaan alan järjestäytymisastee-
seen. 

– Sähköliiton jäsenyyden etuja ei yleensä tarvitse 
pitkään perustella. Rauhalliset keskustelut 
riittävät. Jos jollakulla on periaate olla liittymättä, 
sen yleensä huomaa heti. Silloin ei kannata yrit-
tää väkisin saada toista kiinnostumaan jäsenyy-
den eduista.

Hän tykkää sähköalalla siitä, että saa työsken-
nellä käsillään. Kirjoituspöytätyöt ja luottamus-
tehtävät tuovat työpäiviin vaihtelua, ja molemmat 
tehtävät palkitsevat.

Luottamustehtäviin Markkua vetää edelleen 
kaiken a ja o, työehtosopimus ja sen puolustami-
nen.

– Vain kunnolliset sopimukset takaavat, että 
sähköalan työntekijät saavat jatkossakin työstään 
säällisen korvauksen. Eikä kyse ole ainoastaan 
rahasta, vaan myös työolosuhteista: työn teke-
misestä turvallisesti kunnollisissa olosuhteissa 
asianmukaisin varustein.  n

Jäsenyyskeskustelujen ydin: 
TES TAKAA PALKAN 
JA KUNNON TYÖOLOT
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-Kunnolliset työehtosopimukset ovat 
tärkeä asia, ja niiden solmimiseen tar-
vitaan yhteistä liittoa ja liittoon jäse-
niä. Siksi koen tärkeäksi osaltani huo-

lehtia siitä, että jäseniä riittää ja myös uusia han-
kitaan, hämeenlinnalainen Markku Heikkinen 
kertoo.  

Hän aloitti oman työuransa urakointiliikkei-
den palveluksessa työmailla. Nykyisessä työpai-
kassaan, valtakunnallisen monipalveluyritys ISS 
Palveluissa hän toimii sekä pääluottamusmiehenä 
että kaikkien sähköasentajien työsuojeluasiamie-
henä.

Luottamustehtäviin hän päätyi aikanaan tilan-
teessa, jossa yhteistoimintaneuvotteluihin ajau-
duttaessa työntekijät huomasivat, että pääluot-
tamusmiestä ei käytännössä ollut. Markku oli 
siihenkin asti osallistunut suhteellinen aktiivi-
sesti ammattiosastonsa toimintaan, joten teh-
tävä lankesi hänelle. Luottamustehtäviensä lisäksi 
Markku tekee työmarkkinatiedotusta oppilaitok-
sissa.

– Samalla tulee houkutelluksi alalle lisää työnte-
kijöitä. Työvoiman riittävyydestä on huoli kaikilla 
perinteisillä teknisillä aloilla.
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Suomen Opiskelija-Allianssi OS-
KU ry:tä johtaa sähkö- ja auto-
maatioalan opiskelija ja Sähkö-
liiton oppilasjäsen Venla Tilli. 

Puheenjohtajan tehtävänä on esimer-
kiksi hoitaa yhdistyksen päivittäistä 
edunvalvontatyötä. Vastuullisen luot-
tamustehtävän takia edessä oli muut-
to opiskelupaikkakunnalta Helsin-
kiin.

Opiskelija- ja nuorisojärjestön tun- 
nuslause on Onnellisten amisten puoles-
ta. Venla uskoo, että amiksen onnelli-
suutta lisäävät osallisuus ja yhteisöl-
lisyys. Juuri niistä on näin korona-
viruspandemian jälkimainingeissa 
pula.

Sähköalan opintoihin minut in-
nosti…

… ajatus, että voisin opiskella itsel-
leni ammatin, jossa saa käyttää aivoja 
ja työskennellä käsillä. Ennen yhdek-
sättä luokkaa pidin lukioon jatka-
mista itsestäänselvyytenä. Toisin kui-
tenkin kävi.

Yhdeksännellä luokalla miun täytyy 
olla hyvä kaikessa -ajatusmaailmani 
alkoi vaatia veronsa. Aloin saada jat-
kuvia paniikkikohtauksia. Yhteis-
haku lähestyi, ja jouduin punnitse-
maan kahta vaihtoehtoa. Menenkö lukioon, niin 
kuin kaikki, myös minä, olivat aina olettaneet, ja 
poltan itseni totaalisesti loppuun? Vai menenkö 
amikseen, alalle, joka minua oikeasti kiinnostaa 
ja jolta minulla on mahdollisuus jatkaa opintojani 
halutessani. Onneksi valitsin amiksen ja muutin 
16-vuotiaana Haminasta Kankaanpäähän Sata-
eduun opiskelemaan vuonna 2018.

Opiskelujen aikana olen oivaltanut, että…
… aina ei tarvitsisi tehdä kaikkea itse. Olen 

tehnyt kaksoistutkintoa, ollut vahvasti mukana 
sekä oman toimipaikkamme opiskelijakunnassa 
että Sataedun katto-opiskelijakunnassa, lähtenyt 
mukaan järjestötoimintaan Suomen Opiskelija-
Allianssi OSKU ry:ssä ja koettanut opetella elä-
mään omillani. Olisin kai päästänyt itseni ja opet-
tajat helpommalla, jos en olisi tarttunut kaikkeen, 
mikä kiinnostaa.

Sähköalan opinnoissa minut yllätti…
… se, kuinka paljon sukupuoleni oikeasti vai-

kuttaa opintoihini. Osasin odottaa työmailla hei-
tettyjä muka-hauskoja vitsejä, mutta yllätyksenä 

tuli kaikki muu, mikä liittyy miesvaltaisella alalla 
työskentelyyn. Työvaatteet eivät istuneet, vaat-
teet piti vaihtaa wc:ssä, ja seksistisiä vitsejä ja 
kommentteja pääsin kuulemaan myös opetushen-
kilökunnalta. 

Tavoitteeni työelämässä on…
… päästä tekemään muutosta. Maailmassa 

on hyvin paljon epäkohtia, ja haluan uskoa, että 
minulla on mahdollisuus vaikuttaa niihin, oli 
alani tai asemani mikä tahansa.

Tulevaisuudessa sähkö on…
… entistä merkittävämpi, kun pyrimme kohti 

ekologista kestävyyttä. 
Liityin Sähköliiton oppilasjäseneksi…
… kun liiton edustaja kävi markkinoimassa 

jäsenyyttä oppilaitoksessamme.
Tahdon vaikuttaa yhteisiin asioihin, 

koska…
… tuntisin toimivani väärin, jos huomaisin epä-

kohdan mutten toisi sitä ilmi. En pidä ajatuksesta, 
että ulkopuolinen henkilö päättäisi ihmisryhmän 
x asioista kuulematta näiden mielipidettä asiaan.

Uskon, että minut valittiin 
OSKUn puheenjohtajaksi, koska…

… välitän aidosti näistä asioista. 
Koen pystyväni kuuntelemaan muita, 
haluan kehittyä ihmisenä ja oppia 
uutta. Jo lapsuudenkodissani opin, 
että aitoa, kaikkia hyödyttävää kehi-
tystä tapahtuu, kun kaikki pääsevät 
keskustelemaan muutoksesta yhden-
vertaisina. Tämän periaatteen mukaan 
pyrin toimimaan.

Tavoitteeni puheenjohtajana on…
… edistää edunvalvonnallisia ta-

voitteitamme sekä toimia esimerkkinä 
ja rohkaisijana muille amiksille, jotka 
ovat kiinnostuneita vaikuttamisesta.

Yksi onnistumisistani puheen-
johtajana on…

… kun sain erään ammatillisen oppi-
laitoksen rehtorin kannattamaan sitä, 
että amiksille luotaisiin yhdenvertai-
set mahdollisuudet vaikuttaa omiin 
asioihinsa. Muuten opiskelijat joutui-
sivat itse raivaamaan tiensä, mikäli 
haluavat tuoda epäkohtia esiin.

Amiksen onnellisuutta lisää…
… kun kokee osallisuutta ja yhteisöl-

lisyyttä. Kun epäkohdista kertomiseen 
on matala kynnys ja näkee, että konk-
reettisia parannuksia tehdään. Yhden-
vertainen ympäristö, jossa jokainen 
saa olla oma itsensä ja saa apua ongel-
miinsa.

Amisten ongelma on erityisesti…
… yhteisöllisyyden puute tällä hetkellä. Amikset 

eivät välttämättä tunne toisiaan eivätkä ole pääs-
seet harjoittelemaan työpaikoilla tarvittavia sosi-
aalisia taitoja etäopetuksen takia. Koronan aikai-
nen etäopetus on teettänyt vaikeuksia joillekin 
opiskelijoille, eikä sitä ole välttämättä pystytty 
toteuttamaan niin, että se vastaisi työelämän tar-
peita. 

Amisreformi on…
… parantanut mahdollisuuksia saada tutkinto 

suoritettua nopeammin, mikäli tarvittavat tai-
dot ovat jo hallussa. Tarpeeton luokan penkkien 
kuluttaminen jää vähemmälle. Toisaalta reformi 
on paikoin myös vähentänyt lähiopetusta ja jät-
tänyt aukkoja lukujärjestykseen keskelle päivää. 
Tämä voi olla haaste sille, joka kaipaa vielä rutii-
nia ja rakennetta opiskelunsa tueksi.

Saan virtaa siitä, että…
… tiedän asioiden muuttuvan. Toki muutos voi 

tapahtua tuskallisen hitaasti varsinkin, kun sitä 
koettaa itse edistää. n

EPÄKOHTIIN ON TARTUTTAVAEPÄKOHTIIN ON TARTUTTAVA
n TEKSTI: MINNA JÄRVENPÄÄ 
n KUVA: SUSANNA RONKAINEN
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OSASTOTOIMINTA
n KOONNUT: MINNA JÄRVENPÄÄ n KUVA: HENRI LINDEMAN

7 §
Vuosikokousilmoituksissa usein mainittu osas-
ton pykälä määrittelee sääntömääräisten kokous-
ten ajankohdat. Kevätkokous tulee pitää helmikuun 
alun ja huhtikuun lopun välillä, syyskokous marras-
kuun alun ja joulukuun lopun välillä. Viimeksi  
mainittu on mahdollisesti saamassa lisäaikaa,  
kun meneillään oleva sääntömuutosprosessi ete-
nee. 

AMMATTIOSASTO
Saman ammattialan, paikka- tai seutukunnan säh-
köliittolaiset työntekijät muodostavat ammattiosas-
ton ja osastot yhdessä liiton. Sähköliittoon kuuluu 
119 ammattiosastoa eri puolilla Suomea.
Osastojen tärkein tehtävä on puolustaa jäsenten 
oikeuksia työelämässä ja valvoa luottamusmiesten 
kanssa työehtosopimusten ja muiden työsuhtee-
seen liittyvien määräysten ja sopimusten noudat-

tamista työpaikoilla. Osastoilla on myös mahdolli-
suus tehdä liiton sääntöihin ja työehtosopimuksiin 
liittyviä ehdotuksia edustajistolle ja hallitukselle. 
Esimerkiksi tämän kevään edustajiston kokouksen 
esityslistalla oli kolme osastojen esitystä.

HALLITUS
Osaston asioita ja omaisuutta hoitaa osaston syys-
kokouksessa valittu hallitus, johon kuuluvat pu-
heenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja ja vähintään 
kaksi mutta enintään 10 muuta varsinaista jäsentä 
sekä enintään vastaava määrä varajäseniä. Hallitus 
valitsee varsinaisten jäsenten keskuudesta varapu-
heenjohtajan.

NIMENKIRJOITUSOIKEUS
Osaston nimen kirjoittavat puheenjohtaja yhdessä 
sihteerin kanssa tai jompikumpi heistä yhdessä va-
rapuheenjohtajan tai taloudenhoitajan kanssa.

OSASTOPALAUTE
Osuus, jonka ammattiosasto saa jäsentensä mak-
samasta liittomaksusta. Tänä vuonna osuus on 0,2 
tai 0,15 prosenttia sen mukaan, toimittaako osas-
to liittoon tarvittavat asiakirjat kevätkokouksensa 
jälkeen: edellisen vuoden toimintakertomuksen ja 
toiminnantarkastuslausunnon sekä menossa ole-
van vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion. 
Osastopalaute on 0,2 prosenttia, jos asiakirjat toi-
mitetaan toukokuun loppuun mennessä, muuten 
0,05 prosenttia pienempi.

UUDISTAMISHANKE
Viime syksynä Sähköliitto aloitti osasto- ja aluetoi-
minnan uudistamishankkeen kahdella pilottialu-
eella. Hankkeella pyritään vahvistamaan osastojen 
toimintaa ja tiivistämään niiden ja liiton yhteistyötä 
edunvalvonnan puitteiden luomisessa. 

PIENI OSASTOTOIMINNAN SANASTO
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KESKI-SUOMI/SAVO-KARJALA 19 osastoa
017 Äänekosken Sähköalantyöntekijäin ammattiosasto ry
023 Juuan Sähköalantyöntekijät ry
024 Varkauden Sähköalantyöntekijäin Ammattiosasto ry
026 Jyväskylän Sähköalantyöntekijät ry
028 Jämsän Seudun Sähköalantyöntekijäin ammattiosasto ry
036 Kuopion Sähköalantyöntekijät ry 
054 Sähköliitto Keuruun Ammattiosasto ry
058 Joensuun Sähköalantyöntekijät ry
065 Iisalmen Sähköalantyöntekijät ry
091 Lieksan Sähkötyöntekijät ammattiosasto ry
104 Saarijärven Sähköalantyöntekijät ry
106 Savon Sähköalantyöntekijät ry
108 Nurmeksen Sähköalantyöntekijät ry
126 Vaajakosken Sähköalantyöntekijät ry
138 Savon tietoliikenne- ja IT-osaajat ry
140 Keski-Karjalan Sähkömiehet ry
144 Varkauden Seudun Asennussähkömiehet ry
178 Siilinjärven Sähköalantyöntekijät ry
187 Pohjois-Karjalan Tietoliikenneammattilaiset ry

A mmattiosaston puheenjohtajaksi 
Jyrki Jartilla on suorastaan radi-
kaali toive:

– Kunpa puheenjohtajan paikasta tuli-
si ihan oikea tappelu!

Ei kannata tyrmistyä. Huumoriin kää-
rittyyn toiveeseen sisältyy ajatus osas-
ton uudistumisesta ja siitä, että nuorem-
mat ottaisivat tulevaisuudessa ohjat kä-
siinsä ja vastuuta toiminnan kehittämi-
sestä.

– Annan tehtävän mielelläni nuoril-
le. Sähköliitto Keuruun Ammattiosasto 
ry on heidän käsissään ja heidän osas-
tonsa viimeistään kymmenen vuoden 
päästä.

PIENUUS ON MYÖS VALTTI
Keuruun ammattiosasto on suhteellisen 
pieni, vajaan sadan jäsenen osasto, joka 
on syntynyt yhden työpaikan, Keuruun 
Sähkön ympärille. Vieläkin iso osa jäse-
nistä työskentelee sen yhtiöissä. Jyrkin 
oma työnantaja on sen verkonrakennus-
yhtiö Radiki, jossa hän toimii verkosto-
asentajana.

– Näen osaston pienuuden etuna. 
Osaston hallitus näkee toisiaan melkein 
päivittäin ihan työn takia. Pienessä poru-
kassa kokoukset pysyvät hyvin kasassa, 
vaikka rönsyily on sallittua. Rönsyilylupa 
takaa sen, että isoin virkainto laantuu.

TUTTU VIERAS – ALUEASIANTUNTIJA
Keuruun osasto toimii Sähköliiton 
osasto- ja aluetoiminnan uudistamis-
hankkeen Keski-Suomen/Savo-Kar-
jalan pilottialueella. Hanketta alueel-
la vetävä liiton alueasiantuntija Janne 
Heikkinen on jo tuttu vieras täällä.

– Olemme kartoittaneet yhdes-
sä alueen työpaikat ja tehneet yh-

den työpaikkakäynnin. Keuruu on 
muuttotappiokunta, jossa rakenta-

minen vähenee mutta teollisuutta on 
jonkin verran. Janne on aktiivinen ka-
veri, joka voi innostaa poppoota mu-
kaan osastotoimintaan. Näen osasto- 
ja aluetoiminnan uudistamisen hyvänä 
hankkeena.

Haastatteluhetkellä Keuruun osas-
tossa heräteltiin jäseniä yhteisreissul-
le Sähköliiton perinteisille Volttipäiville, 
jotka tänä vuonna järjestetään Poris-
sa heinäkuun alussa. Lisäksi vireillä oli 
TES-kurssin järjestäminen.

PAIKALLINEN SOPIMINEN 
VAATII OSAAMISTA
Edunvalvonta on yksi osastojen perus-
tehtäviä. Jyrkin mukaan osasto on suo-
riutunut siitä kohtuullisen hyvin, eikä 
isompia vääntöjä ole työpaikoilla ollut. 
Luottamushenkilövalinnat on hoidettu 
asianmukaisesti ja niistä on tehty tar-
vittavat ilmoitukset. Jyrki itse on valittu 
työpaikkansa työsuojeluvaltuutetuksi.

– Nuorempien on pakko ottaa tämä-
kin tehtävä hoitaakseen. Itse olen al-
keis- ja jatkokurssit käynyt ja joutunut 
ottamaan alkuun paljon itse selvää asi-
oista. Tehtävä vaatii oma-aloitteisuutta.

Entäs sitten, jos työehdoista sopimi-
nen siirtyy entistä enemmän työpaikoil-
le? Miten vastaa Keuruun osasto?

– Kauhukuvana olisi vaikkapa loma-
rahojen ja pekkasien menettäminen. 
Asiantuntemus, esimerkiksi työaikalain 
tuntemus, on vielä osastoissa heikkoa. 
Minusta liitto on asiantuntemuksellaan 
osastojen tuki ja turva. Vastustan täyttä 
paikallista sopimista. n

VARSINAIS-SUOMI, 11 osastoa
038 Naantalin Voimalaitostyöntekijät ry
041 Turun Seudun Sähkötyöntekijät ry
047 Ukin Sähkötyöntekijät ry
083 Pargas Elbranchernas Avdelning rf
085 Salon Seudun Heikko- ja Vahvavirtaosasto ry
089 Satapirkan energia-ammattilaiset ry
099 Loimaan Sähköalantyöntekijät ry
122 Ålands Elektricitetsarbetare - 
       Ahvenanmaan Sähköalantyöntekijät ry
142 Lounais-Suomen Sähkötyöntekijät ry
147 Paimion Sähköalantyöntekijät ry 
159 Laitilan Sähköalantyöntekijät ry

PUHEENJOHTAJA AJAA 
NUORENNUSLEIKKAUSTA

n TEKSTI JA KUVA: MINNA JÄRVENPÄÄ

OSASTOTOIMINTA

Osasto- ja aluetoiminnann 
uudistamishankkeen 
pilottialueilla on  
30 ammattiosastoa.
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Osasto- ja aluetoiminnan uudista-
mishanketta kahdella pilottialu-
eella ovat viime syksystä lähtien 

vetäneet kaksi alueasiantuntijaa: Jani 
Ekman Varsinais-Suomessa ja Janne 
Heikkinen Keski-Suomen/Savo-Karja-
lan alueella.

Miten hanke etenee? Alueasiantunti-
jat vastaavat.

Mistä työkalut ja apua työhön, kun 
on kyse pilottihankkeesta?

Jani: – Sähköliiton järjestötiimi, jo-
hon kuulumme, ja vastaava järjestö-
asiantuntija Reijo Salmi ovat rakenta-
neet tarvittavat työkalut. Tiimimme aut-
taa kaikessa, ja neuvoja ja apua on 
saatu myös liiton edunvalvontatiimistä.

Janne: – Osa työkaluista on muotou-
tunut omaan käteen sopivaksi pikku-
hiljaa. Yhdelle osastolle sopii yhdenlai-
nen toimintamalli ja toiselle toisenlai-
nen. On osattava edetä sen mukaan.

Miten käsityksesi osastotoiminnas-
ta on muuttunut?

Jani: – Oman osastoni Naantalin Voi-

U utta ei tarvitse rakentaa raken-
tamisen ilosta, mutta parhaim-
millaan se piristää koko toimin-

taa. Näin näkee Turun Seudun Säh-
kötyöntekijät ry:n puheenjohtaja Tony 
Wallenius Sähköliiton osasto- ja alue-
toiminnan uudistamishankkeen. Varsi-
nais-Suomi on hankkeen toinen pilotti-
alue, ja Turun osasto monisatapäisine 
jäsenkuntineen sen tärkeä toimija.

– Osastomme oli mukana heti, kun 
hanketta alettiin hahmottaa. Nyt on 
päästy alkuun, ja vallalla on sellainen 
tekemisen meininki! Hankkeen kannal-
ta keskeisiä keskustelun aiheita ovat 
jäsenmäärän kehitys, oppilasjäsenien 
ja järjestäytymättömien tavoittaminen 
sekä luottamusmiesvalinnat. Viimeksi 
mainituissa työtä riittää.

Niin, ne luottamusmiesvalinnat. Ai-
heen ovat nostaneet esille myös uudis-
tamishanketta vetävät alueasiantunti-
jat. Valinnat tulee tehdä ohjeiden mu-
kaan, ja niistä pitää tehdä asianmukai-
set ilmoitukset.

malaitostyöntekijät ry:n toiminta keskit-
tyi omaan työpaikkaamme. Nyt olen ol-
lut tekemisissä osastojen kanssa, joi-
den alueella voi olla useita satoja työ-
paikkoja.

Janne: – Vaihdettuani Kainuun Säh-
kötyöntekijöiden Ammattiosastoon kä-
sitys toiminnasta syntyi ajan kanssa. 
Osaston sääntöjen mukaan osastoil-
la on paljonkin vastuuta. Pienessä am-
mattiliitossamme osastoilla on suurin 
merkitys liiton olemassaolon kannalta. 

Mitä Sähköliiton ammattiosastoil-
le kuuluu?

Jani: – Niissä on hyvä tekemisen 
meininki, ja aktiivit ovat ns. ”liiton mie-
hiä”. Kartoituksissa on tullut esille, että 
kaikilla työpaikoilla ei luottamushen-
kilöitä ole valittu, vaikka siihen oli-
si oikeus. Kun tämä saadaan kuntoon, 
päästään ratkomaan edunvalvontaky-
symyksiä.

Janne: – Ne tuntevat alueensa var-
sin hyvin, kun alueen työpaikkojen 
edustajat ovat mukana niiden toimin-
nassa. Luottamushenkilövalinnat to-
sin sakkaavat. Ne on tehtävä valintaoh-
jeen mukaan, ja ilmoitukset on toimi-

tettava omalle ammattiosastolle. Teem-
me nyt tämän eteen töitä. Liitto tarjoaa 
valituiksi tulleille hyvää koulutusta, sa-
moin osastot paikallisesti. Toiveita eri-
laisista koulutuksista kuunnellaan.

Millaisia oppeja olet vienyt osas-
toihin?

Jani: – On keskusteltu paljon luotta-
musmiesten ja työsuojeluvaltuutettu-
jen valinnoista ja niiden saattamisesta 
loppuun. Myös Sähköliiton tulee saada 
tiedot valinnoista.

Janne: – Ainakin sen, että järjestäy-
tyminen on jokaiselle työpaikalle tär-
keää. Olemme ryhtyneet kartoittamaan 
kattavasti työpaikkoja osastojen alu-
eelta. 

Miten liiton ja osastojen yhteistyö 
sujuu?

Jani: – Se on mielestäni parantunut. 
Me alueasiantuntijoina olemme lähel-
lä osastoja ja aina käytettävissä, kun 
apua kaivataan.

Janne: – Osaston luottamustehtävis-
sä toimiessani tuntui, ettei yhteistyö-
tä ole kovinkaan paljon. Olen nyt pyr-
kinyt olemaan aktiivisesti yhteydes-
sä osastoihin ja tekemään niiden kans-

– Alueellamme vajaan 30 luottamus-
miehen valinnat on hoidettu asianmu-
kaisesti ja valintoja koskevat ilmoituk-
set ovat kunnossa. Tekemässämme 
kartoituksessa alueeltamme kuitenkin 
löytyi yli 200 sähköalan yritystä, Tony 
havainnollistaa luvuin työsarkaa.

TUOREISTA AJATUKSISTA JA VUOSIEN 
KOKEMUKSESTA SYNTYY UUTTA
Tony on toista vuotta Turun osaston 
puheenjohtajana ja hyvillään siitä, että 
osastolla on ollut mahdollisuus palkata 
osastotoimitsija.

– Se helpottaa toimintaamme. Kiitos 
toimitsijan työpanoksen, pystymme te-
kemään säännöllisemmin työmaaval-
vontakäyntejä, järjestämään koulutusta 
ja pitämään yhteyttä jäseniin. Yksi hä-
nen tärkeimmistä tehtävistään on mie-
lestäni olla yhteydessä oppilasjäseniin. 
Siellä se tulevaisuus on.

Vaikka oman osaston toiminta on ak-
tiivista, aina on varaa parantaa.

– Uusia ideoita ja parempia toiminta-
tapoja syntyy, kun uudet ihmiset tuorei-
ne ajatuksineen kohtaavat vanhat kon-
karit kokemuksineen.

Entä miten hän näkee muiden Säh-
köliiton ammattiosastojen toiminnan?

– On hienoa, että kaikissa osastois-
sa ajetaan jäsenten etuja. Se tarkoittaa 
sitä, että Sähköliitto on läsnä kaikkial-
la Suomessa. Petrattavaa olisi osasto-
jen välisessä yhteistyössä, erityises-
ti oman maakunnan osastojen kesken 
mutta myös maanlaajuisesti. Sitähän 
kehittämään alueasiantuntijat myös 
palkattiin.

YHTEISTYÖN MONET MUODOT
Tony sanoo, että osastojen yhteistyö 
liiton kanssa on hyvää ja riittävää.

– Yhteistyöhön liiton kanssa kuuluu 
mielestäni myös sopiva määrä osaston 
edustajia liiton edustajistossa, johto-
kunnissa ja työryhmissä. Silloin ollaan 
asian ytimessä ja viedään asioita yh-
dessä eteenpäin.

Alueasiantuntijoiden palkkaaminen 
uudistamishankkeen pilottialueille on 
tuonut liiton lähemmäs.

– Alueasiantuntija on koko ajan läs-
nä, ja hänen kanssaan yhteistyö on 
tosi tiivistä. 

Osasto- ja aluetoiminnan uudista-

mishanketta on perusteltu myös sillä, 
että työehdoista sopiminen siirtyy yhä 
enemmän työpaikoille ja osastoissa tu-
lee olla siihen liittyvää osaamista.

– Juuri solmittujen työehtosopimus-
ten päättyessä tilanne ei vielä ehkä 
ole muuttunut, mutta viiden tai kuu-
den vuoden kuluttua tilanne on toi-
nen. Yleissitovuus ratkaisee aika pal-
jon, miten sopimisen kanssa käy lähi-
vuosina. n

sa työtä yhdessä. Parhaimmillaan yh-
teistyö on saumatonta, ja ajattelumalli 
on ”me olemme liitto”, kuten sen kuu-
luisikin olla.

Mikä on osastojen rooli sopimises-
sa tulevaisuudessa?

Jani: – Sähköliiton luottamushen-
kilöseminaarissa työnantajapuolen 
edustajat sanoivat suoraan, että tule-
vaisuudessakin tehdään yleissitovia 
mutta myös paikallisia ja työpaikka-
kohtaisia työehtosopimuksia. Viimek-
si mainittuihin ei luottamusmiesorga-
nisaatiomme ole vielä täysin valmis. 
Meidän on yhdessä pidettävä huol-
ta siitä, että työpaikoilla valitaan edus-
tajat, jotka koulutetaan tekemään so-
pimuksia.

Janne: – Pelkona on, että tulevai-
suudessa työehdoista sovittaisiin työ-
paikoilla. Meidän ajatuksemme on, 
että paikallisia sopimuksia voi teh-
dä ainoastaan ohjeiden mukaan valit-
tu luottamusmies. Muuten sopimukset 
ovat mitättömiä. Valmistaudutaan tä-
hän järjestämällä työpaikat, aktivoimal-
la työhuonekunnat ja hoitamalla luot-
tamusmiesorganisaatio kuntoon. n

NYT ON TEKEMISEN MEININKI!

Aluehanke etenee: LUOTTAMUSHENKILÖVALINNAT KUNTOON

OSASTOTOIMINTA

n TEKSTI: MINNA JÄRVENPÄÄ

n TEKSTI: MINNA JÄRVENPÄÄ
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Syksyllä vuonna 2006 istuin pin-
takäsittelyalan opiskelijana 
kuuntelemassa nuorisotoimitsi-

jan luentoa ammattiliitosta, liityin opis-
kelijajäseneksi muiden mukana sen 
kummempia miettimättä. Kun pääsin 
kesätöihin maalausliikkeeseen, mak-
soin luottamusmiehen avustamana 
ensimmäiset jäsenmaksuni. Hän myös 
houkutteli mukaan liiton kesäpäiville; 
siellä saisin katetta jäsenmaksuille, ja 
kuulemma kaikki muutkin olivat sinne 
tulossa. Kesäpäiviltä löytyi uusia tutta-
vuuksia ja uusia houkuttelijoita muu-
hunkin liiton toimintaan. Liittolumipallo 
oli pyöräytetty liikkeelle, vaikka en sen 
kokonaisvaltaisuutta vielä tiedostanut.

Ensimmäisen vakituinen työpaikka-
ni oli parikymmentä henkilöä työllistä-
vässä rakennusliikkeessä, jonka työ-
porukassa oli monenmoista persoo-
naa ja vielä persoonallisempi toimitus-
johtaja. Firmassa oli kahden vuoden 
välein luottamusmiesvaalit, ja jostain 
kumman syystä valittu luottari tote-
si aina kauden päätteeksi antavansa 
vastuun mielellään seuraavalle. On-
neksi ehdokkaita piisasi, mutta niin pii-
sasi yhteistä kehitettävääkin. Kun mi-
nulla tuli nokkapokkaa työnantajani 
kanssa, en kääntynyt luottamusmie-
hen vaan osastossa olevien tuttujeni 
puoleen. Jälkeenpäin ihmettelin, miks-
eivät tuoreet luottamustoimeen valitut 
olleet hyödyntäneet mahdollisuuttaan 
koulutukseen.

LIITTOAKTIIVEISTA MUODOSTUVA 
TUKIVERKKO MAHDOLLISTAA 
PALJON
Osastostani sain tukea siihen, että 
pystyin hoitamaan työpaikalla eteen 
tulleet haasteeni. Työnantajani ei ki-
nastellut kanssani pitkään, sillä hän 
tiesi minun kysyneen neuvoja liitto-
kontakteiltani. Liiton apu, tuki ja ver-
kostot olivat vaivihkaa, ja toisaalta ry-
minällä, sujahtaneet osaksi työarkeani 
ja myös vapaa-aikaani.

OSASTOTOIMINTA

Ennen kuin joulukuussa 2013 siirryin 
ammattiliittoon töihin, olin jo mukana 
oman osastoni hallituksessa, valtakun-
nallisessa nuorisotyöryhmässä sekä 
aluejärjestön hallituksessa. Kun pää-
sin töihin ammattiliittoon, koin sen ole-
van oma vuoroni antaa takaisin sitä tu-
kea ja innostusta, jota olin aiempina 
vuosina saanut monelta osastotoimijal-
ta useasta osastosta. 

Kuulumisen tunne sekä merkityksel-
lisyys ovat mielestäni ammattiliitossa 
toimimisen kantavimpia voimia, ja pa-
rasta ay-toiminnassa on yhdessä te-
keminen. Vaikka liiton jäsenet ovat to-
della monimuotoinen porukka, ammat-
ti yhdistää ammattiosastossa olevia, ja 
sen myötä kaikilla jäsenillä on myös jo-
tain heitä yhdistävää. Työmailla jaetaan 
arkinen puurtaminen sekä yhteiset ke-
tutuksen aiheet. 

AMMATTIYHDISTYSTOIMINNAN 
KESKIÖSSÄ ON TOIMIVA 
TYÖPAIKKATOIMINTA
Vaikka läheskään kaikki jäsenistä eivät 
itse käytä liiton koulutuspalveluita, yl-
lättävän moni hyötyy niistä välillisesti. 
Koulutuksella varmistetaan, että työpai-
koilla on  tyyppejä, joiden osaamista ja 
tietoa voivat myös heidän työkaverin-
sa hyödyntää. Toivoisin, että näitä arjen 
sankareita ja tietopankkeja, joita luot-
tamusmiehiksi, työsuojeluvaltuutetuik-
si, yhdyshenkilöiksi ja osastotoimijoik-
si kutsutaan, löytyisi arjen puurtamisen 
tueksi. Jos ei ihan joka työkohteesta, 
niin vähintään puhelinsoiton päästä. 
Sähköliiton osastoille pitämissäni työ-
pajoissakin toiminnan välttämättömyy-
deksi nousi työpaikkatoiminnan tuke-
minen sekä henkilökohtaiset kontaktit 
työpaikoille.

Itseäni hieman jännittää, miltä am-
mattiliittojen tulevaisuus näyttää 20 
vuoden päästä. Selvää on, että työ-
elämä muuttuu, ehkä merkittävästikin. 
Mutta ovatko työntekijät mukana vai-
kuttamassa siihen, näyttääkö työelämä 

heidän vinkkelistään kurjalta, kelvolli-
selta vai mennyttä paremmalta? Näyt-
täisi siltä, että aiempien vuosikymmen-
ten koko uran mittainen sitoutuminen 
työolojen kehittämiseen on väistynyt. 
Toki edelleen moni on valmis toimi-
maan itselleen tärkeiden asioiden puo-
lesta, mutta vaikuttaminen on selvästi 
muuttunut tilannesidonnaisemmaksi ja 
lyhytaikaisemmaksi. 

Yksittäisten arjen ay-tekojen ei tar-
vitse olla suuria ja mullistavia, vähim-
millään ne voivat olla omista jäsenmak-
suista huolehtimista. Ehkä voi jopa vin-
kata työkaveria toimimaan samoin. Toi-
saalta, kun innostusta löytyy, toiminnan 
mahdollisuudet ovat melkein rajatto-
mat. Jokainen jäsenten yhteisen tavoit-

teen eteen tehty pieni tai suuri teko 
on yhtä merkityksellinen. Tärkeintä on, 
että yhdessä turvaamme hyvät olot 
työpaikoille, ja välillä ymmärtäisimme 
pysähtyä huomaamaan, mitä yhdessä 
tekemällä olemme saaneet aikaiseksi.

Kiitos Sähköliitolle harjoittelumah-
dollisuudesta ja erityiskiitos kaikille 
sähköliittolaisille joiden kanssa sain 
kuluneen puolen vuoden aikana  
toimia, niin jäsenille kuin henkilökun-
nalle.

IDA KUIKKA
Sähköliiton amk-harjoittelija
yhteisöpedagogiopiskelija, 
Humanistinen ammattikorkeakoulu 
HUMAK

YHTEISTYÖLLÄ JA 
YHDESSÄ TEKEMISELLÄ 
KETUTUSTA KUMOON

Ida siteeraa mieluusti Juha Heikkalan Näe, koe, tee -nimistä yhdistysten strategiaopasta: 
– Yhdistyksen voima on sen toimijoissa, ja sen ainoa pääoma on innostuneet ihmiset, 
joilla on vahvat arvot. 

KUVA: M
INNA JÄRVENPÄÄ
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Tällä palstalla kerromme tositapauksista, joissa liitto on auttanut jäsentä työelämän hankalissa tilanteissa.PIDÄMME PUOLIASI

Yt-lain laiminlyönti lomautusilmoituksissa:
20 000 EURON HYVITYS 
ASENTAJILLE 

Käräjäoikeus tuomitsi teollisuuden sähköasennuksia tekevän 
yhtiön yhteistoimintamenettelyn laillisuuden koskien kahdek-
san sähköasentajan lomauttamisia. 

Sähköliiton ajaman kanteen mukaan yhtiö oli rikkonut useita yh-
teistoimintalain mukaisia menettelytapasäännöksiä. Käräjäoikeus hy-
väksyi esitetyistä väitteistä TE-toimistolle tehtävän ilmoituksen lai-
minlyömistä koskeneen väitteen. Tämän perusteella yhtiö velvoitet-
tiin maksamaan asentajille yhteensä 20 000 euron hyvitys, kullekin 
2500 euroa. 

Muilta osin käräjäoikeus katsoi, että yhtiössä oli ”toistuvan käyt-
täytymisen ja vastustamattomuuden kautta” syntynyt niin sanottu hil-
jainen sopimus jatkuvasta yhteistoimintamenettelystä. Käytäntö on 
johtanut siihen, että neuvotteluvelvoite oli tullut täytetyksi. 

Käräjäoikeus hylkäsi puolin ja toisin esitetyt oikeudenkäyntiku-
luvaatimukset. Asentajilta perättiin lähes 25 000 euron kuluja. Lii-
ton myöntämä oikeusapu takasi kuitenkin kantajille, että he eivät oli-
si joutuneet maksamaan kuluja, vaikka tuomio olisi ollut heidän kan-
naltaan kielteinen. n

Pohjois-Euroopan suurin jalkinevalmistaja • sievi.com

Cobra 2 Roller+ S3
Koot 35–48

TractionPro



16  VASAMA

MESTARIKSI ENSI YRITTÄMÄLLÄ

SEISKAYKKÖNEN ON 
SALIBANDYMESTARI!

Ensikertalaiset olivat valttia Sähköliiton pe-
rinteisessä ammattiosastojen välisessä sa-
libandyturnauksessa 9. huhtikuuta Varkau-

den liikuntatalolla. Voittajaksi pelasi osasto 071 
eli Vammalan sähkötyöntekijät ry:n joukkue, 
joka oli mukana turnauksessa ensimmäistä ker-
taa, kuten hopealle sijoittunut osasto 100:kin eli 
Järvenpään Sähköalantyöntekijät ry:n joukkue.

Pronssille sijoittui järjestävä osasto 024 eli 
Varkauden Sähköalantyöntekijäin Ammattiosas-
to ry, jolla pelattuja turnauksia on takanaan kul-

ta- ja hopeamitalisteja enemmän. Edelliskerral-
la Lahdessa vuonna 2019 Varkaus pelasi niin 
ikään pronssille.

Turnauksen voittajajoukkue saa haltuunsa va-
kuutusyhtiö Turvan lahjoittama palkintopokaa-
lin, joka siirtyy lopulta sen osaston omaisuudek-
si, joka voittaa turnauksen kolmesti. Tähän men-
nessä kaksi kiinnitystä pokaaliin on Lahdella 
sekä osasto 094:n eli Raahen Sähkömiehet ry:n 
joukkueella. 

– Pelit olivat tiukkoja. Sekä finaali että prons-

sipeli ratkaistiin rangaistuslaukauksilla. Edelli-
sessä turnauksessa vuonna 2019 Lahdessa Var-
kaus hävisi pronssipelin rankkareilla, nyt tuli 
voitto. Myös Vammalan finaalipaikka ratkesi ran-
gaistuslaukauksilla Varkautta vastaan, kertoo 
turnauksen järjestäneen osaston taloudenhoita-
ja Petteri Murtomäki.

Osastojen välinen salibandyturnaus on ollut 
noin 2,5 vuoden tauolla koronaviruspandemian 
takia. Huhtikuussa pelattu turnaus oli järjestyk-
sessä kuudes.

Voittoisa ensikertalainen 
Vammalan joukkue selvitti 
tiensä finaaliin rankkareilla 
Varkautta vastaan.

LOPPUTULOS
1. VAMMALAN SÄHKÖTYÖNTEKIJÄT RY
2. JÄRVENPÄÄN SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT RY
3. VARKAUDEN SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄIN AMMATTIOSASTO RY
4. PORVOON SÄHKÖTYÖNTEKIJÄT RY
5. LAHDEN SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT RY
6. HYVINKÄÄN SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄIN AMMATTIOSASTO RY

PELAAJA JOUKKUE MAALIT SYÖTÖT JÄÄHYT PISTEET
TERO MUSTALAHTI Vammala 6 2  8
LEEVI KIVI Järvenpää 4 4 2 8
RASMUS SIHVONEN Järvenpää 4 3  7
TOM LINDBERG Porvoo 4 1  5
NIKO FABRITIUS Porvoo 3 2  5
ANTERO NATUNEN Varkaus 3 2  5
MIKAEL SUOMI Järvenpää 3 1 2 4
JARMO LEMAN Lahti 3 1 2 4
TATU KLAVER Porvoo 1 3 4 4
KALLE LAANTO Varkaus 1 3  4

n KOONNUT: MINNA JÄRVENPÄÄ n KUVAT: NIINA LATOSUO



VASAMA  17

Varkauden joukkue pelasi pronssia myös edellisessä turnauksessa vuonna 2019.

Järvenpään joukkue osallistui turnaukseen ensimmäistä kertaa ja ylsi heti hopealle.

Vakuutusyhtiö Turvan lahjoittaman pokaalin lopullista omistusta 
lähimpänä ovat Lahti ja Raahe, joilla on kaksi kiinnitystä. 
Raahelaiset eivät pelanneet tämänvuotisessa turnauksessa.

LISÄÄ KUVIA TURNAUKSESTA 

SÄHKÖLIITON FACEBOOKISSA!
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JÄSENINFO
TIEDOTAMME TÄLLÄ 

PALSTALLA JÄSENYYTEESI 
LIITTYVISTÄ TÄRKEISTÄ 

ASIOISTA

Sähköliiton toimisto on suljettu juhannuksen jälkeen viikot 26–30. 
Palvelemme 27.6.–29.7. seuraavasti:

JÄSENREKISTERI JA JÄSENPALVELUT
 • puh. 03 252 0400 ma–pe klo 10–11
 • sähköposti: jasenrekisteri@sahkoliitto.fi
 • sähköinen asiointipalvelu: jasenpalvelu.sahkoliitto.fi

TYÖNANTAJATILITYKSET
 • puh. 03 252 0500 ma–pe klo 9–15
 • sähköposti: työnantajatilitykset@sahkoliitto.fi

TYÖSUHDE- JA TYÖEHTOSOPIMUSASIAT
 • puh. 03 252 0700 ma–pe klo 9–11 ja 12–14
 • sähköposti: edunvalvonta@sahkoliitto.fi

SÄHKÖLIITON oppilasjäsen, onnistuitko saamaa kesätöitä? Silloin 
sinun kannattaa ilmoittaa työpaikkasi, oli se miltä alalta tahansa, 
ja työsuhteen alkamisaika sähköisessä asioinnissa ja aloittaa jä-
senmaksun maksaminen. Ai miksikö? Silloin sinusta tulee Sähkö-
liiton sopimusalajäsen ja Sähköalojen työttömyyskassan jäsen, 
alat kerryttää ansiosidonnaisen työttömyysturvan työssäoloehtoa 
ja saat käyttöösi kaikki sopimusalajäsenen etuudet.

Sähköliiton jäsenmaksu on vain yksi prosentti veronalaisesta 
tulostasi.

Jos saat töitä opiskelemaltasi alalta ja työnantajasi tilittää jä-
senmaksuja Sähköliittoon, sinun tarvitsee vain täyttää jäsenmak-
sun perintäsopimus työpaikkasi palkanlaskentaan. Silloin jäsen-
maksu peritään suoraan palkastasi. Toinen vaihtoehto on laskea 
jäsenmaksu itse ja maksaa se liittoon sähköisessä asiointipalve-
lussa tai Sähköliitto-sovelluksessa tai pyytää jäsenrekisteristä jä-
senmaksuviitteet.

jasenpalvelu.sahkoliitto.fi
Sähköliitto-sovellus: 
App Store tai Google Play

KESÄ kulman takana ja kauan odotettu haavei-
den ulkomaanmatka tiedossa? Sähköliitto on 
vakuuttanut jäsenensä Turvassa jäsenvakuutuk-
sella, joka sisältää matkustajavakuutuksen va-
paa-ajan reissuille Suomessa ja ulkomailla. 

Vakuutus korvaa matkan aikana alkaneen 
äkillisen sairauden tai sattuneen tapaturman 
hoitokuluja, kuten lääkärinpalkkiot, tutkimusku-
lut, sairaalahoidon ja lääkärin määräämät lääk-
keet. Vakuutusehtoihin ja vakuutuksessa oleviin 
rajoituksiin kannattaa tutustua jo ennen matkaa.
Muistilista matkalle
• Lataa puhelimeesi TaskuTurva-sovellus, jos-

ta löydät matkavakuutuskorttisi sekä lääkäri-

aseman yhteystiedot ulkomailla. Myös liiton 
jäsenkortti toimii matkavakuutuskorttinasi.

• Hanki lisäksi ilmainen eurooppalainen sai-
raanhoitokortti Kelasta.

• Jos jotain sattuu eikä lääkäriasema tunnista 
liiton matkavakuutuskorttia, ota yhteys SOS-
matkahätäpalveluun. SOS voi myöntää mak-
susitoumuksen hoitokuluihin. 

• Jos joudut itse maksamaan hoitokulut, toi-
mita kuitit pyydettäessä Turvaan. Voit hakea 
korvausta sähköisesti. 

Tutustu vakuutusehtoihin jo ennen matkaa: 
Turva.fi/sahkoliitto

TYÖTÖN 
JÄSENEMME, 
MUISTA 
MAKSUTTOMAT 
KORTTIKOULUTUKSET
OLETKO ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi ja sähkötyötur-
vallisuus- tai työturvallisuuskorttisi on vanhentunut tai vanhene-
massa? Sähköliitto tarjoaa sinulle mahdollisuuden suorittaa kysei-
set koulutukset ilmaiseksi ja näin parantaa työllistymismahdolli-
suuksiasi.

Ota yhteyttä liiton koulutusasiantuntijaan Tarja Toppariin tarja.
toppari@sahkoliitto.fi, puh. 050 409 8469 selvittääksesi, onko si-
nulla mahdollisuus näihin etänä suoritettaviin koulutuksiin.

Sähkötyöturvallisuuskorttia varten voit opiskella verkossa 
omaan tahtiisi. Työturvallisuuskortti-webinaaria vetää kouluttaja, 
ja kahdeksan tunnin koulutusta voit seurata minä tahansa arkipäi-
vänä kello 8–16. Osallistumiseen tarvitset mobiililaitteen, toimi-
van sähköpostisoitteen ja nettiyhteyden, työturvallisuuskorttikou-
lutukseen myös kameran.

Koulutusetu on voimassa koko tämän vuoden.

Sähköliitto.fi > Edut ja palvelut > Laadukasta koulutusta

NÄIN PALVELEMME VIIKOT 26–30

Kun reissujalkaa vipattaa
TURVAN VAKUUTUS 
ON TURVANASI

SAITKO KESÄTÖITÄ? 
MUISTA JÄSENMAKSU!



Lisäpäivät poistumassa 
1965 ja myöhemmin syntyneiltä

MUUTOSTURVA 
SUUNNITTEILLA 

55 TÄYTTÄNEILLE
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Puhelinpalvelu ma ja ke klo 9–15, pe klo 9–12 puh. 03 252 0300, asiakaspalvelu vain ajanvarauksella.
Sähköliitto.fi > Työttömyyskassa

työttömyyskassa

HALLITUS on esittämässä muutoksia 
ikääntyneiden työttömyysturvaan: lisä-
päivien eli ns. eläkeputken ikäraja nou-
sisi vuodella vuonna 1963 syntyneis-
tä alkaen ja poistuisi kokonaan vuonna 
1965 syntyneiltä ja nuoremmilta.

Lisäpäivillä tarkoitetaan ansiopäivära-
haoikeutta 300–500 päivän enimmäis-
ajan jälkeen, mikäli on täyttänyt vaadi-
tun iän ennen enimmäisajan päättymis-
tä. Nykyinen ikäraja on 61 tai 62 vuot-
ta, sen mukaan, milloin henkilö on syn-
tynyt.

Uudistus vaikuttaisi ansiopäiväraha-
oikeuteen vuodesta 2025 alkaen, jol-
loin vuonna 1963 syntyneet saavutta-
vat lisäpäivien nykyisen 62 vuoden ikä-
rajan. Lisäpäivien maksaminen päättyisi 
kokonaan vuonna 2030.

MUUTOSTURVA ON 
KOLMEN TEKIJÄN KOKONAISUUS
Kun lisäpäiväoikeus poistuu, 55 vuotta 

SÄHKÖALOJEN työttömyyskassan 
edustajisto hyväksyi ylimääräisessä ko-
kouksessaan 13. toukokuuta omalta 
osaltaan kassan sulautumisen Työttö-
myyskassa Aariaan. Aarian edustajiston 
puolestaan oli määrä käsitellä asiaa 25. 
toukokuuta.

Kummankin kassan hallitukset ovat 
hyväksyneet sulautumista koskevan so-
pimuksen maaliskuun lopulla.

Kassojen edustajistojen hyväksyn-
nän lisäksi sulautuminen vaatii myös lu-
van kassojen toimintaa valvovalta Fi-
nanssivalvonnalta. Mikäli hanke saa lu-
van edetä, Sähköalojen työttömyyskas-
sa sulautuu Aariaan ensi vuoden alus-
ta lukien ja jäsenet siirtyvät automaatti-
sesti Aarian jäseniksi. Sulautuminen ei 
vaadi jäseniltä toimenpiteitä.

Tiedotamme sulautumisen yksityis-

NÄIN NÄIN 
PALVELEMME PALVELEMME 
VIIKOTVIIKOT 26–30 26–30

Sähköalojen Sähköalojen 
työttömyyskassan työttömyyskassan 

toimisto on suljettu toimisto on suljettu 
27.6.–29.7.  27.6.–29.7.  

Tuolloin palvelemme:Tuolloin palvelemme:
● puhelimitse numerossa ● puhelimitse numerossa 

03 252 0300 03 252 0300 
ma–pe klo 10–11ma–pe klo 10–11

● sähköinen asiointi ● sähköinen asiointi 
Suomi.fi-tunnistautumisen Suomi.fi-tunnistautumisen 

kautta: sahko.yap.fikautta: sahko.yap.fi
● sähköposti: ● sähköposti: 

ttkassa@sahkoliitto.fittkassa@sahkoliitto.fi

kohdista tarkemmin, mikäli Finanssival-
vonta antaa sulautumisluvan syksyllä.

SYNERGIA AUTTAA 
HOITAMAAN LISÄÄNTYNEITÄ 
VELVOITTEITA
Kassat ovat käyneet sulautumisneuvot-
teluja viime syksystä alkaen. Alkusysä-
yksen niihin antoi tarve turvata Sähkö-
alojen työttömyyskassan jäsenille laa-
dukkaasti toteutettu työttömyysturva 
muuttuvassa toimintaympäristössä, jos-
sa viranomaisvelvoitteet lisääntyvät, tu-
leviin lainsäädäntömuutoksiin on varau-
duttava ja digitalisaatio vaatii jatkuvia 
investointeja. 

– Sulautumisen tavoitteena on te-
hostaa toimintaa ja saada synergiaetuja 
kassoja koskevien lisääntyneiden vel-
voitteiden hoitamiseksi. Lisäksi työttö-

myyskassalakiin suunnitellaan mahdol-
lisesti muutosta, jossa täysien rahoitus-
osuuksien saaminen edellyttäisi kassan 
suurempaa jäsenmäärää, sanoo Sähkö-
alojen työttömyyskassan kassanjohta-
ja Tarja Ojala. 

Sulautumisneuvotteluissa on todettu, 
että kassojen talous on vakaalla poh-
jalla ja sulautumisen edellytykset ovat 
hyvät. 

Sähköalojen työttömyyskassaan kuu-
luu yli 17 000 sähköisillä aloilla työs-
kentelevää palkansaajaa. Työttömyys-
kassa Aaria on kaikille palkansaajille 
avoin työttömyyskassa, jossa on noin 
100 000 jäsentä. n

Sulautumishanke Työttömyyskassa Aarian kanssa etenemässä
EI VAATISI JÄSENILTÄ TOIMENPITEITÄ

PERUSTEELLISESTI TYÖTTÖMYYSTURVASTA: 

SOSIAALIETUUDET

PALSTALLA SUKELLETAAN SYVEMMÄLLE TYÖTTÖMYYSTURVAN TERMEIHIN

SUOMEN sosiaaliturva- ja eläkejär-
jestelmä on monitasoinen ja -osai-
nen. Suomalaisen on mahdollis-
ta saada samaan aikaan montaakin 
eri etuutta, myös silloin, kun hän 
saa ansiopäivärahaa. Muut etuu-
det, eläkkeet tai tuet vaikuttavat 
ansiopäivärahan tasoon ja maksa-
tukseen eri tavoin. Joko niillä ei ole 
vaikutusta tai ne vähennetään an-
siopäivärahasta täysimääräisinä tai 
ne estävät sen maksatuksen koko-
naan.

Estävät etuudet, jotka nimen-
sä mukaisesti estävät ansiopäivä-
rahan maksun, on listattu tyhjen-
tävästi työttömyysturvalakiin. Niitä 
ovat vanhuuseläke, täysi työkyvyt-
tömyyseläke, sairauspäiväraha, äi-
tiys-, isyys-, ja vanhempainpäivära-
ha, maatalousyrittäjän luopumistu-
ki, kuntoutusraha, ansiomenetys-
korvaus, joka on määrätty tiettyjen 

tapaturmalakien perusteella, sekä 
työuraeläke. Näitä saava ei siis ole 
oikeutettu samanaikaisesti ansio-
päivärahaan.

Vähennettävät etuudet ovat kaik-
ki lakisääteisiä. Yleisin niistä lienee 
kotihoidontuki. Hyvä on huomata, 
että jos puolisosi saa kotihoidontu-
kea, se saatetaan vähentää ansio-
päivärahasta, jos puolisosi esimer-
kiksi opiskelee ja hoitaa lapsia sa-
maan aikaan. Toinen tyypillinen vä-
hennettävä etuus on osatyökyvyt-
tömyyseläke. 

Ansiopäivärahan maksatukseen 
eivät vaikuta esimerkiksi osittain 
varhennettu vanhuuseläke, vam-
maistuki, yleinen asumistuki, lapsi-
lisät, toimeentulotuki ja perhe-eläk-
keet. Tämä lista ei ole tyhjentävä.

Mikäli sinua pohdituttaa saama-
si etuuden vaikutus, olethan yhtey-
dessä työttömyyskassaan. n

MITEN MUUT ETUUDET VAIKUTTAVAT ANSIOPÄIVÄRAHAAN?

täyttäneitä koskisi hallituksen esityksen 
mukaan uusi muutosturva. Turvakoko-
naisuuteen kuuluisi työttömyyskassan 
tai Kelan maksama muutosturvaraha, 
enintään puolen vuoden koulutus ja ta-
vallista pidempi työllistymisvapaa.

Muutosturvan piiriin päästäkseen ir-
tisanomisen jälkeen työttömäksi työn-
hakijaksi ilmoittautuneen pitää siis olla 
täyttänyt 55 vuotta irtisanomiseen men-
nessä ja työskennellyt samalla työnan-
tajalla vähintään viisi vuotta.

Muutosturvarahaa koskevat muuta-
mat erityisehdot, sillä se ei vaikuta työt-
tömyysetuuteen eikä sitä saadakseen 
tarvitse olla työtön: hakija voi siis hank-
kiutua uuteen työpaikkaan ja saada silti 
muutosturvarahaa. n

Katso tarkemmat ehdot: Tyj.fi

Lisäpäivät poistumassa 
1965 ja myöhemmin syntyneiltä

MUUTOSTURVA 
SUUNNITTEILLA 

55 TÄYTTÄNEILLE
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LUOTTAMUSMIESTEN PERUSKURSSI
26.–30.9.2022, KILJAVAN OPISTO, NURMIJÄRVI (SÄHKÖLIITON OMA)

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

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

AVAINSISÄLTÖJÄ OVAT
n  luottamusmiehen perustehtävät ja verkostot
n  luottamusmieheksi kehittyminen
n  luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet
n  työoikeuden perusteet
n  yhteistoimintamenettely
n  neuvottelutoiminnan perusteet
n  luottamusmiehen ja jäsenistön luottamus
n  ammattiyhdistysliikkeen merkitys ja tulevaisuus

kurssit Julkaisemme omien kurssiemme lisäksi myös Kiljavan opiston järjestämiä ja muita jäsenillemme tarkoitettuja kursseja

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

URAKKAMÄÄRÄYKSET-KURSSI
10.9.2022  SCANDIC AVIACONGRESS, VANTAA
Hakuaika päättyy 26.8.2022

URAKKALASKENTA-KURSSI
1.10.2022  SCANDIC AVIACONGRESS, VANTAA
Hakuaika päättyy 16.9.2022

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

URAKKALASKENTA-KURSSI
17.9.2022 SCANDIC KAJANUS, KAJAANI
Hakuaika päättyy 2.9.2022

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN 
KURSSIT
Kurssi antaa valmiudet urakkalaskennan tekemiseen urakkalaskentaohjel-
malla. Kurssilla ei käydä läpi urakkalaskennan perusteita tai urakkamäärä-
yksiä, joten ne tulee olla hallussa ennen kurssille osallistumista. Kurssille 
osallistujilla tulee olla oma tietokone ja ASPA-ohjelma asennettuna.

ASPA-KOULUTUS
24.9.2022 SCANDIC AVIACONGRESS, VANTAA
Hakuaika päättyy 9.9.2022

LUOTTAMUSMIESTEN JATKOKURSSI
1. OSA 26.–30.9.2022, KILJAVAN OPISTO, NURMIJÄRVI
2. OSA 31.10.–4.11.2022, KILJAVAN OPISTO, NURMIJÄRVI

KURSSIN KOHDERYHMÄ
Kurssi on tarkoitettu luottamusmiesten peruskurssin käyneille tai muutoin 
perustiedot luottamusmiestoiminnasta omaaville luottamusmiehille, vara-
luottamusmiehille, yhdyshenkilöille, ammattiosastojen puheenjohtajille tai 
työpaikka- ja/tai ammattiyhdistystoiminnasta kiinnostuneille.

KURSSIN TAVOITE
Laajentaa ja syventää luottamusmiehen toimintaa sekä työelämää ja sen 
pelisääntöjä koskevia taitoja. Antaa valmiuksia kehittää työyhteisöä, am-
mattiyhdistysliikettä ja yhteiskuntaa sekä luottamusmiehen asemaa näissä 
ympäristöissä.

AVAINSISÄLTÖJÄ OVAT
n  kokemukset luottamusmiestoiminnasta 
n  työsopimuslain keskeiset pykälät 
n  yhteistoimintalain keskeiset pykälät 
n  työehtosopimuksen säädökset 
n  luottamusmiehen vaikuttaminen, esiintyminen ja viestintä 
n  neuvottelutaitoja
n  luottamusmiehen työsuojeluyhteistoiminta 
n  luottamusmies työyhteisön kehittäjänä 
n  luottamusmiehen arvostus ja merkitys 
n  yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja ammattiyhdistystoiminnan kehittäminen
n  oppimistehtävä
n  omien taitojen arviointi ja jatko-opinnot 
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SÄHKÖLIITON OMAT KURSSIT (ILMOITUKSISSA LIITON LOGO)
• Ilmoittaudu hakuaikoja noudattaen Sähköliitto-sovelluksessa, Sähköliitto.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KURSSEILLE JA KORVAUSKÄYTÄNNÖT
ILMOITTAUTUMINEN

MUUTOKSET MAHDOLLISIA! NOUDATAMME OMILLA KURSSEILLAMME ALUEHALLINTOVIRASTOJEN KORONARAJOITUSLINJAUKSIA. KILJAVAN OPISTO PUOLESTAAN NOUDATTAA OPPILAITOKSIA KOSKEVIA LINJAUKSIA. 

SYYSKUU
SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖ-
ASENNUSALAN TES-KURSSI
Urakkamääräykset
10.9.2022, 
Scandic Aviacongress, Vantaa
hakuaika päättyy 26.8.2022

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖ-
ASENNUSALAN TES-KURSSI
Urakkatöiden laskeminen
17.9.2022, 
Scandic Kajanus, Kajaani
hakuaika päättyy 2.9.2022

AMMATTIOSASTOT YHDESSÄ
23.–24.9.2022, 
Sokos Hotel Torni, Tampere
hakuaika päättyy 9.9.2022

ASPA-KOULUTUS
24.9.2022, 
Scandic Aviacongress, Vantaa
hakuaika päättyy 9.9.2022

LUOTTAMUSMIESTEN 
PERUSKURSSI
26.–30.9.2022, 
Kiljavan opisto, Nurmijärvi

LUOTTAMUSMIESTEN 
JATKOKURSSI
1. osa 26.–30.9.2022 ja
2. osa 31.10.–4.11.2022, 
Kiljavan Opisto, Nurmijärvi

TYÖSUOJELUPÄIVÄT
30.9.–1.10.2022, 
Sokos Hotel Arina, Oulu
hakuaika päättyy 16.9.2022

LOKAKUU
SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖ-
ASENNUSALAN 
TES-KURSSI
Urakkatöiden laskeminen
1.10.2022, 
Scandic Aviacongress, Vantaa
hakuaika päättyy 16.9.2022

ENERGIA-, ICT- 
JA VERKOSTOALAN 
TYÖEHTOSOPIMUS-
KURSSI
8.–9.10.2022,
Sokos Hotel Ilves, Tampere
hakuaika päättyy 23.9.2022

SÄHKÖLIITTO TUTUKSI
8.–9.10.2022, 
Sokos Hotel Aleksandra, Jyväskylä 
hakuaika päättyy 23.9.2022

TEOLLISUUS- JA 
ERITYISALOJEN 
AJANKOHTAISPÄIVÄT
15.10.2022, 
Sokos Hotel Arina, Oulu 
hakuaika päättyy 30.9.2022

TYÖSUOJELUPÄIVÄT
28.–29.10.2022, 
Scandic Aulanko, Hämeenlinna
hakuaika päättyy 14.10.2022

SÄHKÖLIITON KURSSIT 2022

MARRASKUU
NUORILLE TARKOITETTU 
SÄHKÖISTYS- JA 
SÄHKÖASENNUSALAN 
URAKKALASKENTAKURSSI
5.11.2022, 
Scandic Aviacongress, Vantaa
hakuaika päättyy 21.10.2022

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

Tutustu koulutustarjontaamme www.sahkoliitto.fi
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osastot toimivat Seuraava Vasama ilmestyy 19.8. 
Siihen tarkoitetut osastojen ilmoitukset pyydämme toimittamaan 8.8. kello 15 mennessä. 

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

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

• elokuva- ja tv-työ • journalismi  

• kasvatustiede •näyttel i jäntyö  

•psykologia • valokuvaus • ympäristöl inja 

• yhteiskunnall inen l inja

10.8.2022–2.6.2023 TAMPERE

HAE NYT!
voitsi.fi

VOITSILLA
KANSANOPISTOVUOSI

Käyntiosoite: 
Aleksanterinkatu 15, 33100 Tampere

Postiosoite: PL 747, 33101 TAMPERE

Faksi: 03 252 0210

Järjestämis- ja järjestötyö: 
puh. 03 252 0600 

Työsuhde- ja työehtosopimusasiat: 
puh. 03 252 0700, 

edunvalvonta@sahkoliitto.fi

Jäsenrekisteri ja jäsenpalvelut: 
puh. 03 252 0400, 

jasenrekisteri@sahkoliitto.fi

Työnantajatilitykset: 
puh. 03 252 0500,

 tyonantajatilitykset@sahkoliitto.fi

Asiointi paikan päällä vain ajanvarauksella.

Hymyile, olet Turvassa
 

Turva on vakuutusyhtiö, joka uskoo hymyn voimaan. 
Uskomme siihen, että hymy ei tee elämästä pelkästään muka-

vampaa, vaan myös turvallisempaa ja terveellisempää. 
Mutta mikäs vakuutusasioissa hymyilyttäisi?

Meillä on alan paras palvelu. Ei vain omasta 
mielestämme, vaan asiakkaiden. Meillä on 
tutkimusten mukaan Suomen tyytyväisimmät 
vakuutusasiakkaat. Turva on arvioitu ykkö-
seksi EPSI Rating 2021 -tutkimuksessa nyt jo 
kymmenettä kertaa.

Turva on kotimainen ja asiakkaidensa  
omistama keskinäinen vakuutusyhtiö

 Jaamme kertyneet tuotot asiakkaillemme 
etuuksina ja parempana palveluna. Ammat-
tiliittoon kuuluvana olet meillä harvinaisen 
hyvässä turvassa. Tunnemme liitot hyvin ja 
tarjoamme jäsenille tuntuvia etuja. Teem-
me tämän mielellämme – mekin uskomme, 
että yhdessä olemme enemmän.

Elä rohkeasti tässä ja nyt – parasta turvaa 
läheisillesi on oma henkivakuutuksesi

Koe kaikki elämän värit ja elä rohkeasti 
omannäköistäsi elämää. Arjessa on hel-
pompi huomata syyt hymyyn, kun sinulle 
rakkaat ihmiset on turvattu. 

Turvassa-henkivakuutus on uusi ja erityi-
sesti ammattiliittojen jäsenille suunnat-
tu henkivakuutus. Tutustu osoitteessa  
turva.fi/henkivakuutus

TaskuTurva – vakuutusturva aina mukanasi

TaskuTurva on Turvan asiakkaiden ja Turvan 
vakuuttamien ammattiliittojen jäsenten oma 
mobiilisovellus. Sen avulla vakuutusturva kul-
kee kätevästi aina mukanasi ja voit helposti 
asioida kanssamme.

Myös liiton matkavakuutuskortti ja luotetta-
van lääkärin yhteystiedot kulkevat sovelluk-
sessa mukana maailmalla. Lataa TaskuTurva 
sovelluskaupasta. Ei muuten maksa mitään.

Teksti: Rosi-Mari Fält, valokuva: Keksi Agency/ Suvi-Tuuli Kankaanpää

ILMOITUS

Hyödynnä kaikki liiton 
jäsenen edut, 

tutustu osoitteessa 
turva.fi/sahkoliitto 

Tervetuloa Turvaan!

• Tarjoamme jatkuvan 10 % jäsen-
alennuksen kaikille suomalaisten 
ammattiliittojen jäsenille.  Kun 
vakuutat meillä kotisi ja valit-
set yhden tai useamman muun 
vakuutuksen,  saat vakuutusmak-
suista 10 % omistaja-alennuksen! 
 Alennukset eivät koske liikenne-
vakuutuksia tai henkivakuutuksia.

• Sähköiiton eläkeläis- ja oppilas- 
 jäsenet saavat jatkuvista ja  
 määräaikaisista matkustajava- 
 kuutuksista liittoalennuksen
 lisäksi 20 % alennuksen.

• Kaikki liiton jäsenet saavat jat-
kuvista ja määräaikaisista mat-
katavaravakuutuksista liittoalen-
nuksen lisäksi 20 % alennuksen.

• Liiton kaikki jäsenet saavat 
henkilökohtaisen täysajan tapa-
turmavakuutuksen ensimmäisen 
vuoden maksusta 15 % alennuk-
sen muiden alennusten lisäksi.

Etumme sinulle  
Sähköliiton jäsen

018 HÄMEENLINNAN 
SÄHKÖTYÖNTEKIJÄT RY
Ammattiosasto on hankkinut jäsenis-
tölleen lippuja Hämeenlinnan Uuden 
Kesäteatterin näytökseen Mitä kuu-
luu Marja-Leena? Lipun hintaan kuu-
luu näytös + väliaikatarjoilu (40 €). Lip-
pujen omavastuut ovat jäseneltä 10 €, 
avecilta 30 €. Ilmoittautumiset osas-
ton nettisivulla www.sahko018.fi, ole-
van ilmoittautumislomakkeen kaut-
ta 12.6. mennessä. Liput jaetaan en-
nen esityksen alkua tapahtumapai-
kalla, jollei muusta sovita. Lippuja ra-
joitetusti.

Ammattiosastosi maksaa jäsenen 
Volttipäivien illalliskortin ruokajuomi-
neen (arvo > 58 €). Lisäksi mahdollisil-
le aveceille (seuralaiset) tarjotaan ruo-
kajuomat. Seuralainen maksaa itse il-
lalliskortin. Maksu suoritetaan osallis-

tujalle jälkikäteen kuittia vastaan. Edun 
saamiseksi ilmoita osallistumisesta-
si etukäteen lomakkeella, jonka löydät 
nettisivuiltamme: www.sahko018.fi

Matka MotoGP-kilpailuun 10.7. Ta-
pahtuman tarkemmat tiedot ja ilmoit-
tautumiset nettisivuillamme: www.sah-
ko018.fi

024 VARKAUDEN 
SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄIN 
AMMATTIOSASTO RY
Osasto on varannut lippuja Sampea 
ja samppanjaa -tilaisuuteen VIP-telt-
taan pe 22.7. Omavastuu lipuista 50 €/
hlö (avec-lippu saman hintainen). Hin-
taan sisältyy sisäänpääsy, paikka juh-
lateltassa ja menu. Lippuja on rajoitet-
tu määrä, joten toimi nopeasti varmis-
taaksesi paikkasi ajoissa, viimeistään 
17.6. Sitovat ilmoittautumiset talouden-
hoitaja Petteri Murtomäelle osoittee-
seen petterimurtomaki@gmail.com.

043 PORVOON 
SÄHKÖTYÖNTEKIJÄT RY
Tulevat kokoukset vuonna 2022: 18.8., 
15.9., 20.10. ja syyskokous 24.11. Koko-
ukset alkaen klo 16.30 Raksan toimis-
tolla, Sibeliusbulevardi 36, Porvoo.

057 ETELÄ-POHJANMAAN SÄHKÖ-
ALANTYÖNTEKIJÄIN OSASTO RY
Volttipäivät 1.–3.7. Yyterissä. Osasto 
tarjoaa jäsenille perheineen hotelliyö-
pymiset, matkat, lauantain illalliskortit 
ja lajeihin osallistumiset kuitteja vas-
taan. Jokainen jäsen varaa hotellihuo-
neen itse sähköpostilla tai puhelimit-
se. Lisätietoja tapahtumasta ja hotellin 
varauksesta osoitteessa www.volttipai-
vat.fi Illalliskorttien varaaminen Raimo 
Härmältä numerosta 044 059 2448.

Osasto tarjoaa jäsenilleen kulta-
lipun SJK vs. FC Inter -peliin la 18.6. 
Lippuun kuuluu finger food -buffet-
pöytä ja istumapaikka pääkatsomos-
ta. Samalla lipulla voi osallistua super-
lauantain iltaohjelmaan, joka vahvis-
tuu myöhemmin. Ilmoittautumiset 8.6. 
mennessä osoitteeseen ilmoittautumi-
set057@gmail.com. Paikat täytetään il-

moittautumisjärjestyksessä. Ilmoittau-
tuneille tulee myöhemmin sähköpos-
tiin tarkemmat aikataulut ja info ta-
pahtumasta. Myös eläkeläisjäsenet 
ovat tervetulleita. – Hallitus

077 SAVONLINNAN JA 
LÄHIYMPÄRISTÖN SÄHKÖMIEHET 
RY OS. 077
Toukokuun kuukausikokous pe 27.5. 
klo 18 alkaen Putretissa, Hakoniemen-
tie 11, 57310 Savonlinna. Tervetuloa! 
Kokouksen jälkeen sauna ja ruokailu. 
Mahdollisuus grillaamisen ja uintiin.

101 JOKILAAKSOJEN 
SÄHKÖALOJEN OSASTO RY
Ennakkoilmoitus osastomme 60-vuo-
tisjuhlasta, joka pidetään Ylivieskassa 
Ravintola Pikku Veljessä/Käenpesässä 
la 27.8. Osaston kaikille jäsenille tulee 
henk.koht. kutsu, jossa tarkemmin asi-
asta. Tervetuloa! – Hallitus

136 HÄMEEN SÄHKÖMIEHET RY
Kevätkokous ti 31.5.2022 Akaan Leski-
rouvassa klo 18. Esillä kevätkokousasi-
at. Ruokailu.

Perinteinen kesäteatteri la 13.8. klo 
14 Pyynikin kesäteatterissa Tampe-
reella, näytös Suomen hevonen. Lip-
puja voi varata (jäsen + avec) sähkö-
postitse olavi.mattila@pp.inet.fi tai 
puh. 040 552 6190.

146 KANNUKSEN SEUDUN 
SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT RY
Kevätkokous to 9.6.2022 klo 16 Kan-
nuksessa, Asematie 28, Paussin Paik-
ka. Kokouksessa käsitellään sääntö-
määräiset ja muut asiat. Osasto tarjo-
aa ruuan. Tervetuloa! – Hallitus

161 ENERGIA-ALAN 
TYÖNTEKIJÄT RY
Tervetuloa osaston sääntömääräiseen 
kevätkokoukseen ke 25.5.2022 klo 18 
Ravintola Opus K:hon (Kauppakatu 6, 
08100 Lohja). Kokouksessa käsitellään 
sääntöjen määräämät sekä muut esille 
tulevat asiat. Ruokailu kokouksen jäl-
keen. – Hallitus



Hymyile, olet Turvassa
 

Turva on vakuutusyhtiö, joka uskoo hymyn voimaan. 
Uskomme siihen, että hymy ei tee elämästä pelkästään muka-

vampaa, vaan myös turvallisempaa ja terveellisempää. 
Mutta mikäs vakuutusasioissa hymyilyttäisi?

Meillä on alan paras palvelu. Ei vain omasta 
mielestämme, vaan asiakkaiden. Meillä on 
tutkimusten mukaan Suomen tyytyväisimmät 
vakuutusasiakkaat. Turva on arvioitu ykkö-
seksi EPSI Rating 2021 -tutkimuksessa nyt jo 
kymmenettä kertaa.

Turva on kotimainen ja asiakkaidensa  
omistama keskinäinen vakuutusyhtiö

 Jaamme kertyneet tuotot asiakkaillemme 
etuuksina ja parempana palveluna. Ammat-
tiliittoon kuuluvana olet meillä harvinaisen 
hyvässä turvassa. Tunnemme liitot hyvin ja 
tarjoamme jäsenille tuntuvia etuja. Teem-
me tämän mielellämme – mekin uskomme, 
että yhdessä olemme enemmän.

Elä rohkeasti tässä ja nyt – parasta turvaa 
läheisillesi on oma henkivakuutuksesi

Koe kaikki elämän värit ja elä rohkeasti 
omannäköistäsi elämää. Arjessa on hel-
pompi huomata syyt hymyyn, kun sinulle 
rakkaat ihmiset on turvattu. 

Turvassa-henkivakuutus on uusi ja erityi-
sesti ammattiliittojen jäsenille suunnat-
tu henkivakuutus. Tutustu osoitteessa  
turva.fi/henkivakuutus

TaskuTurva – vakuutusturva aina mukanasi

TaskuTurva on Turvan asiakkaiden ja Turvan 
vakuuttamien ammattiliittojen jäsenten oma 
mobiilisovellus. Sen avulla vakuutusturva kul-
kee kätevästi aina mukanasi ja voit helposti 
asioida kanssamme.

Myös liiton matkavakuutuskortti ja luotetta-
van lääkärin yhteystiedot kulkevat sovelluk-
sessa mukana maailmalla. Lataa TaskuTurva 
sovelluskaupasta. Ei muuten maksa mitään.

Teksti: Rosi-Mari Fält, valokuva: Keksi Agency/ Suvi-Tuuli Kankaanpää

ILMOITUS

Hyödynnä kaikki liiton 
jäsenen edut, 

tutustu osoitteessa 
turva.fi/sahkoliitto 

Tervetuloa Turvaan!

• Tarjoamme jatkuvan 10 % jäsen-
alennuksen kaikille suomalaisten 
ammattiliittojen jäsenille.  Kun 
vakuutat meillä kotisi ja valit-
set yhden tai useamman muun 
vakuutuksen,  saat vakuutusmak-
suista 10 % omistaja-alennuksen! 
 Alennukset eivät koske liikenne-
vakuutuksia tai henkivakuutuksia.

• Sähköiiton eläkeläis- ja oppilas- 
 jäsenet saavat jatkuvista ja  
 määräaikaisista matkustajava- 
 kuutuksista liittoalennuksen
 lisäksi 20 % alennuksen.

• Kaikki liiton jäsenet saavat jat-
kuvista ja määräaikaisista mat-
katavaravakuutuksista liittoalen-
nuksen lisäksi 20 % alennuksen.

• Liiton kaikki jäsenet saavat 
henkilökohtaisen täysajan tapa-
turmavakuutuksen ensimmäisen 
vuoden maksusta 15 % alennuk-
sen muiden alennusten lisäksi.

Etumme sinulle  
Sähköliiton jäsen
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SEURAAVASSA VASAMASSA
KOULUTUS

MIHIN AIKAAN 
PÄÄSEN KISAAMAAN 

SÄHKÖLIITON 
GOLF-

MESTARUUDESTA?

MIHIN 
MAHDUN 

MATKAILU-
AUTOLLA?

MIHIN 
AIKAAN 

PANEELI-
KESKUSTELU 

ALKAA?

MITÄ
 ILLALLISKORTTI 
MAKSOIKAAN, 

JA MISTÄ 
SEN SAA?

LÖYTYYKÖ 
YYTERI 

CAMPINGIN 
MÖKEISTÄ 

KAHVINKEITIN?

Järjestelyistä vastaa 
PORIN SEUDUN 
SÄHKÖALAN-

TYÖNTEKIJÄT 
ry 021TavataanTavataan

VOLTTIPÄIVILLÄVOLTTIPÄIVILLÄ
PORIN YYTERISSÄ  1.-3.7.2022
PORIN YYTERISSÄ  1.-3.7.2022

TavataanTavataan

VOLTTIPÄIVILLÄVOLTTIPÄIVILLÄ
PORIN YYTERISSÄ PORIN YYTERISSÄ  1.-3.7.2022 1.-3.7.2022

Mitä ikinä keksitkään kysyä, kaiken kaipaamasi tiedon löydät sähköliittolaisten oman tapahtuman sivuilta:

www.volttipaivat.fi


