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Kesän paras lomavinkki:

PERHEEN TAI KAVERIEN
KANSSA AULANGON
VOLTTIPÄIVILLE!
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1,7 % PALKANKOROTUS TOI
SOVUN SÄHKÖISTYSALALLE
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TOMMI REINIKKA JA MUUT
TAITAJA2018-FINAALISSA

JORMA PYLKKÖ VAIHTOI MAKEAN
TYÖPAIKAN PIHAHOMMIIN
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VOLTTIPÄIVÄT 17.–19.8.2018
HÄMEENLINNA, AULANKO
PERJANTAI 17.8.
15:00 INFO AUKEAA

SUNNUNTAI 19.8.
12:00–15:00 Keittolounasta tarjolla kylpylän kahvilassa,

08:00–11:00 Hotellissa majoittuneilla aamiainen. Oma-

10,50 €/hlö

toimista tutustumista Aulangon puistometsään: näkötorni,

18:00–21:30 RISTEILY VANAJAVEDELLÄ

karhunluola ym.

M/S SILVER MOONILLA

12:00 Huoneiden luovutus

Kesto 3,5 h. Lähtö hotellin laiturista

12:00–15:00 ONKIKILPAILUT

Hinta 20 €/hlö, ruokailun kanssa 45 €/hlö

Aloitus- ja punnituspaikkana toimii Aulangon tekosaari

Tiedustele vapaita risteilypaikkoja ja tee varaus 15.8.

Mäntykärjessä

mennessä osoitteeseen volttipaivat2018@gmail.com.

Kilpailualueena ovat Vanajan läheiset rannat

Muista mainita mahdollinen ruokailu

Yksilökilpailu ja ammattiosastojen välinen joukkuekilpai-

Maksu 15.8. mennessä Hämeenlinnan Sähkötyönteki-

lu 3-henkisin joukkuein

jät ry:n tilille FI39 5680 0020 1979 80, risteilyn vii-

Ilmoittautuminen ennakkoon 15.8. mennessä osoitteeseen

te: 40002, risteilyn + ruokailun viite: 42000

volttipaivat2018@gmail.com

LAUANTAI 18.8.

13:00–16:00 Katajistonrannan aktiviteetit: kuplafutista,
sorsanmetsästystä laserhaulikolla, lypsykisa

07:00–10:00 Hotellissa majoittuneilla aamiainen

15:00–15:30 Onkikilpailujen punnitus

10.00–11:00 Tervetulotilaisuus ja lippujen jako

16:00–17:00 Eläkeläistapaaminen

10:00–13:00 SÄHKÖLIITON GOLFMESTARUUSKILPAILUT

Pelikenttänä toimii Aulangon Hugo

19:00 ILLALLINEN

Kilpailu pelataan 9-reikäisenä

Buffet 45 €/hlö

Hinta 30 €/hlö, lounaan kanssa 40 €/hlö (rangepoletti ja

Varaa illallisliput ennakkoon 15.8. mennessä osoitteesta

kärryt sisältyvät hintaan)

volttipaivat2018@gmail.com

Ilmoittaudu 15.8. mennessä osoitteeseen toimisto@

Maksu 15.8. mennessä Hämeenlinnan Sähkötyöntekijät

aulankogolf.fi tunnuksella SÄHKÖLIITTOGOLF 18.8.

ry:n tilille FI39 5680 0020 1979 80, viite: 41001

Ilmoita ilmoittautumisen yhteydessä nimesi, kotiseurasi ja
tasoituksesi ja se, syötkö myös lounaan
Tarvittaessa puhelinilmoittautuminen Jari Korpela

21:00 Iltaohjelma yökerho Hugossa, musiikista vastaa co-

040 506 3076

verbändi Monkey Business

Lisätietoja: www.volttipaivat.fi
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MINNE MAJOITTUA?
Scandic Aulanko: 122 €/2 hh/vrk, 120 € 1 hh/vrk,
30 €/lisävuode/vrk. Varaukset tunnuksella Volttipäivät
aulanko@scandichotels.com, puh. 030 606 2540.
Katajistonrannan retkeilymökit: 80 €/29 m² mökki
4 hlöä/vrk. Tiedustelut info@aulankooutdoors.fi,
puh. 044 767 4772.
Tutustu muihin Hämeenlinnan majoitusvaihtoehtoihin:
www.visithameenlinna.fi > Vapaa-aika ja matkailu
> Majoitukset

SÄHKÖJOHTO

Lasikatto kolisi
S
VASAMA 5
Kannen kuvassa: Jari Korpela,
Volttipäivien järjestelytoimikunnan
ja ammattiosasto 018 puheenjohtaja
Kuva: Riitta Kallio

ähköistys- ja sähköasennus-

roksen avaajien Teollisuusliiton ja

sissä työskentelevien työntekijöi-

velvoite kyseisen sääntökohdan

alalle saatiin toukokuus-

osalta.

Teknologiateollisuuden määrittä-

den työsuhdeturvaan heikennyk-

sa pitkän väännön jälkeen kel-

mää matalahkoa kustannustasoa

siä. Lakiesitys lähtee mahdolli-

Sähköliiton näkemyksen mu-

vollinen sopimusratkaisu vt. val-

eli lasikattoa vahtivat onnistu-

sesti lausuntokierrokselle jo ke-

kaan tämä sääntömuutos helpot-

takunnansovittelija Jukka Ahte-

neesti muut työnantajaliitot sekä

sän aikana. Samoin hallitus val-

taisi myös järjestörajaepäselvyyk-

lan avulla.

valtakunnansovittelijan toimisto.

mistelee työttömyysturvan ka-

sien ratkaisemista. Kokkolan am-

Palkkaratkaisu oli rakenteel-

Ainoastaan Sähköliitto ja Raken-

renssijärjestelmään tiukennuksia,

mattiosasto oli tehnyt aloitteen

taan onnistunut. Palkankorotuk-

nusliitto kolistelivat tätä lasikat-

joilla entistä useampi työtön ti-

kyseisen esityksen tekemiseen.

set tulevat tasasuuruisina kaikil-

toa viimeisillä ratkaisuillaan.

pahtaa työttömyysturvan ulkopuo-

Asia etenee sääntövalmistelun

lelle.

kautta seuraavaan edustajiston

le ja korotukset kokonaisuudes-

Ex-valtakunnansovittelija Min-

Julkaisija:
Sähköalojen ammattiliitto ry
Elbranschernas
fackförbund rf.
Postiosoite: PL 747
33101 Tampere
Sähköpostiosoite:
vasamalehti@sahkoliitto.fi
etunimi.sukunimi@sahkoliitto.fi
Päätoimittaja: Sauli Väntti
Vastaava toimittaja: Riitta Kallio
Toimittaja, vs: Minna Järvenpää
Ulkoasu ja taitto: Jari Mattila

saan jäävät palkkataulukoihin il-

na Helle siirtyi Teknologiateolli-

man paikallisesti sovittavia yrityskohtaisia eriä.

SAK seuraa tarkkaan hallituk-

järjestäytymiskokoukseen. Lisäk-

suus ry:n työmarkkinajohtajak-

sen valmistelua. Asian johdosta

si asia tulee esille syksyn edusta-

si kesken virkakauttaan. YLE uu-

järjestön hallitus kokoontuu yli-

jistossa järjestörajaerimielisyyk-

tisoi touko-kesäkuun taitteessa,

määräisen kokoukseen juhannuk-

siä koskevan ratkaisumallin yhte-

peästi kaivattuja parannuksia.

että työnantajapuoli esitti jo ke-

sen jälkeisellä viikolla pohtimaan

ydessä.

Työajan pidennysjärjestelmää

vättalvella uudeksi valtakunnan-

ja päättämään mahdollisista vas-

muutettiin järkevämmäksi ja inhi-

sovittelijaksi Eeva-Liisa Inkerois-

tatoimista.

millisemmäksi. Järjestelmän tule-

ta, joka oli ilmoittanut eroavan-

vaisuutta selvitetään työryhmäs-

sa Teknologiateollisuus ry:n työ-

sä tämän sopimuskauden aikana.

markkinajohtajan tehtävästä. Eli

Sähköliiton näkemys asiasta on

tämmöinen vaihtokauppa oli vi-

Sähköliitto teki kaksi esitystä tou-

vasti mahdollisimman monella on

Palkansaajalehdet –
Löntagartidningar
PALE ry:n jäsen

varsin selvä; työajan pidennykses-

reillä.

kokuussa kokoontuneelle SAK:n

tilaisuus tulla Sähköliiton Voltti-

Noudatamme Julkisen sanan neuvoston määrittelemää hyvää journalistista tapaa.
Painopaikka: Sanomala, Vantaa
Ilmoitushinnat tekstisivulla:
Mustavalko
2,25 €/pmm
Neliväri-ilmoitukset
3,00 €/pmm
Työpaikkailmoitukset ja
ammattiosastot -50 %
Mainostoimistoalennus -15 %
Ilmoitusmyynti:
Ekamedia
Puhelin: 044 344 4414
emmi.kallio@ekamedia.net

Myös tekstipuolelle saimme ki-

  
Toivotan kaikille aurinkoista, läm-

  

mintä ja rentoa kesää! Toivotta-

Työnantajapuolen tahdittomuus

edustajistolle. Ensimmäinen esi-

päiville 17.-19.8. Hämeenlinnan

asiassa oli silmiinpistävää, olivat-

tys koski seuraavaan neuvottelu-

Aulangolle. Tavataan siellä!

merkittävän panoksensa pitkik-

han samaan aikaan rakennuste-

kierrokseen valmistautumista, liit-

si venyneiden neuvottelujen vauh-

ollisuuden ja sähköalan sovittelu-

tojen vahvaa ja yhtenäistä sekä

dittamiseksi. Suuri kiitos!

prosessit vielä kesken. Valtakun-

sitoutunutta koordinaatiota vas-

nansovittelijan toimiston puolu-

tatoimena työnantajapuolen vas-

eettomuus ja riippumattomuus

taavalle. Tämä esitys hyväksyttiin

joutuivat hieman outoon valoon.

sellaisenaan.

tä pitää luopua.
Sopimusalan jäsenet antoivat

  
Mennyt neuvottelukierros oli kai-

Valittavalla uudella sovittelijalla

Toinen esitys koski SAK:n

kille ammattiliitoille haasteelli-

on haastetta palauttaa instituuti-

sääntöjen muuttamista. Sään-

nen, olihan työnantajapuoli taval-

on täysi uskottavuus.

nöissä todetaan, että ”jäsenliitto ei saa toiminnallaan vahingoit-

laan saanut valtakunnansovittelijan toimiston kustannuslinjaus-

  

taa keskusjärjestöä eikä sen jäsenliittoa”. Sähköliitto esitti, että

tensa takaajaksi. Ovi Bulevardilla kävikin tiuhaan viime syksyn ja

Suomen hallitus valmistelee alle

SAK:n hallitukselle asetettaisiin

SAULI VÄNTTI

alkuvuoden aikana. Sopimuskier-

30 vuotiaiden ja pienissä yrityk-

aktiivinen valvonta- ja toiminta-

puheenjohtaja

Osastot toimivat -ilmoitukset:
lähetä osoitteeseen
www.sahkoliitto.fi/ammattiosastot/
osastot-toimivat
Lehden tilaushinta:
30 €/vsk kotimaa
40 €/vsk ulkomaat

SÄHKÖALOJEN
AMMATTILIITON
JÄSENLEHTI.
Perustettu 1957
Lehti ilmestyy
10 kertaa vuodessa.
Seuraava Vasama ilmestyy
30.8.2018
Aineistot 20.8. mennessä.

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

TILAUSKANAVAT AUKI 6.8.!
Sähköliiton sopimusalajäsenten taskukalenteri ja eläkeläisjäsenten Vasama-lehden tilauskanavat avautuvat elokuun alussa.
Tilaa verkossa: mene osoitteeseen
www.sahkoliitto.fi > Liiton muut verkkopalvelut > Kalenteri- ja lehtitilaukset ja noudata
palvelun ohjeita. Jos et ole aiemmin kirjautunut jäsenrekisteriin, käyttäjätunnuksesi on jäsennumerosi ja salasanasi postinumerosi. Uuden salasanan unohtuneen tilalle saat klikkaamalla kohtaa Jos olet unohtanut salasanasi, klikkaa tästä.
Tilaa tekstiviestillä: lähetä viesti Sähkö kalenteri sekä jäsennumerosi välilyönnin jälkeen tai
Sähkö Vasama sekä jäsennumerosi välilyönnin
jälkeen numeroon 13145 sen mukaan, oletko
tilaamassa kalenteria vai Vasamaa.
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Sähköistysalan TES, vihdoinkin!
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Nuoret taitajat Tampereella

8

Nollatyösopimukset kuriin

10

Kesälukemista kaikille

11

Kuukauden kuva & Kärkimies

12

Monitoiminen karkkisähkäri

14

Winco – sydämen asiana radat

16

Selfiessä & Synttärisankari

17

Työttömyyskassa

18

Perhevapaaseen uutta

19

Kesäristikko

20

Kurssit

22

Elledningen

23

Sähköliiton yhteystiedot
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Yli 10 000:lle
vihdoin uusi TES!
Kahdesti katkenneet TES-neuvottelut, kaksi hylättyä sovintoesitystä. Moninaisten vaiheiden jälkeen Sähköliitto ja työnantajapuoli hyväksyivät vt. valtakunnansovittelijan kolmannen
sovintoesityksen pikkutunneilla
17. toukokuuta. Tiukoille meni,
sillä viisi viikkoa kestävien nelipäiväisten lakkojen oli määrä
alkaa samana aamuna kello 6.


TEKSTI JA KUVA: MINNA JÄRVENPÄÄ

S

ähköistys- ja sähköasennusalal-

na kaikkiin taulukoihin, lisiin ja urak-

kauden alusta lukien. Kyseessä on

työajan pidennystä koskevan määrä-

le syntynyt sopimusratkaisu on

kahinnoitteluun ilman paikallisia eriä,

niin ikään yleiskorotus, jonka saa jo-

yksen perälautamalli muuttui hyväk-

kaksivuotinen, ja se päättyy maalis-

joita tällä kierroksella viljeltiin lähes

kainen ja joka näkyy kaikissa palkka-

sytyssä sovintoesityksessä oleellises-

kuun lopussa 2020. Palkat nousi-

kaikissa työehtosopimusratkaisuissa,

taulukoissa.

ti. Lomarahoista leikkaaminen päät-

vat sen johdosta 1,7 prosentin yleis-

Sähköliiton puheenjohtaja Sauli Vänt-

korotuksen verran 1. toukokuuta tai

ti tiivisti tuoreeltaan.

neistokohtaista asuntotuotanto- ja li-

tyy kokonaisuudessaan.
Työajan pidennys voidaan jatkos-

säpistehintaa ja vapaasti hinnoitel-

sakin toteuttaa paikallisesti sopi-

TAULUKOISSA

tuja ns. könttäurakoita korotettiin

malla, mutta perälautamallina on

sen jälkeen alkaneella palkanmaksukaudella.

Urakkahinnoittelukerrointa, huo-

TOISTUU 1,7 PROSENTTIA

myös 1,7 prosenttia toukokuun alus-

30 minuutin viikoittainen työajan

hin on tulossa ensi vuoden huhtikuun

Sähköistys- ja sähköasennusalan aika-

sa. Seuraava 1,7 prosentin korotus

pidennys. Sitä noudatetaan, jos pai-

alussa. Kokonaiskorotusprosentiksi

ja urakkapalkat nousivat 1. touko-

on tulossa vuoden 2019 huhtikuun

kallisesti ei pystytä sopimaan pa-

tuli siis 3,4 prosenttia.

kuuta tai lähinnä sen jälkeen alka-

alussa.

remmin.

Samansuuruinen korotus palkkoi-

– Ratkaisun tasoa voi pitää vähin-

van palkanmaksukauden alusta luki-

täänkin hyvänä verrattuna koko sopi-

en 1,7 prosenttia. Sama korotus teh-

30 MINUUTTIA VIIKOSSA

jä tuntia, jos siihen on perustellut

muskierroksella tehtyihin ratkaisuihin.

dään 1. huhtikuuta 2019 tai lähin-

ENSISIJAINEN PERÄLAUTA

syyt, jotka työnantajan tulee selvit-

Palkankorotukset uivat yleiskorotuksi-

nä sen jälkeen alkavan palkanmaksu-

Kilpailukykysopimukseen sisältyvää

tää pääluottamusmiehelle. Nelitun-

Työajan pidennys voi olla nel-

tisia pidennysjaksoja ei voi toteuttaa
peräkkäisinä viikkoina, vaan niitä

Palkkaryhmä

Perustuntipalkka
€/h 1.5.2018–
31.3.2019

Perustuntipalkka
€/h 1.4.2019–
31.3.2020

Henkilökohtainen aikapalkka
€/h 1.5.2018–
31.3.2019

Henkilökohtainen aikapalkka
€/h 1.4.2019–
31.3.2020

Urakkatyön
takuupalkka €/h
1.5.2018–
31.3.2019

Urakkatyön
takuupalkka €/h
1.4.2019–
31.3.2020

voi olla enintään kaksi neljän kuukauden jaksoissa.
Sähköistys- ja sähköasennusala on toinen Sähköliiton pääsopimusaloista, jolla työskentelee yli
kymmenentuhatta sähköliittolais-

S

10,40

10,58

10,93

11,12

11,83

12,03

1

12,75

12,97

13,28

13,51

14,53

14,78

2

14,88

15,13

15,52

15,78

16,75

17,03

Palta ry ja Sähkötekniset työnanta-

3

15,81

16,08

16,46

16,74

17,23

17,52

jat STTA ry. 

4

16,70

16,98

17,34

17,63

17,64

17,94

5

17,64

17,94

18,29

18,60

18,36

18,67

ta. Työnantajapuolta sopimusalalla
edustavat Palvelualojen työnantajat

Huom! Aikapalkkatöissä maksetaan aina vähintään henkilökohtainen aikapalkka. Perustuntipalkka ei ole aikatyöpalkka.

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN SOPIMUSRATKAISUSTA
S

ähköistys- ja sähköasennusalalle

kavan palkanmaksukauden alus-

Sähköliiton tavoitteena oli kilpailuky-

asemaa parantavia tekstimuutoksia.

STTA:n kanssa sovittu palkkamäärä-

saatiin pitkien neuvottelujen jäl-

ta lukien.

kysopimuksen mukaisen työajan pi-

Ne astuivat voimaan 1.6.2018.

ys tarkoittaa sitä, että henkilökohtai-

keen sopimusratkaisu valtakunnanso-

Sähköliitto halusi sopimusalal-

vittelijan toimistolta. Kierroksen haas-

le yleiskorotuksen. Tässä tavoittees-

oli myös monella muulla liitolla. Sii-

teellisuudesta kertoo se, että samal-

sa onnistuttiin. Kierroksella ajettiin

nä tavoitteessa ei onnistuttu. Työn-

le toimistolle päätyi moni muu liitto.

vahvasti läpi yrityskohtaista palk-

antajapuolen vastaus oli ehdottoman

Työehtosopimuksen työnantajaosa-

tama henkilökohtainen palkanosa olisi

Jo kierroksen alkuvaiheessa kävi sel-

kaerää jokaiseen työehtosopimuk-

kielteinen.

puolet tulivat yhteen työehtosopimuk-

alempi, vähimmäispalkka on taulukon

väksi, että työnantajapuoli oli koordi-

seen. Työnantajapuolen tavoitteena

seen edellisellä kierroksella. Sitä en-

mukainen henkilökohtainen aikapalk-

noinut kierrosta omalta puoleltaan hy-

oli selvästi siirtää osa yleiskorotuk-

teuttamistapaan ns. perälautamallis-

nen teimme erillisen työehtosopimuk-

ka. Käytännössä jos henkilökohtainen

vin vahvasti. Niin sanottua yleistä lin-

sen jakamisesta yritystasolle koko

sa. Uuden perälautamallin mukaan

sen Sähkötekniset työnantajat STTA:n

palkanosa on alle 0,63 euroa, palkka

jaa ajettiin vahvasti läpi työnantajan

työmarkkinakentässä. Sähköistys- ja

työajan pidennys toteutetaan piden-

ja Palvelualojen työnantajat Paltan

nousee yleiskorotuksen lisäksi.

toimesta, ja sama linja oli ratkaisujen

sähköasennusalalla on paljon pieniä

tämällä vuorokautista työaikaa viikoit-

kanssa. Työehtosopimusten yhdistä-

Toinen merkittävä kotelointimäärä-

pohjana myös valtakunnansovittelijan

yrityksiä, joissa yrityskohtaisen palk-

tain 30 minuutilla. Poikkeuksellises-

misellä saimme turvattua alalla elin-

yksen poistuminen liittyy urakan sel-

toimistolla.

kaerän jakaminen ei olisi Sähkölii-

ta syystä vuorokautista työaikaa voi-

tärkeän yleissitovuuden. Tämä tapah-

vittämiseen. Muutos koskee STTA:n

ton näkemyksen mukaan toteutunut

daan pidentää enintään neljällä tun-

tui kilpailukykysopimuksen hinnalla,

jäsenyrityksiä. Urakan selvittämisessä

oikeudenmukaisesti.

Alalle tehtiin kaksivuotinen työehtosopimusratkaisu ajalle 1.2.2018–

dennyksen poistaminen. Tämä tavoite

Muutos tuli työajan pidennyksen to-

nen aikapalkkataulukko on aina aika  

töissä vähimmäispalkka. Vaikka yrityksessä olisi käytössä matriisi, jonka an-

nilla, esimerkiksi koulutustarpeiden

ja samalla työehtosopimukseen kirjat-

on ollut jonkin verran ongelmia. Työn-

31.3.2020. Tarkalleen sopimuskau-

Pääluottamusmiehen ja työsuoje-

vuoksi. Neljän tunnin jaksoja voi olla

tiin kotelointiehtoja. Palkka- ja urak-

antaja on passiivinen tai suorastaan

den mitta on 26 kuukautta. Palkkoja

luvaltuutetun korvauksia korotettiin

enintään kaksi neljän kuukauden ai-

kamääräyksissä oli eroja kahdesta eril-

haluton selvittämään urakkaa. Ongel-

korotetaan 1.5.2018 tai lähinnä sen

etupainotteisesti 1.5.2018 alkaen

kana, eivätkä ne voi olla peräkkäisil-

lisestä työehtosopimuksesta johtu-

ma asiassa on se, että urakkalaskel-

jälkeen alkavan palkanmaksukauden

3,4 prosenttia. Muita lisiä korote-

lä viikoilla. Perälautamallin sovelta-

en. Nyt nämä kotelointimääräykset on

man mukainen palkkasaatava on pe-

alusta lukien 1,7 prosentin suuruisel-

taan samoina ajankohtina ja samoil-

minen on käytävä etukäteen läpi pää-

poistettu.

rintäkelpoinen vasta, kun urakka on

la yleiskorotuksella. Vastaava 1,7 pro-

la korotuksilla kuin palkkojakin.

luottamusmiehen kanssa.

sentin suuruinen yleiskorotus tehdään
1.4.2019 tai lähinnä sen jälkeen al4
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Sovintoesityksessä on palkkausta,
  

urakkatyötä ja vuokratyöntekijöiden

Paltan jäsenyrityksissä kotelointimääräysten poistuminen tuo muutoksia palkkamääräyksiin. Aiemmin

selvitetty ja molemmat osapuolet ovat
laskelman hyväksyneet.
Urakan selvittämiseen liittyvän

A

Ä!

KOISTA KES
N
I
Ä
R
U

SÄHKÖLIITON PUHELINPÄIVYSTYKSET KESÄAIKANA
Sähköliiton toimisto on suljettu viikot 27–31 eli 2.7.–3.8.
Liiton puhelinpäivystykset toimivat seuraavasti:
 Työttömyyskassa 03 252 0300, ma–pe klo 10–11

Sähköliitto hyväksyi sovintoesityksen marraskuun alussa. Valtakunnansovittelijan pöydän ääressä vasemmalta alkaen Sähköliiton puheenjohtaja Sauli Väntti, liittosihteeri Hannu Luukkonen, teollisuus- ja erityisalojen työehtoasiantuntija Mikko Korpinen, TES-neuvottelukunnan jäsenet Kari
Vinnari, Jari Korpela ja Niilo Ojala, Teollisuusliiton varapuheenjohtaja Turja Lehtonen ja puheenjohtaja Riku Aalto sekä Teknologiateollisuuden
työmarkkina-asiantuntija Jarmo Päivä, neuvottelujohtaja Pekka Kärkkäinen ja varatoimitusjohtaja Eeva-Liisa Inkeroinen.

 Jäsenrekisteri ja jäsenpalvelut 03 252 0400, ma–pe klo 10–11
 Edunvalvonta 03 252 0700, ma–pe klo 9–15

JARI RÄSÄSESTÄ
UUSI TYÖEHTO- JA
JÄRJESTÖASIANTUNTIJA
S

ähköliiton hallitus on valinnut avoinna olleeseen työehto- ja järjestöasiantuntijan tehtävään Jari Räsäsen Järvenpäästä.

Hän aloittaa työssään 13. elokuuta, ja hänen toimipaikkanaan on Sähköliiton

MISSÄ MENET, 013?
Sopimusalalla 013 ensi vuoden
lokakuu on merkitty kalenteriin
isolla. Silloin ratkaistaan alan
sähköasentajien edunvalvonta seuraaviksi vuosiksi. Sähköliitto ja sen työpaikoilla toimivat
yhteyshenkilöt ovat aloittaneet
valmistautumisen.

Työehto- ja järjestöasiantuntijan tehtävänä on työehtoihin ja työehtosopimuksäksi tehtävään sisältyy järjestämis- ja järjestötyö, viranomaisyhteydet ja tehtä-

na onkin osaavan työvoiman löytämi-

taanotto tiivistyy näihin sanoihin. Lop-

nen. Automaation lisääntyessä työs-

putulokselle ei ymmärrystä herunut,

tä tulee aina vain vaativampaa, he

kun yhteyshenkilöt alkoivat jalkaut-

arvioivat.

taa sitä työpaikoilla. Sähköliitto jär-

miesten kesken on kova. Työhön liit-

syn mittaan infotilaisuuksia uudesta,

tyvä vastuu on suurempi kuin monil-

odottamattomasta tilanteesta ja alan

la muilla teollisuuden työntekijöillä.

tulevaisuudesta.
– Palaute oli kovaakin, minkä kyl-

tehdään se! Kari Vinnari toteaa.

TEKSTI: MINNA JÄRVENPÄÄ

kalla työskentelevä yhteyshenkilö Kari

KUVA: EMMI KALLIO

Vinnari sanoo
– Porukkaa harmittaa edelleen vie-

ta 2016. 

– Vaikea ja kuoppainen. Jos meidän täytyy vielä tapella, niin sitten



Räsänen valittiin Sähköliiton edustajiston puheenjohtajaksi loppuvuodes-

Entä sitten sopimusalan tulevaisuus?

to saa aikaiseksi, Meyer Turun tela

väsisältöön liittyvä kouluttaminen.

Ammattiylpeys teollisuuden sähkö-

jesti alan isoimmilla työpaikoilla syk-

lä ymmärtää. Nyt katsotaan, mitä liit-

Etelä-Suomen toimipiste Vantaalla.
siin liittyvän neuvonnan antaminen ja erimielisyysasioiden ratkaiseminen. Li-

tunteet. Sovintokokonaisuuden vas-

– Tekemiämme alaa koskevia linjauksia on alettava työstää heti kesän

tävästi. Tilannetta ei koeta hyväksi, ja

jälkeen, ja siihen tarvitaan liitolta re-

tulevaisuudelta odotetaan parempaa,

sursseja, Jari Korpela suunnittelee.

kuvailee SSAB:n Hämeenlinnan teh-

S

taalla työskentelevä yhteyshenkilö Jari

TOIMINTASUUNNITELMA

Korpela.

ON LAADITTU
Sähköliitto järjesti teknologiateolli-

ähköliiton ”punaisen kirjan” aikaNEUVOTTELEMINEN JA

suuden yhteyshenkilöille tapaamisen

Teknologiateollisuus ja Teollisuusliitto

SOPIMINEN HANKALOITUIVAT

toukokuun lopulla. Kahden päivän

sisällyttivät sähköasentajien työehdot

Kummallakin miehistä on luottamus-

aikana sopimusalaa analysoitiin

keskinäiseen työehtosopimukseensa

miestausta. Kari Vinnarin mukaan

menneen, nykyisen ja tulevan näkö-

kausi päättyi, kun työnantajaliitto

tekstin mukaan työryhmän ja työn-

sen on jatkossa määritettävä työnteki-

viime lokakuun lopulla. Niiden sopi-

tiedonsaanti ja muut asiat ovat

kulmista ja alalle laadittiin toimin-

antajan on sovittava urakkalaskelmi-

jän palkkaryhmä, jos vuokratyönanta-

ma rinnakkaissopimuskielto vei Säh-

ennallaan, mutta isoin ero entiseen

tasuunnitelma. Sähköliitto ja Teolli-

en esittämispäivä, joko työmaasopi-

ja ei ole sitä tehnyt. Käyttäjäyrityksen

köliitolta mahdollisuudet neuvotella

on, ettei hän enää ole sopimassa

suusliitto neuvottelevat TES-kauden

muksessa tai viimeistään työn valmis-

on myös toimitettava urakanjakoselvi-

työehtosopimuksesta Teknologiateolli-

ja neuvottelemassa koko telakan

eli ensi vuoden lokakuun loppuun

tuttua. Jos toinen osapuoli ei toimita

tys vuokratyöntekijälle ja tiedot loppu-

suuden kanssa.

työntekijöitä koskevissa asioissa. Jari

mennessä siitä, miten teknologiateol-

omaa urakkalaskelmaansa sovittuun

pohjista vuokratyönantajalle.

Korpela komppaa.

lisuuden sähköammattilaisten etuja

päivään mennessä, työryhmän laskel-

Ratkaisu pitää sisällään myös usei-

Sähköliitto joutui äärimmäisessä
paineessa marraskuun alussa hyväksy-

– Luottamustehtävän sisältö on

valvotaan tulevaisuudessa.

ma katsotaan työn lopulliseksi hin-

ta työryhmiä. Yksi Sähköliitolle tär-

mään silloisen valtakunnansovittelija

muuten pysynyt ennallaan, mutta

naksi, ellei laskelma ole ilmeisen vir-

keä aihe oli ammatillisen koulutuksen

Minna Helteen sovintoesityksen, jota

asentajien etujen puolesta neuvottele-

henki oli erittäin vahva ja määrätie-

heellinen. Tämä tarkoittaa käytännös-

uudistus. Laki on jo voimassa, mutta

täydennettiin vielä Sähköliiton, Tek-

minen on hieman hankalaa. Joissakin

toinen. Varsin selväksi tuli, että Säh-

sä sitä, että urakka voidaan laittaa pe-

sen käytännön soveltamisessa on vielä

nologiateollisuuden ja Teollisuusliiton

tilanteissa minut on sivuutettu koko-

köliiton jäsenet teollisuuden työpai-

rintään työryhmän laskelmalla ja näyt-

niin paljon kysymysmerkkejä, että asi-

keskinäisellä sopimuksella.

naan, Korpela kertoo.

koilla haluavat omista riveistään va-

tötaakka kääntyy työnantajalle. Työn-

aa seurataan työryhmässä.

Sähköasentajat menettivät oman

Kari Vinnarin mukaan paikallisesti

– Yhteyshenkilötapaamisen yhteis-

litun luottamusmiehen edustamaan

antajan on pystyttävä osoittamaan
laskelmassa olennainen virhe. Taulukoiden hintojen pienet eroavaisuu-

paikoilla valvovat yhteyshenkilöiksi

det eivät ole olennainen virhe. Jos

muuttuneet Sähköliiton entiset pää-

AUTOMAATIO LISÄÄ

tistaan hyvin ylpeitä ja haluavat hoi-

työnantaja ei toimita omaa urakkalas-

luottamusmiehet yhdessä Teollisuus-

TYÖN VAATIVUUTTA

taa edunvalvontansa oman liitton-

kelmaansa eikä halua selvittää urak-

liiton pääluottamusmiesten kanssa.

Molemmat yhteyshenkilöt näkevät tu-

sa kautta, puheenjohtaja Sauli Vänt-

kaa, teksti antaa työkalun laittaa urak-

Mitä kuuluu työpaikoille?

levaisuudessa myönteisiä asioita. Tek-

ti summaa. 

työehtosopimuksen ja luottamusmies-

on onneksi pystytty sopimaan monis-

itseään. Liitto sai yhteyshenkilöil-

järjestelmän, ja heidän etujaan työ-

ta asioista.

tä selkeät raamit ja ohjeet neuvotte-

kapalkat perintään.

luihin. Sähköasentajat ovat amma-

nologiateollisuuden sähköasentajien

Saimme myös parannuksia vuok-

TULEVAISUUDELTA

työtilanne näyttää hyvältä nyt ja tule-

ratyöntekijän asemaan urakkatyössä.

JARI OLLILA

ODOTETAAN PAREMPAA

vaisuudessa.

Käyttäjäyrityksen vastuut kasvoivat:

vastaava sopimusasiantuntija

Pettymys tai vähintäänkin ristiriitaiset

– Alan työt lisääntyvät, ja haasteeVA S A M A 5 / 2 0 1 8
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Voittoisa
sähköasennuskolmikko
VALTTERI KÄRKI,
JUHO KORHONEN ja
JUHA PITKÄNEN.

Juho Korhonen on Taitaja2018-voittaja
P

ohjois-Karjalan
koulutuskuntayhtymä Riveriaa edustanut Juho Korhonen voitti Taitaja2018finaalin sähköasennuksessa. Ammattitaidon Suomen mestaruuskilpailu Taitaja2018 järjestettiin 14.–17. toukokuuta
Tampereen messu- ja urheilukeskuksessa.
Sähköasennusalan kahdeksasta finaalikilpailijasta toiseksi sijoittui niin
ikään Riveriaa edustanut Valtteri Kärki ja kolmanneksi Oulun seudun ammattiopistoa OSAO:ta edustanut Juha
Pitkänen.
Sähköliitto toimi sähköasennuslajin
kumppanina.
Useita Taitaja-kilpailuja tuomaroinut Sähköliiton järjestöasiantuntija Ari
Huczkowski sanoo, että kaikki loppukilpailun osanottajat olivat huippuosaajia.
– Kilpailutehtävä oli laaja kokonaisuus, johon sisältyi perinteistä asennustyötä, laiteasennusta ja mittauksia.



TEKSTI: MINNA JÄRVENPÄÄ



KUVAT: AKI KURVINEN/TREDU & MINNA JÄRVENPÄÄ

6
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Viime vuoden sähköasennuslajin voittaja William Rautakoski poikkesi

Sähköasennuslajin kilpailijoita seurasivat silmä kovana lehtori Seppo Keskitalo Keski-Uuden-

tapahtumassa Ella Ylimäen kanssa.

maan koulutuskuntayhtymä Keudasta, opettaja Juha Ali-Tolppa SASKY koulutuskuntayhtymästä ja yrittäjä Veijo Stenvik Sähkö-Knallista.

Eri oppilaitoksien erilainen työtehtävien painotus näkyi myös kilpailijoiden
suorituksissa. Näytti myös siltä, että ne
kilpailijat suoriutuivat parhaiten, jotka
olivat työharjoittelujaksoilla päässeet
tekemään monenlaisia työtehtäviä.
Kilpailutehtävän yksi osio oli teollisuuskiinteistön ja toinen teollisuuden
sähköasennusta. Kolmannessa osiossa
sähköasennuksen ohjaus tuli muuttaa
logiikkaohjaukseksi ja taajuusmuuttajan käytön ohjaus analogiseksi.

RIVERIA MENESTYKSEKÄS
MYÖS MUISSA LAJEISSA
Automaatioasennuslajin
voittajaksi
suoriutui Riverian kasvatti Veikka
Raassina. Toiseksi tuli Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Kpedun edustaja
Matias Kangastie ja kolmanneksi Vaasan ammatillisen koulutuksen Vamian
edustaja Juuso Junila.
Elektroniikkalajin valiot ovat: 1. Benjam Partio, Riveria, 2. Iiro Kotamäki, Pohjoisen Keski-Suomen ammatti-

opisto POKE, 3. Albert Uusi-Illikainen,
OSAO.
Mekatroniikkalajin parikilpailussa
kolmen kärkeen sijoittuivat: 1. Aapo
Huhtamäki ja Juho Kangas, Seinäjoen
koulutuskuntayhtymä Sedu, 2. Markus
Jokinen ja Eetu Savolainen, Tampereen
seudun ammattiopisto Tredu, 3. Rasmus Aspvik ja Dennis Sundelin, Optima kuntayhtymä. 

23 YRITYSTÄ
HAKUSAARROSSA
Sähköliiton hallituksen julistamat voimassa olevat hakusaarrot löydät verkkosivuiltamme. Tällä hetkellä voimassa on 23
Sähköliiton julistamaa saartoa.
Hakusaarto tarkoittaa, että Sähköliitto kehottaa jäseniään
olemaan hakematta töitä saarron kohteena olevasta yrityksestä. Saarron syynä on tavallisimmin se, että yritys on laiminlyönyt työehtojen noudattamisen ja rikkonut työehtosopimusta.
Saarto on laillinen toimenpide.
Lue lisää saarroista:
www.sahkoliitto > Pidämme puoliasi > Saarrot

TULEVAISUUS TÄNÄÄN -TAPAHTUMA
JÄLLEEN LOKAKUUSSA
Sähköliiton esitykset esitteli Markku Arvola Haukiputaalta, ja häntä kannatti Jari Räsänen Järvenpäästä. SAK:n edustajistoon kuuluu Sähköliitosta
heidän lisäkseen Tuula Putto Imatralta, Mika Junnila Raumalta ja Jani Mäki-Maunus Seinäjoelta.

T

yöhön ja sen muutokseen pu-

fessori Esko Valtaojan ja SAK:n pu-

reutuva SAK:n järjestämä Tu-

heenjohtaja Jarkko Elorannan välillä

levaisuus tänään -tapahtuma tu-

Sähköliitolta kaksi esitystä SAK:n edustajistolle

lee taas! Viime vuonna ensimmäis-

YHTEISIN TAVOITTEIN TES-KIERROKSELLE


TEKSTI JA KUVA: MINNA JÄRVENPÄÄ

T

oukokuun lopulla kokoontunut

Päivän muita keskustelijoita ovat

tä kertaa järjestetty keskusteluta-

muun muassa europarlamentaarik-

pahtuma saa jatkoa lauantaina 6.

ko Sirpa Pietikäinen, eläkkeelle jää-

lokakuuta Helsinki Congress Paasi-

nyt uutisankkuri Pirjo Nuotio, näyt-

tornissa.

telijä Niina Lahtinen, toimittaja Anu

Tilaisuus on kakille avoin ja makVAHINGOITTAMATTOMUUDEN

kello 15 alkaen.

YHTEISTYÖ KOROSTUI

suton. Ovet avautuvat kello 9, ja en-

Partanen ja tubettaja Roni Bäck.
Tulevaisuus tänään -tapahtuman

VALVONTA KÄSITTELYYN 2020

MYÖS PÄÄTÖSLAUSUMASSA

simmäisessä keskustelussa käsitel-

seuraavalle työehtosopimuskierrok-

Toisessa esityksessään Sähköliit-

Kokouksensa päätöslausumas-

lään hyvinvointiyhteiskunnan tule-

selle keskusjärjestö ja sen jäsenliitot

to ilmaisi huolensa SAK:laisten am-

sa SAK:n edustajisto nosti kärkeen

vaisuutta. Päivän kahdeksasta kes-

fi, FB.me/ttanaan, Twitter.com/tta-

lähtevät koordinoidummin. Sähkölii-

mattiliittojen keskinäisistä suhteis-

nuorten työehtojen heikennykset ja

kustelusta viimeinen käydään pro-

naan 

ton ja monen muun jäsenliiton mie-

ta ja toisten liittojen solmimien työ-

kielsi hallitusta tuomasta eduskun-

lestä tätä kierrosta leimasi työnanta-

ehtosopimusten kunnioittamises-

taan enää yhtään työntekijöiden ja

japuolen vahva keskinäinen koordi-

ta. Sähköliitto esittikin keskusjär-

työttömien asemaa heikentävää esi-

naatio, johon työntekijäpuoli ei pys-

jestö SAK:lle aktiivista valvonta ja

tystä.

tynyt vastaamaan.

toimintavastuuta, jotta jäsenliitot

SAK:n edustajisto päätti, että

Sähköliitto teki asiaa koskevan
esityksen SAK:n edustajistolle ja peräänkuulutti liittojen välistä yhteis-

Päätöslausumassa kiinnitettiin

noudattavat vahingoittamattomuus-

huomiota palkansaajaliikkeen yhtei-

sääntöä.

seen tekemiseen, aivan kuten Säh-

”Vahingoittava toiminta voi sään-

köliiton esityksessäkin.

ohjelma julkaistaan syksyllä.
Lue lisää: www.tulevaisuustanaan.

KYMPIN ALENNUKSELLA
TYÖVÄEN MUSIIKKITAPAHTUMAAN

K

uuluuko kesäsuunnitelmii-

euroa. Ennakkohinnat ovat voimassa

si Työväen Musiikkitapahtuma

16. heinäkuuta saakka. Sähköliiton

Valkeakoskella? Muista ottaa Sähkö-

jäsenkortilla saa yhden rannekkeen.

”Ammattiyhdistysliikkeen voima

liiton jäsenkorttisi mukaan, sillä se

Työväen Musiikkitapahtumaa vie-

tyneen jäsenliiton varoittamiseen

perustuu yhteiseen tekemiseen. Seu-

tuo sinulle kymmenen euron alen-

tetään tänä vuonna jo 47. kerran. Ni-

roksen aikana. SAK:laisen palkan-

tai jopa erottamiseen SAK:sta. Tätä

raavilla työehtosopimuskierroksilla

nuksen rannekkeesta.

mekkäisiin esiintyjiin kuuluvat muun

saajaliikkeen yhdeksi yhteiseksi ta-

sääntöjen kohtaa ei kuitenkaan val-

tiivistämme yhteistyötä entisestään

työtä ja keskinäistä tukea neuvotte-

töjen mukaan johtaa siihen syyllis-

lutavoitteiden saavuttamiseksi kier-

voitteeksi Sähköliitto esitti työajan
pidennyksestä luopumista.
Edustajiston kannan mukaan hy-

vota aktiivisesti”, Sähköliitto perusteli SAK:n sääntömuutosesitystään.
Esitys on menossa sääntövalmis-

Torstaista sunnuntaihin 26.–29.

muassa Apulanta, Juha Tapio, Olavi

ja lisäämme koordinaatiota SAK:n ja

heinäkuuta kestävän tapahtuman

Uusivirta ja Scandinavian Music

ammattiliittojen kesken”, lausuman

nelipäiväisen tapahtumarannekkeen

Group.

lopuksi todetaan.

normaaliennakkohinta on 75 euroa,

Tapahtuman tämänvuotinen eri-

josta siis lähtee kymppi pois jäsen-

koisuus on Häät tehtaan valoissa, ai-

Edustajisto kaipaa nyt sopimisen

vään koordinaatioon päästään liit-

telun kautta käsittelyyn seuraavassa

tojen ja keskusjärjestön avoimen

edustajiston järjestäytymiskokouk-

tietä sen sijaan, että palkansaajajär-

kortillasi. Päivärannekkeiden nor-

van oikean vihkiparin hääjuhlat! Pää-

ja luottamuksellisen vuoropuhelun

sessa, joka pidetään kesäkuun alus-

jestöjä tönitään pois pöydistä, joissa

maalit ennakkohinnat ovat 35 (tor-

lavalle nousee pari Kangasalta: Tiia

avulla. SAK:n hallitus päättää seu-

sa vuonna 2020. Lisäksi asia tulee

päätetään työehdoista.

stai), 40 (perjantai) ja 45 (lauantai)

Silvennoinen ja Joonas Salonen. 

raavan kierroksen yhteisistä tavoit-

esille edustajiston syksyn kokouk-

teista, jotka vaativat liittojen sitou-

sessa marraskuun lopulla, jossa kä-

sumaa oli mukana sorvaamassa lii-

tumista.

sitellään järjestörajaerimielisyyksiä

ton oman edustajiston puheenjohtaja

koskevaa ratkaisumallia

Jari Räsänen. 

Sähköliiton edustajana päätöslau-

Kymmenen euron alennuksen saat ostamalla rannekkeesi
osoitteesta www.valmu.com/liput/sahkoliitto

SÄHKÖLIITON AMMATTIOSASTOJEN VÄLINEN SÄBÄKUNINKUUS
RATKAISTAAN la 8.9. klo 10–18, Lahti
 Kerää vähintään 1 maalivahdin ja 5 kenttäpelaajan joukkue osastostasi kasaan.
 Jos osastonne on pieni, voitte yhdistyä toisen osaston kanssa yhdeksi joukkueeksi.
 Pelaamme SSBL:n säännöillä mutta rennosti: kentälle ovat tervetulleita kaikenkuntoiset ja -taitoiset naiset ja miehet.
 Ilmoita joukkueesi turnaukseen meilitse salminen.anssi@hotmail.com tai puhelimitse 040 966 6142.
 Osallistumismaksu on 150 €/joukkue. Maksuun sisältyy sauna: From Dusk Till Dawn, Sopenkorvenkatu 9, Lahti.
Pelipaikka ilmoitetaan Sähköliiton nettisivuilla ja some-kanavissa sekä 30.8. ilmestyvässä Vasamassa.
Turnauksen järjestää Lahden Sähköalantyöntekijät ry os. 059. Turnausta isännöi Sähköliitto, jonka järjestövakuutus kattaa pelit.
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PELISÄÄNTÖJÄ NOLLATYÖSOPIMUKSIIN
Nollatyösopimukset ovat aiheuttaneet epävarmuutta työntekijän elämässä myös sähköisillä aloilla, kun oikeudet esimerkiksi sairaus- ja irtisanomisajan palkan osalta ovat olleet epäselvät. Työnantaja on
sopivasti voinut olla tarjoamatta työtä työntekijän työkyvyttömyyden ajalla tai irtisanomisajalla ja välttyä palkanmaksulta. Odotetut lakimuutokset astuivat voimaan kesäkuun alussa.

tarve on esimerkiksi 15–30 tuntia

lee antaa työntekijälle kirjalliset pe-

maksamiselta olemalla tarjoamatta

uusia pelisääntöjä vaihtelevaa työai-

viikossa, työnantajan aloitteesta ei

rustelut. Työsuojeluviranomainen voi

työvuoroja irtisanomisaikana. Mikäli

kaa noudattavien osalta. Työnantaja

voi sopia työaikaehdosta, jossa vaih-

viime kädessä asettaa työnantajalle

työnantajan irtisanomisaikana tarjo-

voi teettää työvuoroluetteloon mer-

teluväli olisi esimerkiksi 0–30 tun-

uhkasakon kirjallisia perusteluja kos-

ama työn määrä alittaa viimeistä työ-

kittyjen tuntien lisäksi lisätyötä vain

tia viikossa.

kevan velvoitteen täyttämiseksi.

vuoroa edeltäneiden 12 viikon kes-

työntekijän kutakin kertaa varten an-

kimääräisen työajan, työnantaja on

tamalla suostumuksella. Suostumuk-

Työnantajan velvollisuutta antaa
selvitystä työsuhteen ehdoista on

PELISÄÄNTÖJÄ SAIRAUS-

velvollinen korvaamaan alituksesta

sen voi antaa myös lyhyeksi ajanjak-

myös täsmennetty. Työnantajan on

JA IRTISANOMISAJAN PALKKAAN

aiheutuvan ansionmenetyksen.

soksi kerrallaan, mutta ei kuitenkaan

jatkossa annettava työntekijälle sel-

Työnantaja ei voi jatkossa välttyä sai-

vitys, josta käy ilmi noudatettavan

rausajan palkan maksulta vain ole-

vollisuutta koskevaa säännöstä so-

työajan lisäksi se, missä tilanteissa

malla tarjoamatta työtä työkyvyttö-

velletaan myös työsuhteissa, joissa

PARANNUKSET

ja missä määrin työnantajalle syntyy

myysaikana vaihtelevaa työaikaa te-

on sovittu vähäisestä kiinteästä työ-

ASKEL OIKEAAN SUUNTAAN

työvoiman tarvetta.

kevälle työntekijälle.

ajasta ja lisätyön määrä on edeltävän

Vaikka lainsäätäjä ei lähtenyt kieltä-

kuuden kuukauden aikana keskimää-

mään hankalaksi koettujen nollatyö-

Lakimuutos sisältää säännökset

Irtisanomisajan palkanmaksuvel-

toistaiseksi.

TYÖNANTAJALLE

sairausajan palkanmaksusta. Työnan-

rin ylittänyt sovitun määrän vähin-

sopimusten käyttöä, ovat muutok-

VELVOITE NEUVOTELLA

taja on velvollinen maksamaan sai-

tään nelinkertaisesti. Jos työnteki-

set pieni askel parempaan suuntaan.

TYÖAJAN MUUTTAMISESTA

rausajan palkkaa ensinnäkin silloin,

jän työsopimuksen mukainen kiinteä

Aika ja käytäntö näyttävät, kuinka

Mikäli työntekijän toteutunut työ-

kun työntekijällä on ollut työvuoro-

työaika on esimerkiksi ollut 8 tun-

lainsäännökset käytännössä toimi-

aika kuuden kuukauden ajanjaksol-

luetteloon merkitty työvuoro. Palkan-

tia viikossa, mutta kuuden kuukau-

vat ja miltä osin vielä jää parantami-

la osoittaa, ettei sovittu työaika vas-

maksuvelvollisuus on olemassa, vaik-

den ajan ennen irtisanomista tai irti-

sen varaa.

aihtelevaa työaikaa koskevat la-

taa työnantajan todellista työvoiman

kei työvuoroa olisi merkitty työvuoro-

sanoutumista hän on tosiasiassa teh-

kimuutokset koskevat niitä työ-

tarvetta, eli työtä on enemmän kuin

luetteloon, jos työvuorosta on jo so-

nyt 40 tuntia viikossa, irtisanomis-

nollatuntisopimuksiin liittyvät ongel-

suhteita, joissa työsopimuksen mu-

työsopimuksessa on sovittu, työnan-

vittu tai voidaan muutoin olosuhtei-

ajan palkkaa tulee maksaa 40 tun-

mat on tunnustettu ja tilannetta on

kaan työaika vaihtelee työnantajan

tajan on työntekijän pyynnöstä neu-

siin nähden pitää selvänä, että työn-

nin mukaisesti.

pyritty korjaamaan lainsäädännöl-

aloitteesta (esimerkiksi 0–40 tuntia)

voteltava työsopimuksen työaikaeh-

tekijä olisi ollut työssä, ellei olisi

tai joissa työntekijä kutsutaan työ-

don muuttamisesta vastaamaan to-

sairastunut.

hön tarvittaessa.

dellista tarvetta.

V

Työnantaja saa jatkossa käyttää

Työntekijän tulee esittää työnan-

Positiivista on kuitenkin se, että

lä. Tulkintaongelmilta tuskin voidaan
TYÖVUOROJA SUUNNITELTAESSA

välttyä, mutta tuleva oikeuskäytäntö

KUUNNELTAVA TYÖNTEKIJÄÄ

linjaa säännösten soveltamista käy-

tely koskee myös tilanteita, jois-

Työnantajalle tulee työvuoroluette-

tännössä ja antanee vastauksia tulkinnanvaraisiksi jääviin tilanteisiin.

Sairausajan palkkaa koskeva sään-

vaihtelevan työajan sopimuksia vain

tajalle neuvottelua koskeva pyyntö,

sa työntekijällä on kiinteäksi sovittu

lon laatimiseen liittyviä uusia vel-

silloin, kun työvoiman tarve on vaih-

ja neuvottelut olisi käytävä noin vii-

työaika, joka on kuitenkin tosiasias-

vollisuuksia. Työnantaja voi jatkossa

televaa työaikaehtoa vastaava. Vaih-

kon–kahden sisällä pyynnöstä. Neu-

sa ollut sopimukseen nähden nelin-

merkitä luetteloon työntekijän työso-

televasta työajasta ei saa työnan-

vottelujen perusteella työntekijän

kertainen kuuden kuukauden ajan-

pimuksen mukaiset vähimmäistun-

tajan aloitteesta sopia, jos työvoi-

työaikaehtoa voidaan muuttaa vas-

jaksolla. Jos siis työntekijän työsopi-

nit. Mikäli työnantaja haluaa mer-

man tarve on kiinteä. Toisin sanoen,

taamaan todellista työvoiman tarvet-

muksen mukainen kiinteä työaika on

kitä työvuoroja työsopimuksen mu-

jos työnantajalla on tosiasiassa tar-

ta. Esimerkiksi jos työntekijän työ-

esimerkiksi 8 tuntia viikossa, mut-

kaista vähimmäistyöaikaa enemmän,

jolla kiinteä määrä tunteja, työsopi-

sopimuksen mukainen työaika on ol-

ta käytännössä lisätyön johdosta työ-

työntekijälle tulee ensin varata tilai-

muksen työaikaehtona ei voi käyttää

lut 0–40 tuntia, mutta hän on käy-

aika onkin keskimäärin 40 tuntia vii-

suus ilmoittaa, missä määrin ja mil-

vaihtelevaa työaikaa.

tännössä kuuden kuukauden aikana

kossa kuuden kuukauden ajan ennen

lä edellytyksillä hän voi vastaanottaa

Vaihtelevaa työaikaa koskevaan

työskennellyt 40 tuntia viikossa, työ-

sairastumista, työntekijällä on oikeus

ylittäviä tunteja. Ilmoittamisen mää-

ehtoon sisältyvää vähimmäistyöaikaa

sopimuksen työaikaehto tulisi muut-

sairausajan palkkaan 40 viikkotun-

räaika ei saa olla aikaisemmin kuin

ei saa työnantajan aloitteesta sopia

taa 40 tunniksi viikossa.

nin mukaan.

viikkoa ennen työvuoroluettelon laa-

myöskään pienemmäksi kuin työnan-

Mikäli työnantaja kieltäytyy työ-

Työnantaja ei voi jatkossa vält-

tajan tarve edellyttää. Jos työvoiman

aikaehdon muuttamisesta, hänen tu-

tyä myöskään irtisanomisajan palkan

MIRA SNELLMAN

timista.
Lisätyön teettämiseen tulee myös

Sähköliiton lakimies

ONGELMIA KESÄTÖISSÄ?
KESÄDUUNARI-INFO NEUVOO
esäduunarineuvoja Juuli Jokinen kehottaa
kesätyöntekijöitä käymään huolellisesti

läpi työsuhteen ehdot ennen työsopimuksen
allekirjoittamista.
Palkansaajakeskusjärjestöjen SAK:n, STTK:n ja

Kesäduunari-info on avoinna perjantaihin 31.
elokuuta saakka. Palvelun verkkosivuille www.kesaduunari.fi on koottu kesätyöntekijöille tärkeää

kesätyöntekijöitä jo 14. kesänä. Kesäduunari-info on

työelämätietoa, kuten kesäduunarin muistilista ja vas-

vastannut vuosien kuluessa tuhansien nuorten sekä

tauksia usein kysyttyihin kysymyksiin. Sivujen kautta

heidän vanhempiensa ja työnantajien kysymyksiin.

voi lähettää kysymyksiä kesäduunarineuvojalle.

aikaan ja koeaikaan liittyen.
– Kaikki kysymykset käsitellään luottamuksellisesti,
joten avun pyytämistä ei tarvitse arastella.
Juuli Jokinen muistuttaa, että kesätyöntekijällä on
oikeus saada kunnollinen perehdytys työhönsä.
– Työnantaja on velvollinen antamaan ohjausta muun muassa työpaikan olosuhteista, koneiden ja
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Kunnollinen opastus vähentää työtapaturmia, parantaa työn laatua ja lisää myös työhyvinvointia.

Akavan yhteinen maksuton neuvontapalvelu auttaa

Infosta voi kysyä neuvoa esimerkiksi palkkaan, työ-

8

laitteiden käytöstä sekä työturvallisuudesta.

Puhelinpalvelu numerossa 0800 179 279 vastaa
maanantaista perjantaihin kello 9–15. Neuvontaa saa
suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Palveluun voi soittaa nimettömänä.
Kesäduunari-info on myös Facebookissa www.facebook.com/kesaduunari ja Twitterissä www.twitter.com/
Kesaduunari. 

KUVA: PATRIK LINDSTRÖM

K

ENERGIAN OPPIMISPAKETTI VOIMALA JO
160 PERUSKOULUSSA
S

ähköturvallisuuden edistämis-

utin, USB-virtalähde ja discopallo.

keskus STEK ry:n on lahjoitta-

Lisäksi Voimalassa on liittimiä, la-

nut energian oppimispaketteja Voimaloita jo 160 peruskouluun ha-

tausjohtoja ja sulakkeita.
Oppimispaketin tavoitteena on

kemuksien perusteella, ja seuraava

auttaa oppilaita ymmärtämään säh-

haku on suunnitteilla tämän vuoden

köön ja energiaan liittyviä ilmiöi-

lopulle. STEK tiedottaa hakuajan-

tä käytännön kokeilujen kautta. Pa-

kohdasta verkkosivuillaan ja opetta-

ketissa on vaikeusasteeltaan vaih-

jille suunnatussa uutiskirjeessä.

televia harjoitustehtäviä, joita oppi-

Energian ja sähkön oppimispa-

laat voivat tehdä omatoimisesti pien-

ketti Voimala tuo opetukseen uut-

ryhmässä. Voimala auttaa esimerkik-

ta syntyi, kun kuulimme lasten ja

malan sponsoreiksi oman alueensa

mitä toukokuisen auringonpaisteen

ta näkökulmaa innostamalla oppilai-

si hahmottamaan, millaisia määriä

nuorten vähäisestä kiinnostuksesta

kouluille. Sponsori saa pakettiin lo-

tuottamalla sähköllä saisi aikaan.

ta kokeilemaan ja oivaltamaan itse-

sähköä erilaisiin toimintoihin, kuten

luonnontieteisiin. Sähkön ja energi-

gonsa ja haluamansa lyhyen teksti-

näisesti. Voimala on laatikkoon pa-

kännykän lataamiseen tai led-lam-

an opinnot ovat tärkeitä, kun fossii-

tervehdyksen, hän jatkaa.

kattu kytkentälevy, johon on liitet-

pun palamiseen, tarvitaan ja kuinka

lisia polttoaineita korvataan uusiutu-

ty jännite- ja virtamittari sekä akku

paljon energiaa, lähinnä lihasvoimaa

valla energialla ja sähkön tuotantota-

5.–9.-luokkalaisille, mutta sitä on

kustelua luokassa herättivät muun

ja lataussäädin. Siinä on mukana

tai auringonvaloa, niiden tuottami-

voissa ja varastointiratkaisuissa siir-

jo käytetty jo monissa yhteyksissä ja

muassa lataussäätimen tekniikka ja

myös pieni aurinkopaneeli ja gene-

seksi on tarpeen.

rytään kohti yhä älykkäämpiä ratkai-

useiden eri luokka-asteiden kanssa.

veivigeneraattorin toimintaperiaate.

Rajakylän koulussa Oulussa ko-

Jälkimmäinen purettiin ja tutkittiin,

raattori, joilla energiaa voi tuottaa
omin neuvoin.
Levyyn on kiinnitetty energiaa ku-

YRITYKSET SPONSOREIKSI OMAN
ALUEENSA KOULUILLE
– Idea Voimala-oppimispaketis-

Kekkonen sanoo.

keiltiin Voimalan Aurinkoseuran-

– Haluamme nyt rohkaista myös

ta-tehtävää. Teknologiapainotteinen

muita organisaatioita ja yrityksiä Voi-

5. luokka mittasi aurinkopaneelilla,

KUVA: ASUNTOMESSUT/ANTEREO TENHUNEN

luttavia laitteita kuten valoja, kai-

suja, STEKin toimitusjohtaja Timo

Voimala on suunniteltu

– Saimme kännykät latautumaan
ja diskopallon pyörimään, opettaja
Markus Packalen kertoo. – Jatkokes-

miten veivaussähkö syntyy. 

LIITTO TUKEE
PAIKALLISTA KOULUTUSTA
A

mmattiosastot, muistattehan,

ja, työsuojelua, yhdistys- ja järjestö-

että Sähköliitto tukee paikallista

toimintaa tai yrityksen toiminnan ke-

koulutusta? Koulutuksen voi järjes-

tää yksittäinen tai useampi ammatti-

Asuntomessuille 6. heinäkuuta lähtien

VALOVOIMA JA BUNKKERI KUTSUVAT
34

hittämistä.
Paikallisen koulutuksen järjestä-

osasto. Järjestäjän tulee täyttää ha-

jän vastuulla on tehdä hakemus liit-

kemus paikallisen koulutuksen jär-

toon koulutuksen järjestämisestä,

jestämisestä ja toimittaa se liittoon

hankkia osanottajat ja kurssipaikka

viimeistään kuukautta ennen tilai-

sekä vastata kurssin käytännön jär-

suuden alkua.

jestelyistä, kuten ruokailusta ja mah-

Messujen tämän vuoden teemana

Messujen oheiskohteet ovat vii-

Hakemuslomake löytyy liiton ko-

on asuminen läpi ihmiselämän. Sik-

me Vasamassa esitelty Yyterin vir-

tisivuilta ylälaidan Lomakkeet-pai-

lestaan vastaa opetuksen toteutuk-

perjantaina 6. heinäkuuta. Asunto-

si alueelle on rakennettu myös päi-

kistyshotelli, Porin Teatteri ja Karhu-

nikkeen alta. Lomakkeita voi tilata

sesta eli hankkii kouluttajat ja kurs-

messut 2018 ovat avoinna 5. elo-

väkoti ja seniorien palvelukoti. Muut

korttelin kolmannen taloyhtiön yksi

myös liiton postituksesta postitus@

simateriaalin. Osasto ja liitto sopivat

kuuta saakka.

kohteet Porin Karjarannan alueella

asunto.

sahkoliitto.fi.

yhdessä ajankohdasta ja koulutuksen

asuntomessukohdetta avaa
ovensa kävijöille Porissa

Sähköliittolaista messukävijää
kiinnostanee esimerkiksi Valovoimaniminen 168-neliöinen puutalo, koh-

ovat 28 pientaloa, yksi korjausrakentamiskohde ja yksi rivitalo.
Saneerauskohde on sikäli mielen-

Karjarannan vanha teollisuusalue

Paikallinen koulutus tarkoittaa

dollisesta majoituksesta. Liitto puo-

tarkemmasta sisällöstä.

sijaitsee jokimaisemassa kävelyetäi-

työhuonekunnissa ja ammattiosas-

syydellä Porin keskustasta ja vain

toissa toteutettavaa tai ammattiosas-

ta paikallisen koulutuksen korvauk-

Lue tarkemmin liiton maksamis-

de numero 10, jonka päänäytteil-

kiintoinen, että se on alkujaan ollut

sillan päässä Pori Jazz -keskuspaik-

tojen yhteenliittymien maakuntata-

sista ja osaston korvaamista kuluis-

leasettaja on Pori Energia. Sähkö ja

Shellin johtajan ja korjaamopäällikön

kana tunnetusta Kirjurinluodosta. 

solla liiton koulutusyksikön kanssa

ta nettisivuiltamme: www.sahkoliit-

valo korostuvat kohteessa, jota tule-

asunto ja sen yhteydessä on säiliöau-

yhteistyössä järjestämää koulutus-

to.fi > Edut ja palvelut > Laadukasta

vaisuudessa asuttaa Poriin paluun

toille tarkoitettu halli. Kohteen nu-

ta. Koulutuksen sisältö voi olla esi-

koulutusta 

tehnyt aikuinen pariskunta.

mero on 16 ja nimi Bunkkeri.

merkiksi tietotekniikkaa, mediataitoVA S A M A 5 / 2 0 1 8
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KESÄN KIRJAT


TEKSTI: ASKO ALANEN

Lomakassiin kuuluu pakata kourallinen jännittäviä dekkareita, mutta myös jokunen kiinnostava tietokirja, elämäkerta tai keittokirja.

SEPPO JOKINEN: LYÖDYN LAKI

KESÄ
DEKKA R
PARHA IEN
ITA!

Tamperelaisen Komisario Koskisen rikostutkimukset ovat edenneet

keskinäisestä suhteesta, mutta myös heidän

jo 23. tapaukseen. Tällä kertaa voi puhua kokonaisesta tapahtumi-

yksityiselämästään ja ihmissuhteista. Henki-

en vyyhdestä, jossa hyvin erilaiset rötökset tuhopoltosta raakaan puu-

lökuvauksessa on oleellista, että Koskinen ja

kotukseen ja ihmisryöstöstä murhaan tuntuvat kytkeytyvän toisiin-

pääkonna eivät ole kaksin vastakkain, vaan kum-

sa merkillisin tavoin. Näin Seppo Jokinen pystyy viekkaasti elävöittä-

mallakin on omat alaisensa ja kaverinsa hoitamassa osansa tutki-

mään vakaan hämäläisen komisarionsa selvittelemien tapausten kir-

mus- ja ideointityöstä. Heidän oivalluksistaan ja tuloksistaan synty-

joa sen ohella, että juoni kulkee alati vaihtuvissa manselaisissa mai-

vät pomojen ratkaisevat johtopäätökset ja yhteenvedot. Lyödyn laki

semissa ja vainuaa kaupunginosien varjoisammista nurkista peitelty-

alkaa Koskisen tupaantuliaisista ja suhteen vakiinnuttamisesta työto-

jä ihmiskohtaloita ja rikollisia hankkeita.

veri Ullan kanssa, mutta huhtikuussa 2018 käynnistyvät monitahoi-

Jokinen ei silti harrasta pintapuolista rikosturismia, vaan tarinoi
yleispätevällä arkijärjellä Tampereen konnien ja poliisien toimista ja

set tapahtumasarjat tihentyvät nopeasti yhdeksi tutkimuslinjaksi yllätyskäänteineen sekä vaaratilanteineen.

ANTTI TUOMAINEN:
PALM BEACH FINLAND

ANN CLEEVES:
MERILOKKI

FRED VARGAS:
KALMANKUORIAISET

CHAPUZET, CORBEYRAN & BRAHY:
COGNAC 1–3

Kesälukemistona kuvaus syrjäisen rantaloma-

Televisiostakin tutun komisarion Vera Stanhopen

Pariisilaisen Frédérique Vargasin kymmenes ro-

Kolmiosainen Cognac-albumisarja on upea yh-

keskuksen konnuuksista on maittava, koska lu-

toimialueella Whitley Bayn rantakaupungissa

maani komisario Adamsbergin tutkimista mur-

distelmä kauniin ympäristön sarjakuvataidet-

kija voi siunata onneaan, kun hän ei ole lomal-

toiminut Merilokki-yökerho voisi olla juonittelu-

hamysteereistä sisältää jälleen tuhdisti men-

ta, kiperän murha-arvoituksen selvittelyä sekä

laan ole päätynyt Palm Beach Finlandin kaltai-

jen pesäpaikkana ja murhatutkimusten kohteena

neisyyden arvoituksia sekä tutkijamme tark-

ylellistä löytöretkeä konjakin valmistuksen ja

seen ala-arvoiseen mökkikylään. Suomen Niz-

yhtä arvoituksellinen kun Tuomaisen kurja Palm

kaa, aavemaisen herkkää vainua vaativia yksi-

makuvivahteiden maailmaan. Tomittaja Anna-

zaksi tai Floridaksi pintakoreasti naamioitu

Beach. Paremman väen bailumesta on kuiten-

tyiskohtia. Kolme kahdeksankymppistä miestä

Fanély Simon saa tehdäkseen jutun Cognacin

paikka on täynnä rahanahneita ja pahansuopia

kin palanut poroksi epäilyttävien sähköasennus-

kuolee Nîmesin seudulla tietyn erakkohämähä-

alueen konjakintuottajista. Lapsuuden maise-

metkuja, ja heti kesäkauden alussa rantatalos-

töiden jälkeen, mutta myös bisneksiin on liitty-

kin myrkkyyn, ja tragedia palautuu kauas yhtei-

miin palatessa käy ilmi, että paras ystävä mie-

ta löytyy kuollut mies. Kaikki sotkeutuvat tapa-

nyt monia tulenarkoja piirteitä. Vankilaan pääty-

siin orpokotivuosiin asti. Mutta ikivanhan, kam-

hineen on kuollut. Tutustuessaan konjakin aro-

uksen selvittelyyn, sutki johtaja, henkilökunnan

nyt ex-poliisi paljastaa Veralle, mistä löytyy ka-

mottavan kaunan ja kostonhimon ohessa häilyy

mien arvoituksiin Simon alkaa ratkoa outoja

pyrkyrit, peiteroolissa olevan poliisi sekä kuol-

donneen avainhenkilön ruumis, mutta kätkös-

myös muita motiiveja ja kiperästi avautuvia se-

kuolemantapauksia. Maistelunautinnot ja rikos-

leen miehen häijy veli. Musta huumori him-

tä löytyykin kaksi kalmoa ja kohta saadaan vielä

lityksiä katoamisille ja kuolemille.

tutkimuksen karkea suola antavat yhdessä Cog-

mentää kesäauringon ja tyly juoni hyytää meri-

kolmaskin tuore vainaja. Alamaailman ja paho-

tuultakin kylmemmin.

jen poliisien verkko alkaa paljastua, mikä nostaa

nac-tarinalle hyvin erikoisen, rikkaan maun.

myös Veran oman isävainaan vilungit esiin.

MIKA RÄTTÖ: SE JOKIN –
KUULE HÄRKÄPAPUSI RAPISEVAN

JUKKA RAJALA: KAITA POLKU –
RAULI BADDING SOMERJOEN TARINA

Mika Manninen on intohimoinen kalastaja ja

KARI MARTIALA JA HELENA LYLYHARJU:
PARASTA PÖYTÄÄN – SUOMALAISEN
GASTRONOMIAN HISTORIA

Sähköasentajaksi alunperin kouliutunut porilai-

Kun kaikkialla Suomessa taas avautuvat kesäis-

metsästäjä, joka on kanavoinut saaliiden tavoit-

Kokeneiden keittiömestarien tietoja ja taitoja

nen Mika Rättö on saanut aikaan jo kolmannen

ten paratiisien ihanuudet Rauli Badding Somer-

telun hurman itse opiskeltuihin kokkaustaitoi-

kokoava yli 250-sivuinen kotimaisen gastrono-

kirjansa musiikin, elokuvan, teatterin ja muun

joen laulamalla ja Arja Tiaisen runoilemalla ta-

hin. Heti alkuun hän naulaa jämäkät valmistuk-

mian historiikki on ollut valtaisa urakka. Toimit-

taiteen ohessa. Kyseessä on satiirisen ja absur-

valla, on luontevaa lueskella sydämellisen lau-

sen, maustamisen ja ruokien esillepanon tee-

taja Martiala ja keittiömestari Lylyharju ovat ke-

din seikkailuromaanin asuun puettu poliittinen

luäänen taustalla oleva elämäntarina. Raulin tie

sinsä, ja esittelee sitten selkeät reseptinsä ke-

ränneet tiedot kymmeniltä haastateltavilta ym-

kommentaari, jonka keskeisiä teemoja ovat il-

poplaulajaksi on kiehtova ja yllätyksellinen kään-

sämurkinoista, veden ja metsän antimista, par-

päri Suomen saadakseen aikaan kokonaisesi-

mastonmuutos, sosiaalinen eriarvoisuus, demo-

teissään, sillä se vie paikallisesta rokkibändis-

haista poroannoksista sekä kaukaisimmista

tyksen kokkaamisen ja aterioinnin kulttuurin

kratian rappio ja oikeiston nousu.

tä oudon underground-kulttuurin piiriin ja omiin

makumaailmoista. Viimeisinä tulevat Must!-

kehityksestä aina keskiajalta asti. Runsas kuva-

levytyksiin, joissa yhdistyvät Elvis ja varhainen

erikoisuudet, kastikkeet sekä Rock and Nam!

aineisto ja valikoitujen reseptien sivut höystä-

rock'n'roll sekä vielä vanhempi suomalainen is-

-osasto. Mannisen valttina on perinteisten val-

vät näyttävästi sisältöä.

kelmämusiikki. Vastahankaisen teini-idolin alko-

MIKA MANNINEN:
MIES JA GOURMET – NÄIN HURMAAT!

mistustapojen ja huolella testattujen omien

holismi on raskas taakka, mutta surulliseen lop-

makukokeilujen rempseä yhdistely.

puun asti Badding ja hänen elämäkertansa vaalivat ainutlaatuisen laulajan musiikillista kipinää.
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KUVA: RIITTA KALLIO

EN
KUUKAUAD
V
U
K

Kotkansaaren huipulta siintää näin huikaiseva maisema. Horisontissa pilkottaa myös sähköliittolaisten oma lomapaikka Kaarniemi, jonka mukavat majoitustilat, saunat ja upea ranta kutsuvat lomanviettoon.
Edullista kohdetta voi varailla liiton kotisivujen kautta (https://www.sahkoliitto.fi/edut-ja-palvelut/omat-lomapaikat-joissa-viihtyy) tai suoraan aluevalvojalta, puh. 0440 557 841.

KÄRKIMIES

SANKARITEKOJA NYKYTYÖMARKKINOILLE
S
uomessa työn ja turvan järjes-

freelancerkeikoilla, palveluja tarjoa-

kaan, työterveyspalveluita ei aina ole

palkkatyön ja yrittäjyyden malliin on

den normalisoimisen sijaan yhteis-

telmät ja niitä ylläpitävä luotta-

vien alustojen välityksellä ja kaikki-

ja osalta oikeus työn päättyessä työt-

osoittautunut vaikeaksi. Itsensätyöl-

kunnallisia ratkaisuja on syytä et-

mus on viritetty palkkatyön eetoksel-

en näiden erilaisilla yhdistelmillä.

tömyysturvaan saatetaan evätä ko-

listävien osaksi onkin jäänyt toistu-

siä ja rakentaa työnteon ympäristöä

le. Vakituisen ja kokoaikaisen palk-

Työtä tehdään erilaisissa työ- ja sosi-

konaan.

vasti tulla kohdelluksi epänormaali-

ja oikeuksia muuttamalla. Suojaavat

katyön kautta yksilö on pitkään saa-

aalioikeudellisissa asemissa, eikä ti-

na, systeemin sopimattomana. Sys-

instituutiot ja työn sääntely täytyy

vuttanut sen, mitä yhteiskunta on

lanne ole väliaikainen, eikä epätyy-

teemiin sopimattomuus näkyy esi-

muuttaa tasa-arvoiseksi niin, että ne

luvannut: työtä, eläkettä, ansiosi-

pillinen.

merkiksi siinä, että heillä ei ole oi-

eivät valikoi, sulje ulos ja nojaa vain

Pätkätyötä tekeviä, niitä muuten

keutta sopia kollektiivisesti työn

kokoaikaisen palkkatyön ideaaliin,

kuin vakituisessa ja kokoaikaises-

hinnasta. Työttömyysturva- ja eläke-

vaan niin, että ne turvaavat moni-

sa työssä olevia on pitkään nimitet-

järjestelmiin sopimattomuus puoles-

naistuneita työn tekijöiden riskipaik-

Väitän, että vakituisen ja kokoai-

ty epätyypillisiksi ja ammattiyhdis-

taan johtaa turvattomuuteen nyt ja

koja. Tavoitteena on oltava yhteis-

kaisen palkkatyön ulkopuolella on

tysliike on yrittänyt parantaa hei-

vanhuudessa.

kunta, jossa työnteon muodosta riip-

kituista ja kokoaikaista palkkatyö-

jo pitkään ollut käynnissä ihmis-

dän asemaansa “normaaliksi”. Pät-

tä, eikä tule olemaankaan. Vilkai-

koe. Kokeen keskiössä on työssäkäy-

kätyöntekijä lähestyy kolmikymppi-

semalla tilastoja on helppo tode-

vien ihmisten luottamus yhteiskun-

syyttä, mutta normaaliksi ei ole ol-

ta, että kyse ei edes ole uutuudesta.

taan ja koetulokset ovat hälyttävällä

lut tulemista.

Rapautuvan palkkatyön yhteiskun-

tasolla. Luottamus yhteiskuntaan ja

nan merkkejä on nähty vuosikym-

sen suojaaviin instituutioihin horjuu,

ymmärrämme, että vuoden 2018

keuksien ja turvan rakentajina on

meniä. Yli neljännes, lähes kolman-

koska suojaavat rakenteet on luotu

työelämässä yhdenvertaiset työ- ja

vuonna 2018 esitettävä kysymys;

nes työssäkäyvistä on 1990-luvulta

vakituisen ja kokoaikaisen palkka-

sosiaaliset oikeudet puuttuvat ja

onko pyrkimys parantamiseen va-

saakka tehnyt työnsä vailla vakituis-

työsuhteen varaan. Ei siis niille, jot-

monin paikoin myös työehtosopi-

kituiseen ja kokoaikaiseen palkka-

ta ja kokoaikaista palkkatyötä. Kyse

ka niitä vuoden 2018 yhteiskunnas-

mukset kohtelevat työsuhteen muo-

työhön ollut ay-liikkeen oikea stra-

on ollut ja on yhä vuodesta toiseen

sa akuutimmin tarvitsisivat. Olem-

don perusteella eriarvoisesti. Se ei

tegia vai onko sillä jopa osallistut-

vähintään 700 000 ihmisestä. Mo-

me paradoksaalisessa tilanteessa:

ole sankarillista, se on syrjintää.

tu työmarkkinoiden hierarkioiden yl-

ninaiset työnteon tavat ovat vakiin-

Kun vakituista ja kokoaikaista palk-

tuneet osaksi työmarkkinoita. Työ-

katyöperuspilaria ei ole, johtaa se

tulossa myös uusimmalla tavalla

tä tehdään joka päivä osa- ja mää-

siihen, että näille 700 000 työtä te-

työllistyvät. Itsensätyöllistäjien työn-

vioitava tämän päivän työmarkkinoi-

räaikaisessa palkkatyössä, erilaisis-

kevällä turva on puutteellista, va-

teon tapa ei osu palkkatyöhön, eikä

den todellisuudesta. Tästä katsoen

ANU SUORANTA

sa itsensä työllistämisen muodoissa,

likoivaa tai sitä ei ole ollenkaan.

yrittäjyyteen, vaan johonkin siihen

parantamispyrkimys vakituiseen ja

Valtiotieteiden tohtori,

toiminimillä, ammatinharjoittajina,

Tämä näkyy esim. vähäisempänä tai

väliin. Tästä syntyy törmäyksiä ja it-

kokoaikaiseen palkkatyösuhteeseen

työehtoasiantuntija

voittoa tavoittelematta yrittäjämäi-

puuttuvana lomaoikeutena, työtur-

sensätyöllistäjänä tehdyn työn ja sen

ei riitä ratkaisemaan nykyisiä epäta-

http://vastapaino.fi/kirjat/rapautu-

sesti, osuuskunnissa, vuokratyössä,

vallisuudesta ei kenties huolehdi ku-

tekijän sovittaminen kaksijakoiseen

sa-arvotilanteita. Työn ja sen tekijöi-

van-palkkatyon-yhteiskunta/

donnaista työttömyysturvaa, hoitoa sairauteen. Turvien rakentami-



nen on ay-liikkeen sankaritekoja monin tavoin.
Vuonna 2018 kaikilla ei ole va-



Kun oikein silmin katsotaan, niin

Syrjityksi erilaisuutensa takia on

pumatta jokainen voi luottaa siihen,


että turvan ja oikeuksien systeemi
kohtelee tasa-arvoisesti.

Jotta voidaan olla sankareita nykyisten ja tulevien työntekijöiden oi-

läpitoon?
Itse vastaan, että tilannetta on ar-
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K
uormasta ei juurikaan ole syöty, voisi päätellä sähköasentaja Jorma Pylkön hoikasta olemuksesta.
Lappeenrannan Fazerin makeistehtaalla lähes 46 vuotta työskennellyt
Pylkkö on sukkuloinut vanhan tehtaan
sokkeloissa
sähkönhuoltotehtävissä
miltei koko työssäoloaikansa. Karkkipäivät ovat jo hyvin vähissä, sillä miehen eläkeikä täyttyy heinäkuussa ja viimeinen oikea työpäivä oli 18. toukokuuta. Myös pitkäaikainen pesti säh-



TEKSTI JA KUVAT: RIITTA KALLIO
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köliittolaisten luottamusmiehenä päättyy samalla ja varaluottamusmies Jouni Pynnönen perii toimen.
– Alun perin tulin 17-vuotiaana apupojaksi piirtämöön, mutta vuoden
päästä pääsin jo tehtaalle sähköhuoltoon, kun ammattikoulun sähköasentajalinja oli takana ja talo alkoi olla tuttu,
Pylkkö summailee.
SIISTI SISÄTYÖ
Jorma Pylkkö arvioi, että hänen pitkän
uransa salaisuus on ollut ”siisti sisätyö”. Herkulliselta tuoksuvista tehdastiloista Fazerin sähköasentajien ei ole
enää vuosiin tarvinnut poiketa huoltamaan esimerkiksi parkkialueen sähkötolppia. Myös uusien sähkökoneiden
käyttöönotot on ulkoistettu tehtäväksi alihankkijoilla. Huolto ja viankorja-

us tehdään talon omalla, kuuden miehen asentajaporukalla, joka tuntee talon kymmenet koneet ja robotit kuin
omat taskunsa.
– Kerran on tarvinnut kiivetä tolppakengissä sähköpylvääseen vaihtamaan
lamppua, Pylkkö naurahtaa.
TYÖYHTEISÖÄ JÄÄ KAIPAAMAAN
Jorma Pylkkö arvioi, että töitä ei varsinaisesti tule ikävä, mutta mukavaa työyhteisöä voi jäädä kaipaamaan.
– Asun Taipalsaaren puolella, ja omakotitalossa riittää kyllä puuhaa. Mitään
tarkempaa suunnitelmaa ei ole lähiajoille esimerkiksi matkailun suhteen,
mutta mahdollisesti tulevan syksyn
ruskaa ihaillaan Lapissa paikan päällä.
Vaimon kanssa olemme tavanneet käydä talvisin Kanarialla. Siellä voi harras-

taa vaikkapa perinteisiä suomalaisia
tansseja, joita ei tahdo paikkakunnalta
talvella enää löytää.

OSA-AIKAELÄKE VALMISTI
Pylkön pitkää uraa ”karkkisähkärinä”
on keventänyt vain 10 kuukauden vuorotteluvapaa vuonna 2004, jolloin oli
raivattava aikaa taloremontille, ja kaksi vuotta sitten alkanut osa-aikaeläkeläisyys.
– Jaksotin työn ja vapaa-ajan kahden
viikon periodeihin. Systeemi on toiminut aika mukavasti ja poissaoloni ei
ole haitannut pahemmin talon muiden
sähköasentajien työvuoroja.
Mitä terveisiä pitkän sähköasentajauran päättävä Jorma Pylkkö jättää töihin jääville kollegoille?
– Koettakaa pärjätä! 

FAZERIN FAKTAT
• Lappeenrannassa tehdään
kovat karkit, valumakeiset,
lakritsit, marmeladit, puffit
ja linssit
• Tehtaalla on noin
300 työntekijää, valtaosa
naisia, 6 vakituista
sähköasentajaa
• Tuotantovolyymi on noin
20 000 tonnia vuodessa
eli viisi rekallista valmiita
tuotteita
• Tunnetuimmat merkit:
Marianne, Pantteri,
Amerikan pastilli,
KissKiss, Pihlaja
Suomen Sokerin nestemäistä- ja kidesokeria kuljettava säiliöauto nähdään usein purkamassa
lastia Lappeenrannan Fazerin pihalla.
Sähköosaston tiloissa on välillä
vilskettä, kun projektitöissä
olevat talon ulkopuoliset
sähköasentajatkin kokoontuvat
tauolle. Myös Polar 2000 Oy:n
sähköasentajat saavat luvan
varustautua tehtaan vaatimaan,
hiukset peittävään suojamyssyyn.

Jorma Pylkön huoltotyöt
ovat siirtyneet tehtaalta
omakotitontille, jossa puuhaa
riittää pitkin vuotta.

EIN TYÖPAIKKA
Sähköosaston huippusiisti varaosavarasto tuhansine artikkeleineen on selvästi Jorma Pylkön lempilapsi.

Fazerin sähköasentajat varmistavat, että suomalaiset saavat karkkipäivänsä.

Exelillä tehdyt kaavakuvat hyllyjen päissä kertovat, että SLO:lta on tilattu kaikki tarpeellinen pitkiksi ajoiksi eteenpäin.

Osa tuotteista menee myös vientiin.
VA S A M A 5 / 2 0 1 8
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Ratasähkötöissä korostuu suunnittelu ja turvallisuus

Tohottajilta
kielletty!


TEKSTI: MINNA JÄRVENPÄÄ



KUVAT: WINCO OY & MINNA JÄRVENPÄÄ

K

apean työskentelyalueen yläpuolella 25 000 voltin jännite,
ja kolmen metrin päästä saattaa pyyhältää juna sadan kilometrin
tuntivauhdilla. Jos näet sähköasentajan työskentelevän tällaisissa oloissa,
kyseessä voi hyvinkin olla Winco Oy:n
työntekijä.
Yritys rakentaa sähköratoja ja vastaa
niiden kunnossapidosta. Sen palveluksessa on yli 140 ratasähköalan ammattilaista. 15 heistä on ratatyökuljettajia, joilla on pätevyys kuljettaa raiteella
liikkuvaa yksikköä vaihtotyössä tai junaliikenteessä.
Winco syntyi noin puoli vuotta sitten
infrarakentaja Graniittirakennus Kallio Oy:n tytäryhtiöksi. Synnyinhetkellä
yhdistyivät GRK:n ostama Eltelin rataliiketoimintayksikkö ja emoyhtiön radanrakentamiseen keskittynyt tytäryhtiö Nordic Trackpartners Oy.
TYÖLÄMPÖTILOISSA
70 ASTEENKIN VAIHTELUVÄLI
Mutta palataan takaisin alussa mainitulle radalle ja siellä työskentelevään
ratasähkötyöntekijään, joka vuodenajan ja sään oikkujen mukaan voi tehdä
töitään paahtavassa 30 asteen helteessä tai lähes 40 asteen pakkasessa tai 15
tuntia jatkuvassa vesisateessa. Harvoin
työntekotilanne on ihan kuvatun kaltaisen yltiövaarallinen. Usein töitä tehdään hiljaiseen aikaan öisin ja viikonloppuisin.
– Suurissa kaupunkikeskuksissa, kuten Helsingissä ja Tampereella, missä
on paljon raideliikennettä ja matkustajia, töitä ei edes pysty tekemään päiväsaikaan, kertoo Wincon toimitusjohtaja
Timo Virmala.
Joskus työtehtävät pitää hoitaa totaalijännitekatkon aikana, sillä turhia riskejä ei oteta. Isolla työmaalla totaalijännitekatko voi kestää koko viikonlopun. Työ pitää suunnitella hyvin, jotta
se tulisi valmiiksi ja liikenne häiriintyisi mahdollisimman vähän. Valmistelut
on tehtävä huolellisesti ja työ- ja lepoajat aikataulutettava tarkasti.
– Meitä alan työntekijöitä yhdistää
hyvä paineensieto- ja nopea reagointikyky. Muuttujia on paljon ja aikataulut
tiukat. Suunnitelmat eivät aina toteudu
siten kuin paperille on kirjattu, Wincon
pääluottamusmies Juhani Merkkiniemi listaa.
14
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TÖIHIN ON ASIAA
VAIN TURVA-PÄTEVYYDELLÄ
Määrämuotoista. Tällä sanalla Timo
Virmala kuvailee työtä rautatiealueella: lupien ja varmistuksien tulee olla
kunnossa.
– Työssä ei voi tohottaa. Jos suhtaudut leväperäisesti, aiheutat työkavereille ylimääräistä stressiä, kun he joutuvat vahtimaan sinuakin, hän sanoo.
– Päiviin sisältyy paljon nostotöitä,
ja usein ollaan tekemisissä joko isojen
massojen, voimien tai sähkön kanssa. Riskit käydään lävitse ennen töiden aloittamista ja mietitään, onko työ
mahdollista tehdä vielä hieman turvallisemmin, Juhani Merkkiniemi selventää.
Ratasähkötyöt edellyttävät pakollisen
Turva-ratatyöturvallisuuskoulutuksen suorittamista. Koulutus antaa perustiedot työskentely-ympäristöön liittyvistä ohjeista ja vaaroista sekä siellä liikkumisesta ja työskentelystä. Turva-pätevyys on voimassa viisi
vuotta.
Lisäksi työnantaja voi järjestää ratatyöstä vastaavan ja turvamiehen koulutuksia sekä jännitekatkokoulutuksia. Ratatyöstä vastaava huolehtii työn
liikenneturvallisuudesta sekä ratatyön aloittamis- ja lopettamisluvista ja
-ilmoituksista. Turvamies puolestaan
varmistaa, etteivät työkoneet ja työntekijät vaaranna liikennettä ja päinvastoin. Jännitekatkokoulutus kouluttaa
jännitteettömään ja turvalliseen työskentelyyn sähköradalla.
– Työn vaarallisuuteen nähden turmia sattuu vähän. Niiden 37 vuoden aikana, jotka olen ollut alalla, on sattunut yksi työntekijän paha palaminen,
toimitusjohtaja laskee.
JUNA-, RATIKKA- JA METRORAITEILLA RIITTÄÄ TYÖSARKAA
Suomen junarataverkko on kutakuinkin valmiiksi rakennettu, mutta lisäraiteita rakennetaan, ja rataosuuksien
sähköistämisessä riittää yhä työtä.
– Turku–Uusikaupunki-radan sähköistäminen, lisäraiteen rakentaminen Luumäeltä Imatralle, Helsingin ratapihan työt, Pasilan ja Riihimäen välisen junaliikenteen kapasiteetin nostaminen, tunnin juna Helsingistä Turkuun, Hyvinkää–Hanko-rataosuuden
sähköistäminen…, Timo Virmala lu-

Timo Virmala uusii nyt laitteita, joita hän oli rakentamassa 1980-luvulla.

Ripustusputkea portaaliin Ylivieskan ratapihalla
Wincolta asentamassa Jussi Kotiranta (korissa)
ja Janne Sääskilahti (portaalin päällä).

Juhani Merkkiniemi on työskennellyt
sähkörata-asentajana kohta vuosikymmenen.

ettelee alan menossa olevia ja tulevia
hankkeita.
– Seinäjoki–Oulu-kaksoisraidehanke on saatu päätökseen: se yltää nyt Ylivieskaan asti. Kovasti on kuitenkin toivetta, että kaksoisraide jatkuisi tulevaisuudessa aina Ouluun saakka, oululainen Juhani Merkkiniemi kertoo viimeisimmästä työkohteestaan.
Raitioliikenteessä eletään parhaillaan ”ratikkarenessanssia”. Tampereelle ratikka on tulossa, ja Turku sitä harkitsee. Raide-Jokeri-ratikka puolestaan
vie ihmisiä tulevaisuudessa Helsingin
Itäkeskuksesta Espoon Keilaniemeen.
– Raitiovaunujen kapasiteetti ja käyttöikä ovat korkeammat kuin linja-autojen, toimitusjohtaja huomauttaa.
Pääkaupunkiseudun Länsimetron ja
sen Espoon Kivenlahteen tulevan jatkeen valmistuttua uusia metroratoja tuskin rakennetaan vähään aikaan.
Metro vaatii aina ison väestöpohjan,
koska rakentaminen on niin kallista.
Länsimetron jatkeen ratalinjan rakentamisen hoitaa Wincon emoyhtiö GRK.
AJOLANGAT UUSIKSI MUUTAMAN
KYMMENEN VUODEN VÄLEIN
Kunnossapitopuolella ajolankoja uu-

sitaan eniten Etelä-Suomen alueella,
missä liikenne on vilkkainta.
– Niiden käyttöikä on 30 vuodesta 40:een. Nyt olen mukana uusimassa
1980-luvulla rakentamiani laitteita, Timo Virmala naurahtaa.
Winco on valinnut yhdeksi erikoisosaamisalueekseen juuri ajolankojen
uusimisen, ja työtä varten on hankittu
erikoiskalustoa, italialainen kireänävetolaite.
Liikenteen
ohjaustekniikat
ovat
muuttuneet, kun tietotekniikka on tullut mukaan kuvioihin. Tietokoneasetinlaite tuli käyttöön vuonna 1991, mutta releasetinlaitteita on vielä käytössä.
TYÖMATKOJA JOPA
1 400 KILOMETRIÄ VIIKOSSA
Winco on liittynyt erillissopimuksella Sähköliiton energia-ict-verkostoalan
työehtosopimukseen.
– Työntekijöiden hyvinvointi ja motivaatio ovat työn lopputuloksen kannalta tärkeitä asioita, toimitusjohtaja selventää.
Juhani Merkkiniemi kehuu työporukan yhteishenkeä.
– Kun huomaat tarvitsevasi apua, joku on yleensä jo tulossa pyytämättä ka-

veriksi. Työn varjopuolena ovat pitkät työmatkat, joita osalle kertyy jopa
1 400 kilometriä viikossa. Työntekijöiden työmatkojen tasapainottamiseen
tulee kiinnittää jatkossa enemmän
huomiota. Myös muuttuvat työvuorolistat ja tiukat aikataulut vaikuttavat
kotiarkeen.
Pääluottamusmies lisäisi yrityksen
sisäistä koulutusta, jotta työntekijöillä on mahdollisuus kehittyä alan moniosaajiksi. Siitä, jos mistä, yrityskin
hyötyy.
– Joka työmaalla tapahtuu erilaisia
asioita, ja pakostakin osa oppii eri asioita kuin toiset. Koulutus tasaa epäsuhtaa, hän perustelee.
Tehtävien monimuotoisuus on keväällä valitulle pääluottamusmiehelle
päivien parasta antia. Kun toimii linkkinä työnantajan ja työntekijän välillä, oppii ymmärtämään molempia osapuolia. Hän toivoo luottamusmiehille
lisää koulutuksia.
– Meidän alallamme haasteena on
saada kaikki asentajat mukaan keskusteluun ja kaikkien mielipiteet kuuluviin, kun työntekijät ovat eri puolilla
Suomea, Merkkiniemi toteaa. 

VA S A M A 5 / 2 0 1 8

15

Selfiessä
4/10
JUTTUSARJAMME
TUTUSTUTTAA VUODEN
MITTAAN TUOREISIIN
JÄSENIIMME.

työpaikka.
– Työ on kyllä vastannut todella hyvin odotuksiani: se
on monipuolista, ja joka päivä pääsee oppimaan jotakin
uutta. Tavallinen työpäivä alkaa aamuseitsemältä, ja siihen
kuuluu asennus- ja purkutöitä, kaapelinvetoa ja mittauksia. Päivä päättyy kello 16.
Paitsi vaihtelevaa työtään,
Sanni arvostaa myös työkavereitaan.
– He ovat tärkeä tuki varsinkin näin nuorelle ja kokemattomalle! Heiltä saa neuvoja ja
oppii kikkoja, kuinka hommat
hoituvat kaikkein kätevimmin.

Ensimmäisen oman alan työpaikan löytyminen
on ikimuistoinen merkkipaalu jokaisen työuralla.
Sanni Soininen nauttii ensimmäisiä kuukausia
alati vaihtelevista työpäivistä sähköasentajana ja
työkavereiden tuesta.


TEKSTI: MINNA JÄRVENPÄÄ



KUVA: SANNI SOININEN

S

e oli se yksi aamu, kun
Sanni Soininen selasi työpaikkailmoituksia.
Suonenjokelainen Sisä-Savon
Sähkö haki sähköasentajaa.
Jyväskylän ammattiopistosta
valmistunut ja poikaystävän

Suvun miehiltä
mallia ammatinvalinnassa

kotipaikkakunnalle Suonenjoelle muuttanut sähkö- ja automaatioasentaja haki paikkaa.
Takana oli opiskeluun liittyneitä isojakin työharjoittelupaikkoja, ja nyt heltisi ensimmäinen virallinen oman alan

RAKENTAMISEN
AMMATIT PUNTARISSA
On osittain sukulaisten syytä tai ansiota, että Sanni alkoi
opiskella sähköalan ammattilaiseksi. Veli kun on sähköasentaja ja eno sähköteknikko.
Harkinnassa oli muitakin rakentamiseen liittyviä vaihtoehtoja. Nuoresta naisesta olisi

voinut tulla esimerkiksi maalari, tai sitten hän olisi saattanut aloittaa myös rakennusalan opinnot.
Sukulaiset myös suosittelivat liittymistä Sähköliittoon.
– Painavin liittymisperuste
oli työttömyysturva ja paras jäsenetu työehtosopimus.
Tuoreen jäsenyytensä aikana Sanni ei ole vielä ehtinyt
katsastaa liiton koulutustarjontaa tarkemmin, mutta tulevaisuudessa varsinkin nuorille suunnatut kurssit kiinnostaisivat.
TYÖMINÄKIN
HYÖTYY KUNTOILUSTA
Sannin tärkeimpiä harrastuksia on liikunta. Kuntosalitreenistä ja lenkkeilystä on hyötyä
myös töiden kannalta.
– Työ on kovin fyysistä, ja
siksi on tärkeää pitää kuntoa yllä. Toisaalta, jos työpäivä on ollut rankka ja liikunnantäyteinen, kuntosalille voi
mennä, jos jaksaa, mutta ei se
välttämätöntä ole. Välillä on

ihan hyvä ottaa rennosti.
Lopun Sannin vapaa-ajasta vievät perhe ja kaverit. Perheeseen Suonenjoella kuuluu
poikaystävä ja hänen perheensä. Jyväskylässä, mistä Sanni
on kotoisin, on lapsuudenperhe: äiti ja kaksi veljeä.
TYÖPAIKAN PERÄSSÄ
Iloinen, avulias, ystävällinen,
haasteita kaipaava. Näin Sanni kuvailee itseään. Hänen viisivuotissuunnitelmaansa kuuluu oman alan töissä pitäytyminen ja vakituinen työpaikka.
– Olen asunut Suonenjoella vasta puoli vuotta enkä
ihan tarkkaan osaa sanoa työtilanteesta. Täällä saneerataan
enemmän kuin rakennetaan
uutta, ja tilanne varmasti vaihtelee. Helppoa työn saaminen
ei ole.
– Jos työt loppuvat ja muualta aukeaa pidempiaikainen uusi työpaikka, niin sitten
paikkakunnan vaihtamista pitää harkita. 

Jannen vauhdikkaat vuodet
K

uka olet?
– Janne Mäkinen,
töissä Eltel Networks
Oy:llä. Ennen tein tietoliikenneasentajan töitä, nykyään toimin logistiikkakoordinaattorina. Olen Sähköliiton edustajiston jäsen ja ammattiosastoni
luottamusmies.
Mistä tulet?
– Olen paljasjalkainen tamperelainen ja asunut ikäni
Tampereella.
Mistä sinut tunnetaan?
– Yritän tulla toimeen kaikkien kanssa, niin hyvässä kuin
pahassakin.
50 vuottasi pähkinänkuoressa?
– Vuodet ovat vierähtäneet
välillä huonommin ja välillä
paremmin. Joskus tuntuu, että aika ei matele vaan vuodet
vierivät vauhdilla eteenpäin.
Sen huomaa, kun katsoo poikaansa ja kuinka hän on kasvanut. Tulee tunne, että Tammerkoskessa on virrannut valtava määrä vettä ja nopealla
juoksutuksella.
16

VA S A M A 5 / 2 0 1 8

Mistä saat virtaa?
– Kyllä se tulee noista harrastuksista, kalastuksesta ja metsästyksestä sekä yleensä luonnon helmassa olemisesta ja vielä mieluiten niin, että
puhelin unohtuu jostain
kumman syystä kotiin tai siitä loppuu akku.
Mikä tekee sinut iloiseksi/
onnelliseksi?
– Yleensä kaikenlaiset onnistumiset, siis omasta mielestä onnistumiset, vaikka kyllä tässäkin toisten mielipide
myös vähän nostaa lisää sitä
tunnelmaa.
Mikä ottaa päähän?
– Onhan niitäkin asioita, jotka ottavat päähän, eihän sille voi mitään, niitä löytyy aina. Joskus olen törmännyt ihmisiin, jotka ovat suunnitelleet elämänsä eteenpäin tuntiaikataululla. Oman kokemukseni kautta tiedän, ettei se niin
mene. Elämä antaa ja elämä
ottaa, näin se nyt vaan menee.

JANNE
MÄKINEN
50 vuotta

Miten juhlit merkkipäivääsi?
– Ajattelin ihan vaan kotona olla. Jos joku tulee poikkeamaan, niin keitän kahvit.
Suunnilleen tällä linjalla mennään.

Mitä on suunnitelmissasi
juhlan jälkeen?
– Oiskohan tuo paluu arkeen.
Terveisiä Vasaman lukijoille!
– Hyvää ja aurinkoista kesää

kaikille tasapuolisesti! Ainakin näin kesän alussa näyttäisi
tulevan aurinkoinen kesä. Toivotaan, jotta niin kävisi. 

TYÖTTÖMYYSKASSA

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

HUOM! Toimisto
on kiinni viikot 27
-31!
Katso puhelinpäivy
stykset sivulta 5.

Työttömän lyhytkestoinen opiskelu helpottumassa
Työttömän lyhytkestoisten opintojen

si aloittaa enintään kuusi kuukautta

tä edistäviin palveluihin niitä tar-

OPISKELUA

että työttömän opiskelua helpotettai-

suorittaminen on helpottumassa. Ai-

kestävät opinnot työttömyysetuudel-

jottaessa. Opintojen perusteella ei

HELPOTETTAVA EDELLEEN

siin esimerkiksi lieventämällä oma-

kaisintaan hallituksen esitys astuu

la. Opintojen aloittaminen edellyttäi-

maksettaisi korotettua etuutta, kuten

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö

ehtoisiin opintoihin liittyvää tarve-

voimaan elokuun alussa, mutta voi-

si 25 vuoden ikää ja sitä, että opin-

työllistymistä edistäviin palveluihin

TYJ pitää hyvänä sitä, että työttömän

harkintaa.

maantulo siirtyy myöhemmäksi, jos

not antavat ammatillisia valmiuksia

luettavien opintojen ajalta.

opiskelumahdollisuuksia paranne-

eduskunta ei ehdi käsitellä asiaa en-

tai tukevat yritystoimintaa.

nen kesätaukoa.

Lyhytkestoiset opinnot kerryttäisi-

TYJ ei ole pitänyt aktiivimallia pe-

taan. Lyhytkestoisia opintoja suorit-

rusteltuna, ja siksi entistä laajempi

vät aktiivimallin edellyttämää aktii-

taa kuitenkin nykyisin vain harva työ-

mahdollisuus osoittaa aktiivisuutta

jen jatkamisesta, keskeytymisestä

visuutta. Tämän lisäksi aktiivisuus-

tön. Vaikka opiskelijoiden määrä voi

on hyvä uudistus. Järjestö hämmäs-

tiivimallin edellytyksiä niin, että ly-

tulisi olla kulunut vähintään vuosi.

edellytykseen voitaisiin jatkossa lu-

nousta jonkin verran lakimuutoksen

telee, minkä vuoksi työttömän tär-

hytkestoiset ja sivutoimiset opinnot

Opintojen aikana työttömällä oli-

kea sivutoimiset opinnot enintään

ansiosta, muutoksen vaikutus jää-

keintä tehtävää, eli työnhakua, ei pi-

kuuden kuukauden ajalta.

nee pieneksi.

detä laissa aktiivisuutena. 

Samalla on tarkoitus muuttaa ak-

Jos kyse on aikaisempien opinto-

kerryttäisivät aktiivisuutta. Hallituk-

si yhä velvollisuus hakea ja vastaan-

sen esityksen mukaan henkilö voi-

ottaa työtä ja osallistua työllistymis-

Yhteisjärjestö pitääkin tärkeänä,

484:lle alentamispäätös
Sähköalojen työttömyyskassa antoi

värahaa 4,65 prosenttia seuraavan

huhti-toukokuussa aktiivimallin mu-

tarkastelujakson ajaksi.

LOMAUTETTU!

vään palveluun.
Työttömien kokonaismäärä kassas-

kaisen ansiopäivärahan alennuspää-

Aktiivisuusehdon huhti-touko-

sa oli kyseisenä ajanjaksona 1 317,

töksen 484 henkilölle. Tämä tarkoit-

kuussa täytti 205 henkilöä. Ehdon

mutta asiakkaiden tarkastelujaksot

taa, että 70 prosenttia niistä, joiden

täyttäminen edellyttää vähintään 18

päättyvät eri aikaan ja osan aktiivi-

65 päivän tarkastelujakso päättyi tuo-

tunnin palkkatyötä, yritystoiminnal-

suutta ei tarkastella, jos heidät on

na aikana, sai alentamispäätöksen.

la ansaittua 241,04 euron tuloa tai

lomautettu tai he saavat sosiaalie-

osallistumista työllistymistä edistä-

tuutta tai hakevat eläkettä. 

Alentamispäätös leikkaa ansiopäi-

					ENNAKKOILMOITUS

Muista ilmoittaa ansiopäivärahahakemuksessasi vuosilomasi ajankohta.
Liitä mukaan vuosiloman palkkaa
koskeva palkkatodistus tai -laskelma.

					ENNAKKOILMOITUS

					14.6.2018

EDUSTAJISTON VARSINAINEN KOKOUS

TYÖTTÖMYYSKASSAN EDUSTAJISTON VARSINAINEN KOKOUS

Aika

pe–la 16.–17.11.2018

Aika

pe–la 16.–17.11.2018

Paikka

Tampere, Solo Sokos Hotel Torni

Paikka

Tampere, Solo Sokos Hotel Torni

Sähköalojen ammattiliiton sääntöjen 8 §:n 11. kohdan mukaan edustajiston

Työttömyyskassan hallitus on kokouksessaan 31. 5.2018 päättänyt kutsua

varsinaisesta kokouksesta on annettava edustajiston jäsenille kirjallinen

edustajiston varsinaisen kokouksen koolle marraskuun 16.–17. päivinä 2018.

ennakkoilmoitus viimeistään neljä kuukautta ennen kokousta.
Kokous- ja majoituspaikkana on Solo Sokos Hotel Torni
Hallitus on kokouksessaan 14.6.2018 päättänyt kutsua edustajiston varsinaisen

os. Ratapihankatu 43, Tampere.

kokouksen koolle marraskuun 16.–17. päivinä 2018.
Käsiteltävät asiat
Kokous- ja majoituspaikkana on Solo Sokos Hotel Torni,

Kokouksessa käsitellään työttömyyskassan sääntöjen 1 5 §:ssä määrätyt asiat sekä

os. Ratapihankatu 43, Tampere.

sääntömuutosesitykset.

Käsiteltävät asiat

Edustajiston kokouksessa käsiteltäväksi tarkoitetut asiat on kirjallisina osoitettava

Liiton sääntöjen 8 §:n 12. kohdan mukaan asioista, jotka halutaan edustajiston

työttömyyskassan hallitukselle ja toimitettava kassan toimistoon viimeistään kaksi

varsinaisen kokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä esitys hallitukselle viimeistään

kuukautta ennen kokousta. Niiden pitää olla kassan toimistossa 15.9.2018

kaksi kuukautta ennen kokousta.

mennessä.

Edustajiston kokouksessa käsiteltäväksi tarkoitetut asiat on kirjallisina

Sähköalojen työttömyyskassa

osoitettava hallitukselle ja toimitettava liiton toimistoon viimeistään 14.9.2018.

Hallitus

Sähköalojen ammattiliitto ry

Markku Huhtaniska

Tarja Ojala

Hallitus

puheenjohtaja

kassanjohtaja

Sauli Väntti		

Hannu Luukkonen

puheenjohtaja		

liittosihteeri
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Ongelma työntekijän kannalta:

OIKEUKSIA EI TUNNETA
I

sät käyttävät perhevapaita hirveän
vähän, sanoo SAK:n sosiaalipoliittinen asiantuntija Tuuli Glantz.
Tällä hetkellä tilanne on se, että äidit käyttävät heille jyvitetyt vapaat lähes sataprosenttisesti. Yhteisesti jaettavasta osuudesta äidit käyttävät noin
98 prosenttia, isät yhdestä kahteen
prosenttia. Isille on jyvitetty tällä hetkellä omat yhdeksän viikkoa perhevapaata. Noin kolme neljästä isästä käyttää ne 18 päivää, jotka saa pitää äidin
kanssa samaan aikaan. Vain noin kolmaosa isistä pitää sen ylittävän osuuden, joka isän on pidettävä yksin.
Mutta onko tässä edes ongelmaa
työntekijän kannalta – kaikilla perheillähän on oikeus omiin valintoihinsa?
– Syyt sukupuolijakoon ovat monisyiset, Tuuli Glantz myöntää.
Yhteiskunnallinen ongelma on, että
naisten perhevapaat heikentävät heidän työnmarkkina-asemaansa.
– Yksittäisen työntekijän kannalta
epäkohta on se, että työpaikoilla isien
oikeuksia lomiin ei tunneta kovin hyvin. Myös asenteet ovat yhä tiukassa ja
pahimmassa tapauksessa isän perhevapaalle jääminen saatetaan jopa kieltää.
– Lisäksi etenkin monilta miesvaltaisilta työpaikoilta puuttuvat käytännöt: Ei hankita sijaista tai ei ole totuttu järjestelemään töitä perhevapaan
aikana uudelleen. Sen pitäisi onnis-



TEKSTI: VEERA LUOMA-AHO/SAK
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tua, koska naisvaltaisilla työpaikoilla töiden järjestely on rutiinihommaa,
Glantz sanoo.
ONGELMA TYÖNANTAJAN
KANNALTA: KÄYTÄNNÖT UUPUVAT
– Työnantajan kannalta ongelmat ovat
melko lailla samat kuin työntekijän,
Tuuli Glantz sanoo.
Tavat ja sujuvat käytännöt työn järjestämiseksi perhevapaan aikana puuttuvat, ja se saattaa aiheuttaa ylimääräistä päänvaivaa ja hässäkkää. Työt
pitää saada hoidettua, sijainen palkattua ja työyhteisö pidettyä samalla tasapainoisena. Ihmistä, joka osaisi hoitaa
juuri poissa olevan tehtävät, ei välttämättä löydy heposti.
– Työnantajan tehtävä on kuitenkin
järjestää työt niin, että ne sujuvat. Perheillä on oikeuksia, kuten oikeus olla perhevapaalla läsnä lapselle, Glantz
muistuttaa.
RATKAISUN AVAIMET:
LISÄÄ JOUSTOA
– Kaikki hyötyisivät, jos perhevapaista
tehtäisiin nykyistä joustavampi, silppuiseen työelämään sopivampi järjestelmä, Glatz sanoo.
Hyvä, konkreettinen ratkaisu olisi,
että perhevapaalta voisi palata yksittäisiksi päiviksi tai viikoiksi töihin ja
säästää samalla vapaapäivänsä myöhemmälle. Näin työntekijä voisi hoitaa
yrityksen kannalta avainasemassa olevat tehtävät, mutta ei menettäisi etuuspäiviään.
Tärkeää Glantzin mukaan olisi, että molemmille vanhemmille olisi tasasuuruiset perhevapaakiintiöt. Lisäk-

si täytyy olla mahdollisuus yhteisesti
jaettavaan osuuteen, jotta perheiden
erilaiset tilanteet voidaan huomioida.
– Jos isäkiintiötä nostettaisiin ja samalla korotettaisiin vanhempainpäivärahaa, nämä toimet yhdessä motivoisivat isiä nykyistä enemmän vapaille.
ESIMIEHIÄ PITÄISI VALMENTAA
YMMÄRTÄMÄÄN PAREMMIN
TYÖNTEKIJÄN ELINKAARTA JA SEN
MUKANAAN TUOMIA HAASTEITA
Ratkaisun avaimia löytyy myös ruohonjuuritasolta. Esimiehiä pitäisi valmentaa ymmärtämään paremmin
työntekijän elinkaarta ja sen mukanaan tuomia haasteita.
– Esimiehiä koulutetaan tekemään
esimerkiksi joustavaa ja työntekijän
tarpeita ymmärtävää vuorotyösuunnittelua, miksi ei siis myös perhevapaat huomioivaa suunnittelua ja töiden järjestelyä?
– Vaikein asia ratkaista on kuitenkin yleinen asenneilmapiiri
ja sen muuttaminen, Glantz uskoo.
Siihen vaikuttaa muun muassa julkinen keskustelu.
Asenteiden ei voi odottaa
muuttuvan ajan myötä itsekseen.
TEHDÄÄN EDES TÄMÄ:
NOSTETAAN ISÄKIINTIÖTÄ
– Jos perhevapaisiin tehtäisiin yk-

– Moni isä joutuu ottamaan töitä
mukaan myös perhevapaalle, Tuuli Glantz toteaa.

KUVA: KELA

”ISÄT,
KÄYTTÄKÄ
Ä
PERHEVAPAITAN
NE!

si, kohtuullisen helposti toteutettava muutos, mikä sen kannattaisi olla?
Vastaus ei ole yksinkertainen, sillä kyse on kokonaisuudesta, jonka pitää pysyä joustavana ja perheystävällisenä,
Glantz sanoo.
– Isäkiintiön nostaminen olisi kuitenkin yksittäinen selkeä parannus.
Ruotsista on saatu selvää näyttöä siitä,
että isäkiintiön nostaminen lisää sen
käyttöä. 



KESÄRISTIKKO

Nimi:
Osoite:



Lähetä vastauksesi 7.8. 2018 mennessä: Sähköliitto, Vasama-lehti, PL 747, 33101 Tampere. Oikein vastanneiden kesken arvomme yllätyspalkinnon.
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KURSSIT
SÄHKÖLIITON ALUEELLISET
NUORISOTAPAHTUMAT
Lähde sinäkin mukaan nuorille Sähköliittolaisille tarkoitettuun alueelliseen nuorisotapahtumaan!
Tilaisuuksissa tutustutaan Sähköliiton ja paikallisen ammattiosaston toimintaan.
Perjantai-ilta vietetään rennon yhdessäolon merkeissä.

LUOTTAMUSMIESTEN
JATKOKURSSI

1. osa 24.–28.9.2018 • 2. osa 29.10.–2.11.2018
Kiljavan opisto, Nurmijärvi
KURSSIN KOHDERYHMÄ
Luottamusmiesten perus- tai vastaavan kurssin käyneet tai muutoin perustiedot luottamus-

7.–8.9.2018

Oulu

hakuaika päättyy 24.8.2018

miestoiminnasta hankkineet luottamusmiehet, varaluottamusmiehet, ammattiosastojen pu-

28.–29.9.2018

Turku

hakuaika päättyy 14.9.2018

heenjohtajat tai työpaikka- ja/tai ammattiyhdistystoiminnasta kiinnostuneet.

2.–3.11.2018

Kuopio

hakuaika päättyy 19.10.2018

KURSSIN TAVOITE

Tapahtumat alkavat perjantaina noin klo 17.00 ja päättyvät lauantaina noin klo 12.00.

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

Sähköliitto korvaa matkakulut, ohjelmaan merkityt aktiviteetit, tarjottavat ruokailut ja majoi-

kevia taitoja. Antaa valmiuksia kehittää työyhteisöä, ammattiyhdistysliikettä ja yhteiskuntaa

tuksen 2 hh huoneissa. Ilmoittaudu mukaan tarja.toppari@sahkoliitto.fi tai 050 409 8469.

sekä luottamusmiehen asemaa näissä ympäristöissä.
AVAINSISÄLTÖJÄ OVAT
• kokemukset luottamusmiestoiminnasta
• toiminnasta oppiminen
• työsopimuslain keskeiset pykälät
• yhteistoimintalain keskeiset pykälät

ALUEELLISET SÄHKÖISTYSJA SÄHKÖASENNUSALAN KURSSIT
OULUSSA
Nämä kurssit on tarkoitettu kaikille sähköistys- ja sähköasennusalan jäsenille.
Tarkoituksena on ensin käydä tes-tutuksi kurssi, sen jälkeen urakkamääräykset ja viimeisenä urakkalaskentakurssi.

• työehtosopimuksen säädökset
• luottamusmiehen vaikuttaminen ja viestintä
• välitehtävä omalla työpaikalla
• luottamusmies neuvottelijana
• luottamusmiehen työsuojeluyhteistoiminta
• luottamusmiehen rooli kehittäjänä
• luottamusmiehen arvostus ja merkitys
• omien taitojen arviointi ja jatko-opinnot
Työnantaja maksaa palkan/ansionmenetyskorvauksen (työehtosopimuksen mukaan) kurssin
ajalta sekä ateriakorvauksen opistolle, tai liitto maksaa kurssilaiselle opintostipendin. Liitto

TYÖEHTOSOPIMUS TUTUKSI -KURSSI 21.–22.9.2018

maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus, opetus ja jaettava materiaali sekä matkakulut,

Sokos Hotel Arina, Oulu • hakuaika päättyy 7.9.2018

vain mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa käytettäessä vain auton kuljettajalle 0,23 €/km.

URAKKAMÄÄRÄYKSET-KURSSI 6.–7.10.2018
Sokos Hotel Arina, Oulu • hakuaika päättyy 21.9.2018
URAKKALASKENTA-KURSSI 13.–14.10.2018
Sokos Hotel Arina, Oulu • hakuaika päättyy 28.9.2018

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.

Ilmoittaudu mukaan kursseille hakuaikojan noudattaen tarja.toppari@sahkoliitto.fi tai
050 409 8469.
Sähköliitto maksaa kurssin aikana majoituksen (2hh), ohjelmaan merkityt ruokailut sekä
matkakulut, mikäli niitä syntyy, kotipaikkaa lähinnä olevalle kurssipaikalle. Matkakulut
korvataan julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai oman auton käytöstä 0,23 €/km.

VALTAKUNNALLISET TEOLLISUUS- JA
ERITYISALOJEN AJANKOHTAISPÄIVÄT
KILJAVAN OPISTON
KURSSIT SYKSYLLÄ 2018

Tilaisuus on tarkoitettu kaikille paperi- ja puumassateollisuuden, mekaanisen metsäteollisuuden, teknologiateollisuuden, tekstiiliteollisuuden, rakennusteollisuuden, kemianteollisuuden
ja kumiteollisuuden, elintarviketeollisuuden, lasikeraamisen teollisuuden ja raha-automaatti-

Sähköliitto on varannut paikkoja seuraavilta syksyn yleisiltä kursseilta:

en huoltoalan (Veikkaus) sekä rautatiealan jäsenille.

TYÖOIKEUDEN PERUSKURSSI 3.–7.9.2018

KURSSIN TEEMOINA OVAT

TUOTTAVUUS JA HYVINVOINTI:
LUOTTAMUSMIESTEN TÄYDENNYSKURSSI 10.–14.9.2018
TYÖSUOJELUN JATKOKURSSI 1. osa 1.–5.10.2018 ja 2. osa 5.–9.11.2018
PUHEENJOHTAJA- JA SIHTEERIKURSSI 19.–23.11.2018
PAIKALLINEN SOPIMINEN 26.–28.11.2018
Löydät muut opiston järjestämät kurssit osoitteesta: www.kio.fi. Jäsenillämme on mahdollisuus osallistua myös muille opiston kurssikalenteriin merkityille yleisille kursseille.
Kurssille haetaan ay-liikkeen kurssihakemuslomakkeella, jonka saat esimerkiksi osoittees-

• 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 31.8. mennessä tarja.toppari@sahkoliitto.fi tai 050 409
8469.

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

Sähköliitto maksaa kurssin aikana majoituksen (2hh), ohjelmaan merkityt ruokailut sekä mat-

hakemuksen liitto lähettää sen opistoon. Opisto lähettää sinulle kurssikutsun noin viikkoa en-

kakulut, mikäli niitä syntyy. Matkakulut korvataan julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan

nen kurssin alkua.

tai oman auton käytöstä 0,23 €/km.

Tiedustele osallistumismahdollisuutta koulutusasiantuntijalta 050 409 8469 tai tarja.toppari@sahkoliitto.fi. Häneltä voit myös tilata hakemuksen ja saada apua sen täyttämisessä. Täytetyt hakemukset myös palautetaan koulutusasiantuntijalle.
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15.–16.9.2018, Scandic Koskipuisto, Tampere

VA S A M A 5 / 2 0 1 8

LUOTTAMUSMIESTEN
PERUSKURSSI

24.–28.9.2018 Kiljavan opisto, Nurmijärvi
KURSSIN KOHDERYHMÄ
Kurssi on tarkoitettu luottamusmiehille, varaluottamusmiehille, teollisuuden yhteyshenkilöille sekä ammattiosastojen puheenjohtajille. Kurssi soveltuu peruskoulutukseksi kaikille, joi-

VIRTAA LUOTTAMUSMIESTEN
OMAAN JAKSAMISEEN
1.–2.9.2018 Scandic Aulanko, Hämeenlinna

Yhteiskunnan ja työelämän muutokset tuovat jatkuvia haasteita luottamustehtävässä toimiville. Ajan puute ja riittämättömyyden tunne sekä uudenlaisten tehtävien hallintaan liittyvä epävarmuus ovat arkipäiväisiä tuntemuksia.

ta kiinnostaa työnantajien ja työntekijöiden yhteistoiminnan parantaminen työntekijöitten oi-

TÄLLÄ KURSSILLA:

keuksia kehittämällä.

• pysähdytään pohtimaan ”Miten minä itse nyt voin, mitä minulle kuuluu?”

KURSSIN TAVOITE
on aloittaa luottamusmiehen perustaitojen oppiminen. Tavoitteena on myös, että tehtäväkokonaisuuden ymmärtäminen ja oikeuksien tiedostaminen auttavat selviytymistä työpaikalla.

• jaetaan kokemuksia ja saadaan vertaistukea toisilta luottamushenkilöiltä
• saadaan uutta tietoa mm. aivojen hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä
• virkistäydytään kauniissa luontoympäristössä
Kouluttajana toimii sosiaalipsykologi, työnohjaaja Pipsa Härkönen, TSL

AVAINSISÄLTÖJÄ OVAT
• luottamusmieheksi kehittyminen
• luottamusmiehen tehtävät ja yhteistyökumppanit

Ilmoittaudu mukaan kurssille 17.8. mennessä tarja.toppari@sahkoliitto.fi
tai 050 409 8469.

• luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet

Sähköliitto maksaa kurssin aikana majoituksen (2hh), ohjelmaan merkityt ruokailut sekä mat-

• työoikeuden perusteet, mm. työsopimuslaki, yhteistoimintalaki

kakulut, mikäli niitä syntyy, kotipaikkaa lähinnä olevalle kurssipaikalle. Matkakulut korvataan

• työehtosopimuksen tulkinta ja liiton apu

julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai oman auton käytöstä 0,23 €/km.

• paikallinen sopiminen ja yhteistoimintamenettely
• vaikuttaminen ja neuvottelutoiminta
• luottamusmiehen ja jäsenistön luottamus
Työnantaja maksaa palkan kurssin ajalta sekä ateriakorvauksen opistolle, tai liitto maksaa
kurssilaiselle opintostipendin. Liitto maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus, opetus
ja jaettava materiaali, sekä matkakulut, mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen
mukaan tai omaa autoa käytettäessä vain auton kuljettajalle 0,23 €/km.
Tarvittaessa voit majoittua jo sunnuntaista alkaen. Siitä sinun tulee ilmoittaa etukäteen Kiljavan opistolle.
Kurssihakemuslomake löytyy Sähköliiton kotisivuilta kohdasta Lomakkeet. Lähetä hakemuslomake osoitteella: Sähköliitto, PL 747, 33101 Tampere tai tarja.toppari@sahkoliitto.fi.

ORGANISERA DIG!

15.–16.9.2018 två dagar, 15 timmar
JHL institutet, Sörnas strandväg 23, 00500 Helsingfors
Sista anmälningsdag 6.8.2018
FÖR VEM?
Kursen är öppen för alla JHL- och FFC- svenska förbundsaktiva.
KURSENS INNEHÅLL
Kursdeltagarna introduceras till facklig organisering, dess betydelse och hur man organiserar arbetstagare på arbetsplatserna. Målet med kursen är att ge föreningsaktiva kunskap och
kunnande om organiseringsfilosofin samt stärka förbundets fackliga styrka på arbetsplatser-

TYÖEHTOSOPIMUSKOULUTUSTA
ENERGIA- ICT JA VERKOSTOALALLE

na.
Elektrikerförbundets medlem, om du blev intresserad, kontakta utbildningsexpert Tarja Toppari, tarja.toppari@sahkoliitto.fi.

29.9.–30.9.2018, Scandic Koskipuisto, Tampere

Elektrikerförbundet står för övernattningskostnader, måltider under kursen samt eventuella

Sähköliitto järjestää energia-, ICT- ja verkostoalan koulutustilaisuuden. Tilaisuudessa käsitel-

0,23 €/km om du kommer med egen bil.

lään alan työehtosopimusta (Sähköalan TES).

resekostnader till kursplatsen. Resekostnaderna ersätts enligt priser för offentliga fordon eller

Kurskallelse och detaljinformation skickas ut efter anmälningstidens utgång. Om du har

TILAISUUDESSA PEREHDYTÄÄN

frågor on kursens innehåll, ber vid dig vända dig till regionombudsman Santeri Halttunen

• alan työehtosopimukseen

010 770 3370.

• palkkausjärjestelmän periaatteisiin
• paikallisen sopimisen neuvottelutoimintaan
• muihin ajankohtaisiin asioihin
Kouluttajina toimivat liiton asiantuntijat. Tervetuloa keskustelemaan ja kyselemään sopimusalasi muutoksista ja ajankohtaisuuksista!
Ilmoittaudu mukaan viimeistään 14.9. mennessä tarja.toppari@sahkoliitto.fi
tai 050 409 8469. Sähköliitto maksaa kurssin aikana majoituksen (2hh), ohjelmaan merkityt
ruokailut sekä matkakulut, mikäli niitä syntyy. Matkakulut korvataan julkisten kulkuneuvojen
taksojen mukaan tai oman auton käytöstä 0,23 €/km.

OSASTOT, KIINNOSTAAKO PAIKALLISEN
KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN?
Lue tarkemmin liiton maksamista paikallisen koulutuksen
korvauksista ja osaston korvaamista kuluista nettisivuiltamme:
www.sahkoliitto.fi > Edut ja palvelut > Laadukasta koulutusta
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OSASTOT TOIMIVAT

Seuraava Vasama ilmestyy 30.8.2018. Siihen tarkoitetut osastojen ilmoitukset pyydämme toimittamaan
maanantaihin 20.8.2018 kello 15.00 mennessä. Tällä välin päivitämme saapuneita ilmoituksia liiton
kotisivuille, viikkoja 27–31 lukuun ottamatta.

meenlinnan Sähkötyöntekijät ry:n

kesto 3 h. Yksilö- tai joukkuekilpai-

075 Verkostoalan

LÄHETÄ OSASTOILMOITUS NETTILOMAKKEELLA!

tilille FI39 5680 0020 1979 80

lu, joukkueissa 3 henkilöä. Lisätie-

ammattilaiset ry

viitenumerolla 1119. Peruutuspaik-

dot ja ilmoittautumiset 15.8. men-

Osasto järjestää osastomatkan 8.–

Osastoaktiivit huomio! Osastot toimivat -ilmoituksia pääsee lähettämään

koja jäljellä. Kysy lisätietoja ja pe-

nessä volttipaivat2018@gmail.com

9.9. Lisäinfot osoitteessa www.ver-

liiton uusien nettisivujen sähköisellä lomakkeella. Löydät lomakkeen

ruutuspaikoista vapaa-aika@ha-

tai puh. 040 522 3628.

kostoalanammattilaiset.com

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

meenlinnansahkotyontekijat.fi tai

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

Viimeinen ilta Dannyn seurassa -pikkujoulukonsertti Hämeenlin-

100 Järvenpään

nan Verkatehtaalla 1.11. klo 19.

Sähköalantyöntekijät ry

Lippu sisältää väliaikatarjoilun, ti-

Tallinnaan 23.–25.11.! Lähtö

Volttipäivät 2018 järjestetään

laisuus on avec, lippuja rajoitetus-

pe 23.11 klo 19.30 Tallink Star,

Scandic Hotelli Aulangolla 17.–

ti. Omavastuu 20 €/jäsen ja 42,50

Länsiterminaali. Liput jaetaan tun-

19.8. Tapahtumasta tietoa www.

€/avec tulee maksaa 2.9. mennes-

tia ennen. Majoitus hotelli Seapor-

volttipaivat.fi.

sä Hämeenlinnan Sähkötyöntekijät

tissa (satama) 2 hh, aamiaiset ho-

ry:n tilille FI39 5680 0020 1979

tellissa. Su 25.11. huoneiden luo-

tumaa iltaristeily M/S Silver Moonil-

80, viitenumerolla 8400. Ilmoittau-

vutus klo 12. Tallink Megastar

la pe 17.8. klo 18. Lähtö Scandic

tumiset 2.9. mennessä rauno.vuo-

lähtee D-terminaalista klo 13.30

puh. 050 505 2279.
Wanaja Festivalin lippuja ei ole
enää jäljellä.

Osana Volttipäivät 2018 -tapah-

001 Oulun Sähkötyöntekijäin

vaa, sauna lämpimänä. Terveisin va-

Hotelli Aulangon laiturista. Ristei-

rinen@elisanet.fi tai puh. 040 522

ja saapuu Helsinkiin klo 15.30.

Ammattiosasto N:o 1 ry

paa-ajanjaosto.

ly kestää n. 3,5 h ja sisältää ruokai-

3628.

Varaus 80 hlö, jäsen 0 €, avec 110

lun. Tilaisuus on avec, paikkoja ra-

Hämeenlinnan Sähkötyönteki-

2018 pidetään joka kuukauden toi-

018 Hämeenlinnan

joitetusti. Omavastuu 30 €/jäsen ja

jät ja Aulangon kylpylä jatkavat yh-

sena tiistaina klo 12 alkaen osaston

Sähkötyöntekijät ry

45 €/avec tulee maksaa 15.8. men-

teistyösopimustaan vuodelle 2018.

toimistolla osoitteessa Rautatienka-

Koripallon MM-karsintaottelu Suo-

nessä Hämeenlinnan Sähkötyönte-

Aulanko tarjoaa jäsenillemme per-

136 Hämeen sähkömiehet ry

tu 16 D 46, Oulu. Kesä-, heinä- ja

mi–Islanti ma 2.7. klo 18.00 Hel-

kijät ry:n tilille FI39 5680 0020

heineen kylpylälippuja hintaan 10

Osasto on varannut lippuja Pyynikin

elokuussa ei poikkeuksellisesti pi-

singin jäähallissa. Bussikuljetus pe-

1979 80 viitenumerolla 42042.

€/aikuinen ja 6 €/lapsi. Edun max

kesäteatterin Ehtoolehdon sankarit

detä kokouksia.

liin ja takaisin: Turenki la-asema

Mainitse ilmoittautumisen yhtey-

henkilömäärä kerrallaan 5 hlöä.

-näytökseen la 11.8. klo 14. Vara-

klo 16.10, Hämeenlinna SSAB klo

dessä, että olet Hämeenlinnan Säh-

Tunnistautuminen tapahtuu Sähkö-

ukset puh. 040 552 6190 tai olavi.

011 Tampereen Seudun

16.20, Hämeenlinna Wetterhoff klo

kötyöntekijät ry:n jäsen. Lisätie-

liiton jäsenkortilla.

mattila@pp.inet.fi.

Sähköalantyöntekijät ry

16.30, Helsinki Jäähalli klo 18.00.

dot ja ilmoittautumiset: volttipai-

Tervetuloa osaston perinteisiin on-

Myös matkalta voi nousta kyytiin,

vat2018@gmail.com tai puh. 040

059 Lahden

144 Varkauden Seudun

kikilpailuihin ti 28.8. Ensilään

kun ilmoittaa paikan etukäteen. Pa-

522 3628.

Sähköalantyöntekijät ry

Asennussähkömiehet ry

klo 17 alkaen. Ei ennakkoilmoit-

luukyyti lähtee n. 10 minuuttia ot-

Osana Volttipäivät 2018 -tapah-

Vesijärvi-puolikas 19.8. Osasto ka-

Osaston rantaonkikisa pe 3.8.

tautumista. Kilpailuaika klo 17–20.

telun päättymisen jälkeen. Oma-

tumaa onkikilpailu Aulangon teko-

saa ryhmän ja osallistuu 10,55 km

Kolpanmajalla Joroisissa klo 17

Kilpailupaikalla tarjolla pikkupurta-

vastuu 10 € tulee maksaa heti Hä-

saarilla la 18.8. klo 12. Kilpailun

juoksuun. Lisätietoja myöhemmin.

alkaen.

Eläkeläisjaoston kokoukset vuonna

€. Ilm. 15.10 mennessä puh. 045
632 8758/sihteeri.

ELLEDNINGEN

Glastaket klirrade
E

fter många vändningar fick vi

betsgivarsidan hade ju på ett sätt

äntligen i maj ett bra avtal för

möte under veckan efter midsom-

lättare att besluta om oklara organi-

fått riksförlikningsmannens kans-

gan är iögonfallande, för samtidigt

mar för att diskutera och besluta om

sationsgränser. Fackavdelningen i

elektrifierings- och elinstallations-

li som garant för sina kostnadsprin-

pågick förlikningsprocesserna mel-

eventuella motåtgärder.

Karleby hade kommit med ett initi-

branschen med hjälp av tf riksförlik-

ciper. Dörren på Bulevarden sväng-

lan byggindustrin och elbranschen,

ningsperson Jukka Ahtela.

de ofta under hösten och början av

de hade ännu inte avslutats. Riks-

Löneavtalet har en lyckad struk-

året. Industriförbundet och Teknolo-

förlikningskansliets opartiskhet

tur. Lönehöjningarna är lika stora för

giindustrin som öppnade avtalsrun-

och neutralitet hamnade i en något

Elektrikerförbundet kom med två

ta organiseringssammanträde. Där-

alla och höjningarna i sin helhet blir

dan hade fastställt en rätt låg kost-

märklig dager. Den nya riksförlik-

förslag till FFC:s representantskap

till lyftas ärendet fram i höstens re-

utan lokalt avtalade företagsspeci-

nadsnivå, dvs. de andra arbetsgivar-

ningspersonen kommer att få jobba

som sammanträdde i maj. Det första

presentantskap i anslutning till en

fika andelar i lönetabellerna. Även

förbunden samt riksförlikningsper-

hårt för att återställa förtroendet för

förslaget gällde förberedelser inför

lösningsmodell gällande tvister om

i texten fick vi mycket eftertrakta-

sonens kansli vaktade glastaket

institutionen.

nästa förhandlingsrunda, en kraftig

organisationsgränser.

de förbättringar. Systemet med för-

framgångsrikt. Endast Elektrikerför-

längd arbetstid ändrades, och är nu

bundet och Byggnadsförbundet när-

förnuftigare och mänskligare. Sys-

made sig glastaket med sina sista

temets framtid utreds i en arbets-

avgöranden.

grupp under denna avtalsperiod.

Ex-riksförlikningsperson Min-

ativ om förslaget till stadgeändring.


Ärendet går vidare via stadgeberedningen till representantskapets näs-

och enhetlig samt engagerad sam

ordning av förbunden som motåt-



gärd till arbetsgivarsidans motsvaFinlands regering förbereder försäm-

rande arrangemang. Förslaget god-

Jag önskar alla en solig, varm och

ringar av anställningsunderstödet

kändes som sådant.

avkopplande sommar! Och jag

Elektrikerförbundets syn på saken

na Helle bytte jobb och blev arbets-

för personer under 30 år och perso-

är entydig; man måste avstå från en

marknadsdirektör på Teknologiindu-

ner som jobbar i små företag. Lag-

ring av FFC:s stadgar. I stadgar-

kan komma på Elektrikerförbundets

förlängning av arbetstiden.

stri rf mitt under ämbetsperioden.

förslaget skickas eventuellt på re-

na konstateras att ”ett medlems-

Voltdagar den 17–18 augusti på Au-

I månadsskiftet maj–juni angav YLE

miss redan under sommaren. Reger-

förbund får inte genom sitt ageran-

lanko i Tavastehus. Vi ses där!

gjorde en stor insats för att sätta

att arbetsgivarsidan redan under

ingen förbereder även åtstramningar

de skada centralorganisationen eller

fart på de utdragna förhandlingarna.

vårvintern föreslagit Eeva-Liisa In-

i karenssystemet för arbetslöshets-

dess medlemsförbund”. Elektriker-

SAULI VÄNTTI

Ett stort tack för det!

keroinen som ny riksförlikningsper-

understöd, vilket innebär att allt fler

förbundet föreslog att FFC:s styrel-

ordförande

son. Hon hade meddelat att hon tar

arbetslösa faller utanför arbetslös-

se skulle åläggas en aktiv övervak-

avsked från uppdraget som arbets-

hetsunderstödet.

nings- och handlingsskyldighet gäl-

Avtalsbranschens medlemmar



marknadsdirektör på Teknologiin-
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Arbetsgivarsidans taktlöshet i frå-

FFC följer noga med regeringens

Den gångna förhandlingsrundan var

dustri rf. En sådan byteshandel på-

beredning. Organisationens styrel-

utmanande för alla fackförbund, ar-

gick alltså.

se sammanträder därför till ett extra
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Det andra förslaget gällde en änd-

lande denna punkt i stadgarna.
Enligt Elektrikerförbundet skulle stadgeändringen även göra det

hoppas att så många som möjligt
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Käyntiosoite:
Aleksanterinkatu 15, 33100 Tampere
Toimisto on avoinna arkisin kello 9.00–15.00.

Jäsenrekisteri ja jäsenpalvelut:
puh. 03 252 0400,
jasenrekisteri@sahkoliitto.fi

Postiosoite: PL 747, 33101 TAMPERE

Työnantajatilitykset:
puh. 03 252 0500,
tyonantajatilitykset@sahkoliitto.fi

Faksi: 03 252 0210
Järjestämis- ja järjestötyö: puh. 03 252 0600
Työsuhde- ja työehtosopimusasiat:
puh. 03 252 0700,
edunvalvonta@sahkoliitto.fi

Asiakaspalvelusarjoihin perustuvat numerot
ovat avoinna arkisin kello 9.00–15.00,
jäsenrekisteri ma, ke, pe 9–15, ti, to suljettu.

VASAMA 2017 No 8_VASAMA 2015 No 8 17.8.2017 14:23 Sivu 1

ä h k ö t a r vikke e t

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

!
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Puh

02 72 72 00,

myynti@finnparttia.fi

petri.koskinen@finnparttia.fi
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MCR-signaalimuuntimet

Riviliittimet

PTCB-suojakytkimet

Piirikorttiliittimet

M12-liittimet
Axioline I/O
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Pistorasiat

Markkinoiden johtavin ja
kattavin liitäntäjärjestelmä
•
•
•
•
•

Tärinänkestävä
Eristetty vapautuspainike
Erittäin nopea kytkeä ja irrottaa
Turvallinen, ei sähköiskuja
Patentoitu teknologia

Lisätietoa (09) 350 9020, myynti@phoenixcontact.com tai www.phoenixcontact.fi
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