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www.valmu.com/majoitus
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oukokuun alussa pidetyn luot-

painoa koettiin olevan eniten suu-

mein ”äänestyksessä oli pienet

sa tilinpäätöksen ja toimintakerto-

tamushenkilöseminaarimme

rimmilla työpaikoilla ja työpaikoil-

marginaalit”.

muksen.
Edustajisto hyväksyi kahta vuo-

yhtenä aihepiirinä oli paikallinen

la, joissa sopiminen oli tapahtunut

sopiminen, jota käsiteltiin laajasti.

useimmin työnantajan aloitteesta.

Sähköliitto teetti alkuvuodesta pe-

Kokonaisuutena kyselyn perus-

rusteellisen kyselyn aiheesta. Ky-

teella paikallisen sopimisen laajen-

Heti seminaarin jälkeen jatkettiin

vuoden marraskuussa. Sääntömuu-

sely lähetettiin 539 luottamusmie-

tamiselle ei löytynyt kannatusta. Vä-

luontevasti viikonloppua jo toisen

toksella haluttiin korostaa edusta-

helle ja yhteyshenkilölle, joista 222

hiten kannatusta laajentaminen sai

kerran järjestetyn Sähköliiton jäsen-

jiston merkitystä Sähköliiton kor-

vastasi kyselyyn. Vastausprosent-

työpaikoilla, joissa sopiminen oli ta-

risteilyn merkeissä. Risteily kasvat-

keimpana päätäntävaltaelimenä ja

ti oli reilu 40, joten kyselyä voidaan

pahtunut useimmiten työnantajan

ti suosiotaan viime vuoteen verrat-

tuoda päättäjät lähemmäs toimin-

pitää varsin kattavana.

aloitteesta.

tuna; Silja Europan kyydissä Tallin-

taa järjestämällä kokous kahdesti

naan ja takaisin risteili yli 300 säh-

vuodessa.

Kysely selvitti, miten ja millaisia
paikallisia sopimuksia Sähköliiton

Kaikilla sopimusaloilla paikallisen sopimisen laajentamiseen suh-

tuista kokousta koskevan sääntö-

  

muutoksen kokouksessaan viime

Syksyllä, marraskuun alun ja jou-

köliiton jäsentä.

sopimusaloilla on tehty. Sopimus-

taudutaan kielteisesti. Kielteisim-

alat ovat hyvin erilaisia, kuten myös

min laajentamiseen suhtauduttiin

ty lähtöpäivän iltaan. Sähköliiton

edustajiston syyskokous, jossa pää-

alojen työehtosopimukset. Eroista

sopimusaloilla 005 ja 013 sekä

yksityistilaisuudessa toivotettiin

tetään seuraavan vuoden raameista.

johtuen sopimusaloilla on erilaiset

pienimmillä työpaikoilla. Sopimi-

Sähköliiton jäsenet tervetulleiksi

mahdollisuudet sopia asioista pai-

sen laajentaminen järjestäytymät-

risteilylle maljoja kohottamal-

kallisesti.

tömiin yrityksiin ei myöskään saa-

la. Läsnäolijat saivat kuulla asiaa

nut kannatusta miltään osin, ei

edunvalvonnan ajankohtaisista ai-

edes paikalliseen sopimiseen ylei-

heista. Bonuksena tervetulotilai-

ten varallaolosta. Muita paikallises-

sesti myönteisimmin suhtautuvilta

suudessa esiintyi Hovimuusikko Ilk-

ti sovittuja aiheita olivat muun mu-

vastaajilta.

ka, joka otti paikalla olleen yleisön

Eniten paikallisesti on sovittu

Noudatamme Julkisen sanan
neuvoston määrittelemää hyvää
journalistista tapaa.

työajan pidennyksistä, toiseksi eni-

Painopaikka:
Sata-Pirkan Painotalo, Pori.

assa bonuspalkkaus, erilaiset pal-

Ilmoitushinnat tekstisivulla:
Mustavalko
2,25 €/pmm
Neliväri-ilmoitukset
3,00 €/pmm
Työpaikkailmoitukset ja
ammattiosastot -50 %
Mainostoimistoalennus -15 %

taso, urakkahinnoitteluun liittyvät

kanlisät, sosiaali- ja majoitustilojen

maan taas lämpimistä lomasäistä.
Hyvää ja ansaittua lomaa kaikille!

kin puolin hyvä fiilis. Toivottavasti tuntemuksen jakavat myös ristei-

kilöksi 2019 luottamushenkilösemi-

lyllä olleet jäsenemme ja henkilö-

paikallista sopimista hyvänä asiana.

naarissa äänestettiin Paikallis-Säh-

kuntamme.

Myönteisimpänä sen kokivat ne, joi-

kö Oy:n pääluottamusmies Janne

den työpaikoilla sopiminen oli ta-

Heikkinen Kajaanista. Jannea vuo-

Ilmoitusmyynti:
Ekamedia
Puhelin: 044 344 4414
emmi.kallio@ekamedia.net

pahtunut useimmiten työntekijöi-

den luottamushenkilöksi ehdotta-

den aloitteesta. He kokivat paikalli-

neet kiittivät häntä hyväksi ja luo-

Sähköliiton korkein päätäntävalta-

sen sopimisen parantaneen työeh-

tettavaksi neuvottelijaksi.

elin edustajisto kokoontui ensim-

Osastot toimivat -ilmoitukset:

työpaikalla tasapainossa. Epätasa-

toja ja neuvottelutilanteen olevan

Toivottavasti pääsemme nautti-

Jäsenristeilystä jäi itselleni kai-

Sähköliiton Vuoden luottamushen-

sopimukset sekä auton käyttö.

  

hienosti haltuun.
  

Vajaa kolmannes vastaajista piti

lähetä osoitteeseen

lukuun lopun välillä järjestetään

Yhteinen ohjelma oli keskitet-

Onnea Jannelle todella tiukan kisan voitosta! Urheiluter-

  

mäistä kertaa kevätkokoukseen ja

HANNU LUUKKONEN

sai vahvistettavakseen muun muas-

varapuheenjohtaja

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
29.8.2019
Aineistot 19.8. mennessä.

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

OSALLISTU SÄHKÖLIITON VIESTINNÄN
KEHITTÄMISTUTKIMUKSEEN JA VOITA
MATKALAHJOJA!
Tehokas viestintä on yhä tärkeämpää myös Sähköliitolle.
Viestinnän kehittämiseksi toteutamme kesäkuussa viestintätutkimuksen. Tulosten avulla voimme palvella Sinua entistäkin
paremmin.
Pyydämme vastaamaan sähköpostiisi mahdollisesti tulevaan
tutkimuskutsuun. Vastaamalla voit myös voittaa matkalahjakortin tai viikon oleskelun liiton lomapaikoissa.

Tutkimuksen toteuttaa Mediatum Oy
ja FT Taisto Lehikoinen.
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Sopuisasti sujunut edustajisto pääsi äänestämään vain yhdestä asiasta. Punaiset liput nousivat puoltamaan sääntömuutosta työtaistelukassan käyttörahaston pääoman sijoitustuottojen käyttämisestä liiton toiminnan rahoittamiseen.

Kevätedustajisto evästi hallitusta
ja kannustaa EU-vaaliuurnille


TEKSTI JA KUVAT: RIITTA KALLIO JA MINNA JÄRVENPÄÄ

S

härpäkkeisiin. Sote-uudistus pitäi-

Tampereen Ilves-hotellissa Tam-

si tehdä vaiheittain kuntakohtaises-

merkosken rannalla 18. toukokuu-

ti. Nyt pitäisi lähteä liikkeelle pal-

ta. Sääntömääräisten asioiden ohel-

velulupauksesta ja katsoa, pystyvät-

la kokous otti kantaa ajankohtai-

kö kunnat vastaamaan siihen. Suu-

siin poliittisiin asioihin. Myös liiton

rilla kaupungeilla on tietysti parem-

sääntömuutokset nousivat keskei-

mat resurssit asioiden hoitoon, Lyly

siksi. Kaupungin tervehdyksen ko-

pohdiskeli.

ähköliiton historian ensimmäinen kevätedustajisto pidettiin

koukselle toi pormestari Lauri Lyly,

– En usko mihinkään maakunta-

Hän näki myös, että kunnilla oli-

Sähköliiton ja SAK:n entinen pu-

si erityinen intressi hoitaa työlli-

heenjohtaja, joka peräänkuulutti

syysasioita.

kuntalähtöistä sote-uudistusta sekä

– Inhimillisen puolen ohella kun-

tunnin junayhteyttä Tampere–Hel-

nilla on tarve saada ihmiset töi-

sinki-radalle.

hin ja sitä kautta verotuloja kunnan

– Puolet suomalaisista asuu pää-

kassaan. Oli edellisen hallituksen

radan varrella, jo senkin takia suju-

pöllöimpiä ideoita lakkauttaa kun-

viin liikenneyhteyksiin Suomi-radal-

tien työllistämiskokeilu, jollaisessa

la kannattaa panostaa. Osaaminen

Tamperekin oli mukana.

ja hyvät liikenneyhteydet ovat kaupunkien olennaisimpia menestyste-

VÄNTTI VAATII POIS KIKYSTÄ

kijöitä, Lyly vakuutti ja esitteli va-

– Toivon, että Suomeen saadaan ai-

kuuttavia tunnuslukuja Tampereen

van lähitulevaisuudessa hallitus,

kehityksestä.

joka on tekemisessään oikeuden-

Hän otti reippaasti kantaa myös
sote-uudistukseen.
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mukainen, arvostaa suomalaista
työtä ja työelämää, palauttaa sopi-

Markku Arvola nousi Sähköliiton hallitukseen Raimo Leinosen tilalle.

Liiton uusi lakimies Kirsi Widgrén kävi esittäytymässä edustajistolle.

Sähköliiton historian ensimmäinen
yksipäiväinen kevätedustajisto sujui
napakasti. Puheenjohtajisto veti kokousta reipasta tahtia. Vasemmalta
Henry Träff, Niilo Ojala, Hannu Luukkonen ja Sauli Väntti. Seisomassa
Minna Ahonen.

– Tämä ei ole pinssi vaan tosi ammattilaisen arvomerkki, liittopuheenjohtaja Sauli
Väntti kuvaili edustajistolle jaossa ollutta
rintamerkkiä.

ti, olivathan liiton kulut pysyneet ku-

UUSIA NIMIÄ LIITON

Arvolan tilalle edustajistoon nou-

rissa ja pienestä jäsenmäärän alene-

TOIMISTOLLE JA

see puolestaan Paavo Karinkanta.

masta huolimatta talous erittäin hy-

LUOTTAMUSTEHTÄVIIN

vällä mallilla.

Sähköliiton lakimiehenä vasta aloit-

ton jäseneksi valittu Ville Väänä-

TAL02-vaalipiiristä edustajis-

– Näin jälkeenpäin katsoen olisi

tanut Kirsi Widgrén kävi esittäyty-

nen on vaihtanut liittoa. Hänen ti-

ollut jopa mahdollista alentaa jäsen-

mässä edustajistolle ja kertoi aloit-

lalleen nimitettiin Sami Kalteva.

maksua 1,45:stä 1,40:een, Toikko-

taneensa työt hyvin motivoitunee-

TAL06-vaalipiirin edustaja Juha

nen laski.

na. Akavalaisesta Tekniikan akatee-

Komulaisen tilalle nousee Jarkko

misten liitosta Sähköliittoon siir-

Kukkonen.

Sopuisasti sujunut edustajisto äänesti lopulta vain yhdestä asiasta:

tynyt Widgrén kertoi aiemmin asi-

Työympäristöasiain johtokunnan

työtaistelukassan uudistetusta sään-

anajajana hoitaneensa muutamia

varajäsen Andreas Ollila on vaihta-

tökohdasta. 41 edustajiston jäsentä

sähköalan ammattilaisten oikeus-

nut liittoa. Hänen sijalleen nimet-

65:stä paikalla olleesta äänesti sään-

juttuja.

tiin Marko Haapanen. Risto Niemi-

tömuutoksen ja hallituksen esityk-

Edustajisto nimitti haukiputaa-

sen varajäsenen Kari Vuorisen tilal-

sen puolesta, mutta muutos olisi tar-

laisen Markku Arvolan liiton halli-

le jäsenpalveluasiain johtokuntaan

vinnut taakseen kahden kolmasosan

tuksen jäseneksi huhtikuun alussa

nimitettiin Peter Nyman. Vuorinen

enemmistön.

eläköityneen Raimo Leinosen tilalle

on siirtynyt johtokunnan varsinai-

jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

seksi jäseneksi viime syksynä. 

Sääntömuutos koski työtaistelukassan käyttörahaston pääoman sijoitustuottojen käyttämistä liiton toiminnan rahoittamiseen. Sääntömuutosesityksen toteutuessa jäsenmaksun korotuspainetta olisi pystytty tasaamaan käyttörahaston varoista.
Käyttörahaston sijoitustuottojen käyttäminen olisi edellyttänyt hallituksen esitystä ja edustajiston päätöstä
asiasta. Sääntömuutos korosti, ettei
Hyväntuulinen pormestari Lauli Lyly toi Tampereen kaupungin terveiset Sähköliiton ensim-

käyttörahaston pääoma pitkällä aika-

mäiselle kevätedustajistolle.

välillä vähene.
Sähköliiton puheenjohtaja Sauli Väntti on pettynyt siihen, että peri-

misen kulttuurin työmarkkinoille ja

seksi, tarpeettomaksi ja epäoikeu-

aatteessa sääntömuutoksen vastusta-

tekee päämäärätietoisesti työtä eri-

denmukaiseksi rakenteeksi työehto-

jat äänestivät jäsenmaksun laskemis-

arvoisuuden vähentämiseksi yhteis-

sopimuksissa, ja joka poistetaan il-

ta vastaan.

kunnassamme, puheenjohtaja Sau-

man minkäänlaisia kompensaatioita

li Väntti sanoi ajankohtaiskatsauk-

samalla tapaa kuin se tulikin, Vänt-

vähetessä jäsenmaksuun kohdistuu

sessaan.

ti kiteytti.

korotuspaineita, joita olisi pystytty ta-

– Järjestäytymisen ja jäsenmäärän

saamaan sijoitustuotoilla.

– Suomen uuden hallituksen on

Näihin samoihin asioihin otti

tuettava ammattiliittoja pääsemään

myös koko edustajisto kantaa yh-

eroon palkattomasta työajan piden-

teisessä ja yksimielisessä julkilau-

tajiston varapuheenjohtaja Henry

nyksestä, johon meidät kilpailuky-

sumassaan, jonka julkilausumava-

Träff olisi halunnut ”korvamerkitä”

kysopimuksella pakotettiin, Sauli

liokunta Jani Ekmanin johdolla sor-

työtaistelukassan käyttörahaston pää-

Väntti painotti.

vasi.

oman sijoitustuottojen käytön vain jä-

Sääntömuutosta vastustanut edus-

senmaksun alentamistarkoitukseen.

Hän arvioi, että aivan vastaavas-

– Siitä hallituksen esityksessä ei

ti edellinen hallitus oli aloitteelli-

SÄÄNTÖMÄÄRÄISET SOPUISASTI,

nen ja tuki työnantajia työajan pi-

SÄÄNTÖMUUTOS ÄÄNESTYTTI

ollut mainintaa, joten on asiallista

dentämisen saamiseksi työehtoso-

Myös talouspäällikkö Marketta Toik-

palauttaa tämä kohta uudelleen val-

pimuksiin.

kosen esittelemä vuoden 2018 ti-

misteluun, Träff perusteli erimieli-

linpäätös hyväksyttiin yksimielises-

syyttään.

– Tämä on katsottava väliaikai-

Sähköliiton edustajiston kannanotto

TYÖN, TYÖELÄMÄN JA TYÖNTEKIJÄN
ARVOSTUS PALAUTETTAVA

M

enneellä vaalikaudella politiikan ja kansalaisten välistä luottamusta söivät pakkolait, kilpailukykysopimus ja erilaiset leik-

kaukset. Sähköliitto toivoo, että tuleva hallitus on oikeudenmukainen, arvostaa suomalaista työtä ja työelämää ja palauttaa sopimisen
kulttuurin työmarkkinoille. Hallituksen on myös tehtävä päämäärätietoista työtä eriarvoisuuden vähentämiseksi yhteiskunnassamme.
Uuden hallituksen on tuettava ammattiliittoja pääsemään eroon
palkattomasta työajan pidennyksestä, johon kilpailukykysopimus
meidät pakotti. Työajan pidentäminen oli väliaikainen ratkaisu, joka
on tarpeettomana poistettava ja jota ei pidä korvata jollain muulla.
Sähköliiton mielestä hallituksen on tarpeen tarkentaa työelämän
paikallisen sopimisen pelisääntöjä. Räikeimmät esimerkit todistavat, että paikallinen sopiminen käsitetään työehtosopimusten ehdoista tinkimiseksi ja kiristämiseksi.
Hallituksen tulee haudata työttömiä työnhakijoita eriarvoistava ja
kurittava aktiivimalli. Työttömyysturva tulee muuttaa kannustavaksi, ja työttömien palveluita on parannettava niin, että kukin saa juuri omaan tilanteeseensa perustuvaa neuvontaa ja apua.
Sähköliitto toivoo, että hallitus jakaa sen huolen ammatillisen
koulutuksen tulevaisuudesta. Hallituksen on lisättävä koulutuksen
resursseja niin, että ammattioppilaitoksista valmistuu jatkossakin
työelämään valmiita ammattilaisia. 
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TEKSTI JA KUVAT: MINNA JÄRVENPÄÄ

Emma Hyvönen Sotkamosta ja Janne
Aalto Järvenpäästä aloittelemassa
kaksipäiväistä luottamushenkilöseminaaria Radisson Blu Seasidessa
Helsingissä.

Luottamushenkilöseminaarissa jylläsi

JARIEN, MARKKUJEN
JA TEROJEN ENEMMISTÖ
Seitsemän Jaria, viisi Markkua ja neljä Teroa. He ja vajaat parisataa muuta osallistuivat Sähköliiton perinteiseen luottamushenkilöseminaariin 3.–4. toukokuuta Helsingissä.

JANNEN HUONEENTAULU TYÖPAIKOILLE
S
ähköliiton Vuoden luottamus-

senet saivat ehdottaa omia ehdok-

vottelijaksi, aktiiviseksi, avoimeksi

henkilöksi 2019 seminaaris-

kaitaan viime vuoden loppuun saak-

ja innokkaaksi.

– Hän auttaa asiassa kuin asias-

sa äänestettiin Paikallis-Sähkö

ka. Liiton jäsenpalveluasiain johto-

Oy:n pääluottamusmies Janne Heik-

kunta käsitteli ehdotukset nimet-

sa, toimii osastossa ja uhraa omaa

kinen Kajaanista. Hän sai palkin-

töminä ja valitsi kolme finalistia,

aikaansa muille enemmän kuin pi-

noksi 500 euron matkalahjakortin.

joista luottamushenkilöseminaarin

täisi. Hän on esikuva nuorille asen-

osanottajat pääsivät äänestämään.

tajille siitä, miten ay-aktiivin kuu-

Finaalikolmikkoon kuuluivat
Heikkisen lisäksi pääluottamusmies

Janne Heikkistä Vuoden luotta-

Mika Holsti Imatralta ja pääluotta-

mushenkilöksi ehdottaneet kiittivät

musmies Perttu Sarja Oulusta. Jä-

häntä hyväksi ja luotettavaksi neu-

luu toimia!

PYYSIMME VUODEN LUOTTAMUSHENKILÖLTÄ VINKKEJÄ PAREMPAAN TYÖELÄMÄÄN JA KOKOSIMME
NIISTÄ HUONEENTAULUN TYÖPAIKOILLE.
1. Työntekijät, järjestäytykää ja huolehtikaa, että työ-

4. Työyhteisöt, ottakaa kesätyöntekijät mukaan po-

kaveritkin liittyvät liittoon. Jokaisella on oikeus pitää

rukan keskusteluihin ja yhteiseen toimintaan. Olkaa

omia ja työyhteisönsä puolia niin, että työehtosopi-

kiinnostuneita nuorten asioista. Me kaikki olemme

muksia ja lakeja noudatetaan.

olleet samassa tilanteessa.

2. Työnantajat, pitäkää työntekijöistänne hyvää huol-

5. Järjestäytymättömät, jos haluatte, että jatkossakin

ta. Kiinnittäkää huomiota työyhteisön hyvinvointiin.

kaikki työehdot neuvotellaan valmiiksi, kannattaa liittyä liittoon. Jos järjestäytymisaste laskee, meillä ei

– Nyt osui oikealle henkilölle, Sähköliiton Facebook-sivulla kommentoitiin tuoreeltaan Janne
Heikkisen valintaa Vuoden luottamushenkilöksi 2019. Hän on historian kolmas kunniatittelin
saanut.
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3. Kesätyöntekijät, olette etuoikeutettuja, kun pääsit-

ole enää yleissitovaa työehtosopimusta. Suomen la-

te sähköalalle kesätöihin. Koettakaa ammentaa siel-

kiin ei sisälly minkäänlaista minimipalkkaa, ei urak-

tä oppia ja muistakaa, että kysyvä ei tieltä eksy. Ol-

katöitä, ei pekkasia, ei sairausajan palkkaa, ei ateria-

kaa aktiivisia ja osallistukaa myös kahvipöytäkeskus-

korvauksia, vain muutamia mainitakseni. Haluamme-

teluihin!

ko itse ruveta neuvottelemaan näistä? Voi olla hankalaa. Kaiken lisäksi jäsenmaksu on verovähennyskelpoinen!

SAK:n työehtoasiantuntija Ismo Kokko piti
parisataapäiselle seminaariväelle työmarkkinakatsauksen. – Voisin suunnilleen kuvitella, mitä mieltä te olette aktiivimallista.
Tapio Kivistö Sipoosta.

Tero Katajisto Porista.

Teemu Oinonen Varkaudesta ja Herkko Laitanen Kuopiosta.

Anna-Elina Murtomäki Tervakoskelta valmistautuu äänestämään Vuoden luottamushenkilöä.

Samaa mieltä minäkin, hän totesi.

Tero Mäkäräinen Vantaalta.

Sähköliiton kysely:

PAIKALLINEN SOPIMINEN KAIPAA KOULUTUSTA
S
ähköliitto teetti alkuvuodes-

kallista sopimista hyvänä asiana.

tunsivat enemmän epätasapainoa

ta luottamusmiestensä ja yh-

Kuitenkaan 23 prosenttia ei osan-

kuin kursseja käymättömät.

teyshenkilöidensä keskuudessa ky-

nut sanoa kantaansa. Myönteisim-

selyn paikallisesta sopimisesta sel-

pänä paikallisen sopimisen koke-

KURSSEILLE

vittääkseen, miten ja millaisia pai-

vat ne, joiden työpaikoilla sopi-

OSALLISTUNEET HALUAVAT

kallisia sopimuksia Sähköliiton so-

minen on tapahtunut useimmiten

LISÄÄ KOULUTUSTA

pimusaloilla on tehty. Sopimusalat

työntekijöiden aloitteesta. He ko-

Paikalliseen sopimiseen liittyvät

ovat erilaisia, samoin työehtosopi-

kevat paikallisen sopimisen pa-

määräykset ovat kyselyn mukaan

mukset, ja siksi aloilla on erilaiset

rantaneen työehtoja ja neuvottelu-

kohtuullisen hyvin luottamushen-

mahdollisuudet sopia asioista pai-

tilanteen olevan työpaikalla tasa-

kilöiden tiedossa. Hieman parem-

kallisesti.

painossa.

min niistä olivat perillä luotta-

Kyselyn vastausprosentti oli 41.

Paikallisen sopimisen laajen-

Kyselyn mukaan paikallisesti on

taminen ei silti saanut liiemmin

den yritysten työntekijät, joissa so-

kannatusta.

piminen tapahtui enemmän työn-

eniten sovittu kikystä. Näin kertoi
72 prosenttia vastaajista. Varalla-

musmieskursseja käyneet ja nii-

Sopimusten arvioitiin yleisem-

tekijöiden aloitteesta. Myös jär-

olo on toiseksi suosituin sopimisen

min hieman heikentäneen työeh-

jestäytyneissä tai pienemmissä

aihe (39 prosenttia), ja kolmante-

toja. Luottamusmieskursseja käy-

yrityksissä työskentelevät vastasi-

na tuleekin vaihtoehto jotain muu-

neet vastaajat arvioivat tehdyt so-

vat olevansa melko hyvin perillä

ta (38 prosenttia). Viimeksi mai-

pimukset heikommiksi kuin kurs-

määräyksistä.

nittuun sisältyvät esimerkiksi bo-

seja käymättömät. Sopimisen ko-

nuspalkkaus, erilaisten palkanlisi-

ettiin onnistuneen yleisemmin

ei ollut käynyt luottamusmiesten

en käyttäminen, urakkahinnoitte-

järjestäytymättömissä ja niissä yri-

perus- tai jatkokurssia lainkaan.

luun liittyvät sopimukset ja auton

tyksissä, joissa sopiminen tapah-

käyttäminen.

tuu enemmän työntekijöiden aloit-

pimisen koulutukselle on tarvetta.

teesta.

Luottamusmieskursseja käyneet

Useimmiten paikallinen sopiminen on lähtenyt työnantajan aloit-

Sopijaosapuolten välinen tasa-

Vastaajista peräti 40 prosenttia

Kyselyn mukaan paikallisen so-

kokevat tarpeen hieman suurem-

teesta, ja vastaajien mielestä työn-

paino koettiin yhtä usein tasapai-

maksi kuin kursseja käymättömät.

antaja on pyrkinyt sopimisella

noiseksi kuin epätasapainoiseksi-

Tarve koetaan suuremmaksi myös

säästöihin. Toista mieltä ovat vain

kin. Eniten epätasapainoa koettiin

järjestäytymättömillä työpaikoilla

ne, joiden työpaikoilla sopiminen

suurimmilla työpaikoilla, järjestäy-

sekä työpaikoilla, joissa sopiminen

on tapahtunut useimmiten työnte-

tyneissä yrityksissä ja työpaikoilla,

on tapahtunut useimmiten työnan-

kijöiden aloitteesta, ja pienimmissä

joissa sopiminen on tapahtunut

tajan aloitteesta.

yrityksissä työskentelevät.

useimmin työnantajan aloittees-

Kyselyn tuloksia selvittivät se-

ta. Epätasapainoa koettiin eniten

minaariväelle Sähköliiton vastaa-

LUOTTAMUSMIESKURSSEJA

teollisuus- ja erityisaloilla sekä

va sopimusasiantuntija Jari Ollila

KÄYNEET KRIITTISIMPIÄ

energia-, ict- ja verkostoalalla.

sekä työehto- ja järjestöasiantunti-

32 prosenttia vastaajista piti pai-

Luottamusmieskursseja käyneet

ja Tapio Heikkinen. 

LUOVUUS KUKKI PÖYTÄLIINOISSA

L

uottamushenkilöseminaarin pöydille levitetyt liinat olivat tänä
vuonna materiaalia, jolle voi luvallisesti kirjoittaa tussilla. Osallis-

tujia pyydettiinkin jättämään huomioitaan ja terveisiään liinoihin. Tässä poimintoja kaksipäiväisen seminaarin ajalta:

Yhtenäisyys liittojen kesken ei vaadi samoja tavoitteita.
Tuen voi silti osoittaa!
I Kiky
Kikystä irti seuraavalla kierroksella!
LTM-jatkokurssi keväälle! Syksyllä ei jouda.
Luottamusmiestiedotteeseen ohjeet ja soveltamisesimerkit aiheesta korvaava työ.
Kesähessut on ihan jees, mutta osaamisen taso on laskenut kuin lehmän
häntä. Kun ei porakonetta tunnista, on vaikea päästä tasolle, jossa voisi olla hyödyksi.
Ihmiset muistavat vain liitto-sanan, eivät etuliitettä. Jos yksi epäonnistuu,
vaikuttaa se kaikkiin ja liitto-sana menettää uskottavuuden.
Aina samat jätkät on pitkän ajan lomautuksella, ja heidän talous kärsii todella paljon.
Lakkoon vaan, jos ei ala tapahtua.
On ollut hyvä seminaari, kiitos siitä! Vuoden lm meni oikeaan osoitteeseen.
Miksi sähkömiehet on niin lyhyitä? Sentit ei riittäneet putkimiehiksi.
Kouluihin käyntejä myös aikuisopiskelijoille.
Kärkimieskorvaus isommaksi!
Jos työpaikka ottaa oppisopimuksella opiskelijan työmaalle ja varsinkin
urakkaporukkaan, pitäisi ”haastattelussa” olla myös työryhmän edustaja.
[Seminaarin pitopaikkana toimineen Radisson Blu Seasiden] Ravintolan
kaapelihyllyn nippusiteitä katkomatta.
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1.

mies tai Sähköliiton toimitsijat voivat

Vaikka epäselvyydet esimerkiksi pal-

AINA KIRJALLISENA

tarvittaessa ohjata työnantajaa nou-

kanmaksussa kannattaa aina selvit-

TEE TYÖSOPIMUS

4. ONKO TYÖHÖN

tamusmieheltä tai liitosta.
Palkkalaskelmat on syytä pitää

PEREHDYTYS KUNNOSSA?

Näin sinulle jää mustaa valkoisel-

dattamaan tätä velvollisuuttaan, mi-

tää mahdollisimman nopeasti, ei peli

Vaadi, että sinut perehdytetään työ-

tallessa, jotta voit tarkistaa myöhem-

la sovituista ehdoista kuten työsuh-

käli se ei työnantajalta tahdo luon-

ole menetetty, vaikka kesätyöt olisi-

hön ja työpaikan oloihin. Työturvalli-

min esimerkiksi, että veroilmoituk-

teen kestosta, työajasta, palkasta ja

nistua muutoin.

vat jo päättyneet ja mieltä olisi jää-

suus on kaiken a ja o. Työnantajalla

sessa on kaikki maksetut palkat il-

nyt askarruttamaan palkan oikeelli-

on vastuu siitä, että sinut on pereh-

moitettu oikein.

suus. Työsuhdesaatavat vanhenevat

noudatettavasta työehtosopimuksesta. Suullisesti tai sähköisesti tehty

2.

dytetty työhön ja turvallisuusmäärä-

Pidä kirjaa työtunneistasi esimer-

työsopimus on yhtä pätevä kuin kir-

KASSAN JÄSENYYS KUNTOON

vasta kun kaksi vuotta on kulunut

yksiin. Työnantaja vastaa työturvalli-

kiksi omassa kalenterissasi, jotta si-

jallinen työsopimus. Suullisen työso-

Huolehdi jäsenyytesi liitossa ja työt-

työsuhteen päättymisestä.

suudestasi, mutta vastuuta on myös

nulla on tarvittavat tiedot tehdyistä

pimuksen osalta on kuitenkin han-

tömyyskassassa kuntoon heti kun

tunneista, jos palkanmaksun oikeel-

kalampi ongelmatilanteissa selvit-

saat tiedon kesätyöpaikasta. Työt-

3. SELVITÄ, NOUDATETAANKO

sinulla. Annettuja turvallisuusohjeita
ja ohjeita työn suorittamisesta tulee

lisuutta pitää jälkikäteen selvitellä.

tää, mitä olikaan sovittu. Jos työn-

tömyyskassaan liittyminen nopeut-

TYÖPAIKALLASI

noudattaa. Työturvallisuuteen liitty-

antaja kieltäytyy kirjallisen sopimuk-

taa pääsyäsi ansiosidonnaisen tur-

TYÖEHTOSOPIMUSTA

vissä kysymyksissä voit aina kään-

6. PYYDÄ TYÖTODISTUS

sen tekemisestä, pitäisi hälytyskel-

van piiriin ja liiton jäsenenä puoles-

Myös kesätyöntekijän palkan tulee

tyä työpaikan työsuojeluvaltuutetun

Työsuhteen päätteeksi kannattaa

lojen soida. Mikäli et pyynnöstäsi

taan sinua neuvoo ja avustaa työpai-

perustua työpaikalla noudatettavaan

puoleen.

pyytää työtodistus. Työnantaja on

huolimatta saa työsopimusta kirjalli-

kalla luottamusmies. Luottamusmies

työehtosopimukseen. Laki ei mää-

sena ensimmäisen palkanmaksukau-

osaa neuvoa, paljonko työehtosopi-

rittele vähimmäispalkkoja, vaan ne

den loppuun mennessä, ota yhteyt-

muksen mukaan sinulle pitäisi mak-

on määritelty ainoastaan työehtoso-

5. TARKISTA PALKKA-

maan. Halutessasi voit pyytää työto-

tä työpaikkasi luottamusmieheen tai

saa palkkaa ja miten paljon tulee

Sähköliittoon.

maksaa esimerkiksi työajanlyhennys-

LIITON JA TYÖTTÖMYYS-

sen pyydettäessä velvollinen antaLASKELMASI JA PIDÄ KIRJAA

distukseen työsuhteen keston ja työ-

pimuksissa. Noudatettavaksi tuleva

TYÖTUNNEISTASI

tehtävien lisäksi myös tiedot työsuh-

työehtosopimus määrittelee minimi-

Työnantajan on annettava sinulle

teen päättymisen syystä sekä arvos-

korvauksia tai lomakorvausta työsuh-

työehdot, eikä sen huonommista eh-

palkkalaskelma, josta ilmenee mak-

telun työskentelystäsi.

teen päättyessä.

doista voi sopia. Mikäli noudatetta-

settu palkka ja muut korvaukset.

Apua saat liiton jäsenenä myös

vasta työehtosopimuksesta on epä-

Opettele lukemaan ja tarkistamaan

7. ÄLÄ EPÄRÖI KYSYÄ

räajan, työnantajan on annettava

Sähköliiton toimitsijoilta, koska jä-

selvyyttä työpaikalla, ota rohkeas-

palkkalaskelmasi. Mikäli olet val-

Kysyvä ei tieltä eksy – älä siis epäröi

työntekijälle kirjallinen selvitys työn-

senetuihisi kuuluu oikeus saada neu-

ti yhteyttä työpaikan luottamusmie-

tuuttanut työnantajan perimään lii-

vetäistä luottamusmiestä hihasta ja

teon keskeisistä ehdoista viimeistään

vontaa. Apu on siis puhelinsoiton

heen tai Sähköliittoon.

ton jäsenmaksun suoraan palkasta,

soittaa liiton toimitsijoille, jos mikä

ensimmäisen palkanmaksukauden

päässä, vaikka työpaikallasi ei oli-

kannattaa myös sen oikeellisuus tar-

tahansa työsuhteeseen liittyvä asia

päättymiseen mennessä. Luottamus-

si sähköliittolaista luottamusmiestä.

kistaa. Kysy tarvittaessa neuvoa luot-

askarruttaa. 

Mikäli työsopimus on vain suullisesti tehty, mutta sen on tarkoitus
kestää yli kuukauden pituisen mää-

&

KESÄDUUNARI-INFO OPASTAA TAAS
Kolmen työmarkkinakeskusjärjestön SAK:n, Akavan ja STTK:n yhteinen Kesäduunari-info on jälleen avautunut. Yhteydenottoihin vastaa tänä
vuonna oikeustieteen ylioppilas Liisa Lehtonen.
Kesäduunari-info on avoinna perjantaihin 30. elokuuta asti. Neuvojan tavoittaa numerosta 0800 179 279 arkisin kello 9–15. Käytössä on
myös Kesäduunari-infon sivuilta löytyvä sähköinen yhteydenottolomake.
Neuvontaa saa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Palveluun voi ottaa yhteyttä nimettömänä.
Apua löytää myös Kesäduunari-infon verkkosivuilta www.kesaduunari.fi ja siellä julkaistuista usein kysyttyjen kysymyksien vastauksista. Nettisivuilla oleva kesäduunarin muistilista on myös tutustumisen arvoinen. Infoa löytyy lisäksi Facebookista, Twitteristä ja Instagramista.
Kesäduunari-neuvoja Liisa Lehtonen toivoo, että kesätyöntekijät ottaisivat yhteyttä rohkeasti heti, jos jokin kesätöihin liittyvä asia mietityttää.
– Kesäduunari-infoon voi soittaa jo ennen työsopimuksen allekirjoittamista, jos jokin siinä mietityttää. Sopimus on hyvä käydä rauhassa läpi
ennen allekirjoittamista, hän muistuttaa.
Kesätyöntekijöiden oikeus saada työsuhteen ehdot kirjallisena nousi esiin useissa työsopimuksia koskevissa yhteydenotoissa viime vuonna.
Työntekijällä on lain mukainen oikeus saada kirjallinen selvitys työnteon
keskeisistä ehdoista, jos työsuhde on yli kuukauden mittainen.
Maksuton Kesäduunari-info palvelee nuoria kesätyöntekijöitä jo 15.
kertaa. Palvelu on tarjonnut vastauksia tuhansien nuorten sekä heidän
vanhempiensa ja työnantajien kysymyksiin. Kaikki kysymykset käsitellään
luottamuksellisesti, joten avun pyytämistä ei tarvitse arastella. 

&
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Selfiessä
7/10
JUTTUSARJAMME
TUTUSTUTTAA VUODEN
MITTAAN KYMMENEEN
TUOREESEEN JÄSENEEMME.

Kesken lukion
kaksoistutkintoon
Armeijan jälkeen nähdään, jääkö Eetu Högström sähköja automaatioasentajan hommiin vai jatkaako opiskelua.
Sastamalalaisnuorukainen valmistuu tämän kuun lopussa ja jatkaa
kuukauden tauon jälkeen asepalvelusta suorittamaan.
TEKSTI: MINNA JÄRVENPÄÄ



KUVA: EETU HÖGSTRÖM

A

mmattilukiolainen. Hän on se,
joka suorittaa kaksoistutkintoa
eli hankkii ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon. Yksi
näistä tuplaopiskelijoista on sastamalalainen Eetu Högström.
– Peruskoulusta pääsin keskiverto-oppilaana pois ja jatkoin lukioon.
Kahden vuoden jälkeen päätin vaihtaa
kaksoistutkintoon eli ammattilukioon
opiskelemaan sähkö- ja automaatioasentajaksi. Tässä sitä nyt ollaan, aikomuksena valmistua tänä keväänä, Eetu
tiivistää opiskeluhistoriansa ja nykytilanteen.
Sähköalalle veti monipuolisuus,
haastavuus ja kohtuullinen varmuus
työpaikasta yhteiskunnan sähköistyessä yhä enemmän. Alan töihin liittyvä
suuri vastuukaan ei hirvittänyt.
– On tässä ollut vähän sumplimista,
kun käy kahta koulua samaan aikaan ja
kaikki pitäisi saada suoritettua, mutta
en kadu valintaani.
VÄLTTÄMÄTTÖMÄT SÄHKÖ
JA SÄHKÖAMMATTILAISET
Valmistumisen jälkeen Eetu lähtee tämän vuoden toisessa saapumiserässä 8.
heinäkuuta armeijaan. Siksipä kesätöihin tai ylipäätään töihin hakeutuminen
saa nyt odottaa.
– Ajattelin, että ehkä on paras pitää
kuukausi lepoa koulun ja armeijan välissä.
Jos tämänhetkiset suunnitelmat toteutuvat, armeijan jälkeen Eetu lähtee vielä opiskelemaan. Hän on ensisijaisesti hakenut tradenomi- ja toissijaisesti sähköinsinööriopintoihin. Mikäli mieli muuttuu tai opiskelupaikka ei
heltiä, hän uskoo pääsevänsä töihin.
– On ollut opettavaista päästä opiskelun aikaisissa työssäoppimispaikois-

sa käytännön töihin. Ala on laaja ja työ
haastavaa. Jotkin hommat olen osannut
jo hyvin ja koko ajan olen oppinut uusia asioita. Niin minä odotinkin asioiden menevän.
– Sähköä on kaikkialla, ja tekijöitä
tarvitaan. Mitä ihmiset tekisivätkään ilman sähköä ja sähköammattilaisia?
LIITOLLE KIITOS TESSISTÄ
JA POLTTOAINE-EDUSTA
Eetusta tuli sähköliittolainen koulussa
pidetyn infotilaisuuden ansiosta.
– Tuumin, että miksipäs en kokeilisi
ja ottaisi enemmän selvää liitosta. Palveluja ja etuja on jäsenellä paljon. Näin
oppilasjäsenenä arvostan varsinkin Teboilin polttoainealennusta.
– Yleisesti ottaen työehtosopimus on
tärkein syy kuulua liittoon. Heti perässä tulee liitosta saatava neuvonta ja kaikenlainen apu.
KIVOJA ASIOITA TEKEMÄLLÄ
MIELI MUUTTUU HYVÄKSI
Jos Eetu pitäisi tavoittaa nopeasti, olinpaikkavaihtoehtoja on muutama. Kouluajan ulkopuolella aika takuuvarma
konsti on käydä katsomassa kuntosalilla. Sieltä hänet löytää neljästi viikossa.
Toinen suosikkipaikka on kotona, jossa arki-illat kuluvat elokuvia ja sarjoja katsellen. Kotona kannattaa tarkistaa
myös mahdolliset nukkumapaikat.
– Tykkään nukkua päiväunia, ja niihin menee yllättävän paljon aikaa.
Viikonloppuisin aika kuluu kavereiden kanssa.
Mitkä ovat keinosi palautua rankasta päivästä tai muunlaisista stressitilanteista?
– Teen asioita, joista pidän: urheilen,
pelaan tai syön. Ne saavat mielen muuttumaan hyväksi. 

LIIKUNNALLINEN
PERHETAPAHTUMA
SIIKARANNASSA!
Helsingin Sähköalantyöntekijät ry järjestää liikunnallisen perhetapahtuman
8.6.2019 Nuuksion kansallispuiston länsipuolella Siikarannassa.
MOOSE ACTIVITES -ohjelmapalvelutalo on järjestänyt koko perheelle toimintaa
aamuyhdeksästä lähtien. Ole ajoissa paikalla!
• Sup-lautakokeilua, melontaa ja kumilauttaretkiä Siikajärvellä
• Geokätköilyä, kickbike-retkiä ja frisbeegolfia
• Pihapelejä perheen pienimmille
• Opastettuja patikkaretkiä Nuuksion kansallispuistoon
sekä lasten luontoretki
• Laavu ja Kota ympäristöineen klo 10.30–13.00 on varattu osaston käyttöön
• Kahvia, mehua, eväsleipiä ja grillimakkaraa tulien äärellä
• Buffet-lounas Hotelli Nuuksion tuvassa 11.30–13.30
Tapahtumapaikka on HOTELLI NUUKSIO,
Siikaranta, Naruportintie 68, 02860 Espoo
Paikkoja on rajoitetusti, joten ilmoittaudu nopeasti!
Ilmoittautumiset sähköpostiin perhetapahtuma@osasto049.fi
Lisätietoa osaston sivuilta https://www.osasto049.fi/
ja puhelimesta 050 3604313

Helsingin
Sähköalantyöntekijät

ILMOITUS
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Julia Majanderin esittelemällä näppärällä täyssähköautolla voi ajaa 300 kilometriä yhdellä latauksella. 43 000 euron myyntihinta panee harkitsemaan myös muita vaihtoehtoja.

Sähkö on avain
hiilineutraaliin
tulevaisuuteen


TEKSTI JA KUVAT: RIITTA KALLIO

-T

aloudellisesti
kannattava,
kokonaan sähköön perustuva,
maailmanlaajuinen,
päästötön energiajärjestelmä on toteutettavissa vuoteen 2050 mennessä, painotti Sähköturvallisuuden Edistämiskeskuksen toimitusjohtaja Timo Kekkonen avatessaan Hyvinvointia sähköllä -visioseminaari Vantaan Heurekassa
24.4.
Heurekassa pidetty seminaari kokosi tiedekeskuksen auditorion täyteen
sähköalan vaikuttajia. Tämänvuotista
teemaa ”Sähköllä hiilettömään tulevaisuuteen” taustoitettiin esityksillä, jotka
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avasivat laaja-alaisen näkymän lähivuosikymmenten energiaratkaisuihin,
ilmastopolitiikkaan ja mm. uuden teknologian tuomiin muutoksiin ihmisten
jokapäiväisessä elämässä. Lisäksi kuultiin käytännön esimerkkejä teoista, joilla sähköala luo jo tänään pohjaa entistä toimivammalle yhteiskunnalle ja hyvinvoinnille.
– Ensin tarvitaan vain poliittisia päätöksiä, totesi Kekkosen ohella useampikin seminaarin osanottaja.
SAASTEET KURIIN SÄHKÖLLÄ
Jo perinteiseksi muodostunut visiose-

minaari tarjoili tälläkin kertaa oppineita puheenvuoroja. Ajatuksia Suomen ja
EU:n ilmastopolitiikasta herätteli aluksi professori Markku Ollikainen Suomen ilmastopaneelista. Hän muistutti, että Pariisin sopimuksesta huolimatta maailman päästöt kasvoivat vuonna
2018 1,7 prosenttia vaikka EU:ssa päästöt laskivat.
– Suurin osa kaikista maista tuottaa
kukin alle prosentin maailman päästöistä, vain yhdeksän maata tuottaa yli
prosentin, kolmen kärjessä Kiina, Intia ja USA, Ollikainen laskeskeli ja tuumi, olisiko Suomen jo aika poistaa säh-

kövero ja vaikuttaa näin kuluttajien valintoihin.
Sähköisen liikenteen tulevaisuudennäkymiä ennakoi johtaja Matti Rae
Enstolta ja Teknologiateollisuuden sähköisen liikenteen toimialaryhmästä.
– Viime vuonna Suomessa rekisteröitiin 2952 täyssähköautoa ja 15 570 hybridiä. Kohdennetuilla tukitoimenpiteillä, verotuksella ja kattavalla latausverkostolla sähköautoilu tulee lisääntymään nopeasti. Jyväskylän eteläpuolella latausverkosto on jo aika hyvä. Vuonna 2020 verkostosta saataneen jo koko
maan kattava.

Timo Kekkonen arvioi, että energiamurros on kiinni
poliittisesta tahdosta.

Enston joukkue oli innolla mukana sähkövisioseminaarissa.
Jaan Praks palkittiin satelliittiteknologian
kehittämisestä.

Vuonna 2030 Suomessa on jo 400 000 sähköautoa,
Matti Rae veikkaili.

UUSITUVAN ENERGIAN PUOLESTA
– Sähkömarkkinalakiin on saatava
muutoksia, vaati Smart Energy Transition -hankkeen vuorovaikutusjohtaja Karoliina Auvinen, joka vaati myös
fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämistä ja puhtaan sähkön tuotannon tuplaamista.
– Liikenteen käyttämistä polttoaineista 80 prosenttia on korvattavissa uusiutuvalla energialla tuotetuksi. Tuulivoiman osuutta on mahdollista lisätä viidestä terawattitunnista 60
TWh:iin, aurinkosähköä sadasta 4000
megawattiin, Auvinen listasi.
Myös muista tulevaisuuden energiaratkaisuista, sähkön tuotannon ja
kulutuksen muutoksista sekä esimer-

”KOHDENNETUILLA
TUKITOIMENPITEILLÄ,
VEROTUKSELLA
JA KATTAVALLA
LATAUSVERKOSTOLLA
SÄHKÖAUTOILU TULEE
LISÄÄNTYMÄÄN
NOPEASTI.”

kiksi kaupunkikeskusten valaisusta visioinut seminaari päätyi pohtimaan
sähköalan hiiletöntä tulevaisuutta puheenjohtaja Saija Palinin johdolla. Hänen kysymyksiinsä vastasivat STUL:in
toimitusjohtaja Olli-Heikki Kyllönen
ja Schneider Electric Finlandin kehitysjohtaja Mika Murtoniemi.
Seminaarissa jaettiin ”Sähkössä on
tulevaisuus” -palkinto. Tämänkertaisen Ulla Tuomisen säätiön myöntämän
palkinnon sai Aalto-yliopiston apulaisprofessori Jaan Praks ansioistaan nanosatelliittiteknologian
kehittämisessä. Seminaarin ulkoilmaosiossa vieraat
saivat tutustua Heurekan pihalla olleisiin moniin erilaisiin hybridi- ja täyssähköautoihin. 

HEUREKA JA STEK JÄRJESTÄVÄT IDEAKILPAILUN TAIDETEOKSESTA HEUREKAN EDUSTALLE
Tiedekeskuksen 30-vuotisjuhlan kunniaksi Heureka ja Sähköturvallisuuden edistämiskeskus (STEK) järjestävät ideakilpailun vuorovaikutteisen taideteoksen toteuttamiseksi Heurekan edustalle. Juhlavuoden kilpailu tulee jättämään pysyvän
jäljen kaupunkikuvaan näkyvälle paikalle pääradan varteen.
Kilpailun tarkoituksena on löytää idea näyttä-

edustalla ja toisaalta henkiseen ympäristöönsä

väksi vuorovaikutteiseksi teokseksi, joka voi-

osana tiedekeskuksen tarjontaa havainnollis-

daan toteuttaa Heurekan edustalla olevalle

tamassa sähkön maailmaa. Palkintolautakun-

nurmikkoalueelle. Kilpailulla haetaan teosta,

nassa on Heurekan ja STEK:n edustajien li-

joka huomioisi vuodenaikojen erilaiset sää- ja

säksi Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen

valaistusolosuhteet. Teos tulee olemaan esil-

sekä kolme Suomen Taiteilijaseuran edustajaa.

lä suositulla kokoontumispaikalla ulkona vuoden ympäri.
Teos voi hyödyntää esimerkiksi sensoritek-

Ideakilpailu ja teos toteutetaan tiedekeskuksen 30-vuotisjuhlan kunniaksi STEK:in tuella.
Kilpailu on avoin suomalaisille ja Suomessa

niikkaa, muuttuvia valaistusratkaisuja tai jol-

pysyvästi asuville. Kilpailija voi olla myös tek-

lain muulla oivaltavalla tavalla kytkeytyä säh-

nis-taiteellinen työryhmä. Teoksen toteuttami-

kön maailmaan. Teos on mielellään leikkisän

seksi on varattu 200 000 euroa. Ideakilpailun

kokeellinen, ja se voi hyödyntää luonnon pro-

palkintosummat ovat: ensimmäinen palkinto

sesseja. Teos voi myös hyödyntää sähköä, joka

7 500 euroa, toinen palkinto 4 500 euroa ja

voidaan vetää paikalle.

kolmas palkinto 3 000 euroa. Lisäksi palkin-

Palkintolautakunta arvioi kilpailuehdotusten

tolautakunta voi jakaa kaksi 1 000 euron tun-

oivaltavuutta, vuorovaikutteisuutta, taiteellista

nustuspalkintoa. Kilpailuaika päättyy perjan-

laatua ja toteuttamiskelpoisuutta. Arvioinnissa

taina 30.11.2019.

kiinnitetään huomiota siihen, kuinka teos sopii yhtäältä fyysiseen ympäristöönsä Heurekan

Kilpailukutsu ja säännöt: www.heureka.fi/
ideakilpailu

VA S A M A 5 / 2 0 1 9

11

– Hauskaa on! Ensi vuonna uusiksi, vakuutti Noora Rauste (oikealla). Tuija Tienhaara ja Toni Hirvikorpi olivat samoissa tunnelmissa.

Jäsenristeilyn kasvavaa vetovoimaa

Puolitoistakertainen
porukka laineilla


TEKSTI: MINNA JÄRVENPÄÄ



KUVAT: RIITTA KALLIO JA MINNA JÄRVENPÄÄ

Hämeenlinnan osaston Markku Heikkinen, Mikko Saarteenkorpi, Antti Lamberg ja Tatu Aallonvuori olivat voittoisissa tunnelmissa, kuten kannustettu kotijoukkuekin.

Sähköliiton jäsenristeily kasvatti suosiotaan viime vuoteen verrattuna: Silja Europan kyydissä Tallinnaan ja takaisin risteili yli 300 sähköliittolaista. Se on puolitoistakertaisesti viimevuotinen määrä!
Yhteinen ohjelma oli keskitetty lähtöpäivään eli lauantai-iltaan 4. toukokuuta. Sähköliiton yksityisessä tervetulotilaisuudessa puhuttiin asiaa edunvalvonnan ja järjestämistyön näkymistä. Ilta huipentui yhteiseen illalliseen.
Korvamadoksi risteilyltä jäi yksityistilaisuudessa viihdyttäneen Hovimuusikko Ilkan sähköliittolaisille omistama laulu (En oo) Sähkömies, joka oli riimitelty Rekkamies-kappaleen säveleeseen. Se kuultiin heti hänen settinsä aluksi ja toistamiseen encorena. Julkaisemme laulun sanat, ja sävelhän lienee kaikille tuttu.
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– Te äijät teette tosimiehen työtä, lauloi hovimuusikko ja eturivin yleisö oli samaa mieltä.

– Hieno tervetuliaistilaisuus, jonka kruunasi Hovimuusik-

– Hieno risteily ja hyvät puitteet! Hovimuusikko Ilkan keikka jäi parhaiten mieleen. Risteilystä voi ehdottomasti teh-

– Valot vilkkuu nytkin, kun releet väärin kytkin, riimit-

ko Ilkan encore. Oli ilo olla mukana, kiitteli asiakaspääl-

dä perinteen, tuumi Tapio Sarin (vasemmalla) vierellään Lars Tuuna, Matias Heikola, Aleksi Sarin, Samuel Karhu ja

teli Hovimuusikko Ilkka sähköliittolaisille omistetus-

likkö Marja-Liisa Sillanpää henkivakuutusyhtiö Kalevasta,

Marko Vilppala.

sa laulussaan, jossa hän kertoi kovasti haluavansa olla

joka on Sähköliiton yhteistyökumppani.

sähkömies, vaikka taidot eivät riitä. Ilkka taputettiin
toistamiseen lavalle. Sähkömies-kappaletta ehdotettiin
laulettavaksi liiton hallituksen kokouksen alkajaisiksikin.

(EN OO) SÄHKÖMIES
sanat: Hovimuusikko Ilkka
sävel: Rekkamies
Mä en oo sähkömies,
en todellakaan.
En osaa kytkentöjä,
mä kärsin siitä.
Vaimokin sanoo: sä et oo sähkömies,
kun makuuhuoneessakaan meidän jännite ei riitä.
En oo sähkömies,
Vakuutusyhtiö Turvan infopisteellä kävi kuhina, kun

Jyväskylän osastosta oli risteilylle lähtenyt tämä neljän miehen eläkeläisporukka: Erkki Poikolainen, Hannu Kauppinen,

vaikka haluaisin.

risteilyvieraat kävivät noutamassa saamiaan arvon-

Eero Putkonen ja Pekka Montonen. – Hovimuusikko Ilkka oli onnistunut valinta Sähköliiton tilaisuuden esiintyjäksi. Kaiken

Hyvän liksan ja liiton tuen saisin.

tavoittoja.

kruunasi iki-ihana Eini ja valloittava Divet Show. Toivomme enemmän eläkeläisiä mukaan osastojen toimintaan ja sitä

En oo sähkömies.

kautta risteilyllekin. Vuoden päästä nähdään taas! Erkki Poikolainen lupasi.

Taidan olla vähän mäntti,
kun mun etuja ei aja Sauli Väntti.
Palkasta on stressi,
puuttuu liiton tessi.
Valot vilkkuu nytkin,
kun releet väärin kytkin.
Kun katkaisijaa painaa,
oon kohta varmaan vainaa.
Hei sähkömies, amatöörinä oon vaan tiellä.
En oo sähkömies,
en ole insinööri.
Vieraita on joka nippeli ja rööri.
Tukes ei mua hyväksy.
Sitä öisin pohdin,
mikä helvetti on suojajohdin.

Varapuheenjohtaja Hannu Luukkonen kertasi risteilyvä-

– Täällä tapaa tuttuja, joita välimatkan takia ei ole nähnyt pitkään aikaan. Usein sanotaan, että asentajat ovat vieraan-

elle liiton viimeisimpiä kuulumisia, muun muassa 20

tuneet ”liitosta”. Tästäkin syystä valtakunnalliset tapahtumat ovat kullanarvoisia! Jos tuntuu, ettei liitto ole syystä tai toi-

tutkintapyyntöä, jotka jätettiin poliisille liiton toteutta-

sesta jokapäiväisessä elämässä läsnä, laivareissu on loistava tilaisuus verkostoitua muiden jäsenten ja liiton toimitsijoi-

man hätätyöselvityksen perusteella. Liiton energia-, ict-

den kanssa, kehui Henri Lindeman (vasemmalla). Seurueessa mukana Timo Laine, Pasi Metsola ja Jari Raivio.

ja verkostoalalle julistaman ylityökiellon aikana yritykset
teettivät yli 2 400 tuntia säännöllisen työajan ulkopuolista työtä!

Palkasta on stressi….
En oo sähkömies
johtoja asentava.
Tämä tosiasia on masentava.
Mulle varmasti selviää
tämän risteilyn myötä:
te äijät teette tosimiesten työtä.
Palkasta on stressi…

Katso lisää kuvia riste
ilyltä
ja video Hovimuusikk
o Ilkan
Sähkömies-esitykses
tä
Sähköliiton Facebook
-sivulta:
www.facebook.com/S
ahkoliitto
Laivan klubitila täyttyi sopivasti, kun yli 300 sähköliittolaista kokoontui tervetuliaistilaisuuden ohjelmaa
seuraamaan.
VA S A M A 5 / 2 0 1 9

13

EN
KUUKAUD
A
V
KU

Paras matkailukausi Euroopassa on aluillaan ja kuuluisien nähtävyyksien ää-

jäljiltä murheellisena saneeraustyömaana. Tämä Emma Pernun 13.4. ottama

vaikka kirkko olikin suuri, Pernun perhe luonnehti retkikohdettaan, joka aiotaan

relle jonotetaan sankoin joukoin. Pariisin suosituin turistikohde, vuosina 1163-

kuva välittää maailmanperintökohteen ainutlaatuisen tunnelman ennen paloa.

saneerata entiseen loistoonsa lähivuosina mittavien yksityisten, miljardiluokan

1345 rakennettu ylväs Notre-Damen kirkko on kuitenkin 15.4. syttyneen tulipalon

– Mieleenpainuvinta olivat ne ruusuikkunat, sekä jonkinlainen kodikkuus

avustusten turvin.

—
Uudistettu AP10-jakorasia pinta-asennukseen
Tukeva rakenne korkeammalla IP-luokalla
Suomessa suunniteltu ja valmistettu tilava AP10-jakorasia on nyt entistä kestävämpi. Kotelointiluokka on
nyt IP65 ja se on hyväksytty -25°C asennuslämpötilalle. Rasia sisältää 14 (Ø19 mm) kalvopäällysteistä
kaapeliläpivientiä, kolme jokaisella sivulla ja kaksi pohjassa. Kansi tulee esiasennettuna tehtaalta ja se
voidaan irrottaa käsin ilman työkaluja. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).
Värivaihtoehtoina valkoinen ja vaalean harmaa. abb.fi/asennustuotteet
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Sähköliitto ja muut sähköalan järjestöt:

ALAN OPETUKSEN RAHOITUS SAATAVA
AMMATIN VAATIMUSTEN TASOLLE
S
ähköliitto, Sähköturvallisuuden Edistämis-

tillisen koulutuksen erityistarpeet huomioivaa

keskus STEK ry, Sähkötekniset työnanta-

lisärahoitusta. Järjestöjen konkreettinen eh-

jat STTA ry sekä Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto

dotus on, että sähköalan opetuksen rahoitus

STUL ry ovat ilmaisseet yhteisen huolensa säh-

nostetaan ammattialojen keskinäisessä ryh-

köalan koulutuksen resursseista. Järjestöt vaa-

mittelyssä kustannusryhmästä 2 kustannus-

tivat, että koulutuksen rahoitus on saatava vas-

ryhmään 3, jossa esimerkiksi Media-alan sekä

taamaan ammatin vaatimuksia. Järjestöt ovat

Tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinto-

lähettäneet vetoomuksensa hallitusneuvottelui-

jen ja mm. Sirkusalan perustutkinnon ope-

hin osallistuvien puolueiden eduskuntaryhmil-

tus jo ovat.

le ja puoluetoimistoihin. Tiedote on toimitettu
myös tiedotusvälineille.
Näin neljä järjestöä evästää hallitusneuvot-

– Sillä voisi lisätä lähiopetustuntien määrää, turvata sähköalan opetukseen riittävän
laadun ja valmistuvien asentajien osaamisen

telijoita:

myös tulevaisuuden yhteiskunnassa, joka pe-

Esitys toisen asteen koulutuksen maksuttomuu-

rustuu entistä enemmän sähköön ja sen toi-

desta opiskelijoille on saanut paljon julkisuut-

mitusvarmuuteen. Sähköalan ammattilaisten

ta. Aiheesta käytävässä keskustelussa on syy-

tulee jatkossakin olla huippuosaajia, perus-

tä muistaa, että koulutuksen laadun ylläpitä-

telee Sähköliiton vastaava järjestöasiantunti-

minen edellyttää riittävää rahoitusta opetuksen

ja Reijo Salmi.

tuottamiseen. Sähköalan ammatillisen koulu-

Sähköalan opetuksen rahoitus alkoi laaha-

tuksen rahoituksessa tulee ottaa huomioon alan

ta, kun ammatillisen koulutuksen rahoituk-

erityispiirteet.

sen määräytymisperusteet muuttuivat vuon-

Sähköisen talotekniikan älykkäille, energiatehokkuutta edistäville ratkaisuille on ilmaston

na 2017.
– Nykymallin mukainen rahoitus pohjautuu

lämpenemisen hidastamisessa ladattu paljon

aikaisempaa enemmän siihen, että asentajia

odotuksia pyrittäessä kohti hiilivapaata yhteis-

valmistuu oppilaitoksista tiuhaan tahtiin. No-

kuntaa. Odotukset voi lunastaa vain, jos alalle

peasti kehittyvällä sähköalalla on kuitenkin

on tarjolla osaavaa työvoimaa.

opetettavaa ja opittavaa niin paljon, että kol-

Äskettäinen toisen asteen koulutusuudistus

mekin lukuvuotta on siihen varsin lyhyt aika.

sekä jo sitä aikaisemmin tehty rahoituslain uu-

Tutkintojen mahdollisimman nopea ”tehtai-

distus ovat vieneet erityisesti sähköalan opetus-

lu” ei johda kenenkään kannalta optimaali-

Niilo Ojalan moottoripyörän matkamittariin kertyy kesän lomareissuilla tuhansia kilometrejä, mutta myös Sähköliiton

ta ahtaalle: lähiopetuksen resurssien ja tunti-

seen lopputulokseen, sanoo STUL ry:n toisen

edustajiston puheenjohtajuus kuljettaa kuukausittain miestä Raahen ja Tampereen väliä.

määrien vähentymisestä on jo nähty seuraavan

asteen oppilaitosryhmän sihteeri, tekninen

puutteita niin teoriaosaamisessa kuin kädentai-

asiantuntija Henrik Rousku.

Niilon 60 vuotta mittarissa

K

uka olet?
– Olen Niilo Ojala, syntynyt
30.6.1959 Saloisissa. Kolmen
lapsen isä, siviilisäädyltäni eronnut ja
nykyisin parisuhteessa Mirjan kanssa, jonka kanssa yhteistä taivalta jo 12
vuotta.
– Työpaikka on Raahen SSAB:n terästehtaan sähkökorjaamolla. Kävin nuorena Raahen ammattikoulun sähköasentajalinjan ja sitten pyrin ja pääsin
Rautaruukin konepajakouluun vuonna
1976. Sillä tiellä ollaan edelleen.
Mistä tulet?
– Olen muuttanut Saloisista Pattijoelle vuonna 1960. Kolme vuotta kävin asumassa välillä Raahen puolella ja
muutin takaisin Pattijoelle. Entiset Saloisten ja Pattijoen kunnat kuuluvat nykyisin Raahen kaupunkiin.
Mistä sinut tunnetaan?
– Paikkakunnalla varmaankin minut
tunnetaan luottamustehtävien kautta. Olen ollut kunnallisissa luottamustehtävissä vuodesta 1993 alkaen, ensin
Pattijoen kunnassa ja vuodesta 2003 alkaen Raahen kaupungissa, kun kunnat
yhdistyivät uudeksi kaupungiksi.
– Työpaikalla olen hoitanut luottamusmiespestiä, ensin osaston luottamusmiehenä, sittemmin sähköpääluottamusmiehenä ja nykyisin olen sähköliittolaisten yhdyshenkilö.
–Sähköliitossa olen nykyään edustajiston puheenjohtaja, jäsenenä teollisuuden ja erityisalojen johtokunnassa
sekä teknologiateollisuuden tes-neuvottelukunnassa. Olin aikoinaan mu-

kana myös liittokokouksissa ja piirikokouksissa.
Mistä saat virtaa?
–Viikonloppuisin yritän nukkua pitkään aamuisin, jotta virtaa riittäisi viikolla työssä ja iltaisin luottamustehtävissä.
Mikä tekee sinut iloiseksi/onnelliseksi?
– Lapset, parisuhde ja läheiset. Onnellinen täytyy olla siitä, että terveys on
säilynyt hyvänä.
Mikä ottaa päähän?
– Varsinaisesti hyvin harvoin on tilanne, että jokin yksittäinen asia ottaisi
päähän. Tällä hetkellä voisi todeta, että
Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton toiminta teollisuuden sähköasentajia kohtaan työehtosopimuksen osalta
hiukkasen kivistää takaraivossa. Mutta uskon, että tässäkin asiassa voidaan
vielä saavuttaa järkevä lopputulema.
Miten juhlit merkkipäivääsi?
– Ei ole mitään isoja juhlia tiedossa.
Läheisille ja ystäville voin keittää kahvit ja konjakit tarjota.
Mitä on suunnitelmissa juhlan jälkeen?
– Arki jatkuu normaalisti. Tarkoitus
on pitää kuuden viikon kesäloma. Horisontissa häämöttää aika, jolloin saa
aamulla nousta kahvinkeittoon omaan
tahtiin. Aion jäädä eläkkeelle puolentoista vuoden päästä. Silloin olisi takana 44,5 vuotta työhistoriaa saman työnantajan palkkalistoilla. Tavoitteissa on,
että jatkossa jäisi enemmän aikaa itselle ja myös läheisille. 

doissakin, mikä puolestaan vaikeuttaa työssäoppimisjaksojen tehokasta toteutusta.
Koulutusuudistuksessa keskeinen muutos oli

Koska sähköala on hyvin pienyritysvaltaista,
resurssit tarjota yksilöllistä opetusta ja tukea
työssäoppimisessa ovat usein rajalliset.

työssäoppimisen osuuden lisääminen ja opetus-

– Sähkö on osaamattomissa käsissä vaaral-

vastuun siirtäminen aikaisempaa enemmän op-

lista. Siksi sähköala on monia muita aloja tiu-

pilaitoksilta yrityksiin. Malli on sinänsä sähkö-

kemmin säädeltyä. Sähkö- ja sähkötyöturvalli-

alan järjestöjenkin mielestä kannatettava. Op-

suus voivat heikentyä, kun rahanpuute pakot-

pilaitosten lähiopetuksella on kuitenkin voitava

taa tinkimään lähiopetuksesta. Ammatillisen

varmistaa se, että opiskelija hallitsee perustyöt

koulutuksen reformin tultua voimaan opiskeli-

ja -työkalut sekä sähkötyö- ja sähköturvallisuut-

joiden oletetaan yhä enemmän oppivan tarvit-

ta koskevat määrykset, jotta yrityksissä voidaan

tavia taitoja työssäoppimisjaksoilla työpaikoil-

työssäoppimispaikkoja tarjota.

la. Mitä paremmalla osaamisella opiskelijoita

Sähköalojen ammattiliitto ry, Sähköturvalli-

saadaan työssäoppimisjaksoille, sitä monipuo-

suuden Edistämiskeskus STEK ry, Sähkötekni-

lisempia töitä heille voidaan tarjota ja toteut-

set työnantajat STTA ry ja Sähkö- ja teleurakoit-

taa näitä opetusjaksoja tehokkaasti, toteaa

sijaliitto STUL ry esittävätkin sähköalan amma-

STEK ry:n toimitusjohtaja Timo Kekkonen.

LEVIN TULIPALO AIHEUTUI
ASENNUSVIRHEESTÄ
O
nnettomuustutkintakeskus on tiedottanut,

kötyöt ovat luvanvaraista työtä, joka kuuluu am-

että 12. huhtikuuta Kittilän Levillä vuok-

mattilaisille. Sähkö on tilastollisesti merkittä-

ramökissä syttynyt tuhoisa tulipalo syttyi lattia-

vä rakennuspalojen syy, ja alan toimijoilla ja vas-

lämmityksestä.

tuuhenkilöillä on vastuu myös paloturvallisuu-

– Palo syttyi lautalattian alla olleesta sähkö-

desta.

toimisesta lattialämmityksestä. Lämmityskaa-

Uutisissa on kerrottu, että mökin sähköjärjes-

pelin asennuksessa oli tehty virheitä. Kaapeli

telmässä oli vuosien varrella ollut häiriöitä. Jark-

oli taivutettu liian tiukalle mutkalle ja kiinnitet-

ko Korhola kummeksuu, että mökkiä on kuiten-

ty kaapelin eristeitä vaurioittavalla tavalla. Näi-

kin vuokrattu, vaikka häiriöitä ei ole pystytty kor-

den vaurioiden johdosta kaapeli vikaantui ja sy-

jaamaan luotettavasti.

tytti sen läheisyydessä olleen puun, toteaa tutkinnanjohtaja Kai Valonen.
Tulipalossa kuoli kolme lasta, jotka olivat
nukkumassa mökin yläkerrassa.
Sähköliiton työympäristöasiantuntija Jarkko
Korhola pitää tapausta järkyttävänä.

– Kiinteistön sähköverkon mittauksilla on suuri rooli rakennuksen käyttöönottovaiheessa, mutta myös vian selvittämisessä. Sähköjärjestelmän
vikaantuminen tulisi ottaa hyvin vakavasti ja selvittää välittömästi, jotta palovaara voidaan korjata vastaavissa tilanteissa.

– Tämä osoittaa, kuinka tärkeää rakennus-

Korhola vastaa Sähköliitossa työturvallisuus-

aikainen valvonta ja riittävä ammattitaito ovat.

asioista ja kuuluu muun muassa Työturvallisuus-

Sähköön ja sähkötöihin liittyy aina riski. Säh-

keskuksen sähköalojen työalatoimikuntaan. 
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JÄSENPALVELUT

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

Kaarniemessä viihtyvät niin lapset
kuin aikuisetkin. Myös Kotkan mainiot
vapaa-ajanviettopaikat ovat lähellä.

LOISTAVIA LOMAPAIKKOJA
KUVAT: RIITTA KALLIO

S

ähköliiton jäsenenä pääset lomailemaan monella tapaa

edullisesti. Viihdy päivä, pari tai
kokonainen viikko liiton omassa
lomapaikassa Kotkan Kaarniemes-

sä tai vuokraa Sähköliiton omistamia tasokkaita viikko-osakkeita,
joita kesäaikaan on tarjolla Tahkolla, Tampereella, Vierumäellä ja Virossa lähellä Pärnua.
Linkit lomapaikkojen varausjärjestelmään löydät liiton kotisivuilta www.sahkoliitto.fi, Kaarniemija Loma- ja viikko-osakkeet -otsikoiden alta.
Nopein saa varattua kohteen itselleen maksamalla varauksen

Kaarniemen tasokkaat majoitustilat

Näin upea hiekkaranta odottaa Villa Andropoffin vieraita Pärnun kupeessa, Valgerannan kylässä, osoitteessa 88326 Audru vald, Pärnumaa,

ovat entistä ehompia.

Estonia. Rivitalojen lomaosakkeiden ohella majoitustilaa löytyy myös päärakennuksesta, entisestä Neuvostoliiton presidentin linnamaisesta
edustushuvilasta.

verkkopankissa tai luottokorttimaksuna heti varaamisen yhteydessä.
Hyväksytyn maksusuorituksen jälkeen varaus tulee voimaan ja varaaja saa sähköpostiinsa tai puhe-

tä myös aluevalvoja Tapio Haik-

neljästä kuuteen. Lisäksi Kaarnie-

paikkoja on runsaasti. Asuntovau-

ta meren rannan rivitaloissa. Kai-

limeensa vahvistuksen. Jos mak-

kaan puh. 0440 557 841. Paikka

messä on kaksi korkealuokkaises-

nuille ja -autoille voi varata kausi-

kissa majoitusmuodoissa varustee-

sutapahtuma epäonnistuu, varaus

löytyy osoitteesta Selkätie 347,

ti varusteltua saunallista hirsimök-

paikan neljäksi tai kuudeksi kuu-

na ovat lakanat ja kylpypyyhkeet,

ei ole voimassa.

Kotka.

kiä, joissa on yhteensä 12 vuode-

kaudeksi tai jopa vuodeksi. Ran-

minikeittiössä liesi, kahvinkeitin,

Varatun loman voi peruuttaa

paikkaa. Kahteen asuntoon saa

nassa on vaunupaikkoja, joihin

mikro, jääkaappi, perusruuanlait-

vain lääkärintodistuksella. Silloin

MEREN RANTAAN MAHTUU VIELÄ

tuoda myös lemmikkieläimiä.

pääsee ilman varausta, jos tilaa

tovälineistö sekä astiat. Lemmik-

maksu palautetaan.

Kaarniemi, luonnonkaunis loma-

Juhla- ja kokoustarkoituk-

on. Myös telttailijoille on tilaa. Ka-

kejä ei sallita majoitukseen. Valge-

Jos sinulla ei ole mahdollisuutta

ja leiripaikka Kotkassa meren ran-

siin Kaarniemessä on varattavis-

ravaanareita ja telttailijoita palve-

ranna seikluspark -seikkailupuis-

tehdä varausta nettisivujen kaut-

nalla on liiton jäsenten ympärivuo-

sa myös kokoustila, johon mahtuu

levat siistit yhteiskeittiö-, peseyty-

to ja White Beach Golf -golfkent-

ta tai sinulla ei ole verkkopank-

tisessa käytössä. Sen majoitusra-

jopa 30 henkeä. Rannassa lomai-

mis- ja saniteettitilat.

tä sijaitsevat aivan vieressä. Loma-

kitunnuksia, ole yhteydessä toi-

kennusten neljässä perhehuoneis-

lijoiden käytössä on sekä sähkö-

mistotyöntekijä Teija Niemenmaa-

toissa on täysin varustellut keittiöt

että puulämmitteinen sauna.

han puh. 050 371 8961. Kaarnie-

ja asianmukaiset peseytymistilat.

men varauksissa voit ottaa yhteyt-

Vuodepaikkoja huoneistoissa on
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Sähkö- ja tv-antenniliittymin varustettuja asuntovaunu- ja -auto-

Virossa Pärnun lähellä sähköliittolaisilla on käytössä Villa Andropoffin seitsemän hyvin varusteltua 2–6 hengen lomaosaket-

osakkeisiin sisältyy myös pelioikeus golfkentälle.
Varaustilanteen voit tarkistaa liiton kotisivuilta. 

TYÖTTÖMYYSKASSA

Puhelinpäivystys maanantaina ja keskiviikkona klo 9.00–15.00, perjantaina klo 9.00–12.00, puh. 03 252 0300.
Asiakaspalvelu avoinna ma klo 9–15, muina arkipäivinä ajanvarauksella.
Hakemusten postitusosoite: Sähköalojen työttömyyskassa, PL 774, 33101 TAMPERE
Lisätietoa: www.sahkoliitto.fi/tyottomyyskassa ja ttkassa@sahkoliitto.fi

Väliraportti aktiivimallin vaikutuksista:

Varsinkin vanhimpien
etuutta pienennettiin
T

yöttömien aktiivisuuden muutos-

keen. Selvityksen mukaan on kuiten-

ta aktiivimallin käyttöönoton jäl-

kin vaikea erottaa, missä määrin kyse

keen arvioivan selvityksen mukaan

on suhdannetilanteen ja missä mää-

työttömyysturvaa pienennettiin yli

rin aktiivimallin vaikutuksesta.

kolmannekselta vuoden 2018 alussa

TE-toimistojen asiantuntijat eivät

työttömyysetuuksia saaneista. Erityi-

pidä aktiivimallia nykyisessä muo-

sesti vanhimpien työttömien ja työt-

dossaan tarkoituksenmukaisena ta-

tömyyspäivärahaa lisäpäiviltä saavi-

pana edistää työllisyyttä. Tämä

en etuus pieneni. Tämä käy ilmi työ-

selviää heille tehdystä kyselys-

ja elinkeinoministeriön tilaaman sel-

tä, joka on osa selvitystä. Asi-

vityksen väliraportista.

atuntijoiden mukaan työttö-

Selvitystä tekevät Valtion talou-

millä on erilaiset edellytyk-

dellinen tutkimuskeskus ja Turun yli-

set ja mahdollisuudet täyttää ak-

opisto, ja loppuraportin on määrä

tiiviehto.

valmistua lokakuun lopussa.
Aktiivimallin voimaantulon jälkeen

Työttömyyskassojen johtajat ovat
aiemmin Lännen Median julkaise-

osallistuminen työllistymistä edis-

massa kyselyssä olleet aktiivimallin

täviin, erityisesti lyhyisiin, juuri ak-

lopettamisen kannalla.

tiivimallin ehdot täyttäviin palvelui-

Työ- ja elinkeinoministeriön tilaa-

hin kasvoi. Selvityksen mukaan TE-

massa tutkimuksessa selvitettiin re-

toimistot näyttävät reagoineen kas-

kisteritietojen avulla aktiivisuuseh-

vaneeseen palvelujen kysyntään kas-

don täyttymistä eri työttömien ryh-

vattamalla lyhyiden koulutusjakso-

missä ja aktivoitumisen muutoksia

jen tarjontaa.

aktiivimallin käyttöönoton jälkeen.

Pienimuotoista työtä?
Ilmoita palkkapäivä
T

muksessa kuten ennenkin, vaikka

kien osa-aika- ja keikkatyön osal-

palkka tehdystä työstä maksettaisiin

Lisäksi arvioitiin aktiivimallin vaiku-

ta. Jos olet tehnyt tällaista ns. pieni-

vasta seuraavan kuukauden puolella.

TE-TOIMISTOT JA KASSAN-

tuksia TE-toimiston palveluihin ja

muotoista työtä, ilmoita hakemusta

Muutos on tullut voimaan niin,

JOHTAJAT SAMOILLA LINJOILLA

TE-toimistossa tehtävään työhön niin

täyttäessäsi, osuuko palkanmaksu-

että ennen huhtikuun 1. päivää teh-

Sekä työttömyyden aikainen työs-

TE-toimistojen asiantuntijoille ja esi-

päivä hakemuksesi ajalle. Liitä hake-

ty työ huomioidaan työn ansainta-

kentely että ansiosidonnaiselta työt-

miehille lähetetyllä kyselyllä kuin

mukseen silloin palkkalaskelmat kai-

ajankohdan mukaan ja sen jälkeen

tömyysturvalta poistuminen yleis-

neljän toimiston esimiesten ja asian-

kista hakujakson aikana maksetuis-

tehty työ silloin, kun työstä makse-

tyivät aktiivimallin käyttöönoton jäl-

tuntijoiden haastatteluillakin. 

ta työtuloista.

taan palkka. 

yöttömyysturvan käsittely on
muuttunut huhtikuun alusta lu-

Työtunnit tulee ilmoittaa hake-

LOMAUTETTU
HUOM!
MUISTA ILMOITTAA
HAKEMUKSESSASI
VUOSILOMASI
AJANKOHTA!
LIITÄ VIELÄ MUKAAN
VUOSILOMAN
PALKKAA KOSKEVA
PALKKATODISTUS
TAI -LASKELMA.

JAMME:
SEURAA SIVU

KASSAN TILIT NÄHTÄVILLÄ

Tiedotamme sähköisen asioinnin muutoksesta

Sähköalojen työttömyyskassan toimintakertomus, tilinpäätös ja tilin-

Vasama-lehden jäädessä kesä-

tarkastajien kertomus lausuntoineen vuodelta 2018 ovat kassan sään-

tauolle tiedotamme Sähköalojen

töjen 23 pykälän 3 momentin edellyttämällä tavalla nähtävinä kassan

työttömyyskassan sähköisen asioin-

toimistossa osoitteessa Aleksanterinkatu 15, Tampere.

nin muutoksista osoitteessa

me, kassan sähköinen asiointi siir-

www.sahkoliitto.fi/tyottomyyskassa

tyy vahvan tunnistautumisen taakse.

ja Sähköliiton nettisivujen Jäsenuu-

Muutoksen jälkeen palveluun kirjau-

käyttöön tietoturvan parantamisen

tiset-osiossa.

dutaan pankkitunnuksilla, varmen-

takia.

Asiakirjoihin voi tutustua viikolla 24 eli 10.–14.6.2019 kello 9–15.

Aikataulusta ilmoitetaan, kun
muutokset saadaan tuotantoon.
Kuten viime Vasamassa kerroim-

nekortilla tai mobiilivarmenteella.
Tunnukset, joita olet käyttänyt
asiointipalvelussa, eivät toimi enää
muutoksen jälkeen.
Vahva tunnistautuminen otetaan

Jos joudut työttömäksi tai lomautetuksi
Ilmoittaudu TE-toimistoon työnhaki-

teet myös postitse osoitteeseen Säh-

hintään työttömyyttä edeltä-

Mikäli sinulla on sivutoimista yritys-

taan vähintään 25 prosenttiin ansio-

jaksi täyttämällä sähköinen ilmoit-

köalojen työttömyyskassa, PL 774,

neeltä 26 työssäoloviikolta.

toimintaa, liitä mukaan:

päivärahaa maksettaessa.

tautumislomake osoitteessa www.te-

33101 Tampere.

Todistuksessa pitää näkyä ennakonpidätyksen alainen tulo

palvelut.fi viimeistään ensimmäise-

X

Jäljennös viimeksi vahvistetusta verotuksestasi.

Voit halutessasi tilata verottajalta muutosverokortin etuutta varten.

nä työttömyyspäivänäsi. Oikeutesi

TARKASTA HAKEMUKSESI

sekä siihen sisältyvä lomaraha

työttömyysetuuksiin alkaa aikaisin-

JA SEN LIITTEET

ja -korvaus.

Mikäli olet ollut ennen työttömyyttä

tehdään silloin verokortin mukaises-

taan ilmoittautumispäivästä lukien.

Jotta hakemusten käsittely olisi

Jäljennös irtisanomis- tai lo-

armeijassa tai opiskelemassa:

ti ilman prosentin korottamista.

mahdollisimman nopeaa, täytä haNÄIN HAET

kemuksesi huolellisesti ja muista

ANSIOPÄIVÄRAHAA

tarkistaa se ja liitteet.

Lähetä hakemus ja liitteet työttö-

X
X

mautusilmoituksesta.

Ansiopäivärahan ennakonpidätys

X

Opiskelutodistus tai
todistus armeijasta.

Jäljennös työsopimuksesta.

tarvita enää hakemuksesi liitteeksi.
VEROTUS

myyskassan sähköisessä asiointi-

LIITÄ HAKEMUKSEESI

Mikäli saat eläkettä,

Työttömyyskassa saa verotiedot suo-

palvelussa. Löydät sen osoittees-

SEURAAVAT DOKUMENTIT:

liitä mukaan myös:

raan verottajalta aina vuoden alus-

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

X

Palkanlaskijan tai työnantajan tekemä palkkatodistus vä-

X

Jos verottaja lähettää sähköisen
muutosverokortin kassaan, sitä ei

Jäljennös

sa. Palkkaa varten annetun verokor-

eläkepäätöksestä.

tin ennakonpidätysprosenttia korote-
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KURSSIT
TYÖEHTOSOPIMUSKOULUTUSTA
ENERGIA- ICT JA VERKOSTOALALLE
7.9.–8.9.2019, Sokos Hotel Ilves, Tampere
Sähköliitto järjestää energia-, ICT- ja verkostoalan koulutustilaisuuden.
Tilaisuudessa käsitellään alan työehtosopimusta (Sähköalan TES).

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

Tilaisuudessa perehdytään

nä urakkalaskentakurssi.

• alan työehtosopimukseen
• paikallisen sopimiseen

TYÖEHTOSOPIMUS TUTUKSI -KURSSI
20.–21.9.2019 Sokos Hotel Alexandra, Jyväskylä

• muihin ajankohtaisiin asioihin

Hakuaika päättyy 6.9.2019

Kouluttajina toimivat liiton asiantuntijat. Tervetuloa keskustelemaan ja kyselemään sopi-

URAKKAMÄÄRÄYKSET-KURSSI
12.–13.10.2019 Sokos Hotel Alexandra, Jyväskylä

• palkkausjärjestelmän periaatteisiin

musalasi muutoksista ja ajankohtaisuuksista!
Ilmoittaudu mukaan viimeistään 23.8. 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.

Hakuaika päättyy 27.9.2019

URAKKALASKENTA-KURSSI
2.–3.11.2019 Sokos Hotel Alexandra, Jyväskylä
Hakuaika päättyy 18.10.2019
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.

LUOTTAMUSMIESTEN JATKOKURSSI
1. osa 23.–27.9.2019 2. osa 28.10.–1.11.2019
Kiljavan opisto, Nurmijärvi
KURSSIN KOHDERYHMÄ
Luottamusmiesten perus- tai vastaavan kurssin käyneet tai muutoin perustiedot luottamusmiestoiminnasta hankkineet luottamusmiehet, varaluottamusmiehet, ammattiosastojen puheenjohtajat tai työpaikka- ja/tai ammattiyhdistystoiminnasta kiinnostuneet.
KURSSIN TAVOITE
Laajentaa ja syventää luottamusmiehen toimintaa sekä työelämää ja sen pelisääntöjä koskevia taitoja. Antaa valmiuksia kehittää työyhteisöä, ammattiyhdistysliikettä ja yhteiskuntaa
sekä luottamusmiehen asemaa näissä ympäristöissä.
AVAINSISÄLTÖJÄ OVAT
• kokemukset luottamusmiestoiminnasta
• toiminnasta oppiminen
• työsopimuslain keskeiset pykälät
• yhteistoimintalain keskeiset pykälät

LUOTTAMUSMIESTEN PERUSKURSSI
23.–27.9.2019 Kiljavan opisto, Nurmijärvi
KURSSIN KOHDERYHMÄ
Kurssi on tarkoitettu uusille luottamusmiehille, varaluottamusmiehille, teollisuuden yhteyshenkilöille sekä ammattiosastojen puheenjohtajille. Kurssi soveltuu peruskoulutukseksi
myös kaikille, joita kiinnostaa työnantajien ja työntekijöiden yhteistoiminnan parantaminen
työntekijöitten oikeuksia kehittämällä.
KURSSIN TAVOITE
on aloittaa luottamusmiehen perustaitojen ja -tietojen oppiminen. Tavoitteena on myös,
että tehtäväkokonaisuuden ymmärtäminen ja oikeuksien tiedostaminen auttavat selviytymistä työpaikalla.

• työehtosopimuksen säädökset

AVAINSISÄLTÖJÄ OVAT

• luottamusmiehen vaikuttaminen ja viestintä

• luottamusmiehen perustehtävät ja verkostot

• välitehtävä omalla työpaikalla

• luottamusmieheksi kehittyminen

• luottamusmies neuvottelijana

• luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet

• luottamusmiehen työsuojeluyhteistoiminta

• työoikeuden perusteet

• luottamusmiehen rooli kehittäjänä

• neuvottelutoiminnan perusteet

• luottamusmiehen arvostus ja merkitys

• yhteistoimintamenettely

• omien taitojen arviointi ja jatko-opinnot

• luottamusmiehen ja jäsenistön luottamus

Työnantaja maksaa palkan/ansionmenetyskorvauksen (työehtosopimuksen mukaan) kurssin

• ammattiyhdistysliikkeen toiminta ja tulevaisuus

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

Työnantaja maksaa palkan/ansionmenetyskorvauksen (työehtosopimuksen mukaan) kurssin

maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus, opetus ja jaettava materiaali sekä matkaku-

ajalta sekä ateriakorvauksen opistolle, tai liitto maksaa kurssilaiselle opintostipendin.

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

Liitto maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus (2 hh), opetus ja jaettava materiaali

tettäessä vain auton kuljettajalle 0,23 €/km.
Tarvittaessa voit majoittua jo sunnuntaista alkaen, siitä sinun tulee ilmoittaa etukäteen Kiljavan opistolle. Sähköliitto maksaa majoituksesi.

sekä matkakulut, vain 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.

Kurssihakemuslomake löytyy Sähköliiton kotisivuilta, kohdasta ”lomakkeet”.
Lähetä hakemuslomake osoitteella: Sähköliitto, PL 747, 33101 Tampere
tai tarja.toppari@sahkoliitto.fi.
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JÄRJESTÄVÄ AMMATTIOSASTO
Nämä kurssit on suunnattu erityisesti kaikille ammattiosastojen toimihenkilöille sekä muille
asiasta kiinnostuneille. Kurssilla tutustutaan tarkemmin järjestämistyöhön osastojen näkökulmasta sekä opetellaan yhdessä uuden jäsenrekisterijärjestelmän käyttöä.
21.–22.9.2019 SOKOS HOTEL ILVES, TAMPERE
hakuaika päättyy 6.9.2019
28.–29.9.2019 SCANDIC JULIA, TURKU
hakuaika päättyy 13.9.2019
12.–13.10.2019 SOKOS HOTEL ARINA, OULU
– Amiksessa oppii aina konkreettisia taitoja, ja se on antanut myös mahdollisuuden yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen,

hakuaika päättyy 27.9.2019
2.–3.11.2019 SCANDIC HELSINKI AVIACONGRESS, VANTAA
hakuaika päättyy 18.10.2019

perustelee 1. varapuheenjohtaja Jutta Vihonen (edessä toinen vas.), miksi kannattaa hakeutua amikseen. SAKKI ry piti hallituksen kokouksensa Sähköliiton tiloissa huhtikuun lopulla. Puheenjohtaja Elias Tenkanen (edessä oik.), 2. varapuheenjohtaja Adéle Nurmela (keskirivi vas.) ja pääsihteeri Hanna Huumonen (keskirivi oik.) ovat samaa mieltä Jutan kanssa.

Ilmoittaudu mukaan kursseille hakuaikoja 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.

KILJAVAN OPISTON
KURSSIT SYKSYLLÄ 2019
Sähköliitto on varannut paikkoja seuraavilta syksyn yleisiltä kursseilta:
• Työoikeuden täydennyskurssi 2.–6.9.2019
• Paikallinen sopiminen 4.–6.9.2019
• Puheenjohtaja- ja sihteerikurssi 23.–27.9.2019
• Työoikeuden peruskurssi 28.10.–1.11.2019

AMIS JA AMISLAISET
TARVITSEVAT SATSAUKSIA
Odotettu, tarvittu, toivottu. SAKKI ry:n puheenjohtajisto käyttää parjatusta amisreformista positiivisia laatusanoja. Uudistus ei itsessään ollutkaan ongelma, vaan samaan aikaan ammatilliseen koulutukseen tehdyt yli 200 miljoonan euron leikkaukset.
Miten ammattiin opiskelevien liitto kehittäisi ammatillista koulutusta?


TEKSTI JA KUVA: MINNA JÄRVENPÄÄ

T

ehkää pienemmillä resursseilla sama kuin

rassaa tunne, että vastuu opetuksesta on siir-

ennen ja toteuttakaa samalla uudistus

tynyt heille.

alusta loppuun. Tässä virkkeeseen tiivistetty-

vat työpaikkaohjaajia yrityksiin. Kommunikaa-

vat amisreformin ja koulutusleikkausten myötä.

tiota oppilaitoksen ja työpaikan välillä pitää li-

Aika mahdoton tehtävä.

sätä, että päästään haluttuihin tuloksiin, sanoo

– Reformi yksilöllisine opintopolkuineen oli

• Paikallinen sopiminen, Tampere 11.–13.11.2019

– Oppilaitoksia tulee tukea, kun ne koulutta-

nä tilanne, johon ammattioppilaitokset joutui-

1. varapuheenjohtaja Jutta Vihonen.

sinänsä odotettu asia. Sen mahdollisuudet kui-

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

tenkin muuttuivat leikkausten takia uhiksi ja

MAKSUTON TOINEN ASTE

suus osallistua myös muille opiston kurssikalenteriin merkityille yleisille kursseille.

vahvuudet heikkouksiksi. Oppilaitokset joutui-

TASAVERTAISTAMISEN VÄLINEEKSI

vat tekemään henkilöstöleikkauksia, ja lähiope-

SAKKI ry pettyi aika tavalla, kun kansalaisaloi-

tuksen määrä romahti, summaa Suomen Am-

te maksuttomasta toisen asteen koulutuksesta

mattiin Opiskelevien Liiton SAKKI ry:n pääsih-

hylättiin eduskunnassa muotoseikkojen perus-

teeri Hanna Huumonen.

teella. Liitossa ollaan kuitenkin vakuuttuneita,

Kurssille haetaan ay-liikkeen kurssihakemuslomakkeella, jonka saat esimerkiksi osoitteesta
www.sahkoliitto.fi/lomakkeet (Kiljavan opiston kurssihakemuslomake).
Palautettuasi hakemuksen liitto lähettää sen opistoon. Opisto lähettää sinulle kurssikutsun
noin viikkoa ennen kurssin alkua.

Tänäkin keväänä amiksista kuitenkin valmis-

että asia palaa vielä eduskuntaan.

Tiedustele osallistumismahdollisuutta koulutusasiantuntijalta 050 409 8469

tuu oman alansa ammattilaisia. Entä sitten,

tai tarja.toppari@sahkoliitto.fi. Häneltä voit myös tilata hakemuksen ja saada apua sen

kun ensimmäinen amisreformin mukaisen am-

vähentäisi nuorten syrjäytymistä, tasavertaistai-

täyttämisessä. Täytetyt hakemukset myös palautetaan koulutusasiantuntijalle.

matillisen koulutuksen saanut opiskelijajouk-

si koulutusta ja takaisi unelmatöihin opiskelun

ko valmistuu?

rahatilanteesta huolimatta. Opiskelijajärjestöt

– Vaikea on sanoa etukäteen, mutta koulutuksen laadun varmistamiseksi perusrahoituksen leikkaukset tulisi perua, vaatii liiton puheenjohtaja Elias Tenkanen.

JAANA YLITALO

– Toisen asteen koulutuksen maksuttomuus

ovat tehneet hurjasti duunia tämän eteen, emmekä lannistu, Jutta Vihonen luettelee.
– Jatkamme työtä, kunnes maksuton toinen
aste toteutuu, vakuuttaa 2. varapuheenjohtaja
Adéle Nurmela.

HYVÄSTIT YHTEISÖLLISYYDELLE
JA RYHMÄYTYMISELLE

OPPIVELVOLLISUUDEN LAAJENTAMISELLA

Neuvottelijasi Euroopassa

Sakkilaisten korviin on kantautunut kokemuk-

PUTOAMISRISKI VÄHENISI

sia reformista tietysti opiskelijoilta, mutta myös

SAKKI ry kannattaa myös oppivelvollisuuden
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opettajilta ja työpaikoilta, joissa osan oppimi-

laajentamista toiselle asteelle saakka. Nykyinen

sesta tulisi tapahtua.

7-vuotiaana alkava ja kymmenen vuotta kestävä

– Opiskelijat kertovat varsinkin lähiopetuk-

EU:ssa on huolehdittava perusoikeuksista.
Jokaisella on oikeus:
1. Toimeentuloon ja työhön
2. Laadukkaisiin julkisiin palveluihin
3. Turvallisuuteen
PAMin edunvalvontajohtajana tiedän, kuinka
eurooppalainen päätöksenteko vaikuttaa
suomalaisten työntekijöiden arkeen – Sinun arkeesi.
Sinun oikeutesi – Sinun EU:si.

@ ylitalojaana www.jaanaylitalo.fi

sen vähentymisestä, opettajat yhdessä oppilai-

oppivelvollisuus on suoranainen ongelma.
– Perusasteen opinnoilla ei pärjää nykyajan

den kanssa myös yhteisöllisyyden vähenemises-

työelämässä. Jos vielä keskeyttää nekin opin-

tä. Samanlaista ryhmähenkeä ei enää synny sa-

not, riski pudota tyhjän päälle kasvaa, Jutta Vi-

man alan tai oppilaitoksen oppilaiden kesken,

honen ja Adéle Nurmela perustelevat.

kun kukin kulkee omaa opintopolkuaan. Itse ainakin sain opiskellessani tärkeää vertaistukea
muulta ryhmältä, Elias Tenkanen muistelee.
Lähiopetusvajauksen ratkaisuksi puheenjoh-

Ensiksi mainittu valmistelee parhaillaan tutkielmaa oppivelvollisuuden pidentämisestä.
– Pelkän peruskoulun varaan jäänyt nuori aiheuttaa yhteiskunnalle keskimäärin 230 000–

taja ei näe muuta kuin resurssien lisäämisen,

370 000 euroa enemmän kustannuksia kuin

mikä vaatii rahaa. Yhteisöllisyysongelmaa rat-

toisen asteen koulutuksen käynyt nuori, kun ve-

komaan puolestaan tulisi ottaa opiskelijakunta

rot ja maksetut tuet huomioidaan kokonaiskus-

mukaan opettajien ja henkilökunnan rinnalle.

tannuksiin, hän siteeraa Terveyden ja hyvin-

Opettajat raportoivat omaa työtään haittaavasta tuen tarpeesta. Työnantajia puolestaan

voinnin laitoksen THL:n ja Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran teettämää tutkimusta.
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Suosittelemme Annaa: Teija Asara-Laaksonen,
toimialajohtaja, JHL Turja Lehtonen, 1. varapuheenjohtaja, Teollisuusliitto Veli-Matti Kuntonen,
liittopuheenjohtaja, SEL Harri Pasanen, 2. varapuheenjohtaja, AKT Matti Huutola, hallituksen
varapuheenjohtaja, SAK Ralf Sund, pääekonomisti, STTK Pentti Aaltovirta, liittovaltuuston pj, SEL
Janne Nieminen, liittovaltuuston 2. vpj, SEL Niko
Peltokangas, puheenjohtaja, YLL Rauno Lehtinen,
edustajiston vpj, SAKHannu Siltala, koulutuspäällikkö, Teollisuusliitto Hanna Rokkanen, hallituksen
jäsen, Teollisuusliitto Veli-Matti Kauppinen, viestintäasiantuntija, Teollisuusliitto Sasu Haapanen,
os. 702 puheenjohtaja, PAM Joni Kajander, hallituksen jäsen, YKA Timo Katajainen, aluetoimitsija,
JHL Markku Rintala, aluetyösuojeluvaltuutettu, Rakennusliitto Katariina Stoor, sopimusalavastaava,
Ammattiliitto Pro Eveliina Tyyskänen, Sairaanhoitaja Mohamed Yousif, V-S SAK-nuorten puheenjohtaja, JHL Karol Kula, pj, Forssan Elintarviketyöläisten os. Tarja Kirkkola-Helenius, Os. 692 pj
- pääluottamusmies, JHL Jouni Helenius, Os. 316
puheenjohtaja, Rakennusliitto Eira Ylitalo-Salo,
pääluottamusmies, SEL Mira-Veera Auer, valtuuston jäsen, PAM Joonas Tuomivaara, tsv, Kesko Anu
Wallenius, puheenjohtaja, os 1. SEL Jouni Konttila, aluetoimitsija, SEL Anni Järvinen, järjestötoimitsija, JHL Esko Grekelä, järjestösihteeri (eläkk.)
Matti Mamia, järjestötoimisija, JHL Mika Mäkelä,
sopimusalavastaava, Ammattiliitto Pro Ville Kari,
aluetoimitsija, Teollisuusliitto Patrizio Lainà,
ekonomisti, SAK Anu-Tuija Lehto, lakimies, SAK

a n n a
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VAALIEXTRA. SEURAA TULOSILTAA 14.4. OSOITTEESSA WWW.DEMOKRAATTI.FI. SEURAAVA LEHTI ILMESTYY 25.4.

Kilpailu on avoin kaikille ammattiliittojen jäsenille. Mukaan otetaan enintään 120 pelaajaa.
Sarjat
1. Miehet tasoituksellinen lyöntipeli 2 x 18 reikää,
hcp yli 0 - 18.4.
2. Miehet tasoituksellinen pistebogey 2 x 18 reikää,
hcp yli 18.5 - 36.0.
3. Naiset tasoituksellinen pistebogey 2 x 18 reikää
hcp max. 36.0.
AY-Golf SM voittajat ratkaistaan miehissä
ja naisissa parhaan lyöntipeli scratch 2x18
tuloksen perusteella.
4. Ammattiliittojen joukkueet tasoituksellinen
pistebogey, kolmen hengen joukkueen yhteistulos,
2 x 18 reikää, joukkueen nimi ja jäsenet
ilmoitettava etukäteen ja joukkueen pelaajat
osallistuvat myös henkilökohtaiseen sarjaan.

Kilpailumaksu
110 €/pelaaja, PGH:n jäsenille 50 €. Hinta sisältää
kilpailumaksun (36r) kilpailun ja lounaat molempina
päivinä kentällä. Kilpailumaksu maksetaan PGH
caddiemasterille 1. kierroksen tuloskorttia noutaessasi.
Maksut voidaan myös laskuttaa lisämaksua vastaan.
Sovittava etukäteen.

SDP on valmis
suurimmaksi
puolueeksi ja
Antti Rinne
pääministeriksi.

2

2.-3.8.2019 Peuramaa Golf Hjortlandet

Aikataulu
1. kierros perjantaina yhteislähtönä alkaen klo 9.30.
2. kierros lauantaina yhteislähtönä alkaen klo 9.00.

Kati Tervo kannattaa
realismia ilmastopolitiikassa

POLITIIKAN AIKAKAUSLEHTI

25. AY-GOLF SM

Matkalla
voittoon
SIVU 14

Ilmoittautuminen
PGH sähköpostilla: office@peuramaagolf.com
viimeistään 26.7.2019 mennessä.
Malli tiedoista, jotka pitää ilmoittautumisesta
selvitä:
Nimi, hcp, kotiseura, ammattiliitto, kilpailu.
- Matti Golfaaja 12.6, SHG, Metalliliitto, Ay SM (myös
mahdollinen ammattiliittokohtainen kilpailu).
- Lisäksi samassa yhteydessä on mainittava
myös joukkue/joukkueen nimi, jos osallistuu
joukkuesarjaan henkilökohtaisen kilpailun lisäksi.
Harjoituskierros
Harjoituskierroksen greenfee 45 €. Voimassa 15.7.1.8.2019 asti nimikkeellä AY-Golf 2019. 1 kierros/
pelaaja.
Ammattiliittokohtaiset kilpailut
Ammattiliitoilla/-osastoilla on mahdollisuus järjestää
oma yhden päivän kilpailu AY-golfin yhteydessä.
Kilpailumaksu on 60 €/pelaaja, PGH:n jäsenille 25 €.
Kahden päivän pelaajat osallistuvat automaattisesti
oman ammattiliittonsa kilpailuun ilman erillistä maksua.
Kilpailusta sovittava järjestäjätahon kanssa.
Ammattiliitto JHL:n kilpailu 2.8.2019.

Joukkuekilpailuun peritään lisämaksu 30 €/joukkue
kirjaamismaksuna.
Vuoden 2018 voittajat miehet Jari Sorvali TG ja naiset
Mirja Tuisku PGH kilpailumaksu maksetaan järjestäjien
PGH puolelta.

Sähköliiton osastojen

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

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

Seuraava Vasama ilmestyy 29.8.2019.
Siihen tarkoitetut osastojen ilmoitukset pyydämme toimittamaan maanantaihin 19.8.2019 kello 15.00 mennessä.
Tällä välin päivitämme saapuneita ilmoituksia liiton kotisivuille.

en) osallistumista Volttipäiville 20

ma@osasto049.fi. Lisätietoa osas-

057 Etelä-Pohjanmaan

€:lla lipun hinnasta. Osta lippusi

ton sivuilta www.osasto049.fi ja

Sähköalantyöntekijäin osasto ry

osoitteesta www.valmu.com/liput.

puhelimesta 050 360 4313.

Osasto tukee Volttipäiville lähteviä

sähköisellä lomakkeella. Löydät lomakkeen osoitteesta

043 Porvoon Sähkötyöntekijät ry

049 Helsingin Sähköalan-

sen, majoitukset ja matkat julkisil-

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

Kevään viimeinen kokous to 23.5.

työntekijät ry eläkeläisten

la kuitteja vastaan. Lähtijät varaavat

Valitse ensin lomakkeen alasvetovalikosta oma osastosi, kirjoita sit-

klo 18, Sibeliusbulevardi 36, Por-

ja työttömien jaosto

liput osoitteessa www.valmu.com/

ten ilmoituksesi teksti ja jätä vielä yhteystietosi niille varattuihin kent-

voo. Syyskauden ensimmäinen ko-

Risteilypäivä M/S Finlandial-

liput/sahkoliitto ja majoituksen 20.6.

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

kous 22.8., sama paikka ja aika.

la ti 1.10. Laiva lähtee klo 9 Hel-

mennessä 27. ja 28.7. väliseksi

sen lähettämisestä.

Tervetuloa mukaan toimintaan

singistä ja paluu Tallinnasta Hel-

yöksi Sokos Hotellin varausnumeros-

kaikki osaston jäsenet! Ehdotuksia

sinkiin klo 14.15. Ilmoittautumi-

ta 020 123 4600. Lisätietoja

syyskauden toiminnasta otetaan

set viimeistään 16.8. osaston säh-

www.sahkoliitto.fi/ajankohtaista/volt-

mielellään vastaan. – Hallitus

köpostiin toimisto@osasto049.fi.

tipaivat-2019-valkeakoski

LÄHETÄ OSASTOILMOITUS NETTILOMAKKEELLA!

jäseniään maksamalla osallistumi-

Osastoaktiivit huomio! Osastot toimivat -ilmoituksia pääsee lähettämään

Päivitämme saapuneet ilmoitukset nettisivujemme Osastot toimivat
-osioon ja julkaisemme ne Vasama-lehdessä. Osastoilmoitukset ovat nettisivuilla osoitteessa www.sahkoliitto.fi/ammattiosastot/osastot-toimivat

Ennakkomaksu 20 € osaston tilil001 Oulun Sähkötyöntekijäin
Ammattiosasto N:o 1 ry

osoitteessa www.sähkö018.fi.
Osasto uudistaa sivujaan! Käy tu-

049 Helsingin

le FI36 5780 3820 1228 35. Li-

077 Savonlinnan ja Lähiympäristön

Sähköalantyöntekijät ry

sätietoa Martti Lindfors puh. 050

Sähkömiehet ry os. 077

Liikunnallinen perhetapahtuma

360 4313. Matkaan sisältyy Päi-

Toukokuun kuukausikokous pidetään

Eläkeläisjaoston kokoukset vuon-

tustumassa www.sähkö018.fi. Myös

la 8.6.2019 Nuuksion kansallis-

vä laivalla -risteilylippu, kokousti-

pe 24.5. klo 18 alkaen Putretissa

na 2019 pidetään joka kuukauden

vanhat sivut www.hameenlinnan-

puiston länsipuolella Siikarannas-

la koko risteilyn ajaksi ja tarjoilut

(Hakoniementie /Putkinotko). Koko-

toisena tiistaina klo 12 osaston toi-

sahkotyontekijat.fi toimivat yhä.

sa. Moose Acitivities -ohjelmapal-

(suolaista ja makeaa syötävää, he-

uksen jälkeen saunomismahdollisuus
ja iltapala. Kyytiasioissa ota yhteyt-

velutalo on järjestänyt koko per-

delmiä, kahvia, teetä sekä hanasta

Oulu. Kesä- ja elokuun välisenä ai-

024 Varkauden Sähköalan-

heelle toimintaa aamusta kel-

virvoitusjuomat, tuoremehut, viini

tä osaston toimihenkilöihin. Tervetu-

kana kokouksia ei pidetä.

työntekijäin Ammattiosasto ry

lo 9 lähtien. Ole ajoissa paikalla!

ja olut), sekä lounas Eckerö Buf-

loa. – Hallitus

Osasto on varannut lippuja Sampea

Sup-lautakokeilua, melontaa ja ku-

fet -ravintolassa klo 12–14 (sis.

018 Hämeenlinnan

ja samppanjaa -tapahtuman juh-

milauttaretkiä Siikajärvellä. Geo-

ruokajuomat hanasta). Tule viettä-

136 Hämeen sähkömiehet ry

Sähkötyöntekijät ry

latelttaan la 10.8. Lippuja on ra-

kätköilyä, kickbike-retkiä ja fris-

mään hauska päivä ystävien seu-

Perinteinen kesäteatteri tänä vuon-

Liput Volttipäiville ovat tilattavissa

joitettu määrä, joten varmista mu-

beegolfia. Pihapelejä perheen pie-

rassa.

na la 10.8. klo 14.30 Tampereen

osoitteessa www.valmu.com/liput.

kaanpääsysi varaamalla paikka-

nimmille. Opastettuja patikkaretkiä

mistolla, Rautatienkatu 16 D 46,

Komediateatterissa näytös Voi vel-

Nuuksion kansallispuistoon ja las-

056 Ikaalistenseudun

jet! Lippuja voi varata (jäsen + avec)

ten luontoretki. Laavu ja Kota ym-

Sähkötyöntekijät ry

sähköpostitse olavi.mattila@pp.inet.

lö. Sitovat varaukset sähköpostilla

päristöineen varattu osaston käyt-

Osasto järjestää kesäretken

fi tai soittamalla 040 552 6190/Ola-

tai puhelimitse hannu.kantanen@

töön klo 10.30–13.00. Kahvia,

la 15.6. Vaasan Strömsöhön. Mat-

vi Mattila.

Jalkapallon EM-karsintaottelu

efora.fi, 040 591 9473. Lisätietoa

mehua, eväsleipiä ja grillimakkaraa

kan hinta jäseneltä 30 € ja seura-

Suomi–Bosnia-Herzegovina la 8.6.

tapahtumasta www.sampeajasamp-

tulien äärellä. Buffetlounas Ho-

laiselta 60 €. Tiedot matkareitis-

184 Järvi-Savon

Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumi-

panjaa.fi

telli Nuuksion tuvassa klo 11.30–

tä ja aikataulusta sekä tarjoiluis-

Sähköalojentyöntekijät ry

13.30. Tapahtumapaikka on Hotel-

ta löytyvät osoitteesta osasto056.

Osasto tukee ensi kertaa Kaarniemessä lomailevia viikonloppuloman

Sieltä kun selaa tarpeeksi alas, löy-

si mahdollisimman pian, viimeis-

tyy Sähköliitto ja sen alta Hämeen-

tään 30.6. Omavastuu 40 €/henki-

linnan Sähkötyöntekijät ry. Me maksamme jäsentemme liput.

set www.sähkö018.fi.
042 Valkeakosken

li Nuuksio Siikaranta, Naruportin-

sahkoliitto.fi. Lisätiedot ja ilmoit-

21.9. Lahdessa. Osasto korvaa osal-

Sähköalantyöntekijät ry

tie 68, 02860 Espoo. Paikkoja on

tautumiset viimeistään 31.5. tie-

hinnalla (varatun määrärahan puit-

listumiskulut, ilmoittaudu Hämeen-

Osasto tukee sopimusala- ja elä-

rajoitetusti, joten ilmoittaudu no-

dotussihteerille puh. 0400 231

teissa). Kysy lisää sihteeri K. Hali-

linnan ”sähkäreiden” joukkueeseen

keläisjäsenien (ei oppilasjäseni-

peasti sähköpostiin perhetapahtu-

833.

selta.

Sähköliiton salibandyturnaus la
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ELLEDNINGEN

LOKALT AVTALANDE MED FÖRTROENDEMÄNS ÖGON
E

Nästan en tredjedel av svararna tyckte att lokalt avtalande är en bra sak. Som positivast
förhöll de sig till det, på vilkas
arbetsplatser avtalandet hade
skett på arbetstagarnas initiativ.
De tyckte att det lokala avtalandet hade förbättrat arbetsvillkoren och att förhandlingssituationen var i balans på arbetsplatsen. Mest obalans ansåg de finnas på de största arbetsplatserna och på arbetsplatser där avtalandet hade oftast skett på
arbetsgivarens initiativ.
Totalt sett ansåg man inte enligt enkäten att lokalt avtalande
skulle utökas. Minst stöd för utökandet fick arbetsplatser, där
avtalandet hade oftast skedd på
arbetsgivarens initiativ.
Svararna inom alla avtalsbranscherna förhåller sig negativt till utökandet av lokalt avtalande. Som negativast förhöll
sig svararna till utökandet inom
avtalsbranscherna 005 och 013
samt de som jobbade på de
minsta arbetsplatserna. Utök-

tt av ämnena i vårt förtroendemannaseminarium i början av maj var lokalt avtalande,
vilket behandlades vidsträckt.
Elektrikerförbundet lät utföra en grundlig enkät om ämnet.
Den skickades till 539 förtroendemän och kontaktpersoner, av
vilka 222 svarade. Svarsprocenten var drygt 40, varför enkäten
var rätt så täckande.
Enkäten gav svar på hur och
hurdana lokala avtal man har
ingått inom Elektrikerförbundets avtalsbranscher. Avtalsbranscherna är mycket olika så
som kollektivavtalen inom branscherna. Beroende på skillnaderna har avtalsbranscherna olika möjligheter att avtala lokalt.
Mest har man avtalat lokalt
om arbetstidens förlängningar,
näst mest om beredskap. Andra
lokalt avtalade ämnen var bl.a.
bonuslön, olika lönetillägg, nivån på personal- och övernattningsutrymmen, avtal om ackordsprissättning samt användning av bil.

andet av det lokala avtalandet
till oorganiserade företag fick
inte heller något stöd, inte ens
av de svarare, som allmänt förhöll sig positivast till det lokala
avtalandet.

I förtroendemannaseminariet
valdes till Årets förtroendevald
2019 huvudförtroendeman Janne Heikkinen från Paikallis-Sähkö Oy i Kajana. De som hade
förslagit Janne till årets förtroendevald berömde honom som
en bra och pålitlig förhandlare. Gratulerar Janne för segern i
den tuffa tävlingen! Med sporttermer ”smala marginaler i omröstningen”.

sin popularitet i jämförelse med
förra året; på Silja Europa till
Tallinn var över 300 Elektrikerförbundets medlemmar med.
På avgångskvällen hade vi gemensamt program. På Elektrikerförbundets privata tillställning önskades Elektrikerförbundets medlemmar välkomna till
kryssningen med en skål. De
närvarande fick höra om aktuella teman om intressebevakningen. Som bonus på välkomsttillställningen framträdde hovmusiker Ilkka, som tjusade publiken utmärkt.
Jag själv fick en bra känsla av
medlemskryssningen. Förhoppningsvis delar våra medlemmar
och personalen samma känsla.


visningen och verksamhetsberättelsen.
Representantskapet godkände regeländringen om två årliga möten på sitt representantskapsmöte i november förra
året. Med regeländringen ville
man poängtera representantskapets betydelse som Elektrikerförbundets högsta beslutsfattande organ och bringa beslutsfattarna närmare verksamheten
genom att anordna mötet två
gånger i året.
På hösten, mellan början av
november och slutet av december anordnas representantskapets höstmöte, där man bestämmer om ramarna för det
följande året.
Förhoppningsvis får vi igen
njuta av varmt semesterväder!


Strax efter seminariet fortsatte vi veckoslutet helt naturligt med Elektrikerförbundets
medlemskryssning redan andra gången. Kryssningen ökade

Det högsta beslutsfattande organet i Elektrikerförbundet, representantskapet, sammanträder på sitt vårmöte för första
gången efter mitten av maj och
fattar beslut bl.a. om årsredo-

HANNU LUUKKONEN
vice ordförande
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Kevätristikon oikein ratkaisseiden kesken arvotun palkinnon voitti Jarmo Heiskanen Tampereelta.
Onnittelut voittajalle!
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KÄYNTIOSOITE: Aleksanterinkatu 15, 33100 Tampere
Toimisto on avoinna arkisin kello 9.00–15.00.
POSTIOSOITE: PL 747, 33101 TAMPERE
FAKSI: 03 252 0210
JÄRJESTÄMIS- JA JÄRJESTÖTYÖ: puh. 03 252 0600
TYÖSUHDE- JA TYÖEHTOSOPIMUSASIAT:
puh. 03 252 0700, edunvalvonta@sahkoliitto.fi
JÄSENREKISTERI JA JÄSENPALVELUT:
puh. 03 252 0400, jasenrekisteri@sahkoliitto.fi
TYÖNANTAJATILITYKSET:
puh. 03 252 0500, tyonantajatilitykset@sahkoliitto.fi
Asiakaspalvelusarjoihin perustuvat numerot ovat avoinna arkisin kello 9.00–
15.00, jäsenrekisteri ma, ke, pe 9–15, ti, to suljettu.

SÄHKÖLIITON TOIMISTO ON SULJETTU VIIKOT
27-31. eli 1.7.–2.8.
Puhelinpäivystykset toimivat seuraavasti:
Edunvalvonta 03 252 0700 ma-pe klo 9-15
Jäsenrekisteri ja jäsenpalvelut
03 252 0400 ma-pe klo 10-11
Työttömyyskassa 03 252 0300 ma-pe klo 10-11
HYVÄÄ KESÄÄ!

Sähköinfon verkkokursseja

TYÖMAAHELPPI
Hyödyllinen apuväline asentajille!

SFS 6002 SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS
Sähkötyöturvallisuusstandardi SFS 6002 sisältää sähkötöiden turvallista
tekemistä koskevat perusohjeet ja turvallisuusvaatimukset.
Verkkokoulutuksessa käydään läpi standardin sisältö sekä sähkötöitä koskevat kansalliset
säädökset.
Kurssi on jaoteltu kymmeneen osioon. Voit suorittaa osion kerrallaan, silloin kun sinulle sopii.
Kurssin suoritusaikaa sinulla on kuukausi.
Suoritettuasi kaikki opiskeluosat pääset suorittamaan kokeen, jonka läpäistyäsi voit tulostaa
pdf-muotoisen todistuksen. Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy:n myöntämä sähkötyöturvallisuuskortti lähetetään sinulle postitse.

OSTA sovellus:
kauppa.sahkoinfo.fi/
tyomaahelppi
ja LATAA se
Google Play storesta

Verkkokurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat opiskella standardin mukaiset asiat
itsenäisesti ja helposti milloin vain. Koulutus on uusittava siten, että koulutusten väli on
enintään 5 vuotta.
Kurssin hinta 304,50 e + alv

SFS 6002 SÄKERHETEN VID ELARBETEN
Elarbetssäkerhetsstandarden SFS 6002 innehåller grundanvisningar
samt säkerhetskrav gällande säkert utförande av elarbeten. I nätkursen
behandlas standardens innehåll samt nationella bestämmelserna
gällande elarbeten.
Pris 304,50 e + moms.
Mera information: http://kauppa.sahkoinfo.fi/verkkokurssit

ilmoittaudu
http://kauppa.
sahkoinfo.fi/verkkokurssit
tilaukset@sahkoinfo.fi

09 5476 1422

Sähköasennustöissä useimmin
tarvittavat tiedot nyt kätevänä
mobiilisovelluksena.
Sovellus toimii Android-käyttöjärjestelmässä.
Lisätietoja: henrik.rousku@sahkoinfo.fi
ja kari.jaakola@sahkoinfo.fi

SFS 6002 ELECTRICAL SAFETY
The Electrical Safety Standard SFS 6002 contains the basic principles
concerning safe electrical work and the safety requirements. The web
course will go through the content of the standard and the national
regulations concerning electrical work.
Price 304,50 e + vat.
More information: http://kauppa.sahkoinfo.fi/verkkokurssit

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

Huom!

Kun kurssi suoritetaan omalla
ajalla, tulee osa
Kikyn työajanpidennyksestä
hoidettua!

ähkö t arv ik k eet

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

!

Verkko k a u p p a w w w . f i n n p a r t t i a . f i
Nouto h a l l i Joutnantie 7 6 , 2 5 5 0 0 Pe r n iö
Pu h

02 72 72 00,

myynti@finnparttia.fi

petri.koskinen@finnparttia.fi
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Kesäetu*
Kesäetu*
liittoasiakkaille!
liittoasiakkaille!

-2,5
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snt/l
snt/l

* Kesäetu bensiinistä ja dieselöljystä on liittokorteilla 2,5 snt/l (norm. 2,1 snt/l). Kesäetu on voimassa 1.6.-31.7.2019
* Kesäetu bensiinistä ja dieselöljystä on liittokorteilla 2,5 snt/l (norm. 2,1 snt/l). Kesäetu on voimassa 1.6.-31.7.2019
Teboil-huoltamoilla ja -automaateilla lukuun ottamatta Teboil Express-automaattiasemia. Lisätiedot teboil.fi/liitto
Teboil-huoltamoilla ja -automaateilla lukuun ottamatta Teboil Express-automaattiasemia. Lisätiedot teboil.fi/liitto

Lasten lounas
lounas
Lasten
alle 7-vuotiaille noutopöydästä
alle 7-vuotiaille noutopöydästä

Voimassa 15.8.2019 asti
Voimassa 15.8.2019 asti
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