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10

Luottamusmiesvalinta lähestyy

12

Volttipäivät Aulangon maisemissa

15

Jäsenpalvelut

16

Kuukauden kuva & Kärkimies

18

Kurssit

20

Osastot toimivat

22

Elledningen

Aineistot 17.9.
17.9. mennessä.
mennessä.
Aineistot

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

Myös pääkaupunkiseudulta
pääkaupunkiseudulta oli
oli lähdetty
lähdetty miehissä
miehissä Volttipäiville.
Volttipäiville. Limsa
Limsa maistui
maistui lauantaipäivän
lauantaipäivän paisteessa
paisteessa tapahtumaladon
tapahtumaladon
Myös
terassilla. Lisää
Lisää Aulangon
Aulangon tapahtumia
tapahtumia sivulta
sivulta 12.
12.
terassilla.
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OTA ASPA AVUKSESI!
Urakkalaskentaohjelma helpottaa urakoiden jälkilaskentaa
ja auttaa niiden selvityksessä.

Aspa

1/1

Urakkalaskelmaraportti
Tes-jakso



TEKSTI: ARI KÄHKÖNEN JA MIKA SARJA

01.06.2015
Yhteensä

Jakson
tunnit Kausikerroin Teskerroin
416

1,000

Tes %
kerroin Lopullinen kirjahinta

1,000

1,000

416

tä tehokkaammin urakoiden jälkilaskennassa.

Asuntotuotannon hinnoittelu

8 999,49

Urakkavoittokerroin

1,327

RAPORTIT ANTAVAT

ketteja voi nyt kopioida ja tuoda ole-

ARVOKASTA TIETOA

massa olevaan laskelmaan. Uudiste-

Ohjelman tekemät raportit ovat sen

Aspa

tut urakkalaskentaesimerkit ovat nyt

yksi tärkeä ominaisuus. Niiden avul-

Urakkahinnan loppulaskelma on esitetty_______/_______20___

ohjelman osana, ja ne voi tarvittaes-

la on helppoa vertailla valmistunutta

sa tulostaa. Varmuuskopiointiominai-

urakkalaskelmaa työnantajan kans-

suuden ansiosta kesken olevaa urak-

sa. On myös syytä muistaa, että työ-

____________________________________________________
_________________
Työryhmän edustajan allekirjoitus

kalaskentaa voi jatkaa, vaikka esi-

ehtosopimuksen urakkamääräysten

merkiksi tietokone vaihtuisi. Vanhaa

mukaan urakan selvittämispäivästä

____________________________________________________
_________________

laskettua työmaata voi käyttää uuden

on sovittava ja silloin ASPA:n urak-

laskelman pohjana, jolloin kaikkea ei

kalaskelman voi esittää työnanta-

tarvitse laskea uudelleen, mikäli työ-

jan kuitattavaksi. Samassa yhteydes-

maat ovat samankaltaisia.

sä voi viimeistään sopia selvityspäisella sovittu.

0,00

1 864,18

0,00

Yhteensä
8 999,49

0,00

Työmaa yhteensä

nuksia. Eri työmaiden laskentapa-

tehnyt Sähköliiton sähköistys- ja säh-

0,00

0,00

on tehty kevään 2018 aikana lu-

vän, ellei sitä ole jo työmaasopimuk-

0,00

UKL- Ei jaossa olevat
palkat
palkat

1 864,18

SPA-urakkalaskentaohjelmaan

Laskentaohjelman kehitystyötä on

Pistehinn.

7 135,31

Ukl-palkat kaikki

kuisia käytettävyyteen liittyviä paran-

Erik.sov.
ilman kerr.

7 135,31

Erikseen sovitut työt

A

Erikseen sovitut

Paikka_______________________________________________
___________________________________
Työnantaja/työjohdon allekirjoitus

Aspa

1/3
Tulostettu 22.08.2018 09:17

Asennustapahtumat summaraportti
OSA

Summa

23

Taulukko

2310

KIINNITETTÄVIEN KESKUSTEN ASENNUS

1 027,72

köasennusalan johtokunnan alaisuu-

Erityisen arvokkaita eri rapor-

teen valittu ASPA-työryhmä. Siihen

tit ovat silloin, jos urakkaa selvittää

kuuluvat johtokunnan jäsenet Jussi

joku muu kuin sen laskenut. Aina ei

Taulukko

2410

Anttonen, Santtu Lahtinen ja Jari Su-

urakkaa olekaan laskenut kärkimies

KIINNITETTÄVÄT TAI KIINNITTÄMÄTTÄ
ASENNETTAVAT KOJEET

Taulukko

2420

vaan joku toinen työryhmän jäsen,

KIINNITETTYJEN TAI VAPAASTI SEISOVIEN
KOJEIDEN ASENNUS

13,24

vinen sekä toimistolta työehtoasiantuntijat Ari Kähkönen ja Mika Sarja.

mutta silti kärkimies selvittää urak-

Taulukko

2441

MAADOITUKSET

16,70

Taulukko

2451

KOSKETINKISKO JA SIIHEN LIITTYVÄT
ASENNUKSET

27,02

kaa työnantajan kanssa. Vastaan voi
ALOITA URAKKALASKENNAN

tulla myös tilanteita, joissa selvittä-

PERUSTEISTA

misessä tarvitaan pääluottamusmie-

ASPA ei sinällään vielä tee autuaak-

hen tai liiton apua. Silloin hyvät ra-

si, vaan ensin on hallittava perintei-

portit laskelmista ovat hyvin tärkeitä.

sen urakkalaskennan perusteet. Säh-

jäännöstarvikkeiden palautusrapor-

vät joka vuosi ympäri Suomea urak-

tin, jonka pystyy tulostamaan kuten

kalaskentakursseja, joille jäsenet voivat hakeutua.
Ohjelma on todella hyvä apuväline urakoita laskettaessa, ja sitä pys-

24

kaikki muutkin raportit.
Raportteja voi myös lähettää sähköpostin liitteinä dokumentti- tai

Taulukko

2510

JOHTOJEN JA JOHTIMIEN KYTKENTÄ

Taulukko

2513

KYTKENTÖIHIN LIITTYVIÄ LISÄTÖITÄ

LISENSSILLÄ KÄYTTÄJÄKSI

rasto- ja tuntikirjanpitoa. Ohjelma te-

Sähköliiton ASPA-työryhmä toivoo

kee myös valmiit jakotaulukot urak-

ohjelman käyttäjiltä palautetta sen

kaosuuksia jaettaessa, kunhan jako-

toimivuudesta sekä parannus- ja ke-

perusteet ja työryhmän työntekijöi-

hitysideoita, jotta sitä voidaan kehittää palvelemaan jäsenistön tarpeita
entistä paremmin.
sopimusalan 005 jäsenilleen lisens-

nen käyttää, eikä käyttäjän tarvitse

sin, jolla ohjelman voi ottaa käyt-

olla ns. tietokoneguru.

töön. Käyttäjätunnuksena toimii

OSA

27

Taulukko

2710

JOHTOJEN JA JOHTIMIEN ASENNUS

OSA

Taulukko

2910

VALAISIMEN ASENNUS

Aspa

OHJELMA ON TODELLA
HYVÄ APUVÄLINE URAKOITA
LASKETTAESSA, JA SITÄ PYSTYY
HYÖDYNTÄMÄÄN USEILLA
TAVOILLA.

Henkilö
Henkilö yht

Puuha
2

100

Henkilö

tieto jäsenyydestä on Sähköliiton re-

PA-urakkalaskentaohjelman ottamis-

lä sisälle ilman erillistä koulutusta-

kisterissä.

ta käyttöön. Uusittu ohjelma on teh-

KTA €/h

1 793,00

370,34

21,63

3 027,60

866,41

21,63

21,63

Pete

2 934,00

3 894,01

136

2 216,80

2 942,14

2 395,08

547,06

416

6 780,80

8 999,49

7 215,68

1 783,81

Tero

Sähäkkä

Yhteensä

Ur.pohjat

2 163,34

180

8

Ur.osuus Ur.ennakot

1 630,00

Terävä
7

Henkilö

jelmaan ja sen käyttöön pääsee kyl-

Simo

Työn KTA €/h

Suosittelemme lämpimästi AS-

ty Sähköliiton jäseniä varten. Toivot-

senten on mahdollista lunastaa li-

tavasti myös sinä hyödynnät tämän

senssi sopimalla siitä ammattiosas-

edun! 

la kursseilla saa kuitenkin lisätietoa,

tonsa kanssa tai hankkimalla yksit-

ja kokeneempikin käyttäjä saa mah-

täislisenssin. Yksittäislisenssin saa

Lue lisää ASPA-ohjelmasta:

dollisesti uusia vinkkejä, miten oh-

ottamalla yhteyttä liittoon, ja sen

www.sahkoliitto.fi > Edut ja palvelut

jelmaa pystyy hyödyntämään entis-

hinta on 80 euroa.

> Sähköiset palvelut jäsenille

VA S A M A 6 / 2 0 1 8

Tunnit Jakoperusta

Henkilö yht

osaston numero ja salasanana jäsen-

Myös muiden sopimusalojen jä-

1/1

Urakkalaskelma henkilöittäin

Henkilö yht

ten lisenssit tulevat voimaan, kun

4

18,64
Tulostettu 22.08.2018 09:24

kursseja tarpeen mukaan, mutta oh-

Ohjelman käyttöön opastavil-

1,15

29

numero. Uusien sopimusalajäsen-

tumaan siihen.

1,15

Yhteensä

tävät ohjelman käyttöön opastavia

kin, kun rupeaa vain rohkeasti tutus-

18,60
1 261,58

Yhteensä

Ammattiosastot ovat lunastaneet

Uusittu ASPA on melko yksinkertai-

Liitto ja ammattiosastot järjes-

1 242,98

laskentataulukkomuotoisina.

Sen avulla voit pitää esimerkiksi va-

OPPIA JA VINKKEJÄ KURSSILTA

371,93

25

tyy hyödyntämään useilla tavoilla.

den tunnit on syötetty oikein.

314,97

Yhteensä
OSA

Ohjelmasta saa myös esimerkiksi

köliitto ja ammattiosastot järjestä-

1 027,72

Yhteensä
OSA

21,63
Aspa
Urakkahinnan loppulaskelma on esitetty_______/_______20___
Paikka_______________________________________________
___________________________________
Työnantaja/työjohdon allekirjoitus
____________________________________________________
_________________
Työryhmän edustajan allekirjoitus
____________________________________________________
_________________

Ohjelman tekemien raporttien avulla on helppo selvittää urakkaa työnantajan kanssa.

SOPIMUSALAT 008 JA
010 SAIVAT OMAT TESSIT

S

ähköliitto hyväksyi kesän alussa

jälkeen alkavan palkanmaksukauden

neuvottelutulokset huolto- ja kun-

alusta lukien.

nossapitoalan sekä puolustusministe-

Myös puolustusministeriön sopi-

riön sopimusalan uusiksi työehtosopi-

musalan yleiskorotukset ovat saman-

muksiksi. Huolto- ja kunnossapitoalan

suuruiset. Alan palkkaus on aiemmin

sopimuksen työnantajapuoli on Palve-

määräytynyt Palta ry:n sähköistys- ja

lualojen työnantajat Palta ry. Puolus-

sähköasennusalan sopimuksen mu-

tusministeriön työehtosopimus puo-

kaan, jossa ei ole ollut käytössä hen-

lestaan on neuvoteltu Puolustusminis-

kilökohtaista vähimmäisaikapalkka-

teriön kanssa.

taulukkoa A3. Nyt neuvotellussa sopi-

Huolto-ja kunnossapitoalan sopi-

raan taulukosta, ellei virastokohtainen

tys- ja sähköasennusalan työehtoso-

matriisi anna enemmän.

pimuksen mukainen: työntekijöiden

KUVA: EMMI KALLIO

muksessa palkkaus muodostuu suo-

mus on palkkaratkaisultaan sähköis-

Uusi palkkausjärjestelmä otettiin

palkkoja, palkkataulukoita, urakoita

käyttöön 1. kesäkuuta alkaen. Myös

jäljellä olevan työmäärän osalta ja eu-

luottamusmiehen tiedonsaantioikeuk-

romääräisiä lisiä korotetaan tänä ja

sia täsmennettiin sopimuksessa.

ensi vuonna 1,7 prosentilla.
Korotus tuli voimaan 1. kesäkuuta

Kumpikin sopimus on voimassa
1.2.2018–31.3.2020. 

tai sen jälkeen alkavan palkanmaksu-

Puheenjohtaja Sauli Väntti kritisoi Suomen hallituksen linjaa Volttipäivien avajaisissa.

HALLITUS HEIKENTÄMÄSSÄ
TYÖNTEKIJÖIDEN TURVAA
-S

uomen hallitus on heikentämässä työntekijöiden irtisano-

missuojaa pienissä, alle 20 työntekijää työllistävissä yrityksissä. Melkoinen osa Sähköliiton jäsenistäkin työskentelee juuri tällaisissa yrityksissä, puheenjohtaja Sauli Väntti
muistutti Volttipäivien avajaistilaisuudessa Hämeenlinnan Aulangol-

”IRTISANOMISKYNNYS
SUOMALAISESSA
LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ ON
VARSIN MATALA KESKEISIIN
EUROOPPALAISIIN
KILPAILIJAMAIHIN VERRATTUJA.”

DUUNARI-STIPENDIN HAKU ON ALKANUT

T

yöelämän nuori osaaja, joka on
aktiivisuudellaan osoittanut duu-

Kukkola, PL 157, 00531 Helsinki.
Muista ehdotuksessa nimen ja perusteluiden lisäksi ehdokkaasi ikä,

tue esitettyjä perusteluja. Esitetyllä

matillista arvostusta. Tällainen hen-

tutkinto ja/tai ammatti, kotipaikka,

muutoksella ei nähdä olevan mainit-

kilö palkitaan jälleen tänä vuonna

työpaikka, ammattiliitto sekä mah-

tavia työllisyysvaikutuksia.

SAK:n Duunari-stipendillä.

dolliset luottamustoimet tai muu ak-

Ehdota kollegaa tai ketä tahansa

tiivisuus.

JÄRJESTÖLLISISTÄ

ammatistaan ylpeää nuorta 19. loka-

Tuhannen euron stipendi luovute-

TOIMISTA TIEDOTETAAN

kuuta mennessä sähköpostitse osoit-

taan SAK:n edustajiston kokoukses-

SYYSKUUN ALUSSA

teella jussi.kukkola@sak.fi tai pos-

sa 22. marraskuuta. 

Sauli Väntti arvioi, että lakiesitys an-

titse SAK ry, Duunaristipendi/Jussi

taa työnantajalle käytännössä mää-

minlyöntitapauksessa tai tilantees-

käsittelee parhaillaan lausuntokierHän arvioi, että hallitus perustelee

sa, jossa työnantajan ja työnteki-

kiesitystä, joka heikentäisi työnteki-

esitystään väittämällä irtisanomis-

jän välistä luottamussuhdetta hei-

jöiden irtisanomissuojaa. SAK vaa-

kynnyksen nousseen ja kiristyneen

kentää epäasiallinen käyttäytyminen.

tii esityksen muuttamista tai vetä-

Suomessa. Irtisanomisen helpotta-

Oikeuskäytäntö määrittelisi jatkos-

– Irtisanomiskynnys suomalaises-

> Työehtosopimukset

narihenkeä ja nostanut alansa am-

suuden vähäisessä työvelvoitteen lai-

Lainsäädännön arviointineuvosto

mistä pois.

Tutustu tesseihin: www.sahkoliitto.fi

rotus tehdään 1. maaliskuuta tai sen

rittelemättömän tulkintamahdolli-

la 18.8.

rokselta 16. elokuuta palannutta la-

kauden alusta lukien. Ensi vuonna ko-

SKS KERÄÄ TARINOITA
TYÖTTÖMYYDESTÄ – KERRO OMASI!

25

vuoden jälkeen Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

00171 Helsinki.
Vastaukset arkistoidaan SKS:n arkistoon ja Yhteiskuntatieteelliseen

misella väitetään olevan myös työlli-

sa sen, mitä lainsäätäjä on lakiin

kerää jälleen tarinoita työttömyydes-

syysvaikutuksia.

tai sen perusteluihin jättänyt kirjaa-

tä. Työttömän tarina -kirjoituskilpailu

tietoarkistoon ja keruun tuloksista

matta.

järjestettiin vuonna 1993, ja uusia

tiedotetaan ensi keväänä.

sa lainsäädännössä on varsin matala

– Mitään näyttöä tai faktoja näi-

keskeisiin eurooppalaisiin kilpailija-

den perusteiden tueksi ei ole. Kan-

maihin verrattuja. Hyväksytyksi tul-

sainvälisten tutkimusten mukaan ir-

sia työntekijöitä sortavalla linjal-

lessaan lakiesitys loisi epävarmuutta

tisanomiskynnys ei ole Suomessa eri-

laan. Onkohan se sopinut jo työnan-

Kirjoitukset voi lähettää netti-

monille työpaikoille sekä vaikuttai-

tyisen korkea. Esityksen tueksi pyy-

tajapuolen kanssa madallettavan ir-

lomakkeella, sähköpostitse osoit-

si näin työntekijöiden turvallisuuden

detyt Elinkeinoelämän tutkimuslai-

tisanomiskynnyksen laukeamistason,

teeseen keruu@finlit.fi tai postit-

tunteeseen ja ostokäyttäytymiseen

toksen ja Palkansaajien tutkimus-

Väntti mietti.

se osoitteeseen Suomalaisen Kir-

Lue lisää ja tutustu ohjeisiin:

jallisuuden Seura, arkisto, PL 259,

www.finlit.fi/arkisto/keruut

kotimarkkinoilla, Väntti painotti.

laitoksen asiantuntija-arviot eivät

– Nykyhallitus jatkaa suomalai-

Hän totesi, että SAK on päättänyt

tarinoita pyydetään tämän vuoden
lokakuun loppuun mennessä.

Kirjoituskilpailun pääpalkinto on
500 euroa, ja lisäksi jaetaan 100
euron tunnustus- ja kirjapalkintoja. 

ryhtyä järjestöllisiin toimiin, mikäli hallitus ei muuta lakiesitystään tai
vedä sitä pois.
– Keskusjärjestön hallitus ilmoittaa näistä toimista tarkemmin 3.
syyskuuta pidettävän kokouksensa
jälkeen. Tätä ennen jäsenliitot päättävät toimista hallinnoissaan.

K

ansan Sivistysrahaston apura-

henkilö, työryhmä tai yhteisö.

hahaku vuodelle 2019 on auki

Haussa mukana ovat myös SAK:n

elokuun loppuun saakka. Ehdit siis

kulttuurirahaston ja SAK:laisten liit-

vielä lähettää hakemuksen!

tojen omien rahastojen haut.

KSR myöntää apurahoja kulttuu-

SAK:n kulttuuriapurahoja voivat

minen voi vaikuttaa siihen, että hä-

riin, tieteeseen, taiteeseen, opiske-

hakea kaikki SAK:laisten ammatti-

nen ja kaltaistensa oikeuksia työelä-

luun ja yhteiskunnallisesti painottu-

liittojen yksityiset jäsenet tai harras-

mässä kunnioitetaan?

neeseen tutkimukseen. Rahasto tu-

tajaryhmät.

Väntti mietti, miten yksittäinen ih-

KUVA: EMMI KALLIO

KSR:N APURAHAT HAETTAVISSA

– Ensi kevään eduskuntavaaleissa

kee myös työväen ja työväenliikkeen

äänestäminen on hyvä vaikutuskana-

sivistyksellisiä pyrkimyksiä sekä kan-

va. Muistetaan äänestää varsinaise-

sainvälistä solidaarisuutta edistävää

Järjestelytoimikunnan ja osasto 018 puheenjohtaja Jari Korpela toivotti noin 200 vierasta

na vaalipäivänä 14. huhtikuuta tai

tiedotus- ja valistustyötä.

tervetulleeksi Aulangon Volttipäiville.

ennakkoon 3.–9. huhtikuuta! 

Apurahaa voi hakea yksityinen

Myönnetyt apurahat julkaistaan
tämän vuoden lopussa. 
Lisätiedot ja hakuohjeet:
www.sivistysrahasto.fi
VA S A M A 6 / 2 0 1 8
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NURMISEN PERHE KULKEE SÄHKÖN AVULLA

”Sähköauto sopii meille”


TEKSTI JA KUVAT: RIITTA KALLIO

-V

altaosa meidän perheen
reissuista on alle sata kilometriä. Sen takia sähköauto
sopii meidän perheen tarpeisiin hyvin,
sanoo tamperelainen Kalle Nurminen.
Nurmisten omakotitalon edessä kimaltelee kompakti, mutta 1500 kiloa
painava sähköauto, johon nuori perhe
mahtuu hyvin silloin, kun matka ei taitu sähköpyörällä. Sellainen on perheen
molempien aikuisten ahkerassa käytössä. Kalle Nurminen ajaa parinkymme-

nen kilometrin työmatkansakin pääsääntöisesti sähköpyörällä ja perhepäivähoitajana toimiva Päivi-rouva kuljettaa myös neljää lasta kuljetuskärryllä
varustetulla sähköpyörällään.
Nurmisten autotallin nurkalle on
asennettu autolaturi, josta perheen Nissan Leaf saa yleensä virtansa. Pyörät ladataan autotallin tavallisesta pistokkeesta.
– Olen laskenut, että auton akkujen täyslataus maksaa noin neljä euroa

”OLEN LASKENUT, ETTÄ AUTON AKKUJEN
TÄYSLATAUS MAKSAA NOIN NELJÄ EUROA
OMASTA LATURISTA. PYÖRÄN AKKU
LATAUTUU NOIN 10 – 20 SENTILLÄ.”
6
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omasta laturista. Pyörän akku latautuu
noin 10 – 20 sentillä, arvioi Kalle Nurminen, joka haaveilee laittavansa pian
katolle myös sähköä tuottavan aurinkopaneelin.
ALKUINVESTOINNIN
JÄLKEEN PELKKÄÄ
SÄÄSTÖÄ
Ympäristöasioista kiinnostuneet Nurmiset päätyivät sähköauton hankintaan, vaikka hankintahinta olikin selvästi polttomoottoriautoa kalliimpi.
Valtio tuki ostoa 2500 eurolla ja käyttökustannukset ovat pienet.
– Sähköauto on hiljainen, eikä tarvitse haistella bensankäryjä, huolto on
halvempaa sekä harvempaa ja kuluvia
osia on vähemmän, listaa Kalle Nurminen hyviä syitä sähköauton hankintaan.
Hän myöntää, että sähköauton akun
lyhyt kesto on monelle vielä kynnyskysymys.

– Kun ajelimme Etelä-Suomeen, Hyvinkäällä piti ladata akut. 45 minuutissa huoltoasemalta sai lapsille lounaan
ja autolle 85 prosentin latauksen, joka
maksoi noin 20 senttiä minuutissa. Viimeisten 15 prosentin lataus on hitaampaa.
Nurminen myöntää, että keskitalvella sähköauton ajomatkat ovat lyhyempiä akun kestosta johtuen. Kauppareissut ja muut pakolliset menot hoituvat
toki talvellakin, varsinkin, kun monet
kauppakeskukset ovat laittaneet latauspisteitä parkkipaikoilleen. Jotkut liikkeet tarjoavat jopa ilmaisia latauksia.
– Sähköauton käyttökulut sataa kilometriä kohti ovat kahden euron luokkaa. Täystakuu on kolme vuotta tai
100 000 kilometriä. Sähköjärjestelmillä
on kahdeksan vuoden takuu. Auto pitää
huoltaa kerran vuodessa, mutta huollettavia osia on melko vähän, joten sekin on aika halpaa, Kalle Nurminen
summailee. 

Jukka Mäkinen visioi sähköautojen tulevaisuutta.

MIKSI SÄHKÖAUTO?
M

iksi pitäisi hankkia sähköauto?
– Täyssähköauton elinkaarikustannuk-

telee Helsinkiin vielä diesel-autolla tai mootto-

set ovat polttomoottoriautoa pienemmät, vastaa

– Kun auton vaihto tulee seuraavan kerran

ABB:n uusiutuvan energian tuotepäällikkö Juk-

ajankohtaiseksi, luulen siirtyväni täyssähköau-

ka Mäkinen.

toon. Latausasemien määrän lisääntyessä se on

– Nyt alkaa markkinoilla olla riittävä määrä

Moniin viihtyisiin messukoteihin oli piilotettu

ripyörällä.

runsaasti kodinohjaustekniikkaa,
joka parantaa asumisen mukavuutta,
energiatehokkuutta ja turvallisuutta.

hyvinkin todennäköistä.

– Myös energiayhtiöt tuovat uusia palvelui-

tauspisteen sarjoissa, tällä hetkellä 12 ABB:n

ta. Pian aurinkosähköä tuottava edelläkävijä voi

latausasemaa palvelee niin omaa henkilöstöä

KOTIAUTOMAATIO
ASUNTOMESSUJEN
VETONAULANA PORISSA

ladata autoonsa omaa sähköä vaikka toisella

kuin vieraita toimipisteen parkkihallissa. KNX-



paikkakunnalla liikkuessa, Mäkinen visioi.

taloautomaatiojärjestelmä ohjaa latausta ja mit-

mielenkiintoisia vaihtoehtoja, joten este sähköauton valinnalle on poistunut. Merkkiuskollisille autoilijoille löytyy jo sähköisiä versioita.
Mäkinen muistuttaa, että sähköautojen la-

Mäkistä kannustaa myös se, että työnantajan
parkkihallissa on monta latauspistettä.
ABB:n Pitäjänmäen toimipisteen yli 200 työsuhdeautosta jo yli 50 on ladattavia hybridiau-

tausverkosto laajenee koko ajan ja akustojen

toja ja nyt joukossa on myös kourallinen täys-

kehityksen myötä ajomatkat voivat kasvaa.

sähköautoja. Latausjärjestelmä laajenee 12 la-

Hän myöntää, että sähköauton ostavan on oltava valmis isompaan alkuinvestointiin.

taa sähkönkulutusta. Lataustapahtumien tiedot tallentuvat paikalliseen tietokantaan, jonka

TEKSTI JA KUVAT: RIITTA KALLIO

P

orin asuntomessuilla Karjanrannassa vieraili kuukauden aikana

– Mutta alun jälkeen sähköautoilu on hal-

ansiosta se soveltuu myös vastaavan tyyppisiin

vempaa, kokonaiskäyttökustannukset ovat pie-

yhdistelmäpysäköintihalleihin. ABB valmistaa

tivat erityisesti ”älytalot”, joita messu-

nemmät.

sähköautojen latausasemia- ja järjestelmiä, niin

taloista oli jo joka kolmas. Uusia koti-

pika- kuin hitaampaakin lataukseen.

automaatioratkaisuja esiteltiin erityi-

Itse Hollolasta työautoileva Mäkinen huris-

noin 120 000 kävijää. Monia kiinnos-

sesti kohteessa Jokilammi 21.

Harri Liukku arvioi, että
asuntomessuilla tehtiin
läpimurto kodinohjausjärjestelmien käyttöönotossa
uudisrakennuksilla.

– Digitaalisia ratkaisuja kodin toimintojen ohjaukseen on ollut tarjolla
jo kaksi vuosikymmentä. Teknologioiden yleistyminen kotikäytössä on kuitenkin ollut hidasta, mutta nyt tilanne on muuttumassa. Voidaan puhua
jo pienestä läpimurrosta, totesi ABB:n kotiau-

pistorasioita, lämmitystä, jäähdytystä, ilman-

tomaatioratkaisuja esitellyt myyntijohtaja Har-

vaihtoa, valaistusta, päävesijohdon sulkua, ovi-

ri Liukku.

puhelinta, sähkölukkoja ja videovalvontaa.

– ABB-kotiautomaatioratkaisuja asennet-

– Kodinohjaukseen on myös yhdistettävissä

tiin yli kolmasosaan messujen omakotitaloista.

muun muassa langaton monihuoneaudiojärjes-

Kaikki kodin ohjaukset, kuten lämmitys, jääh-

telmä ja -puheohjaus. Turvallisuutta parantavat

dytys, valaistus ja vaikkapa ovipuhelin, ovat

magneettikoskettimet, liiketunnistimet, vuoto-

ohjattavissa yhden helppokäyttöisen ohjausjär-

vahdit ja palovaroittimet. Hälytystilanteessa ha-

jestelmän kautta.

lutut laitteet voidaan kytkeä pois päältä ja ohjelmoida automaattinen ilmoitus tapahtunees-

KODIT DIGITALISOITUVAT

ta. Kotoa poistuttaessa voidaan hyödyntää läs-

– Kodit digitalisoituvat vauhdilla, mikä näkyi

näolosimulaatioita, jotta koti näyttää asutulta,

myös kesän Asuntomessujen kohteissa. Kodin-

Liukku kuvaa.

ohjaustekniikka parantaa asumisen mukavuutta, energiatehokkuutta ja turvallisuutta, Harri

HELLE KOETTELI MESSUJA

Liukku sanoo.

– Vuosisadan helteisimmän heinäkuun jälkeen

Hänen mukaansa kodinohjaustekniikka on

olemme tyytyväisiä kävijämäärään ja siihen,

nykyaikainen tapa hallita kodin toimintoja ja

missä hengessä messut sujuivat, Suomen asun-

olosuhteita. Ohjaukset tapahtuvat esimerkiksi

tomessujen operatiivinen johtaja Heikki Vuo-

kosketusnäytöillä, ajastetusti, säätilan mukaan,

renpää totesi.

liiketunnistimilla, sijainnin perusteella, tietokoneella, mobiililaitteilla tai vaikkapa puheella.

Hän muistutti, että messuportit pidettiin
auki useina iltoina jopa yhdeksään asti, jotta

– Vaihtoehtoja on paljon. Helppokäyttöinen

vieraat pääsivät alueelle myös pahimman kuu-

tekniikka palvelee asukkaita parantamalla asu-

muuden helpotettua. Vuorenpää pitää silti ym-

mismukavuutta ja turvallisuutta sekä säästä-

märrettävänä, että kuumalla ilmalla kiertely ta-

mällä energiaa. Globaalisti rakennusten osuus

losta toiseen ei houkuttanut.

kaikesta energiankulutuksesta on noin 30 pro-

Porin asuntomessualueen taloista osa on ra-

– Yhdellä latauksella meidän sähköauto kulkee noin 200 kilometriä 80 kilometrin nopeudella. Talvella vastaavat matka on

senttia ja potentiaalia energian säästöön on

kennettu aivan jokirantaan. Virkistystä kaipaa-

noin 150 kilometriä. Kaupunkiajossa kilometrimäärät ovat vähintään samat. Polttomoottoreillahan kulutus selvästi nousee

paljon, Liukku sanoo.

vat messuvieraat pääsivät jopa pulahtamaan

kaupunkiajossa, Kalle Nurminen summailee. Nurmisen perhe liikkuu paljon myös sähköpyörillä.

Hän selittää, että laitteilla voidaan ohjata

yhteen alueen uima-altaista. 
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– Tämä on hyvä mutta haasteellinen
työmaa. Vanhat rakenteet, palkit ja muut
esteet lisäävät sähkövetojen vaikeusastetta, sähköasentajien kärkimies
Pekka Häkkinen tuumii.

Tavallista parempi työmaa

Uusikummun koulutyömaa Espoon
Niittykummussa valmistuu osittain
Outokumpu Oy:n entisen pääkonttorin tiloihin. Myös uutta tilaa valmistuu
ensi kesäksi.

8
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E

spoon puistomaisen Suur-Tapiolan kupeessa Niittykummussa käy kova rakentamisen ryske,
kun huputettujen rakennusten sisällä
valmistuu laadukasta koulutilaa alueen
nopeasti kasvavalle nuorisolle.
Riihitontuntielle nouseva ala-aste
ei aio liittyä homekoulujen joukkoon.
Siitä pitävät huolta pätevät rakentajat.
Modernin koulun varusteisiin kuuluu
myös mahtava määrä sähkötekniikkaa,
jota urakoidaan rakennuksiin Amplit
Oy:n seitsemän asentajan voimin.
Eläkevakuutusyhtiö Varman omistama Uusikummun koulukiinteistö Espoon Niittykummussa rakentuu Outokumpu Oy:n jykevän entisen pääkonttorin jatkeeksi. NCC:n urakoimalla laajalla työmaalla ahkeroi kymmeniä rakennusalan ammattilaisia, jotka saneeraavat vanhoja toimistotiloja uuteen
käyttöön ja rakentavat vanhojen tilojen
lisäksi myös uutta, esimerkiksi liikuntatiloja. Työn alla on noin 7000 rakennusneliötä ja piha-alueet päälle. Yksistään sähköurakan osuus on reilusti yli
miljoonan euron luokkaa.
Uusikummun koulu tulee palvelemaan espoolaisia koululaisia kunnallisena alakouluna. Rakennukseen valmistuvat tilat alueen noin 500 koululaiselle, jotka tällä hetkellä käyvät koulua
”evakossa” Espoonlahdella, kun läheinen Jousenkaaren koulu on käyttökiellossa sisäilmaongelmien takia. Niittykumpuun valmistuvat tilat tarjoavat
tulevan vuoden syyslukukaudeksi oppilaille ja henkilöstölle uuden opetussuunnitelman mukaiset, esteettömät ja
turvalliset työskentely-ympäristöt.
TARKKAA TYÖTÄ
Tämän kesän poikkeukselliset helteet
ovat koetelleet rakentajia, mutta Uusikummussa kuumuus on enimmäkseen selätetty hyvällä ilmanvaihdolla ja
isoilla, liikutettavilla tuulettimilla. Kuivan kesän pölyjä on hallittu ahkeralla
siivoamisella.
– Tämä on todella siisti saneeraustyömaa, sanoo sähköasentajien kärki-

Amplitin seitsemästä sähköasentajasta olivat kuvaushetkellä paikalla (vasemmalta) Ari Siekkinen, Markku Seitsonen, Pekka Häkkinen, Jaakko Ruotsala, Patrik Orda ja Tage Holmberg.

”MEILLÄ ON KÄYTÖSSÄ
KAKSIVAIHEINEN
DIGITAALINEN TYÖMAAPEREHDYTYS,
JONKA SUORITTANEELLE VOIDAAN MYÖNTÄÄ
KULKUOIKEUS TYÖMAALLE.”

mies Pekka Häkkinen pitkän kokemuksen tuomalla varmuudella ja esittelee aluksi Amplit Oy:n hulppean kokoista, maisemaikkunoilla varustettua
työmaatoimistoa, joka sijaitsee entisen
pääkonttorin avarissa tiloissa.
Häkkinen, kuten myös kuusi muuta
Amplitin asentajaa ovat sähköistäneet
koulutyömaata huhti-toukokuun vaihteesta lähtien ja urakkaa kestää lähes
ensi kesän juhannukseen saakka. Tähän mennessä kaapelia on jo vedetty liki 200 kilometriä.
– Pelkästään hituvirtajärjestelmiäkin
on kymmenkunta, Häkkinen toteaa.
Uusikummun koulu on valmistuttuaan moderni opinahjo, jossa on esimerkiksi useita erikoisluokkia ja huipputekniikkaa.
YHTEISTYÖSSÄ TOTEUTETTU
Uusikummun koulukampuksella tilaaja, vuokraaja eli Espoon kaupunki ja
urakoitsija NCC pyrkivät yhteistyössä
rakennushankkeen mahdollisimman
hyvään lopputulokseen.
Kunnianhimoisella kouluprojektilla riittää haastetta. Aikataulun ja budjetin lisäksi rakennustyömaata kirittävät
myös rakentamisen korkeat laatuvaatimukset, joita myös jatkuvasti seurataan
ja mitataan tarkasti. Viikoittaisten raporttien ohella työmaan edistymistä voi
seurata vaikkapa reaaliaikaisella nettikameralla.

Markku Seitsosen hellepäivän homma
oli koulun eteisen lattialämmityksen
asentaminen.

Tarkoista laatuvaatimuksista hyötyvät myös rakentajat, sillä muun muassa työturvallisuusasiat ovat hyvällä mallilla. TR-mittausten tavoitetaso
rakennuksella on 95 prosenttia, mutta työmaan elokuun alun keskiarvo oli
98,1. Myös työmaaperehdytys on hoidettu kunnialla.
– Meillä on käytössä kaksivaiheinen
digitaalinen työmaaperehdytys. Vain
sen suorittaneelle voidaan myöntää
kulkuoikeus työmaalle, Pekka Häkkinen selittää.
KOSTEUDENHALLINTA
JA SISÄILMA ERITYISSYYNISSÄ
Vastaava mestari Tuomas Nousiainen kertoo, että työmaalla on käytössä kosteudenhallinnan toimintamalli ja tilannetta seurataan mittausten
avulla.
– Näin pyritään estämään kosteuden
aiheuttamien vaurioiden riskiä rakentamisen kaikissa vaiheissa sekä rakennuksen koko elinkaaren ajan. Toimenpiteet kohdennetaan kymmeneen
keskeisimpään riskiin. Koulutyömaalla tilannetta valvoo osaltaan nimetty
kosteudenhallintakoordinaattori.
Työmaalla on käytössä myös sään
suojaksi varastoteltta rakennusmateriaalien säilytystä varten.
Koulurakennusten hyvä sisäilman
laatu pyritään takaamaan rakentamisratkaisuilla, esimerkiksi materiaalivalinnoilla sekä uusimalla rakenteiden
höyrynsulkuja ja tiivistämällä ulkovaipan tiiviyttä.
Suomalaisyritys 720 Degrees:in mittausanturit valvovat sisäilman laatua
myös rakennuksen valmistuttua. Tiloihin asennetaan näyttö, josta selviää
kulloinenkin ilmalaatu.
VA S A M A 6 / 2 0 1 8
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KENESTÄ TYÖYHTEISÖMME

ÄÄNITORVI?

Parillinen vuosi ja pikapuoliin syksy. Siinä kaksi taattua merkkiä,
että on luottamusmiesvaalien aika! Uusien luottamusmiesten
kausi alkaa ja entisten päättyy, kun valinnat on vahvistettu.


TEKST: MINNA JÄRVENPÄÄ

T

änä syksynä on taas aika järjes-

dokkaita on vain yksi kuhunkin teh-

tää työpaikojen luottamusmies-

tävään, vaaleja ei tarvitse käydä, ja

vaalit. Niissä valitaan pääluottamus-

valinta katsotaan yksimieliseksi.

miehet, luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet seuraavaksi kaksivuo-

VAALITOIMIKUNTA

tiskaudeksi.

PALJON VARTIJANA

Luottamusmies on Sähköliiton ja

Vaaleja varten työpaikalla on valitta-

sen osastoihin kuuluvien työntekijöi-

va vaalitoimikunta, johon kuuluu kol-

den edustaja ja äänitorvi työpaikal-

mesta viiteen jäsentä. Se arpoo eh-

la. Hän valvoo työehtosopimuksen

dokkaille numerot, tiedottaa ääni-

ja muiden sopimusten noudattamis-

oikeutetuille ehdokkaista ja muista

ta työpaikalla sekä edustaa työnte-

vaaleihin liittyvistä asioista. Vaaleis-

kijöitä yhteistoimintaneuvotteluissa

ta on tiedotettava vähintään kymme-

ja työpaikkakohtaisessa paikallisessa

nen päivää aikaisemmin.

sopimisessa. Hän on myös linkki liiton ja työntekijöiden välillä tiedottaessaan liiton toiminnasta ja hankkiessaan uusia jäseniä.
Luottamusmiesten asemasta sovi-

Vaalit voidaan toimittaa uurnavaalina tai sähköisesti.
Vaalitoimikunta hoitaa myös vaalien jälkeiset tehtävät: laskee äänet,
laatii pöytäkirjan ja toimittaa sen

taan työntekijä- ja työnantajajärjes-

ammattiosastoon sekä työntekijöi-

töjen kesken.

den nähtäville. Täytettävä pöytäkirjadokumentti löytyy Sähköliiton net-

VAALIKELPOISIA JA ÄÄNIOIKEUTETTUJA OVAT LIITON JÄSENET

tisivuilta.
Vaaleista täytetään luottamus-

Luottamusmiesvaalien järjestelyistä

miesilmoituslomake, joka vahviste-

vastaavat työpaikan työhuonekunta,

taan ammattiosastossa. Tämän jäl-

ammattiosasto ja vaalien aikainen

keen osasto toimittaa lomakkeesta

luottamusmies.

kopiot työnantajalle ja liittoon. Myös

Vaalikelpoisia ja äänioikeutettuja ovat kunkin työpaikan työntekijät,

Sähköalojen ammattiliitto ry:n
ammattiosastoja ja työhuonekuntaa koskevat

LUOTTAMUSMIESVAALIOHJEET

tämä lomake on Sähköliiton nettisivuilla. 

jotka kuuluvat Sähköliiton ammattiosastoon.
Ehdokkaiden tulee antaa ehdokkuudelleen suostumuksensa. Jos eh-

Tarvittavat lomakkeet ja luottamus-

Sähköliiton luottamusmiesvaaliohjeet ja vaaleissa tarvittavat lomakkeet löydät Sähköliiton nettisivuilta kohdasta Lomakkeet. Luottamusmiehiksi

miesvaaliohjeet: www.sahkoliitto.fi >

valitut pääsevät myös nettisivujen Voimavirta-osioon. Linkki sinne on etusivulla kohdassa Liiton muut verkkopalvelut. Sisältöön pääseminen vaatii

Lomakkeet > Edunvalvonta

kirjautumisen.

VUODEN LUOTTAMUSHENKILÖ VALITAAN
JO KOLMATTA KERTAA

LUOTTAMUS
LUOTTAMINEN; TUNNE TAI VARMUUS SIITÄ, ETTÄ JOHONKUHUN
TAI JOHONKIN VOI LUOTTAA, ETTÄ JOKU TAI JOKIN EI PETÄ TOIVEITA TAI
AIHEUTA PETTYMYSTÄ; LUOTTAVAISUUS, USKO.
Lähde: www.kielitoimistonsanakirja.fi

Vuoden 2019 luottamushenkilöseminaarissa valitaan jo kolmas Sähköna 2015 ja 2017.
Sähköliittolaiset pääsevät siis jälleen tekemään ehdotuksia Vuoden
luottamushenkilöksi. Valinnan tarkoitus on tuoda esiin luottamushenkilöiden merkitys työpaikoilla.
Vuoden luottamushenkilö voi yhtä hyvin olla hiljattain aloittanut tarmokas tyyppi kuin pitkän linjan toimija työyhteisössä. Tärkeintä on,
että hänellä on sydän ja järki mukana toiminnassaan.
Tarkemmat ohjeet Vuoden luottamushenkilön ehdottamisesta julkaistaan syksyn aikana Vasama-lehdessä sekä liiton netti- ja Facebook-sivuilla.
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liiton Vuoden luottamushenkilö. Hänen edeltäjänsä on palkittu vuosi Luottamusmiesilmoitus tulee täyt-

jan edustajan allekirjoitus. Muuten se ei

tää vaalien jälkeen, vahvistaa ammatti-

ole pätevä.

osastossa ja toimittaa Sähköliittoon. Vanha ilmoitus ei ole voimassa, vaikka luot-

 Luottamusmiesilmoitus on täytettä-

tamusmieheksi valittaisiinkin sama hen-

vä silloinkin, kun vaalit pidetään kesken

kilö kuin ennen. Ilmoitus on toimitettava

kauden siksi, että valittu luottamusmies

myös työnantajalle.

eroaa esimerkiksi vaihtaessaan työpaikkaa. Muuten liitto ei saa tietoa valinnasta

 Luottamusmiesilmoituksessa tulee

eikä uusi luottamusmies kaikkea tehtä-

olla sekä ammattiosaston että työnanta-

vän kannalta tarpeellista tietoa liitosta.

Tätä on luottamustehtävä

Tiukka tilanne tiivistää rivit



TEKSTI: MINNA JÄRVENPÄÄ

L

oivaliikkeinen. Tällä sanalla
Tuija Tienhaara kuvailee itseään. Läheiset käyttävät sanaa
tasainen.
– Asioiden pureskeleminen on minulle tärkeää. Saatan poistua palaverista kommentoimatta käsiteltävää asiaa ja palaan siihen perehtymisen jälkeen. Käytän aikaa myös työntekijöiden mielipiteiden kyselemiseen.
Joustava. Sellaiseksikin hän tunnustautuu.
– Jos ajaisin vain omia asioitani, tämä luonteenpiirteeni nousisi päällimmäiseksi. Mutta kun otan vastuun
muista, ajan sitä taka-alalle.
Loivaliikkeisyydestä ja joustavuudesta on toki hyötyä pääluottamusmiehen tehtävässä, mutta luottamustoimen myötä Tuija on löytänyt myös
kärkkään puolensa. Ja sekin on toisinaan tarpeen.
WHATSAPPKIN AUTTAA
OLEMAAN LÄSNÄ
Espoolainen Tuija on toiminut työpaikkansa, kaapelitiedusteluihin eri-

koistuneen Geomatikk Finlandin pääluottamusmiehenä yli vuoden, mutta hänellä on kokemusta luottamustehtävistä myös aikaisemmista työpaikoistaan. Tällä tietämyksellä hän sanoo, että luottamushenkilön tärkein
tehtävä on olla läsnä. Se ei välttämättä onnistu ihan kasvokkain, kun yritysten toiminnot ovat hajallaan eri puolilla maata. Onneksi tekniikka tekee yhteydessä olemisen kuitenkin mahdolliseksi.
– Jos minulle tulee keikka Espoosta Helsinkiin, yritän käydä tapaamassa sikäläisiä työntekijöitämme. Kaapelinnäyttäjänä ajelen pitkiä matkoja, ja silloin on hyvä aika soitella ja kysellä tuntoja. Sähköliittolaisten kesken
meillä on myös oma WhatsApp-ryhmä, jossa viestitellään kevyemmistäkin aiheista.
Läsnäolon tärkeys tulee esille esimerkiksi tilanteissa, joissa työnantaja lähettää kaikille jonkin uuden ohjeistuksen tai muun tiedon. Siitä huolimatta, että jokainen voi lukea tiedotteen itse, osa haluaa vielä keskustella
tulkinnoista luottamushenkilön kanssa.
– Olen sanonut työntekijöille, että jos minua tarvitaan, olen käytettävissä milloin vain. Monesti työntekijät ehtivätkin syventyä työehtoihinsa
vasta työajan jälkeen. On ihan luontevaa, että palkoista, lomista, pekkasista
ja muista kysytään myös työajan ulkopuolella.
PYHÄ KOLMINAISUUS
ANTAA TUKEA
Luottamushenkilö on työntekijöiden
tuki, ja tukea annetaan myös toisin
päin. Työntekijöiltä tulevat tsemppiviestit palkitsevat.
– Tiukassa tilanteessa rivit tiivistyvät entisestään. Itsekin olen saanut
viestejä, että älä anna periksi.

Tuija kiittelee myös oman liiton tukea: Sähköliitto hoitaa tonttinsa, ja liiton työntekijät panevat itsensä likoon.
– Työehtoasiantuntija Lujasen Juha
ei ole saanut olla rauhassa lomallaankaan, Tuija kertoo nauraen yhteydenotoistaan.
Luottamushenkilöillä on keskinäinen tukiverkostonsa, jota Tuija kutsuu
omalla työpaikallaan pyhäksi kolminaisuudeksi.
– Teemme varaluottamusmiehen ja
työsuojeluvaltuutetun kanssa tiivistä
yhteistyötä. Yhteisiä aivoriihiä tarvitaan varsinkin, kun pitää tehdä isompia ratkaisuja.
Tuija aikoo osallistua myös Sähköliiton järjestämälle Virtaa luottamusmiesten omaan jaksamiseen -kurssille. Sieltä hän toivoo eväitä ottaa vapaa-aikana
etäisyyttä työpaikan asioihin.
– Kiitos parin NLP-koulutuksen (neurolingvistinen ohjelmointi), osaan aika hyvin loitontaa itseni. Tiedostan, että pääluottamusmiehenä vaadin asioita
muille, koko työyhteisölle,
en vain itselleni.

asiaksi Tuija nostaa verkostoitumisen.
– Kontaktihenkilöiden määrä kasvaa
huimasti, kun tekee tätä työtä.
Kiperiä tilanteita tehtävässä on riittämiin, mutta ilonaiheet syntyvät jo
pelkästään siitä, että työehtosopimuksen periaatteet saadaan toteutumaan
käytännössä.
Jos Tuijalta pyytää vain yhden neuvon aloittaville luottamushenkilöille,
vastaus on tiivis:
– Älä alistu painostukseen miltään
taholta. 

ONNI VERKOSTOITUA
Miksi kannattaisi lähteä ehdolle
syksyn luottamushenkilövaaleissa?
Työelämän pelisäännöt kirkastuvat kuin huomaamatta, kun niitä käy
luottamustehtävässä lävitse. Vieläkin tärkeämmäksi

KUVA: TUIJA TIENHAARAN KOTIALBUMI

Haastatteluhetkellä
pääluottamusmies Tuija
Tienhaara on juuri jäämässä
lomalle. Työntekijöille hän on
kuitenkin luvannut seurata
sähköpostiaan vapaallakin,
vaikkakin viiveellä. Tätä se
luottamustehtävä on. Mutta
on se myös tsemppiviestejä,
uusien puolien löytämistä
itsestä, kasvavia verkostoja ja
tiivistyviä rivejä.

Tuija seuraa sähköpostiaan myös lomalla.
– Olen sanonut työkavereille, että jos minua
tarvitaan, olen käytettävissä milloin vain.

SFS6002 -koulutus

Kurssi myös aidolla brittienglannilla toteutettuna!
VERKKOKURSSILLAMME opetuksen teho on varmistettu
PUHUTTUNA, kirjoitettuna, kuvitettuna sekä harjoitustentein!
Tutustu ja tilaa verkosta: sfs6002-koulutus.fi
Presentation and demo in English: en50110-course.com
primaonline@primatest.fi
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– Tuskaista oli, muttei yhtä
vaikeaa kuin kevään tesneuvotteluissa, totesi Sauli
Väntti lypsykisan päätteeksi.

Veikeät VOLTTIPÄIVÄT
AULANGON auringossa
Teksti: RIITTA KALLIO & Kuvat: EMMI KALLIO

S

ähköliiton Volttipäivät keräsi aurinkoiselle Aulangolle parisataa
osanottajaa elokuun puolivälin
viikonlopuksi. Rento tapahtuma upeassa
ympäristössä veti kaikenikäisiä kävijöitä,
joista pitkämatkalaisimmat junailivat Hämeenlinnaan Kemijärveltä asti.
Sähköliittolaisen kesäpäiväperinteen
mukaan Aulangollakin seurusteltiin hyvässä hengessä, kisailtiin leikkimielisissä
lajeissa, mutta kalastettiin ja golfattiin

tosissaan. Tapahtuman yhdeksi kohokohdaksi nousi Vanajaveden kauniissa maisemissa seilattu illallisristeily musiikkeineen.
Aulangon kylpyläosasto oli varsinkin
lapsiperheiden suosiossa ja eläkeläistapahtuma toi konkarit yhteiseen juttutuokioon. Eläkeläiset kunnostautuivat
erityisesti kalastuksessa. Kirkkaimman
ongintamitalin nappasi ylivoimaisella
saaliillaan Kajaanin seniorisähkäri Antero

Hyväntuulinen kuusikko viihtyi Volttipäivillä, joiden hyvä meininki sai
porukalta täydet pisteet.
12
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Kyllönen, joka on ehtinyt harjoitella jaloa
lajia päätoimisesti jo lähes 10 vuotta.
Kaikissa tämän kesäisissä volttitapahtumissa oli ”maisemalisää”. Hotelli Aulanko
laajoine puistoineen, rantoineen ja golfkenttineen kylpi loppukesän lämpimässä
auringossa ja houkutti viikonlopun viettäjät ulkoilemaan joukolla. Läheinen Katajiston kartano tapahtumalatoineen tarjosi
myös mukavan ympäristön kevyeen kisailuun.

Vakuutusyhtiö Turvan tarjoama grillimakkara maistui myös liittosihteeri
Hannu Luukkoselle ja seuralaiselle Anne Laulumaalle.

Aulangon
maisema
irrotti
arjesta

2

1

3
1. – Risteily Vanajavedellä osoittautui napakympiksi, tuumi järjestelytoimikunnan vetäjä Jari Korpela.
2. Laivatrubaduuri sai laulukaveriksi Kemijärven
Arto Juujärven.
3. Hopealinjan kapteeni Jussi Liikanen ja matruusi Henri Pietilä esittelivät laivan ohjaamoa Elmeri
Lehdolle ja Valtteri Haloselle.

4

5

4. Kemijoki Oy:n ikinuoret sähkömiehet Risto Tiuraniemi ja Esa Laukkanen liittopaidoissaan
hauskuuttivat järjestelytoimikunnan Risto Heikkistä.
5. Kuplafutis oli haastavaa ja kuumaa hommaa.
6. Rauman Tapio Kuusisto joutui Speed Stacks -kisassa tunnustamaan näppäräsormiset nuoret neitoset paremmikseen.

6

7

7. Sorsanmetsästys laser-aseella sujui metsästystä
harrastavalta puheenjohtaja Sauli Väntiltä huomattavasti paremmin kuin lypsykisa.

Onnistuneista Volttipäivistä
kiitokset Hämeenlinnan osaston
järjestelytoimikunnalle: Vasemmalta
Markku Heikkinen, Jouni Korpela,
Terhi Suomalainen, Jari Korpela,
Tuomas Korpiaho ja Risto Heikkinen.
Kuvasta puuttuvat järjestelyihin
osallistuneet Tatu Aallonvuori,
Rauno Vuorinen sekä
Timo Ruokonen.
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2. Aulangon perinteikkään yhdeksän reiän puistokentän on suunnitellut skotlantilainen Fred Smith. Hugo on maamme vanhin alkuperäisessä muodossaan
oleva golfkenttä. Ensimmäiset kierrokset kentällä pelattiin vuonna 1940. Myös
Hämeenlinnan Eero Mäki ja helsinkiläinen Kari Nurmi viihtyivät kauniilla viheriöillä.

1. Sähköliiton golf-kiertopalkinto päätyi tällä kertaa Toijalaan. Tutulla kentällä onnistuneesti pelannut Jarmo Nieminen nappasi sekä lyönti- että pistepelin kärkisijat. Mestarin tyylinäytettä ihailevat Aulangon Hugo-kentän korkeimmalla kohdalla Hämeenlinnan Mikko Korpinen ja toiseksi sijoittunut
Harri Tähti Kotkasta.

3. Hugon kaltevat ja nopeat griinit sekä jykevät tammet vaativat pelaajalta hyvää lähipelitaitoa ja malttia. Myös kolmanneksi pelannut Kotkan Konsta Husu
sai todeta tämän.

TULOKSET
4. Kokemus oli valttia onkikisassa. Kajaanilainen seniorisähkäri Antero
Kyllönen korjasi voittopokaalin.

GOLF:
1. Nieminen Jarmo
2. Tähti Harri
3. Husu Konsta
4. Korpinen Mikko
5. Nurmi Kari
6. Mäki Eero
Pisin drive: Mikko Korpinen 213m
Lähin lippua: Kari Nurmi 7m 13cm
Kentän kokonaispituus: Miehet, 2394
metriä ja naiset, 2089 metriä
SORSASTUS:
1. Petteri Ahonen (2065pist.)
2. Jouni Korpela (1825pist.)
LYPSYKISA:
1. Tatu Aallonvuori   (143g)
2. Mirja Vyyryläinen (135g)

6. Kalamiehen onnea. Tamperelaisen Petri Ylisomeron ostomadot maistuivat
Aulangon ahvenille.
14
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SPEED STACKS (MUKIKISA):
1. Laura Korpela (ajalla 5.69s)
2. Viivi Karhunmaa (ajalla 5.80s)

ONKIKILPAILU
1. Antero Kyllönen, 1,880 kg
2. Risto Mäenpää, 1,195 kg
3. Raimo Leinonen, 1,055 kg
4. Petri Ylisomero, 0,985 kg
5. Martti Saarinen, 0,570 kg
SUURIN KALA:
Risto Mäenpää, lahna 0,320 kg
JOUKKUEKISA:
1. Kainuu:
Kyllönen, Laurila, Surkka 2,475 kg
2. Helsinki:
Saarinen, Laitinen, Manu 1,085 kg
3. Jyväskylä 1:
Poikolainen, Tammela,
Putkonen 0,700 kg
4. Jyväskylä 2:
Kirjavainen, Ahola,
Matilainen 0, 240 kg

JÄSENPALVELUT

Jäsenrekisterin puhelinpäivystys numerossa 03 252 0400 toistaiseksi poikkeusaikataulussa: 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
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JÄSENREKISTERI
UUDISTUU –
PÄIVITÄTHÄN TIETOSI

JÄSENMAKSUVAPAIDEN
ILMOITTAMINEN

Sähköliiton jäsenrekisteri uudistuu
loppuvuoden aikana, ja silloin tie-

Sääntöjen mukaan jäsenmaksu maksetaan päätoimen veronalaisesta palkasta ja työttömyyskassan
maksamista etuuksista. Jäsenmaksuista vapautumisajat on jäsenen itse selvitettävä Sähköliiton
jäsenrekisteriin.

dot siirretään uuteen järjestelmään.
Nyt onkin hyvä aika tarkistaa tietosi rekisteristä ja päivittää ne tarvit-

Jos et ole vielä selvittänyt vuoden aikana olleita jäsenmaksusta vapautumisaikoja ja niiden syitä, voit tehdä sen
tällä lomakkeella. Hoida jatkossakin jäsenmaksuvapaiden ilmoitukset säännöllisesti 2-4 kertaa vuodessa.

taessa. Pysyt parhaiten jäsenyyteesi
liittyvistä asioista ajan tasalla, kun
liitossa on ajantasaiset tietosi.

Lähetä ilmoituksesi Sähköliittoon alareunassa olevalla osoitteella.

Tarkistaaksesi jäsentietosi ja päivittääksesi niitä kirjaudu nettisivuil-

Henkilötiedot

lamme jäsenrekisteriin ja mene
kohtaan Omat tiedot. Jäsenrekis-

Sukunimi ja etunimet

Henkilötunnus

Puhelin

Matkapuhelin

Sähköposti

terin löydät ylälaidan Liiton muut
verkkopalvelut -valikosta.
Jos esiin tulevat tietosi eivät enää

JÄSENMAKSUVAPAIDEN SYY JA VAPAUTUMISAIKA

pidä paikkaansa, klikkaa Päivitä yh-

Alkamispäivämäärä

teystietojasi ja korjaa muuttuneet

Päättymispäivämäärä

Työttömyysturvan peruspäiväraha/työmarkkinatuki 500 kassapäivän
jälkeen tai ennen liiton työttömyyskassan päivärahaoikeutta

tiedot. Muista painaa lopuksi Päivitä-painiketta.

Kelan/vakuutusyhtiön sairauspäiväraha

Mikäli olet unohtanut salasanasi,
saat uuden salasanan klikkaamalla
linkkiä Jos olet unohtanut salasana-

Vakuutusyhtiön tapaturmapäiväraha

si, klikkaa tästä. Saat uuden salasanan valintasi mukaan sähköpostii-

Kelan/vakuutusyhtiön kuntoutusraha

si tai puhelimeesi tai molempiin antamalla käyttäjätunnuksesi ja paina-

Äitiys-/isyyspäiväraha

malla Lähetä-painiketta.
Jos et ole aiemmin kirjautunut

Vanhempainraha

jäsenrekisteriin, käytä käyttäjätunnuksena omaa jäsennumeroasi ja
salasanana postinumeroasi. Järjes-

Hoitovapaa/kotihoidontuki

telmä vaatii ensimmäisellä kirjautumisella vaihtamaan salasanan.

Omaishoitaja

Järjestelmä hyväksyy 8–12 kirjainta käsittävän salasanan, jossa tu-

Palkaton virkavapaa/oma loma

lee olla kaksi seuraavista kolmesta
vaihtoehdosta: isoja tai pieniä kir-

Asevelvollisuus

jaimia tai numeroita.
Huomaathan, että salasana jäsenrekisteriin ei ole sama kuin työt-

Opiskelu

tömyyskassan sähköiseen asiointi-

Toimita erikseen oppilaitoksen todistus opiskeluajasta, selvitä myös
palkaton loma-aika ja muista hoitaa jäsenmaksu loma-ajan
palkkatulosta (oppilasjäseniltä emme tarvitse erillistä selvitystä)

palveluun!
Mikäli et pääse kirjautumaan jäsenrekisteriin tai sinulla ei ole tie-

Kuntoutustuki/määräaikainen eläke
Merkitse aika ja toimita kopio eläkepäätöksestä

tokonetta käytössäsi, ota yhteys jäsenrekisteriin. Yhteystiedot löydät
tämän sivun ylälaidasta.

Toistaiseksi maksettava pysyvä eläke
Toimita kopio päätöksestä, niin siirrämme sinut eläkeläisjäseneksi

JOKO TUNNET
SÄHKÖLIITON
OPINTOSTIPENDIN?

Muu syy,
mikä
PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS
Päiväys

Allekirjoitus

Työmarkkinajärjestöjen välisissä
työehtosopimuksissa pitkälti sovi-

Osoite
PL 747 (Aleksanterinkatu 15)
33101 Tampere

taan ammattiyhdistyskoulutusta varten myönnettävästä opintovapaas-

Puhelin
03 252 0400

www.sahkoliitto.fi
FI53 5731 7920 0237 37 OKOYFIHH

ta. Tällöin työntekijällä on oikeus
palkkaan koulutusajalta. Sähköliiton opintostipendi on räätälöity niille ay-koulutukseen osallistuville jäsenille, jotka eivät saa koulutusajal-

Lomakenumero PHo/17.10.17

&

ta palkkaa tai muuta korvausta.
Stipendi voidaan myöntää vain
luottamushenkilökoulutukseen osal-

pituuden mukaan laskettava viikko-

listuville eli luottamusmiehille ja

stipendin osamäärä.

työsuojeluedustajille tarkoitettuun
koulutukseen osallistuville.
Tänä vuonna stipendin suuruus

Edustajisto päättää vuosittain sti-

Stipendin saajan tulee seurata saamiensa stipendien ja apurahojen enimmäismäärää, jonka verotta-

pendin suuruudesta. Liitolla on oi-

ja määrittelee vuosittain syventävissä

keus tarkistaa, että stipendi kohdis-

vero-ohjeissaan.

on 600 euroa viikolta. Lyhyempiin

tuu opinnoista aiheutuvien kulujen

Lue lisää: www.sahkoliitto > Edut ja

koulutuksiin myönnetään kurssin

kattamiseen.

palvelut > Laadukasta koulutusta

PÄÄTTYIKÖ KESÄTYÖ JA JATKAT OPISKELUA? MUISTA ILMOITTAA JÄSENMAKSUVAPAASTA AJASTA JÄSENREKISTERIIN TÄLLÄ LOMAKKEELLA,
JONKA LÖYDÄT MYÖS SÄHKÖLIITON NETTISIVUILTA KOHDASTA LOMAKKEET. JÄSENMAKSUVAPAISIIN OVAT OIKEUTETTUJA MYÖS MUUN MUASSA ASEVELVOLLISUUTTAAN SUORITTAVAT, OMAISHOITAJINA TOIMIVAT JA
VANHEMPAINRAHALLA OLEVAT.
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Illallisristeily Vanajavedelle kokosi 120 sähköliittolaista Silver Sky -laivalle jo Volttipäivien aattoiltana nauttimaan Aulangon ympäristön komeista kulttuurimaisemista, hyvästä ruuasta, musiikista ja
toistensa seurasta. Dronekuva Emmi Kallio.

KÄRKIMIES
Matkakustannusten korvauksista

VEROLLINEN VAI VEROTON, KAS SIINÄ PULMA
J

tokset eivät aina siirry työehtosopimuksen määräyksiin. Pitääkin kiin-

että samaa asiaa kuvataan eri säännöstölähteissä eri termein tai sa-

lukorvaukset muuttuvat verollisiksi
työn pysyväisluonteen johdosta, eli

emmissa ohjeistuksissa erityisen
alan poikkeavat säännökset oli sisäl-

että työnantajan kukkarossa. Siksi
kulukorvausten verotuksellisen puo-

nittää erityistä huomiota siihen, että
kulukorvausten verotuksellinen puo-

mankaltaisella termillä tarkoitetaan
hieman toisistaan poikkeavia asioi-

telakka katsotaan melko usein työntekijän varsinaiseksi työpaikaksi.

lytetty kovin sekavasti isomman ohjekokonaisuuden sisälle.

len on hyvä olla tiedossa palkkaa
maksettaessa.

li on palkkaa maksettaessa tiedossa.
Asia on työntekijän ja työnantajan

ta. Hyvä esimerkki on sähköistys- ja
sähköasennusalan työehtosopimuk-

Työehtosopimuksesta riippuen kulukorvaukset pitää tästä huolimat-

Suurin osa kulukorvauksista voidaan edelleen maksaa verottomina,

Voidaanko työmatkoihin liittyvien
kustannusten korvaukset maksaa verottomina? Usein olemme siinä us-

yhteinen, sillä jälkikäteen verotettavat kulukorvaukset tuntuvat molem-

sen työhönottopaikkakäsite, jolla
tarkoitetaan työnantajan pysyvää toi-

ta maksaa. Vaikka siis kulukorvaukset muuttuisivat verottajan silmissä

mutta on hyvä tiedostaa, millaiset
verottajan ohjeen mukaiset tilanteet

pien kukkarossa.

mipaikkaa, johon työntekijä on työhön otettu. Verottaja puhuu varsinai-

verollisiksi, se ei poista työnantajan
velvollisuutta maksaa niitä.

vaikuttavat niiden verotukseen. Aihe
on laaja, eikä tässä yhteydessä pysty



sesta työpaikasta, jolla tarkoitetaan
paikkaa, jossa työntekijä vakituisesti

laajemmin tuomaan esiin siihen liittyviä seikkoja.

Haastavin tulkinta liittyy siihen,
missä verottajan ohjeiden mukaises-

työskentelee. Vaikka työehtosopimus
edellyttää, että työntekijälle määri-

Vastaava tilanne syntyy, kun työntekijä työskentelee asiakasyrityksessä yhtäjaksoisesti yli kolme vuot-

sa tilanteessa yksittäinen työntekijä on. Työskenteleekö hän kiinteäs-

tellään työhönottopaikka, se ei kuitenkaan tee yrityksen toimipaikas-

lut, ateriakorvauksen, päivärahan ja
muut vastaavat kulukorvaukset. Ve-

ti työnantajan varsinaisessa työpaikassa vai tekeekö liikkuvaa työtä, vai

ta työntekijän varsinaista työpaikkaa verottajan tarkoittamalla tavalla.

rottaja toimii kuitenkin omien säännöstensä mukaisesti tulkitessaan

onko hänen katsottava työskentelevän erityisellä alalla? Kaikissa edellä

Ratkaisevinta verottajalle on, missä
työntekijä tekee työtään. Toisin sa-

kulukorvausten verollisuutta tai verottomuutta. Työehtosopimuksella

mainituissa tilanteissa kulukorvausten verottomuus käyttäytyy hieman

noen: vaikka työntekijällä on työehtosopimuksen tarkoittama työhönot-

ei siis voi sopia korvausten verottomuudesta, vaan tulkinnan tekee yk-

eri tavalla, eikä päätelmää voi tehdä pelkän työtehtävän tai ammat-

topaikka, kulukorvauksia ei välttämättä käsitellä verottajan tarkoitta-

sin verottaja.
Työehtosopimuksista ja verotta-

tinimikkeen perusteella. Sähköisillä aloilla työskennellään kaikissa ve-

man varsinaisen työpaikan eli pääsäännön mukaisesti. Työntekijä voi

jan säännöksistä syntyy kokonaisuus, mutta niiden kehityspolku ei

rottajan tunnistamissa tilanteissa.
Tilanteet saattavat vaihdella myös

tästä huolimatta työskennellä erityisellä alalla tai tehdä liikkuvaa työtä.

ole sidottu toisiinsa. Vaikka verottaja tiukentaa tulkintojaan tai verotuk-

työntekijöiden välillä työpaikkakohtaisestikin.

Kulukorvausten verotus on aikanaan noussut esiin telakkatöiden

Verottaja on julkaissut toukokuussa
uuden ohjeen koskien erityistä alaa.

kautta. Telakalla työskentelevien ku-

Se onkin perin tarpeellinen, sillä ai-

älkikäteen verotettavat kulukorvaukset tuntuvat sekä työntekijän

kossa, että mikäli työehtosopimus
määrää työmatkakulut korvattaviksi,
ne olisivat myös verottomia. Näin ei
kuitenkaan aina ole.
Työehtosopimukset määrittelevät tilanteet, jolloin työnantaja on
velvollinen maksamaan matkaku-

seen liittyvät lait muuttuvat, muu-
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Toinen haaste muodostuu siitä,

ta. Silloin kyseessä ei ole enää tilapäisyyden aikarajoissa oleva tilanne, vaan verottaja katsoo työkohteen
olevan työntekijän varsinainen työ-

Toisaalta on hyvä huomioida, että
kulukorvauksen mennessä verolle
asialla on aina Verottaja (huom! iso
alkukirjain), johon työehtosopimuksella ei pysty vaikuttamaan…

paikka. Jotta alle kolmenkaan vuoden työskentelyä voitaisiin pitää tilapäisenä, työskentelyn keston tulee
olla jollain tavoin rajattavissa. Ellei
kestoa voida mitenkään rajata, työkohteesta tulee verottajan mukaan
työntekijän varsinainen työpaikka
työskentelyn alusta lukien.


JARI KIVILUOMA
työehtoasiantuntija

TYÖTTÖMYYSKASSA

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

Aktiivimalli 2
– faktoja ja tärppejä

Muista ilmoittaa
työssäolo ja palkat!
Loma- tai irtisanomisajan palkka ja

MITÄ VÄÄRINKÄYTÖKSESTÄ

mahdollinen työssäolo tulee aina il-

SEURAA?

moittaa työttömyyskassalle työttö-

Työttömyyskassalaki edellyttää, että

myysetuutta hakiessa. Väärinkäytök-

kassa antaa havaitusta väärinkäytök-

sellä on kauaskantoisia seurauksia.

sestä huomautuksen tai varoituksen

Satakunnan käräjäoikeus pui par-

tai erottaa henkilön kassasta. Liikaa

haillaan juttua, jossa asianomistaja-

maksetut ansiopäivärahat peritään

na on Sähköalojen työttömyyskassa.

aina takaisin.

64-vuotiaan raumalaismiehen

käytösasiasta tutkintapyyntö polii-

euroa perusteetonta ansiopäivära-

sille, jos ilmoittamatta on jäänyt vä-

haa. Syyttäjä vaatii hänelle rangais-

hintään viiden työpäivän pituinen

tusta törkeästä petoksesta.

työssäolo. Tutkintapyyntöä harki-

Syyttäjän mukaan mies sai maa-

etuuden maksun ajalla saatu sosiaa-

lisenä aikana perusteettomasti yh-

lietuus, irtisanomisajan palkka, lo-

teensä yli 47 500 euroa ansiosidon-

ma-ajan palkka tai lomakorvaus.

Mies ei ilmoittanut hakemuksis-

taa syksyllä eduskunnalle esityk-

• ilmoittautuminen laskutuspal-

KARENSSIEN

si silloin, kun henkilö hakee uudes-

palkkoja ja korvauksia ja peruste-

taan päivärahaa ja toimittaa selvityk-

li tätä sillä, etteivät ne olleet sel-

siä aikaisemmista työsuhteistaan tai

laista tuloa, joka tulee ottaa huo-

kun kassa saa tietoja muilta viran-

mioon ansiopäivärahaa myönnettä-

omaisilta.

veluita tarjoavan yrityksen rekisteriin

Nykyisen mallisiin karensseihin tuli-

sen työnhaun mallista. Lakimuutok-

eli kevytyrittäjyys

si muutoksia.

RAPORTOIMINEN

kematta työmahdollisuutta tai työl-

paa tietoa.

• Jos työtön työnhakija jättää ha-

Esitysluonnoksen mukaan mallis-

Työttömän työnhakijan tulisi rapor-

listymissuunnitelmassa yksilöityä

sa on kolme pääosiota: työmahdolli-

toida työnhaustaan kuukauden vä-

työpaikkaa, kieltäytyy työllistymistä

suuksien hakeminen, raportoiminen

lein.

edistävästä palvelusta tai keskeyttää

ja karenssit.

• Raportti tehtäisiin verkkopalvelussa tai muulla sovitulla tavalla.

TYÖMAHDOLLISUUKSIEN

• Raportin ottaisi vastaan nykyis-

HAKEMINEN

ten TE-toimistojen korvaaja, joko

Työtön työnhakija velvoitettaisiin ha-

maakunta tai palveluntuottaja.

kemaan enimmillään neljää työmah-

• Tarvittaessa raportin vastaanot-

sen, karenssi on porrastettu muistutuksesta 10 tai 20 päivän karenssiin ja lopulta 12 viikon työssäolovelvoitteeseen.
• Jos työtön kieltäytyy varmasta kokoaikatyöstä, joka kestää vähin-

dollisuutta kuukaudessa. Täksi las-

taja voisi pyytää työttömältä työnha-

tään kaksi viikkoa, karenssi on 90

kettaisiin:

kijalta työhakemuksia tai muuta ai-

päivää.

• työhakemus
• suora yhteydenotto työnantajaan
• rekrytointitapahtumaan osallistuminen

neistoa.
• Ensisijaisesti aktiivisuutta seu-

myöhemmin.

Poliisi tutkii väärinkäytökset yleensä rikoslain mukaisina petoksina. 

ASETTAMINEN

sen aktiivimalli 2:sta eli omaehtoisen voimaantulosta ei ole tarkem-

Ilmoittamatta jääneet palkat ja
muut tulot tulevat ilmi esimerkik-

saan saamiaan erilaisia loma-ajan

essä. Käräjäoikeus antaa tuomion
välittävän yrityksen rekisteriin

taan myös aina, jos ilmoittamatta jää

liskuun 2013 ja lokakuun 2015 vä-

naista työttömyyspäivärahaa.

Työ- ja elinkeinoministeriö aikoo an-

Lisäksi kassan on tehtävä väärin-

epäillään nostaneen lähes 50 000

• Jos työtön ei saavu työllistymissuunnitelman laatimistilaisuuteen,

rattaisiin kuitenkin työttömän omien

hän menettää etuuden siihen asti,

raporttien perusteella.

kunnes suunnitelma on laadittu. 

• ilmoittautuminen vuokratyötä

Jos joudut työttömäksi
tai lomautetuksi
Ilmoittaudu TE-toimistoon työnhakijaksi täyttämällä sähköinen il-

X

Jäljennös irtisanomis- tai

X

Jäljennös työsopimuksesta.

lomautusilmoituksesta.

moittautumislomake osoitteessa
www.te-palvelut.fi viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänäsi.
Oikeutesi työttömyysetuuksiin al-

Mikäli saat eläkettä,

kaa aikaisintaan ilmoittautumis-

liitä mukaan myös:

päivästä lukien.

X

Jäljennös
eläkepäätöksestä.

NÄIN HAET
ANSIOPÄIVÄRAHAA

Mikäli sinulla on sivutoimista yri-

Lähetä hakemus ja liitteet työttö-

tystoimintaa, liitä mukaan:

myyskassan sähköisessä asiointi-

X

palvelussa. Löydät sen osoitteesta

Jäljennös viimeksi vahvistetusta verotuksestasi.

www.sahkoliitto.fi/tyottomyyskas-

Kolmannes Sähköalojen työttömyyskassan työttömistä jäsenistä sai alennettua ansiopäivärahaa

Aktiivimalli alentanut
varsinkin iäkkäämpien etuuksia
Kelan ja Finanssivalvonnan tilasto-

kaa työttömänä olleita. Ensimmäisen

alennettua etuutta sitä todennäköi-

jen mukaan noin 150 000 henkilöä

kolmen työttömyyskuukauden ajalta

semmin, mitä vanhempi hän on.

sai aktiivimallin vuoksi alennettua

aktiivimalli ei vielä alenna etuutta.

työttömyysetuutta huhti-kesäkuussa.

Myös Sähköalojen työttömyyskas-

Vähiten alennettuja työttömyysetuuksia maksettiin Pohjanmaan

Heistä 97 000 sai Kelan maksamaa

sassa noin joka kolmas työtön sai sa-

maakunnissa, eniten Uudellamaalla

työttömyysetuutta ja 54 000 työttö-

malla ajanjaksolla alennettua ansio-

ja Päijät-Hämeessä. Monissa suuris-

myyskassojen maksamaa ansiopäi-

päivärahaa: työttömiä oli huhti-kesä-

sa kaupungeissa alennetun etuuden

värahaa.

kuussa 1 494, joista alennettua päi-

saajia oli suhteellisesti enemmän

värahaa sai 506.

kuin muualla maassa.

Kyseisellä jaksolla kaikista ansiopäivärahan saajista joka kolmas sai

Aktiivimalli on Kelan ja Finanssi-

Arviolta hieman yli 10 prosent-

etuuden alennettuna ja kaikista Ke-

valvonnan mukaan alentanut erityi-

tia heistä, joiden etuutta alennet-

lan työttömyysetuuksien saajista 38

sesti iäkkäiden työttömien etuutta:

tiin ensimmäisen tarkastelujakson

prosenttia. Ansiopäivärahan saaji-

alennetun ansiopäivärahan saajis-

jälkeen, täytti aktiivimallin aktiivi-

en pienempää osuutta selittää se,

ta joka kolmas oli täyttänyt 60 vuot-

suusehdot toisen tarkastelujakson

että heissä on enemmän lyhyen ai-

ta. Myös Kelan etuuksien saaja saa

aikana. 

sa. Voit lähettää hakemuksen ja

Mikäli olet ollut ennen työttömyyt-

liitteet myös postitse osoitteeseen

tä armeijassa tai opiskelemassa:

Sähköalojen työttömyyskassa, PL

X

774, 33101 Tampere.

Opiskelutodistus tai
todistus armeijasta.

TARKASTA HAKEMUKSESI JA

VEROTUS

SEN LIITTEET

Työttömyyskassa saa verotiedot

Jotta hakemusten käsittely oli-

suoraan verottajalta aina vuoden

si mahdollisimman nopeaa, täytä

alussa. Palkkaa varten annetun

hakemuksesi huolellisesti ja muis-

verokortin ennakonpidätysprosent-

ta tarkistaa se ja liitteet.

tia korotetaan vähintään 25 prosenttiin ansiopäivärahaa makset-

LIITÄ HAKEMUKSEESI
SEURAAVAT DOKUMENTIT:

X

taessa.
Voit halutessasi tilata verot-

Palkkatodistus vähintään

tajalta muutosverokortin etuutta

työttömyyttä edeltäneeltä

varten. Ansiopäivärahan ennakon-

26 työssäoloviikolta. Todis-

pidätys tehdään silloin verokortin

tuksessa pitää näkyä enna-

mukaisesti ilman prosentin

konpidätyksen alainen tulo

korottamista.

sekä siihen sisältyvä lomaraha ja korvaus.
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KURSSIT
ALUEELLISET SÄHKÖISTYSJA SÄHKÖASENNUSALAN KURSSIT
OULUSSA

LUOTTAMUSMIESTEN JATKOKURSSI

Nämä kurssit on tarkoitettu kaikille sähköistys- ja sähköasennusalan jäsenille.

Luottamusmiesten perus- tai vastaavan kurssin käyneet tai muutoin perustiedot luottamus-

Tarkoituksena on ensin käydä tes-tutuksi kurssi, sen jälkeen urakkamääräykset ja viimei-

miestoiminnasta hankkineet luottamusmiehet, varaluottamusmiehet, ammattiosastojen pu-

senä urakkalaskentakurssi.

heenjohtajat tai työpaikka- ja/tai ammattiyhdistystoiminnasta kiinnostuneet.

TYÖEHTOSOPIMUS TUTUKSI -KURSSI 21.–22.9.2018

KURSSIN TAVOITE

Sokos Hotel Arina, Oulu • hakuaika päättyy 7.9.2018

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

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

1. osa 24.–28.9.2018 • 2. osa 29.10.–2.11.2018
Kiljavan opisto, Nurmijärvi
KURSSIN KOHDERYHMÄ

kevia 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

Ilmoittaudu mukaan kursseille hakuaikojan noudattaen tarja.toppari@sahkoliitto.fi tai

• työehtosopimuksen säädökset • luottamusmiehen vaikuttaminen ja viestintä

050 409 8469.

• välitehtävä omalla työpaikalla • luottamusmies neuvottelijana

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.

• luottamusmiehen työsuojeluyhteistoiminta • luottamusmiehen rooli kehittäjänä
• luottamusmiehen arvostus ja merkitys • omien taitojen arviointi ja jatko-opinnot
Työnantaja maksaa palkan/ansionmenetyskorvauksen (työehtosopimuksen mukaan) kurssin
ajalta sekä ateriakorvauksen opistolle, tai liitto maksaa kurssilaiselle opintostipendin. Liitto
maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus, opetus ja jaettava materiaali sekä matkakulut,
vain mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa käytettäessä vain auton kuljettajalle 0,23 €/km.
Tarvittaessa voit majoittua jo sunnuntaista alkaen, siitä sinun tulee ilmoittaa etukäteen Kiljavan opistolle. Sähköliitto maksaa majoituksesi.

TYÖEHTOSOPIMUSKOULUTUSTA
ENERGIA- ICT JA VERKOSTOALALLE

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

29.9.–30.9.2018, Scandic Koskipuisto, Tampere

Sähköliitto järjestää energia-, ICT- ja verkostoalan koulutustilaisuuden. Tilaisuudessa käsitellään alan työehtosopimusta (Sähköalan TES).

TYÖYMPÄRISTÖN AJANKOHTAISPÄIVÄT

TILAISUUDESSA PEREHDYTÄÄN
• alan työehtosopimukseen

26.–27.10.2018, Scandic Aulanko, Hämeenlinna

• palkkausjärjestelmän periaatteisiin
• paikallisen sopimisen neuvottelutoimintaan
• muihin ajankohtaisiin asioihin

Kurssi on suunnattu kaikille työsuojeluvaltuutetuille ja -asiamiehille sekä muille asiasta kiinnostuneille. Kurssilla käsitellään ajankohtaisia sähköalojen työympäristökysymyksiä ja työ-

Kouluttajina toimivat liiton asiantuntijat. Tervetuloa keskustelemaan ja kyselemään sopimus-

suojelua sekä sähköturvallisuutta koskevia säädöksiä. Kouluttajana toimii liiton omien kou-

alasi muutoksista ja ajankohtaisuuksista!

luttajien lisäksi vierailevia asiantuntijoita.

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 14.9. mennessä tarja.toppari@sahkoliitto.fi

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 12.10. mennessä tarja.toppari@sahkoliitto.fi tai 050 409

tai 050 409 8469. Sähköliitto maksaa kurssin aikana majoituksen (2hh), ohjelmaan merkityt

8469. Sähköliitto maksaa kurssin aikana majoituksen (2hh), ohjelmaan merkityt ruokailut

ruokailut sekä matkakulut, mikäli niitä syntyy. Matkakulut korvataan julkisten kulkuneuvojen

sekä matkakulut, mikäli niitä syntyy. Matkakulut korvataan julkisten kulkuneuvojen taksojen

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

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

SÄHKÖLIITON ALUEELLISET
NUORISOTAPAHTUMAT
Lähde sinäkin mukaan nuorille Sähköliittolaisille tarkoitettuun alueelliseen nuorisotapahtu-

VALTAKUNNALLINEN
NUORISOTAPAHTUMA

27.–28.10.2018, Sokos Hotel Ilves, Tampere

maan!

Lähde sinäkin mukaan nuorille sähköliittolaisille tarkoitettuun valtakunnalliseen nuorisota-

Tilaisuuksissa tutustutaan Sähköliiton ja paikallisen ammattiosaston toimintaan.

pahtumaan Tampereelle!

Perjantai-ilta vietetään rennon yhdessäolon merkeissä.

Tapahtumassa saat tietoa liiton ja osaston toiminnasta sekä esimerkiksi työmarkkinatiedot-

28.–29.9.2018

Turku

hakuaika päättyy 14.9.2018

tamisesta. Asiapitoisten päivien lomassa vietämme aikaa myös rennosti yhdessä tutustumal-

2.–3.11.2018

Kuopio

hakuaika päättyy 19.10.2018

la uutuuslaji hohtogolfiin.

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

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 12.10. mennessä tarja.toppari@sahkoliitto.fi tai 050 409

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

8469. Sähköliitto maksaa kurssin aikana majoituksen (2hh), ohjelmaan merkityt ruokailut

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

sekä matkakulut, mikäli niitä syntyy. Matkakulut korvataan julkisten kulkuneuvojen taksojen
mukaan tai oman auton käytöstä 0,23 €/km.
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ALUEELLINEN SÄHKÖISTYSJA SÄHKÖASENNUSALAN KURSSI
KOUVOLASSA
Tämä kurssi on tarkoitettu kaikille sähköistys- ja sähköasennusalan jäsenille.
Kurssilla käydään läpi urakkahinnoittelun rakenteita ja harjoitellaan urakan laskemista.

LUOTTAMUSMIESTEN
PERUSKURSSI

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

URAKKALASKENTA-KURSSI

ta kiinnostaa työnantajien ja työntekijöiden yhteistoiminnan parantaminen työntekijöitten oi-

29.–30.9.2018

keuksia kehittämällä.

Sokos Hotel Vaakuna, Kouvola
hakuaika päättyy 14.9.2018

KURSSIN TAVOITE
on aloittaa luottamusmiehen perustaitojen oppiminen. Tavoitteena on myös, että tehtäväko-

Ilmoittaudu mukaan kursseille hakuaikojan noudattaen tarja.toppari@sahkoliitto.fi tai
050 409 8469.

konaisuuden ymmärtäminen ja oikeuksien tiedostaminen auttavat selviytymistä työpaikalla.
AVAINSISÄLTÖJÄ OVAT

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

• luottamusmieheksi kehittyminen

matkakulut, mikäli niitä syntyy, kotipaikkaa lähinnä olevalle kurssipaikalle. Matkakulut korva-

• luottamusmiehen tehtävät ja yhteistyökumppanit

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

• luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet
• työoikeuden perusteet, mm. työsopimuslaki, yhteistoimintalaki
• työehtosopimuksen tulkinta ja liiton apu
• paikallinen sopiminen ja yhteistoimintamenettely
• vaikuttaminen ja neuvottelutoiminta
• luottamusmiehen ja jäsenistön luottamus

NUORILLE TARKOITETTU SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN
URAKKALASKENTAKURSSI

Työnantaja maksaa palkan kurssin ajalta sekä ateriakorvauksen opistolle, tai liitto maksaa
kurssilaiselle opintostipendin. Liitto maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus, opetus
ja jaettava materiaali, sekä matkakulut, mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen
mukaan tai omaa autoa käytettäessä vain auton kuljettajalle 0,23 €/km.
Tarvittaessa voit majoittua jo sunnuntaista alkaen. Siitä sinun tulee ilmoittaa etukäteen Kil-

20.–21.10.2018 Scandic Koskipuisto, Tampere

javan opistolle.

Oletko kiinnostunut urakkalaskennasta, mutta sinulla ei ole siitä aikaisempaa kokemusta.

lomake osoitteella: Sähköliitto, PL 747, 33101 Tampere tai tarja.toppari@sahkoliitto.fi.

Kurssihakemuslomake löytyy Sähköliiton kotisivuilta kohdasta Lomakkeet. Lähetä hakemus-

Tällä kurssilla käydään urakkalaskentaan liittyviä asioita läpi seikkaperäisesti ja herätetään
kiinnostus urakkataitojesi kehittämiseen.
Kouluttajana on työehtoasiantuntija Jari Kiviluoma.
Sähköliitto korvaa majoituksen (2 hh), ruokailut sekä matkakulut julkisten kulkuneuvojen
taksojen mukaan tai omaa autoa käytettäessä 0,23 €/km vain auton kuljettajalle.
Ilmoittaudu viimeistään 5.10.2018 mennessä tarja.toppari@sahkoliitto.fi

VALTAKUNNALLISET TEOLLISUUS- JA
ERITYISALOJEN AJANKOHTAISPÄIVÄT

tai 050 409 8469.

15.–16.9.2018, Scandic Koskipuisto, Tampere

Tilaisuus on tarkoitettu kaikille paperi- ja puumassateollisuuden, mekaanisen metsäteollisuu-

KILJAVAN OPISTON
KURSSIT SYKSYLLÄ 2018
Sähköliitto on varannut paikkoja seuraavilta syksyn yleisiltä kursseilta:
TYÖSUOJELUN JATKOKURSSI 1. osa 1.–5.10.2018 ja 2. osa 5.–9.11.2018
PUHEENJOHTAJA- JA SIHTEERIKURSSI 19.–23.11.2018
PAIKALLINEN SOPIMINEN 26.–28.11.2018
Löydät muut opiston järjestämät kurssit osoitteesta: www.kio.fi. Jäsenillämme on mahdollisuus osallistua myös muille opiston kurssikalenteriin merkityille yleisille kursseille.
Kurssille haetaan ay-liikkeen kurssihakemuslomakkeella, jonka saat esimerkiksi osoittees-

den, teknologiateollisuuden, tekstiiliteollisuuden, rakennusteollisuuden, kemianteollisuuden
ja kumiteollisuuden, elintarviketeollisuuden, lasikeraamisen teollisuuden ja raha-automaattien huoltoalan (Veikkaus) sekä rautatiealan jäsenille.
KURSSIN TEEMOINA OVAT
• Sähköliiton teollisuuden sopimusalojen nykytila ja tulevaisuus
• sopimusalakohtaiset erityiskysymykset
• muut ajankohtaisasiat
Koulutus räätälöidään osallistujien sopimusalojen mukaisesti. Kouluttajina toimivat liiton asiantuntijat. Tervetuloa keskustelemaan sopimusalasi muutoksista ja oppimaan uutta!
Ilmoittaudu mukaan viimeistään 31.8. mennessä tarja.toppari@sahkoliitto.fi tai 050 409
8469.

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

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

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

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

nen kurssin alkua.

tai oman auton käytöstä 0,23 €/km.

Tiedustele osallistumismahdollisuutta koulutusasiantuntijalta 050 409 8469 tai tarja.toppari@sahkoliitto.fi. Häneltä voit myös tilata hakemuksen ja saada apua sen täyttämisessä. Täytetyt hakemukset myös palautetaan koulutusasiantuntijalle.

www.sahkoliitto.fi > Edut ja palvelut > Laadukasta koulutusta
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OSASTOT TOIMIVAT
LÄHETÄ OSASTOILMOITUS NETTILOMAKKEELLA!

Seuraava Vasama ilmestyy 27.9.2018. Siihen tarkoitetut osastojen ilmoitukset pyydämme toimittamaan
maanantaihin 17.8.2018 kello 15.00 mennessä. Tällä välin päivitämme saapuneita ilmoituksia liiton kotisivuille.

voonsahkotyontekijat.net ja www.

saamme tarpeeksi pelaajia, teem-

pe 23.11 klo 19.30 Tallink Star,

facebook.com/Porvoon-sähkötyön-

me 2 joukkuetta. Lisätietoja antaa

Länsiterminaali. Liput jaetaan tun-

tekijät-ry-O43

Anssi Salminen.

tia ennen. Majoitus hotelli Seapor-

059 Lahden

075 Verkostoalan

tellissa. Su 25.11. huoneiden luo-

Sähköalantyöntekijät ry

ammattilaiset ry

vutus klo 12. Tallink Megastar läh-

Seuraava hallituksen kokous

Osasto järjestää osastomatkan 8.–

tee D-terminaalista klo 13.30 ja

ma 3.9. klo 18 poikkeuksellises-

9.9. Lisäinfot osoitteessa www.

saapuu Helsinkiin klo 15.30. Vara-

ti Kivimaan ABC:llä osaston toi-

verkostoalanammattilaiset.com

us 80 hlö, jäsen 0 €, avec 110 €.

Osastoaktiivit huomio! Osastot toimivat -ilmoituksia pääsee lähettämään
liiton uusien nettisivujen sähköisellä lomakkeella. Löydät lomakkeen
osoitteesta www.sahkoliitto.fi/ammattiosastot/ilmoita-tapahtumasta.
Valitse ensin lomakkeen alasvetovalikosta oma osastosi, kirjoita sitten ilmoituksesi teksti ja jätä vielä yhteystietosi niille varattuihin kenttiin. Paina lopuksi Lähetä-painiketta. Saat kuittauksen osastoilmoituksen lähettämisestä.
Päivitämme saapuneet ilmoitukset nettisivujemme Osastot toimivat

tissa (satama) 2 hh, aamiaiset ho-

Ilm. 15.10. mennessä puh. 045

mistolla sattuneen vesivahingon

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

takia. Osoite Kiitokatu 2, 15210

076 Vaasan Sähköalan-

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

Lahti.

työntekijät ry

Osasto 059 osallistui vii-

632 8758/sihteeri.

Kokouspäivän risteily jäsenil-

120 Vanhankaupungin

den juoksijan voimin Half Marat-

le Wasa Linella Vaasasta Uuma-

Sähkömiehet ry

001 Oulun Sähkötyöntekijäin

Metropol Spa -hotellissa. Illallinen

hon Weekend -tapahtumaan su

jaan pe 12.10. Kokoonnumme

Syyskokous pidetään pe

Ammattiosasto N:o 1 ry

Maikrahv-ravintolassa alkaa klo

19.8.2018. Matkana oli 10,55

terminaalissa klo 8 ja laiva läh-

5.10.2018 Silja Europalla. Laiva

Eläkeläisjaoston kokoukset vuon-

18. Matkan hinta on 50 €/jäsen,

km. Sijoitus (miehet), osallistujat

tee klo 9. Saavumme Uumajaan

lähtee klo 18.30, ja paluu on klo

na 2018 pidetään joka kuukau-

70 €/avec sisältäen bussikuljetuk-

ja ajat: 9. Matti Parikka 0:48:28,

klo 12.30, bussikuljetus Uumajan

16.30. Kokoonnutaan Länsitermi-

den toisena tiistaina klo 12 alka-

set (linja-autot mukana Tallinnas-

11. Heikki Puumalainen 0:51:03,

keskustaan. Laiva lähtee takaisin

naali 1:ssä n. klo 17. Ilmoittaudu

en osaston toimistolla osoittees-

sa), illallisen ja majoituksen. Il-

12. Mikko Jänisniemi 0:51:23,

paikallista aikaa klo 18, ja Vaa-

Päiville 050 453 0407 heti. Ter-

sa Rautatienkatu 16 D 46, Oulu.

moittautumiset ja maksu osaston

16. Tuukka Leppänen 0:54:43,

sassa olemme klo 23.30. Ilmoit-

vetuloa!

Kesä-, heinä- ja elokuussa ei poik-

tilille FI79 8000 1301 1776 15

25. Anssi Salminen 1:08:55.

tautumiset viim. 26.9. Kristian

keuksellisesti pidetä kokouksia.

viimeistään 21.9. Mukaan mah-

Sähköliiton osastojen välinen

tuu 80 henkilöä. Ilmoittautumi-

salibandyturnaus la 8.9. Energia-

018 Hämeenlinnan

nen alkaa 30.8. lähettämällä ni-

hallissa (Ilmarisentie 3, 15200

Sähkötyöntekijät ry

mesi ja syntymäaikasi sähköpos-

Lahti) klo 10–18. Turnauksen jäl-

082 Viialan Sähkötyöntekijäin

Helsinki–Tallinna-risteilyn yhtey-

Viimeinen ilta Dannyn seuras-

titse osoitteeseen

keen sauna pelaajille ja avustajil-

Ammattiosasto ry

dessä. Kokouksen jälkeen jatke-

sa -pikkujoulukonsertti Hämeen-

loviisan.osasto25@gmail.com

le From Dusk Till Dawnissa, So-

Syysretki jäsenille suuntau-

taan à la carte -ruokailulla. Oma-

linnan Verkatehtaalla 1.11. klo

(mieluiten) tai soittamalla Markus

penkorvenkatu 9, 15800 Lahti.

tuu tänä vuonna Keski-Suomeen.

vastuu jäsen 40 €, avec 80 €. Hin-

19. Lippu sisältää väliaikatarjoi-

Backmanille puh. 010 455 3154.

Ilmoittautumiset pelaajaksi Lah-

Ilmoittautuminen ja lisätiedot

taan kuuluu myös seuraavan päi-

den joukkueeseen Anssi Salmisel-

sähköpostilla osoitteeseen sahko-

vän aamupala ja buffetlounas. Il-

liitto.os.082@gmail.com.

moittaudu mukaan 1.10 mennes-

lun, tilaisuus on avec, lippuja ra-

Rönnholm puh. 050 574 9229.

161 Energia-alan työntekijät ry

Tervetuloa mukaan!

Sääntömääräinen syyskokous Silja Europalla pe 2.11.2018 klo 18

joitetusti. Omavastuu 20 €/jä-

043 Porvoon Sähkötyöntekijät ry

le puh. 040 966 6142. Harjoitus-

sen ja 42,50 €/avec tulee mak-

Tulevat kokoukset: 30.8., 27.9.,

peli ti 4.9. Energiahallilla, 1 ken-

saa 2.9. mennessä Hämeenlin-

25.10., 22.11. syyskokous. Toi-

tällä klo 18–19. Sen perusteel-

100 Järvenpään

jukka-pekka.ojamo@dnainternet.

nan Sähkötyöntekijät ry:n tilille

mintaa voi myös seurata netti-

la joukkueeseen valitaan 1 maa-

Sähköalantyöntekijät ry

net ja Harri Korpi 040 485 4025.

FI39 5680 0020 1979 80 viite-

sivuilta ja Facebookista: www.por-

livahti ja 10 kenttäpelaajaa. Jos

Tallinnaan 23.–25.11.! Lähtö

Tervetuloa!

numerolla 8400. Ilmoittautumiset 2.9. mennessä rauno.vuorinen@elisanet.fi tai puh. 040 522
3628.
Hämeenlinnan Sähkötyöntekijät ja Aulangon kylpylä jatkavat yhteistyösopimustaan vuodelle 2018. Aulanko tarjoaa jäsenillemme perheineen kylpylälippuja
hintaan 10 €/aikuinen ja 6 €/lapsi. Edun max henkilömäärä kerrallaan 5 hlöä. Tunnistautuminen tapahtuu Sähköliiton jäsenkortilla.
022 Lappeenrannan Seudun
Sähköalantyöntekijät ry
Mato-onkikilpailut pidetään kanavansuun länsirannalla ti 4.9. klo
17–19, Läntinen kanavatie (nro
9:n jälkeen oikealle). Sarjat: miehet, naiset ja nuoret. Kilpailun
jälkeen tarjolla virvokkeita. Lisätietoja: Asko Karppanen puh. 050
524 2056. Tervetuloa! – Virkistystoimikunta
025 Loviisan Sähköalantyöntekijäin Ammattiosasto ry
Osasto järjestää jäsenille seuralaisineen syysretkimatkan Tallinnaan 24.–25.11. Tallink Megastar
lähtee la Helsingin Länsisatamasta klo 10.30 ja su Tallinnasta klo
13.30. Yöpyminen ja aamiainen
20
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sä: osaston sivuilla osasto161.fi tai

Sähköinfon verkkokursseja

Huom!

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

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.
Verkkokurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat opiskella
standardin mukaiset asiat itsenäisesti ja helposti milloin vain.

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.

Koulutus on uusittava siten,
että koulutusten väli on enintään 5 vuotta.

Pris 304,50 e + moms.

Kurssin hinta 304,50 e + alv.

SFS 6002 ELECTRICAL SAFETY

Mera information: http://kauppa.sahkoinfo.fi/verkkokurssit

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

09 5476 1422

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

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

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

Postiosoite: PL 747, 33101 TAMPERE

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

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

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

Sähköliiton ammattiosastojen

SALIBANDYTURNAUS
la 8.9. klo 10–18 Energiahalli, Lahti
 Ilmoita joukkueesi pikaisesti meilitse salminen.anssi@hotmail.com tai puhelimitse 040 966 6142. Joukkueen vähimmäiskoko
on 1 maalivahti ja 5 kenttäpelaajaa. Jos osastonne on pieni, voitte yhdistyä toisen osaston kanssa yhdeksi joukkueeksi.
 Pelaamme SSBL:n säännöillä mutta rennosti: kentälle ovat tervetulleita kaikenkuntoiset ja -taitoiset naiset ja miehet.
 Osallistumismaksu on 150 €/joukkue. Maksuun sisältyy sauna: From Dusk Till Dawn, Sopenkorvenkatu 9, Lahti.
Turnauksen järjestää Lahden Sähköalantyöntekijät ry os. 059. Turnausta isännöi Sähköliitto, jonka järjestövakuutus kattaa pelit.
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ELLEDNINGEN

Sommaren skämde bort semesterfirarna
Den förgångna sommaren har vi-

fortsättningen kunna uppsäga en

och främst är lagförslaget hastigt

Elektrikerförbundets ”Volttipäivät”

sat sitt bästa för finländarna, efter-

arbetstagare i företag med högst

förberett och det finns inget rea-

tillbringades det tredje veckoslutet

som värmeperioden var exceptio-

20 personer på grund av mindre

listiskt bevis på sysselsättningsef-

i augusti i en mycket vacker om-

Vi fick i mål de sista öppna kol-

nellt lång i hela landet. Om det var

åsidosättande av eller brott mot ar-

fekten.

givning i Aulanko i Tavastehus.

lektivavtalen i slutet av juni. Nu är

ovanligt varmt redan i maj, så i juli

betsförpliktelserna eller osakligt

Arrangemanget var utmärkt.

det dags att koncentrera oss till i

var temperaturen exceptionellt hög

uppförande än nu, när det försvå-

Det tackar vi för deltagande med-

kollektivavtalen överenskomna ar-

i Finland. Temperaturen steg över

rar arbetsgivarens eller arbetsge-

lemmarna i Tavastehus fackavdel-

betsgruppers verksamhet, och att

trettio grader i flera dagar; sådana

menskapens verksamhet eller un-

Centralorganisation FFC:s styrel-

ning.

arbetsgrupperna behandlar och får

temperaturer har man inte sett på

dergräver förtroendeförhållandet

se har konstaterat, att nu skall det

Till och med naturkrafterna

länge i Finland.

mellan arbetsgivaren och arbetsta-

vara slut med torgevenemang och

skämde bort evenemanget, med

garen. Dessutom skulle man förut-

det är dags att vidta konkretare åt-

undantag av lördagsmorgonens

även förbundets egen verksamhet.

sätta, att anställningsförhållandets

gärder, om landets regering inte

snabba regnskur. Som pricken på

En av de centrala tyngdpunkterna

fortsättning inte vore skälig för ar-

är beredd att dra undan sitt lag-

i var den utmärkta kryssningen på

i 2019 är utvecklandet av förbun-

betsgivaren.

förslag. FFC:s styrelse samman-

Vanajavesi sjön, där vi fick njuta

dets verksamhet, vilka föreslås till

träder följande gång i början av

av solsken och de vackra utsikter-

godkännande i representantskapet

september för att bestämma om

na på sjön.

som sammanträder i november. De


Om värmen pinade finländarna i
sommar, så inte ens värmen tycks
stoppa landets regering. Den fort-



sätter tjurskalligt att föra vidare





i mål frågorna så som avtalat.
Det finns behov av att utveckla

sina kommande åtgärder. Till all

Det jag skulle önskat var fle-

försämringar i arbetslagstiftningen.

Arbetstagaren borde ges möjlighet

lycka tog regeringen sitt förnuft

ra medlemmar med sina familjer.

na skall alltmer fokuseras på för-

Regeringen beslöt i ramförhand-

att rätta situationen med en var-

till fånga i början av juli, när den

I framtiden skall man tänka noga

bundets kärnverksamhet.

lingarna i april, att man börjar för-

ning. Förslaget försätter arbetsta-

meddelade att de slutar förbereda

på hur vi kan locka mera medlem-

bereda en ändring i arbetsavtals-

garna i otrygg ställning och som

förslaget om att anställa unga, un-

mar till Elektrikerförbundets ”Volt-

lagen, vars syfte är att lindra krite-

värst helt på arbetsgivarens god-

der 30-åriga arbetslösa på viss tid

tipäivät”.

rierna för individuell uppsägning i

tyckliga nåder. Man vill föränd-

utan att ange någon motivering. Vi

företag som sysselsätter högst 20

ra arbetstagarna till ödmjuka och

får se vad den kommande hösten

eras i samband med musikfesten

personer. Remisstiden om proposi-

tystlåtna slavar, som inte längre

för med sig…

i Valkeakoski. Jag hoppas att den

tionsutkastet löpte ut vecka 33.

vågar hålla fast vid sina rättigheter

Enligt förslaget skulle man i

och organisera sig fackligt. Först



kommande resurserna och krafter-

Trevlig början på hösten!

Nästa år skall dagarna arrang-

populära festen ger extra boost till

HANNU LUUKKONEN

deltagandet i ”Volttipäivät”!

förbundssekreterare

”Urheilla jos jaksat
pysyt kunnossa”
K

uka olet?
– Pasi Kaijansinkko
Mistä tulet?
– Veikkaus oy:stä
Mistä sinut tunnetaan?
– Itseasiassa tuota pitäisi kysyä muilta.
50 vuottasi pähkinänkuoressa?
– Zen Cafén sanoin: ”Osta asunto,
hoida koiraa. Pidä pihaa vaimon kanssa. Hanki lapset jos on saumaa yks tai
kaks, mut hankkikaa ne. Tutustu naapureihin, vietä niiden kanssa joskus aikaa. Järjestäkää kimppakyyti, jos on sama duunimatka. Viiltävä tuuli käy aamuisin, kiiltävään porttiin ja koivuihin.
Laita riippukeinu kiinni keväällä, pidä jemmarahaa pankkitilillä seiso väkevästi sänkys edessä aamuisin. Laita
riippukeinu kiinni keväällä, pese kasvosi ja käytä pyyhettä aamuisin. Urheilla jos jaksat pysyt kunnossa ja nukut
hyvin. Hoida lasku lähikauppaan, niin
saat suuret alennukset. Jokainen euro
jonka maksat veroja auttaa sinua myös.
Lukita muista ovet ja auto kesällä yö on
valoisa yö.”
Mistä saat virtaa?
22
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– Toivottavasti jonain kauniina päivänä Olkiluoto Kolmosesta.
Mikä tekee sinut iloiseksi/onnelliseksi?
Iloiseksi tekee tasapaino suhteessa
työn määrään, perheen hyvinvointiin ja
omaan aikaan.
Mikä ottaa päähän?
– Ei tietenkään saa yleistää, mutta
vähän mietityttää tulevien eläkkeeni
maksajien sitoutuminen työhön ja työllistyminen.
Miten juhlit merkkipäivääsi?
– Vietän merkkipäivääni Helsingissä kaksospoikien kanssa, vanhemman
luona Santahaminassa vieraillen ja 10
minuuttia nuoremman kanssa Verkkokaupassa pesukone-ostoksilla.
Mitä on suunnitelmissasi juhlan jälkeen?
– Olen ajatellut, että jos saisin itsestäni otettua niskasta kiinni ja aloittaisin
kuntoilun tai vaikka kuntosalitouhua.
Kehuvat kuulemma mukavaksi ajanvietteeksi.
Terveisiä Vasaman lukijoille!
– ”Muista hymy tänäkin päivänä!” 

PASI
KAIJANSINKKO
50 vuotta
20.8.2018
Sähköliiton edustajiston jäsen Pasi Kaijansinkko diggaa Zen Café:ta.

—

Kotimaiset vakiokeskukset helppoon asennukseen

Asiakkaiden yhteistyössä kehitetty vakiokeskussarja soveltuu asuinrakennuksista teollisuuskäyttöön. Keskukset
ovat kotimaisia, nopeaan ja helppoon asennukseen suunniteltuja. Niissä on kaapelointia varten erittäin
reilut tilat ja kytkennät on nopea suorittaa jousiliitäntäisiin kojeisiin. Keskukset ovat helposti laajennettavissa.
abb.fi/asennustuotteet
VASAMA 2017 No 8_VASAMA 2015 No 8 17.8.2017 14:23 Sivu 1

ä h k ö t ar vikkeet

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

!

Ve rk k ok a u pp a w w w . f i n n p a r t t i a . f i
N out o ha lli J o u t n a n t i e 7 6 , 2 5 5 0 0 P e r n i ö
Puh

02 72 72 00,

myynti@finnparttia.fi

petri.koskinen@finnparttia.fi
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Esittelemme palkitusta Zenit-jalkineesta uuden sukupolven mallin kaikille, jotka odottavat jalkineiltaan enemmän. Zenit EVO
nostaa rimaa entistä korkeammalle. Siinä yhdistyvät uudenlainen kevyt, urheilullinen ja saumaton rakenne, ergonominen,
istuvuudeltaan sukkamainen muotoilu ja entistä parempi hengittävyys tuttuun tinkimättömään suojaukseen. Tietyissä malleissa
on erittäin helppokäyttöinen ja suosittu Boa® Closure -pikakiinnitysjärjestelmä. JALAS® Zenit EVO -malliston jalkineet kutsuvat
sinut astumaan omalle mukavuusalueellesi – henkiseen tilaan, jossa tunnet olosi turvalliseksi, tehokkaaksi ja helpoksi ja koet
pystyväsi hallitsemaan tilanteen täysin. Siirry sivustoon JALAS.COM

