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Sähköisessä asiointipalvelussa
• Kirjaudu sähköiseen asiointipalveluumme osoitteessa jasenpalvelu.sahkoliitto.fi.
• Omissa tiedoissasi näkyy painike, jossa lukee Tilaa kalenteri. 
   Kun klikkaat sitä, painikkeen alle tulee teksti Tilattu ja päivämäärä. 
   Tilaus on nyt voimassa.

Tekstiviestillä
• Kirjoita tekstiviestiin kirjain B ja jäsennumerosi. 
   Muista välilyönti kirjaimen ja numeron välissä. Esimerkkiviesti: B 12345
• Lähetä tekstiviesti numeroon 040 480 0300. Saat kuittauksen kiitosviestinä puhelimeesi.
• Mikäli jokin meni vikaan, saat virheviestin, joka kehottaa sinua lähettämään viestin uudelleen 
   annettujen ohjeiden mukaisesti. Tarkista, että kirjain ja jäsennumerosi ovat oikein, 
   tee korjaukset ja lähetä viesti uudelleen.
• Viestin lähettäminen maksaa normaalin tekstiviestin hinnan liittymäsopimuksesi mukaisesti.

JÄSENKALENTERI 
ON TARKOITETTU VAIN SOPIMUSALAJÄSENILLE, EIVÄTKÄ OPPILAS- JA 
ELÄKELÄISJÄSENET 

VOI TILATA SITÄ.

SUOSIO SEN KUIN KASVAA –
TILAA JÄSENKALENTERI!
Sähköliiton sopimusalajäsenten kalenteri 
oli viime vuonna vieläkin suositumpi 
kuin aikaisemmin! Tilaa sinäkin tämä 
sähköliittolaisen kulttiteos, joka pitää sinut 
ajan tasalla pitkin vuotta. Tilauskanavat 
ovat auki lokakuun loppuun saakka.

2 X KEINO SAADA KYSYTTY JÄSENKALENTERI 2022 ITSELLESI

VASAMA – SITEESI LIITTOON ELÄKKEELLÄKIN
Työelämän jättäessäsi et toki halua jättää omaa ammattiliittoasi. 
Eläkeläisjäsenelle Vasama-lehti on yhä tärkeä tiedonsaantikanava ja side 
Sähköliittoon. Eläkeläisjäsenenä saat yhä Vasama-lehden maksutta, 
mutta sinun tulee tilata se vuodeksi kerrallaan. 
Kun tilaat nyt, saat Vasaman postilaatikkoosi koko ensi vuoden. 
Tilauskanava on auki lokakuun loppuun saakka.

NÄIN TILAAT VASAMAN VUODEKSI 2022
• Kirjoita tekstiviestiin kirjain A ja jäsennumerosi. Muista välilyönti kirjaimen ja numeron välissä.   
   Esimerkkiviesti: A 12345
• Lähetä tekstiviesti numeroon 040 480 0300. Saat kuittauksen kiitosviestinä puhelimeesi.
• Mikäli jokin meni vikaan, saat virheviestin, joka kehottaa sinua lähettämään viestin uudelleen 
   annettujen ohjeiden mukaisesti. Tarkista silloin, että kirjain ja jäsennumerosi ovat oikein, 
   tee korjaukset ja lähetä viesti uudelleen.
• Viestin lähettäminen maksaa normaalin tekstiviestin hinnan liittymäsopimuksesi mukaisesti.
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12 meistä tällä hetkellä, että sopi-

muksia tehdään heidän sanele-

millaan ehdoilla.

Meidän pitäisi kovien puhei-

den ja lakkojen väläyttelemisen 

sijaan ymmärtää tätä muutos-

ta ja löytää uusi yhteinen vasta-

voima tälle kehitykselle. Vaikei-

ta vuosia on edessä ja Sähkölii-

tossakin joudumme varautumaan 

uudenlaisiin ratkaisumalleihin. 

Pärjätäksemme meidän on ym-

märrettävä, että nyt on palatta-

va toimintamme perusteisiin, jä-

seniin ja työpaikkoihin. Heille 

teemme työehtosopimuksia.

JARI OLLILA

Vastaava sopimusasiantuntija

VASAMA 6/2021

SÄHKÖJOHTO

Julkaisija: 

Sähköalojen ammattiliitto ry 

Elbranschernas 

fackförbund rf. 

Postiosoite: PL 747 

33101 Tampere 

Sähköpostiosoite: 

vasamalehti@sahkoliitto.fi 

etunimi.sukunimi@sahkoliitto.fi 

Päätoimittaja: Sauli Väntti

Vastaava toimittaja: Riitta Kallio 

Toimittaja: Minna Järvenpää

Ulkoasu ja taitto: Jari Mattila  

Painopaikka: 

Sata-Pirkan Painotalo, Pori.

Ilmoitushinnat tekstisivulla: 

Mustavalko 

2,25 €/pmm

Neliväri-ilmoitukset 

3,00 €/pmm

Työpaikkailmoitukset ja 

ammattiosastot -50 % 

Mainostoimistoalennus -15 %

Ilmoitusmyynti: 

Ekamedia

Puhelin: 044 344 4414 

emmi.kallio@ekamedia.net 

Osastot toimivat -ilmoitukset: 

www.sahkoliitto.fi/ammattiosastot/ 

ilmoita-tapahtumasta

Lehden tilaushinta: 

30 €/vsk kotimaa 

40 €/vsk ulkomaat 

SÄHKÖALOJEN 

AMMATTILIITON 

JÄSENLEHTI. 

Perustettu 1957 

Lehti ilmestyy 

8 kertaa vuodessa. 

Seuraava Vasama ilmestyy 

25.11.2021

Aineistot 15.11. mennessä.

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

Kannen kuvassa Janne Laakkonen 

ja Jukka Gåsman

Kuva: Riitta Kallio

Työmarkkinakierros on käyn-

nistymässä uudenlaisissa 

asetelmissa. Perinteisesti teolli-

suuden liitot ovat avanneet työ-

markkinakierroksen ja niin nyt-

kin. Metsäteollisuudessa ei kui-

tenkaan enää neuvotella valta-

kunnallisia työehtosopimuksia, 

vaan yrityskohtaisia ratkaisuja. 

¨Teknologiateollisuudessa työn-

antajapuoli järjestäytyi uudelleen 

ja kukaan ei tähän mennessä tie-

dä, syntyykö uuden työnantaja-

liiton kanssa valtakunnallinen 

yleissitova työehtosopimus. Sa-

maan aikaan Suomen talous on 

lähtenyt kovaan kasvuun. Peller-

von taloustutkimuksen tuore en-

nuste povaa tälle vuodelle 3,7 

prosentin ja ensi vuodelle 4 pro-

sentin kasvua. 

Metsäteollisuuden siirtyminen 

yrityskohtaisiin työehtosopimuk-

siin ja Teknologiateollisuuden 

kahden vaihtoehdon tie näyttää 

ulospäin asettavan kysymysmerk-

kejä vientiteollisuuden roolil-

le palkankorotustason suunnan-

näyttäjänä.

PALKANKOROTUKSISTA 

JA OSTOVOIMASTA

Suomen mallia on esitetty, mutta 

sitä ei koskaan syntynyt. Vienti-

teollisuuden palkankorotustasoa 

halutaan kuitenkin pitää ankku-

rina aina valtakunnansovitteli-

jan toimistoa myöten. On asias-

ta mitä mieltä hyvänsä, tarpeelle 

koordinoida palkankorotuksia on 

hyvät perusteet.

Sähköliiton jäsenillekin pal-

kankorotusprosenttia tärkeämpi 

asia on ostovoiman kasvu. Pal-

kankorotuksen hallitsematto-

muus kiihdyttää inflaatiota ja syö 

ostovoimaa. Palkankorotus ei siis 

siirry suoraan ostovoiman kas-

vuksi. Lisäksi työttömyysvakuu-

tusmaksujen tai muiden palkasta 

perittävien maksujen korotukset 

syövät ostovoimaa.

HAJAUTTAMISEN JA 

KOORDINAATION RISTIRIITA

Työmarkkinakierroksen kuuma 

aihe on paikallinen sopiminen, 

eli sopimisen vieminen palkko-

ja myöten yritystasolle. Yrityksil-

lä on erilaisia tarpeita ja ne ovat 

erilaisessa asemassa. Sanotaan, 

että kaikkia samoihin sääntöi-

hin sitova työehtosopimus ei ny-

kymaailmassa toimi. Yrityksillä 

on varmasti erilaisia tarpeita ja 

on totta, että yhden työehtosopi-

muksen sisällä toimii varsin eri-

laisia yrityksiä.

Samalla kun sopimista ollaan 

vahvasti viemässä yritystasolle, 

puhutaan kuitenkin koordinaati-

on tarpeesta, erityisesti palkan-

muodostuksessa. Voi oikeutetusti 

kysyä, millaista työmarkkinajär-

jestelmää työnantajapuoli aidosti 

haluaa? Pitkälle vietyä hajautet-

tua sopimista, jossa ei ole yhtei-

sesti sovittuja asioita, vaan etu-

järjestöjen pakottamaa koordi-

naatiota? Työnantajapuolella ha-

lutaan selvästi nyt niitä kuuluisia 

rusinoita pullasta. 

KOLLEKTIIVISEN 

SOPIMISEN 

HEIKOIN LENKKI?

Meille haasteena paikallises-

sa sopimisessa on sopijan, luot-

tamusmiehen asema ja työnan-

tajapuolen haluttomuus kehittää 

neuvottelujärjestelmää ja sopi-

misen turvamekanismeja paikal-

lisella tasolla. Työehtosopimuk-

seen perustuvalla paikallisel-

la sopimuksella voidaan korva-

ta työehtosopimuksen vastaava 

määräys. Paikallisen sopimuksen 

asema on siis todella vahva.

Edelleen luottamusmiehen 

asema sopijana on olla kollek-

tiivisen sopimisen heikoin lenk-

ki. Heikoimmalla lenkillä tarkoi-

tan neuvotteluasemaa ja turvaa. 

Usein luottamusmies neuvottelee 

yksin ja kantaa niskassaan työ-

suhdeturvasta huolimatta myös 

painetta omasta työpaikastaan.

VAIKEITA VUOSIA

Koko työmarkkinajärjestelmä on 

murroksessa. Työlainsäädäntö-

kin tullee tulevina vuosina muut-

tumaan ja paikallinen sopiminen 

etenee myös sitä kautta. Sopimi-

selle on kuitenkin aina tarvetta 

ja niin myös yhteistyölle. Työn-

antajapuoli näyttää ajattelevan 

KUUMA JA ARVAAMATON NEUVOTTELUKIERROS
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Aukeaako metsäteollisuuden 
umpisolmu 
Kevätedustajisto syksyn kynnyksellä 
Alueasiantuntijat valmiina kentälle 
Kellon ympäri: Jari Puusniekka  
Laki määrää koeajasta             
Kotkan Energian luottomiehet    
Jarmo Turkki 60       
Jäsenpalvelut    
Liitto sai uuden talouspäällikön   
Työttömyyskassa  
Työsuojeluvaalit lähestyvät  
Kurssit    
Osastot toimivat 
Elledningen 
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Sähköliiton uudet alueasiantuntijat aloittavat työnsä näinä päivinä. Janne Heikkisen työhönottopaikaksi tulee Kuopio ja 

alueena on Keski-Suomi ja Savo-Karjala.
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KANSALAISALOITE VAATII 
AMMATTILIITOILLE KANNEOIKEUTTA

Itä-Suomen yliopistossa on käyn-
nistynyt tutkimushanke, joka tar-

kastelee suomalaisten elämän mer-
kityksellisyyden lähteitä ja koro-
na-ajan vaikutuksia siihen. Hanke 
on ensimmäinen vaihe laajemmas-
sa tutkimuksessa, jossa keskitytään 
ikääntyvien elämän merkitykselli-
syyteen.

Näin ensimmäisessä vaihees-
sa kyselyyn voivat kuitenkin osallis-
tua kaikki 18 vuotta täyttäneet Suo-
messa asuvat henkilöt. Tutkijat toi-
vovat tavoittavansa ihmisiä laajasti, 
jotta erilaiset maailmankuvat, koke-
mukset ja arvot tulisivat tutkimuk-
sessa esille. 

Työt sujuvat UPM Kymen teh-
taalla Kuusankoskella nor-

maaliin tapaan, mutta siellä, mis-
sä kaksi työntekijää tai useampi 
kohtaa, puheenaihe on aina sama: 
millaisilla työehdoilla UPM:n työ-
paikoilla työskennellään ensi vuo-
den alusta, kun työehtosopimuk-
set umpeutuvat.

– Työntekijät, olipa heidän am-
mattiliitonsa mikä tahansa, ovat 
yhtä mieltä siitä, että alalla on 
säilytettävä hyvät ja solidaariset 
työehdot, kuvailee sähköliittolai-
nen teollisuuden luottamusmies 
Jukka Simpura tilannetta.

Työntekijöiden tulevaisuuden 
suunnitelmat vaihtelevat ikäryh-
mittäin. Heikkenevien työehtojen 
uhka on saanut nuorimpia harkit-
semaan työpaikan vaihdosta. Työ-
uransa loppupuolella olevat las-
keskelevat, miten toimeentulon-
sa pystyisi turvaamaan viralliseen 
eläkeikään saakka, vaikka irtisa-
noutuisi. 

Samanlaisia kuulumisia on Lap-
peenrannasta.

– Työmotivaatiossa on selkeä 
notkahdus. Monet, minä muiden 
mukana, arpovat työnteon mie-
lekkyyttä. Varsinkin vuoroa teke-
viä mietityttää, arvostetaanko sitä, 
että he ovat töissä öisin, viikon-
loppuisin ja pyhinä, kertoo UPM 
Kaukaan tehtaan sähköliittolainen 
teollisuuden luottamusmies Pet-
ri Varis.

MUUT ISOT HALUAVAT 
NEUVOTELLA, UPM:N 
KANSSA UMPIKUJA
Epävarmuus kaikilla UPM:n työ-
paikoilla johtuu siitä, että metsä-

yhtiö vaatii työehdoista sopimista 
liiketoiminta-alueittain ja uhkaa jat-
kaa vuodenvaihteen jälkeen toimin-
taansa ilman minkäänlaisia työeh-
tosopimuksia, ellei työntekijäpuoli 
suostu vaatimukseen. Silloin työeh-
dot määräytyisivät ainoastaan työ-
lainsäädännön, työntekijöiden omi-
en työsopimuksien ja yhtiön käytän-
töjen perusteella.

Epäselvään tilanteeseen joh-
ti vuoden takainen Metsäteollisuus 
ry:n ilmoitus lopettaa työehtosopi-
musten neuvotteleminen. Työnan-
tajaliitto sanoi jättävänsä sopimus-
toiminnan jäsenyrityksilleen, joista 
yksi on UPM. Alan neuvottelut on 
perinteisesti aloittanut Paperiliit-
to, joka on ajautunut UPM:n kans-
sa umpikujaan.

Sähköliitto on solminut sopimus-
alansa 011 ja 012 tämän vuoden 
loppuun voimassa olevat työehto-
sopimuksensa Metsäteollisuus ry:n 
kanssa. Uusi tilanne koskee siis pa-
peri- ja puumassateollisuuden säh-
köasentajia eli Simpuraa, Varis-
ta ja heidän kollegojaan sekä me-
kaanisen metsäteollisuuden sähkö-
asentajia alan työpaikoilla. Viimeksi 
mainitun sopimusalan neuvottelut 
on tavallisesti aloittanut Teollisuus-
liitto ry.

UPM:ää lukuun ottamatta muut 
isot metsäyhtiöt Stora Enso ja Met-
sä Group ovat ilmoittaneet neuvot-
teluhalukkuudestaan.

UHKAKUVA: PALKKA LASKEE 
JOPA KOLMANNEKSELLA
Palkkaus huolettaa työntekijöi-
tä eniten. Paperiliitto ry on laske-
nut, että alan keskimääräinen palk-
ka voi laskea vähintään kolmannek-

sen, mikäli vuoden alusta työehdot 
määräytyvät pelkästään UPM:n lu-
ettelemien lainsäädännön, työsopi-
musten ja vakiintuneiden käytäntö-
jen perusteella.

– Kuinka isoihin leikkauksiin jou-
dumme tyytymään? Petri Varis tii-
vistää työntekijöiden tunnot yhteen 
lauseeseen ja jatkaa: – Miksi ih-
meessä aikuiset ihmiset eivät pysty 
neuvottelemaan asioista ollenkaan? 
Tilanne ei ole meidän työntekijöiden 
käsissä, joten turha stressata.

VAIN LUOTTAMUSMIES 
VOI SOPIA EDUSTETTAVIENSA 
PUOLESTA
Vaakalaudalla on myös työntekijöi-

UPM TULPPANA METSÄTEOLLISUUDEN SOPIMISESSA

NÄINKÖ MEITÄ ARVOSTETAAN?

den edustus. UPM haluaisi pöytään 
luottamusvaltuutetut, joiden ase-
ma määritellään pelkästään työsopi-
muslaissa. Luottamusmiesten ase-
ma puolestaan perustuu työehtoso-
pimukseen.

– Meidän tärkein tavoitteemme 
on turvata sähkötyötä tekevien työn-
tekijöiden erityiset työehdot ja oma 
edustus, toteaa Sähköliiton teolli-
suuden ja erityisalojen työehtoasian-
tuntija Mikko Korpinen.

– Vain luottamusmiehellä on vah-
va mandaatti tehdä sopimuksia 
edustamiensa työntekijöiden puo-
lesta. Luottamusvaltuutetun ase-
ma on merkittävästi heikompi. Meil-
lä on hyvä yhteistyö neuvotteluiden 

suhteen joka suuntaan, ja teemme 
kovasti töitä sähköliittolaisten työ-
ehtojen ja edustuksen turvaamisek-
si. Tehtävä on vaikea, ja luonnolli-
sesti Paperiliiton ja UPM:n neuvot-
telujen umpisolmu vaikuttaa myös 
meidän tilanteeseemme, sanoo Säh-
köliiton vastaava sopimusasiantunti-
ja Jari Ollila.

Simpuran ja Variksen mukaan 
työnantajapuolen näkemyksiä ja in-
foa on tarjolla työpaikan intrassa ja 
tiedotusvälineissä, mutta niitä pi-
tää yksipuolisuutensa takia suodat-
taa. n

– Tilanne ei ole meidän käsissämme: tuskin me työntekijät olem-

me henkilökohtaisesti neuvottelemassa uusia sopimuksiamme, 

Petri Varis uskoo.

– Sähköliitosta on saatu jonkin verran tietoa, samoin Paperiliiton 

luottamusmiehiltä, joihin on hyvät välit, Jukka Simpura kiittää.

 TEKSTI :  MINNA JÄRVENPÄÄ  KUVAT:  HAASTATELTAVIEN KOTIALBUMIT

OSALLISTU TUTKIMUKSEEN ELÄMÄN 
MERKITYKSELLISYYDESTÄ JA KORONA-AJAN VAIKUTUKSISTA

MISTÄ KOKEMUS ELÄMÄN 
MERKITYKSELLISYYDESTÄ 
KOOSTUU?
Koronapandemian monet kasvot 
ovat tulleet Suomessa tutuiksi rei-
lun vuoden aikana. Koronaan sairas-
tuminen tai sairastumisen uhka tai 
yhtä lailla koronan myötä ilmaantu-
neet yhteiskunnalliset haasteet ovat 
omiaan horjuttamaan kokemusta 
merkityksellisestä elämästä. 

– Siksi on tärkeää ymmärtää, mis-
tä kokemus elämän merkitykselli-
syydestä koostuu, tiivistää teologi-
an soveltavien opintojen yliopiston-
lehtori Suvi-Maria Saarelainen, joka 
on tutkimusryhmänsä kanssa tutki-
musprojektin takana.

Webropol-kyselyyn vastaaminen 
vie aikaa puolesta tunnista kolmeen 
varttiin, ja aikaa on 15. lokakuu-
ta saakka.

Itä-Suomen yliopiston eetti-
nen toimikunta on myöntänyt hank-
keelle eettisen lausunnon, mikä tar-
koittaa, että se on eettisesti hyväk-
syttävä.

Kyselylomakkeelle: 
webropol.com/s/merkityksellisyys

Kansalaisaloite.fi-palvelussa on 
elokuussa alkanut kannattajien 

kerääminen aloitteelle, joka vaatii, 
että ammattiliitoille säädetään kan-
neoikeus. Se tarkoittaa, että liitto 
voisi viedä laittoman toiminnan tuo-
mioistuimen käsittelyyn yksittäisen 
työntekijän puolesta. Uudistus hel-
pottaisi työntekijän mahdollisuuksia 
hakea lainmukaisia oikeuksiaan tuo-
mioistuimen kautta.

Nykytilanteessa liitto tarvitsee 
työntekijöiden luvan ajaakseen hei-
dän oikeuksiaan oikeudessa. Käy-
täntöön liittyy palkansaajan kannal-
ta riskejä: käsittelyn kalleus ja hita-
us, leimautumisen pelko sekä epä-
varmuus lopputuloksesta ja työsuh-

teen jatkumisesta.

KANNATTAMAAN VAHVAN 
TUNNISTAUTUMISEN KAUTTA
Aloite löytyy Kansalaisaloite.fi-palve-
lusta päiväyksellä 16.8.2021. Kan-
nattaminen vaatii vahvan tunnis-
tautumisen. Eduskunta ottaa aloit-
teen käsiteltäväkseen, mikäli se saa 
vähintään 50 000 kannatusilmoi-
tusta.

Kannatusilmoituksien keruuaika 
on puoli vuotta aloitteen päiväykses-
tä. Tämän aloitteen keräysaika päät-
tyy siis 16.2.2022.

Kannata aloitetta: kansalaisaloite.fi
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Yhteen työmarkkinasyksyn kiin-
nostavimpaan kysymykseen saa-

tiin selkoa syyskuun alkupuolella, 
kun uusi työnantajayhdistys Tekno-
logiateollisuuden työnantajat ry piti 
ensimmäisen tiedotustilaisuutensa. 
Kuinka moni Teknologiateollisuus 
ry:n jäsenyritys on liittynyt Teknolo-
giateollisuuden työnantajat ry:hyn? 
Uuden yhdistyksen kun on määrä 
jatkaa TES-toimintaa emoyhdistyk-
sen keskittyessä yrityskohtaisten so-
pimusten edistämiseen.

– Yhdistykseemme on liittynyt yli 
200 jäsenyritystä, jotka työllistävät 
yli 33 000 henkilöä. Niiden hyväk-
symisen jälkeen hakemuksia on tul-
lut lisää kuutisenkymmentä, kertoi 
työantajayhdistyksen toimitusjohtaja 
Jarkko Ruohoniemi.

Minkä kokoluokan toimija työn-
antajayhdistys sitten on? Mittakaa-
van havainnollistamiseksi mainitta-
koon, että esimerkiksi sähköliittolai-
sia työskentelee yli 400 teknologia-
teollisuuden alan yrityksessä. Tek-

nologiateollisuus ry:ssä on kaikkiaan 
1 600 jäsenyritystä, joissa työsken-
telee yli 310 000 palkansaajaa, ja 
se on solminut yhteensä kahdeksan 
työehtosopimusta. Välillisesti Tek-
nologiateollisuus ry:n jäsenyritykset 
työllistävät 660 000 henkilöä. Kyse 
on siis miljoonasta palkansaajasta.

Teknologiateollisuuden työnanta-
jat ry:n tämänhetkinen jäsenmäärä 
tarkoittaa, että jäsenyrityksissä työs-
kentelee vasta reilu kymmenesosa 
koko teknologiateollisuuden työnte-
kijämäärästä.

YLEISSITOVUUS JÄRJESTÄYTY-
MÄTTÖMIENKIN TURVANA
Lukumäärää tarkempaa tietoa jäsen-
yrityksistä ei ole saatavilla. Ruoho-
niemen mukaan niiden nimiä ei jul-
kisteta, koska yritysten halutaan ha-
keutuvan työnantajayhdistyksen jä-
seniksi omista lähtökohdistaan. Yh-
distyksen hallitus käsittelee jäsen-
hakemuksia sitä mukaa, kun niitä 
tulee.

Työnantajayhdistyksen ilmoitta-
mat jäsenyritys- ja työntekijämää-
rät eivät kerro mitään siitä, mitä toi-
mialoja yritykset edustavat, eivät-
kä erittele työntekijäryhmiä. Sähkö-
liiton kannalta olennaisin on työnte-
kijöiden ryhmä; tiettyjä liittoja kiin-
nostanevat ylemmät toimihenkilöt 
tai toimihenkilöt.

Työmarkkinoilla yleisesti työnan-
tajayhdistyksen jäsenyritysten mää-
rä ja niiden työllistämien työnteki-
jöiden määrä ovat oleellisia tieto-
ja. Mikäli niiden solmimaa työeh-
tosopimusta ei katsota soveltamis-
alallaan edustavaksi, sopimus ei ole 
yleissitova. Järjestäytymättömätkin 
työnantajat ovat velvollisia noudat-
tamaan vähintään alan työehtosopi-
muksen ehtoja, mikäli se katsotaan 
yleissitovaksi. Tämä takaa järjestäy-
tymättömillekin työntekijöille kelvol-
liset työehdot.

Työehtosopimuksen vahvistamis-
lautakunta vahvistaa yleissitovuu-
den. Yleissitovaksi katsotaan yleen-

sä sopimus, mikäli alan työnteki-
jöistä noin puolet työskentelee nii-
den työnantajien palveluksessa, jot-
ka kuuluvat sopimuksen tehneeseen 
työnantajaliittoon.

TESSIEN TEKIJÄT OVAT KAHDEN 
YHDISTYKSEN JÄSENIÄ, 
POIS JÄÄVÄT VAIN YHDEN
Teknologiateollisuuden työnantajat 
ry aloitti toimintansa elokuussa. Yh-
distys syntyi, kun Teknologiateolli-
suus ry ilmoitti keväällä jakautuvan-
sa kahtia: valtakunnallisesta työeh-
tosopimustoiminnasta vastaa uusi 
työnantajayhdistys ja Teknologia-
teollisuus ry itse alkaa hoitaa työ-
markkina- ja elinkeinopoliittista vai-
kuttamistyötä ja auttaa työnanta-
jayhdistykseen kuulumattomia jä-
senyrityksiään yrityskohtaisten työ-
ehtosopimusten neuvottelemisessa.

Halutessaan alan yritykset voivat 
siis liittyä työnantajayhdistykseen ja 
jatkaa valtakunnallisten tessien tiel-
lä tai sitten jättäytyä niiden ulko-

TÄRKEÄT SADAT JA TUHANNET
yli 200 = Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n tämänhetkinen 
jäsenyritysten määrä

yli 33 000 = Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n jäsenyritys-
ten työllistämien työntekijöiden tämänhetkinen kokonaismäärä 
toimialoja ja työntekijäryhmiä erittelemättä

noin 1 600 = Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten määrä

noin 313 000 = Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten suoraan 
työllistämien työntekijöiden määrä

noin 660 000 = Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten välilli-
sesti työllistämien työntekijöiden määrä

yli 400 = niiden Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten määrä, 
joissa työskentelee sähköliittolaisia

yli 2 200 = teknologiateollisuuden alalla työskentelevien sähkö-
liittolaisten määrä

yli 1 100 = 16 suurimmassa teknologiateollisuuden alan yrityk-
sessä työskentelevien sähköliittolaisten määrä

 TEKSTI  JA KUVA:  MINNA JÄRVENPÄÄ

puolelle ja kuulua pelkästään Tek-
nologiateollisuus ry:hyn. Kaikki Tek-
nologiateollisuuden työnantajat ry:n 
jäsenet kuuluvat myös Teknologia-
teollisuus ry:hyn, mutta päinvastoin 
se ei ole pakollista.

– Kolmikannan romuttamisen jäl-
keen työnantajayhdistykset ovat 
omilla päätöksillään ja toimenpiteil-
lään jo nyt saaneet muutettua koko 
neuvottelutoiminnan dynamiikan. 
Mikä on alkavan kierroksen lopputu-
los, ja mihin kaikkeen tämä lopulta 
johtaa? kysyy Sähköliiton teollisuu-
den ja erityisalojen työehtoasiantun-
tija Mikko Korpinen.

– Tavoitteenamme on turvata säh-
kötyötä tekevien alan työntekijöiden 
erityiset työehdot ja oma edustus. 
Paikalliset sopimukset niistä kat-
keavat marraskuun lopussa samaan 
aikaan kuin Teollisuusliiton työehto-
sopimus. Meillä on 12 yhdyshenki-
löä yhdeksässä alan yrityksessä, hän 
jatkaa. n

SÄHKÖLIITON NELJÄS VUODEN LUOTTAMUSHENKILÖ VALITAAN SYYSEDUSTAJISTOSSA

Kun Sähköliiton luottamushen-
kilöseminaari jouduttiin hei-

kentyneen koronavirustartuntatilan-
teen takia perumaan, auki jäi Vuo-
den luottamushenkilön valinta. Pe-
rinteisesti valinta on aina tehty se-
minaarissa.

Vuoden luottamushenkilön valin-
taprosessista vastaava jäsenpalve-
luasiain johtokunta on nyt päättä-
nyt, että valinta tehdään edustajis-
ton syyskokouksessa 11.–12. mar-
raskuuta Tampereella.

Jäsenten tekemien ehdotusten 
perusteella jäsenpalveluasiain johto-
kunta valitsi keväällä finaaliin pää-

luottamusmies Jani Ekmanin Nou-
siaisista, yhdyshenkilö Jari Korpe-
lan Hämeenlinnasta ja työsuojelu-
asiamies Sampsa Karhun Turusta. 
Johtokunta teki valintansa anonyy-
misti niin, että se sai tietoonsa vain 
ehdokkaiden työkavereiden peruste-
lut, ei muuta ehdokkaista.

Näistä kolmesta valittava Vuoden 
luottamushenkilö on Sähköliiton 
historian neljäs.

Uutta luottamushenkilöseminaa-
ria kaavaillaan ensi kevääksi. n

Jani Ekman Jari Korpela Sampsa Karhu

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN UUTEEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEEN LIITTYNYT VAIN NOIN 200 JÄSENTÄ

TYÖEHDOT JA YLEISSITOVUUS VAAKALAUDALLA

TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN 
HALLITUS OLI HYVÄKSYMÄSSÄ 
SEURAAVIA JÄSENIÄ JUURI 
LEHDEN MENNESSÄ  PAINOON.

OK!
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Kaimat kahvilla: hissimiehiä edustava Sami Vehmas Nokialta ja teollisuuden yhdyshenkilö Sami Ojala Raahesta. 

EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS:

POIKKEUSVUOSI JÄTTI PUUMERKKINSÄ 
TALOUTEEN JA TOIMINTAAN
Lämpötila rapsakat 7 astet-

ta, ilmankosteus 73 ja uv-in-
deksi matala. Ei ihan tyypillisim-
mät olosuhteet edustajiston kevät-
kokoukselle. Kevätedustajisto siir-
tyi koronavirustilanteen takia tou-
kokuulta syyskuun puoliväliin. 

Samoin tapahtui viime vuonna, 
mutta silloin kevätkokous järjes-
tettiin hybridinä eli lähi- ja etäko-
kouksen yhdistelmänä syyskuussa. 

Eikä koronalle vieläkään hyväs-
tejä heitetty. Radisson Blu Seasi-
den kokoustila oli järjestelty tur-
vavälien mukaan, ja jo perin tutut 
desinfiointiainepullot ja kasvomas-
kipakkaukset tervehtivät ensim-
mäisinä paikalle tulijoita.

Helsingissä pidetty kokous oli 
uuden edustajiston toinen, ja pää-
osassa oli viime vuoden toimin-
nan paketoiminen, sillä esityslis-
talla olivat toimintakertomus ja ti-
linpäätös. Seuraavassa kokoukses-
saan 11.–12. marraskuuta edus-
tajisto pääsee suunnittelemaan 
jo tulevaa, kun listalla ovat muun 
muassa toimintasuunnitelma ja 
talousarvio ensi vuodeksi.

KORONARAJOITUKSET 
TOIVAT YLIJÄÄMÄÄ
Koronan vaikutukset näkyivät 
myös Sähköliiton viime tilikau-
den tuloksessa kulusäästöinä: tu-
los on noin 316 000 euroa ylijää-
mäinen. Vuoteen 2019 verrattuna 
säästöt olivat hieman alle miljoo-
na euroa, ja viime vuodelle budje-
toituun nähden säästöjä tuli noin 
1,4 miljoonaa euroa.

– Suurin ero edellisvuoteen on 
järjestökuluissa, mihin vaikuttivat 
etätyöskentelyyn siirtyminen sekä 
kokouspakettitarpeen ja matkusta-
misen väheneminen, selvitti Säh-
köliiton uusi talouspäällikkö Maa-
rit Mattila.

Pari isompaa oikeustapausta 
saatiin viime vuonna päätökseen, 
isoimpana yli kahdeksan vuotta 
kestänyt oikeudenkäynti Elektro- TEKSTI  JA KUVAT:  MINNA JÄRVENPÄÄ

Välikahvilla liittopuheenjohtaja Sauli Väntti, Jussi Anttonen Imatralta ja edustajiston varapuheenjohtaja Henry 

Träff Keuruulta. Seuraan on liittymässä Sami Liimatainen Kouvolasta.

Timo Airas Lahdesta tuli jututtamaan liiton varapuheenjohtaja Hannu Luukkosta,

 edustajiston puheenjohtaja Juha Alataloa ja hallinnon assistenttia Minna Ahosta.
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EDUSTAJISTON JULKILAUSUMA

VAHVAT AMMATTIOSASTOT OVAT 
TULEVAISUUDEN MERKITTÄVIÄ 
TYÖMARKKINATOIMIJOITA

Elokuussa aloittanut liiton talouspäällikkö Maarit Mattila esitteli viime vuoden tilinpäätöksen.

Kokouspäivän alkajaisiksi edustajisto sai kahden tunnin koulutuksen järjestöasioissa. Sen vetivät liiton vastaava järjestö-

asiantuntija Reijo Salmi ja vastaava sopimusasiantuntija Jari Ollila. Etualalla kuuntelemassa Marko Haapanen Seinäjoelta.

Timo Latva Kristiinankaupungista.

budowa Spolka Akcyjnaa vastaan. 
Puolalaisyhtiö tuomittiin miljoo-
nien korvauksiin, ja Sähköliitto ja 
yhtiö sopivat sovintosummasta vii-
me vuoden keväällä.

Teollisuuden pitkien työtaiste-
luiden takia työtaistelukassan tu-
los oli alijäämäinen.

JÄSENMÄÄRÄ 
KASVUSUUNNASSA
Viime vuoden toimintakertomusta-
kin värittivät koronan vaikutukset. 
Muun muassa koulutuksia joudut-
tiin pandemian takia perumaan 
jonkin verran. Siitä huolimatta 
koulutuksiin osallistui vajaat 900 
jäsentä.

Liiton lomaosakkeiden käyttö-
aste laski. Kun vielä vuonna 2019 
lomaviikot revittiin käsistä heti va-
rausjärjestelmän avautuessa, vii-
me vuonna varaamatta jääneistä 
viikoista jouduttiin jopa muistut-
telemaan. Liiton omassa lomapai-
kassa Kotkan Kaarniemessä vierai-
li hieman yli 700 kävijää.

Toimintavuoden kirkkaimpiin 
valopilkkuihin kuuluu jäsenmää-
rän kehitys: se on kasvanut yli 
2400:lla.

– Työmarkkinapuolella keskeisin 
asia meille oli työajan pidennyk-
sen eli ns. kiky-tuntien poistumi-
nen. Teollisuuden vaikea työtais-
telu päättyi yrityskohtaisiin ratkai-
suihin, Sähköliiton puheenjohtaja 

Sauli Väntti poimi pääkohtia toi-
mintakertomuksesta.

PAUKKUJA JÄSEN-, 
TYÖPAIKKA- JA 
OSASTOTASOLLE
Ajankohtaiskatsauksessaan pu-
heenjohtaja Väntti pohdiskeli ny-
kyistä monimutkaista työmarkki-
natilannetta. Työnantajaliitto Tek-
nologiateollisuus ry on jakautu-
nut kahtia ja siirtänyt TES-toi-
minnan Teknologiateollisuuden 
työnantajat ry:n alle. Julkisuu-
teen ilmoitetun mukaan siihen 
on liittynyt vasta hieman yli 200 
jäsenyritystä, jotka työllistävät 
33 000 henkilöä.

– Tällä työntekijämäärällä ei 
vielä valtakunnallista työehtoso-
pimusta neuvotella, eikä siitä ai-
nakaan yleissitovaa tule, hän to-
tesi.

Liitto on käynnistänyt osasto- 
ja aluetoiminnan uudelleenorga-
nisointihankkeen, jota vetämään 
palkatut alueasiantuntijat aloitta-
vat 4. lokakuuta.

– Pitkän tähtäyksen suuntam-
me on ohjata jäsen-, työpaikka- 
ja ammattiosastorajapintaan re-
sursseja, Väntti kertoi.

Edustajisto valitsi liiton työeh-
toasiantuntijaksi siirtyneen Pert-
tu Sarjan tilalle uuden hallituk-
sen jäsenen. Hallitukseen nousee 
Ossi Ahola Tampereelta. n

Työpaikka Voimatelissa yhdistää kuopiolaista Arto Tirkkosta ja kokkolalaista Ari Läspää.

Alkaneen työmarkkinakierroksen kuumim-
pia kysymyksiä on, kuka sopii työehdoista ja 
missä. Metsäteollisuus ry on irtautunut täysin 
TES-toiminnasta ja siirtänyt sopimisen yritys- 
ja tuoteryhmätasolle. Uusi työnantajayhdistys 
Teknologiateollisuuden työnantajat ry on hil-
jattain ilmoittanut, että tähän mennessä sii-
hen on liittynyt yli 200 jäsenyritystä, jotka ha-
luavat jatkaa valtakunnallisten työehtosopi-
musten neuvottelemista ja solmimista. Niissä 
työskentelee vasta noin kymmenesosa koko 
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten työte-
kijämäärästä.

Tulevaisuudessa tahtoja ja vaatimuksia on 
vielä tätä syksyä enemmän, ja työehdoista so-
piminen siirtyy entistä enemmän työpaikoil-
le. Parhaassa tapauksessa työehtosopimus 
luo kehykset, ja työpaikoilla sovitaan asioista, 
joihin ei valtakunnallisessa sopimuksessa ole 
mahdollista varautua. Huonoimmassa tapa-
uksessa yksittäiset työntekijät vääntävät omin 
avuin kättä työehdoistaan tuhansilla työpai-

koilla vastassaan työnantajan vahva edustus.
Sähköliitto on etunenässä reagoimassa väis-

tämättömään muutokseen. Olemme aloitta-
neet työn, joka palauttaa ammattiosastot juu-
rilleen puolustamaan jäsentensä oikeuksia 
työelämässä, pois yhdistysbyrokratian pyörit-
tämisestä. 

Liittomme selkäranka ovat 125 ammatti-
osastoa ympäri Suomea, ja olemme käynnis-
täneet toiminnan uudelleenorganisoinnin kah-
della pilottialueella toimivien osastojemme 
kanssa. Vahva osasto tuntee alueensa työpai-
kat ja satsaa niiden järjestämiseen sekä tekee 
yhteistyötä muiden osastojen kanssa. Vahva 
ammattiosasto on myös liittonsa tärkeä edun-
valvontakumppani. Vahvistamalla osastoja 
vastaamme työmarkkinoiden murrokseen ja 
varmistamme, että pystymme huolehtimaan 
jäsentemme edunvalvonnasta.

Mitä vahvempi osasto, sitä varteenotetta-
vampi jäsentensä edunvalvoja se on työpai-
koilla ja työmarkkinoilla.
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 TEKSTI  JA KUVAT:  MINNA JÄRVENPÄÄ  JA RIITTA KALLIO

OLEN… 
… Jani Ekman, 41 vuotta, Nousiaisis-

ta. Perheeseeni kuuluu puoliso ja kak-
si lasta sekä norfolkinterrieri Sulo. Työs-
kentelin noin 10 vuotta Naantalin voima-
laitoksella vanhempana käynnissäpitäjä-
nä. Eli operoin voimalaitosta valvomosta 

ja kentältä.
– Olin Naantalin voima-
laitoksella pääluottamus-
miehenä noin viisi vuot-
ta, ja kuluvan vuoden 
toimin Turku Energian 
pääluottamusmiehenä. 
– Olin myös aktiivises-

ti osasto 038 hallituksen 
toiminnassa mukana. Sähkö-

liitossa olin viisi vuotta edustajistossa, 
EIV-johtokunnassa ja -neuvottelukunnassa 
sekä kolmivuorotyöryhmässä. 

Aion hoitaa työni alueasiantuntijana…
… 110-prosenttisesti. Eli aina valmiina 

kaikkia auttamaan tarvittaessa 24/7!
Käytännössä se tarkoittaa myös…
… Ilta- ja viikonlopputyötä, mutta se-

hän on vanhalle vuorotyöläiselle tuttua 
puuhaa.

Työssäni tärkeintä on…
… järjestäytyminen, kentällä jalkautu-

minen ja uusien jäsenten hankinta sekä 
nykyisiin jäseniin tutustuminen.

Suurimpina haasteina pidän…
… kaikkien ei järjestäytyneiden henki-

löiden löytämistä.
Tunnen tulevan työkenttäni, sillä…
… olen tehnyt jo samaa järjestäytymis-

työtä osaston 038 mukana, mutta en tie-
tenkään näin suuressa mittakaavassa. Se 
tuo uudenlaiset haasteet. Mutta ahkeral-
la työllä ja mahtavien osastojen avulla lo-
pussa kiitos seisoo!

Ammattiosastojen merkitys nyt…
…on suuri ja tulevaisuudessa vielä suu-

rempi työpaikoilla. On tärkeää, että osas-
tot ovat toimivia ja pysyvät toimintakun-
toisina. Ja mikäli osastoissa tarvitaan 
apua, sitä he myös saavat.

Ammattiosastojen tehtävä tulevaisuudes-
sa…

…tulee näkymään enemmän työpaikoil-
la. Entistä useammin tullaan sopimaan pai-
kallisia asioita, joissa osastot ovat tiiviis-
ti mukana.

Paikallinen sopiminen työpaikalla…
…tulee todennäköisesti lisääntymään. 

Silloin tarvitaan toimiva luottamusmiesjär-
jestelmä ja luottamusmiehen taakse toi-
miva osasto tai työhuonekunta, mikä takaa 
toimivan neuvottelukulttuurin.

Ammattiliittoon kuuluminen…
…on kaikkien työtä tekevien henkilöi-

den tuki ja turva. Ammattiliitto ja liiton 
koko organisaatio on tarvittaessa aina apu-
na, kun tarve vaatii. Ja kun järjestäytymis-
aste on korkea, se takaa myös tämän päi-
vän työehdot. 

Haluaisin sanoa sähköalan ammattilai-
sille…

…että olkaa rohkeasti heti yhteydessä, 
jos kysyttävää tulee! Pidetään sähköliitto-
laisista hyvää huolta.

Paras palaute, jonka olen liiton jäsenel-
tä saanut…

… on tullut suoraan sydämestä. Välillä 
ne on huonoja uutisia, välillä hyviä. Mutta 
kaikista on jotain opittu!

Työmarkkinoiden tulevaisuus sähköisil-
lä aloilla…

… näyttää työntäyteiseltä. Muuttuvassa 
tilanteessa järjestäytyminen täytyy hoitaa, 
etteivät työehdot nykyisestään heikkene.

Vapaa-ajallani harrastan…
… pyöräilyä, rullaluistelua, punttisalia ja 

koiran kanssa lenkkeilyä.

Alueasiantuntijat 
tuovat uutta 
verta osastotoimintaan
Osasto- ja aluetoiminnan kolmivuotinen uudelleen organisointihanke käynnistyy ensivaiheessa Varsinais-Suomessa ja Keski-
Suomessa sekä Savo-Karjalassa. Puikkoihin tarttuvat nousiaislainen Jani Ekman ja kajaanilainen Janne Heikkinen. Heidän 
työhönottopaikoikseen tulevat Turku ja Kuopio.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa ammattiosastojen toimintaa ja tiivistää osastojen ja liiton yhteistyötä edunvalvonnan 
puitteiden luomisessa. Työehdoista sopimisen siirtyessä enenevässä määrin työpaikoille edunvalvonta tarvitsee uusia 
resursseja.

Jani Ekmanin työpiste on Turussa ja työkenttänä koko Varsinais-Suomen ammattiosastot. 

Koti ja Sulo pysyvät Nousiaisissa.

Tervetuloa 
Jani!
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Tervetuloa 
Janne!

OLEN…
… Janne Heikkinen, 37-vuotias sähkö-

asentaja Kajaanista. Alueasiantuntijana 
työhönottopaikkani on Kuopiossa. Perhe ja 
koti, Heli-vaimo, kouluikäinen tytär ja kol-
me koiraa pysyvät Kajaanissa. 

Työnantajanani ennen Sähköliittoon pää-
syä oli 17 vuoden ajan Paikallis-Sähkö Oy, 
jossa toimin myös pääluottamusmiehenä. 
Kainuun Sähkötyöntekijäin Ammattiosas-
ton toimintaan tulin vuonna 2006. Toimin 
eri tehtävissä ollen osastossa hallituksen jä-

senenä, nuorisosihteerinä, sihteerinä ja vii-
meisimpänä puheenjohtajana. Sähköliiton 
edustajistoon minut valittiin ensimmäisen 
kerran vuonna 2008. Siitä lähtien olen 
saanut toimia Sähköliiton eri luottamustoi-
missa, viimeisimpänä Sähköliiton hallituk-
sessa ja Sähköistys- ja sähköasennusalan 
johtokunnan puheenjohtajana. 

Aion hoitaa työni alue-asiantuntijana…
… parhaani mukaan koko alueella, yh-

teistyössä jäsenien ja ammattiosastojen 
kanssa.

Käytännössä se tarkoittaa… 
… myös paljon matkustamista, johon 

olen tottunut entisessäkin työpaikassa.
Työssäni tärkeintä on…
… ehdottomasti jäsenten ja mahdollisten 

uusien jäsenten tapaaminen kentällä.
Suurimpina haasteina pidän…
…jo vuosia töissä olleita henkilöitä, joi-

ta ei ole aikanaan houkuteltu jäseniksi. Täl-
laisten henkilöiden jäseneksi saaminen vaa-
tii paljon enemmän työtä.

Tunnen tulevan työkenttäni, sillä…
… olen tehnyt samanlaisia hommia jo 

ammattiosastossa, mutta pienemmässä 
mittakaavassa. Alueella on paljon tuttuja 
Sähköliiton luottamustoimien ajalta, joiden 
kanssa on mukavaa lähteä tekemään työ-
tä yhdessä.

Ammattiosastojen merkitys nyt…
… on paikallisella tasolla suuri. Jokainen 

jäsen tuntee jonkun osaston luottamushen-
kilön, jolta voi tarvittaessa kysyä apua. Am-
mattiosastot järjestävät myös yhteisiä ta-
pahtumia, joissa jäsenet voivat tutustua toi-
siinsa. 

Ammattiosastojen tehtävä tulevaisuudes-
sa… 

… tulee luultavasti muuttumaan entis-
tä enemmän työehtosopimusten neuvontaa 
antavaksi ja mahdollisesti neuvotteluosa-
puoleksi paikalliseen sopimiseen.

Paikallinen sopiminen…
… työpaikalla tulee luultavasti lisäänty-

mään. Tällöin tarvitaan vahvoja työhuone-
kuntia ja ammattiosastoja.

 Ammattiliittoon kuuluminen…
… on ehdottoman tärkeää, jotta meillä 

ensinnäkin säilyisivät yleissitovat työehto-
sopimukset. Ilman yleissitovaa työehtosopi-
musta meille jää luu käteen.

Haluaisin sanoa sähköalan ammattilai-
sille…

… olkaa aktiivisia toimijoita! Kysykää uu-
silta työntekijöiltä, kuuluvatko he jo Sähkö-
liittoon, ja jos eivät, niin houkutelkaa jäse-
neksi. Jo saavutetut työehdot eivät ole it-
sestään selvyyksiä.

Paras palaute, jonka olen liiton jäsenel-
tä saanut…

… kaikki palautteet ovat olleet parhai-
ta. Viimeisimpänä tullut palaute oli työka-
vereilta, jotka kiittelivät hyvin hoidetuis-
ta luottamusmiestehtävistä ja toivottivat hy-
vää jatkoa.

Työmarkkinoiden tulevaisuus sähköisil-
lä aloilla…

…tuskin tulee muuttumaan ainakaan 
huonompaan. Aivan varmasti myös tulevai-
suudessa tarvitaan sähköalojen ammattilai-
sia, ja paljon. 

Vapaa-ajallani harrastan…
… pystykorvien kanssa metsästystä. Sa-

moin myös kaikenlaista hikiliikuntaa, talvi-
sin hiihtoa ja kesäisin rullahiihtoa, sulka-
palloa sekä kuntosalia.  n

Janne Heikkinen vaihtaa pian Kajaanin Kuopioon.

YLI 900* TYÖPAIKKAA 
– YHTÄ MONTA MAHDOLLISUUTTA
Juuri sinulle räätälöity Sähköliiton Työtori-palvelu kokoaa sähköalan avoimet työpaikat yhteen ja ulottuvillesi!

Rajaa hakua:
• paikkakunnan
• toimialan
• työn keston mukaan
• hakusanalla

Työpaikat sähköalan ammattilaisille  tyotori.sahkoliitto.fi
* Avoimien työpaikkojen määrä palvelussa ennen lehden painoonmenoa

MANGUSTIN 
VALPPAUDELLA – 

TYÖTORIN HAKUVAHTI 
VÄLITTÄÄ SINULLE 

TIEDON KIINNOSTAVISTA 
TYÖPAIKOISTA SUORAAN 

SÄHKÖPOSTIISI!
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 TEKSTI :  MINNA JÄRVENPÄÄ  KUVA:  JARI PUUSNIEKAN KOTIALBUMI

Henkilökortteja on tallessa kah-
deksan, ja kaikissa niissä par-
tamalli on pysynyt samana. Tit-

teli on vaihdellut nosturijohtoasentajas-
ta muun muassa atk-asentajaan ja jär-
jestelmäasiantuntijaan, työnantaja Ko-
neesta Tekmanni Serviceen ja viimek-
si Areen. 

Hyvinkääläinen Jari Puusniekka on 
tehnyt koko työuransa samalla Koneen 
alueella, mutta työ on vienyt välillä kei-
kalle Ranskaan ja Saksaankin.

Nyt mies tahtoo siirtää keräämänsä 
tiedon ja osaamisen seuraaville suku-
polville ennen kuin eläköityy ensi vuon-
na 47 vuoden uran päätteeksi.

Työviikot ovat olleet pari vuotta kol-
mipäiväisiä. Torstait ja perjantait hän 
viettää jo eläkkeellä aktiivisesti harras-
taen.

5.08
Herätys on työpäivinä kymmenen yli 
viisi, mutta heräsin taas kahta minuut-
tia ennen. Lomalle jäädessäkin pidem-
pään nukkuminen vaatii totuttelua.

Olen nyt kahden vuoden ajan teh-
nyt 24-tuntista työviikkoa maanantaista 
keskiviikkoon. Näin sain harrastuksille-
ni ja muille hommilleni lisää aikaa. Har-
rastan muun muassa pienimuotoista 
metsänhoitoa, toimin taloyhtiöni isän-
nöitsijänä ja hoidan sukulaisten edun-
valvonta-asioita.

Ajatukseni on jättäytyä pois töistä 
vuoden sisällä. Täytän 64 ensi keväänä.

Teeveden kiehuessa noudan Hesarin 
ja Aamupostin ja uppoudun niihin. Töi-
hin lähden varttia yli kuuden. Työsken-
telen Koneen alueella Hyvinkäällä, eikä 
sinne ole kotoa pitkä matka. Pääasiassa 
kuljen töihin kuitenkin autolla, kun mu-
kana on läppäriä ja muuta välinettä. Ke-
sällä ja hyvällä säällä voin joskus jopa 
ottaa polkupyörän alle.

6.35
Olen työpaikalla yleensä yhtä aikaa siis-
tijän kanssa ja napsautan kaksi Mocca-
masteria päälle. Koronavarotoimena 
meidät on jaettu kolmeen porukkaan, 
jotka tulevat hieman eri aikoihin töihin. 
Meitä on aamulla alle kymmenen juo-
massa nämä epäviralliset aamukahvit ja 
päivittämässä kuulumiset.

Vanhemmat työntekijät saapuvat pai-
kalle ensin, nuoremmat unisempina lä-
hempänä seitsemää, jolloin työaika vi-
rallisesti alkaa. 

Toukokuussa Koneen alueella yhdes-
sä kiinteistössä oli iso tulipalo, ja kut-
su kävi korjaustöihin. Ohjaan verkkojen 
kunnostamisessa ja valvon turvallisuut-
ta, kun melkein kaiken joutuu rakenta-
maan uusiksi. Palo havainnollisti, mi-
tä tuli ja varsinkin sammutusvesi voi ai-
heuttaa. 

7.00
Työkoneen avattuani käyn lävitse säh-
köpostit ja järjestelmien tekemät häly-
tykset. Vapaalla yritän olla katsomatta 
työsähköposteja.

Puolen tunnin kuluttua olen jo asen-
nushommissa lisäämässä wlan-tukiase-
maa: haen tarvikkeet it-osaston varas-
tolta, siirryn työkalujen ja saksinosti-
men kanssa kyseiseen kerrokseen, kiin-
nitän aseman, vedän yhteyden lähim-
mästä rasiasta ja kytken kerrosjakamos-
ta. Työn valmistuttua tiedot ja työt pitää 
vielä merkitä järjestelmiin. 

8.30
”Viralliset” aamukahvit keittää se, jo-
ka sattuu olemaan likimpänä keitin-
tä. Kahvinkeittimiä on ympäri taloa, ja 
kahviseura vaihtuu sen mukaan, missä 
itse sattuu olemaan ja onko vaikka Hä-
meenlinnasta tullut porukkaa. Yhteistä 
Area tässä ollaan, vaikka toimipaikkoja 
on useampia.

9.30
Kännykkään tulee tekstiviesti-ilmoi-
tus automaattisesta palohälytyksestä, ja 
myös aluehälytyskeskus tiedottaa asias-
ta. 

Pelastuslaitos on jo paikalla, ja tote-
amme, että hälytys johtui karkaisulait-

teen savupäästöstä. Hälytys kuitataan ja 
raportoidaan.

11.00
Nälkäkiukku pakottaa hissitehtaan ra-
vintolaan vähän ennen virallista lou-
nasaikaa ja sen aiheuttamaa ruuhkaa. 
Ravintolan pitkissä pöydissä on jo mel-
kein kyynärpääkolot niillä kohdin, jois-
sa me pitkäaikaiset työntekijät olemme 
istuneet.

Korona-aika on tuonut ravintolaan 
muutoksia: joka toinen paikka on pois-
sa käytöstä ja pöytien päässä on desinfi-
ointitarvikkeita.

Aterian päälle juomme vielä työka-
vereiden kanssa vahvat Juhla Mokat ja 
kuittaamme ruokaedun ehtojen mukai-
sesti, että olemme käyneet syömässä.

11.30
Iltapäivän homma on palolaitteistojen 
ja sprinklereiden testaaminen. Ilmoi-
tamme siitä hälytyskeskukselle ja kiin-
teistövalvontaan. Testattavana on kym-
menkunta alakeskusta ja pääkeskus se-
kä sprinklerit.

Iltapäiväkahvit yritän juoda puo-
li kahden aikaan. Vatsa alkaa olla aika 
koulutettu ja kestää kahvin juomista.

Homman päätteeksi valvontatilat pa-
lautetaan normaaleiksi ja yhteyskokeet 

kuitataan hälytyskeskukseen ja kiin-
teistövalvontaan. Lisäksi hoidettavana 
on muut kirjalliset työt: tuntien merkit-
seminen ja laskutukseen menevät työt. 
Yhdestä työtehtävästä saattaa riittää eri-
teltävää viidelle tai kuudellekin nume-
rolle, jos siihen sisältyy matkoja ja mate-
riaaleja. Monet pitävät mukanaan muis-
tivihkoa; itse yritän tallentaa tiedot he-
ti läppärille.

15.30
Työt päättyvät, ja lähden kohti kotia ja 
illan askareita. Vaikkei työ kovin likais-
ta olekaan, tapoihin kuuluu pestä päi-
vän pölyt pois ja istuutua puolison kans-
sa kahville. Iltaruokamme on kahvia ja 
leipää salaatin ja kurkun kera. Meet-
vurstit ovat jääneet. Muutenkin syöm-
me harvoin punaista lihaa; eniten me-
nee kanaa ja kalaa.

Aikaisemmin haimme lapsenlapsen 
usein meille, kun hänen päiväkotinsa 
oli aivan lähistöllä. Nyt tyttö on jo 8-vuo-
tias koululainen, vaikka tuntuu, että 
vasta ihan äsken hän syntyikin!

Kotiinpaluuaskareisiin kuuluu myös 
päivän postin käsittelemistä ja laskujen 
maksamista kännykällä.

17.00
Katsomme puolison kanssa Ylen uuti-
set, ja alan valmistautua taloyhtiömme 
kokoukseen. Olen ollut yhtiömme isän-
nöitsijä jo pitkään. Kokoan pöytäkirjan 
heti kokouksen jälkeen, kun asiat ovat 
vielä tuoreessa muistissa.

Sähköautot kiinnostavat minua vähän 
työnkin puolesta, ja taloyhtiössäkin jou-
dumme asiaa pian pohtimaan, jos niitä 
tulee lisää.

Ilman kokousta iltaan kuuluisi ehkä 
kauppareissu puolison kanssa tai käyn-
ti iäkkään äitini luona.

Televisiosta katsomme lähinnä uutis-
tarjontaa ja Areenan sarjoja. Tanskalai-
nen maajussi -sarjan päähenkilö on toi-
meliaisuudessaan mielenkiintoinen.

22.00
Vilkaisemme ehkä vielä Kymmenen uu-
tisia, mutta päivän aikainen herätys al-
kaa jo painaa. Nukkumatti on pöyhinyt 
tyynyn, ja pimennysverho on jo alhaalla. 

Seuraavana päivänä onkin luvassa ns. 
eläkepäivä. Minulla on Kytäjän alueella 
pieni metsäpalsta, jota hoidan ja jonne 
olen taas istuttamassa pari kasvattamaa-
ni tainta. Vietän palstalla usein vapaa-
aikaani; se on mukavaa hommaa.

Huomenna kuitenkin pakkaamme 
puolison kanssa kahden tauon verran 
syötävää reppuun ja lähdemme patikoi-
maan Lopen suuntaan. Kovasti jo odo-
tamme, että koronatilanne paranisi ja 
pääsisimme matkustamaan suosikki-
kohteisiimme Italiaan ja Madeiralle. 

Konkari siirtää 
oppinsa seuraajille
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Työnteon aloittamisesta alkavan koe-
ajan kuluessa työsopimus voidaan 
purkaa päättymään välittömästi mo-
lemmin puolin. Työsopimuksen päät-
tämiselle pitää kuitenkin olla koeajan 
tarkoitukseen nähden asiallinen pe-
ruste.

Koeajan tarkoitus on antaa työnantajalle 

mahdollisuus selvittää, soveltuuko työnteki-

jä työhön ja työyhteisöön. Työntekijän kan-

nalta koeaika on lähtökohtaisesti haitalli-

nen sopimuskohta. Koeajalla työntekijäkin 

voi kuitenkin arvioida, vastaavatko työteh-

tävät ja työskentelyolosuhteet hänen odo-

tuksiaan.

Työsopimuslain mukaan koeaika voi tulla 

noudatettavaksi työnantajan ja työntekijän 

välisen sopimuksen perusteella. Työnanta-

ja voi myös ilmoittaa työsopimusta solmitta-

essa työntekijälle, että työsuhteessa sovel-

letaan työnantajaa sitovan työehtosopimuk-

sen koeaikamääräystä. 

Koeaikasopimista ei ole sidottu määrä-

muotoon, kuten ei työsopimuksen solmi-

mista muutenkaan. Molempien osapuolten 

on kuitenkin ymmärrettävä, että kysymys 

on koeajasta. Oikeuskäytännön mukaan esi-

merkiksi lausumat ”katsotaan, miten lähtee 

sujumaan” tai ”jos asiat eivät ala sujua, tie-

dät, mitä tapahtuu” eivät ole riittäneet näy-

töksi koeajasta sopimisesta. 

KOEAJASTA SOPIMINEN JA SEN KESTO
Koeaika alkaa työsopimuslain mukaan työn-

teon aloittamisesta. Koeajan pituus on so-

pimusasia. Jos kestosta ei ole erikseen so-

vittu, noudatetaan työsopimuslakiin perus-

tuvia enimmäisaikoja. Niiden mukaan koe-

ajan kesto voi olla enintään kuusi kuukaut-

ta. Jos työntekijä on koeaikana ollut työky-

vyttömyyden tai perhevapaan vuoksi poissa 

työstä, työnantajalla on oikeus pidentää 

koeaikaa kuukaudella kutakin työkyvyttö-

myys- tai perhevapaajaksoihin sisältyvää 30 

kalenteripäivää kohden. Työnantajan on il-

moitettava työtekijälle koeajan pidentämi-

sestä ennen koeajan päättymistä.

Koeaika voidaan sopia sekä toistaiseksi 

voimassaolevaan että määräaikaiseen työ-

hön. Määräaikaisissa työsuhteissa koeai-

ka saa pidennyksineen olla enintään puolet 

työsuhteen kestosta, ei kuitenkaan enem-

pää kuin kuusi kuukautta. Säännöksen ta-

voitteena on estää se, että koko sopimuk-

sen kestoaika sovitaan koeajaksi. 

Jos työntekijä vuokratyösuhteen päätyt-

tyä palkataan käyttäjäyrityksen palveluk-

seen samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, 

koeajan enimmäispituudesta vähennetään 

se aika, joka työntekijä oli vuokrattuna käyt-

täjäyritykseen.     

Pääsääntöisesti koeaika voi olla vain ker-

ran työsuhteessa. Jos työnantaja ja työn-

tekijä tekevät työsuhteen päätyttyä uuden 

työsopimuksen, siihen voidaan ottaa koeai-

kaehto vain, jos edellisestä työsuhteesta on 

kulunut pitkähkö aika tai työntekijän tehtä-

vät uudessa työsuhteessa poikkeavat selke-

ästi aiemmista tehtävistä.  

KOEAIKAPURKU ASIALLISIN PERUSTEIN
Koeajan kuluessa työsopimus on mahdollis-

ta purkaa. Tällöin ei noudateta irtisanomis-

aikoja. Työsuhde päättyy välittömästi sama-

na päivänä, jolloin työnantaja tai työntekijä 

ilmoittaa käyttävänsä koeaikaehtoa päätty-

misperusteena. 

Työntekijän suojaksi on säädetty, ettei 

työsopimuksen purkaminen saa koeaikana-

kaan tapahtua syrjivillä tai muuten koeajan 

tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perus-

teilla. Näiden kriteerien sisältö on täsmen-

tynyt oikeuskäytännön myötä. Työntekijän 

työsopimusta ei voida päättää koeajalla esi-

merkiksi raskauden tai sukupuolisen suun-

tautumisen perusteella. Epäasiallisiksi pur-

kuperusteiksi katsotut seikat ovat liittyneet 

erityisesti työantajan erehdykseen, esimer-

kiksi vääriksi osoittautuneisiin rikosepäilyi-

hin taikka poissaolon luvallisuudesta synty-

neisiin epäselvyyksiin. Työnantajan tuotan-

nolliset ja taloudelliset syyt eivät myöskään 

ole koeajan tarkoitukseen nähden laillinen 

peruste työsopimuksen päättämiselle.

Hyväksyttäviksi koepurun perusteiksi oi-

keuskäytännössä on katsottu esimerkiksi 

työn suorittamiseen liittyvät puutteellisuu-

det, luvattomat poissaolot ja työnantajan 

harhaanjohtaminen työsopimusta tehtäessä.        

Näyttövelvollisuus koeaikapurun yhtey-

dessä on jaettu. Se kuuluu ensi sijassa kan-

teen nostajalle. Tämä tarkoittaa sitä, että 

jos työntekijä haluaa riitauttaa koeaikapu-

run laillisuuden, hänen tulee esittää näyt-

töä purkamisen syrjivyydestä tai epäasialli-

suudesta. Tämä kannattaa huomioida poh-

dittaessa koeaikapurun riitauttamista. Huo-

mionarvoinen seikka on lisäksi se, että lait-

tomaksikaan todettu koeaikapurku ei tuota 

työntekijälle suuria korvauksia. Korvauksen 

määrään vaikuttaa aina työsuhteen kesto, 

joka on koeaikapurkutilanteissa vääjäämät-

tä lyhyt. Koeaikapurusta tuomittavaa korva-

usta määrättäessä ei liioin sovelleta kolmen 

kuukauden palkan vähimmäismäärää kos-

kevaa säännöstä. Usein tuomittava korvaus 

alittaakin tuon määrän. n

TERVEISIÄ LAKIMIEHELTÄ

KOEAIKANA SOPIVUUS JA PÄTEVYYS PUNNITAAN
 TEKSTI :  KIRSI WIDGRÉN

Ensi kesän Volttipäiviä vietetään Suomen komeimman hiekkarannan tuntumassa. 
Seuraavassa Vasamassa lisää tietoa, mutta varaa aika jo kalenteriisi!

Volttipäivät 
Yyterissä 
1.–3.7.2022

Volttipäivät Volttipäivät 
Yyterissä Yyterissä 
1.1.––3.7.20223.7.2022
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 TEKSTI  JA KUVAT:  RIITTA KALLIO

JUKALLA JA JANNELLA ON
HUIPPUSIISTI TYÖPAIKKA
JUKALLA JA JANNELLA ON
HUIPPUSIISTI TYÖPAIKKA

Jukka Gåsman ja Janne Laakkonen ehättivät tauollaan 

pohtimaan työviihtyvyyteen ja -turvallisuuteen vaikuttavia 

asioita. Hyötyvoimalaitoksella monet asiat ovatkin 

esimerkillisellä mallilla.
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Lämmityskauteen valmistautu-
vassa Kotkan Energian Hyöty-
voimalassa oli kahden viikon 

huoltokatkos syyskuun alkupuolella. 
Korkeakosken laitoksella työskentele-
villä asentajilla Jukka Gåsmanilla ja 
Janne Laakkosella oli tovi aikaa poh-
diskella työviihtyvyyteen liittyviä asi-
oita. Gåsman on myös työntekijöiden 
luottamusmies ja Laakkonen työsuoje-
luvaltuutettu.

Kumpikin on viihtynyt työpaikassaan 
jo pitkään, Gåsman lähes Hyötyvoima-
lan rakentamisesta lähtien. Moderni, 
yhdyskuntajätettä hyödyntävä voima-
la valmistui vuonna 2009. Asentajien 
vuorot jatkuvat edelleen kahden viikon 
jaksoissa myös aiemmin valmistuneel-
la Kotkan Energian Hovinsaaren biovoi-
malaitoksella.

–  Kahden laitoksen ja kahden viikon 
työkierto tuo mukavaa vaihtelua töihin, 
eikä kahta samanlaista työpäivää tule 
vastaan, miehet tuumivat.

Kotkan Energia on tehnyt jo pitkään 

töitä uusiutuvan energian lisäämisek-
si energiantuotannossa ja -hankinnas-
sa. Hovinsaaren biovoimalaitos ra-
kennettiin korvaamaan kivihiiltä ja 
maakaasua vuonna 2003.

– Laitokset on pidetty ajan tasalla 
rakentamisenkin jälkeen, joten ihan 
voimalaitostekniikan kehityksen kär-
kijoukoissa täällä mennään, Jukka 
Gåsman arvioi.

 
MIELEKÄSTÄ TYÖTÄ
Kotkan Energian asentajat tekevät 
pääasiassa päivävuorotyötä. Kymme-
nen viikon välein kohdalle osuu päi-
vystysvuoro, jolloin vuorossa ole-
va asentaja joutuu tilanteen vaatiessa 
lähtemään kotoaan vikakeikalle. Ha-
minassa asuvalle Laakkoselle ja kot-
kalaiselle Gåsmanille ei ole ongelma, 
että päivystäjän on ehdittävä työpai-
kalle 40 minuutissa hälytyksestä.

– Huoltotyö laitoksilla on nykyään 
luonteeltaan pääasiassa ennakoivaa 
tai parantavaa. Kahden viikon seiso-
kin aikana pyritään minimoimaan tu-
levat käytön aikaiset huoltokatkot. 
Kaukolämmön tuotannon tehokkuut-
ta on täällä parannettu esimerkik-
si erilaisilla hukkalämpöjä hyödyntä-
villä ja laitosten toimintaa tehostavilla 
toimenpiteillä, Jukka Gåsman sanoo.

– Kotkan Energia on ollut edelläkä-
vijä uusiutuvan energian hyödyntä-
misessä. Kaukolämmön päästöjäkin 
on saatu merkittävästi vähennettyä. 
Kyllä se lisää työn mielekkyyttä, kun 
tietää, että tässä samalla edistetään 
hyviä asioita, kierrätystä ja uusiutu-
van energian käyttöä, Janne Laakko-
nen arvioi.

 
SIISTIÄ DUUNIA
Yhdyskuntajätettä polttava laitos on 
yllättävän siisti ja hajuton. Nykyaikai-

nen hyötyvoimala on suunniteltu niin, 
että jäterekat eivät pitkään viivy voima-
lan tontilla.

– Korkeintaan seisokin aikana ilmas-
tointi voi joskus tuoda jotain ylimääräi-
siä hajuhaittoja työskentelytiloihin. Tä-
mä on siistiä duunia, Jukka Gåsman va-
kuuttaa.

Hän on tyytyväinen myös hyvään 
keskusteluyhteyteen nykyisen johdon 
kanssa. Asioista pystytään puhumaan 
ja sopimaan. Gåsman on mielissään 
myös siitä, että Sähköliitolla on aluetoi-
misto Kotkassa. Sieltä saa neuvoja mo-
nimutkaisissakin asioissa.

Myös työsuojeluasiat ovat hyvällä to-
lalla Kotkan Energian laitoksilla.

– Talon työsuojeluorganisaatio ko-
koontuu ainakin viisi kertaa vuodessa 
palaveeraamaan ajankohtaisista asiois-
ta. Teemme myös turvallisuuskierrok-
sia, jossa katsastetaan silmiin sattuvia 
asioita. Kierrokset ajoittuvat usein juuri 
huoltorevisioiden tai isompien raken-
nusprojektien, esimerkiksi kaukoläm-
pötyömaiden aikoihin, Janne Laakko-
nen selittää.

 
TURVALLISESTI TYÖSSÄ 
JA VAPAALLA
Kotkan Energialla on käytössä myös 
vinkkipalkkio turvallisuushavainnois-
ta. Tavallisimmin ne liittyvät kulkues-
teisiin. Yrityksessä on käytössä QR-koo-
di, jolla helpotetaan henkilökunnan ja 
ulkopuolisen työvoiman turvallisuus-
havainnon raportoimista.

– Näin saadaan tärkeitä turvallisuus-
havaintoja ja palautteita myös alihank-
kijoilta, Laakkonen toteaa.

Hiljattain Jukka Gåsmankin tiena-
si ylimäärisen suklaapatukan, kun ha-
vaitsi ja sai kuvattua kännykällään voi-
malaitoksen portin pieleen valuneen, 
käsijarruttoman pakettiauton. 

”KAHDEN LAITOKSEN 
JA KAHDEN VIIKON 
TYÖKIERTO TUO 
MUKAVAA VAIHTELUA 
TÖIHIN, EIKÄ KAHTA 
SAMANLAISTA 
TYÖPÄIVÄÄ TULE 
VASTAAN.”

Työsuojeluvaltuutettu Janne Laakkonen näkee työnsä mielekkyyden.

Luottamusmies Jukka Gåsman on tyytyväinen nykyiseen hyvään keskusteluyhteyteen laitoksen johdon kanssa.

KOTKAN ENERGIA KOHTI HIILINEUTRAALIUTTA

• Hiilineutraalin lämmöntuotannon osuus nyt 75 %. Pyritään 100 %:iin vuon-
na 2030.

• Selvitetty mm. hukkalämmön hyödyntämistä, maa- ja geolämpöratkaisuja, me-
rilämpöä ja lämmön varastointia.

• Älykkäillä asiakasratkaisuilla mukaan kysyntäjoustoon. Pilottikohteena 11 ker-
rostaloa.

• Turpeen käytöstä luopuminen vuoteen 2030. Nyt jo vähennetty lähelle teknis-
tä minimiä.

• Hukkalämpöjen hyödyntäminen omilla voimalaitoksilla ja teollisuuskohteissa.

• Lämmön kausivarastointi. Vanhojen öljyluolien hyödyntäminen, kulutusvaihte-
lujen tasaus.
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Kuka olet? 
– Olen Jarmo Turkki Jäm-

sästä. Jämsän sähköosaston pu-
heenjohtaja ja Sähköliiton edustajiston 
jäsen. 40 vuotta on vierähtänyt erilaisis-
sa sähkötöissä, talopuolella nuorempa-
na ja teollisuuden hommissa vanhem-
pana. Olin Are oy:ssä vuodesta 1998 

vuoteen 2012 kunnes teollisuuspuoli 
myytiin Bilfinger Industrial Servicelle 
ja Jämsän yksikkö lopetettiin 2014. Sii-
tä lähtien ohjelmaan on mahtunut työt-
tömyyttä ja lyhytaikaisia työsopimuk-
sia. Tulevaisuudessa näyttäisi kuiten-
kin siintävän joku pidempiaikainenkin 
pesti.

– Kyllä kuuskymppisiäkin vielä tarvitaan. Ovat 

hyviä ohjaamaan nuorempia. Nuorten ohjaus ja 

perehdyttäminen työpaikoilla on valtavasti kiin-

ni työntekijöistä. Työnantajaa se ei tunnu kiin-

nostavan... Riippuu tietysti paljon, ketkä työ-

ryhmää vetää. Valtavasti on eroja eri yrityksissä 

tässäkin asiassa, Jarmo Turkki pohtii.

”Yhdessä touhuaminen on parasta”

JARMO 
TURKKI 
60 vuotta

23.9.2021

Mistä tulet?
– Isä oli Karjalasta ja äiti jämsäläinen. 

Syntymäkotini on Jämsän maaseudulla, 
Päijänteen rannalla, lähellä lakkautet-
tua Kaipolan paperitehdasta.

Mistä sinut tunnetaan?
– Minut varmaankin tunnetaan koti-

seudulla entisenä lentopallon pelaajana 
alleviivattuna entisenä.

60 vuottasi pähkinänkuoressa? 
– Nuorena kotoa ohjeistettiin, että hy-

vä ammatti kannattaa hankkia. Minulla 
olisi kyllä ollut lahjoja enemmän biolo-
giksi kuin sähköalalle, mutta ysiluokal-
la kaverivirta vei mukanaan. Kyllä tek-
niikkakin on aina kiinnostanut. Naimi-
siin mentiin Sarin kanssa 90-luvulla. 
Perhe kasvoi sittemmin kolmella lapsel-
la, ja metsästyskoiria meillä on ollut ai-
na. Asumme maaseudulla siirtolaisten 
rakentamassa talossa nykyään kahdes-
taan tai oikeastaan nelistään, kun kaksi 
koiraa on myös kotona.

Mistä saat virtaa? 
– Työuran ehtoopuolella kaipaa jo ke-

vyempiä hommia. Teollisuuden asen-
nustyöt ovat olleet aika raskaita pape-
rikoneitten melskeessä. Metsästyshar-
rastus antaa minulle potkua, varsinkin 
ketun ajokoirametsästys. Kaikenlaista 
muutakin jahtia harrastetaan. Mielestä-
ni yhdessä touhuaminen on parasta hy-
vien kavereiden kanssa. Myös urheilun 
seuraaminen antaa virtaa.

Mikä tekee sinut iloiseksi/onnellisek-
si? 

– Iloiseksi minut tekee onnistumi-
set erilaisissa asioissa, esimerkiksi Pul-
lin pääseminen pituushyppy-finaaliin 
olympialaisissa. Onnelliseksi taas ihan 
tavalliset arjen asiat, kuten työpaikan 
saanti tällä iällä. On myös mukava seu-
rata nuorten kehityskulkua.

Mikä ottaa päähän? 
– Eniten päähän ottaa epäoikeuden-

mukaisuus, jos joissain asioissa vähätel-
lään ihmistä ja kävellään hänen ylitseen. 
Vielä jos siihen ei pysty vaikuttamaan…

Miten juhlit merkkipäivääsi? 
– Merkkipäivänä aattelin ampua ukko-

metson. 
Mitä on suunnitelmissasi juhlan jäl-

keen? 
– Riiputus... ja pikku känni kavereitten 

kanssa.
Terveisiä Vasaman lukijoille! 
– ”Se ei oo mies eikä mikään, joka rii-

dan saa aikaseks, mutta se on mies, joka 
sen pystyy sopiin!” 

Jarmo Turkin metsästysporukan yhden kauden 

saalis herättää kunnioitusta alan harrastajissa.
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sujen perintäsopimuksen. Valtuu-

tuksen annettuasi jäsenmaksuperin-

tä käynnistyy noin kuukauden ku-

luessa.

Palkkalaskelmastasi näet, milloin 

perintä on käynnistynyt, ja pääset 

lopettamaan kuukausittaisen jäsen-

maksusi laskemisen ja maksamisen.

Jos et vastaa puheluun, robotti 

soittaa sinulle uudelleen saman vii-

kon torstaina. Et ehkä saa tekstivies-

tiä ja robottipuhelua 

heti syyskuussa, 

sillä kampanja jat-

kuu marraskuun 

puoliväliin.

Kiitoksek-

si työnanta-

japerintään 

siirtymisestä 

saat Sähköliitosta 

postitse pienen yl-

lätyslahjan. n

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.fiJÄSENPALVELUT 

Sähköliiton omien lomapaikkojen 

ensi vuoden varausjärjestelmä auke-

aa jälleen maanantaina 4. lokakuu-

ta! Jos mielessäsi on tietty ajankoh-

ta vuodelta 2022, klikkaa itsesi net-

tisivujemme Omat lomapaikat, jois-

sa viihtyy -osioon heti aamusta, sil-

lä historia on osoittanut, että kuhina 

on varausjärjestelmässä kova.

Varattavissa ovat sähköliittolaisten 

oman lomapaikan Kotkan Kaarnie-

Sähkön hinta oli korkealla, mutta 

elokuun puolivälissä päättyneessä 

Sähköliiton edellisessä sähkösopi-

muksen yhteiskilpailutuksessa pääs-

tiin tarjoukseen, joka oli neljännek-

sen markkinahintaa edullisempi. 

Parhaan tarjouksen teki Ilma-

tar Windpower Oyj, joka tarjoaa ko-

timaista uusiutuvaa tuulienergiaa: 

Olemme syksyn alkaessa lähettäneet 

kyselyitä jäsenille, joilla on jäsenre-

kisterin tietojen mukaan jäsenmak-

sukatkoksia. Jos saat kyselyn ja jä-

senmaksusi ovat työnantajaperin-

nässä, tarkista palkkalaskelmastasi, 

että työnantajasi on perinyt maksun 

palkastasi. Jos et ole tehnyt perintä-

sopimusta työnantajasi kanssa vaan 

olet ns. itsemaksava jäsen, varmista, 

että olet hoitanut maksut.

Jäsenmaksukatkos voi johtua 

Aloitamme syyskuun lopulla kam-

panjan niiden itse jäsenmaksunsa 

maksavien keskuudessa, joilla olisi 

mahdollisuus vaihtaa työnantajape-

rintään. Jos kuulut kohderyhmään, 

saat ensin tekstiviestin ja seuraava-

na päivänä robottipuhelun.

Tekstiviesti kertoo, että puheluro-

botti soittaa sinulle seuraavana ilta-

na numerosta +358 9 4255 0991.

Ensimmäiset puhelut robotti soit-

taa tiistaina 28. syyskuuta. Puhelus-

sa kysytään, haluatko siirtyä työnan-

tajaperinnän piiriin. Se tarkoittaa, 

että työnantajasi perii Sähköliiton 

jäsenmaksun suoraan palkastasi ja 

tilittää sen liittoon. Jos vastaat kysy-

mykseen kyllä, saat puhelun jälkeen 

tekstiviestin, joka sisältää linkin val-

tuutuslomakkeelle.

Lomakkeella pääset antamaan tie-

tosi ja valtuuttamaan Sähköliiton lä-

hettämään työnantajallesi jäsenmak-

LOMAVIIKOT 2022 VARATTAVISSA 4. LOKAKUUTA ALKAEN
men neljä perhehuoneistoa ja kaksi 

hirsimökkiä sekä lomaosakkeet Saa-

riselällä, Sallassa, Tahkolla, Tampe-

reella, Vierumäellä, Vuokatissa tai 

Villa Andropoffissa Pärnun lähel-

lä Virossa. Kaarniemestä voit varata 

myös kokoustilan.

Lomaosakkeet varataan viikoksi, 

Kaarniemeen voi varata jopa yksit-

täisiä päiviä.

Muista tarkastaa, että teet varauk-

sen oikean vuoden kalenterissa, sil-

lä myös tämän vuoden lomia pystyy 

vielä varaamaan.

MAKSU VARAAMISEN 

YHTEYDESSÄ

Varmistat haluamasi loman itsellesi 

maksamalla varauksesi verkkopan-

kissa tai luottokorttimaksuna heti 

varaamisen yhteydessä. Varaus tulee 

voimaan hyväksytyn maksusuorituk-

Sähköliiton lomaosakkeet sijaitsevat kuudella hyvinkin erilaisella paikkakunnalla. Kuvissa lumikenkäilyä Saariselällä ja Tampereen Kylpylän julkisivu iltavalaistuksessan. Kuvat: Holiday Club

sen jälkeen, ja saat siitä vahvistuk-

sen sähköpostiisi tai puhelimeesi. 

Varaus ei ole voimassa, jos maksuta-

pahtuma epäonnistuu.

Varatun loman voi peruuttaa vain 

lääkärintodistuksella, ja silloin mak-

su palautetaan.

Jos sinulla ei ole nettiä tai verkko-

pankkitunnuksia käytössäsi ja halu-

at varata loman, ole yhteydessä toi-

mistotyöntekijä Teija Niemenmaa-

han puh. 050 371 8961. Kaarnie-

men varauksissa voit ottaa yhteyt-

tä myös aluevalvoja Tapio Haikkaan 

puh. 0440 557 841. n

Varausjärjestelmään: sahkoliitto.fi > 

Edut ja palvelut > Omat lomapaikat, 

joissa viihtyy

Puhelinkampanjamme auttaa eroon kuukausittaisesta laskemisesta

VAIHDA TYÖNANTAJAPERINTÄÄN

Sähköliiton yhteistyökumppanin Kaleva Vakuutuksen tietojen mukaan 

noin 70 prosenttia työikäisistä suomalaisista ei ole vakuuttanut henke-

ään. Sähköliittolaisena saat Kalevan henkivakuutuksen jäsenetuhintaan.

Vakuutusmaksun laskeminen ja henkivakuutuksen hankkiminen itsel-

lesi ja myös puolisollesi onnistuu kätevästi Kalevan liittojäsenten verkko-

kaupassa. Tarvittavien kenttien täyttäminen vie vain muutaman minuutin.

kalevavakuutus.fi/vakuutukset/henkivakuutus

HENKIVAKUUTUS JÄSENETUHINTAAN 
MINUUTEISSA UUSI YHTEISKILPAILUTUS PÄÄTTYY 15. LOKAKUUTA

5,36 snt/kWh ilman kiinteitä perus-

maksuja.

Uusi yhteiskilpailutus on käynnis-

sä, ja pääset ilmoittautumaan sii-

hen sähköisellä lomakkeella. Kil-

pailutus päättyy 15. lokakuuta, ja 

siihen voivat ottaa osaa ne, joilla 

on toistaiseksi voimassaoleva ja vii-

meistään marraskuun lopussa päät-

tyvä määräaikainen sähkösopi-

mus. Osallistua voi myös, vaikka oli-

si ollut aiemmin mukana ja jättänyt 

saadun tarjouksen käyttämättä. n

Sähköiseen lomakkeeseen: kilpailu-

ta.porukassa.fi/sahkoliitto

myös siitä, että jäsenrekisterissä ei 

ole tietoa jäsenmaksuvapautuksesta-

si tai eläkkeelle jäämisestäsi. Jäsen-

maksuvapautukseen oikeuttaa esi-

merkiksi opiskelu, Kelan tai vakuu-

tusyhtiön korvaukselle jääminen tai 

ase/siviilipalveluksen aloittaminen.

Jäsenmaksutietojesi tarkistami-

nen, jäsenmaksun laskeminen ja 

maksaminen tai jäsenmaksuvapau-

tusilmoituksen tekeminen hoituu 

kätevimmin kirjautumalla sähköi-

seen asiointipalveluumme.

Tilanteen tarkistaminen ja korjaa-

minen takaa, että jäsenyytesi pysyy 

ajan tasalla. Asian selvittämättä jät-

täminen voi sääntöjen mukaan joh-

taa Sähköliiton ja Sähköalojen työt-

tömyyskassan jäsenyydestä erotta-

miseen. n

Sähköiseen asiointipalveluun: jasen-

palvelu.sahkoliitto.fi

SAITKO KYSELYN JÄSENMAKSUKATKOKSESTA?

JÄSENREKISTERIN 
LÄHETTÄMÄ 

POSTI EI OLE KARHU VAAN ENEMMÄNKIN HUOLESTUNUT
 NALLE. MUISTA HOITAA 

JÄSENYYTESI AJAN 
TASALLE!
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Olen…
… eteläpohjalainen, joka on parin mut-

kan kautta päätynyt Tampereelle. Aloitin 
elokuun alkupuolella Sähköliitossa talous-
päällikkönä.  Koko työurani olen työsken-
nellyt talouspuolella erilaisissa tehtävissä 
ja erilaisissa organisaatioissa. 

Tuttuni kuvailevat minua…
… iloiseksi, aktiiviseksi ja määrätietoi-

seksi voimanpesäksi, joka pitää sen, min-
kä lupaa. 

Tiesin Sähköliitosta, että…
… se toimii Tampereella ja on sähköalan 

ammattilaisten edunvalvontaorganisaatio. 
Ammattiliitto on…
… jäsenistön luotettava tuki ja turva. 

Edunvalvoja, joka valvoo jäsenistön asioi-
ta ja vie niitä eteenpäin. Ammattiliitosta 
saa myös vastauksia ja apua työelämän 
haasteissa sekä koulutusta. Ammattiliitto 
kokoaa alan ihmiset yhteen.   

Budjetti on…
… toiminnan suunnittelun apuväline. 

Se on kuin suuntaviitta: kertoo, mihin 
suuntaan halutaan mennä, mitä halutaan 
tehdä ja toteuttaa. Budjetti ei ole kuiten-
kaan absoluuttinen totuus, koska matkan 
varrella eteen voi tulla yllätyksiä ja muu-
toksia.

Numerot ovat minulle…
… työväline, joiden parissa olen työs-

kennellyt jo jonkin aikaa.   Numeroiden 
kautta voi todentaa ja saada käsityksiä 
asioista, ne kertovat enemmän kuin tuhat 
sanaa. 

Tavalliseen työpäivääni kuuluu…
… sähköposteja, ihmisten tapaamisia, 

kokouksia ja välillä asioiden dokumen-
tointia. Juuri nyt työviikkooni kuuluu eri-
tyisesti asioihin perehtymistä, kun olen 
aloittanut työssäni hiljattain. Pidän siitä, 
että työpäivät ovat erilaisia. 

Työssäni tärkeintä on…
… hoitaa asiat luotettavasti, ajallaan ja 

lainmukaisesti yhteistyössä usean eri si-
dosryhmän kanssa.   

Paras työstäni saamani palaute on…
… kiitos. Kiitos työkaverilta tai muulta 

sidosryhmän edustajalta palkitsee ja läm-
mittää mieltä. 

Vapaa-ajallani harrastan…
… liikuntaa eri muodoissa. Kesäisin vie-

tän aikaa golfviheriöillä ja bongailen uusia 
kenttiä, mutta huolehdin myös kotipihan 
nurmikosta ja kukkapenkeistä. Talvisin 
siirryn sisätiloihin rentoutumaan joogan 
parissa ja välillä nostelen punttejakin. 
Vapaa-aikaani kuuluu myös teatteriyhdis-

tyksen vapaaehtoistoiminta. 
Kotipaikkakunnallani parasta on…
… koti-ikkunasta näkyvä Pyhäjärven 

rantamaisema ja Pyynikin hienot lenkkei-
lymaastot. Talvisin on upeaa lähteä järven 
jäälle kävelemään ja katsella kaupunkia 
ihan eri näkövinkkelistä. Mitä vain mieli 
tekee harrastaa tai kokeilla, Tampereelta 
se todennäköisesti löytyy tai ainakin lähi-
paikkakunnilta, joihin on nopeat yhteydet.  

Sähköliiton uutena 
talouspäällikkönä on 
aloittanut tamperelainen 
Maarit Mattila. Pyysimme 
kauppatieteiden 
maisteriksi opiskellutta 
tuoretta työntekijää 
jatkamaan aloitettuja 
lauseita ja vastaamaan 
harrastustaan koskevaan 
bonuskysymykseen.

Numerot kertovat 
enemmän kuin tuhat sanaa

 TEKSTI  JA KUVA:  MINNA JÄRVENPÄÄ

BONUSKYSYMYS:

Putti, chippi vai draivi – mikä on-
nistuu ja epäonnistuu useimmin?

– Putti on takuuvarma ja draivi 
aina väylällä. Jos jokin takkuaa, 
niin lyönnit pitkillä raudoilla.  Toi-
sena päivänä asetelma voi muut-
tua päinvastaiseksi. Golfin kirjoit-
tamaton sääntö on, että koskaan 
ei ensimmäisellä tiillä tiedä, mitä 
kierroksella tapahtuu…

* Toim. huom. Kirjoittaja vaikuttui talouspäällikön 
golftaidoista ja varsinkin avauslyönneistä 9-reikäi-
sellä kentällä sateen yllättäessä viimeisillä väylillä.
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TYÖTTÖMYYSKASSA Puhelinpäivystys maanantaina ja keskiviikkona klo 9.00–15.00, perjantaina klo 9.00–12.00, puh. 03 252 0300. 

Asiakaspalvelu avoinna arkipäivinä vain ajanvarauksella.

Hakemusten postitusosoite: Sähköalojen työttömyyskassa, PL 774, 33101 TAMPERE 

Lisätietoa: www.sahkoliitto.fi/tyottomyyskassa ja ttkassa@sahkoliitto.fi

Ajoittain kassasta kysytään, miten osittainen työskenteleminen vaikut-

taa ansiopäivärahan saamiseen. Yleensä osa-aikatyötä ja lyhyitä työpät-

kiä vieroksutaan ajatellen, että päivärahaoikeus katkeaa kokonaan tai 

vähäinenkin ansaittu tulo vähentää päivärahan määrää kohtalokkaasti. 

Näin ei kuitenkaan ole, päinvastoin! 

Työttömyysturvalain näkökulmasta osa-aikatyönä pidetään työtä, jos-

sa työaika on enintään 80 prosenttia täydestä työajasta. Jos 40 viikko-

tuntia on työssäsi täysi työaika ja työaikasi on enintään 32 tuntia vii-

kossa, sinun katsotaan olevan osa-aikatöissä. Silloin olet oikeutettu niin 

kutsuttuun soviteltuun päivärahaan, jos työnhakusi on voimassa, työssä-

oloehtosi on täyttynyt ja työsi on osa-aikaista työnantajan aloitteesta.

Kuulut sovitellun päivärahan piiriin myös, jos työllistyt alle kaksi viik-

koa kestävään kokoaikatyöhön.

Tällä hetkellä voimassa olevan väliaikaisen lakimuutoksen aikana osa-

aikatyöstä voi tienata kuukauden hakujaksolla 500 euroa tai neljän ka-

lenteriviikon jaksolla 465 euroa, ja ansiopäiväraha maksetaan edelleen 

täytenä. Mikäli 500 euron suojaosa ylittyy, ylimenevästä palkkatulosta 

puolet vähentää ansiopäivärahaa. Tässä vielä lyhyt laskuesimerkki:

Henkilön täysi päiväraha olisi kuukauden hakujaksolla yhteensä  

1 300 euroa. Hän on työskennellyt osa-aikaisesti ja ansainnut työstään 

800 euroa. Kun palkkatulosta vähennetään 500 euron suojaosa, päivä-

rahaa vähentäväksi tuloksi jää puolet 300 eurosta, eli 150 euroa. Hä-

nelle maksetaan päivärahaa 1 150 euroa, minkä lisäksi hän saa tas-

kuunsa 800 euron palkkatulon, eli yhteensä 1950 euroa.

Kuulostaa kannattavalta, eikö?

Työttömyyskassassa sovitellun päivärahan hakemukset käsitellään ta-

vallisesti muutaman arkipäivän kuluessa. Näin maksun venymistä ei 

myöskään kannata pelätä.

Vinkkejä ja neuvoja hakemuksen laatimiseen saat työttömyyskassasta.

TE-PALVELUT SIIRTYVÄT KUNNILLE 2024
TE-palvelut siirtyvät kuntien hoi-

dettaviksi vuoden 2024 aikana. Sil-

loin työllisyyspalvelut sekä kunnan 

koulutus- ja elinkeinopalvelut ovat 

saman järjestäjän eli kunnan tai use-

amman kunnan muodostaman yhteis-

toiminta-alueen vastuulla.

Jos kunta ei siis täytä yksin TE-pal-

velujen järjestämisen kriteerejä, sen 

tulee muodostaa yhteistoiminta-alue 

toisen tai toisten kuntien kanssa. Yh-

teistoiminta-alueiden tulisi olla työ-

markkinoiden ja työssäkäynnin kan-

nalta toimivia alueita ja maantieteel-

lisesti yhteydessä toisiinsa.

Työvoimapohjan tulee kunnassa tai 

yhteistoiminta-alueella olla vähintään 

20 000 henkilöä. Tällä turvataan riit-

Kuntien järjestämiä TE-palveluita tietyille asiakasryhmille kokeillaan jo 25 alueella 118 kunnassa Hangosta Sodankylään.

tävät resurssit TE-palveluiden jär-

jestämiseksi ja se, että palvelut ovat 

yhdenvertaisesti työnhakijoiden saa-

tavilla kaikkialla Suomessa. 

KOKEILUKUNTIA IDÄSTÄ LÄN-

TEEN, ETELÄSTÄ POHJOISEEN

Tämän vuoden maaliskuun alussa 

alkoi muutosta pohjustava kuntako-

keilu 118 kunnassa. Sillä halutaan 

selvittää, voidaanko työnhakijoiden 

palveluja parantaa järjestämällä ne 

kuntien kautta ja päästäänkö näin 

nopeampaan työllistymiseen.

Kuntien tarjoamien TE-palvelui-

den piirissä ovat kokeilukuntien alle 

30-vuotiaat, maahanmuuttajat ja 

vieraskieliset TE-toimistojen ansio-

päivärahaa saavat asiakkaat eli noin 

kolmannes TE-toimistojen asiakkais-

ta. Kokeilukunnat antavat siis esi-

merkiksi lausuntoja työttömyyskas-

soille näiden asiakkaiden oikeudesta 

ansiopäivärahaan.

Kaksivuotiselle kokeilulle sääde-

tään jatko siihen asti, kunnes TE-

palvelut siirtyvät pysyvästi kunti-

en järjestämisvastuulle. Alun pe-

rin kokeilun oli määrä jatkua vuoden 

2023 kesäkuun loppuun.

Kokeilu on käytössä 25 alueel-

la 118 kunnassa Hangosta Sodan-

kylään.

Kokeilualueet ja -kunnat: tem.fi/kun-

takokeilualueet

Työttömyysturvaan koronaviruspan-

demian takia tehtyjä väliaikaismuu-

toksia aiotaan jatkaa marraskuun 

loppuun saakka. Edellisen kerran 

niitä jatkettiin syyskuun loppuun.

Palkansaajaa koskee työttömyys-

turvan suojaosan korotus ja liikku-

vuusavustuksen ehtojen kevennys.

Suojaosa tarkoittaa summaa, jon-

ka ansiopäivärahan saaja voi ansai-

ta kuukaudessa bruttona ilman, että 

se vaikuttaa maksettavaan päivära-

haan. Normaalisti suojaosa on ol-

lut 300 euroa, mutta väliaikaismuu-

toksin sitä on korotettu 500 euroon. 

Marraskuun loppuun saakka työtön 

työnhakija voi siis ansaita 500 euroa 

OSITTAINEN TYÖSKENTELY JA 
ANSIOPÄIVÄRAHA, 

HYVÄ VAI HUONO YHTÄLÖ?

800 - 500 = 300
300 : 2 = 150

1 300 - 150 = 1 150
1 150 + 800 = 1 950

1 950 > 1 300

TYÖTTÖMYYSTURVAN VÄLIAIKAISMUUTOKSET 
JATKUMASSA MARRASKUUN LOPPUUN

kuukaudessa ilman, että se pienen-

tää hänelle maksettua ansiopäivära-

haa. Korotettu suojaosa olisi voimas-

sa silloin, kun ansiopäivärahan ha-

kujaksosi alkaa viimeistään 30. mar-

raskuuta. Suojaosa vähenisi 300 eu-

roon 1. joulukuuta ja sen jälkeen al-

kavien hakujaksojen aikana.

Jos kuitenkin ansaitset yli 500 

euroa kuukaudessa, päivärahasi vä-

henee 50 sentillä palkkaeuroa koh-

den suojaosan ylittävältä osalta.

EDESTAKAINEN TYÖMATKA 

YLI KAKSI TUNTIA? 

APUUN LIIKKUVUUSAVUSTUS

Liikkuvuusavustusta voit saada, jos 

aloitat kaukana nykyisestä asuin-

paikastasi sijaitsevassa työpaikassa. 

Avustuksen määrä 726–1 045 eu-

roa kuukaudessa, ja sitä maksetaan 

enintään kahden kuukauden ajalta.

Väliaikaismuutosten aikana voit 

saada liikkuvuusavustusta koko-

aikatyön vastaanottamiseksi, mi-

käli edestakainen työmatkasi ylit-

tää kaksi tuntia. Muutos koskee si-

nua, jos työsuhteesi alkaa viimeis-

tään 30. marraskuuta. 1. joulukuu-

ta tai myöhemmin alkaviin työsuh-

teisiin sovelletaan jälleen ennen 

väliaikaismuutoksia voimassa ollut-

ta kolmen tunnin edestakaisen mat-

kan ehtoa. n

PERUSTEELLISESTI TYÖTTÖMYYSTURVASTA: 

SOVITELTU PÄIVÄRAHA
PALSTALLA SUKELLETAAN SYVEMMÄLLE TYÖTTÖMYYSTURVAN TERMEIHIN.
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Työsuojelun yhteistoiminta antaa työntekijöille 
mahdollisuuden vaikuttaa työpaikkansa turvallisuutta 
ja terveellisyyttä koskeviin asioihin. Työsuojeluun 
kuuluu muun muassa kvartsipölyn torjuminen. 
Työsuojeluhallinnon mukaan viranomaiset ovat 
havainneet puutteita sen torjunnassa 68 prosentissa 
työpaikkoja.

Syksy etenee ja on taas aika va-
lita työpaikoille henkilöstön 

edustajia turvaamaan työntekijöi-
den oikeuksia. Tänä syksynä va-
lintavuorossa ovat työsuojeluhen-
kilöstön valinnat. On tärkeää, että 
työpaikoilta löytyy osaavaa ja val-
veutunutta henkilöstöä valvomaan 
työturvallisuutta.

SAK:n jäsentutkimuksessa ky-
syttiin työuran alkupäässä olevilta 
20–40 vuotiailta, mikä on liittojen 
tärkein tehtävä. Vastaus on perin-
teisesti ollut, että tärkeintä on pa-
rantaa työoloja ja työsuojelua.

Työsuojelun merkitys on nostet-
tu pöydälle myös hallitusohjelmas-
sa kirjatun TYÖ2030- työn ja työ-

TYÖHYVINVOINTI KANNATTAA
- JA ÄÄNESTÄMINEN TYÖSUOJELUVAALEISSA

hyvinvoinnin kehittämisohjelman 
tiimoilta. Ohjelman tavoitteena 
on suomalaisen työhyvinvoinnin 
nostaminen maailman parhaaksi 
vuoteen 2030 mennessä. Tavoit-
teena on myös vauhdittaa uuden 
teknologian hyödyntämistä ja toi-
mintatapojen uudistamista työ-
paikoilla.

TYÖ2030-ohjelman toimenpi-
teet vaikuttavat työllisyyteen, ta-
louteen, työhyvinvointiin ja työ-
urien jatkumiseen. Hyvä työ ja 
johtaminen kehittävät samanai-
kaisesti tuottavuutta ja työhyvin-
vointia. Näillä on vaikutusta yri-
tyksen kilpailukykyyn ja julkisten 
organisaatioiden vaikuttavuuteen.

TYÖSUOJELU ON 
YHTEISTOIMINTAA
Yhteistoiminta on hyvän työsuoje-
lutoiminnan avainsana. Kukaan ei 
pysty yksin laittamaan työturval-
lisuusasioita kuntoon. Työturvalli-
suuslain tarkoituksena on paran-
taa työympäristöä ja työolosuhtei-
ta työntekijöiden työkyvyn turvaa-
miseksi, mutta myös ennalta eh-
käistä ja torjua työtapaturmia, am-
mattitauteja ja muita työstä ja 
työympäristöstä johtuvia terveyden 
haittoja. 

Työturvallisuuslaissa säädetään 
tarkemmin esimerkiksi työympäris-
töstä, työpaikan ergonomiasta sekä 
fyysisestä, henkisestä ja sosiaali-
sesta kuormittavuudesta. Näiden 
kaikkien asioiden haluamme olevan 
kunnossa omalla työpaikallamme. 

Työpaikkojen työsuojelutoimin-
nan perusasioita ovat esim. työ-
suojelun toimintaohjelma, työn 
vaarojen selvittäminen ja arvioin-
ti, työn ja työympäristön suunnit-
telu, työoloja parantavat toimenpi-
teet ja niiden toteutumisen ja vai-
kutusten seuranta sekä opetus ja 
ohjaus. Nämä kaikki ovat sujuvaa 
työtä edistäviä toimenpiteitä, jot-
ka jokainen fiksu työpaikka halu-
aa tehdä hyvin. Näillä toimenpi-
teillä työsuojelutoiminta myös tu-
kee työpaikan perustehtävää ja 
johtamista.

Työnantaja ja työnantajan edus-
tajina toimivat johtajat ja esimie-
het ovat aina juridisesti vastuus-
sa työpaikan turvallisuudesta ja 
terveellisyydestä. Työsuojelun yh-
teistoimintahenkilöt toimivat asi-

antuntijoina edistämässä työpai-
kan työoloja ja parempaa työtä. 
Kaiken yhteistyön onnistumisen 
pohjana ovat yhdessä tekemisen 
kulttuuri ja yhdessä kehittämi-
sen taidot. 

Yhteistoiminnan onnistumi-
sen kannalta on myös tärkeää, 
että meillä on riittävästi innostu-
neita ja motivoituneita henkilöitä 
työsuojelutehtäviin. Olisitko sinä 
sellainen?

TYÖSUOJELUVAALIT 
Työsuojeluvaltuutettu on työ-
paikan työntekijöiden keskuu-
destaan valitsema henkilö, joka 
edustaa heitä työpaikan työsuoje-
lun yhteistoiminnassa työnan-
tajan kanssa. Työsuojeluvaltuu-
tettu valitaan työpaikalla, jossa  TEKSTI :  JARKKO KORHOLA,  työympäristöasiantunti ja
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ALUEELLINEN SÄHKÖISTYS- 
JA SÄHKÖASENNUSALAN KURSSI
URAKKALASKENTA-KURSSI
6.–7.11.2021
Scandic Tampere Koskipuisto, Tampere
hakuaika päättyy 22.10.2021
Ilmoittaudu mukaan kurssille hakuaikaa noudattaen tarja.toppari@sahkoliitto.fi, 

050 409 8469 tai nettisivujen tapahtumaosion kautta. Sähköliitto maksaa kurssin aika-

na majoituksen (2 hh), ohjelmaan merkityt ruokailut sekä matkakulut, mikäli niitä syn-

tyy, kotipaikkaa lähinnä olevalle kurssipaikalle. Matkakulut korvataan julkisten kulkuneu-

vojen taksojen mukaan tai oman auton käytöstä (vain kuljettajalle) 0,23 €/km.

KURSSIT

KILJAVAN OPISTON KURSSIT 
SYKSYLLÄ 2021
Sähköliitto on varannut paikkoja 
seuraavilta syksyn yleisiltä kursseilta:
• Uusi yhteistoimintalaki 25.–26.10.2021

• Työoikeuden peruskurssi 25.–29.10.2021

• Tuottavuus ja hyvinvointi: luottamusmiesten täydennyskurssi 8.–12.11.2021

 • Puheenjohtaja- ja sihteerikurssi 22.–26.11.2021

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

lisuus osallistua myös muille opiston kurssikalenteriin merkityille yleisille kursseille. 

Kurssille haetaan ay-liikkeen kurssihakemuslomakkeella, jonka saat esimerkiksi 

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

Palautettuasi hakemuksen liitto lähettää sen opistoon. Opisto lähettää sinulle kurssi-

kutsun noin viikkoa ennen kurssin alkua. 

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. 

TAPAHTUMA SÄHKÖLIITON NUORILLE JÄSENILLE
Valtakunnallisessa tapahtumassa saat tietoa liiton ajankohtaisista kuulumisista ja toiminnas-

ta. Asiapitoisten päivien lomassa vietämme aikaa myös rennosti yhdessä. Tapahtuma alkaa 

lauantaina aamupäivällä ja päättyy sunnuntaina lounaaseen.

VALTAKUNNALLINEN 
NUORISOTAPAHTUMA
30.–31.10.2021 Sokos Hotel Flamingo, Vantaa
hakuaika päättyy 15.10.2021
Ilmoittaudu mukaan hakuaikaa noudattaen tarja.toppari@sahkoliitto.fi, 050 409 8469 tai 

nettisivujen tapahtumaosion kautta. Sähköliitto maksaa kurssin aikana majoituksen (2 hh), 

ohjelmaan merkityt ruokailut ja aktiviteetit sekä matkakulut, mikäli niitä syntyy. Matkakulut 

korvataan julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai oman auton käytöstä (vain kuljetta-

jalle) 0,23 €/km.

TYÖSUOJELUPÄIVÄT
29.–30.10.2021 
Scandic Aulanko, Hämeenlinna
hakuaika päättyy 15.10.2021
Työsuojeluvaltuutetuille ja luottamusmiehille suunnattu tilaisuus tietojen päivittämiseen, 

oppimiseen ja verkostoitumiseen muiden kanssa. Tapahtuma tarjoaa työsuojeluun uutta ja 

ajankohtaista näkökulmaa sopimusalasta riippumatta. Tällä kertaa aiheina työhyvinvointi, 

korvaava työ ja korona-vuoden työturvallisuus. Tapahtuma alkaa perjantaina aamupäivällä ja 

päättyy lauantaina iltapäivällä. Kouluttajana toimii, liiton oman kouluttajan lisäksi, vieraileva 

kouluttaja, Pipsa Härkönen Työväen Sivistysliitto TSL:stä.

Ilmoittaudu mukaan hakuaikaa noudattaen osoitteeseen tarja.toppari@sahkoliitto.fi, 

050 409 8469 tai nettisivujen tapahtumaosion kautta. Sähköliitto maksaa kurssin aikana 

majoituksen (2 hh), ohjelmaan merkityt ruokailut sekä matkakulut, mikäli niitä syntyy. Mat-

kakulut korvataan julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai oman auton käytöstä (vain 

kuljettajalle) 0,23 €/km lähimmälle kurssipaikalle.

työskentelee säännöllisesti vähin-
tään 10 työntekijää. Valtuutettu 
voidaan valita myös pienemmil-
lä työpaikoilla perustelluista syis-
tä. Työsuojeluvaltuutetulle vali-
taan lisäksi kaksi varavaltuutet-
tua. Valtuutetun toimikausi on 
kaksi kalenterivuotta.

Työsuojeluvaltuutetun tehtävä-
nä on perehtyä oma-aloitteises-
ti oman työpaikkansa työympä-
ristöön ja työyhteisöön liittyviin 
työntekijöiden turvallisuuteen ja 
terveyteen vaikuttaviin asioihin. 
Valtuutetun tulee myös perehtyä 
työsuojelusäännöksiin. 

Työsuojeluvaltuutetun tär-
keä tehtävä on välittää työnteki-
jätason tietoa työturvallisuus- ja 
työterveysasioista käsiteltäväk-
si yhteistoiminnassa työnanta-
jan kanssa.  Työsuojeluvaltuutet-
tu on itseoikeutettu työsuojelutoi-
mikunnan jäsen, kun työpaikalla 
sellainen on.

Työsuojeluvaltuutella ei ole oi-
keudellista vastuuta työsuojelus-

ta valtuutetun asemassaan.
Työsuojeluvaltuutetulla on oi-

keus saada korvaus työsuojeluval-
tuutetun tehtävien hoitamisesta 
aiheutuvasta ansion menetykses-
tä. Korvaus lasketaan sen mukaan, 
mitä valtuutettu olisi säännöllises-
sä työssään ansainnut tehtävien 
hoidon aikana. 

Työsuojeluvaltuutetulla on hen-
kilöstön edustajana työsopimus-
lain perusteella korostettu irtisa-
nomissuoja. 

Työsuojeluvaltuutetulla on oi-
keus keskeyttää sellainen työ, jos-
ta aiheutuu välitöntä ja vakavaa 
vaaraa työntekijän hengelle ja ter-
veydelle. Keskeytyksestä on ilmoi-
tettava välittömästi työnantajalle 
tai tämän edustajalle. 

Työsuojeluvaltuutetulla ja vara-
valtuutetuilla on työsuojelun val-
vontalain perusteella oikeus saa-
da koulutusta työsuojelua kos-
kevista säännöksistä ja ohjeista 
sekä muista yhteistoimintatehtävi-
en hoitamiseen kuuluvista asiois-

TYÖ2030-OHJELMAN TAVOITTEET: 
• Vauhdittaa toimintatapojen uudistamista ja uuden teknologian hyödyntämistä suomalaisilla 

työpaikoilla.
• Vahvistaa yhteistoimintaan ja luottamukseen perustuvaa työkulttuuria.
• Nostaa Suomi digiaikakauden johtavaksi työelämäinnovaatioiden kehittäjäksi.
• Nostaa työhyvinvointi Suomessa maailman parhaaksi vuoteen 2030 mennessä.
• Maailman paras työelämä tehdään yhdessä
• Sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa TYÖ2030-ohjelman yhteistyössä työ- ja elinkeinominis-

teriön sekä työmarkkinajärjestöjen ja muiden työelämän toimijoiden kanssa. Ohjelman opera-
tiivisesta toteutuksesta vastaa Työterveyslaitos.

TYÖ2030-OHJELMAN KESKEISET TOIMIJAT: 
Akava, Business Finland, Elinkeinoelämän keskusliitto EK,  Kirkon työmarkkinalaitos, KT Kun-
tatyönantajat, Opetushallitus, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Sitra, Sosiaali- ja terveysministeriö, 
STTK, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Suomen Yrittäjät, Työterveyslaitos, Työ- ja 
elinkeinoministeriö, Työturvallisuuskeskus, Valtion työmarkkinalaitos.

ta. Koulutuksesta ei saa aiheu-
tua koulutettavalle kustannuk-
sia eikä ansion menetyksiä.

Työsuojeluvaltuutetun tehtä-
vien hoitamista varten tarvitta-

vaa aikaa määrättäessä otetaan 
huomioon valtuutetun edustamien 
työntekijöiden lukumäärä, työpai-
kan alueellinen laajuus sekä työn 
luonne.

Muistakaa käyttää oikeutta vali-
ta työpaikoille työsuojeluhenkilös-
tö ja huolehtikaa toinen toisistan-
ne, jotta pääsisimme terveenä ko-
tiin ihan joka ikinen päivä. n

OK!
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OSASTOT TOIMIVAT Seuraava Vasama ilmestyy 25.11. Siihen tarkoitetut osastojen ilmoitukset pyydämme toimittamaan maanantaihin 

15.11.2021 kello 15 mennessä. Tällä välin päivitämme saapuneita ilmoituksia liiton kotisivuille: 

www.sahkoliitto.fi > Tietoa meistä > Ammattiosasto > Osastot toimivat

LÄHETÄ OSASTOILMOITUS NETTILOMAKKEELLA!
Osastoaktiivit huomio! Osastot toimivat -ilmoituksia pääsee lähettämään 

sähköisellä lomakkeella. Löydät lomakkeen osoitteesta  

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

Valitse ensin lomakkeen alasvetovalikosta oma osastosi, kirjoita sit-

ten ilmoituksesi teksti ja jätä vielä yhteystietosi niille varattuihin kent-

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

sen lähettämisestä.

Päivitämme saapuneet ilmoitukset nettisivujemme Osastot toimivat 

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

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

011 TAMPEREEN SEUDUN 

SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT RY 

Veteraanijaosto kokoontuu ma 

15.11. klo 14 osaston toimistol-

la, Näsilinnankatu 33 b A. Portin 

tunnusluku 3390.

018 HÄMEENLINNAN 

SÄHKÖTYÖNTEKIJÄT RY

Syyskokous on suunniteltu pi-

dettävän to 2.12.2021. Lisätie-

toa kokouspaikasta ja kellonajas-

ta seuraavassa Vasamassa ja koti-

sivuillamme sahko018.fi

029 KOUVOLAN SÄHKÖTYÖN-

TEKIJÄIN OSASTO RY

Syyskokous pe 26.11.2021 klo 

18 ravintola Three Wingsin kabi-

netissa, Kauppalankatu 3, 2.ker-

ros, 45100 Kouvola. Kokoukses-

sa käsitellään sääntöjen 7 §:n 

mukaiset asiat. Kokouksen jäl-

keen ruokailu, jos koronatilan-

ne sallii. Ruokailuun ilmoittau-

tuminen osaston nettisivuilla 

19.11. mennessä kouvolansah-

kotyontekijat.sahkoliitto.fi. Halli-

tus toivottaa kaikki jäsenet terve-

tulleiksi!

043 PORVOON SÄHKÖTYÖN-

TEKIJÄT RY

Tulevat kokoukset torstaisin vuon-

na 2021: 14.10. ja syyskokous 

25.11. Kokoukset tietenkin ko-

koontumisrajoitusten määräysten 

mukaan. Ilmoitukset muutoksista 

julkaistaan täällä. Tervetuloa!

055 RIIHIMÄEN SÄHKÖALOJEN 

AMMATTIOSASTO RY

Sääntömääräinen syyskoko-

us ti 9.11.2021 klo 18 alkaen. 

Paikkana Ravintola Obelix, Rii-

himäki. Kokouksessa käsitellään 

sääntömääräiset asiat. Osallistu-

jille tarjolla iltapala kokouksen 

yhteydessä. – Hallitus

057 ETELÄ-POHJANMAAN SÄHKÖ-

ALANTYÖNTEKIJÄIN OSASTO RY

Sääntömääräinen syyskokous pe 

5.11.2021 klo 18 alkaen Hotel-

li Lakeudessa, Torikatu 2, 60100 

Seinäjoki. Kokouksen jälkeen ruo-

kailu ja sauna. Tervetuloa! – Hal-

litus

Pikkujoulut jäsenille ja ave-

ceille järjestetään risteilyllä välil-

lä Vaasa–Uumaja uudella laivalla. 

Laiva lähtee Vaasasta la 20.11. 

klo 16.30 ja saapuu takaisin klo 

0.00. Risteilyllä on varattu jou-

lubuffet. Linja-autokyyditys läh-

tee Seinäjoen matkakeskukselta 

klo 14. Mukaan mahtuu 40 hen-

kilöä, paikat täytetään ilmoittau-

tumisjärjestyksessä. Ilmoittautu-

miset 27.10. mennessä osoittee-

seen ilmoittautumiset057@gmail.

com. – Hallitus

059 LAHDEN SÄHKÖALAN-

TYÖNTEKIJÄT RY

Sääntömääräinen syyskokous pe 

26.11.2021 klo 18 Saunaklubil-

la, Saimaankatu 8, 15140 Lah-

ti. Kokouksessa käsitellään sään-

tömääräiset asiat. Kokouksen jäl-

keen on ruoka ja sauna. Tervetu-

loa! – Hallitus

Pikkujouluretki Keuruulle pe–la 

10.–12.12. Ohjelma: Pe 10.12. 

lähtö linja-autolla Lahdesta Ma-

rolankadun turistipysäkiltä klo 

14.30. Majoittuminen Hotel-

li Keurusselkään. Kylpylä avoinna 

klo 20 asti. Päivällinen klo 17–

19. Tanssit 20.30–00.30, Weran-

ta-orkesteri. La 11.12. aamiainen 

hotellilla klo 8.00–10.30. Läh-

tö Tuurin kyläkauppaan klo 10. 

Kylpylä avoinna klo 14–20. Pik-

kujoulubuffet klo 18.00–20.30. 

Tanssit klo 20.30–00.30, Ko-

miat-orkesteri. Su 12.12. aa-

miainen hotellilla klo 8.00–

10.30. Huoneiden luovutus klo 

12 mennessä, minkä jälkeen läh-

tö Lahteen. Matkan hinta on 100 

€/henkilö. Majoittuminen kahden 

hengen huoneissa. Yhden hengen 

huoneen lisämaksu 30 €. Ilmoit-

tautuminen ja maksu (käteisel-

lä) osaston toimistolle päivystys-

aikoina 15.11. mennessä. Päivys-

tysajat löytyvät osoitteesta viisysi.

sahkoliitto.fi/yhteystiedot. Hotel-

lin muut palvelut on varattava en-

nakkoon ja maksettava itse osoit-

teessa hotelkeurusselka.fi. Mah-

dolliset lisätiedot tulevat myö-

hemmin nähtäväksi osaston toi-

mistolle ja nettisivuille viisysi.

sahkoliitto.fi. Tarvittaessa myös 

Pertti Simolalta voi tiedustella li-

sää puh. 040 722 8621. No-

peimmat ehtivät mukaan. – Va-

paa-ajan jaosto

065 IISALMEN 

SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT RY

Sääntömääräinen syyskokous la 

4.12.2021 klo 17 Runnin Kyl-

pylähotellilla. Kokouksen jälkeen 

pikkujouluruokailu jäsenille. Ilta 

jatkuu savusauna/spaosastolla. 

Omavastuu 15 €/hlö osaston tilil-

le FI06 5068 0620 2442 75. Il-

moittautuminen 26.11. mennes-

sä puh. 040 411 7100/Jarkko.
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073 KURIKAN SÄHKÖALOJEN 

OSASTO RY

Syyskokous pe 29.10.2021 klo 

18 Hotel Kurikassa. Kokouksen 

jälkeen ruokailu. – Hallitus

076 VAASAN SÄHKÖALAN-

TYÖNTEKIJÄT RY

Sääntömääräinen syyskokous pe 

5.11.2021 klo 17 alkaen ravinto-

la Frans & Nicolen kokoustiloissa, 

Hovioikeudenpuistikko 18. Koko-

uksessa käsitellään sääntömää-

räiset asiat. Ruokailu ravintolas-

sa kokouksen jälkeen. Tervetuloa! 

– Hallitus

Osasto järjestää jäsenilleen jää-

kiekkoillan otteluun Sport–JYP la 

27.11. Ruokailu jäähallilla ennen 

pelin alkua. Tarkempi aikataulu 

ilmoitetaan osallistujille. Sitovat 

ilmoittautumiset pe 5.11. men-

nessä Kristian Rönnholmille puh. 

050 574 9229.

077 SAVONLINNAN JA 

LÄHIYMPÄRISTÖN 

SÄHKÖMIEHET RY OS. 077

Lokakuun kuukausikokous 

pe 22.10. klo 18 alkaen Savon-

linnan retkeilijöiden majalla Put-

retissa, Hakoniementie 1. Asioina 

ajankohtaiset asiat. Liiton edus-

taja on paikalla etänä tai livenä. 

Kokouksen jälkeen saunomismah-

dollisuus. Ennakkoilmoittautu-

minen 20.10. mennessä osaston 

toimihenkilöille tarjottavien takia 

välttämätön: Taavi Kosonen puh. 

040 587 5556, Markku Valjak-

ka puh. 050 326 6049 tai Jouko 

Karttunen puh. 0500 658 159. 

Tervetuloa!

094 RAAHEN SÄHKÖMIEHET RY

Syyskokous pe 26.11.2021 

klo 18 osaston toimitiloissa Rat-

sukatu 5 E, Raahe. Käsitellään 

sääntöjen syyskokoukselle mää-

räämät asiat. Lisätietoa osaston 

kotisivulta raahensahkomiehet.

com. Tervetuloa! – Hallitus

099 LOIMAAN SÄHKÖALAN-

TYÖNTEKIJÄT RY

Syyskokous ke 3.11.2021 klo 

18 Ravintola Lankossa, Vesikos-

kenkatu 13, Loimaa. Käsitellään 

sääntömääräiset asiat. Tervetuloa! 

– Hallitus

100 JÄRVENPÄÄN SÄHKÖALAN

TYÖNTEKIJÄT RY

Syyskokous pe 26.11.2021 klo 

18 Cantina Zapatassa, Mannilan-

tie 44, Järvenpää. Osallistunei-

den kesken arvotaan kaksi vapaa-

valintaista viikonloppumajoitusta 

Kaarniemeen. Osasto tarjoaa ko-

kouksen jälkeen ruokaa, juomaa 

ja saunomismahdollisuuden. Il-

moittautumiset 20.11. mennes-

sä osoitteella jst.sihteeri@gmail.

com.

101 JOKILAAKSOJEN 

SÄHKÖALOJEN OSASTO RY

Syyskokous pe 3.12.2021 klo 19 

Ylivieskassa, Myllynranta/Bar5, 

Kauppakatu 14. Esillä sääntö-

määräiset syyskokousasiat, ke-

vätreissu Viroon sekä osaston 

60-vuotisjuhlan suunnittelua. 

Osallistujille jouluruokailu. Ruo-

kailun onnistumiseksi ilmoitathan 

tulostasi ja mahd. ruoka-aineal-

lergiat pe 26.11. mennessä Pasil-

le jokilaaksojen.pj101@hotmail.

com tai puh. 040 519 2198. 

Mahdollisuus osallistua myös etä-

nä; Teams-linkki Pasilta. Tervetu-

loa! – Hallitus

106 SAVON SÄHKÖALANTYÖN-

TEKIJÄT RY

Sääntömääräinen syyskokous ja 

pikkujoulu pe 26.11.2021 klo 

18 Kylpylähotelli Rauhalahdes-

sa, Katiskaniementie 8, Kuo-

pio. Pikkujoulupakettiin kuuluu 

ruokailu, majoitus 2 h huoneis-

sa, ravintolan iltaohjelma ja kyl-

pylän käyttö. Sitovat ilmoittau-

tumiset pikkujouluun Heikki Hä-

mäläiselle puh. 044 545 4175 

tai sähköposti  

haheikki15@gmail.com. Tervetu-

loa! – Hallitus

120 VANHANKAUPUNGIN 

SÄHKÖMIEHET RY

Syyskokous pe 17.12.2021 Sil-

ja Europalla. Ilmoittautumiset 

Päiville puh. 050 453 0407. 

Tervetuloa! – Hallitus

144 VARKAUDEN SEUDUN 

ASENNUSSÄHKÖMIEHET RY

Sääntömääräinen syyskokous ra-

vintola Rossossa pe 29.10.2021 

klo 18 alkaen. Esillä syysko-

kousasiat. Ruokailu. – Hallitus

152 VIINIJÄRVEN SÄHKÖALOJEN

 TYÖNTEKIJÄT RY

Syyskokous pe 19.11.2021 klo 

17.30 Joensuun teatteriravinto-

lassa. Asioina syyskokousasiat. 

Kokouksen jälkeen ruokailu. Ter-

vetuloa!

161 ENERGIA-ALAN 

TYÖNTEKIJÄT RY

Sääntömääräinen syyskokous 

la 9.10.2021 klo 16 Kisakalli-

ossa Lohjalla. Kokouksessa kä-

sitellään sääntömääräiset sekä 

muut esille tulevat asiat. Kokouk-

sen jälkeen ruokailu ja illanvietto. 

Mahdollisuus majoittumiseen. Li-

sätiedot ja ilmoittautumiset Harri 

Korpi puh. 040 485 4025, osas-

ton Facebook Energia-alan työn-

tekijät ry sekä nettisivut osas-

to161.fi. – Hallitus

178 SIILINJÄRVEN 

SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT RY

Sääntömääräinen syyskokous pe 

5.11.2021 klo 17 alkaen sau-

natila Lumihiutaleessa, Lumi-

tie 7, 70700 Kuopio. Saunati-

laan pääsee klo 16 alkaen. Esillä 

sääntömääräiset asiat ja kokouk-

sen päätteeksi ruokailu ja vapaata 

oleskelua. Tervetuloa! – Hallitus

Asiakaspalaute:

Olethan jo maistanut?

"Ehdottomasti "Ehdottomasti 
 paras burgeri,  paras burgeri, 
 jonka olen  jonka olen 
 huoltoasemalla  huoltoasemalla 
 syönyt!" syönyt!"
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Käyntiosoite: Aleksanterinkatu 15, 33100 Tampere

Postiosoite: PL 747, 33101 TAMPERE

Faksi: 03 252 0210

Järjestämis- ja järjestötyö: puh. 03 252 0600 

Työsuhde- ja työehtosopimusasiat: 
puh. 03 252 0700, edunvalvonta@sahkoliitto.fi

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

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

Asiakaspalvelusarjoihin perustuvat numerot 
ovat avoinna arkisin kello 9.00–15.00, 

jäsenrekisteri ma, ke, pe 9–15, ti, to suljettu.

ELLEDNINGEN

Arbetsmarknadsrundan står i 

startgroparna med nya kon-

stellationer. Enligt traditionen 

har industriförbunden öppnat ar-

betsmarknadsrundan, och så 

även nu. Men inom skogsindu-

strin förhandlas inte längre om 

riksomfattande kollektivavtal, 

utan om företagsspecifika lös-

ningar. Inom teknologiindustrin 

organiserade sig arbetsgivarsidan 

på nytt, och tillsvidare vet ing-

en om det blir ett nytt riksom-

fattande, allmänt bindande kol-

lektivavtal med det nya arbetsgi-

varförbundet. Samtidigt har Fin-

lands ekonomi börjat växa rejält. 

Pellervos ekonomiska forskning 

förutspår en tillväxt på 3,7 pro-

cent i år och 4 procent nästa år. 

Skogsindustrins övergång till fö-

retagsspecifika kollektivavtal och 

Teknologiindustrins två alternativ 

verkar utåt sett sätta frågetecken 

kring  exportindustrins roll som 

vägvisare för nivån på löneförhöj-

ningarna.

LÖNEFÖRHÖJNINGAR 

OCH KÖPKRAFT

Finlands modell har presente-

rats, men den har aldrig blivit av. 

Emellertid vill man ha exportind-

ustrins löneförhöjningsnivå som 

ankare ända in i riksförliknings-

mannens byrå. Oavsett vad man 

anser om saken, finns det goda 

grunder för behovet att samord-

na löneförhöjningarna. 

Även för Elektrikerförbundets 

medlemmar är löneökningspro-

centen viktigare än ökad köp-

kraft. En okontrollerad löneök-

ning trappar upp inflationen och 

äter upp köpkraften. Löneför-

höjningen leder således inte di-

rekt till ökad köpkraft. Dessut-

om äts köpkraften upp av öka-

de arbetslöshetsförsäkringspre-

mier eller andra avgifter som tas 

från lönen.

MOTSÄTTNINGEN 

MELLAN DECENTRALISERING 

OCH SAMORDNING

Arbetsmarknadsrundans heta 

stoff är lokala avtal, dvs. att av-

tal inklusive avtal om löner förs 

på företagsnivå. Företagen har 

olika behov och läget är olika för 

dem. Det sägs att ett kollektiv-

avtal som binder alla vid samma 

regler inte längre fungerar i da-

gens läge. Företagen har säkert 

olika behov, och det är sant att 

mycket olika företag inryms i ett 

enda kollektivavtal.

Samtidigt som avtalen tas ner 

på  företagsnivå, talar man ändå 

om behovet av samordning, i 

synnerhet när det gäller lönebild-

ning. Man kan med rätta fråga 

sig ett hurdant arbetsmarknads-

system som arbetsgivarsidan 

egentligen önskar sig? Långtgå-

ende decentraliserade avtal utan 

gemensamt överenskomna vill-

kor, utan en samordning fram-

tvingad av intresseorganisatio-

nerna? Arbetsgivarna vill helt 

klart nu plocka de berömda rus-

sinen ur bullen. 

DET KOLLEKTIVA AVTALETS 

SVAGASTE LÄNK?

Utmaningen för oss vid lokala 

avtal är avtalspartens, förtroen-

demannens ställning och arbets-

givarsidans ovilja att utveckla 

förhandlingssystemet och avta-

lets säkerhetsmekanismer på lo-

kal nivå. Med ett lokalt avtal som 

bygger på kollektivavtal kan man 

ersätta motsvarande bestämmel-

se i kollektivavtalet.  Det lokala 

avtalets ställning är därför myck-

et stark.

Vidare är förtroendemannens 

ställning som avtalspart att vara 

det kollektiva avtalets svagaste 

länk. Med den svagaste länken 

avser jag förhandlingsposition 

och trygghet.  Förtroendemannen 

förhandlar ofta ensam, och tar 

på sig ansvaret för anställnings-

tryggheten trots risken för att för-

lora sitt eget jobb.  

SVÅRA ÅR

Hela arbetsmarknadssystemet 

befinner sig i ett brytningsskede. 

Även arbetslagstiftningen torde 

förändras under de kommande 

åren, och lokala avtal går framåt 

även den vägen. Men det kom-

mer alltid att finnas behov av av-

tal och även av samarbete. För 

närvarande verkar arbetsgivarsi-

dan tro att de kan diktera avta-

lens villkor.

I stället för kraftiga tal och hot 

om strejk borde vi förstå denna 

förändring och finna en ny, ge-

mensam kraft för att motarbe-

ta utvecklingen.  Vi har svåra år 

framför oss, och även i Elektri-

kerförbundet måste vi vara be-

redda på nya lösningsmodeller.  

Vi måste förstå att vi nu ska åter-

gå till grunderna för vår verksam-

het, våra medlemmar och arbets-

platserna. Det är för dem vi ingår 

kollektivavtal.

JARI OLLILA

Ansvarig avtalsexpert

HET OCH NYCKFULL FÖRHANDLINGSRUNDA

Ristikon oikein ratkaisseiden kesken arvotun palkinnon voitti 
Martti Maho Puukarista. Onnittelut voittajalle!

ELORISTIKON RATKAISU

O K S A S A L A V A
M A T K U S T A J A T
I S A A K S U A V E
V A R A S O L A A T
A A E H T A H
T I T A T A M A T O

N Ä Y T Ö T R P S I I M E S
E L L A A S A R I A S N I L A
M Y Ö S J O K I S U U E D U T
O K S E T U S T T A N I T A

Ä E T E I S A U L A
A S L A K B A N A A L I
M  I S O H K O T A T U T
E M O A R A T E U T O V A
R A T S A I N R V A A K S A

T  T R I M M A T A L A K I
H A A P A S A A T I S I I O N
E T N A S A R A V I I T T O A
T U J O T K O K A K T
I S T U K A S R O U H A I S T A

K A T A A S S I S E E M
K A U H O V A U I M A R I
O T S A A N I S O T I N
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Arjesta selviää hymyllä.
Loput hoitaa Turva. 

Monesti mietin et 
miten mulle tapahtuukin  
koko ajan kaikenlaista?

Katso mikä Peteä hymyilyttää
turva.fi/hymy



Sähkötuotteita  
verkkokaupasta 24/7
Onnisen verkkokaupassa sähkötuotteiden hankintojen 
tekeminen on helppoa ja nopeaa. Näet tuotetiedot, yrityksesi 
tilaushistorian sekä hinta- ja saatavuustiedot samasta paikasta.

Uusi asiakas? 
Avaa ensin yrityksellesi asiakastili. Saatte 
samalla myös verkkokauppatunnukset.

Verkkokauppa käyttöön
Jos yrityksesi on jo Onnisen asiakas,  
tilaa tunnukset suoraan verkkokaupasta.

Tutustu  
valikoimaan 
onninen.fi


