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HANNU LUUKKONEN, varapuheenjohtaja | vice ordförande

SUOMALAISTEN ostovoima on las-
kenut roimasti tänä vuonna, koska 
kuluttajahintojen nousu on ollut an-
siotason nousua selvästi nopeampaa. 
Tilastokeskuksen mukaan palkan-
saajien reaaliansiot putosivat huhti-
kesäkuussa lähes viisi prosenttia 
viime vuoden vastaavaan aikaan ver-
rattuna. Reaaliansioiden arvioidaan 
laskevan saman verran myös heinä-
syyskuussa ja jopa enemmän loppu-
vuonna.

Yhtä suurta pudotusta saa etsiä 
kaukaa viime vuosituhannelta. Pal-
kansaajien  reaaliansiot ovat palan-
neet vuoden 2015 tasolle, kuntasek-
torilla on menty vieläkin kauemmas.

Hintojen nousu alkoi Venäjän 
hyökkäyssodan alettua helmikuussa 
mutta kiihtyi kiihtymistään kesän 
kynnyksellä. Polttoaineiden hinnat 
ovat nousseet sietokyvyn äärirajoille; 
myös elintarvikkeet ovat kallistuneet 
huomattavasti, etenkin liha- ja kala-
tuotteet.

Moni kotitalous on saanut säh-
köyhtiöltään ilmoituksia useiden 
kymmenien prosenttien hinnanko-

rotuksista. Korotukset iskevät ko-
vimmin niihin kotitalouksiin, joissa 
on sähkölämmitys ja joissa joudutaan 
liikkumaan pitkiä matkoja autolla.

OSTOVOIMAA 
PARANTAVAT ODOTUKSET 
OVAT OIKEUTETTUJA
Kuluvan syksyn ja alkuvuoden 2023 
aikana käydään työehtosopimusneu-
vottelut optiovuoden palkkaratkai-
susta. Niistä ennustetaan vaikeita tai-
vaisiin karanneiden hintojen nousun 
takia. Viime kuukausina inflaatio on 
ollut 8 prosentin luokkaa.

Valistuneiden arvioiden mukaan 
inflaatio asettuu 2–4 prosentin tasolle 
vuosina 2023–2024, mikä asettaa pai-
netta tuleville palkankorotuksille. 
Palkansaajat odottavat täysin oikeu-
tetusti sellaisia ostovoimaa paranta-
via palkankorotuksia, jotka helpotta-
vat päivittäistä toimeentuloa.

Budjettiriihestä ei saatu optiovuo-
den neuvotteluihin sellaista helpo-
tusta, joka olisi vähentänyt palkanko-
rotuspaineita. Ammattiliitot esittivät 
yhtenä ostovoimaa parantavana rat-

kaisuna sosiaaliturvavakuutusmak-
sujen siirtämistä takaisin työnanta-
jien maksettavaksi. Kilpailukykyso-
pimuksen yhteydessä vuonna 2016 
sovittiin, että palkansaajat maksavat 
näistä maksuista aiempaa suurem-
man siivun. Ihan pienestä ”siivusta” 
ei ole kysymys: vuositasolla puhu-
taan parin miljardin euron tulon-
siirrosta palkansaajilta työnantajille. 
Maksujen palautus olisi parantanut 
palkansaajien ostovoimaa enemmän 
kuin vastaavan suuruinen palkanko-
rotus.

Yhtenä vaihtoehtona maltillisille 
palkankorotuksille on esitetty veron-
kevennyksiä. Ne olisivat julkiselle ta-
loudelle kestämättömiä ja kiihdyttäi-
sivät inflaatiota entisestään. 

PALAUTTAISIKO 
KANSALLISTAMINEN 
OSAN UNIPER-RAHOISTA 
FORTUMILLE?
Saksan valtio on kansallistamassa 
maan suurimman kaasuyhtiön, suo-
malaisen energiayhtiö Fortumin ty-
täryhtiön Uniperin. Uniper näyttää 

päätyvän valtiolle vain neljä vuotta 
sen jälkeen, kun valtionyhtiö Fortum 
aloitti Saksan-valloituksensa.

Fortum on maksanut Uniper-omis-
tuksestaan yli seitsemän miljardia eu-
roa. Lisäksi se rahoitti tytäryhtiötään 
vuodenvaihteessa yhteensä kahdek-
san miljardin konserniavustuksella. 
Viimeksi mainitut miljardit Uniper on 
jo käyttänyt, mutta mahdollisen kan-
sallistamisen yhteydessä Fortum voisi 
saada osan rahoistaan takaisin.

Vuoden alussa Uniperin markkina-
arvo oli vielä 16 miljardia euroa, ny-
kyisellään se on vajaat 10 prosenttia 
tuosta. Mikäli Uniper kansallistetaan, 
Fortum pääsisi ongelmallisesta kaasu-
liiketoiminnasta eroon mutta menet-
täisi arvokkaan päästöttömän energi-
antuotannon. Aika näyttää, miten käy 
Uniperin omistukselle, mitä jää jäl-
jelle satsatuista 15 miljardista eurosta 
ja saako Fortum osan rahoistaan takai-
sin.

Hyvää syksyn jatkoa!

Hannu Luukkonen 
varapuheenjohtaja

REAALIANSIOIDEN LASKU HAASTAA OPTIOVUODEN NEUVOTTELUT

FINLÄNDARNAS köpkraft har 
minskat rejält i år eftersom konsu-
mentpriserna har stigit betydligt 
snabbare än inkomstnivån. Enligt 
Statistikcentralen har löntagarnas 
realinkomster minskat med närmare 
fem procent i april-juni jämfört med 
motsvarande period i fjol. Realinkom-
sterna bedöms minska lika mycket 
även i juli-september, och till och med 
mer mot slutet av året.

Man får gå långt tillbaka i förra 
seklet för att se en lika stor minsk-
ning. Löntagarnas realinkomster har 
återgått till 2015 års nivå, i den kom-
munala sektorn går man ännu längre 
bakåt.

Priserna började stiga när Ryssland 
inledde sitt anfallskrig i februari, men 
tog sedan mera fart i början av som-
maren. Bränslepriserna har stigit till 
gränsen för vad man tål; även livs-
medlen har blivit betydligt dyrare, i 
synnerhet kött och fisk.

Många hushåll har fått meddelan-
den av sina elbolag om prishöjningar 
på flera tiotals procent. Prishöjning-
arna slår hårdast mot hushåll med 

elvärme och där man är tvungen att 
färdas långa vägar med bil.

FÖRVÄNTNINGARNA
PÅ BÄTTRE KÖPKRAFT 
ÄR BERÄTTIGADE
Under hösten och början av år 2023 
förs kollektivavtalsförhandlingar om 
lönerna under optionsåret. De för-
utspås bli svåra på grund av de sti-
gande priserna som redan nu är sky-
höga. Under de senaste månaderna 
har inflationen legat på omkring 8 
procent.

Enligt tillförlitliga bedömningar 
lägger sig inflationen på 2–4 procent 
år 2023–2024, vilket sätter tryck på 
framtida löneförhöjningar. Lönta-
garna förväntar sig, helt berättigat, 
sådana löneförhöjningar som förbätt-
rar köpkraften och underlättar det 
dagliga uppehället.

Budgetrian ledde inte till bättre för-
handlingsresultat om optionsåret, vil-
ket  kunde ha minskat trycket på en 
löneförhöjning. Fackförbunden pre-
senterade ett sätt att förbättra köp-
kraften som gick ut på att återgå till 

systemet att arbetsgivarna betalar 
socialförsäkringsavgifterna. I anslut-
ning till konkurrenskraftsavtalet år 
2016 kom man överens om att lönta-
garna betalar en större andel av avgif-
terna än tidigare.  Det är inte fråga om 
någon alldeles liten andel: vi talar om 
en inkomstöverföring om ett par mil-
jarder euro per år från löntagarna till 
arbetsgivarna. En återgång till det 
tidigare systemet skulle ha förbättrat 
löntagarnas köpkraft mer än motsva-
rande löneförhöjning.

Som ett alternativ till en mode-
rat löneförhöjning har skattelättna-
der föreslagits. Det skulle vara ohåll-
bart för den offentliga ekonomin och 
skulle driva på inflationen ytterligare. 

KAN NATIONALISERING 
ÅTERBÖRDA EN DEL  
AV UNIPER-PENGARNA  
TILL FORTUM?
Tyska staten vill nationalisera landets 
största gasbolag, finländska energi-
bolaget Fortums dotterbolag Uniper. 
Uniper ser ut att falla i statens hän-
der endast fyra år efter att det stat-

liga bolaget Fortum inledde sitt tyska 
erövringståg.

Fortum har betalat över sju miljar-
der euro för sitt innehav i Uniper. Där-
till finansierade bolaget sitt dotterbo-
lag vid årsskiftet med ett totalt åtta 
miljarder stort koncernbidrag. Dessa 
miljarder har Uniper redan använt, 
men i anslutning till en eventuell 
nationalisering kunde Fortum få till-
baka en del av pengarna.

I början av året var Unipers mark-
nadsvärde ännu 16 miljarder euro, 
idag är värdet knappt 10 procent av 
avkastningen. Om Uniper nationali-
seras, skulle Fortum bli kvitt sin pro-
blematiska gasaffärsverksamhet, men 
samtidigt skulle bolaget förlora en 
värdefull utsläppsfri energiproduk-
tion.  Tiden får utvisa hur det går med 
innehavet av Uniper, vad som blir kvar 
av satsningen på 15 miljarder euro och 
huruvida Fortum får tillbaka en del av 
sina pengar.

En trevlig fortsättning på hösten!

Hannu Luukkonen 
vice ordförande

SÄNKT REALINKOMST EN UTMANING I FÖRHANDLINGARNA OM OPTIONSÅR
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SÄHKÖALOJEN AMMATTILIITON 
JÄSENLEHTI
Perustettu 1957. 
Lehti ilmestyy. 
8 kertaa vuodessa. 
Seuraava Vasama ilmestyy 25.11.2022
Aineistot 14.11.2022 mennessä.

JULKAISIJA: 
Sähköalojen ammattiliitto ry
Aleksanterinkatu 15, PL 747, 33101 
Tampere
Faksi: 03 252 0210
Sähköposti: 
etunimi.sukunimi@sahkoliitto.fi
vasamalehti@sahkoliitto.fi

VASTAAVA TOIMITTAJA
Minna Järvenpää
puh. 050 567 2164
minna.jarvenpaa@sahkoliitto.fi

NETTOPAINOS: 
20 000

ILMESTYMINEN: 
8 kertaa vuodessa

PAINOPAIKKA: 
Sanoma Manu Oy
Patamäenkatu 9,
PL 1010, 33201 Tampere
 
PAINON YHTEYSHENKILÖ:
Asiakaspalvelu
010 700 4969
sanomamanu.asiakaspalvelu@
sanoma.com
 
PAINONTUKI:
Asiakaspalvelu
010 700 4969
sanomamanu.asiakaspalvelu@
sanoma.com

PAINOPINTA-ALA: 
250 x 310 mm

ILMOITUSMYYNTI:
Ekamedia / Tmi Emmi Kallio
Puhelin: 044 344 4414 
Sähköposti: 
emmi.kallio@ekamedia.net

MEDIAKORTTI 
Sähköliitto.fi/vasama

TÄSSÄ
LEHDESSÄ

KANNEN KUVA: VASAMAN ARKISTO
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NEUVOTTELUT ENSI VUODEN 
PALKKARATKAISUISTA KÄSILLÄ
Sähköliittolaisia koskevat vuoden 2023 palkkaratkaisu-
neuvottelut eli optiovuoden TES-neuvottelut ovat käynnis-
sä tai käynnistymässä. Kokosimme kätevän taulukon, josta 
voit tarkistaa, missä sinun alallasi mennään.

POHJOISMAISTEN SÄHKÖLIITTOJEN 
PUHEENJOHTAJAT KOOLLA
Viiden NEF-puheenjohtajan päällimmäisenä puheenaihee-
na elokuun kokouksessa oli kohonnut sähkön hinta. Tosin 
Islannissa, tuossa tuliperäisessä saarivaltiossa, ei ilmiö ole 
samanlainen kuin muissa Pohjoismaissa.

VIHREÄÄ SIIRTYMÄÄ AJETAAN TUNTEELLA, 
VAILLA TEKNIIKAN TUNTEMUSTA
Energia-alalla työskennelleet Sähköliiton puheenjohtaja 
Sauli Väntti ja alan eläkkeellä oleva toimitsija Markku 
Vuoti kohtasivat, ja puheenaiheena oli tietysti energia. 
Miehet muistuttavat, että aurinko- ja tuulivoima vaativat 
säätövoimaa tuekseen.

8–12 TEEMANA OPPILASJÄSENET

KAHDEKSAN FAKTAA OPPILASJÄSENISTÄ
Sähköalan tulevaisuus näyttää valoisalta. Jäsenkunnas-
tamme viidennes on alan opiskelijoita. Työelämään siirty-
essään heistä tulee yhdellä ilmoituksella sopimusalajäse-
niä. Liiton tulee vain saada tieto työpaikasta ja työsuhteen 
alkamisajasta.

ETUOIKEUS KUULUA SÄHKÖLIITTOON!
Kati ja Markus liittyivät Sähköliiton oppilasjäseniksi ensim-
mäisessä seuraamassaan Sähköliiton työmarkkinatiedo-
tustilaisuudessa. Nyt he saivat opastusta, miten itse vetää 
vastaavia tilaisuuksia. Kaksikko otti osaa kolmen liiton 
yhteiselle työmarkkinatiedotuskurssille elokuun lopulla. 

SELFIE: ANU KAUTTIO
Oululaistunut kuusamolainen jätti hoitoalan ja aloitti 
sähköalan opinnot aikuisena. Hän odottaa saavansa 
kokonaiskuvan niistä monista työmahdollisuuksista, joita 
sähkö- ja automaatioalan perustutkinto antaa. Opiskelu 
motivoi ja innostaa. 

TYÖMARKKINAKESKUSJÄRJESTÖT KEHOTTAVAT 
MUKAAN ASTEEN ALEMMAS -KAMPANJAAN
SAK:n, EK:n, STTK:n, Akavan ja KT:n johtajat vetoavat 
jäsenistöönsä systemaattinen ja laaja-alaisen energian 
säästämisen puolesta. Motivan energiansäästöohjelmaan 
toivotaan yrityksiä, yhteisöjä, kuntia, järjestöjä ja myös 
kotitalouksia. 

LANGAT KÄSISSÄ, OIKEUDENMUKAISUUS 
AJATUKSISSA
Iida Viljanen on Sähköliiton tuore tekninen asiantuntija. 
Tohdimme esittää hänelle jopa kysymyksen, kuinka tekni-
sesti lahjakas hän on. Iida ymmärtää varsinkin toimistolait-
teita hyvin, mikä lienee eduksi uudessa työssä.

PIDÄMME PUOLIASI
Asentajan kanssa ei tehty uutta työsopimusta tai 
sovittu muutenkaan uuteen yhtiöön siirtymisestä. 
Palkkalaskelmakin tuli vanhan yhtiön nimellä.

PITKÄSTÄ AIKAA MESSUILEMASSA!
EuroSafety-messut vastasivat hyvin patoutuneeseen 
messukaipuuseen. Sähköliitto oli mukana SAK:n yh-
teisosastolla muiden ammattiliittojen kanssa. Kolmen 
päivän aikana tavattiin tuttuja ja perehdyttiin työtur-
vallisuuteen.

TUNNETKO SÄHKÖALOJEN 
TYÖALATOIMIKUNNAN?
Työturvallisuuskeskuksen alla toimivan toimikunnan 
päätöksenteko perustuu yksimielisyyteen. Toimikunta 
tuotti parahiksi EuroSafety-messuille videon akustojen 
turvallisuudesta kiinteistöissä. Ensi vuonna on tarkoi-
tus tehdä videosarja turvallisesta maakaapeloinnista.

KUKA SANOI MITÄ?
Viime aikoina sanomista on riittänyt varsinkin tuli-
kuumien energia-asioiden tiimoilta. Kokoamissamme 
sitaateissa aiheina muun muassa Olkiluoto 3:n tuo-
tanto, tehoreservin poistuminen ja Kokkolan Energian 
ilmoitus lopettaa sähkönmyynti ”ulkopuolisille”.

NÄIN TILAAT JÄSENKALENTERIN 
JA ELÄKELÄIS-VASAMAN
Sopimusalajäsenten kalenteritilaus hoituu joko säh-
köisessä asioinnissa tai tekstiviestillä. Eläkeläisjäsenet 
pääsevät puolestaan tilaamaan ensi vuoden jäsenleh-
det tekstarilla.

JÄSENINFO
Pohjoismainen energiayhtiö St1 on uusi yhteistyö-
kumppanimme. Hanki saman tien St1 Käteisalennus-
kortti, niin saat kaikki St1:n, Shellin ja HelmiSimpu-
koiden edut käyttöösi. Uusien jäsenien jäsenkortissa 
tankkausetu on jo valmiina. 

TYÖTTÖMYYSKASSA
Sähköalojen työttömyyskassan sulautuminen Työttö-
myyskassa Aariaan etenee. Sinun ei jäsenenä tarvitse 
tehdä mitään. Joulukuun lopulla sähköisessä asioin-
nissa on luvassa lyhyt tauko.

KURSSIT
Ammattiosastot yhdessä 2.0 -koulutuksemme muutti 
muotoaan kolmen tunnin hybridiksi. Tule kuulolle 
Teamsiin tai toimistollemme Tampereelle lauantaina 
19. marraskuuta mutta ilmoittaudu viimeistään 11. 
marraskuuta.

OSASTOT TOIMIVAT
Varsinainen syyskokouksien suma on nyt palstalla 
nähtävissä. Johtohahmot-kuvassa riviliittimet jäivät 
kiristämättä…
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Kollegoita 
EuroSafety-
messuille 
odottamassa 
Sami Kalteva, 
Pekka Hätönen 
ja Markus 
Pursiainen.
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NEUVOTTELUT ENSI VUODEN 
PALKKARATKAISUISTA 
KÄSILLÄ

Ensi vuoden aikana myös päättyy kaksi työehtosopimusta: elintarviketeollisuuden työehtosopimus tammikuun lopussa ja paperiteollisuudessa 
Sonoco Alcoren yrityskohtainen työehtosopimus syyskuun lopussa.

Sähköliittolaisia koskevat vuoden 2023 palkkaratkaisuneuvottelut eli optiovuoden  
TES-neuvottelut ovat käynnissä tai käynnistymässä.

Kevään neuvottelutuloksissa tavanomaista oli, että sopimuskaudeksi kirjattiin  
1 +1 vuotta ja irtisanomisajaksi kahdesta kolmeen kuukautta.
Seuraavat sopimukset ovat joko päättymässä tai ne voidaan irtisanoa päättymään. 
Sopimukset ovat aikajärjestyksessä päättymisajankohdan mukaan.

ALA SOPIMUSOSAPUOLET MIHIN MENNESSÄ PALKKARATKAISU?

TEKNOLOGIATEOLLISUUS Teollisuusliitto ja Teknologia- 30.9. mennessä tai työehtosopimus
 teollisuuden työnantajat ry voidaan irtisanoa päättymään 30.11.2022
 
KEMIAN- JA KUMITEOLLISUUS Sähköliitto, Kemianteollisuus ry  31.10. mennessä tai sopimus
 ja Kumiteollisuus ry päättyy 31.1.2023, ellei toisin sovita

LASIKERAAMINEN TEOLLISUUS Sähköliitto ja  31.10. mennessä tai sopimus
 Lasikeraaminen teollisuus ry päättyy 31.1.2023, ellei toisin sovita

RAKENNUSTUOTETEOLLISUUS Sähköliitto ja  30.11. tai työehtosopimus voidaan
 Rakennustuoteteollisuus ry irtisanoa päättymään 28.2.2023

VEIKKAUS Sähköliitto,  15.12. mennessä tai työehtosopimus
 Palvelualojen ammattiliitto PAM ja  voidaan irtisanoa päättymään 31.1.2023
 ja Palvelualojen työnantajat Palta ry

SÄHKÖISTYS- JA Sähköliitto,  31.12. mennessä tai työehtosopimus
SÄHKÖASENNUSALA Sähkötekniset työnantajat STTA ry  voidaan irtisanoa päättymään 31.3.2023
 ja Palvelualojen työnantajat Palta ry

HUOLTO- JA  Sähköliitto ja  15.1.2023 mennessä tai työehtosopimus
KUNNOSSAPITOALA Palvelualojen työnantajat Palta ry voidaan irtisanoa päättymään 31.3.2023

PUOLUSTUSKIINTEISTÖT Julkisten ja hyvinvointialojen liitto  15.1.2023 mennessä tai työehtosopimus 
 JHL ry, Ammattiliitto Pro,  voidaan irtisanoa päättymään 28.2.2023
 Ylemmät toimihenkilöt YTN ry 
 ja Senaatti-kiinteistöt

ENERGIA-ICT-VERKOSTOALA Sähköliitto, Julkisten ja  28.2.2023 mennessä tai työehtosopimus
 hyvinvointialojen liitto JHL ry,  voidaan irtisanoa päättymään 31.3.2023
 Energiateollisuus ry ja Palvelualojen 
 työnantajat Palta ry
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Pohjoismaisten sähköliit-
tojen federaation NEF:n 
viisi puheenjohtajaa ko-

koontui elokuun lopulla Hel-
sinkiin tilanteessa, jota tus-
kin olisi osannut ennustaa vie-
lä vuosi sitten: inflaatio kipuaa, 
mutta palkankorotuksista on 
hankala neuvotella, sähkö kal-
listuu ja Euroopassa on sota.

Inflaatio koskettaa kaikkien 
liittojen kotimaita, mutta Islan-
ti on välttynyt sähkön hinnan-
nousulta. Rafidnadarsamband 
Islands RSI:n puheenjohtaja 
Kristján Þórður Snæbjarnar-
son sanoi, että ainakin tämä 
etu Islannilla on siitä, että se 
on saari ja vieläpä tuliperäi-
nen. Maa joutuu tuottamaan 
kaiken sähkönsä itse.

Norjassa, Ruotsissa ja Tans-
kassa sen sijaan painiskellaan 
saman hintaongelman kanssa 
kuin Suomessa. 

– Etelä-Norjassa ei ole sa-
tanut riittävästi, ja hinnat ovat 
korkeat. Pohjoisessa rankka-
sateet ovat sen sijaan pitäneet 
hinnat matalalla. Sähkön vien-
tiä pidetään yhtenä syyllisenä 
korkeisiin hintoihin, ja yleinen 
mielipide onkin viennin vähen-
tämisen ja kansallisen enim-
mäishinnan puolella. Meillä 
keskitytään nyt pitkälti ener-
gian säästämiseen ja aurinko-
energiaan, summasi norjalai-
sen Elo g IT:n puheenjohtaja 
Jan Olav Andersen.

LAHJOITIMME SPR:LLE 
2 000 EUROA UKRAINAN HYVÄKSI

Pohjoismaisten sähköliittojen puheenjohtajat koolla

SÄHKÖN HINTA HIERTÄÄ KAIKKIALLA 
MUUALLA PAITSI ISLANNISSA

Juuri ennen kokousta Nor-
jan hallitus olikin ilmoittanut 
aikovansa vähentää sähkön 
vientiä.

SÄHKÖKATKOT HARKINTAAN 
MYÖS MUUALLA
Ruotsalaisen Svenska Elektri-
kerförbundet SEF:n puheen-
johtaja Urban Pettersson mai-
nitsi, että Tukholman hinta-
alueella ja aivan eteläisessä 
Ruotsissa voidaan joutua tur-
vautumaan sähkökatkoksiin 
energian saannin turvaami-
seksi. SEF on laatinut 22 koh-
dan ohjelman energiapoliitti-

sen ohjelman, jossa kiinnite-
täänkin huomiota muun mu-
assa energiaomavaraisuuden 
parantamiseen eteläisessä 
osassa maata.

Kohdennettuja sähkökatko-
ja on väläytelty myös mahdol-
liseksi keinoksi Suomessa.

NEF:n nykyinen puheenjoh-
taja Sauli Väntti kertoi kolle-
goilleen Sähköliiton kannan-
otosta, joka oli kokouksen ai-
kaan vielä tekeillä ja joka esitti 
sähkön arvonlisäveron alenta-
mista Suomessa kymmeneen 
tai jopa viiteen prosenttiin 
24:stä.

Kristján Þórður Snæbjarnar-
sonin mukaan arvonlisäveron 
alentaminen auttaisi islantilai-
siakin kotitalouksia selviyty-
mään esimerkiksi polttonestei-
den kohonneista hinnoista.

SOLIDAARISUUDEN 
OSOITUKSIA UKRAINALLE
Pohjoismaiset sähköliitot lä-
hettivät keväällä Venäjän säh-
köliiton pääsihteerille Yuri Bo-
risovichille kirjeen, jossa liit-
toa pyydettiin vaatimaan Uk-
rainan-sodan välitöntä lopet-
tamista. Vastaus oli tyly: vel-
jesliitto oli omaksunut Venäjän 
virallisen kertomuksen hyök-
käyksestä ja sen syistä.

NEF-liitot ovat tukeneet Uk-
rainaa erilaisin tavoin. Tanska-
laisen Dansk El-forbund DEF:n 
puheenjohtaja Jørgen Juul 
Rasmussen kertoi liiton tuke-
neen ukrainalaista rakennus-
alan liittoa. Norjan EL og IT on 
osallistunut Ukrainaa tukeviin 
keräyksiin 150 000 kruunulla. 
Sauli Väntti puolestaan kertoi 
esittävänsä samalla viikolla lii-
ton hallitukselle, että liitto lah-
joittaisi 2 000 euroa Suomen 
Punaiselle Ristille Ukrainan 
hyväksi. Lisäksi hän mainitsi 
SAK:n ja Elinkeinoelämän kes-
kusliiton yhteisestä 40 000 
euron lahjoituksesta.

Jan Olav Andersenin mu-
kaan kansainvälisessä ammat-
tiyhdistysliikkeessä on eri ta-

Pohjoismaisten sähköliittojen federaation NEF:n puheenjohtajien 
asialistalla oli muun muassa korkea sähkön hinta, inflaatio ja 
työehtosopimustilanne. Pöydän ääressä Urban Pettersson (SEF, Ruotsi), 
Kristján Þórður Snæbjarnarson (RSI, Islanti), Sauli Väntti, Jan Olav 
Andersen (El og IT, Norja) ja Jørgen Juul Rasmussen (DEF, Tanska).

voin Venäjästä riippuvaisia 
ammattiliittoja, jotka eivät sik-
si ole valmiita tuomitsemaan 
hyökkäystä Ukrainaan. 

NORJA KASVATTI 
JÄSENMÄÄRÄÄNSÄ
Pohjoismaisilla sähköliitoilla 
on kaksi yhteistä työryhmää, 
joissa asioita viedään eteen-
päin: koulutus- ja sopimustyö-
ryhmä. Puheenjohtajat kes-
kustelivat myös yhteistyön 
aloittamisesta nuorisotyön tii-
moilta. Seuraavassa kokouk-
sessa lokakuussa käydään lä-
vitse sitä, millaista nuorisotoi-
mintaa kullakin liitolla on.

Maaraporteissaan puheen-
johtajat kertoivat muun muas-
sa sopimus- ja jäsentilantees-
taan. Norjassa liiton jäsen-
määrä on peräti kasvanut: EL 
og IT:llä on nyt hieman vajaat 
42 000 jäsentä.

Jørgen Juul Rasmussen 
iloitsi maaraportissaan tans-
kalaisten sähköalan ammat-
tilaisten työllisyystilantees-
ta: heidän työttömyysasteen-
sa on alle prosentin! Maassa 
puhutaan paljon vihreästä siir-
tymästä, ja liitto on osallistu-
nut keskusteluihin aktiivises-
ti. Sähköasentajien rooli siirty-
män toteuttamisessa on olen-
nainen, ja heitä tarvitaan tule-
vaisuudessa aina vain enem-
män. n

n TEKSTI JA KUVA: MINNA JÄRVENPÄÄ
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Sähköliitto teki elokuun 
lopulla hallituksen pää-
töksellä 2 000 euron 

lahjoituksen Ukrainan hyväksi 
tehtävään avustustoimintaan.

Ukraina vietti itsenäisyys-
päiväänsä 24. elokuuta, ja 
tuolloin SAK ja Elinkeinoelä-
män keskusliitto tekivät yh-
dessä 40 000 euron lahjoituk-

sen ukrainalaisille sodan uh-
reille. SAK:n osoitti 20 000 
euron avustuksestaan 10 000 
euroa ammattiyhdistysliikkeen 
maailmanjärjestön ITUC:n so-
lidaarisuusrahastoon, 5 000 
euroa YK:n lastenjärjestölle 
Unicefille ja 5 000 euroa Suo-
men Punaiselle Ristille. Hel-
mikuussa SAK teki yhteensä 

15 000 euron lahjoituksen sa-
moille järjestöille.

SAK:n muut jäsenliitot ovat 
myös tukeneet Ukrainaa pitkin 
kevättä ja itsenäisyyspäivänä.

Ukrainan itsenäisyyspäivä-
nä tuli myös kuluneeksi tasan 
puoli vuotta Venäjän hyök-
käyssodan alkamisesta. n

Lue Punaisen Ristin avustustyöstä Ukrainassa ja lahjoita: Punainenristi.fi/punainen-risti-auttaa-ukrainassa
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Sähköliiton puheenjohtajan 
Sauli Väntin ja eläkkeellä 
olevan energia-alan toimit-
sijan Markku Vuotin ta-

vatessa paistaa vielä syyskuun au-
rinko. Energia-alan hyvin tuntevilta 
miehiltä on kuitenkin kysyttävä, 
millä mielellä he odottavat talvea.

– Kauhulla. Jos tulee kylmää, 
meillä ei ole muuta keinoa ratkaista 
energia- tai pikemminkin tehopulaa 
kuin säästöt. Uskon, että ensi talvena 
joudutaan turvautumaan sähköjen 
katkaisemiseen aina yhdeltä alueelta 
joksikin aikaa, että teho riittää muu-
alla. Ja sähkön hinta on pilvissä, jos 
siitä tulee pulaa. Kun sähköä ei riitä 
kaikille, sitä saa se, joka haluaa mak-
saa eniten, Naantalin voimalaitok-
sella voimalaitoskäyttäjänä työsken-
nellyt Vuoti uskoo.

– Leudon talven ennusteet ovat 
tietysti positiivisia. Kiinnittäisin 
enemmän huomiota hinnannousun 
ehkäisemiseen, mihin vaikuttaa Eu-
rooppa-tason päätöksenteko. Suo-
messa sähkönhinta ei ratkea vain 
sillä, että Olkiluoto 3 -reaktori saa-

daan täyteen toimintaan. Nyt muun 
muassa tehoreserviin kuuluva Meri-
Porin hiilivoimalaitos on otettava 
käyttöön, Suur-Savon Sähkössä 
sähkö- ja viestilaitekorjaamon asen-
tajana ennen Sähköliittoa työsken-
nellyt Väntti toteaa.

VÄHÄTUULINEN AJANJAKSO 
VOI KESTÄÄ VIIKKOJA
Miksi näin kävi: pidämme peukkuja, 
että talvipakkaset jäisivät vähäisiksi, 
ja seuraamme voimattomina, kun 
sähkön hinta on noussut ennätys-
korkeuksiin? Markku Vuoti nimittää 
syytä vihreän siirtymän tekniseksi 
virheeksi: rakennamme sähkötehon  
tuotantoa verkossa säätilasta riippu-
vien tuotantomuotojen varaan ilman 
niiden tuotannon vaihteluita kor-
vaavaa omaa säätövoimaa.

– Aurinko- ja tuulivoima tekevät 
niin kuin tahtovat, säätyvät säätilan 
mukaan. Korvaavaa tuotantoa ei ole 
niihin ajanjaksoihin, kun aurinko ei 
paista eikä tuuli puhalla. Päätöksiä 
on tehty tunteella tuntematta tek-
niikkaa.

Hän havainnollistaa säätilan vai-
kutusta tuulisähkön tuotantoon 
kahdella säätilaesimerkillä viime 
kesältä, kun korkeapaineen aikana 
ei tuule ja matalapaineen aikana 
tuulee voimakkaasti. 11. heinäkuuta 
kello 9 tuulivoiman tuotantomäärä 
korkeapaineen aikana oli 21 mega-
wattia. Elokuun 21. päivä puoles-
taan oli matalapaine, ja tuulivoiman 
tuotanto oli 2 981 megawattia.

– Sääilmiötä, jossa Suomen yllä on 
korkeapaine eikä tuule, on useim-
min talvella, ja se voi kestää viik-
koja. Kun sähköntuotannon ra-
kenne verkkoon on sellainen kuin 
nyt, oman vesivoiman säätövara ei 
riitä tasapainottamaan verkon ti-
laa. Vakavin tilanne on suuren ku-
lutuksen aikana erityisesti talvella, 
hän sanoo.

ASKEL TAAKSEPÄIN
ON PAKKO OTTAA
Syyskuun alussa Suomessa tehosta 
oli jo yhtenä päivänä pulaa, vaikka 
varsinaisen sähköpulan määritel-
mät eivät täyttyneetkään. Tilanne 

alkoi, kun testiajossa ollut Olkiluoto 
3 ei palannut verkkoon suunnitel-
lusti ja järjestelmään tuli kapasi-
teettivaje. Vaje paikattiin käynnistä-
mällä kaksi varavoimalaitosta. Fing-
rid tiedotti tuotanto- ja säätökapasi-
teetin niukkuudesta.

Jotta energia- tai pikemminkin te-
hopulasta selvittäisiin mahdollisim-
man kuivin jaloin, mihin pitäisi ryh-
tyä? Sauli Väntti ja Markku Vuoti 
ovat yksimielisiä siitä, että nyt olisi 
aikalisän paikka, mitä tulee vihre-
ään siirtymään.

– Meidän tulee olla valmiita ot-
tamaan kaikki mahdolliset voi-
malaitokset käyttöön riippumatta 
siitä, millä polttoaineella ne käyvät. 
Olemme itse ajaneet itsemme sii-
hen tilanteeseen, ettei muuta keinoa 
ole kuin palata taaksepäin. Tehoa on 
joka tapauksessa tuotettava verk-
koon koko ajan sama määrä kuin sitä 
sieltä kulutetaan.

– Päästöttömät sähköntuotantota-
vat on rakennettava ”kahteen ker-
taan”, sillä aurinko- ja tuulivoima 
tarvitsevat korvaavaa tuotantoa tyy-

Energia-alan tuntijat Vuoti ja Väntti:

VIHREÄÄ SIIRTYMÄÄ AJETAAN TUNTEELLA,
VAILLA TEKNIIKAN TUNTEMUSTA

Sauli Väntin ja Markku Vuotin mukaan 
valtiovallan ei nyt parane pelätä 
ottaa vaikkapa askelta taaksepäin. 
Tärkeintä on, että energia saadaan 
riittämään.

n TEKSTI JA KUVA: MINNA JÄRVENPÄÄ
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Suomen hallitus on päättänyt alen-
taa sähköenergian arvonlisäve-
roa määräaikaisesti: vero laskee 

24 prosentista 10.een joulu-huhtikuus-
sa. Alennuksella pyritään helpotta-
maan ennätyssuurien sähkölaskujensa 
kamppailevien kuluttajien asemaa.

Sähköliitto esitti elokuun lopulla, että 
sähkön arvonlisävero tulisi laskea mie-
luusti jopa 5 prosenttiin. Liiton hallituk-
sen nimissä julkaistussa kannanotos-
sa todettiin, että alennus on välitön kei-
no helpottaa kuluttajan maksutaakkaa 
energiakriisissä.

Samalla Sähköliitto muistutti, että yh-
tiöt on velvoitettava viemään arvonlisä-
veron alennus suoraan sähkölaskuun. 
Alennusta ei saa yrittää hukata jonne-
kin ja yrittää parantaa sillä yhtiön omaa 
taloutta. Muun muassa elinkeinominis-
teri Mika Lintilä on kovistellut yhtiöitä 
etukäteen ja sanonut, että niiden mai-
neenhallinnan kannalta olisi turmiollis-
ta pidättyä viemästä alennusta suoraan 
laskuun.

SÄÄSTETTÄVÄ ON SILTI
Sähkö on kahteen kertaan verotettu 
hyödyke, josta maksetaan arvonlisä-
veron lisäksi myös kulutuksen mukaan 
määräytyvää sähköveroa. Arvonlisäve-
ro on veroa verosta: laskussa sähköve-
ron päälle lasketaan vielä 24 prosentin 
arvonlisävero. Sähköveron lisäksi ar-
vonlisävero peritään sähköenergiasta 
ja sen jakelusta. Siirron ja sähköveron 
arvonlisävero säilyy 24 prosentissa.

Valtiovarainministeriön laskelmi-
en mukaan sähköenergian arvon-
lisäveron alennus vähentää valtion 
arvonlisäverotuottoja arviolta 209 
miljoonaa euroa. 

Hallitus toteuttaa myös neljän kuu-
kauden määräaikaisen tuloveroon teh-
tävän sähkövähennyksen pienempitu-
loisille veronmaksajille. Niille, jotka ei-
vät pysty hyödyntämään vähennystä 
täysimääräisesti, kohdennetaan mää-
räaikainen sähkötuki. Kumpaankin toi-
meen on budjetissa varattu 300 miljoo-
naa euroa.

Kannanotossaan Sähköliitto peräsi 
myös suomalaisten sitouttamista ener-

gian säästötalkoisiin. Arvonlisäveron 
alennus ja muut hallituksen toimet ei-
vät saa johtaa siihen, että sähköä käy-
tettäisiin piittaamatta kriisistä. Esimerk-
kinä liitto mainitsi 1970-luvun energiak-
riisin voittamiseksi käynnistetyt säästö-
kampanjat.

FOSSIILISTEN 
VÄHENNYSTAVOITTEISTA 
VOITAVA JOUSTAA
Talven energiansaannin turvaamisek-
si Sähköliitto esitti, että tehoreservit tu-
lisi ottaa käyttöön. Energiavirasto oli 
päättänyt marraskuun alusta alkavan, 
vuoden kestävän kauden tehoreservin 
määräksi 600 megawattia. Tehoreser-
viin valitut laitokset käyvät pitkälti kivi-
hiilellä.

– Poikkeustilanteessa, energiakriisin 
kynnyksellä Suomessa on kuiten- 
kin voitava joustaa kunnianhimoisista  
tavoitteistamme vähentää fossiilisia 
polttoaineita, Sähköliiton puheen- 
johtaja Sauli Väntti totesi kannanotos-
sa.

Energiavirasto ilmoitti syyskuun puo-
livälissä, että sähkön tehoreservin han-
kinta marraskuun alussa alkavalle ja 
ensi vuoden lokakuun lopussa päätty-
välle kaudelle keskeytyy. Virasto hyl-
käsi ainoan tarjouskilpailuun tulleen 
tarjouksen, jonka Fortum Power and 
Heat Oy teki Meri-Porin voimalaitok-
sesta. Hylkäysperuste oli yhtiön esitys, 
että sille kustannettaisiin tasesähköris-
ki osana kiinteää tehoreservin ylläpi-
tokorvausta. Viraston mukaan korvaus 
olisi ylittänyt velvoitteesta aiheutuvat 
kustannukset.

Sähköliitto uskoo, että energiakriisin 
uhka pienenee, mikäli Olkiluoto 3 pää-
see tuottamaan sähköä täydellä noin 
1 600 megawatin tehollaan ja lunasta-
maan Suomen sähköntuotannosta sille 
kaavaillun kymmenen prosentin osuu-
den. Vasaman mennessä painoon re-
aktorin teho oli jo koekäytössä ylittänyt 
1 200 megawattia.

Teollisuuden Voiman mukaan Olki-
luodon kolmosreaktorin säännöllisen 
sähköntuotannon pitäisi alkaa 10. jou-
lukuuta. n

nelle ja pilviselle säälle. Nykytek-
niikka ei tunne sellaista sähkön tuo-
tantotapaa, joka voisi toimia tuuli- 
ja aurinkovoiman ehdoilla, säätäisi 
verkon tehon tasapainoa, olisi pääs-
tötöntä ja kohtuullisen hintaista. Ve-
sivoima ei riitä tehotasapainon säi-
lyttämiseen, kun kulutus on suurta 
esimerkiksi talvella, Vuoti toteaa.

Sauli Väntti on huolissaan juuri 
vesivoiman riittävyydestä.

– Tuulivoiman kokonaiskapasi-
teettimme ylittää tämän vuoden lop-
puun mennessä jo 5 000 megawat-
tia, mutta käytettävissä oleva säätö-
voima, käytännössä siis vesivoima, 
on jäänyt liian pieneksi. Energiateol-
lisuus ry:n mukaan hallituksen hy-
väksymä vesienhoitosuunnitelma 
2022–2027 saattaa pahimmillaan 
jopa leikata tämän tärkeän säätövoi-
man tuotantoa. 

OMAVARAISUUS 
TAKAAMYÖS 
SÄHKÖN LAADUN
Puheenjohtaja Väntti muistuttaa, 
että me suomalaiset emme tieten-

kään ole energiaongelminemme yk-
sin. Koko Eurooppa on tehnyt vas-
taavia satsauksia päästöttömiin 
energiamuotoihin, lähinnä tuuli- ja 
aurinkoenergiaan, ja osa maista pyr-
kii yhä eroon ydinenergiasta, vaikka 
se olisi päästötöntä. Pitkin syksyä on 
jännitetty esimerkiksi Saksan rat-
kaisuja ydinvoimakysymyksessä. 
Tällä tietoa maa ei luovu energiakrii-
sin ollessa käsillä aikaisempien pää-
töstensä mukaisesti kokonaan kol-
mesta ydinvoimalastaan vaan jättää 
niistä kaksi reserviin.

– Jos eduskunta olisi vuonna 2010 
myöntänyt Fortumille luvan raken-
taa ydinvoimala, se olisi nyt pitkälti 
valmis, ja meillä olisi hyvää perus-
voimaa, hän harmittelee.

Miehet ovat yksimielisiä siitä, että 
energiaomavaraisuus on ainoa mah-
dollisuus hallita sähkön hintaa, laa-
tua ja päästöjä.

– Venäjällä on ollut pitkän tähtä-
yksen suunnitelma tehdä Eurooppa 
riippuvaiseksi maakaasustaan ja 
nostaa sitten sen hintaa, Väntti huo-
mauttaa. n

Hallitukselta helpotusta sähkön hintakriisiin
SÄHKÖLIITTO ESITTI
VIELÄKIN SUUREMPAA 
ALV-ALEA

ti 11.1.  klo 16.01 tuuli 2 441 MW aurinko 0 MW
pe 11.2.  klo 14.01 tuuli 1 343 MW aurinko 62 MW
pe 11.3.  klo 13.28  tuuli 532 MW  aurinko 121 MW
ma 11.4.  klo 15.19  tuuli 1 625 MW aurinko 193 MW
ke 11.5.  klo 9.04  tuuli 2 014 MW aurinko 84 MW
la 11.6.  klo 12.13  tuuli 1 116 MW aurinko 371 MW
ma 11.7. klo 9.34  tuuli 17 MW aurinko 219 MW
to 11.8.  klo 5.58 tuuli 2 942 MW  aurinko 0 MW
su 11.9. klo 11.58  tuuli 240 MW  aurinko 200 MW

TUULI- JA AURINKOVOIMAN TUOTANTO-
MÄÄRIÄ SUOMESSA TÄNÄ VUONNA

Lähde: Fingrid.fi > Sähköjärjestelmä > Sähköjärjestelmän tila
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OPPILASJÄSENET
8 FAKTAA OPPILASJÄSENISTÄ – VIIDENNEKSESTÄMME

Sähköliiton oppilasjäsenyys 
on maksuton, mutta se tuo 
opiskelijan ulottuville monta 
rahanarvoista etua:
• oikeuden osallistua liiton ja 

oman osaston tapahtumiin, 
joiden kautta pääsee tutus-
tumaan alan ammattilaisiin 
ja saa vinkkejä tulevaisuu-
den työelämään. 

• mahdollisuuden verkostoi-
tua työmarkkinoilla toimi-
vien alan ammattilaisten 
kanssa 

• mahdollisuuden parantaa 
omia työllistymismahdol-
lisuuksia ja tunnistaa alan 
erityispiirteet 

• mahdollisuuden lomailla lii-
ton lomapaikoissa, vakuu-
tus- ja matkailuetuja sekä 
muita alennuksia

Liitto ja ammattiosastot vie-
railevat oppilaitoksissa kerto-
massa sähköalan opiskelijoille 
työelämästä ja liiton jäsenyy-
destä. Moni opiskelija liittyy 
silloin jäseneksi.

Suurimmalla osalla oppilas-
jäsenistä on takanaan perus-
koulu, mutta jonkin verran 
on myös aikuisopiskelijoita, 
jotka ovat vaihtamassa am-
mattia. Pieni osa oppilasjä-
senistä suorittaa kaksoistut-
kintoa eli ammatti- ja ylioppi-
lastutkintoa samaan aikaan.

Sähköliittoon kuuluu hie-
man vajaat 7 000 oppilas-
jäsentä, eli viidennes noin 
34 000:n vahvuisesta jä-
senkunnastamme on säh-
köalan opiskelijoita.

1. 2. 3. 4. 
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OPPILASJÄSENET

Oppilasjäsenyys jatkuu sopi-
musalajäsenyytenä yhdellä il-
moituksella: kun liitto saa tie-
don oppilasjäsenen työpai-
kasta ja työsuhteen alkamis-
ajasta. Sopimusalajäsenyys 
alkaa ensimmäisen jäsenmak-
sun maksupäivästä.

Oppilasjäsenen kannattaa 
vaihtaa jäsenyyslaji sopimus-
alajäseneksi myös kesätyöt  
aloittaessaan, jolloin työttö-
myysturvan takaava työssä-
oloehto alkaa kertyä. Kesä-
työn jälkeen opiskelijan tu-
lee hakea lukukaudeksi ker-
rallaan vapautusta jäsenmak-
susta. 

Oppilasjäsenyys katkeaa vii-
meistään kahden vuoden si-
sällä opintojen päätyttyä, jos 
opiskelija ei siirry työskentele-
mään sähköisille aloille. 

Opiskeleeko tuttusi sähkö-
alaa? Vinkkaa hänelle, että 
opiskelijoiden oma liittymislo-
make löytyy sähköisenä osoit-
teesta liity.sahkoliitto.fi/Liitty-
mislomake_opiskelija

5. 6. 7. 8. 
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            OPPILASJÄSENET

Kati Rautanen ja Markus Pursiainen liittyivät Sähköliiton oppilasjäseniksi ensimmäisessä seuraamassaan 
Sähköliiton työmarkkinatiedotustilaisuudessa. Ei siis ihme, että tiedottaminen kiinnostaa heitä itseäänkin. 
Kaksikko otti osaa kolmen liiton yhteiselle työmarkkinatiedotuskurssille elokuun lopulla. 

Kurssin käyneet työmarkkinatiedottajat:

ETUOIKEUS KUULUA 
SÄHKÖLIITTOON!
n TEKSTI: MINNA JÄRVENPÄÄ
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-Olin aikuisopiskelijana niin ylpeä tu-
levasta ammatistani, että halusin 
kuulua sähkäreiden omaan liittoon. 
Työskentelin aikaisemmin kaupan 

alalla enkä kuulunut mihinkään ammattiliittoon, 
laukaalainen Kati muistelee työmarkkinatiedo-
tustilaisuutta oppilaitoksessaan.

–  Meille pidetystä tilaisuudesta mieleeni jäivät 
alan palkkataulukot ja se fakta, että Sähköliitto 
on ainoa ammattiliitto, joka ajaa sähköasentajien 
asioita, vantaalainen Markus jatkaa.

Mitä positiivista he haluavat kertoa opiskeli-
joille näiden valitsemasta alasta ja tulevasta työ-
elämästä? Kumpikin korostaa sähköalan moni-
puolisuutta ja jatkuvaa kehitystä: sähkö- ja auto-
maatioasentajalla on monta vaihtoehtoista ura-
polkua, joista valita, ja työtavat sekä työn sisältö 
muuttuvat koko ajan.

–  Yksi työelämään liittyvä myönteinen asia, 
jota haluan korostaa, on ryhmähenki. Ala on siitä 
mahtava, että työpaikalla ilmapiiri on yleensä 
hyvä ja yhteistyö sujuu, Kati lisää.

– Työpaikalla tutustuu tosiaan kaikenlaisiin ih-
misiin ja oppii erilaisista taustoista ja kulttuu-
reista. Kertomisen arvoista on sekin, että alan 
palkkataso on hyvä. Kysynkin opiskelijoilta tie-
dotuksissa, haluatteko tulevaisuudessa työttö-
myyskorvausta vai hyvää palkkaa, Markus ker-
too.

KUKA MUU MUKA? 
VAIN OMA LIITTO
Markuksella on jo kokemusta tiedottamisesta 
niin ensimmäistä tutkintoaan opiskeleville nuo-
rille kuin aikuisopiskelijoillekin. Hänen oma am-
mattiosastonsa Helsingin Sähköalantyöntekijät 
ry tekee systemaattista tiedotustyötä oppilaitok-
sissa. Tämän syksyn aikataulussa on ensimmäi-
sen ja toisen vuoden opiskelijoiden kohtaaminen, 
keväällä keskitytään viimeisen vuoden opiskeli-
joihin.

– Jäsenistöstämme on nyt löytynyt viitisen uutta 
tiedottajaa, mikä on hieno juttu. Oppilaitoskäyn-
nillä pitää kiirettä, jos aikoo yksin ehtiä puhua, 
vastata kysymyksiin ja jakaa materiaalit. Homma 
helpottuu, kun tekijöitä on enemmän.

Markuksen on oppilaitoksiin vienyt palo koros-
taa ammattiylpeyttä ja kertoa opiskelijoille, että on 
etuoikeus kuulua Sähköliittoon.

– Mikä muu taho voisi neuvotella sähköalan am-
mattilaisten palkat paremmin kuin oma ammatti-
kuntaliitto? hän kysyy.

Painotukset muuttuvat kohderyhmän mukaan. 
Aikuisopiskelijoita kiinnostavat jo työehtosopi-
mukset ja työsopimusten kiemurat. 

TYÖPAIKKAOHJAAMISESTA 
KIPINÄÄ TIEDOTTAMISEEN
Jyväskylän Sähköalantyöntekijät ry:n hallituk-
sessa istuva Kati aloittelee työmarkkinatiedotta-
mista Keski-Suomessa Sähköliiton alueasiantun-
tija Janne Heikkisen kanssa. 

– Pidän työpaikallemme tulevien nuorten työs-
säoppijoiden ohjaamista antoisana. Sopivassa 
kohtaa olen ottanut liiton jäsenyyden puheeksi ja 
neuvonut, miten liittyminen onnistuu ja miksi se 
on tärkeää.

Katin onkin vetänyt mukaan tiedottamistoimin-

TYÖMARKKINATIEDOTTAMINEN 
PÄHKINÄNKUORESSA
• Työmarkkina-, työelämä- tai oppilaitostiedotustilaisuus on ammattiliiton edustajan/edusta-

jien pitämä infotilaisuus oppilaitoksessa.
• Sähköliitossa tilaisuuksia sähköalan opiskelijoiden keskuudessa vetävät niin liiton toimis-

ton kuin paikallisten ammattiosastojenkin edustajat.
• Tilaisuuksia järjestetään ympäri Suomen. Opettajat voivat pyytää liiton edustajat vieraiksi, 

mutta tarjoudumme paikalle myös itse.
• Tilaisuus kestää noin tunnin. Sen aikana käydään lävitse ajankohtaisia työelämän peli-

sääntöjä aina lainsäädännöstä työehtosopimuksiin ja työsopimuksiin.
• Tiedotustilaisuuksissa käytetty materiaali on saatavilla myös liiton nettisivuilla. Materiaa-

li päivittyy kaiken aikaa. 

Sahkoliitto.fi/tyomarkkinatiedotusmateriaali

”Mikä muu taho voisi 
neuvotella sähköalan 
ammattilaisten palkat 
paremmin kuin oma 
ammattikuntaliitto?”

taan se, että alalle opiskelevat nuoret ovat lähellä 
hänen sydäntään. Monet heistä ovat vielä epätie-
toisia siitä, mistä saa tarvittaessa neuvoja, miten 
yhteiskunta ylipäätään toimii ja mikä rooli am-
mattiliitoilla siinä on. 

0 EUROLLA 
KIINNI PALVELUIHIN
Miksi jo Sähköliiton oppilasjäsenyys on järkiva-
linta? Kurssin käyneet työmarkkinatiedottajat 
nostavat päällimmäisenä esiin sen, että nollan eu-
ron jäsenmaksulla pääsee jo kiinni merkittäviin 
palveluihin.

– Saa tietoa palkkataulukoista ja siitä, mihin 
palkkaluokkaan kuuluu. Pääsee osallistumaan op-
pilasjäsenille suunnatuille kursseille. Ja saa Suo-
men Ammattiin Opiskelevien Liiton SAKKI ry:n 
opiskelijakortin maksutta, Markus listaa.

–  Voisi todeta, että miksipä ei. Oppilasjäsenyy-
destä seuraa vain hyvää, ei minkäänlaista haittaa. 
Jäsenenä sinulla on aina kanava, josta kysyä. Pys-
tyt rakentamaan sellaista verkostoa, joka voi tule-
vaisuudessa hyödyttää myös ammatillisesti, Kati 
tuumii.

KUULIJAKUNTA 
HALTUUN KATSEELLA
Liittojen yhteisestä työmarkkinatiedotuskurssista 
kaksikon mieleen jäi erityisesti esiintymistaito-
koulutus. 

–  Sitä olisi saanut olla vaikka viikon! Kati heh-
kuttaa.

Harjoituksissa kurssilaiset yksi kerrallaan 
marssivat muiden eteen, mitään ei saanut sanoa 
mutta silti oli löydettävä rentous. Seuraavassa 
harjoituksessa sai jo puhua lyhyesti ja sitä seuraa-
vassa pidempään. 

–  Aion soveltaa harjoituksen oppeja käytäntöön: 
kun saa ensin katsekontaktin kuulijoihin, po-
rukka kiinnostuu ja vasta sitten kannattaa mennä 
asiaan, Markus suunnittelee. n
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n TEKSTI: MINNA JÄRVENPÄÄ

Selfie
JUTTUSARJAMME TUTUSTUTTAA 

TUOREISIIN JÄSENIIMME

Oululaistunut kuusamolai-
nen Anu Kauttio jätti hoi-
toalan ja aloitti sähköalan 
opinnot aikuisena. Hän 

odottaa saavansa kokonaiskuvan 
niistä monista työmahdollisuuk-
sista, joita sähkö- ja automaatioalan 
perustutkinto antaa. 

SÄHKÖLIITON
 JÄSENYYDESTÄ
”Mielestäni ammattiliiton jäsenyys 
turvaa paitsi työntekijää, myös työn-
antajaa. Työntekijän ulottuville se 
tuo sellaiset palvelut, joita muuten 
olisi mahdotonta saada. Työnantaja 
puolestaan tietää, että liitto valvoo 
työntekijän oikeuksien ohella myös 
velvollisuuksia.

Olen nuorempana opiskellut hoi-
toalaa ja työskennellyt sillä kahdek-
sisen vuotta. Kuuluin silloinkin alani 
liittoon Tehyyn ja nyt olen siis Säh-
köliiton oppilasjäsen. Liiton jäsenyy-
den ansiosta oma talous tuntuu tur-
vallisemmalta.

Sähköliitosta en tiennyt kovin pal-
jon mutta uskon, että toiminta on 
saman kaltaista kuin aikaisemmas-
sakin liitossani: etuja, asiantuntija-
palveluja ja turvaa työelämään. Tällä 
tietämyksellä arvostan varsinkin 
Sähköliiton matkailu-, lomapaikka- 
ja vakuutusetuja. 

Sähköalan koulutukset kiinnosta-
vat tulevaisuudessa, koska ala kehit-
tyy jatkuvasti. Koulutukset takaavat, 
että oman työn laatu säilyy.”

            OPPILASJÄSENET MONTA POLKUA 
VALITTAVANA 

 
OPISKELUSTA JA 
TYÖELÄMÄSTÄ
”Aloitin sähkö- ja automaatioalan 
opinnot viime keväänä. Aikaisem-
min olin käynyt lukion ja suoritta-
nut ammattikorkeakoulututkinnon 
edellistä ammattiani varten.

Kahdeksan hoitotyövuoden jäl-
keen olin kaksi vuotta vapaalla. Hoi-
toalalle palaaminen ei enää oikein 
innostanut. Ammatinvalintapsyko-
login ja tekemiemme testien avus-
tuksella päädyin valitsemaan sähkö- 
ja automaatioalan. 

En ole katunut alanvaihdosta: 

kaikki on uutta ja opiskelu motivoi-
vaa ja innostavaa. Kehitys ja uudet 
työmenetelmät kiehtovat minua. On 
hienoa tietää, että sähköä ja sen osaa-
jia tarvitaan yhteiskunnassa aina. 

Olen vasta opintojeni alussa mutta 
uskon, että sähköalan työ on vaih-
televaa, toisinaan tietysti yksitoik-
koistakin. Tähän työhön pätee se, 
mikä muihinkin ammatteihin: jak-
samisestaan, ergonomiastaan ja tur-
vallisuudestaan on pidettävä hyvää 
huolta. Kun tekee laadukasta työtä, 
riskit minimoituvat, samoin amma-
tin varjopuolet. 

Sähköalalla valinnan mahdolli-
suuksia riittää, koska työtä voi tehdä 
monenlaisissa paikoissa ja suuntau-
tua esimerkiksi energia-, ict- tai säh-
köistysalalle. Valmistuttuaan voi va-
lita sen mukaan, missä on hyvä ja 
mistä itse tykkää.

Opiskelijana ei vielä ole edes ko-
konaiskuvaa kaikista mahdollisuuk-
sista ja työpaikoista, joissa sähkä-
reitä tarvitaan. Jonkin verran olen 
miettinyt sähköautoihin perehty-
mistä, jos kanta kuitenkin tulevai-
suudessa lisääntyy. Toivottavasti 
oma pää ja osaaminen riittäisivät 
moiseen.

Luotan siihen, että täällä Oulun 
alueella riittää alan töitä. Tyttä-
reni käyvät vielä alakoulua, ja siksi-
kin olisi mukava työllistyä tänne tu-
tulle seudulle. Tulevaisuudessa olen 
valmis muuttamaankin töiden pe-
rässä.”

MINUSTA 
ITSESTÄNI
”Omasta mielestäni olen semmoinen 
ihan tavallinen nainen. Luonteeltani 
olen aika hiljainen, mutta kun tu-
tustun ihmiseen paremmin, ääntä ja 
puhetta tulee enemmän.

Paitsi opiskelija, olen ennen kaik-
kea äiti. Vapaa-aikana tyttäreni me-
nevät kaiken edelle. Arki-iltaisin 
olen joko koulussa tai lasteni kanssa. 
Tosin olen ajatellut aloittaa kuntosa-
litreenin näin syksyllä tasapainotta-
maan koulupäiviä.

Paras palautumiskeinoni on syödä 
hyvin ja nukkua tarpeeksi. Taukojen 
pitäminen siitä, mitä on tekemässä, 
on tärkeää: käydä pienellä kävelyllä, 
jutella ystävän kanssa puhelimessa 
tai kuunnella musiikkia.

Viikonloppuisin tykkään matkus-
taa Oulusta kotiseudulleni Kuusa-
moon tai sitten Hämeenlinnaan per-
hettäni moikkaamaan. Kuusamosta 
tulee ensimmäisenä mieleen luonto; 
se antaa minulle voimaa. Olen asu-
nut siellä luonnonhelmassa pienen 
ikäni, ja seutu tulee aina olemaan 
minulle rakas metsineen, järvineen 
ja eläimineen.” n
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LÄHES 1000* 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!

Ammattijärjestöt ja työnantajat ke-
hottavat jäseniään liittymään 10. 
lokakuuta käynnistyvään kan-

salliseen Astetta alemmas -kampan-
jaan. Työmarkkinakeskusjärjestöjen 
mukaan yritysten ja muiden 
organisaatioiden on tärkeää tarttua 
henkilöstönsä kanssa kaikkiin keinoihin, 
joilla pystymme helpottamaan akuuttia 
energia-ahdinkoa. 

Järjestöjohtajat Jarkko Eloranta  
(SAK), Jyri Häkämies (EK), Antti Pa-
lola (STTK), Sture Fjäder (Akava) ja  
Markku Jalonen (KT) vetoavat 
jäsenistöönsä:

– Tämän syksyn aikana on käännet-
tävä kaikki kivet, joilla tulevan lämmi-
tyskauden energiakustannuksia ja säh-
kölaskuja pystytään kohtuullistamaan. 
Systemaattinen ja laaja-alainen ener-
gian säästäminen on omissa käsissä 
oleva toimi, joka vaikuttaa konkreetti-

Työmarkkinakeskusjärjestöt:
Työpaikat mukaan 
Astetta alemmas 
-kampanjaan

sesti ja nopeasti. Erityisesti huippuku-
lutuksen aikaan saadut säästöt paitsi 
pienentävät omaa sähkölaskua, myös 
alentavat sähkön hintaa kaikille käyt-
täjille. Näin kollektiivinen hyöty kasvaa 
entisestään.

KONKREETTISET TEOT RIITTÄVÄT
SAK, EK, STTK, Akava ja Kuntatyönan-
tajat kehottavatkin yrityksiä, järjestöjä 

ja työpaikkoja liittymään työ- ja elinkei-
noministeriön Astetta alemmas -ener-
giansäästöohjelmaan, jonka Motiva to-
teuttaa.

Kampanjaan ovat tervetulleita kaikki 
suomalaiset yritykset, yhteisöt, kunnat, 
järjestöt ja myös kotitaloudet. Osallistu-
minen on mahdollista, kun:

• sitoutuu tekemään aidon, konkreet-
tisen ja näkyvän energiansäästöteon 

lämmityskaudella
• kertoo eteenpäin omalle henki-

lökunnalle ja sidosryhmille energian-
säästöstä ja sen keinoista

Energiateko voi olla mikä tahansa 
omassa organisaatiossa toteutettava 
konkreettinen toimenpide, jolla sääste-
tään energiaa tai osallistutaan kysyntä-
joustoon. n
Astettaalemmas.fi
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OLEN… 
… Iida Viljanen Tampereen Nie-

menrannasta. Tulin tekniseksi asi-
antuntijaksi Sähköliittoon Palve-
lualojen ammattiliiton PAMin am-
mattiosaston järjestösihteerin teh-
tävästä. Entisessä elämässäni olin 
lähihoitaja. 

Työelämän ihmisoikeudet ja kan-
sainvälinen solidaarisuus ovat mi-
nulle erityisen tärkeitä. Toiminkin 
Suomen ammattiliittojen solidaari-
suuskeskus SASKin vastuulähetti-
läänä Pirkanmaalla. Palasin hiljat-
tain SASKin opintomatkalta Nepa-
lista, jolla tutustuttiin paikalliseen 
järjestäytymiseen ja ammattiyhdis-
tysliikkeeseen. Matka räjäytti oman 
kuplani ja lisäsi entisestään intoani 
työskennellä paremman työelämän 
ja hyvinvointiyhteiskunnan puo-
lesta myös vapaa-aikana. 

Työelämä on muuttunut minun 
aikanani… 

… vaativammaksi ja pirstaleisem-
maksi. Työntekijältä vaaditaan aina 
vain monipuolisempia taitoja ja 
enemmän joustavuutta. Erityisesti 
matalapalkka-aloilla työskentelevä 
ei enää välttämättä pärjää yhtä työtä 
tekemällä, vaikka monella alalla po-
detaan pulaa osaavasta työvoimasta.

Toisaalta digitalisaatio on nopeut-
tanut ja helpottanut monia tehtä-
viä: palvelut ovat vain klikkauksien 
päässä. Uudet työtavat haastavat ay-
liikettä, sillä oikeudenmukaisten 
työehtojen pitää pysyä työelämän 
nopean muutoksen perässä.

Tavallisena työpäivänäni…
… toimin osana liiton teknisten 

asiantuntijoiden joukkuetta, joka 
työskentelee joustavasti edunval-

vonnan tiimin, johtokuntien ja jä-
senten tukena. Sähköliittolaisten 
oman lomapaikan Kotkan Kaarnie-
men asiat sekä liiton Holiday Club 
-lomaosakkeiden viikkovaraukset 
kulkevat myös kauttani.

Työssäni tärkeintä on…
… sopivasti haastavat tehtävät ja 

arvostava ilmapiiri, jossa saan olla 
oma itseni ja kehittyä entistä parem-
maksi edunvalvonnan ja järjestötoi-
minnan ammattilaiseksi. 

Haluaisin sanoa sähköalan am-
mattilaisille, että…

… olkaa ylpeitä työstänne ja am-
matistanne. Järjestäytykää ja ol-
kaa aktiivisia vaikuttajia työpaikoil-
lanne! 

Ammattiliitto on…
… yhtä vahva kuin sen jäsenet. 

Joukkovoima kumpuaa yhdessä te-
kemisestä ja yhtenäisestä rintamasta 
yhteisten tavoitteiden eteen. Am-
mattiliitot puolustavat oikeudenmu-
kaista työelämää nyt ja tulevaisuu-
dessa.

Työehtosopimus on…
… sopimisen perusta, joka takaa 

minimityöehdot. Yleissitovuus ei 
kuitenkaan enää ole itsestään selvä 
asia. Työntekijöiden on entistä tär-
keämpää järjestäytyä ja valita luot-
tamusmiehet työpaikoille, jotta neu-
votteluvoima säilyy myös jatkossa.

Työ on ihmiselle…
… perusoikeus. Jokaisella on oi-

keus turvalliseen ja tasa-arvoiseen 
työhön, josta saa elämiseen riittävän 
toimeentulon. 

Tiesin Sähköliitosta, että…
… sen jäsenet ovat ammatistaan 

hyvin ylpeitä ja pitävät puoliaan pip-
purisesti. 

Työmarkkinoiden tulevaisuus 
on…

… isossa muutoksessa. Ammat-
tiliittojen rooli neuvottelukump-
panina muuttuu, kun työnantajalii-
tot pyrkivät heikentämään yleissito-
via sopimuksia. Yhdessä sopimisen 
kulttuurista on siirrytty yhä enem-
män yritystason paikalliseen sopi-
miseen. Siksi luottamusmiesjärjes-
telmää tulisi vahvistaa ja luottamus-
henkilöiden osaamista parantaa. 

LANGAT KÄSISSÄ, 
OIKEUDENMUKAISUUS 
AJATUKSISSA

Vapaa-ajallani harrastan…
… mökkeilyä, avantouintia ja haa-

veilua. Syksyksi ilmoittauduin työvä-
enopiston ompelukerhoon, jos vaikka 
yhden mekon ompelisi. Olen mukana 
myös Tampereen kuntapolitiikassa.

Kotipaikkakunnallani parasta 
on…

… mustamakkara! Ja tietenkin ylei-
set avantosaunat. Onhan Tampere va-
littu vuonna 2018 maailman sauna-
pääkaupungiksi!  n

n TEKSTI JA KUVA: MINNA JÄRVENPÄÄ

Tekninen asiantuntijuus on Sähköliiton tehtävistä 
vaikeaselkoisimmin nimetty. Tuorein tekniseksi 
asiantuntijaksi valittu Iida Viljanen vastaa 
toimistopalveluihin liittyvistä töistä ja pitää siis 
melkoista määrää lankoja käsissään. Suhdettaan 
toimistolaitteisiin hän kuvailee hyväksi.

Kuinka teknisesti lahjakas olet muussa elämässä asteikolla 4–10? 
Teknisen asiantuntijan tehtävissähän ei kuitenkaan ole erityisen 
paljon kyse tekniikasta.

– Olen aina ollut tosi kiinnostunut siitä, miten kaikki toimii. Pikku-
tyttönä purin useamman herätyskellon ja kokosinkin ne enemmän tai 
vähemmän toimiviksi. Serkkupojan kanssa tutkittiin, mitä radio ja put-
kitelkkari sisältävät. Nykyään en enää pura härveleitä, mutta uteliai-
suus ei ole hävinnyt.

– Olen minä melko näppärä, jos jaksan keskittyä, ehkä kouluarvo-
sana-asteikolla 8. Toimistolaitteita, kuten kopiokonetta, ymmärrän eri-
tyisen hyvin! Autoista en tiedä mitään.

BONUSKYSYMYS:
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Tällä palstalla kerromme tositapauksista, joissa liitto on auttanut jäsentä työelämän hankalissa tilanteissa.PIDÄMME PUOLIASI

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva • turva.fi • 01019 5110

Hei  
Sähköliiton jäsen,  

nyt saat kotivakuu- 
tuksen verkosta

-25 %

Jos se on kullan kallis,   
se kannattaa vakuuttaa

Kotona sattuu ja tapahtuu. Onneksi siihen on helppoa varautua.  
Nyt saat Sähköliiton jäsenenä verkkokaupasta 25 % alennuksen 

Turvan uudesta kotivakuutuksesta ensimmäiseksi vuodeksi 
kampanjakoodilla SAHKO2022.  

Etu koskee Turvan uusia kotivakuutusasiakkaita ja tarjous  
on voimassa 31.12.2022 asti.  

Kampanja-alennuksen päätyttyäkään hinta ei päätä huimaa,  
sillä Sähköliiton jäsenenä saat jatkuvan 10 % jäsenalennuksen.

Katso lisää ja hyödynnä etusi  
turva.fi/sahkoliitto

Uuden yhtiön perustaminen oli liikkeenluovutus
ASENTAJALLE 30 000 EURON KORVAUKSET

Sähköasentaja työskenteli yhtiössä, jon-
ka omistaja perusti uuden yhtiön uu-
della nimellä. Hänen kanssaan ei sovit-

tu uudesta työsuhteesta tai työsuhteen siir-
tymisestä, eikä uutta työsopimusta tehty. 
Koko työssäoloaikansa asentaja uskoi ole-
vansa vanhan yhtiön palveluksessa. Kos-
ka uusi yhtiö jatkoi samaa liiketoimintaa kuin 
vanhakin, asiassa katsottiin tapahtuneen liik-
keenluovutus. 

Uusi yhtiö kohteli asentajaa vanhana työn-
tekijänä ja toimitti palkkalaskelmatkin van-
han yhtiön nimellä.

Asentaja lomautettiin viisi kuukaut-
ta nimenmuutoksen jälkeen toistaisek-
si. Hän irtisanoutui lomautuksen kestettyä 
yli 200 päivää ja sen yhä jatkuessa. Tällöin 
työsuhde päättyi työsopimuslain mukaisesti 

heti, eikä asentajalla ollut velvollisuutta työs-
kennellä yhtiössä.

Työntekijällä oli oikeus saada irtisanomis-
ajan palkkansa noudatettavan irtisanomis-
ajan mukaan. Irtisanomisajan palkan lisäksi 
työnantaja ei maksanut liioin asentajalle lo-
makorvauksia, lomakorvauksen korotusosia 
eikä korvauksia työajan lyhennysvapaista. 

Käräjäoikeuden tuomiolla työnantaja vel-
voitettiin maksamaan sähköasentajalle yli 
16 000 euroa irtisanomisajan palkkaa, lo-
makorvauksia korotusosineen ja korvauksia 
työajan lyhennysvapaista. Summaan sisäl-
tyy työsuhteesta johtuvien saatavien viiväs-
tymisen vuoksi maksettava täysimääräinen 
odotusajan palkka. Näiden lisäksi työnantaja 
velvoitettiin maksamaan asentajan yli 13 000 
euron oikeudenkäyntikulut.  n
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PITKÄSTÄ AIKAA MESSUILEMASSA!
Koronapandemian hellittäminen nä-

kyi EuroSafety-messujen kävijöis-
sä Tampereelle 13.–15. syyskuuta. 

Tapaamisia sovittiin messuille ja tuttui-
hin törmättiin myös yllätyksenä.

Sähköliitto oli mukana messuilla 
omalla pisteellään SAK:laisten liittojen 
yhteisosastolla yhdessä Teollisuuslii-
ton, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto 
JHL:n, Paperiliiton, Suomen Elintarvike-
työläisten Liitto SEL:n ja Auto- ja Kulje-
tusalan Työntekijäliitto AKT:n kanssa.

Sievi Jalkineen aluepäällikkö Jukka 
Uuksulainen (toinen vas.) esitteli 
turvajalkineita Caverionin sähköliittolaisille 
luottamushenkilöille. Kuulolla ovat 
pääluottamusmies Sami Kalteva 
Hyvinkäältä, työsuojeluvaltuutettu Pekka 
Hätönen Klaukkalasta ja pääluottamusmies, 
työsuojeluvaltuutettu Mikko Jänisniemi 
Lahdesta. 

Sähköliiton omalla 
pisteellä SAK:n 
liittojen yhteisosastolla 
työsuojeluvaltuutetut 
Tapio Merilehto 
Oulaisista ja Vesa 
Rautsala Tarvasjoelta 
sekä Sähköliiton 
työympäristöasiantuntija 
Jarkko Korhola ja 
tekninen asiantuntija 
Anne-Marie Paasonen.

SAK:laisten liittojen 
yhteisosastolla 
päivystivät myös muun 
muassa Jouni Hiltunen 
SEL ry:stä ja Pasi 
Ritokoski AKT ry:stä.

Rekillinen työvaatteita 
Keskon osastolla.

n TEKSTI JA KUVAT: MINNA JÄRVENPÄÄ
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Mitä yhteistä on Eurooppa-
neuvostolla, Natolla ja Työ-
turvallisuuskeskuksen alla 
toimivalla sähköalojen työ-

alatoimikunnalla? Jokaisen päätök-
senteko perustuu yksimielisyyteen. 
Työalatoimikunnan työjärjestyksen 
mukaan päätökset tehdään koko-
uksissa yksimielisesti, ja sihteerinä 
toimiva Työturvallisuuskeskuksen 
sähköalojen erityisasiantuntija Eero 
Honka ilmaisee sen vielä konkreet-
tisemmin:

– Kokouksista ei lähde eteen-
päin mitään, mistä emme ole samaa 
mieltä. Säännötkin jo kieltävät ää-
nestämisen.

13-jäseniseen toimikuntaan kuu-
luu neljä Sähköliiton edustajaa: työ-
paikkojensa työsuojeluvaltuutetut 
Tapio Merilehto Oulaisista ja Vesa 
Rautsala Tarvasjoelta sekä Sähkö-
liiton varapuheenjohtaja Hannu 
Luukkonen ja työympäristöasian-
tuntija Jarkko Korhola. Työnteki-
jäpuolen edustajia on lisäksi Am-
mattiliitto Prosta ja Insinöörilii-
tosta. Työnantajilla on viisi edusta-

jaa: kolme Energiateollisuus ry:stä, 
yksi Palvelualojen työnantajat Palta 
ry:stä ja yksi Are Oy:stä.

– Vastakkain emme silti ole kos-
kaan olleet, korostaa Jarkko Korhola.

Toimikunta piti kokouksen Eu-
roSafety-messujen yhteydessä syys-
kuun puolivälissä.

AKKUPALO TUOTTAA 
MYRKKYKAASUJA
Sähköalojen työalatoimikunta on 
yksi Työturvallisuuskeskuksen alla 
olevista toimialakohtaisista toimi-
kunnista, ja se kuuluu teollisuus-
ryhmän alle. Toimikunnan tarkoitus 
on edistää alansa työturvallisuutta, 
työsuojeluyhteistyötä ja työelämän 
kehittämistyötä sähköalan työpai-
koilla.

Mitä toimikunnalla sitten on par-
haillaan meneillään? Juuri ennen 
viimeisintä kokousta syyskuun puo-
livälissä ehti valmistua toimikunnan 
tuottama video akustojen turvalli-
suudesta kiinteistöissä. Se perustui 
todelliseen tapahtumaan, jossa kiin-
teistötyöntekijöille ilmoitetaan pa-

hasta hajusta, joka paikantui sähkö-
keskukselle. Työntekijä altistui myr-
kylliselle kaasulle.

– Kyseessä oli lyijyakku. Litium-
akku jatkaisi palamista, vaikka 
virrat katkaistaisiin, kertoo toimi- 
kunnan jäsen, turvallisuuspäällikkö 
Mikko Tiainen Are Oy:stä.

– Eli akustojen sijaintimerkinnät 
kuntoon kiinteistöissä, itse poistu-
taan paikalta ja kutsutaan pelastus-
laitos, Tapio Merilehto tiivistää rei-
lun kahden minuutin videon sano-
man ja jatkaa: – Akustot laajenevat 
nyt myös yksityisiin tiloihin aurin-
kopaneelien yleistyessä. Asentajien 
työturvallisuus on todella iso asia 
näissä akustoasioissa.

MAAKAAPELOINNIN OIKEAT 
TYÖTAVAT PURKKIIN
Ensi vuodeksi toimikunta suunnit-
telee seuraavaa videotuotantoa, joka 
olisi useampiosainen. Aiheeksi on 
valittu maakaapelointi, joka palas-
teltaisiin useampaan osaan, jotka 
ohjaavat oikeisiin työtapoihin kaa-
peloinnin eri vaiheissa. Paitsi työn-

tekijät, kaapelointityömailla on tur-
vattavat myös sivulliset.

Vastaavan tyyppisen tuotannon 
toimikunta toteutti muutama vuo-
si sitten pylvästyöskentelystä. Ai-
heesta syntyi viisi videota: varus-
teista, pylvään turvallisuuden var-
mistamisesta, varsinaisesta työs-
kentelystä pylväässä, tehtävien 
sähkötöiden turvallisuudesta ja pyl-
väästä pelastamisesta.

– Kaapeloinnissa sattui hiljattain 
kuolemaan johtanut tapaturmakin, 
huomauttaa Vesa Rautsala.

Hän viittaa viime vuoden keväällä 
Lohjalla sattuneeseen turmaan, jossa 
maanrakentaja kuoli sähköverkon 
rakennustöissä.

Videoiden lisäksi toimikunta ai-
koo teettää aiheesta paperiesitteen.

Laadinnassa on myös uusia alan 
työturvallisuusohjeita, joihin tulee 
osio akustojen turvallisuudesta. n

Katso video Akustojen turvallisuus 
kiinteistöissä: Ttk.fi/julkaisu/akus-
tojen-turvallisuus-kiinteistoissa/ tai 
Youtu.be/UZ70abxAxRE

Sähköalojen työalatoimikunnan ko-
kouksessa edessä vasemmalla Kati 
Heininen (Energiateollisuus ry), 
Eero Honka (Työturvallisuuskeskus), 
Mikko Tiainen (Are Oy), takana va-
semmalta Aki Raudas (Palta ry), Vesa 
Rautsala (Sähköliitto), Jari Vehmaa 
(Energiateollisuus ry), Tapio Meri-
lehto (Sähköliitto) ja Jarkko Korhola 
(Sähköliitto). Teamsin kautta mukana 
myös Kari Innanen (Insinööriliitto ry).

Tunnetko sähköalojen työalatoimikunnan?

AINA YKSIMIELISINÄ
TYÖTURVALLISUUDEN ASIALLA
n TEKSTI JA KUVA: MINNA JÄRVENPÄÄ
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KUKA 
SANOI MITÄ?

Kokoamme tälle palstalle nasevia 
puheenvuoroja eri kanavista. 

”Nykytilanteessa 
markkinapohjainen sähkön 
myynti koko Suomessa ei ole meille 
mahdollista, joten joudumme 
toistaiseksi keskittämään sähkön 
myynnin oman kunnan alueelle.”
MIKKO RINTAMÄKI, 
Kokkolan Energian toimitusjohtaja 
yhtiön nettisivuilla 2.9.

”Laitos menee vuosihuoltoon, joka alkaa lokakuun 
10. päivä ja päättyy lokakuun lopussa. Ja sen jälkeen 
laitos siirtyy markkinapohjaiseen tuotantoon.”
VESA MASO, Fortumin Meri-Porin 
voimalaitoksesta vastaava liiketoimintajohtaja Yle.
fissä 16.9.

”Ensi vuotta kohti 
kuljettaessa edessä on 
seisahtuvan kasvun vaihe, 
eikä talouden ajautumista 
taantumaan voi sulkea 
pois. Julkisen talouden 
epätasapaino alkaa syventyä 
uudelleen.”
MIKKO SPOLANDER, 
valtiovarainministeriön 
ylijohtaja Yle.fissä 19.9.

”Meillä oli suuri huoli siitä, että yritysten 
palkanmaksuvara ei kehity suotuisasti, 
vaikka inflaatio oli kiihtymässä. Tässäkin 
suhteessa tilannearvio on tarkentunut. 
Toimintaylijäämä on keskimääräisessä 
yrityksessä sangen hyvä, siinä on 
tapahtunut piikki. Yritykset ovat pystyneet 
siirtämään hintoihin kustannuksiaan, ja 
palkanmaksuvara on kehittynyt sangen 
hyvin.”
MIKA MALIRANTA,
työn ja talouden tutkimuslaitos 
Laboren johtaja Kauppalehti.fissä 19.9.

”Tiesitkö, että #OL3 on 
tähän mennessä tuottanut 
jo 1 TWh:n sähköä? 
Tämä määrä riittää 
esimerkiksi 2,2 miljoonan 
omakotitalon valaistukseen 
vuodeksi tai 1,4 miljoonan 
nelihenkisen perheen vuoden 
pyykinpesuihin. Koekäytön 
jälkeen OL3:n normituotanto 
on yksi TWh kuukaudessa!”
TEOLLISUUDEN VOIMA 
Twitterissä 18.9.

”Koska sinut on äänestetty 
työsuojeluvaltuutetuksi, olet työkavereiden 
mielestä luotettava ja helposti lähestyttävä 
kollega, jolla on myös aitoa halua ja 
kykyä edistää työpaikan turvallisuutta ja 
terveellisyyttä yhteistoiminnassa.”
PÄIVI SARMALA, 
Työturvallisuuskeskuksen asiantuntija 
Telma-lehti.fissä 6.9.

”Tehoreservin käyttö on koko järjestelyn ajan ollut äärimmäisen 
vähäistä. Edellisestä käyttökerrasta on jo yli 10 vuotta aikaa. 
Elinkaarensa aikana järjestely on maksanut suomalaisille 
sähkönkäyttäjille suunnilleen 200 miljoonaa euroa. […] Kysymys kuuluu, 
millainen järjestely tarvitaan tehoreservin tilalle ja miten sen säännöt 
asetetaan, jotta sähkönkäyttäjät saavat vakuutusmaksuilleen vastinetta 
tosipaikan tullen?”
MIKKO HEIKKILÄ, 
Fingridin strategisen verkkosuunnitteluyksikön päällikkö 
Fingridlehti.fissä 7.9.

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.
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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 2023
• 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.

Eläkeläisjäsen: 
varmista ensi vuoden 
Vasamat lokakuun 
loppuun mennessä!

VASAMA  1
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24
RANTAPYYHE ESILLE! 

VOLTTIPÄIVIEN OHJELMA TÄSMENTYY

TYÖEHTO-
SOPIMUS

TÄMÄN NUMERON 

TEEMANA

SÄHKÖALOJEN AMMATTILIITON JÄSENLEHTI  1 •  2022  

ITSESTÄÄNSELVYYSKÖ? 
Lomarahakin tulee tessistä  sivu 8

Sopimusalajäsen: 
tilaa jäsenkalenteri 
lokakuun loppuun mennessä!
Sopimusalajäsenen jäsenkalenteri pitää sinut ajan tasalla pitkin tulevaa vuotta. 
Tilauskanavat ovat auki lokakuun loppuun saakka.

NÄIN SAAT JÄSENKALENTERIN 2023 ITSELLESI

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.
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8
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12
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sivut 12–13 
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pilottialueilla:

OSASTO-TOIMINTA

TÄMÄN NUMERON TEEMANA

SÄHKÖALOJEN AMMATTILIITON JÄSENLEHTI  4 •  2022  



20  VASAMA

JÄSENINFO
TIEDOTAMME TÄLLÄ 

PALSTALLA JÄSENYYTEESI 
LIITTYVISTÄ TÄRKEISTÄ 

ASIOISTA

Sähköliiton omien lomapaikkojen va-
rausjärjestelmä avautuu maanantaina 
3. lokakuuta kello 8.

Varattaviksi tulevat niin haluama-
si mittaiset lomat liiton omassa loma-
paikassa Kotkan Kaarniemessä kuin 
viikot lomaosakkeissakin eri puolil-
la Suomea: Saariselällä, Sallassa, Tah-
kolla, Tampereella, Vierumäellä ja 
Vuokatissa.

Muistathan varatessasi varmistaa, 
että teet varauksen oikean vuoden 
kalenteriin, sillä Kaarniemeen voi vie-
lä tehdä varauksia tämän vuoden lop-
puun.

Yhteistyömme alkaa St1:n kanssa
TANKKAUSALENNUSTA
JA MAISTUVIA ETUJA!

Ensi vuoden lomien 
varausjärjestelmä avautuu 3.10.

Yhteistyökumppanimme Henkivakuu-
tusyhtiö Kaleva tarjoaa ensimmäisen 
kuukauden veloituksetta, kun hankit 
henkivakuutuksen syyskuun loppuun 
mennessä. Erikoisedun pääset hyö-
dyntämään, kun käytät kampanjakoo-
dia ETUKUUKAUSI.

Kalevan sivuilla vakuutuksen hin-
nan laskeminen ja vakuutuksen hank-
kiminen hoituu muutamassa minuu-
tissa.

Sähköliittolaisena saat henkivakuu-
tuksen itsellesi ja kumppanillesi jä-
senetuhintaan. Pariskunnille tarkoite-
tun kahden hengen pariturvan saami-
seksi riittää, että toinen on Sähkölii-
ton jäsen.

Vakuutuslaskuri ja verkkokauppa: 
Kalevavakuutus.fi/vakuutukset/henki-
vakuutus 

Sopimusalajäsenten kalenteri 2023 ja eläkeläisjäsenten Vasama-jäsenlehti 2023 nyt tilattavissa! 
Sopimusalajäsenten tilaus joko sähköisessä asiointipalvelussamme tai tekstiviestillä, 

eläkeläisjäsenten vain tekstiviestillä. Katso ohjeet sivulta 19.

Lomapaikkamme ovat suosittuja, ja 
varaaminen kysyy vikkelyyttä, sillä no-
pein varmistaa loman itselleen mak-
samalla varauksen verkkopankissa 
tai luottokorttimaksuna heti varaami-
sen yhteydessä. Hyväksytyn maksu-
suorituksen jälkeen varaus tulee voi-
maan ja saat sähköpostiisi tai puheli-
meesi vahvistuksen. Jos maksutapah-
tuma epäonnistuu, varauksesi ei ole 
voimassa. 

Varausjärjestelmä: Sähköliitto.fi > 
Edut ja palvelut > Omat lomapaikat, 
joissa viihtyy

Kaarniemi tarjoaa majoitusta mökeissä ja huoneistoissa merellisissä maisemissa.

Hanki 
henkivakuutus 
tässä kuussa, 
ensimmäinen 
kuukausi 
ilmaiseksi

Pohjoismainen energiayhtiö St1 on 
Sähköliiton uusi yhteistyökumppani. 
Kumppanuuden myötä saat tankkaus-
alennusta St1- ja Shell-asemilla Suo-
messa. Alennus vaihtelee ajankohdan 
ja aseman mukaan mutta on aina vä-
hintään 0,5 senttiä litralta. Etu ei ole 
voimassa Shell Express -asemilla.

Myös lämmitysöljytilauksista saat 
alennusta 0,5 senttiä litralta.

Lisäksi pääset nauttimaan Helmi-
Simpukoiden kuukausittain vaihtuvis-
ta herkullisista eduista. 

Jos sinulla on jo Sähköliiton 
jäsenkortti:
•  Jos sinulla on jo Sähköliiton jäsen-

kortti, saat St1:n edut käyttöösi tilaa-
malla St1 Käteisalennuskortin. Sisäl-
lytämme jäsenedun liiton jäsenkort-
teihin sitä mukaa, kun niitä uusitaan.

Jos olet Sähköliiton uusi jäsen 
eikä sinulla ole vielä jäsenkorttia:
•  Uutena sähköliittolaisena saat liit-

tyessäsi jäsenkortin, jossa on St1:n, 
Shellin ja HelmiSimpukan logot. 
Tankkausalennuksen saat, kun käy-
tät korttia kortinlukijassa ennen 
maksukorttia. Lämmitysöljyedun 
saat ilmoittamalla kortissa olevan 
St1:n asiakasnumeron tilauksesi yh-
teydessä. Kun rekisteröit jäsenkort-
tisi St1:n sivuilla, saat myös St1:n tar-
joamat kumppaniedut käyttöösi.

Yhteistyö tuo ulottuvillesi yli 400 St1- 
ja Shell-asemaa ympäri Suomen.

Lue lisää ja tilaa Käteisalennuskortti: 
St1.fi/sahkoliitto

Rekisteröi korttisi: St1.fi/sahkoliitto > 
Kortit ja edut > Rekisteröi järjestö-
kortti

He välittävät. 
Henkivakuutuksen ottaminen on välittämisen teko.

Jäsenetuna saat sen pysyvästi edulliseen hintaan – ja yhdessä  
puolisosi kanssa vieläkin edullisempana kahden hengen yhteisturvana.

Turvaa läheisesi ja hanki henkivakuutus jo tänään.

Kalevan asiamiehenä toimii If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike. If hoitaa Kalevan 
myöntämien Primus-vakuutuksiin liittyvän asiakas- ja korvauspalvelun.

“Otimme avopuolisoni kanssa ison asuntolainan noin 
vuosi sitten, joten henkivakuutuksesta tuli ajankohtaista.”Sami Niemi

“Otin henkivakuutuksen lapselle turvaksi.”
Katja Klemettilä

“Henkivakuutus tuo vakautta ja 

varmuutta pahimman varalle.”

Jarkko Heinonen
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vuosi sitten, joten henkivakuutuksesta tuli ajankohtaista.”Sami Niemi

“Otin henkivakuutuksen lapselle turvaksi.”
Katja Klemettilä

“Henkivakuutus tuo vakautta ja 

varmuutta pahimman varalle.”

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

työttömyyskassa

Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys 
Tatsi ry on julkaissut verkkosivuillaan 
työttömän ensiapupaketin. Sitä ovat 
Tatsin lisäksi olleet tuottamassa Suo-
men mielenterveys Mieli ry, Takuusää-
tiö ry ja Työttömien keskusjärjestön Ter-
veydeksi 2.0 -hanke

Paketti käsittelee terveyttä, mielen-
terveyttä, taloutta ja työnhakua työttö-
män tai työttömyysuhan alla olevan nä-
kökulmasta. Opas antaa neuvoja muun 
muassa muutosneuvotteluiden ajalle, 

Sähköalojen työt-
tömyyskassan su-
lautuminen Työttö-
myyskassa Aariaan 
on parhaillaan kä-
sittelyssä Finanssi-
valvonnassa. Mitä 
on tapahtunut syk-
syn mittaan, ja mitä 
on odotettavissa 
loppuvuoden aika-
na, mikäli Finans-
sivalvonta hyväksyy sulautumissopi-
muksen?

13.9. Sulautumiseen liittyvien muistu-
tusten esittämisen määräaika Finanssi-
valvonnalle umpeutui.

23.9. Sähköalojen työttömyyskassan 

edustajisto piti viimei-
sen kokouksensa.

joulukuun loppu: Säh-
köalojen työttömyys-
kassan sähköises-
sä asioinnissa on ly-
hyt tauko, mutta su-
lautumisen jälkeinen 
asiointi toimii viimeis-
tään heti vuoden vaih-
duttua.

1.1.2023 Sähköalojen työttömyyskas-
sa on sulautunut Työttömyyskassa Aa-
riaan. Tutusta osoitteesta Sähköliitto.
fi/työttömyyskassa pääsee asioimaan 
Aarian palveluissa. Kirjautumaan pää-
see myös suoraan osoitteessa Aaria-
kassa.fi. n

Miten sulautuminen 
Aariaan etenee? PERUSTEELLISESTI TYÖTTÖMYYSTURVASTA: 

MUUTOKSENHAKU

PALSTALLA SUKELLETAAN SYVEMMÄLLE TYÖTTÖMYYSTURVAN TERMEIHIN

JOS olet saanut kassalta päätök-
sen, johon et ole tyytyväinen, voit 
hakea siihen muutosta. Muutosta 
voit hakea nimenomaisesti saamiisi 
päätöksiin. TE-toimiston antamasta 
lausunnosta et siis voi valittaa suo-
raan, vaan sinun tulee tehdä vali-
tus lausunnon pohjalta annetusta 
työttömyyskassan päätöksestä. Jo-
kaisen päätöksen yhteydessä saat 
kirjalliset muutoksenhakuohjeet, 
joiden mukaan valitus tulee laatia.

Työttömyyskassan päätökseen 
voi hakea muutosta sosiaalitur-
va-asioiden muutoksenhakulauta-
kunnalta (SAMU). Muutoksenha-
kupyyntö tulee kuitenkin toimittaa 
ensin työttömyyskassalle, joka oh-
jaa sen muutoksenhakulautakun-
nalle.

Muutosta haetaan aina kirjalli-
sesti, joko lähettämällä postia tai 
sähköpostia, esimerkiksi pelkkä 
puhelimessa ilmoitettu tyytymättö-
myys ei riitä.

Muutosta on lisäksi haettava 
määräajassa. Määräaika lasketaan 
siten, että sinun katsotaan saa-
neen päätöksen tiedoksi 7. päivä-
nä sen jälkeen, kun päätös on pos-
titettu. Tämän jälkeen sinulla on 
30 kalenteripäivää, mukaan lukien 

lauantait ja sunnuntait, aikaa toi-
mittaa valitus kassalle. 

Muutoksenhakukirjelmän tulee 
sisältää seuraavat tiedot:
• nimesi ja yhteystietosi. Mikäli toi-

mitat valituksen sähköisen jäsen-
palvelun kautta, yhteystietoja ei 
tarvitse ilmoittaa.

• päätöksen numero, johon haet 
muutosta 

• mitä muutoksia vaadit päätök-
seen tehtäväksi

• perustelut muutoksille
• valtakirja ja yhteystiedot, jos joku 

muu hoitaa asiaa puolestasi
Työttömyyskassa tarkistaa tä-

män jälkeen, voidaanko päätös oi-
kaista muutoksenhakupyynnön 
mukaisesti. Mikäli ei, muutoksen-
hakupyyntö toimitetaan eteenpäin 
muutoksenhakulautakunnalle.

Mikäli kassan antama päätös pe-
rustuu TE-toimiston lausuntoon, 
kassa pyytää automaattiesti TE-toi-
mistolta vastinetta asiaan. Kassa 
muuttaa päätöstään, jos TE-toimis-
to muuttaa lausuntoaan valitukses-
sa vaaditulla tavalla. Jos TE-toimis-
to ei muuta antamaansa lausuntoa, 
kaikki asiakirjat sekä TE-toimiston 
ja kassan lausunnot toimitetaan 
muutoksenhakuasteelle. n

MITEN HAEN MUUTOSTA PÄIVÄRAHAPÄÄTÖKSEEN?

Tatsilta ensiapupaketti työttömälle

Työnhaku, talous 
ja terveys kuntoon

irtisanomisen varalle, opastaa, miten 
varautua taloudelliseen muutokseen ja 
kuinka tunnistaa oma osaamisensa ja 
hakea uutta työtä.

Sähköisen julkaisun ohelle ollaan 
tuottamassa myös tukimateriaalia, ku-
ten videoita ja äänite. Tekijät toivovat 
ensiapupaketista palautetta

Tutustu pakettiin: Tatsi.fi/ensiapu

Anna palautetta ensiapupaketista: 
Tinyurl.com/TEA-palaute

Muutosta tulee hakea aina kirjallisesti. Esimerkiksi puhelimessa ilmoitettu 
tyytymättömyys ei ole muutoksenhakua.
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SÄHKÖAUTON 
LATAUS
Liikenne sähköistyy vauhdilla myös Suomessa. 
Nyt on korkea aika investoida sähköauton lataus-
ratkaisuihin kodeissa, taloyhtiöissä, toimitiloissa
tai muissa kiinteistöissä.
Onniselta saat laadukkaat latauslaitteet ja
lisätarvikkeet.

MEILTÄ MM. SEURAAVAT MERKIT:
ABB | Easee | Ensto | Garo | Innohome

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

TEOLLISUUS- JA ERITYISALOJEN 
AJANKOHTAISPÄIVÄT
15.10.2022 SOKOS HOTEL ARINA, OULU
Hakuaika päättyy 30.9.2022

Koulutus on tarkoitettu kaikille teollisuuden- ja erityisalojen sopimusala-
jäsenille (sopimusalat 011–023).

KURSSIN AIHEITA OVAT
n  Mitä Sähköliiton uusi toimintastrategia käytännössä tarkoittaa?
n  Miten teollisuuden toimialat muuttuivat neuvottelukierroksen aikana?
n  Miltä Sähköliiton teollisuuden sopimusalojen tulevaisuus näyttää?

Tervetuloa keskustelemaan muutoksista, vaihdetaan ajatuksia ja opitaan 
uutta!

Kouluttajana toimii työehtoasiantuntija Mikko Korpinen. 

KILJAVAN OPISTON KURSSEJA 
SYKSYLLÄ 2022
n  Työoikeuden yleinen täydennyskurssi 24.–28.10.2022
n  Luottamusmiehen työsuojelutieto 31.10.–1.11.2022
n  Työsuojelulainsäädännön yleinen kurssi 31.10.–2.11.2022
n  Tuottavuus ja hyvinvointi: työsuojelun yleinen täydennyskurssi 
14.–18.11.2022
n  Tuottavuus ja hyvinvointi: luottamusmiesten yleinen täydennyskurssi 
14.–18.11.2022
n  Pääluottamusmiesten yleinen täydennyskurssi 14.–16.11.2022
n  Neuvottelutaidon yleinen kurssi 14.–18.11.2022
n  Puheenjohtaja- ja sihteerikurssi 21.–25.11.2022
n  Uusi YT-laki -kurssi (etäopetuksena) 28.–29.11.2022

Löydät muut opiston järjestämät kurssit osoitteesta: www.kio.fi. 
Jäsenillämme on mahdollisuus osallistua myös muille opiston 
kurssikalenteriin merkityille yleisille kursseille.

AMMATTIOSASTOT YHDESSÄ 2.0
19.11.2022, SÄHKÖLIITON TOIMISTO, TAMPERE
(HYBRIDITILAISUUS)
Hakuaika päättyy 11.11.2022

Ammattiosastot yhdessä tapahtuma jouduttiin perumaan vähäisen osal-
listujamäärän takia, mutta järjestämme uudessa ajankohdassa tämän 
infotilaisuuden. Tapahtuma on tarkoitettu kaikille ammattiosastojen toimi-
henkilöille, hallitusten jäsenille, luottamushenkilöille ja kaikille muillekin 
asiasta kiinnostuneille. 

Tapahtumassa käsitellään osasto- ja aluetoiminnan uudistuksen pilot-
tihankkeiden esiin nostamia asioita ja hankkeesta kertyneitä kokemuksia. 
Tilaisuudessa käsitellään myös edustajiston päätösten ja sääntömuutosten 
vaikutusta liiton ja ammattiosastojen toimintaan.

Tapahtuma Teamsin välityksellä klo 10–13. Tilaisuuteen on mahdollista 
osallistua myös paikan päällä Tampereen keskustoimistolla klo 9.30 
alkaen, klo 13.15 kevyt lounas. Tapahtuma on sinulle maksuton, eli mahdol-
liset matkat ja ruoat tarjoaa Sähköliitto. Paikan päälle mahtuu mukaan 20 
nopeinta ilmoittautujaa.

Nuorille ja vasta-alkajille suunnattu 
SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN 
URAKKALASKENTAKURSSI
5.11.2022 SCANDIC AVIACONGRESS, VANTAA
Hakuaika päättyy 21.10.2022

Lähde mukaan urakkalaskennasta kiinnostuneille nuorille ja uusille 
sähköasentajille suunnatulle kurssille. Osallistumiskynnys pyritään pitämään 
matalalla, joten osallistuminen ei vaadi aiempaa kokemusta urakkalasken-
nasta.

SAK:n perinteinen keskus-
telutapahtuma Tulevai-
suus tänään järjestetään 

useamman vuoden jälkeen li-
vetilaisuutena lauantaina 8. lo-
kakuuta. Paikkana on Sokos 
Hotel Tripla. 

Päivän aiheina ovat hyvän 
työn ja työpaikan tunnusmer-
kit, ammattiylpeys, päihteiden 
käyttö työpaikalla ja työelämän 

sopimustoiminnan tulevaisuus. 
Tapahtuman avaa palkit-

tu toimittaja, ohjaaja ja kirjaili-
ja Ina Mikkola. Hänen keskus-
telukumppaneikseen saapu-
vat Elinkeinoelämän keskus-
liiton toimitusjohtaja Jyri Hä-
kämies ja SAK:n puheenjoh-
taja Jarkko Eloranta, jotka 
kertovat näkemyksensä hyvän 
työn tunnusmerkeistä.

Päivän muita keskustelijoi-
ta ovat Varustelekan perus-
taja Valtteri Lindholm, PAMin 
puheenjohtaja Annika Rön-
ni-Sallinen, AKT:n puheenjoh-
taja Ismo Kokko, demari-, ko-
koomus- ja vasemmistonuor-
ten puheenjohtajat Pinja Per-
holehto, Ida Leino ja Pinja 
Vuorinen, Irti huumeista ry:n 
toiminnanjohtaja Mirka Vainik-

ka sekä Tampereen yliopiston 
Duunarit-hankkeen tutkija Pasi 
Pyöriä.

Keskusteluja vetävät toimit-
tajat Sami Turunen ja Kirsi 
Haapamatti, ja house bandina 
soittaa Punatähdet.

Tapahtumaan on vapaa pää-
sy. Triplan kokouskeskukseen 
pääsee lauantaina jo kello 9; 
varsinainen tapahtuma alkaa 

tuntia myöhemmin. Päivä päät-
tyy kello 16.

Keskustelut välitetään myös 
suorana lähetyksenä YouTuben 
SAKtuubi-kanavalla ja SAK:n 
Facebook-tilillä. Keskustelut 
voi katsoa tallenteena myös 
jälkikäteen.

Lue lisää: 
Tulevaisuustanaan.fi

TULEVAISUUS TÄNÄÄN – VIHDOINKIN LIVENÄ 8.10.!
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SÄHKÖLIITON OMAT KURSSIT (ILMOITUKSISSA LIITON LOGO)
• Ilmoittaudu hakuaikoja noudattaen Sähköliitto-sovelluksessa, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KURSSEILLE JA KORVAUSKÄYTÄNNÖT
ILMOITTAUTUMINEN

Pohjois-Euroopan suurin  
jalkinevalmistaja
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osastot toimivat Seuraava Vasama ilmestyy 25.11.  Siihen tarkoitetut osastojen ilmoitukset pyydämme toimittamaan 14.11. kello 15 mennessä. 

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

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

001 OULUN SÄHKÖTYÖNTEKIJÄIN 
AMMATTIOSASTO N:O 1 RY
Sääntömääräinen syyskokous to 17.11.2022 
klo 17 ammattiosaston toimistolla, Rautatien-
katu 16 D 46, Oulu. Tervetuloa! – Hallitus

011 TAMPEREEN SEUDUN 
SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT RY
Ullikan syystalkoot la 22.10. klo 10 alkaen. 
Ilmoittaudu kotisivuilla olevalla ilmoittautu-
mislinkillä sivun oikeassa reunassa. 

Veteraanijaosto kokoontuu ma 14.11. klo 14 
osaston toimistolla, Näsilinnankatu 33 b A. 
Portin tunnusluku on 1956.

021 PORIN SEUDUN SÄHKÖALAN-
TYÖNTEKIJÄT RY
Syyskokous ke 23.11.2022 klo 18 Sokos hotel-
li Vaakunassa. Esillä sääntömääräiset asiat ja 
myös mahdolliset sääntömuutosasiat. Kahvi-
tarjoilu. Tervetuloa! – Hallitus

022 LAPPEENRANNAN SEUDUN 
SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT RY
Syyskokous ti 22.11.2022 klo 17 Hotelli Lap-
peessa. Käsiteltävänä sääntömääräiset sekä 
muut esille tulevat asiat. Kokouksen jälkeen 
ruokatarjoilu.

024 VARKAUDEN SÄHKÖALAN-
TYÖNTEKIJÄIN AMMATTIOSASTO RY
Sääntömääräinen syyskokous ma 10.10.2022 
ravintola Kahdessa ruusussa (Ruukki-kabinet-
ti) klo 18, hallitus klo 17. Kokouksessa käsi-
tellään sääntöjen sille määräämät sekä muut 
mahdollisesti esille tulevat asiat. Aloitetaan 
syyskokous ruokailulla klo 18.

029 KOUVOLAN SÄHKÖTYÖNTEKIJÄIN 
OSASTO RY
Hallitus toivottaa kaikki jäsenet tervetulleiksi 
syyskokoukseen pe 25.11.2022 klo 18. Kokous 
järjestetään ravintola Food & bar Manner´sin 
kabinetissa, Kauppalankatu 3, 2.kerros, 
45100 Kouvola. Kokouksessa käsitellään 
sääntöjen 7 §:n mukaiset asiat. Kokouksen 
jälkeen ruokailu. Ruokailuun ilmoittautumi-
nen osaston nettisivuilla 20.11. mennessä 
kouvolansahkotyontekijat.sahkoliitto.fi.

036 KUOPION SÄHKÖALAN-
TYÖNTEKIJÄT RY
Sääntömääräinen syyskokous la 26.11.2022 
alkaen klo 17 Kylpylähotelli Kunnonpaikassa, 

Jokiharjuntie 3, Vuorela. Käsitellään sääntö-
jen määräämät asiat. Tervetuloa! – Hallitus

037 SATAKUNNAN ENERGIA-ALAN 
AMMATTILAISET RY
Sääntöjen määräämä syyskokous pe 
9.12.2022 klo 18 Saunatila Lasikellarissa, 
Mikonkatu 28, Pori. Käsitellään sääntöjen 7 
§:n määräämät asiat sekä esille tuotavat asi-
at. Tarjoilua ja sauna. Ilmoittautumiset 23.11. 
mennessä tarjoilun mitoituksen vuoksi osoit-
teeseen 037energia@gmail.com. – Hallitus

038 NAANTALIN VOIMALAITOS-
TYÖNTEKIJÄT RY
Sääntömääräinen syyskokous piknikristeilynä 
la 3.12.2022 Viking Linella. Lähtö Turun sata-
masta klo 8.45 ja paluu klo 19.50. Terminaa-
liin pyydetään saapumaan klo 8 mennessä. 
Mukaan laineille mahtuu 30 ensimmäiseksi 
ilmoittautunutta jäsentä. Sitovat ilmoittautu-
miset sihteerille puh. 050 454 2420 tai säh-
köpostilla osasto038@gmail.com. Tervetuloa! 
– Hallitus

039 TIETOLIIKENNE- JA 
INFORMAATIOTEKNIIKKA OS. 039
Syyskokous pe 25.11.2022 klo 18 Clarion 
Hotel Aviapoliksessa, Karhumäentie 5, Van-
taa. Perinteinen illallinen. Kehäradan junalla 
pääsee Aviapoliksen asemalle nousemalla 
Aviabulevardin suuntaan. Ilmoittautumiset 
18.11. mennessä postiin pvi@hotmail.fi. Terve-
tuloa! – Hallitus

Pikkujoulumatka Tallinnaan la–su 10.–11.12 
Lisätietoa osaston sivuilla tai Jukka Johans-
sonilta puh.050 525 0043 tai sähköposti 
jukka.johansson@welho.com.

043 PORVOON SÄHKÖTYÖNTEKIJÄT RY
Tulevat kokoukset vuonna 2022: 20.10. ja 
syyskokous 24.11. Kokoukset alkaen klo 16.30 
Raksan toimistolla, Sibeliusbulevardi 36, 
Porvoo.

049 HELSINGIN SÄHKÖALAN-
TYÖNTEKIJÄT RY
Sääntömääräinen syyskokous ke 23.11.2022 
klo 17 Kinaporin palvelukeskuksen audito-
riossa, Kinaporinkatu 7–9, 00500 Helsinki. 
Kahvitarjoilu alkaa aulassa klo 16.15. Kokouk-
sessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Lisä-
tietoa osaston nettisivuilta tai Petri Samiolalta 
puh. 045 214 0344. Tervetuloa! – Hallitus

055 RIIHIMÄEN SÄHKÖALOJEN 
AMMATTIOSASTO RY
Hallituksen kokous ti 4.10.2022 klo 18 alkaen 
Ravintola R35:n tiloissa Riihimäellä. Sovitaan 
loppuvuoden järjestettävistä tapahtumista 
sekä yleisesti osaston toiminnasta. Kaikki 
jäsenet ovat tervetulleita. Osasto tarjoaa 
Iltapalan. – Hallitus

057 ETELÄ-POHJANMAAN 
SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄIN OSASTO RY
Sääntömääräinen syyskokous pe 4.11.2022 
klo 18 Hotelli Lakeudessa, Torikatu 2, 60100 
Seinäjoki. Kokouksen jälkeen ruoka ja sauna. 
Tervetuloa!

Pikkujoulureissu osaston jäsenille Tampe-
reelle Nokia Areenaan Ilves–Sport-liigapeliin 
la 19.11. Lähtö la 19. ja paluu su 20.11. Yöpy-
minen kahden hengen huoneissa, ruokailu 
lauantaina ennen peliä. Mukaan mahtuu 30 
henkeä. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjes-
tyksessä. Eläkeläisjäsenet voivat ilmoittautua 
mukaan, mutta varsinaiset jäsenet ovat 
etusijalla. Omavastuuosuus 40 €. Ilmoittau-
tuneille tulee tarkemmat infot sähköpostilla. 
Ilmoittautumiset sähköpostiin 1.11. mennessä 
osoitteeseen: ilmoittautumiset057@gmail.
com

059 LAHDEN SÄHKÖALAN-
TYÖNTEKIJÄT RY
Sääntömääräinen syyskokous pe 18.11.2022 
klo 18 Saunaklubilla, Saimaankatu 8, 15140 
Lahti. Kokouksessa käsitellään sääntömää-
räiset asiat. Kokouksen jälkeen on ruoka ja 
sauna. Tervetuloa! – Hallitus

Osaston syysretki Viroon Saarenmaalle Ku-
ressaareen la–ma 3.–5.12. Lisätiedot tulossa 
myöhemmin kotisivuille viisysi.sahkoliitto.fi 
ja osaston toimistolle. Matkan hinta on 200 
€/henkilö. Majoittuminen kahden hengen 
huoneissa. Ilmoittautuminen ja maksu (kä-
teisellä) osaston toimistolle päivystysaikoina 
14.11. mennessä.  Tarvittaessa myös Pertti 
Simolalta voi tiedustella lisää puh. 040 722 
8621. Nopeimmat ehtivät mukaan. – Vapaa-
ajan jaosto

073 KURIKAN SÄHKÖALOJEN 
OSASTO RY
Syyskokous pe 14.10.2022 klo 18 Hotel Kuri-
kassa. Kokouksen jälkeen ruokailu. – Hallitus

076 VAASAN SÄHKÖALAN-
TYÖNTEKIJÄT RY
Sääntömääräinen syyskokous risteilyllä 
Vaasasta Uumajaan pe 4.11.2022. Kokoon-
tuminen terminaalissa klo 7. Syyskokous ja 
kahvitarjoilu Wasalinen kokoustiloissa klo 8. 
Saapuminen Uumajaan klo 10.30 paikallista 
aikaa, mistä bussikuljetus Uumajan keskus-
taan. Uumajassa halukkailla mahdollisuus 
keilaamiseen. Lähtö takaisin Vaasaan klo 
20.15 paikallista aikaa ja saapuminen Vaa-
saan klo 1. Sitovat ilmoittautumiset 17.10. 
mennessä maksamalla osallistumismaksu 

20 € osaston tilille FI81 1187 3000 6042 53. 
Lisätietoja Kristian Rönnholmilta puh. 050 
574 9229.

077 SAVONLINNAN JA LÄHIYMPÄRISTÖN 
SÄHKÖMIEHET RY OS. 077
Lokakuun kuukausikokous pe 7.10. klo 18 
Putretissa, Hakoniementie 1. Ennen kokousta 
on mahdollisuus tutustua Kupolan reittiin. 
Kupolan retki alkaa noin klo 12. Kokouksen 
jälkeen saunotaan. Tervetuloa! – Hallitus

080 HEINOLAN SÄHKÖMIEHET 
AMMATTIOSASTO 80 RY
Syyskokous la 5.11.2022 klo 15 Vierumäellä 
hotelli Fennadassa. Ennen kokousta on 
mahdollista osallistua pakohuonepeliin. 
Tähän pyydämme ennakolta ilmoittautumaan 
sihteeri Henri Törnroosille puh. 044 519 0168 
viimeistään ma 31.10. Ilmoittautuneille kerro-
taan kellonajat erikseen. Kokouksen jälkeen 
ruokailu varattu ravintola Puhdissa. Ruokailun 
jälkeen klo 19–21 keilausmahdollisuus Teat-
ron keilahallilla.

082 VIIALAN SÄHKÖTYÖNTEKIJÄIN 
AMMATTIOSASTO RY
Sääntömääräinen syyskokous ke 19.10.2022 
klo 18 ravintola Kruuna & Klaavassa Toijalas-
sa. Kokouksen jälkeen osasto tarjoaa jäsenil-
le ruuan. Tervetuloa!

094 RAAHEN SÄHKÖMIEHET RY
Sääntömääräinen syyskokous pe 18.11.2022 
klo 19 Ravintola Raahen Hovissa. Käsitellään 
sääntöjen syyskokoukselle määräämät asiat. 
Kokouksen jälkeen ruokailu. Ruokailua varten 
pyydämme ilmoittautumaan sähköpostilla 
10.11. mennessä osoitteeseen sihteeri@raa-
hensahkomiehet.com. Tervetuloa! – Hallitus

099 LOIMAAN SÄHKÖALAN-
TYÖNTEKIJÄT RY
Syyskokous ke 2.11.2022 klo 18 Ravintola 
Lankossa, Vesikoskenkatu 13, Loimaa. Kä-
sitellään sääntömääräiset asiat. Tervetuloa! 
– Hallitus

101 JOKILAAKSOJEN 
SÄHKÖALOJEN OSASTO RY
Sääntömääräinen syyskokous pe 9.12.2022 
klo 18 Myllyranta/Bar5, Kauppakatu 14, Yli-
vieska. Sääntömääräiset asiat sekä mahdol-
liset luottamusmies/työsuojeluvaltuutettujen 
valinnat. Kokouksen osallistujille jouluruokai-
lu. Tervetuloa! – Hallitus

105 VIHDIN SÄHKÖALAN-
TYÖNTEKIJÄT RY
Sääntömääräinen syyskokous Nummelan 
keilahallin kokoustiloissa pe 25.11 2022 
klo 18. Esillä sääntöjen määräämät ja muut 
ajankohtaiset asiat. Kokouksen jälkeen pe-
rinteiset keilakilpailut noin klo 19.30 ja sitten 
ruokailu. Myös saunomismahdollisuus! Terve-
tuloa! – Hallitus



VASAMA  27

106 SAVON SÄHKÖALAN-
TYÖNTEKIJÄT RY
Sääntömääräinen syyskokous ja pikkujoulut 
pe 25.11.2022 Hotelli Rauhalahdessa klo 
17.30. Majoittuminen 2 hengen huoneissa, 
omavastuu 20 €. Ilmoittautuminen majoittu-
miseen 31.10. mennessä osoitteeseen jussi.
mynttinen@voimatel.fi.

120 VANHANKAUPUNGIN 
SÄHKÖMIEHET RY
Syyskokous pe 18.11.2022 Sokos Hotel 
Vantaassa klo 18 alkaen. Kokouksen jälkeen 
buffet-illallinen + illanvietto alkaen klo 20. 
Pitkämatkalaisille majoitusmahdollisuus 2 
hengen huoneissa. Ilmoittautuminen 18.10. 
mennessä osoitteeseen Arto.Mustonen@
omexom.com tai tekstiviestillä numeroon 
050 453 2913. Muista ilmoittaa, jos tarvitset 
majoituksen.

123 LÄNSI-SUOMEN TIETOLIIKENNEALAN 
AMMATTILAISET RY
Syyskokous Härmän kuntokeskuksessa pe 
4.11.2022 klo 18. Syyskokous- ja muut asiat. 
Kokouksen päätyttyä ruokailu. Illalla salissa 

tanssittaa Finlanders ja duo Mika Peltoniemi. 
Tervetuloa! – Hallitus

182 TEOLLISUUDEN SÄHKÖALOJEN 
TYÖNTEKIJÄT RY
Syyskokous perjantaina 4.11.2022 klo 18 Kra-
pihovissa Järvenpäässä. Tarkemmat tiedot 
sauna-, kuljetus- ym. asioista kutsukirjeessä, 
joka tulee jäsenille postitse. Tervetuloa!

184 JÄRVI-SAVON SÄHKÖALOJEN-
TYÖNTEKIJÄT RY
Syyskokous pe 2.12.2022 klo 17.30 Sokos Ho-
tel Vaakunassa, Porrassalmenkatu 9, Mikkeli. 
Käsitellään sääntömääräiset sekä muut esille 
tulevat asiat. Aloitellaan ruokailulla ja siirry-
tään siitä sitten kokoustamaan. Ilmoittakaa 
sihteerille tulostanne mieluiten viimeistään 
24.11. sähköpostilla mirka.pietila@elvera.fi 
tai numeroon 044 329 3580, niin osaamme 
varata oikean määrän tarjoiltavaa, ettei tarvit-
se nälkäisenä kokoustaa. Kaikille lämpimästi 
tervetuloa! – Hallitus

SAK julkaisi syyskuun alussa vaalitavoitteensa seuraavalle eduskuntavaalikaudel-
le. Keskiössä on turvallinen ja laadukas työelämä.

Tärkein tavoite on työntekijän aseman vahvistuminen. Palkkojen ja työehtojen 
vähimmäistaso ja työntekijöiden suojelun periaate on turvattava kattavilla työ- 
ja virkaehtosopimuksilla ja laadukkaalla työlainsäädännöllä. Vain valtakunnalliset 
työehtosopimukset antavat yleissitovuuden kautta turvaa alan kaikille työnteki-
jöille. Yleissitovuutta on vahvistettava työehtosopimusjärjestelmässä.

Ammattiliittoon kuuluvilla työntekijöillä on oltava oikeus valita edustajakseen 
työehtosopimuksessa sovittu luottamusmies kaikilla työpaikoilla.

Tasavertaista paikallista sopimista voidaan kehittää työehtosopimusjär-
jestelmän puitteissa, mutta se vaatii työntekijöiden neuvotteluaseman vah-
vistamista.

SAK:n toinen päätavoite on, että myös heikossa työmarkkina-asemassa 
olevien työntekijöiden, kuten nuorten ja maahan muuttaneiden, asiat hoi-
detaan kuntoon. Ammattiliittojen tulee esimerkiksi saada oikeus nostaa 
kanne työntekijän puolesta.

Työttömyyden kohdatessa ihmiselle on luotava parhaat mahdolliset puit-
teet päästä takaisin työelämään, opiskella työnhaun aikana ja saada palve-
lut yhdeltä luukulta. Myös ansiosidonnaiselle työttömyysturvalle pääsemis-
tä tulee helpottaa. 

Turvallinen työelämä on keskeistä kaikissa SAK:n tavoitteissa. Työsuoje-
lusäännöksiä tulee päivittää niin, että henkinen jaksaminen ja kuormituk-
sen hallinta paranevat ja väkivallan uhka torjutaan työpaikoilla.

Eduskuntavaalit käydään 2. huhtikuuta.

SAK:n vaalitavoitteet keskittyvät 
työelämään



SEURAAVASSA VASAMASSA
LIITOSSA TOIMIMINEN

AMMATTIOSASTOT HOI!
Tuotteet Sähköliiton tai oman osastonne logolla

SÄHKÖLIITON VERKKOKAUPASTA
sahkoliitto-shop.nisa.fi

• KAULUSPAIDAT • T-PAIDAT • LIPPIKSET & PIPOT
• TAKIT • KASSIT & REPUT

• TASKULAMPPUJA, USB-LATAUSKAAPELEITA JA MUITA KÄTEVIÄ PIKKUTARVIKKEITA

Verkkokaupan palveluntarjoajan kautta myösKOTIMAISTA DESIGNIA JA HUIPPUBRÄNDIEN TUOTTEITAesim. osastonne merkkipäivälahjoiksi!Kysy lisää tiina.jokela@nisa.fi

Verkkokauppaan pääsy vaatii osastokohtaiset tunnukset. 
Ne voi pyytää osoitteesta pekka.wikstrom@nisa.fi, 

niin pääsette selaamaan valikoimaa ja tekemään tilauksen. 
Maksaminen hoituu laskulla.


