
 VA S A M A  7  /  2 0 1 9   1

HYVÄÄ MUSAA
TYYLISTÄ TINKIMÄTTÄ
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NOKIAN ENERGIAN LAITTOMAT
IRTISANOMISET TULIVAT KALLIIKSI

TYÖSUOJELUSSA 
RIITTÄÄ HAASTETTA
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LIITON OMA TYÖTORI AUKEAA PIAN
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TILAAKALENTERIJA VASAMA sivu 2
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LAIVASÄHKÖTÖISSÄ
ELÄÄ KISÄLLIMEININKI
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SÄHKÖLIITTO TEKI 
20 RIKOSILMOITUSTA

MONI KASSA PÄÄLTÄ
KAUNIS, OMA PARAS

168

TAMPERE TIIVISTYY JA
KURKOTTAA KORKEALLE

12

8

LAIVASÄHKÖTÖISSÄ
ELÄÄ KISÄLLIMEININKI
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LAKKO HILJENSI SÄHKÖISTYSKOHTEITA, 
17.5. VALMIUS UUTEEN TYÖTAISTELUUN

AMISREFORMI PUHUTTI
SEMINAARIVÄKEÄ

SÄHKÖOSASTO VARMISTAA, 
ETTÄ OLVILLA RIITTÄÄ VIRTAA

144

TYÖT JA 
HARRASTUKSET, 
ENNEN JA NYT

6

VOLTTIPÄIVÄT

AULANGOLLA
17.–19.8.

katso sivu 20

9
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PERHEEN TAI KAVERIEN 
KANSSA AULANGON 
VOLTTIPÄIVILLE!

Kesän paras lomavinkki:

PERHEEN TAI KAVERIEN 
KANSSA AULANGON 
VOLTTIPÄIVILLE!

1,7%

SÄHKÖALOJEN AMMATTILIITON JÄSENLEHTI  |  KESÄKUU 5  |  2018

1,7 % PALKANKOROTUS TOI 
SOVUN SÄHKÖISTYSALALLE

TOMMI REINIKKA JA MUUT
TAITAJA2018-FINAALISSA

JORMA PYLKKÖ VAIHTOI MAKEAN 
TYÖPAIKAN PIHAHOMMIIN

124

2

6
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TES-NEUVOTTELUT TAKKUAVAT,
YLITYÖKIELLOT VOIMASSA 

12

INFOT TTK:N PYLVÄSTYÖSKENTELYN 
KOULUTUSMATERIAALEISTA

KOVAN URAKKAMIEHEN 
PEHMEÄT PÖRRÖISET LEMMIKIT 

4

SÄHKÖLIITTOLAISET TÄYSILLÄ MUKANA SAK:N MIELENILMAISUSSA:

TYÖTTÖMIEN KYYKYTYS LOPETETTAVA!

6

8

SÄHKÖLIITTOLAISET TÄYSILLÄ MUKANA SAK:N MIELENILMAISUSSA:

TYÖTTÖMIEN KYYKYTYS LOPETETTAVA!
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SÄHKÖALOJEN AMMATTILIITON JÄSENLEHTI  |  MARRASKUU 9  |  2018

LIITTOPUHEENJOHTAJA SAULI VÄNTTI: 
”ÄÄNESTÄ OIKEUKSIESI PUOLESTA!”

MIKÄ MÄTTÄÄ
MAAKAAPELOINNISSA?

NUOREN KÄRKIMIEHEN
NÄYTÖN PAIKKA TURUSSA

8

NIILO OJALA 
NOUSI 
EDUSTAJISTON 
JOHTOON

7 12

EDUSTAJAISTO 

KOOLLA 

TAMPEREELLA 

16.–17.11.2018

SIVUT 3–7
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AKTIIVIMALLI SAI KYLMÄÄ KYYTIÄ 
SAK:N LIITTOJEN TAPAAMISESSA

74&8

14

TUKES SEN TIETÄÄ: SÄHKÖTÖISSÄ 
SATTUU JA TAPAHTUU…

TYÖTERVEYSLAITOKSEN KIRSI AHOLA:
TYÖTOVERIEN TUKI ON TÄRKEÄÄ!

1064

Elveran pääluottamusmies:

TYÖMURHEET UNOHTUVAT VERKOILLA

EI AKTIIVIMALLILLE!
– mielenilmaisu kokoaa 
liitot Senaatintorille 2.2.
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SÄHKÄRIN JOULUVAPAA 
IRROTTAA ARJESTA

SÄHKÖALOJEN AMMATTILIITON JÄSENLEHTI  |  JOULUKUU 10  |  2018

UUSI SELVITYS KERTOO:
SÄHKÖNSIIRTO KALLISTUU EDELLEEN

KURSSIKEVÄT TULEE TAAS, 
LÖYDÄ OMASI!

244

EDULLISEMMAT MATKAT 
JA MUUT PALKITSEVAT JÄSENEDUT

11

6
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JARMO TIIRO ORGANISOI KAKSTAHTIA

HUOLTOJOUKOISSA
ON TUNNELMAA

JARMO TIIRO ORGANISOI KAKSTAHTIA

HUOLTOJOUKOISSA
ON TUNNELMAA

SÄHKÖALOJEN AMMATTILIITON JÄSENLEHTI  |  HELMIKUU 2  |  2019

EDUSKUNTAVAALIT LÄHESTYVÄT,
PARI SÄHKÄRIÄKIN EHDOKKAANA

 

 

MIKSI PAPPA PYÖRTYI?
TSEKKAA UUSIN JOHTOHAHMO

206

SÄHKÖ- JA VERKOSTOMESSUT
ESITTELI UUTTA TEKNIIKKAA

8

12

”SÄHKÖLIITON ESITYKSENÄ 
OLEMME AJANEET  
PARAKKIEN PALOTURVALLI-
SUUDEN PARANTAMISTA 
KOSKEVAA ESITYSTÄ.”

”SÄHKÖLIITON ESITYKSENÄ 
OLEMME AJANEET  
PARAKKIEN PALOTURVALLI-
SUUDEN PARANTAMISTA 
KOSKEVAA ESITYSTÄ.”
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  AIKA VAIKUTTAA!

EDUSKUNTAVAALIT 2019
  AIKA VAIKUTTAA!

EDUSKUNTAVAALIT 2019
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TYÖMAAVALVONTA PORIN SEUDULLA:
TYÖMAASOPIMUKSET HAKUSALLA 

 

 

VOLTTIPÄIVÄT ROKKAA TYÖVÄEN 
MUSIIKKITAPAHTUMAN KAINALOSSA 

168

JOKAINEN SEN TIETÄÄ: 
TYÖTOVERI ON TÄRKEÄ! 

12

 ”VAALEISSA RATKAISTAAN, PALAAKO SUOMI TYÖNTEKIJÖIDEN OIKEUKSISSA 
SATA VUOTTA TAAKSEPÄIN VAI PYSYMMEKÖ NYKYAJASSA JA KORJAAMME 
EDELLISEN NELJÄN VUODEN AIKANA TEHDYT VÄÄRYYDET.”

6
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SÄHKÖALOJEN AMMATTILIITON JÄSENLEHTI  |  LOKAKUU 8  |  2018

SAK:N ELORANTA: AY-LIIKE KOKOAA
VOIMANSA LAKIESITYSTÄ VASTAAN 

SÄHKÖLIITTO PERÄÄ LIDLIN
TILAAJANVASTUUTA 

5

LUT:IN PROFESSORI JARMO PARTANEN
TUTKII SÄHKÖMARKKINOITAKIN 

6

4

VOIMATELIN  ASENTAJAT 
KEIKALLA POHJOIS-KARJALASSA

54

12
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SÄHKÖALOJEN AMMATTILIITON JÄSENLEHTI  |  TOUKOKUU 4  |  2018

ASENNUSALAN TES-OSAPUOLET 
YHÄ TÖRMÄYSKURSSILLA

SÄHKÖ-KARHUN KEROLA HOITAA
VIRKISTYSHOTELLIIN VIRTAA 

VOLTTIPÄIVÄT 17.–19.8. AULANGOLLA,
VIELÄ EHTII MUKAAN!

18

NYT NAPPAA!
Loma, lakko vai sulku?

4

12
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VUODEN 
LUOTTAMUSMIEHEN 
VIISI VINKKIÄ

SÄHKÖALOJEN AMMATTILIITON JÄSENLEHTI  |  TOUKOKUU 5  |  2019

PJ. VÄNTTI: HALLITUKSEN PALAU-
TETTAVA SOPIMISEN KULTTUURI!

HYÖDYNNÄ LIITON 
LOMAPAIKAT

164

KESÄDUUNARI – 
TIEDÄ OIKEUTESI!

8

6

SÄHKÖLIITON 

EDUSTAJISTO 
2019
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SÄHKÖALOJEN AMMATTILIITON JÄSENLEHTI  |  TAMMIKUU 1  |  2019

KÄRÄJÄOIKEUS: VOITTO SÄHKÖLIITOLLE 
JA OLKILUODON ALIPALKATUILLE

SUUKOPUA SAARROISTA,
LIITTO OIKOO KÄSITYKSIÄ

214

TEEMANA TERVEYS: LIIKUNTAA JA 
LÖHÖILYÄ SOPIVASSA SUHTEESSA

6

AAPELI TOI 
LISÄTÖITÄ SADOILLE 
VERKOSTOASENTAJILLE 10

ELÄKELÄISJÄSENEN VASAMA-TILAUS

• Kirjoita tekstiviestiin kirjain A ja jäsennumerosi. 
Muista välilyönti kirjaimen ja numeron välissä. 
Esimerkkiviesti: A 12345

• Lähetä tekstiviesti numeroon 050 69 360. Saat 
kuittauksen kiitosviestinä puhelimeesi.

• Mikäli jokin meni viestin lähetyksessä vikaan, 
saat virheviestin, joka kehottaa sinua lähettä-
mään viestin uudelleen annettujen ohjeiden 
mukaisesti. Tarkista silloin, että kirjain ja jäsen-
numerosi ovat oikein, tee korjaukset ja lähetä 
viesti uudelleen.

• Viestin lähettäminen maksaa normaalin teksti-
viestin hinnan liittymäsopimuksesi mukaisesti.

SOPIMUSALAJÄSENEN 
KALENTERITILAUS

• Kirjoita tekstiviestiin kirjain B ja jäsennumerosi. 
Muista välilyönti kirjaimen ja numeron välissä. 
Esimerkkiviesti: B 12345

• Lähetä tekstiviesti numeroon 050 69 360. Saat 
kuittauksen kiitosviestinä puhelimeesi.

• Mikäli jokin meni viestin lähetyksessä vikaan, 
saat virheviestin, joka kehottaa sinua lähettä-
mään viestin uudelleen annettujen ohjeiden 
mukaisesti. Tarkista silloin, että kirjain ja jäsen-
numerosi ovat oikein, tee korjaukset ja lähetä 
viesti uudelleen.

• Viestin lähettäminen maksaa normaalin teksti-
viestin hinnan liittymäsopimuksesi mukaisesti.

TILAA KALENTERI JA 

ELÄKELÄISJÄSENTEN 

VASAMA TEKSTARILLA!

SÄHKÖLIITON SOPIMUSALAJÄSENTEN KALENTERI JA ELÄKELÄISJÄSENTEN VASAMA OVAT 
TILATTAVISSA 2.9. ALKAEN. TILAAMINEN HOITUU TEKSTARILLA. TILAUSMAHDOLLISUUS 
SÄHKÖISEN PALVELUN KAUTTA AUKEAA SYKSYMMÄLLÄ.
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KÄRÄJÄOIKEUS: VOITTO SÄHKÖLIITOLLE 
JA OLKILUODON ALIPALKATUILLE

SUUKOPUA SAARROISTA,
LIITTO OIKOO KÄSITYKSIÄ

21

4

TEEMANA TERVEYS: LIIKUNTAA JA 
LÖHÖILYÄ SOPIVASSA SUHTEESSA

6

AAPELI TOI 
LISÄTÖITÄ SADOILLE 
VERKOSTOASENTAJILLE 10

JÄSENKALENTERI 2019

• Jäsenkalenteri on tarkoitettu vain 
sopimusalajäsenille, eivätkä oppilas-          
ja eläkeläisjäsenet voi tilata sitä.

• Eläkeläisjäsenet saavat Vasama-lehden 
maksutta, mutta heidän tulee tehdä  
tilaus kerran edustajistokaudessa. 

• Eläkeläisjäsenet saavat lehden mak-
sutta, mutta heidän tulee tehdä tilaus 
erikseen.

• Sopimusalajäsenet saavat lehden       
automaattisesti.

HUOM! x 2

KANAVA ON AUKI!
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Tilaa kalenteri / Vasama 

Hovioikeus tuomitsi 
työntekijöiden eduksi

NEF koolla Helsingissä

Liikenne sähköistyy vauhdilla 

Taitajakisa ei ole tuomaripeliä

Työelämän murrokset 

Kuukauden kuva & Kärkimies 

Työsuojelu toimii Advenilla

Espoolaissähkärin esikoislevy 

Työttömyyskassa

Jäsenpalvelut 

Kurssit 

Osastot toimivat

Elledningen 

Työmarkkinasyksyn kuumin pu-

heenaihe on ollut Postin aiko-

mus leikata työntekijöiden palkko-

ja siirtämällä heidät halvemman, 

Teollisuusliiton ja Medialiiton ja-

kajia koskevan työehtosopimuksen 

piiriin. Työehtojen heikentämisen 

takia työntekijöiden palkat saat-

taisivat laskea pahimmillaan jopa 

30–50 prosenttia. Ikävää tässä asi-

assa on se, että kyseisten töiden 

tekemiseen löytyy useampia eri 

ammattiliittojen neuvottelemia työ-

ehtosopimuksia.

SAK ja sen jäsenliitot ovat tuo-

minneet yksiselitteisesti työnteki-

jöiden työehtojen halpuuttamisen. 

SAK:laisten liittojen yhteisesti so-

pima menettelytapa velvoittaa, et-

tei työnantajapuolen yksipuolises-

ti toteuttamia sopimusten sovel-

tamisrajamuutoksia hyväksytä, el-

lei asiasta ole saavutettu osapuol-

ten kesken yhteistä näkemystä tai 

sopimusta. Liitot eivät tue millään 

toimenpiteillä kyseisiä työnantaji-

en toimenpiteitä. Näin liigakauden 

alussa voi todeta, ettei SAK:laisen 

ammattiliittoperheen sisältä ai-

nakaan pidä antaa harhasyöttö-

jä työnantajan lapaan, vaan syytä 

on keskittyä oman peliin ja sen tar-

kentamiseen.´

OSASTOT JA TYÖHUONEKUNNAT 

MUUTOSTEN MOOTTOREINA

Sähköliitto valmistautuu omal-

ta osaltaan tulevaan työehtosopi-

muskierrokseen. Etukäteen voisi 

jo olettaa, että työajan pidennys ja 

sen poistaminen työehtosopimuk-

sista nousee keskeiseksi monessa 

neuvottelupöydässä.

Työajan pidennykset tulivat työ-

ehtosopimuksiin ilman kustannus-

vaikutusta, joten lähtökohta on, 

että ne myös lähtevät pois ilman 

kustannusvaikutusta.

Sähköliiton neuvottelukierros 

aloitetaan teollisuuden sopimuk-

sistamme. Valtaosa niistä päättyy 

kuluvan vuoden aikana. Aloimme 

valmistautua neuvotteluihin jo en-

nen kesälomien alkua pyytämällä 

ammattiosastoilta ja työhuonekun-

nilta työehtosopimusmääräysten 

muutosesityksiä.

Sähköliiton pääsopimusalojen 

työehtosopimusten voimassaolo-

ajat päättyvät maaliskuun lopus-

sa 2020, ja neuvotteluihin valmis-

tautuminen on parhaillaan menos-

sa. Neuvotteluja silmällä pitäen 

ammattiosastoilta ja työhuonekun-

nilta on syksyn aikana pyydetty tai 

pyydetään muutosesityksiä työeh-

tosopimuksessa olevien määräyksi-

en parantamiseksi. Sopimusalojen 

johtokunnat linjaavat esityksensä 

ja evästävät neuvottelijoita muu-

tosesitysten pohjalta tuleviin neu-

votteluihin.

SOPIMUSALA 013 TARVITSEE 

KESTÄVÄN RATKAISUN

Sopimuksistamme ensimmäise-

nä on päättymässä Teknologiateol-

lisuuden sähköalan työntekijöiden 

sovintokokonaisuus: lokakuun vii-

meisenä päivänä kuluvaa vuotta.

Sähköliiton ”punaisen kirjan” ai-

kakausi päättyi marraskuun alussa 

2017, kun työnantajaliitto Tekno-

logiateollisuus ry ja työntekijäliitto 

Teollisuusliitto ry sisällyttivät säh-

köasentajien työehdot keskinäiseen 

työehtosopimukseensa, ns. ”vih-

reään kirjaan”. Jouduimme pakon 

sanelemana marraskuun alussa 

2017 hyväksymään silloisen val-

takunnansovittelijan sovintoesityk-

sen, jota täydennettiin vielä Säh-

köliiton, Teknologiateollisuuden ja 

Teollisuusliiton keskinäisellä sopi-

muksella. Teollisuudessa sopimus-

alalla 013 työskentelevät sähkö-

asentajat menettivät oman työeh-

tosopimuksensa ja luottamusmies-

järjestelmän.

Nykyisellään teollisuudessa työs-

kentelevien jäseniemme etuja työ-

paikoilla valvovat sovintokokonai-

suuden pohjalta yhteyshenkilöik-

si muuttuneet Sähköliiton entiset 

pääluottamusmiehet yhdessä Teol-

lisuusliiton pääluottamusmiesten 

kanssa. Vallitsevaa tilannetta ei ole 

koettu mielekkääksi, ja siksi tule-

vaisuudelta odotetaan enemmän.

Keskusteluja alan tulevaisuudes-

ta on käyty nyt reilun puolen vuo-

den ajan eri tasoisissa tapaamisis-

sa, ratkaisua kuitenkaan saavut-

tamatta. Sähköliiton ehdottomana 

tavoitteena on löytää kaikkia osa-

puolia tyydyttävä ja ennen kaikkea 

kestävä ratkaisu, jolla voimme tur-

vata jäsentemme edunvalvonnan 

Teknologiateollisuuden työehtoso-

pimusta noudattavilla työpaikoilla 

1.11.2019 alkaen.
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Työmarkkinasyksyn 
kuuma puheenaihe

Sympaattinen sähköasentaja Essi Lundahl on antanut kasvonsa pian avautuvan Sähköliiton Työtorin symboliksi. Essi ja moni 

muu sähköalan ammattilainen saa vastaisuudessa helpoimmin tiedot Suomessa avoinna olevista sähköalan työpaikoista oman 

liiton palvelun kautta. Lisää seuraavalla sivulla.
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Kun Nokianvirran Energia Oy ryh-

tyi palvelusopimuksen päätty-

misen jälkeen huolehtimaan itse 

Nokian voimalaitoksen käytöstä ja 

kunnossapidosta, kyseessä oli liik-

keenluovutus yhtiön ja palvelun-

tuottajan välillä. Turun hovioike-

us päätyi tuomiossaan samaan rat-

kaisuun kuin Pirkanmaan käräjä-

oikeus. 

Hovioikeus käräjäoikeuden kannalla

Irtisanotuille puolen 
miljoonan korvaukset

Yhtiö valitti käräjäoikeuden kah-

den vuoden takaisesta ratkaisusta 

hovioikeuteen, joka antoi tuomionsa 

nyt elokuun lopulla.

Koska kyse oli liikkeenluovutuk-

sesta, Nokianvirran Energian oli-

si tullut ottaa kaikki työntekijät van-

hoina työntekijöinä palvelukseen-

sa entisin työehdoin. Yhtiö palkkasi 

yli puolet vanhasta henkilökunnas-

ta, mutta kieltäytyi ottamasta kuut-

ta sähköliittolaista palvelukseen-

sa, vaikka nämä olivat työskennel-

leet voimalaitoksella pitkään ja siir-

tyneet aina vanhoina työntekijöi-

nä uuden työnantajan palvelukseen 

omistussuhteiden muuttuessa. Näin 

tekemällä yhtiö päätti kuuden työn-

tekijän työsuhteet perusteettomasti.

Hovioikeuden tuomio merkitsee 

sitä, että Nokianvirran Energian tu-

lee maksaa irtisanotuille työnteki-

jöille korvauksia puolen miljoonan 

euron verran kertyneine korkoineen 

ja oikeudenkäyntikuluineen.

Sähköliiton puheenjohtaja Sauli 

Väntti pitää oikeudenkäyntiproses-

sia konkreettisena osoituksena siitä, 

kuinka tärkeää työntekijälle on olla 

ammattiliiton jäsen.

– Esimerkiksi yrityksen muuttu-

vissa omistussuhteissa työntekijä 

voi tuntea jäävänsä yksin eikä pysy 

perillä oikeuksistaan, hän sanoo.

Hovioikeuden tuomio ei ole vielä 

lainvoimainen, sillä siihen on mah-

dollisuus hakea valituslupaa kor-

keimmalta oikeudelta. 

Sähköliiton ja Duunitorin 
yhteistyöstä syntynyt, 
Sähköliiton jäsenille räätälöity 
työnhakusivusto avautuu 
lokakuun alussa.

Näpyttele tietokoneesi tai kän-

nykkäsi näytölle osoite tyo-

tori.sahkoliitto.fi ja saat ruudulle-

si kaikki sähköalan avoimet työpai-

kat Suomessa. Sähköliitolle räätä-

löity ja kaikille avoin helppokäyt-

töinen työnhakupalvelu avautuu lo-

kakuun alussa. Palvelun toteuttaa 

Duunitori.

Satoja työpaikkoja sähköalan ammattilaisille
Avoimet työpaikat –näkymä lis-

taa työnhakijalle kaikki palvelus-

sa avoinna olevat sähköalojen työ-

paikat. Hakija voi rajata hakuaan eri 

suodatusvalintojen kautta, esimer-

kiksi paikkakunnan tai ammattini-

mikkeen perusteella.

Työtorin palvelu valikoi Duunito-

rin työpaikkatarjonnasta sähköalan 

avoimet työpaikat. Voit myös tilata 

itsellesi hakuvahdin, joka lähettää 

haluamasi työpaikat tarjolle sähkö-

postiisi. 

Työtori on kaikille avoin, mak-

suton ja helppokäyttöinen palvelu, 

jota voivat käyttää myös työssä ole-

vat. Työtorin kautta tieto avoimista 

sähköalan paikoista välittyy nopeas-

ti ja tehokkaasti. 

Työtori yhdistää sähköalan työn-

tekijät ja työnantajat entistä vaivat-

tomammin. Ilmoittaminen Työtoril-

la on myös työnantajalle maksuton-

ta. Sähköalan ammattilaisia etsivä 

työn tarjoaja voi saavuttaa tositeki-

jät kattavammin vain Sähköliiton jä-

senlehden Vasaman kautta 10 ker-

taa vuodessa. 

Seuraavassa Vasamassa ja liiton 

kotisivuilla julkaistaan tarkemmat 

tiedot uudesta jäsenpalvelusta. 

Jo kaksi vuotta sitten Sähköliiton lakimies Mira Snellman ja irtisanotut luottamushenkilöt Kimmo Salonen ja Juha Hurme tuulettivat käräjäoikeudesta saatua voittoisaa päätöstä. Nyt hovioikeuskin linjasi samoin.
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SAK:n luottamushenkilöpaneelin mukaan kilpailukykysopimuksen työ-

ajan pidennys ei ole lisännyt työllisyyttä työpaikoilla. 84 prosenttia 

kyselyyn vastanneista luottamushenkilöistä kertoo, että työajan pidennys 

ei ole vaikuttanut mitenkään työntekijöiden palkkaamiseen. 16 prosentin 

mukaan työajan pidennys on jopa vähentänyt uusien työntekijöiden palk-

kaamista.

Luottamushenkilöiden mukaan suurin osa eli peräti 98 prosenttia hei-

dän työpaikkansa työntekijöistä ei pidä työajan pidentämistä tarpeellise-

na Suomen kilpailukyvyn eikä oman työpaikkansa menestymisen kannal-

ta. 

Kiky-tunnit käyttöönottaneista työpaikoista 71 prosentilla työajan pi-

dennys on tehty palkatta. 

Yleisimmät työajan pidentämistavat ovat viikoittaisen työajan lisäämi-

nen puolella tunnilla ja päivittäisen työajan pidentäminen kuudella mi-

nuutilla.

Useilla työpaikoilla pidennys on toteutettu erilaisilla yhdistelmillä, jois-

sa on mukana pekkaspäivän/-päivien poistaminen, työaikapankin käyttä-

minen sekä yhden arkipyhän muuttaminen työpäiväksi tai palkattomak-

si vapaaksi. Kokonaisten päivien käyttämisessä työajan pidennykseen on 

suosituinta ollut pekkaspäivien ja muiden vapaapäivien poistaminen.

AVOVASTAUKSISSA KUULUU PETTYMYS

Osalle työntekijöistä kiky on merkinnyt palkan pienenemistä: työaikaa 

ei ole pidennetty, vaan palkkaa on leikattu 24 tunnin verran. 

Lähes kaikissa avovastauksissa korostui vahvasti pettymys yksipuolisis-

ta talkoista, jo muutenkin pienen palkan vähentymisestä ja työkuorman 

lisääntymisestä.

SAK:n luottamushenkilöpaneelin kyselyyn vastasi 894 luottamushen-

kilöä, ja se toteutettiin elo-syyskuun vaihteessa.

Lue tarkemmin www.sak.fi > Aineistot > Tutkimukset

Mistä olet aina halunnut keskustella liittopomon kanssa? Nyt siihen on 

mahdollisuus Tulevaisuus tänään -tapahtumassa lauantaina 5. loka-

kuuta Helsingissä. 

Liittopomoa lainataksesi klikkaa itsesi tapahtuman nettisivujen Lainaa 

liittopomoa -osioon ja valitse kuvaa klikkaamalla kahdeksasta ay-johtajas-

ta se, jolle sinulla on asiaa. Näin saat varattua itsellesi viiden minuutin kes-

kusteluajan aikavälille 11.30–12.15 juuri toivomasi henkilön kanssa. Saat 

vahvistuksen puhelimeesi heti ajanvarauksen jälkeen. Lisäksi saat vielä eril-

lisen vahvistuspyynnön tapahtuma-aamuna.

Juttutuokioihin ovat varattavissa Sähköliiton puheenjohtajan Sauli Vän-

tin lisäksi SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta, SAK:n hallituksen varapu-

heenjohtaja Matti Huutola, Teollisuusliiton 1. varapuheenjohtaja Turja Lehto-

nen, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine, PAUn puheenjohtaja Heidi Nie-

minen, PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen ja PAMin edunvalvonta-

johtaja Jaana Ylitalo.

Puheenaiheet saat valita vapaasti, mutta yksittäisiin työsuhdeongelmiin 

ei näissä keskusteluissa ehditä perehtyä.

Jos joudut peruuttamaan ajan, lähetä viesti osoitteeseen webmaster@

sak.fi.

Tulevaisuus tänään -keskustelutapahtuma pidetään Helsinki Congress 

Paasitornissa. 

www.tulevaisuustanaan.fi > Lainaa liittopomoa

SAK kysyi luottamushenkilöiltä:

TYÖPAIKOILLA 
KIKY-TUNTIEN 
HYÖTYJÄ EI NÄY

Tulevaisuus tänään:

VARAA VIISIMINUUTTINEN 
SAULILTA, ANNIKALTA, 
HEIDILTÄ, JARKOLTA...

Pohjoismaisten sähköliittojen 
puheenjohtajat kokoontuivat 
elokuun lopussa Helsingissä. 
Kokouksen maaraporttien 
perusteella koko 
Skandinaviassa vallitsee nyt 
suotuisa virtaus ja sähköaloilla 
hyvä työllisyystilanne.

 TEKSTI  JA KUVA:  RIITTA KALLIO

Kokouksen isäntänä toimi-

nut Sauli Väntti käsitteli 

ajankohtaiskatsauksessaan Suomen 

työllisyystilanteen ohella kevään 

eduskuntavaaleja ja syksyn  

alkavia työehtosopimusneuvotte-

luita.

Lähinaapurimme Ruotsin osal-

ta kokous jäi yllättäen kokonaan vä-

liin, sillä puheenjohtaja Jonas Wal-

lin erosi tehtävästään vain pari päi-

vää ennen kokouksen alkua. Hän 

selvitti sähköpostitse, että ei voinut 

jatkaa tehtävässään ideologisten 

erimielisyyksien vuoksi.

Toistaiseksi virkaa tekevänä pu-

heenjohtajana toimii varapuheen-

johtaja Per-Håkan Waern. Ylimääräi-

nen edustajistokokous on kutsuttu 

koolle 15. lokakuuta, jolloin liitolle 

valitaan uusi puheenjohtaja.

Pohjolan sähköaloilla 
hyvä työllisyys

HYVÄHENKINEN KOKOUS

Hieman vajaalla miehistöllä toteu-

tettu kokous käytiin hyvässä hen-

gessä merellisissä maisemissa Cla-

rion-hotellin suojissa. Tanskan Jør-

gen Juul Rasmussenilla, Norjan Jan 

Olav Andersenilla ja Islannin Kristjan 

Snaebjarnasonilla oli enimmäkseen 

positiivista kerrottavaa maidensa 

sähköaloilta. 

Työllisyystilanne Norjassa on 

hyvä, vaikka suuri ulkomaisten 

työntekijöiden määrä on tuonut 

lieveilmiönä ”sosiaalisen dumppa-

uksen”. Haasteena on työntekijöi-

den hyväksikäyttö ja alipalkkaus. 

Tanskassa työttömyys on prosentin 

luokkaa, Islannissa 0,3 prosenttia.

Pohjoismaisten sähköliittojen fe-

deraation (NEF) puheenjohtajako-

kous paneutui myös sähköalan opis-

kelijoiden ja työharjoittelijoiden ti-

lanteisiin eri maissa. Kaikki alan lii-

tot ovat onnistuneet hankkimaan 

runsaasti opiskelijajäseniä ja myös 

ammattiin kouluttautuvien ongel-

mat tuntuvat olevan samansuuntai-

sia koko Pohjolassa.

KOULUTUS- JA 

YHTEISTYÖHANKKEITA

– Olemme havainneet, että ammat-

titaidottomien määrä sähköalal-

la on lisääntymään päin. Kaape-

linvetoon on nyt koulutettu henki-

löitä 12 viikon kurssilla. Pidämme 

kiinni siitä, että se on sähkötyötä 

ja kuuluu meidän työehtosopimuk-

semme piiriin. Heidän kuuluu saa-

da tessin mukaista palkkaa ja kuu-

lua DEF:iin, Tanskan Rasmussen 

painotti.

Hän kertoi myös liittonsa työt-

tömyyskassan fuusiohankkeesta ja 

koko maan kattavasta terveys-jäsen-

tutkimuksesta, jossa yhdessä lääkä-

rien kanssa selvitetään sähköisku-

jen vaikutuksia.

Islannin Snaebjarnason esitte-

li maansa liittojen työajan lyhen-

nyssopimuksia, jolla työntekijöiden 

työviikkoa lyhennettiin noin neljäl-

lä tunnilla. Vastavuoroisesti työnte-

kijät luopuvat yhdestä kahvitauos-

ta päivässä. 

– Olemme myös mukana useiden 

ammattiliittojen yhteisessä palvelu-

toimistohankkeessa, jossa paranne-

taan jäsenpalveluita ja yksittäisten 

liittojen asema vahvistuu. Toimin-

ta on lähtenyt hyvin käyntiin ja rat-

kaisu on onnistunut, Snaebjarnason 

myhäili. 

Pohjoismaisten sähköliittojen kokous sujui huumorilla höystettynä. Edessä ”småpojkarna”, NEF:in puheenjohtajakokousta isännöivä Sauli Väntti ja 

Islannin Kristjan Snaebjarnason, takana konkarit, Norjan Jan Olav Andersen ja Tanskan Jørgen Juul Rasmussen.
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Sähkö ja siihen perustuvat ratkai-
sut ovat tulevaisuuden liikenteessä 
ratkaisevassa roolissa. Sitä isompi 

rooli, mitä pidemmällä akkuteknologi-
an kehittäminen liikennemuodossa on 
tai mitä lyhyemmistä matkoista puhu-
taan.

– Sähkö on keskeinen käyttövoima 
erityisesti tieliikenteessä, myös lyhyi-
den matkojen raskaassa liikenteessä, 
kuten kaupunkien bussi- ja jakelulii-
kenteessä. Pitkän matkan rekkaliiken-
teessä sähkö ei vielä voi korvata polt-
toainetta, koska akkuteknologia ei ole 
riittävän pitkällä. Tarvitaan siis uusiu-
tuvaa dieseliä, biokaasua ja mahdolli-
sia muita uusiutuviin raaka-aineisiin 
pohjautuvia ratkaisuja, sanoo liikenne-
neuvos Saara Jääskeläinen liikenne- ja 
viestintäministeriöstä.

Maalla siis kyllä. Entä merellä ja il-
massa? Vähän sama juttu kuin raskaas-
sa tieliikenteessä: lyhyempiä matkoja 
taittavissa keveämmissä kulkuvälineis-
sä sähköön perustuvat ratkaisut yleisty-
vät.

– Isommissa aluksissa sähköä voitai-
siin kauempana tulevaisuudessa hyö-

dyntää mahdollisesti vedyn ja poltto-
kennoteknologian kautta. Lautta-, los-
si- ja huviveneliikenteessä sähköiset 
ratkaisut tekevät tuloaan. Lentoliiken-
teessä meillä on jo kokeiltu ensimmäis-
tä sähkölentokonetta, ja sähkö voisi tu-
levaisuudessa korvata lähinnä lyhy-
en matkan potkurikoneiden käyttämän 
polttoaineen.

Lentoliikenteen sähköistämistä ei 
toistaiseksi ole ministeriössä pohdittu, 
vaan hallitusohjelmaan on sisällytetty 
kirjaus, että Suomi tavoittelee biopolt-
toaineille 30 prosentin osuutta lentolii-
kenteessä.

TAVOITTEENA HIILETÖN 
LIIKENNE 2045
Miksi sitten sähkö? Sen avulla on mah-
dollista vähentää liikenteen päästöjä 
ja päästä niistä tulevaisuudessa eroon. 
Esimerkiksi henkilöautokannan muut-
tuminen pidemmällä aikavälillä säh-
köiseksi on siksi välttämätöntä.

– Liikenteen ilmastopolitiikan työ-
ryhmä arvioi, että sähköautoja tulisi 
vuonna 2030 olla Suomessa vähintään 
670 000 eli noin neljännes koko hen-

kilöautokannasta. Tuosta viidentoista 
vuoden kuluttua kannan tulisi 90-pro-
senttisesti olla sähköautoja.

Suomi tavoittelee hiiletöntä liiken-
nettä vuoteen 2045 mennessä. Saara 
Jääskeläisen mukaan lähin tavoite eli 
16 prosentin päästövähennys ensi vuo-
teen mennessä todennäköisesti saavu-
tetaan. Vähennys lasketaan vuoteen 
2005 verrattuna.

– Vuoden 2030 tavoite eli 50 prosen-
tin päästövähennys sen sijaan näyttää 
vielä tällä erää epävarmalta. Uusia toi-
menpiteitä todennäköisesti tarvitaan.

Millaiseksi liikenneneuvos ennustaa 
suomalaisten liikkumisen muuttuvan 
kymmenessä vuodessa?

– Suomi kaupungistuu, ja liikentees-
sä palveluiden merkitys kasvaa. Lähes-
kään kaikkien ei ainakaan kaupunki-
seuduilla tarvitse omistaa autoa, vaan 
ihmiset liikkuvat kävellen, pyöräillen 
tai joukkoliikennettä ja muita liiken-
teen palveluja hyödyntäen. 

HINNAT LASKEVAT, 
MALLIT MONIPUOLISTUVAT
Sähköauton hankintatuelle ei näillä nä-

kymin ole luvassa jatkoa. Täyssähkö-
auton ostaja tai pitkäaikaisvuokraaja 
voi saada 2 000 euron valtion tuen vielä 
vuoteen 2021 saakka. Tuki otettiin käyt-
töön viime vuoden alusta.

– Sähköauton hinta alkaa jo nyt olla 
kilpailukykyinen polttomoottoriauton 
hinnan kanssa, jos katsotaan koko elin-
kaaren ajan kustannuksia eikä pelkkää 
hankintahintaa. Sähköautojen hankin-
tahintojen on myös ennustettu laske-
van tavanomaisten autojen tasolle noin 
vuonna 2025. 

Tuki ei ole vauhdittanut täyssähkö-
autojen kauppaa kovin tehokkaasti.

– Niitä on ostettu noin 25–35 kuukau-
dessa. Tuen houkuttelevuus voi kui-
tenkin parantua sitä mukaa, kun auto-
jen hinnat tulevat alaspäin ja malleja ja 
merkkejä tulee markkinoille lisää. Kah-
den seuraavan vuoden aikana mark-
kinoille on odotettavissa yli 200 uutta 
sähköautomallia ja -merkkiä. 

VALLITSEEKO TULEVAISUUDEN 
MAAILMASSA HILJAISUUS, KUN 
SÄHKÖN KÄYTTÖ YLEISTYY 
LIIKENTEESSÄ? HUOMISEN JA 
YLIHUOMISENKIN LIIKENNETTÄ 
PÄÄSIVÄT VISIOIMAAN NYKYPÄIVÄN 
LIIKENTEESSÄ VAIKUTTAVAT 
PIONEERIT JA ALAN MINISTERIÖ.

Miten liikumme huomenna?
KÄYTTÖVOIMAA MAALLA, MERELLÄ JA ILMASSA

 TEKSTI :  MINNA JÄRVENPÄÄ

 KUVAT:  ZUNUM AERO

SÄHKÖAUTOJEN YLEISTYMISTÄ EDELTÄ
VÄT ”Y

LIMENOKAUDEN” R
ATKAISUT 

BIOETANOLI JA
 UUSIUTUVA DIESEL ANSAITSISIVAT VEROPORKKANAN, K

UN 

TÄHTÄIMESSÄ ON PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN. LUE PUHEEN- 

JOHTAJA SAULI VÄNTIN KOMMENTTI SIVULTA
 9.
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Täysin sähköinen lentoliikenne? 
Kuulostaa utopialta, mutta yhdys-
valtalainen start up -yritys Zunum 

Aero lausuu sen tavoitteekseen netti-
sivuillaan.

Zunum Aeron hallituksessa istuu 
edustajia lentokonevalmistaja Boein-
gilta ja halpalentoyhtiö JetBluelta, mi-
kä antaa sille uskottavuutta. Muillakin 
valmistajilla on yhteistyökumppanei-
naan nimekkäitä alan tekijöitä: esimer-
kiksi Siemens tekee yhteistyötä Airbu-
sin ja Rolls-Roycen kanssa.

Zunum Aero tekee yhteistyötä rans-
kalaisen helikopterimoottoreita val-
mistavan Safranin kanssa päämäärä-
nään tuoda markkinoille 12-paikkai-
nen hybridi-sähkölentokone 2020-lu-
vun alussa. Sillä pystyisi lentämään 
noin 1 100 kilometriä. Vuoteen 2030 
mennessä Zunum Aero uskoo toimitus-
johtajansa Ashish Kumarin suulla saa-
vansa ilmaan koneen, joka lentää tuhat 
mailia eli 1 600 kilometriä.

Koska Yhdysvallat on pitkien etäi-
syyksien maa, Kumar puhuu alueelli-

sesta liikenteestä tarkoittaessaan yli tu-
hannen kilometrin matkoja.

– Sähkölentokone tarjoaa tulevaisuu-
dessa varteenotettavan vaihtoehdon 
nopeille junille ja moottoritieliikenteel-
le, hän kirjoittaa.

SUOMESSA HANKKEITA, NORJASSA 
KONKREETTINEN TAVOITE
Suomen ensimmäinen sähkölento-
kone teki ensilentonsa yli vuosi sit-
ten. Kyseessä oli slovenialaisvalmistei-
nen kaksipaikkainen Pipistrel Alpha 

Electro, jonka testaamisessa Finavia ja 
Helsingin sähkölentokoneyhdistys ry 
tekevät yhteistyötä.

Syyskuun alussa puolestaan uutisoi-
tiin, että Merenkurkun liikenteeseen 
suunnitellaan sähkökäyttöisiä lentoko-
neita, ja esiselvitykselle haetaan rahoi-
tusta.

Pohjoismaista Norja on asettanut 
konkreettisia tavoitteita: siellä sisäi-
sen lentoliikenteen tulisi olla sähköistä 
vuoteen 2040 mennessä. 

Ei aikaakaan, kun täyssähköauton 
toimintamatka kasvaa yksiin polt-
tomoottoriauton tankillisella taitet-

tavan matkan kanssa. Näin uskoo au-
tomaahantuoja K-Auton Volkswagen-
henkilöautoista vastaava johtaja Mik-
ko Mykrä. 

– Toimintamatka kasvaa 500–1 000 
kilometriin, kun akkuteknologia kehit-
tyy. Kehitys edellyttää myös akkutuo-
tannon kasvua Euroopassa ja sitä, että 
raaka-aineita riittää. Suurimmalle osal-
le autoilijoista jo 200–300 kilometriä on 
kuitenkin riittävä toimintamatka, kos-
ka sähköautoja ei ladata samaan tapaan 
kuin polttomoottoriautoja tankataan: 
useimmin auto ladataan kotona ja työ-

paikoilla ja lisänä käytetään julkista pi-
kalatausverkostoa. 

Liikkuminen muuttuu ja sähköautot 
yleistyvät Mykrän mukaan kymmenes-
sä vuodessa varsinkin kaupungeissa.

– Yhteiskäyttöautot ja erilaiset auto-
jen vuokrauspalvelut eivät korvaa ko-
konaan omia autoja mutta tarjoavat 
vaihtoehdon. Joiltain osin ne voivat 
korvata myös kaupunkien julkista lii-
kennettä ja takseja.

Tämän päivän sähköautoilijat ovat 
Mikko Mykrän mukaan edelläkävijöi-
tä ja ns. early adopters -tyyppisiä kuljet-
tajia, joita yhdistää kiinnostus tekniik-
kaan. Ladattavia hybridiautoja ajavat 
varsinkin leasing-autoilijat, koska yri-

tysten autoetupolitiikka suosii lasken-
nallisesti pieniä päästöjä. Hinta painaa 
yhä valinnassa, sillä täyssähköauto tai 
ladattava hybridi ei saa maksaa oleelli-
sesti enemmän kuin polttomoottoriau-
to.
YLEISTYMISEN TÄRKEIMMÄT 
ESTEET POISTUMASSA
Missä aikataulussa sähköautoista voisi 
tulla valtavirtaa?

– Polttomoottoriautoja myydään ja 
käytetään yli 20 vuoden päästäkin, vaik- 
ka sähköautojen ja hybridien myyn-
ti kasvaa merkittävästi. Seuraava iso 
muutos on täyssähköautojen kysynnän 
kasvu vuosina 2020–2025, kun tarjol-
le tulee täyssähköautoja miljoonille, ei 

vain miljonääreille. Esimerkiksi edus-
tamamme Volkswagen lanseeraa ID.-
malliston, joka on alusta asti sähköau-
toiksi suunniteltu. Se raivaa tärkeim-
mät esteet sähköautoilun yleistymisen 
tieltä: toimintamatka on yli 500 kilo-
metriä, ja hinta vastaa saman kokoluo-
kan dieselautoa.

Entä raskas liikenne?
– Sähköinen raskas liikenne ei ole 

utopiaa, mutta paketti- ja kuorma-autot 
muuttuvat sähkökäyttöisiksi tämänhet-
kisen arvion mukaan hitaammin kuin 
henkilöautokanta, ennustaa Volkswa-
gen Hyötyautojen johtaja Juha-Pekka 
Sihvonen. 

Markkinointipäällikkö Mathias 
Soinin tulevaisuuden visio on au-
toton kaupunkiympäristö. Hän 

edustaa ruotsalaista Voi-mikromobii-
liyritystä, joka valmistaa sähköpotku-
lautoja ja -pyöriä ja jonka potkulautoja 
on vuokrattavissa Suomen suurimmis-
sa kaupungeissa.

– Uskon, että kymmenen vuoden ku-
luttua ihmiset jättävät auton hankki-
matta ja käyttävät liikkumiseen mie-
luummin julkista liikennettä ja Voin 
kaltaisia jakamistalouden palveluita. 
Kun käytännöllisiä vaihtoehtoja autoil-
le löytyy riittävästi, niille ei ole tarvetta 
ja kaupunki säilyy meluttomana, autot-
tomana ja päästöttömänä.

Mobiilisovelluksen kautta vuokratta-

va sähköpotkulauta soveltuu lyhyiden 
muutaman kilometrin matkojen taitta-
miseen. Pidemmälle ei kannata pyrkiä-
kään, sillä mikäli kulkuvälineen vie toi-
mintasäteen ulkopuolelle, siitä seuraa 
lisämaksu.

– Ihmiset liikkuvat skuuteillamme 
töihin, harrastuksiin, tapaamisiin, lou-
naalle ja julkisen liikenteen pysäkille. 
Viimeksi mainittu liityntäliikenne tu-
kee muuta ympäristöystävällistä liikku-
mista. Erityisesti yrityksemme perusta-
miskaupungissa Tukholmassa näkee, 
että sähköpotkulautaa käyttävät kaiken 
ikäiset yli 18-vuotiaat lyhyisiin matkoi-
hin. 

Liikkumiseen liittyvää dataa saadaan 
sovelluksen avulla. Käyttäjä lataa pu-

helimeensa sovelluksen paikallistaak-
seen lähimmän vapaana olevan laitteen 
ja varatakseen sen käyttöönsä. Ajelun 
päätteeksi matkalainen vapauttaa lau-
dan käytöstä sovelluksella. Ja tietysti 
maksaa matkan.

– Lautailemalla on vältytty myöhäs-
tymästä, koska ruuhka-aikaan sillä pää-
see nopeammin määränpäähän kuin 
polttomoottoriajoneuvolla eikä park-
kipaikkaakaan tarvitse etsiä. Lyhyillä 
matkoilla lauta on usein bussia halvem-
pi, taksista puhumattakaan.

TUOTEKEHITYSTÄ YMPÄRISTÖ-
YSTÄVÄLLISYYDEN EHDOIN
Voin sähköpotkulaudoissa on litiumio-
niakut, jotka ladataan kuljettamalla 

laudat latauspisteeseen. Tuotekehitys 
vie entistä ympäristöystävällisempään 
suuntaan, sillä uusimpien mallien akut 
voidaan vaihtaa siellä, missä laite on.

– Yhden akun lataukseen kuluu noin 
puoli kilowattia sähköä, mikä vastaa 
noin 15 minuutin hiustenkuivaajan 
käyttöä, Soini havainnollistaa.

Ympäristöystävällisyyttä haetaan 
myös materiaalivalinnoilla.

– Uusi mallimme on rakennettu kor-
vattavista osista. Runko rakennetaan 
yhdestä palasta, mikä tekee siitä helpon 
huoltaa, korjata ja parannella. Uudella 
mallilla pystyy ajamaan jo lähes 50 ki-
lometriä yhdellä latauksella. 

”SUOMI KAUPUNGISTUU, JA LIIKENTEESSÄ PALVELUIDEN MERKITYS KASVAA. LÄHESKÄÄN KAIKKIEN 
EI AINAKAAN KAUPUNKISEUDUILLA TARVITSE OMISTAA AUTOA, VAAN IHMISET LIIKKUVAT KÄVELLEN, 
PYÖRÄILLEN TAI JOUKKOLIIKENNETTÄ JA MUITA LIIKENTEEN PALVELUJA HYÖDYNTÄEN.”

12-PAIKKAISELLA YLI TUHAT KILOMETRIÄ

SÄHKÖAUTOJA MILJOONILLE, EI VAIN MILJONÄÄREILLE

KAUPUNGIT (JA KAUPUNKILAISET) HYVÄSTELEVÄT AUTOT



AMMATTITAIDON 
ASIALLA

8  VA S A M A  7  /  2 0 1 9

Ammattitaitoinen työntekijä? 
Osaa työnsä ja pystyy ennakoi-
maan mahdolliset ongelmat ja 

ratkaisemaan ne. Mutta joensuulaisella 
sähköasentajalla Matti Kinnusella on 
tähdellinen lisäys:

– Ammattitaitoa on sekin, että ym-
märtää pyytää neuvoa ja välttää sillä 
väärät ratkaisut. Myös avoimuus ja re-
hellisyys ovat ammattilaisen merkkejä.

Kinnusella on rahkeita ottaa kantaa 
ammattitaitoon ja ammattilaisuuteen. 
Hän toimi Sähköliittoa edustavana tuo-
marina tämänvuotisissa Taitaja-kilpai-
luissa sähköasennuslajin finaalissa ja 
on itsekin kilpaillut näissä ammattitai-
toa mittaavissa SM-kilpailuissa. Lisäk-
si hän on aikoinaan edustanut suoma-
laista sähköammattilaisuutta nuorten 
ammattitaidon maailmanmestaruuskil-
pailuissa WorldSkills Competitionissa. 

Miten määrittelet ammattitaidon?
– Se syntyy monesta asiasta, kun so-

veltaa teoriaa ja käytäntöä työelämässä. 
Ammattitaito kasvaa sitä mukaa, kun 
haluaa oppia uusia asioita.

JOKA PÄIVÄ OPPI UUS
Matti Kinnunen peräänkuuluttaakin 
asennetta ammattitaidon kartuttami-
sessa. Sen tulee aloittaneilla opiskeli-
joilla olla kohdillaan. Ei työelämässä-
kään suoriudu, jos asenne reistailee. 

– Opiskelijan ei tarvitse olla täysi am-
mattilainen, kun asenne on oikea. Kan-
nattaa imeä kaikki irtoava tieto ja kysyä 
neuvoa, jos jokin askarruttaa. Tärkeintä 
on ymmärtää, miksi jokin homma teh-
dään niin kuin tehdään. Kannattaa kes-
kittyä tekemisessä huolellisuuteen ja 
siisteyteen; nopeus tulee kokemuksen 
kautta.

Ammattilaiseksi on pitkä matka. Kin-
nunen itsekään ei tohdi itseään sellai-
seksi kutsua, vaikka valmistumisesta 
on 15 vuotta.

– Joka päivä tulee eteen uusia asioi-
ta, joista voi ja pitää oppia. Päivittäin on 
mahdollisuus kehittyä, ja se on parasta 
sähköalan työssä.

TYÖELÄMÄN OLEELLINEN 
OSAAMINEN ARVIOINTIIN
Millaisia ammattilaisia ammattikou-
luista on Taitaja-tuomarointikokemuk-
sesi mukaan tulossa työmarkkinoille?

– Kaikista kilpailijoista kehkeytyy 
hyviä asentajia. Kilpailuun eivät vält-
tämättä valikoidu luokkansa parhaat 
vaan ne, joilla on halu kehittyä ja haas-
taa itsensä kilpailutilanteessa. Tilanne, 
jossa olet arvioivien silmien alla, ky-
syy paineensietokykyä, jota vaaditaan 
myös työelämässä.

Jos jotakin pitäisi Taitaja-kilpailuissa 
muuttaa, Kinnunen kehittäisi arvioin-
tia niin, että työelämän kannalta oleel-
liset taidot korostuisivat. Se hyödyttäisi 
tulevaa työelämää.

2000-luvun ammattitaidon 
SM- ja MM-kilpailija sekä 
2010-luvun Taitaja-tuomari 
pohtii ammattitaitoa ja 
ammattilaisuutta.

 TEKSTI :  MINNA JÄRVENPÄÄ

 KUVAT:  MATTI  KINNUSEN KOTIALBUMI 

    JA ARI  WIGELIUS

Kahdessa roolissa Taitaja-kilpailuissa: ensin kilpailijana Japanin Shizuokassa viime vuosikymmenen lopulla, sitten tuomarina Joensuussa tänä keväänä.
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SEURAAVAT 
AMMATTITAIDON SM-KILPAILUT ELI TAITAJA2020 KÄYDÄÄN JYVÄSKYLÄSSÄ 
11.–14.5.2020 

LUE LISÄÄ: 
WWW.TAITAJA2020.FI

”UUSIEN ASENTAJIEN 
VALMISTUMISEN 
JÄLKEINEN 
AMMATTITAITO 
RIIPPUU PALJON 
TYÖPAIKOISTA JA 
TYÖPAIKKAOHJAAJISTA 
NYT, KUN 
KOULUTUSVASTUUTA 
SYSÄTÄÄN 
TYÖPAIKOILLE.”

– Arviointikriteerit ovat kansainvä-
lisiä, mikä opettaa osallistujaa kisaa-
maan kansainvälisissä kilpailuissa. Me 
voisimme arvioinneissa antaa painoar-
voa esimerkiksi kilpailijan nopeudelle 
suoriutua tehtävistä.

AMISREFORMI 
TUO EPÄSUHTAA
Ammattitaidosta puhuttaessa ei mal-
ta olla sivuamatta myös ammatillisen 
koulutuksen uudistusta, joka rennom-
malla amisreforminkin nimellä tunne-
taan. Matti Kinnunen kiinnittää huomi-
on epäsuhtaan opiskelijoiden välillä.

– Uusien asentajien valmistumisen 
jälkeinen ammattitaito riippuu pal-
jon työpaikoista ja työpaikkaohjaajis-
ta nyt, kun koulutusvastuuta sysätään 
työpaikoille. Jokin työpaikka satsaa 
enemmän, ja joku ohjaaja pystyy siir-
tämään laajemmin omaa ammattitaito-
aan eteenpäin.

– Todennäköisesti käy niin, että asi-
aan perehtyneissä työssäoppimispai-
koissa ja innostuneen työpaikkaohjaa-
jan vastuulla olleet erottuvat tulevai-
suudessa massasta.

KUTOSKYTKENNÄT 
PÖYDÄLLE
Kinnunen on itsekin toiminut 
opiskelijoiden ohjaajana työpai-
kallaan Sähköinstossa. Amisrefor-
min vaikutukset eivät vielä ole nä-
kyneet, mutta joitain yleisiä huomi-
oita on pystynyt tekemään.

– Pääasiassa kohdalle on osunut to-
della hyviä kavereita. Välillä huomaa, 

että tietyt perusasiat ovat jääneet käy-
mättä läpi koulussa: asiat, jotka oma-
na opiskeluaikanani opetettiin ennen 
kuin lähdettiin työpaikoille harjoitte-
lemaan. 

– Joskus on pitänyt piirtää asioita pa-
perille ja näyttää kutoskytkennät pöy-
dällä, minkä jälkeen on mittarin kans-
sa seurattu sähkön kulkua kytkimien 
läpi.

KIITOS KOLLEGOILLE 
JA KONKAREILLE
Omaankin opiskeluaikaansa Matti 
Kinnunen olisi toivonut enemmän teo-
riaopetusta.

– Pitäisi ensin ymmärtää, miksi jo-
kin asia tehdään tietyllä tavalla, eikä 
vain ruveta tekemään. Meilläkin oli 
2000-luvun alussa jonkin verran asia-
kastöitä oppilasvoimin, ja niissä olisi 
tarvinnut enemmän ohjausta ja opas-
tusta. 

Ammattilainen saa työuransa aika-
na kiittää useaa työkaveria ja kokenut-
ta tekijää. Niin tekee myös Kinnunen.

– Kiitos opettajille, että perusasiat 
tuli otettua haltuun aika hyvin. Ensim-
mäisessä kunnon harjoittelupaikassa-
ni ohjaajani opetti paljon. Myöhem-
min hänestä tuli työkaverini.

– Työelämään päästyäni sain jon-
kin kerran kulkea vanhemman asenta-
jan mukana, ja häneltä herui runsaas-
ti neuvoja ja vinkkejä asennustapoi-
hin. Osaavaa ammatillista koulutusta 
sain myös ensimmäiseltä työnantajal-
tani, jonka palkkalistoilla myös nämä 
edellä mainitut henkilöt työskenteli-
vät. Kollegoilta oppii uutta, ja sitten 
vain pitää osata soveltaa oppimaansa 
omaan tekemiseen. 

Hallitusohjelman 2019 mukaan Suomi ta-

voittelee hiilineutraaliutta vuonna 2035 

ja hiilinegatiivisuutta nopeasti sen jälkeen. Ta-

voite saavutetaan nopeuttamalla päästövähen-

nystoimia ja vahvistamalla hiilinieluja. Tavoi-

te on luonnollisesti erittäin hyvä ja kunnian-

himoinen; täytyy vain varoa, ettei lapsi mene 

pesuveden mukana. Tavoitteen toteutumisella 

on lyhyellä aikavälillä melkoinen hintalappu, 

pidemmällä aikavälillä se on merkittävä kilpai-

luetu Suomelle.

Kotimaan liikenteen osuus on noin viiden-

nes Suomen kaikista kasvihuonekaasupääs-

töistä ja noin 40 prosenttia ei-päästökauppa-

sektorin päästöistä. Kansallisen energia- ja il-

mastostrategian mukaan kotimaan liikenteen 

kasvihuonekaasupäästöjä on vähennettävä 50 

prosenttia vuoteen 2030 mennessä, vuoteen 

2005 verrattuna.

Päästövähennystoimenpiteet kohdistetaan 

erityisesti tieliikenteeseen. Hiilidioksidipääs-

tön määrä on suorassa suhteessa käytetyn 

polttoaineen määrään ja laatuun. Siksi fossiili-

sen polttoaineen kulutuksen vähentäminen on 

keskeinen keino liikenteen hiilidioksidipäästö-

jen vähentämiseksi. Yksi keino on autokannan 

uusiutuminen, mutta myös biopolttoaineiden 

ILMASTOTALKOISSA
KIELI KESKELLÄ SUUTA

varaan lasketaan. Kansallisena tavoitteena on, 

että vuonna 2030 liikenteen biopolttoaineiden 

laskennallinen osuus kaikesta käytetystä polt-

toaineesta olisi 30 prosenttia.

Suomessa valmistetaan bensiiniin sekoitet-

tavaa bioetanolia ja vastaavasti dieselautoi-

hin suoraan polttoaineeksi sopivaa uusiutu-

vaa dieseliä. Bioetanoliin sekoitetaan fossiilis-

ta polttoainetta noin 15–20 prosenttia. Polt-

toaine toimii flexfuel-moottorilla varustetuissa 

autoissa ja niissä bensiiniautoissa, joihin on 

asennettu muutaman satasen maksava E85-

muutossarja. Muutossarjoja valmistetaan myös 

Suomessa, joten hankinta tukee myös suoma-

laista työtä. 

Hallitusohjelmassa näihin ”ylimenokauden” 

ratkaisuihin pidetään etäisyyttä. Toivottavas-

ti niihin paneudutaan ja sopivia veroporkka-

noita kehitetään ratkaisujen jalkauttamiseen. 

Näillä menetelmillä voidaan liikenteen päästö-

jä vähentää merkittävästi sillä välin, kun odo-

tellaan Suomen olosuhteissa toimivia ja taval-

lisen kansalaisen rahakukkarolle sopivia säh-

köautoja.

SAULI VÄNTTI 

Sähköliiton puheenjohtaja

Puheenjohtaja Sauli Väntti kertoo kokeilleensa kaupunkiautoilun korvaajaksi ennustettua ja toisaalta kiisteltyä sähköpot-

kulautaa muun muassa silloin, kun auto piti noutaa huollosta. – Jos lautaa käyttäisi säännöllisesti, kypärän tulisi olla va-

kiovaruste, hän sanoo. Ensimmäisillä kerroilla ajamisen turvallisuus oli päällimmäisenä huolena. – Kaupunkiolosuhteisiin 

laudan enimmäisnopeus on aivan liian suuri. 

KOMMENTTI: M
ITEN LIIK

UMME HUOMENNA?

SIVUT 6–7
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 TEKSTI :  TONY WALLENIUS

Pirstoutuvatko työurat, 
kasvaako epävarmuus, 
heikentyykö nuorten asema?
Näihin kysymyksiin työelämän 
tutkija Pasi Pyöriä pyrki 
vastaamaan tämänsyksyisellä 
Kiljavan Kuukauden kurssilla, 
jolle osallistui myös Sähköliiton 
aktiivi Tony Wallenius. 
Hänen tekemänsä artikkeli 
kurssijulkaisuun julkaistaan 
nyt myös Vasamassa hieman 
editoituina.

Tampereen yliopiston Työelämän tut-
kimuskeskuksessa työskentelevän Pasi 
Pyöriä vertaili luennossaan työelämää 
koskevia myyttejä todellisuuteen. 

– Monet julkisuuden tiedot vastaavat 
huonosti todellisuutta. Esimerkiksi pe-
rinteisten työsuhteiden kesto on todel-
lisuudessa pidentynyt.

Mikä Suomessa on muuttunut vii-
meisten parin vuosikymmenen aikana; 
katoaako perinteinen palkkatyö mui-
den työmuotojen rinnalta? 

– Suurin muutos työn tekemisessä 
koskee yrittäjyyden rakennetta. Itsensä 
työllistäminen on lisääntynyt. Itsensä 
työllistäjien osuus työllisistä oli 7 pron-
senttia vuonna 2018 eli 182000 henki-
löä, kun heitä vuonna 2000 oli 123000. 
Itsensä työllistäjien ansiotulot ovat 
yleensä pienemmät kuin palkansaajien 
ja ongelma on satunnaisen palkkatu-
lon ja työttömyysturvan yhdistäminen, 
Pyöriä luetteli.

Myös uudet työmuodot, kuten alusta-
talouden työt ja kevytyrittäjyys tekevät 
tuloaan. 

– Samoin viikonloppuisin työskente-
ly on lisääntynyt vuodesta 2010. Kaup-
pojen rajoittamaton aukioloaika on li-
sännyt näitä töitä, Pyöriä huomautti.

Hän selitti, että teknologian kehitty-
minen ei tarkoita palkkatyön loppua, 
sillä näinhän tapahtui koko viime vuo-
sisadan ajan. 

– Se tuo parhaimmillaan talouskas-
vua ja sitä kautta uusia työpaikko-
ja. Monesti uutta teknologiaa voidaan 
käyttää vain osassa työtehtävää. Työ ei 
lopu mutta työtehtävien sisältö muut-
tuu. Monesti tämä lisää myös työtur-

”Työn tekeminen on murroksessa. 
Vakituinen palkkatyö näyttää vähenevän 
ja antavan sijaa”               
          – HELSINGIN SANOMAT 30.4.2017

”Työ on yhä pirstaleisempaa. Pätkä- ja 
osa-aikatyön määrä lisääntyy.”

– AAMULEHTI 1.4.2016

”Suuri osa tulevaisuuden töistä 
tehdään epätavallisissa työsuhteissa. 
Nyt tarvitaan aktiivitaitoja, joilla 
oma työpanos tehdään tarpeelliseksi 
ja tarjotaan aktiivisesti. Kiinteitä 
työpaikkoja, joihin vain mennään 
säännöllisesti tekemään töitä palkan 
eteen, on yhä vähemmän.”   
                                             – YLE 4.8.2019

vallisuutta. Työtehtävien automaatio ei 
tarkoita ammatin katoamista.

NUORET TYÖNTEKIJÄT 
SUHDANTEIDEN ARMOILLA
– Nuorten työllisyys on paljon kiinni 
suhdanteista. Nuoren tulevan työuran 
ja ansiokehityksen kannalta voi joskus 
olla ratkaisevan tärkeää, millaisessa ta-
loustilanteessa hän päättää koulutuk-
sensa ja asettuu työelämään. Taantu-
man aikaan ammattiin valmistuminen 
ei välttämättä tarkoita pysyvästi huo-
noon työmarkkina-asemaan jäämis-
tä. Kokemuksen ja iän lisääntyessä työ-
markkina-asema vakautuu, Pasi Pyöriä 
selitti.  

– Nuoret ovat tänä päivänä korkeam-
min koulutettuja kuin aikaisemmat su-
kupolvet, mikä tarkoittaa, että koulu-
tusta vastaaviin töihin hakeudutaan ai-
kaisempaa myöhemmällä iällä. Kou-
lutustason nousu on kuitenkin pysäh-
tynyt viime vuosina. Nähtäväksi jää 
pysäyttääkö hallituksen hanke amma-
tillisen koulutuksen reformista tämän 
kierteen. 

Pyöriä kantaa huolta niistä 15-24-vuo-
tiaista, jotka ovat sekä ansiotyön että 
koulutuksen ulkopuolella. Kukaan ei 
tiedä, kuinka moni on putoamassa tai 
pudonnut kokonaan työmarkkinoilta.  

– 1990-luvun laman jälkeen 15-24- 
vuotiaiden nuorisotyöttömyys jäi pysy-
västi korkeammalle tasolle ja 2000-lu-

vulla nuorisotyöttömyysaste on vaih-
dellut 20 prosentin molemmin puo-
lin. 25-34-vuotiaiden nuorten aikuisten 
työllisyysaste oli vuonna 2018 77 pro-
senttia, eli melko hyvä.

– Nuoret ovat aina arvostaneet an-
siotyötä jonkin verran vähemmän kuin 
varttuneemmat. Tosin arvostus kasvaa 
ikääntyessä, kunhan oma paikka työ-
elämässä löytyy. Nuorten halukkuus 
vaihtaa työpaikkaa on vähentynyt ver-
rattuna edellisen sukupolven nuoriin. 
Käsitys nuorten heikkenevästä työmo-
raalista on liioittelua, Pyöriä oikoi kä-
sityksiä.

PERINTEINEN PALKKATYÖ 
PITÄÄ PINTANSA
Tyypillisin työ on edelleen palkka- 
työ, jota tehdään yhdelle työantajalle 
vakituisessa työsuhteessa. Palkansaaji-
en työsuhteista 84 prosenttia on jatku-
via.

– Myös määräaikaisten työsopimus-
ten osuus on pysynyt lähes muuttumat-
tomana tällä vuosituhannella. Määrä- 
ja osa-aikatöihin rinnastettava vuok-
ratyö ja nollatuntisopimusten merki-
tys korostuu sen mukaan, onko kyse va-
paaehtoisesta vai vastentahtoisesta va-
linnasta. Ikävä kyllä vastentahtoinen 
määrä- ja osa-aikaisuus kohdistuu pää-
osin naisiin, Pyöriä selvitti ja piti ilmi-
ötä työelämän tasa-arvon suurimpana 
ongelmana.

Työelämä 
murroksessa

Hän muistutti, että pätkätöitä on aina 
tehty ja tehdään tulevaisuudessakin.

– Kaksi prosenttia kaikista palkan-
saajista teki vuokratyötä vuonna 2018 
ja osuus kasvaa, nollatuntisopimuksel-
la viitisen prosenttia. 

– Perinteisen palkkatyön muuttu-
mattomuudesta ja vakaudesta kertoo 
sekin, että työsuhteiden kestot ovat pi-
dentyneet viimeisten vuosikymmeni-
en aikana. Työsuhde samalle työnan-
tajalle jatkuu nyt keskimäärin hieman 
yli kymmenen vuotta ja yhä suurempi 
osa tekee työtä ympäri vuoden. Vakaut-
ta kuvaa sekin, että työsuhteessa olevi-
en työurat ja asemat ovat parantuneet, 
myös nuorten, Pyöriä huomautti.

Hänen mielestään työelämän muu-
tos parempaan tai huonompaan suun-
taan on poliittinen kysymys. 

– Miten työmarkkinoita säädellään, 
kuinka vahvoina työtekijöitä suojaavat 
instituutiot ja kuinka hyvinä työpaik-
katason käytännöt säilyvät? Minkälai-
set ovat tulevaisuuden työehdot? 

Pyöriän tutkimukset ja tilastot kertoi-
vat, että työelämän muutokset ovat sit-
tenkin aika hitaita.

– Vielä ei voi puhua laajasta työelä-
män murroksesta vaan kysymys on 
enemmänkin suunnasta, mitä kohti 
ollaan matkalla ja eritasoisista jatku-
vuuksista työmarkkinoilla. Työelämän 
ainainen muutos on eräänlainen va-
kio. 

– Joka vuosi Suomesta katoaa 190 000 työpaikkaa, mutta lähes yhtä paljon syntyy uusia, kertoi työelämätutkija Pasi Pyöriä.
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KUUKAUDEN
KUVA

MITÄ TYÖAIKAPANKILLA 

TARKOITETAAN? 

Uusi työaikalaki tulee voimaan 

1.1.2020. Keskeinen uudistus lais-

sa on säännös, joka mahdollistaa 

työaikapankista sopimisen kaikil-

la työpaikoilla. Työaikapankilla tar-

koitetaan työ- ja vapaa-ajan yhteen-

sovitusjärjestelmää, jolla työaikaa, 

ansaittuja vapaita tai vapaa-ajak-

si muutettuja rahamääräisiä etuuk-

sia voidaan säästää ja yhdistää toi-

siinsa. Työntekijöiden suojaksi on 

kuitenkin säädetty, ettei työaika-

pankkiin saa siirtää säännöllisel-

tä työajalta maksettavaa palkkaa, 

kulukorvauksia eikä rahamääräis-

tä etuutta sen jälkeen, kun se on 

erääntynyt maksettavaksi. 

Työaikapankkiin voidaan sopia 

tallennettavaksi säännöllisen työ-

ajan ylittävää aikaa, liukuvan työ-

ajan saldotunteja sekä lakiin tai so-

pimukseen perustuvia rahamääräi-

siä etuuksia.  Työaikapankkijärjes-

telmän käyttöönotto ei muuta yli-

työn korvaamisessa noudatettavia 

periaatteita. Ylityöstä on siten edel-

leen suoritettava lain tai työehtoso-

pimuksen mukaiset korotukset. En-

nen työaikapankkiin siirtämistä ra-

hamääräiset edut on muutettava 

työajaksi, koska työaikapankki toi-

mii aikaperusteisesti.  

Kun työntekijä ”ottaa” pankis-

ta sinne tallennettua aikaa, hänelle 

maksetaan vapaan pitoajankohdan 

mukaista säännönmukaista palk-

kaa. Vapaa on vuosilomalaissa tar-

koitettua työssäolon veroista aikaa. 

Työntekijälle kertyy näin ollen sen 

ajalta vuosilomaa.

Työaikapankkiin siirretty erä 

muuttuu kirjaushetkellä työaika-

pankkia koskevien sääntöjen mu-

kaan korvattavaksi, eikä erien alku-

perää tämän jälkeen seurata.   

TYÖAIKAPANKISTA SOPIMINEN 

Työaikapankin käyttöönotosta on so-

vittava kirjallisesti. Työtekijäpuo-

lelta sopijapuolena on ensisijaises-

ti luottamusmies. Työnantaja ei voi 

ohittaa luottamusmiestä ja sopia 

työaikapankkijärjestelmästä suo-

raan henkilöstöryhmään kuuluvi-

en työntekijöiden kanssa, jos nämä 

ovat valinneet itselleen luottamus-

miehen. 

Työaikapankki tehdään koko hen-

kilöstölle tai henkilöstöryhmälle. 

Työntekijöiden edustajan tekemä 

sopimus sitoo niitä työntekijöitä, 

joita edustajan katsotaan edustavan 

joko asemansa tai henkilöstön anta-

man valtuutuksen perusteella. Yk-

sittäinen työntekijä ei voi jättäytyä 

työaikapankkijärjestelmän ulkopuo-

lelle, jos siitä on asianmukaisesti 

sovittu häntä edustavan henkilöstön 

edustajan kanssa. Sen sijaan hän 

voi niin halutessaan olla säästämät-

tä työaikaa työaikapankkiin, sillä 

työajan siirtäminen pankkiin edel-

lyttää työntekijän kutakin kertaa 

varten tai lyhyehköksi ajaksi kerral-

laan antamaa suostumusta.   

SOPIMUKSEN MINIMISISÄLTÖ 

Työaikalaissa on säännökset työ-

aikapankkisopimuksen vähimmäis-

sisällöstä. Sopimuksessa on yksi-

löitävä ensinnäkin, mitä eriä työ-

aikapankkiin voi säästää. Työaika-

pankkiin säästettävät rahamääräiset 

etuudet voivat olla esimerkiksi lisä- 

ja ylityöstä maksettavia korvauksia, 

sunnuntaityön korotusosia, viikkole-

pokorvausta, työajan lyhennyskorva-

usta, lomarahaa sekä erilaisia lisiä. 

Säännöllisen työajan tunteja työ-

aikapankkiin ei sen sijaan voida tal-

lentaa, eikä esimerkiksi matkakus-

tannusten korvauksia, kuten kilo-

metrikorvauksia ja päivärahaa.     

Työaikapankkisopimuksessa on 

sovittava myös säästämisrajoista. 

Työaikalain mukaan pankkiin sääs-

tettävä työaikakertymä ei saa kas-

vaa kalenterivuoden aikana yli 180 

tunnilla eikä työaikapankin koko-

naiskertymä saa ylittää kuuden 

kuukauden työaikaa vastaavaa mää-

rää. Viimeksi mainittu rajoitus pe-

rustuu palkkaturvalakiin. Palkkatur-

vana voidaan maksaa enintään kuu-

den kuukauden palkkaa vastaava 

työaikapankkisaatava. Työaikapank-

kiin tallennetut tunnit eivät siten 

välttämättä haihdu tuhkana tuuleen 

työnantajan maksukyvyttömyystilan-

teissa. Niistä voi saada korvauksen 

palkkaturvajärjestelmästä, edellyt-

täen, että saattavat ovat todennet-

tavissa palkkaturvalaissa tarkoite-

tulla tavalla. 

Työaikapankkisopimuksessa on 

sovittava lisäksi vapaan käyttämi-

sen periaatteista ja menettelytavois-

ta, joilla pankkiin säästettyä aikaa 

pidetään vapaana. Vapaan pitämi-

nen määräytyy siten lähtökohtaises-

ti sopimuksessa määritellyllä taval-

la. Siltä varalta, että osapuolet eivät 

pääse asiasta yhteisymmärrykseen, 

laissa on ”perälautasäännös”, jon-

ka mukaan työntekijällä on oikeus 

saada säästettyä vapaata vähintään 

kaksi viikkoa kalenterivuodessa.    

Työaikapankkisopimuksessa on 

sovittava vielä siitä, millä menette-

lyllä työaikapankki lakkautetaan ja 

mitä tuolloin tapahtuu työaikapank-

kiin säästetylle ajalle. Tämän sopi-

minen on tarpeen siltä varalta, että 

sopimus ei myöhemmin enää vas-

taa osapuolten tarpeita. 

TESSILLÄ EI VOIDA KIELTÄÄ 

TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖN 

OTTAMISTA

Valtakunnallisessa työehtosopimuk-

sessa on mahdollista sopia lais-

sa tarkoitetun työaikapankin sijasta 

käytettävästä työaikapankista. Työ-

ehtosopimuksella ei kuitenkaan saa 

kieltää työaikapankin käyttämis-

tä. Työehtosopimukseen perustuva 

työaikapankki on siis vaihtoehtoi-

nen lakiin perustuvan työaikapan-

kin kanssa.  

          

KÄRKIMIES

TYÖAIKAPANKKIA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET TYÖAIKALAKIIN 

KIRSI WIDGRÉN

Sähköliitto

Tämänkesäiset Taitajakisat pidettiin Joensuussa, jossa nuoret kilpailijat ottivat mittaa toisistaan muun muassa jalkapallokatsomon valaisimien vaihdossa. Valvovana tuomarina tehtävässä oli Ville Rissanen Enerke Oy:ltä (oikealla). Tuokiokuvan kisaan 

valmistautumisesta on napannut kännykällään Sähköliiton järjestöasiantuntija Ari Wigilius, joka kiitää skodallaan ympäri Suomen valvomassa erityisesti nuorten sähköliittolaisten ja opiskelijajäsenten etuja.
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– Terveyttä ei voi mitata rahassa. Työturvallisuus 

on kaikkien asia ja sen eteen toimivilla on jopa 

laki takanaan, Kenneth Niemitalo toteaa

PARANNETAAN 
TYÖTURVALLISUUTTA!

 TEKSTI  JA KUVAT:  RIITTA KALLIO

PARANNETAAN 
TYÖTURVALLISUUTTA!
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-Työturvallisuus on parantu-
nut huimasti muutaman vii-
meisen vuosikymmenen ai-

kana, mutta edelleen tekemistä riittää 
monessakin asiassa, lämpölaitosasen-
taja ja työyhteisönsä työsuojeluvaltuu-
tettu Kenneth Niemitalo vakuuttaa.

Adven Oy:n Jyväskylän ympäristön 
lämpölaitoksia huoltava Niemitalo kur-
vaa huoltoautollaan Peurungan kylpy-
län huoltopihaan juuri parahiksi, sillä 
laitoksen oma huoltomies on havain-
nut vuodon laitoksen vesiputkistossa ja 
hälyttänyt kaivinkoneen paikalle kaiva-
maan vuotokohdan esiin. 

Lyhyen neuvonpidon jälkeen Niemi-
talo käy lisäämässä hiukan painetta ko-
meaan ja uudenkarheaan kahden me-
gawatin lämpökattilaan, josta koko iso 
kylpylä altaineen ja majoitustiloineen 
saa lämpönsä.

Jo kymmenen vuoden verran Peurun-
kaa on lämmitetty pääasiassa puupelle-
teillä aikaisemman öljyn sijasta. Edel-
leen kunnossa oleva öljylämmitys toi-
mii varavoimana, jos huippupakkaset 
yllättävät tai moderni pellettilämmitys 
jostain syystä vikaantuu.

TUORE KONEMESTARI
10 vuotta Advenin ja sen edel-
täjän, Fortum Power and Heat:in 
palkkalistoilla työskennellyt 
Kenneth Niemitalo tuntee paikalli-
set lämpölaitokset kuin omat taskun-
sa myös aiempien työpaikkojensa ansi-
osta. Lähes koko työikänsä lämpölai-
toshommissa viettänyt mies on oppinut 
ammattinsa käytännön töissä. 

Vasta viime vuonna 48-vuotias Nie-
mitalo suoritti alikonemestarin tutkin-
non, minkä ansiosta hän sai lisää vas-
tuuta entisestäänkin itselliseen työ-
hönsä. Ensi töikseen mies saikin vas-
tata Peurungan uuden kymmeniä ton-
neja painavan lämpölaitosyksikön 
paikalleen nostosta vanhan lämpökes-
kusrakennuksen taakse.

– Hommassa oli riittävästi vaikeus-
astetta, mutta onneksi kaikki meni hy-
vin ja maaperä kesti valtavan nosturin 
jalaksien alla, Niemitalo huokaisee ja 
esittelee tuliterää konehuonetta ja siis-
tiä valvomoa, joissa hän poikkeaa lähes 
viikoittain tarkistamassa tilanteen.

SÄHKÖHOMMISSA 
PIENESTÄ PITÄEN
Tukholmassa syntynyt Kenneth Niemi-
talo muistelee lähes 40 vuoden takaisia 
haasteita, jotka opettivat hänet teknii-
kan pariin jo alakouluikäisenä.

– Perheeni palasi Suomeen, kun mi-
nä olin yhdeksänvuotias. Isä osti meil-
le vanhan talon saaresta Korpilahdel-
ta. Siellä ei ollut juurikaan mukavuuk-
sia. Sähköä saatiin akusta ja aggregaa-
tista. Isä oli esiintyvä taiteilija, aikan-
sa iskelmätähti, joka kiersi kitaransa 
kanssa Suomen tanssilavoja. Talonpi-
to jäi usein äidille ja pojatkin saivat op-
pia varhain huoltohommiin, Niemita-
lo naurahtaa ja muistelee, että koulun-
käynti saaresta käsin taisi usein jäädä 
hieman viitteelliseksi.

Aikanaan perhe palasi takaisin Ruot-
siin ja Kenneth-pojan kielitaito vahvis-
tui taas muutaman vuoden aikana en-
nen paluuta Suomeen.

TYÖSUOJELUVAALIT 
LOPPUVUODESTA
Tuhansilla työpaikoilla työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön toimikausi päättyy vuo-

den lopussa. Työsuojeluhenkilöiden valinta uudelle 1.1.2020 alkavalle toimikaudelle 

on aika järjestää marras-joulukuussa. 

Työpaikkaan, jossa säännöllisesti työskentelee vähintään kymmenen työntekijää, 

työntekijät valitsevat työsuojeluvaltuutetun ja kaksi varavaltuutettua. Valinta voidaan 

toteuttaa pienemmilläkin työpaikoilla työpaikkakohtaisesti siitä sopien. 

Vähintään 20 työntekijän työpaikalla toimii lisäksi työntekijöiden ja työnantajan yh-

teistyöelimenä työsuojelutoimikunta tai vastaava yhteistoimintaelin. 

Työnantajaa työsuojelun yhteistoiminnassa edustaa työsuojelupäällikkö, jonka työn-

antaja on nimennyt toistaiseksi. Työnantaja toimii itse työsuojelupäällikkönä, ellei 

hän ole tehnyt nimitystä.

Työturvallisuuskeskus ylläpitää lakisääteistä työsuojeluhenkilörekisteriä, johon työn-

antajan on velvollisuus ilmoittaa työpaikan työsuojeluyhteistoimintaan nimettyjen ja 

valittujen henkilöiden yhteystiedot.

Työnantajan tulee tarvittaessa antaa tietoa työntekijöiden oikeudesta valita työsuoje-

luvaltuutettu. Työsuojelupäällikön tehtäviin työnantajan edustajana kuuluu ryhtyä toi-

menpiteisiin yhteistoiminnan järjestämiseksi. 

Päivitetyt ohjeet työsuojeluvaalin järjestämisestä löytyvät TTK:n verkkosivuilta: 

www.ttk.fi/tyosuojeluvaalit

– Kyllä ruotsin kieli edelleen sujuu 
vartin kakistelun jälkeen, huomasin 
taas, kun tilailin äitini perunkirjoja var-
ten virkatodistuksia Ruotsista, Kenneth 
Niemitalo toteaa. 

Vanhempien Niemitalojen perhe-elä-
mä päättyi avioeroon ja sittemmin Ken-
neth on saanut kourallisen nuorem-
pia sisarpuolia, joista varsinkin nuorin 
velipuoli on läheinen. Miehillä riittää 
yhteistä harrastusta; kiinnostus ener-
giatekniikkaan yhdistää insinööriksi 
opiskelevaa Juhanaa ja isoveljeä. Pie-
nenä yhteisprojektina veljeksillä on nyt 
vanhan betonimyllyn kunnostus.

TYÖSUOJELUSSA 
RIITTÄÄ HAASTETTA
Advenin työsuojeluvaltuutettuna Ken-
neth Niemitalo edustaa noin 70 työnte-
kijää. Kahdeksan vuoden aikana hän on 
ehtinyt käydä liiton ja Kiljavan opiston 
työsuojelukursseilla päivittämässä tie-
tojaan turvallisuusasioista. 

– Näissä asioissa ei koskaan ole val-
mis, osaamistaan pitää päivittää ai-
ka ajoin. Pahin meillä sattunut työta-
paturma oli kaverin silmään suojala-
seista huolimatta kimmahtanut terävä 
kuonanpalanen, joka oli vähällä viedä 
silmästä näön. Hyvän lääkärin ansiosta 
näkökyky saatiin säilytettyä.

Niemitalo muistelee aiempaa työ-
paikkaansa, jossa työsuojelu yritti saa-
da erästä alkoholiongelmaa kuriin.

– Teimme kaiken voitavan, mutta se 
ei valitettavasti riittänyt. Onneksi tässä 
luottamustehtävässä näkee onnistumi-
siakin, jolloin jaksaa jatkaa. Kyllä kai-
kissa luottamustoimissa täytyy muistaa 
omaakin jaksamista. 

” PAHIN MEILLÄ 
SATTUNUT TYÖTAPA-
TURMA OLI KAVERIN 

SILMÄÄN SUOJALASEISTA 
HUOLIMATTA KIMMAHTANUT  
TERÄVÄ KUONANPALANEN, 
JOKA OLI VÄHÄLLÄ VIEDÄ 

SILMÄSTÄ NÄÖN. ”

Kenneth Niemitalo huoltaa säännöllisesti 

Peurungan lämpölaitoksen lisäksi myös 

Nammon, Säynätsalon UPM:n vaneritehtaan ja 

Pandan Vaajakosken tehtaiden lämpölaitoksia. 

Kuukausittain kohdalle osuu noin seitsemän 

päivän mittainen päivystysjakso, ”tiliviikko”.



CASEY BLOOM JULKAISUPUTKESSA

KALLE, TONI, MARKO JA MIKKO OVAT CASEY BLOOM.

 TEKSTI :  MINNA JÄRVENPÄÄ   KUVAT:  PETTERI  VILKKI   JA VILLE KALLINEN

14  VA S A M A  7  /  2 0 1 9



 VA S A M A  7  /  2 0 1 9   15

Kopkop! Ollaan kerrostalotyö-
maalla Helsingin Herttonie-
messä ja kopautetaan sähkö-

asentajaa olkapäälle. Kun Mikko Hyvö-
nen kuorii radiokuulosuojaimet korvil-
taan, sieltä kaikaa vaimeasti AC/DC:tä, 
ZZ Topia tai Scorpionsia. Vanhoja jyriä, 
kuten mies itse sanoo. 

– Perusvarmaa duunarin apetta tar-
joilevat myös Nightwish, Beast in Black 
ja Mustasch. Toki sydämessäni on ai-
na ollut tilaa myös bluesille ja kantril-
le, joille on omat hetkensä ja paikkan-
sa! espoolaissähkäri tunnustaa.

Ei tänne vain lämpimikseen tul-
tu musiikista puhumaan. Mikko soit-
taa koskettimia ja laulaa taustoja Casey 
Bloom -bändissä, joka julkaisi viime 
kuussa esikoissinkkunsa ja musiikkivi-
deon sekä viikko sitten EP-levyn.

AMERIKAN HERKKUA 
ROUTAPEDILLÄ
Haastatteluhetkellä Finding you -kap-
pale oli kuunneltavissa ja -video katsot-
tavissa YouTubessa. Yksi kommentoi-
ja oli jo ehtinyt nimetä Casey Bloomin 
tyylin love metaliksi. Mutta onko asia 
noin yksioikoinen?

– Määrittely ei olekaan ihan pala kak-
kua! Emme koe musiikkiamme love 
metaliksi, mutta eri ihmiset kuulevat 
musiikissamme eri vivahteita, ja lisäk-
si biisimme ovat hyvinkin erilaisia kes-
kenään. Jospa ei yritettäisikään hakea 
lokeroivaa genreä, vaan tyydyttäisiin 
siihen, että musa on hyvää tyylilajista 
riippumatta.

– Suuntaa-antavasti voisin luonneh-
tia musiikkimme olevan tumman mu-
reilla saundeilla kypsytettyä melodis-
ta Amerikan herkkua skandinaavisen 
raikkaalla routapedillä! Mikko heltyy.

Kuinka suuri rutistus on tehdä musii-
kin lisäksi myös video?

– Kuvaukset ovat vaivatonta ja haus-
kaa hommaa, kun kaikki on hyvissä kä-
sissä. Sen opimme, että toiset puhuvat 
ja lupailevat ja toiset ovat niitä, jotka te-
kevät ja saavat aikaan. Saimme idean 
videoon biisin sanoista, joissa ihminen 
etsii toista, ja olemme kiitollisia, kun 
tuttavapariskuntani, tubettajat Annii-
na ja Juha Jalkanen lupautuivat kame-
ran eteen. 

LEVYTÄMME, OLEMME 
SIIS OLEMASSA
Aidoimmillaan keikalla, parhaimmil-
laan levyllä. Näin Mikko tiivistää, kun 

häneltä kysyy, milloin bändi on par-
haimmillaan.

Hän myöntää, että nyt materiaalin 
julkaisemisen jälkeen tuntuu kuin bän-
di olisi enemmän olemassa. Kun vas-
taanotto on ollut vieläpä lämmin, tun-
tee edenneensä ison askeleen kohti ta-
voitteita.

Vaikka vertaus lapsen syntymään 
ampuukin vähän yli, olotila on lähes 
yhtä ylpeä, kun debyyttilevy on valmis.

– Kun olet pitkään ja huolella tehnyt 
materiaalia, niin kyllä haluat saada le-
vyn pian omiin käsiin ja näyttää kave-
reille ja kylänmiehille, että tässä se on, 
tämä on minun! 

Bändin piti jopa pähkäillä, mitkä nel-
jä biisiä päätyvät ensimmäiselle EP:lle. 
Omaa materiaalia on runsaasti.

– Biisintekovastuussa ovat solisti 
Marko Jantunen ja kitaristi Kalle Lum-
me. Sovitamme ja hiomme sitten koko 
bändin voimin. Meidän kolmen lisäksi 
porukkaan kuuluu basisti Toni Mäki-
Leppilampi, ja live-rumpalina toimii 
Markus Malin. 

SÄHKÄRIHÄN 
SOITTAA MITÄ VAIN!
Sähköasentaja jäsenenä kuulostaa mo-
nenkin bändin unelmalta. Samallahan 
hänellä voi teettää vähän valmistelevia 
ja varmistelevia töitäkin.

– Osaan kyllä aika luontevasti tehdä 
jatkoroikasta nipun ja laskea laitteiden 
kokonaistehot niin, että sulakkeet kes-
tävät, Mikko hymähtää.

Koskettimet vaikuttavat sähköasenta-
jalle loogiselta soitinvalinnalta. Mikko 
voi soitella omaksi ilokseen myös kita-
raa, mutta kosketinsoittimet ovat ykkö-
senä. Hän oppi laitteen alkeet isältään 
jo suunnilleen kuusivuotiaana.

– Ei niin, etteikö sähkäri pystyisi soit-
tamaan mitä vain: aina triangelista mi-
hin tahansa kielisoittimeen tai vaikka 
saksofoniin.

SIEVILÄISET TUKEVASTI 
MAANPINNALLA
Mikko kertoo soitelleensa jo pitkään 
kavereiden kanssa erilaisilla kokoon-
panoilla ilman, että kyseessä olisi ollut 
virallisesti mikään bändi.

Casey Bloomiin hän löysi tiensä tu-
tustuttuaan Markoon yhteisten tuttujen 
yhteen saattamana. Markon kasatessa 
bändiä Mikko pääsi liittymään muka-
vaan joukkoon. Muutkin jäsenet ovat 
päätyneet mukaan pitkälti samanlaisia 
reittejä pitkin.

– Olisihan se huikeaa, jos tästä jonain 
päivänä saisi toimeentulon tai osan 
siitä! Mitä enemmän ihmiset tykkää-
vät meidän musasta, sitä kauemmas ja 
isompia keikkoja haluaisimme tehdä. 
Olemme perheellisiä, ja siksi sieviläiset 
ovat kuitenkin tukevasti maanpinnal-
la. Kotijoukkoihini kuuluu vaimo, kym-
menvuotiaat kaksoset ja 4-vuotias kuo-
pus. He kannustavat kehumalla bändin 
musiikkia ja olemalla innoissaan sen 
etenemisestä.

– Bändi treenaa viikoittain yhdessä, 
ja lisäksi jokainen tekee sitä mahdol-
lisuuksien mukaan kotona. Mielestä-
ni harrasteet ovat ihmiselle hyväksi, ei-
kä niihin käytetty aika ole poissa jostain 
muusta tärkeästä. 

”OSAAN KYLLÄ AIKA 
LUONTEVASTI TEHDÄ 
JATKOROIKASTA NIPUN 
JA LASKEA LAITTEIDEN 
KOKONAISTEHOT NIIN, 
ETTÄ SULAKKEET 
KESTÄVÄT.”

Musiikki on antanut hyvin laajaa sisältöä elämään: kuuntelemisen ja soittamisen lisäksi säveltämistä ja sanoittamista, Mikko sanoo.

KUUNTELE JA KATSO 
CASEY BLOOMIN FINDING YOU: 

youtu.be/W5lnPDIjjoc
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TYÖTTÖMYYSKASSA Puhelinpäivystys maanantaina ja keskiviikkona klo 9.00–15.00, perjantaina klo 9.00–12.00, puh. 03 252 0300. 

Asiakaspalvelu avoinna ma klo 9–15, muina arkipäivinä ajanvarauksella. 

Hakemusten postitusosoite: Sähköalojen työttömyyskassa, PL 774, 33101 TAMPERE 

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

Mitä jos aktiivimalli kumotaan?

TULOREKISTERI KASSAN 
KÄYTTÖÖN VUODENVAIHTEESSA

Loppuvuosi ja ensi vuoden alku tuo-

vat oleellisia parannuksia ja nopeu-

tuksia Sähköalojen työttömyyskas-

san asiakkaiden sähköiseen palve-

luun.

Jo lokakuun alusta palvelussa 

otetaan käyttöön viestintätoimin-

to. Sen avulla etuudensaajat voivat 

esittää suojatussa yhteydessä lyhy-

ehköjä kysymyksiä kassalle. 

Viestintä suojatussa yhteydessä 

on parempi vaihtoehto kuin suojaa-

maton sähköposti. Sähköpostitse ei 

pitäisikään koskaan lähettää henki-

Ilmoittaudu TE-toimistoon työnhaki-

jaksi täyttämällä sähköinen ilmoit-

tautumislomake osoitteessa www.te-

palvelut.fi viimeistään ensimmäise-

nä työttömyyspäivänäsi. Oikeutesi 

työttömyysetuuksiin alkaa aikaisin-

taan ilmoittautumispäivästä lukien.

NÄIN HAET 

ANSIOPÄIVÄRAHAA

Lähetä hakemus ja liitteet työttö-

myyskassan sähköisessä asiointi-

palvelussa. Löydät sen osoittees-

ta www.sahkoliitto.fi/tyottomyyskas-

sa. Voit lähettää hakemuksen ja liit-

teet myös postitse osoitteeseen Säh-

köalojen työttömyyskassa, PL 774, 

33101 Tampere.

TARKASTA HAKEMUKSESI 

JA SEN LIITTEET

Jotta hakemusten käsittely olisi 

mahdollisimman nopeaa, täytä ha-

kemuksesi huolellisesti ja muista 

tarkistaa se ja liitteet.

LIITÄ HAKEMUKSEESI 

SEURAAVAT DOKUMENTIT:

Palkanlaskijan tai työnanta-

jan tekemä palkkatodistus vä-

hintään työttömyyttä edeltä-

neeltä 26 työssäoloviikolta. 

Todistuksessa pitää näkyä en-

nakonpidätyksen alainen tulo 

sekä siihen sisältyvä lomaraha 

ja -korvaus.

Jäljennös irtisanomis- tai lo-

mautusilmoituksesta.

Jäljennös työsopimuksesta.

Mikäli saat eläkettä, 

liitä mukaan myös:

Jäljennös 

eläkepäätöksestä.

Mikäli sinulla on sivutoimista yritys-

toimintaa, liitä mukaan: 

Jäljennös viimeksi vahviste-

tusta verotuksestasi.

Mikäli olet ollut ennen työttömyyttä 

armeijassa tai opiskelemassa:

Opiskelutodistus tai 

todistus armeijasta.

VEROTUS

Työttömyyskassa saa verotiedot suo-

raan verottajalta aina vuoden alus-

sa. Palkkaa varten annetun verokor-

tin ennakonpidätysprosenttia korote-

taan vähintään 25 prosenttiin ansio-

päivärahaa maksettaessa.

Voit halutessasi tilata verottajal-

ta muutosverokortin etuutta varten. 

Ansiopäivärahan ennakonpidätys 

tehdään silloin verokortin mukaises-

ti ilman prosentin korottamista.

Jos verottaja lähettää sähköisen 

muutosverokortin kassaan, sitä ei 

tarvita enää hakemuksesi liitteeksi.

JOS JOUDUT TYÖTTÖMÄKSI TAI LOMAUTETUKSI

X

X

X

X

X

X

Hallituksen esitysluonnos työttömyysturvan aktiivimallin kumoamiseksi ke-

räsi määräajassa 9. syyskuuta mennessä 22 lausuntoa asiasta. Muun muas-

sa Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö TYJ ry ja Suomen Ammattiliittojen Kes-

kusjärjestö SAK ry toimittivat omat lausuntonsa sosiaali- ja terveysministeri-

öön. Hallitus antaa lopullisen esityksensä eduskunnalle budjettilakina tämän 

syksyn aikana. Eduskunnan tulee hyväksyä esitys ennen kuin se voi tulla voi-

maan.

MITÄ SEURAA, JOS AKTIIVIMALLI KUMOTAAN 

ENSI VUODEN ALUSTA LUKIEN?

Työttömän työnhakijan tulee edelleen hakea aktiivisesti työtä ja osallis-

tua työllistymistä edistäviin palveluihin, mutta työttömyyskassa ei enää 

seuraisi työttömyysetuuden saajan aktiivisuutta ja työttömyysturvan ak-

tiivisuusehdon täyttymistä.

Viimeinen alennettu työttömyysetuus voitaisiin maksaa tämän vuoden 

joulukuulta ensi vuoden puolella, mikäli etuuden saaja ei ole täyttä-

nyt aktiivisuusehtoa. 1. tammikuuta 2020 jälkeiselle ajalle kohdistuva 

etuus palautuu normaalin suuruiseksi.

Työttömyysajan alun omavastuupäivät säilyvät viidessä arkipäivässä, 

kuten aktiivimallin voimassa ollessakin, koska omavastuuaikaan ei ole 

esitetty muutoksia. Ennen aktiivimallia omavastuupäivien määrä oli 

seitsemän.

Aktiivimallin kumoava lakimuutos ei vaikuta työllistymistä edistävien 

palveluiden määrään tai saatavuuteen. Työnhakijalle tarjotaan jatkossa-

kin hänelle parhaiten sopivia palveluita.

Lue lisää aiheesta: 

www.stm.fi/tyottomyysturvan-aktiivimalli-ja-sen-purkaminen

MAHDOLLINEN MUUTOS 
VUODENVAIHTEESSA

4 X

1.

2.

3.

4.

Palkkatodistuksen liittäminen an-

siopäivärahahakemuksen liitteek-

si on vuodenvaihteen jälkeen histo-

riaa. Työttömyyskassat pääsevät sil-

loin käyttämään tulorekisteriä ja 

saavat sieltä työttömän työnhakijan 

palkkatiedot. Kassa pyytää palkka-

tietoja vain siinä tapauksessa, että 

rekisteristä puuttuu hakemuksen 

käsittelyssä tarvittavia tietoja.

Jos palkkatodistuksessa on vir-

heellisiä tietoja, työnantajan tulee 

korjata ne rekisteriin.

– Kassoilla on rekisteriin vain ra-

jattu pääsy, eli pääsemme näke-

mään vain työmme kannalta tar-

peelliset tiedot, Sähköalojen työttö-

myyskassan johtaja Tarja Ojala huo-

mauttaa.

Työnantajat ovat ilmoittaneet 

työntekijöiden tulotiedot tulorekis-

teriin tämän vuoden alusta lähtien. 

Etuuden maksajat eli muun muassa 

työttömyyskassat ilmoittavat maksa-

mansa etuudet sinne vuoden 2021 

alusta. 

Kun tulorekisteri on täysimääräi-

sesti käytössä vuonna 2021, suo-

malaisen palkka-, eläke- ja etuus-

tiedot löytyvät reaaliaikaisina yhdes-

tä paikasta. Hän pääsee myös kat-

somaan omia tietojaan ja pysyy ajan 

tasalla omasta tulotilanteestaan 

sekä siitä, että työnantaja on hoita-

nut ilmoittamisvelvoitteensa.

KASSAN SÄHKÖINEN ASIOINTI VIRTAVIIVAISTUU 
lötietoja tai muuta luottamuksellis-

ta sisältöä.

MAKSUT NÄKYVIIN

PÄIVÄÄ AIKAISEMMIN

Tulevaisuudessa myös kassan ansio-

päiväraha- ja muut päätökset sekä 

etuusmaksut kulkevat nopeammin. 

Kun olet sähköisen asiointipalvelun 

käyttäjä, sinulla on mahdollisuus 

saada etuuspäätös sähköisenä. Jo 

nyt maksuilmoitus lähetetään kai-

kille sähköistä asiointia käyttäville 

sähköisenä.

Etuudet näkyvät tulevaisuudessa 

tilillä päivää entistä aikaisemmin, 

kun maksujen pankkiin välittämi-

nen nopeutuu.

Kassan sähköisen asiointipalve-

lun käyttäminen edellyttää tieto-

turvallista Suomi.fi-kirjautumista. 

Se onnistuu pankkitunnuksilla, var-

mennekortilla tai mobiilivarmen-

teella. Klikkaa linkkiä Sähköalo-

jen työttömyyskassan nettisivulla tai 

kirjoita selaimeen sahko.yap.fi, niin 

pääset kirjautumissivulle.

HARJOITATKO MAA- TAI 
METSÄTALOUTTA TAI OLETKO 
SIVUTOIMINEN YRITTÄJÄ?
MUISTA LÄHETTÄÄ TYÖTTÖMYYSKASSALLE KOPIO 
VUODEN 2018 VEROTUSPÄÄTÖKSESTÄSI ERITTELYO-
SINEEN VIIMEISTÄÄN MARRASKUUN HAKEMUKSESI 
LIITTEENÄ.

NÄIN KASSA VOI TARKISTAA YRITYSTOIMINNAN 
MAHDOLLISEN VAIKUTUKSEN ANSIOPÄIVÄRAHAAN.
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Jäsenrekisterin puhelinpäivystys numerossa 03 252 0400 ma, ke ja pe 9–15, ti ja to suljettu

Postitusosoite: Sähköliitto, Jäsenrekisteri, PL 747, 33101 Tampere

Lisätietoa: www.sahkoliitto.fi ja jasenrekisteri@sahkoliitto.fiJÄSENPALVELUT 

&

&SÄHKÖINEN 
LIITTYMISILMOITUS 
POISSA KÄYTÖSTÄ 
– TOIMI NÄIN
Sähköliiton sähköinen liittymisil-

moitus/perintäsopimus on toistai-

seksi poissa käytöstä, koska otam-

me käyttöön uutta jäsenrekisteriä. 

Voit kuitenkin täyttää tällä sivul-

la olevan lomakkeen ja lähettää sen 

osoitteella Sähköliitto, Jäsenrekiste-

ri, PL 747, 33101 Tampere.

Jos suosit paperitonta ilmoittau-

tumista, voit täyttää nettisivuillam-

me olevan Word-muotoisen lomak-

keen ja lähettää sen meille sähkö-

postitse.

Löydät lomakkeen nettisivujem-

me yläosassa olevasta sinisestä pal-

kista Lomakkeet-linkkiä klikkaa-

malla. 

Täyttäminen hoituu näin:

1. Avaa lomake > Näytä > 

Muokkaa asiakirjaa

2. Täytä lomakkeeseen kaikki 

tarvittavat tiedot

3. Tiedosto > Jaa > Sähköpos-

ti > Lähetä PDF-tiedostona ja-

senrekisteri@sahkoliitto.fi  

Muista täyttää lomake aina, kun 

vaihdat työpaikkaa. 

Kaarniemen huoneistoissa ja 

mökeissä on täysin varustellut 

keittiöt ja asianmukaiset pesu-

tilat, mutta lakanat, pyyhkeet 

ja syötävät pitää tuoda itse.

ENSI VUODEN
LOMAT 
VARATTAVISSA 
14.10. ALKAEN
Vuoden 2020 lomat Kotkan Kaar-

niemessä ja Sähköliiton viikko-osak-

keissa tulevat varattaviksi 14. loka-

kuuta kello 8. 

Kotkan Kaarniemi on Sähköliiton 

oma lomapaikka, jossa on varatta-

vissa neljä perhehuoneistoa ja kak-

si saunallista hirsimökkiä. Kaarnie-

mestä voi varata yksittäisiä loma-

päiviä, muutaman päivän irtioton 

tai vaikka kokonaisen viikon. Lii-

ton viikko-osakkeet sijaitsevat Saa-

riselällä, Sallassa, Tahkolla, Tam-

pereella, Vierumäellä, Vuokatissa ja 

Virossa lähellä Pärnua. Varaus teh-

dään viikoksi kerrallaan.

Lomat varataan ja maksetaan lii-

ton nettisivuilta löytyvässä varaus-

järjestelmässä. Nopein saa koh-

teen itselleen maksamalla varauk-

sen verkkopankissa tai luottokortti-

maksuna. Hyväksytyn maksusuori-

tuksen jälkeen varaus tulee voimaan 

ja varaaja saa sähköpostiinsa tai pu-

helimeensa vahvistuksen. Jos mak-

sutapahtuma epäonnistuu, varaus ei 

ole voimassa.

Varatun loman voi peruuttaa vain 

lääkärintodistuksella. Silloin maksu 

palautetaan.

Jos sinulla ei ole mahdollisuut-

ta tehdä varausta nettisivujen kaut-

ta tai sinulla ei ole verkkopankki-

tunnuksia, ole yhteydessä toimisto-

työntekijä Teija Niemenmaahan puh. 

050 371 8961. Kaarniemen varauk-

sissa voit ottaa yhteyttä myös alue-

valvoja Tapio Haikkaan puh. 0440 

557 841.

Ensi vuoden hinnasto ja linkit va-

rausjärjestelmään: www.sahkoliitto.fi 

> Edut ja palvelut > Omat lomapai-

kat, joissa viihtyy
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Ammatillisen koulutuksen 
uudistus toi tullessaan myös 
työelämätoimikunnat. Ne 
pyrkivät varmistamaan, että 
reformin tavoitteet toteutuvat ja 
joka oppilaitoksesta valmistuu 
yhtä osaavia ammattilaisia.

 TEKSTI: PETRI PASANEN, SÄHKÖ-, AUTOMAATIO- JA 

     ENERGIA- ALAN TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN JÄSEN

 KUVA: MINNA JÄRVENPÄÄ

Amisreformin kanssa samaan ai-
kaa tehtyjen rahoitusvähennys-
ten takia ammatillisten koulu-

tuslaitosten opettajien määrää on vä-
hennetty, eikä heillä ole aikaa perehtyä 
yksittäisen opiskelijan opintosuunni-
telman toteuttamiseen, vaikka se on yk-
si reformin päätavoite.

Työssä oppimista on siirretty työpai-
koille, jolloin opetus siirtyy yrittäjille 
ja työpaikkaohjaajille eli työntekijöil-
le. Opetus on erilaatuista eri paikois-
sa. Opiskelijoiden lähettäminen työpai-
koille vailla ammattinsa perustietoja ei 
ole kenenkään etujen mukaista. Opis-
kelijan pitäisi myös saada koulusta pe-
rustiedot turvallisen työn tekemiseen.

On vaikea kuvitella yritysten halu-
avan kouluttaa työpaikoilla työteki-
jöidensä johdolla oppilaita varsinaisen 
liiketoimintansa ohella. Siitä on jo ole-
massa kokemuksia, ettei työpaikoilla 
ole sellaisia valmiuksia ohjata, että se 
valmistaisi opiskelijan ammattiinsa.

Keväällä 2017 sähköalan opiskelun-
sa aloittanut Roni arvioi valmistuvansa 
toukokuussa 2020.

– Opetuksen määrää voisi lisätä jon-
kin verran ja laatua parantaa. Varsinais-
ta henkilökohtaista opintosuunnitel-
maa ei ole tehty, mutta HOPS-keskuste-
luita on käyty. Niissä on puhuttu opis-
kelun etenemisestä.

Roni on osallistunut kahden kuukau-
den pituiseen työharjoitteluun. Paikan 
hän hankki itse soittelemalla.

– Työnohjaajaa ei työpaikassa ni-
metty, vaan kerrottiin, että jos tarvit-
sen jossain apua, voin kysäistä keneltä 
vain työntekijältä. Taisin minä muuta-
man kerran kysäistä, jos en ymmärtä-
nyt jotain. Opettajani kävi työharjoit-
telujakson aikana kerran puhumas-
sa työnantajan ja minun kanssani siitä, 
miten olen pärjännyt, minkälaista työ-
tä tehnyt ja millainen työnlaatuni on ol-
lut. Uskon, että olen valmis työmaalle 
koulun jälkeen, kunhan saan riittäväs-
ti opastusta.

MENIKÖ ARVIOINTI PIELEEN? 
OIKAISUPYYNNÖN OSOITTEEKSI 
TYÖELÄMÄTOIMIKUNTA
Opetushallitus on nimennyt amisrefor-
min ensimmäiselle kolmivuotiskaudel-
le 39 työelämätoimikuntaan 328 jäsen-
tä. He edustavat työnantajia, työnteki-
jöitä, opetusalaa ja itsenäisiä ammatin-
harjoittajia. 

Työelämätoimikuntatyön perustana 
ovat ammatillisesta koulutuksesta an-
netun lain ja asetuksen säädökset se-
kä Opetushallituksen määräykset ja oh-
jeet. 

Toimikunnan yksi tärkeimmistä teh-
tävistä on varmistaa, että opiskelijat 
saavat laadukasta opetusta ja että näy-
töt suoritetaan toteutussuunnitelman 
mukaisesti. Laatua valvotaan ensisi-
jaisesti valtakunnallisen seuranta-, pa-
laute- arviointitiedon pohjalta. Osa-
na laadunvarmistustyötä tehdään vie-

railukäyntejä näyttöympäristöihin var-
mistamaan, että näytöt toteutetaan ja 
opiskelijan osaaminen arvioidaan asi-
anmukaisesti. Toimikunnat arvioivat 
järjestäjien ja arvioijien toimintaa, ei-
vät yksittäisen opiskelijan osaamista.

Vierailukäynnistä laaditaan raport-
ti. Mikäli ilmenee vakavia puutteita jär-
jestäjän toiminnassa, tämä saa mahdol-
lisuuden vastineeseen ennen kuin ra-
portti lähetetään tiedoksi Opetushalli-
tukseen sekä mahdollisia toimenpitei-
tä varten opetus- ja kulttuuriministeri-
öön.

Työelämätoimikunta laatii myös vuo-
sittaisen laadunvarmistusraportin, jo-
ka toimitetaan opetus- ja kulttuurimi-
nisteriöön. Raportit julkaistaan hyväk-
symisen jälkeen myös työelämätoimi-
kuntien verkkosivuilla.

Opiskelija voi pyytää alansa työelä-
mätoimikunnalta kirjallisesti oikaisua 

arvioijan tekemään arvioinnin tar-
kastamista koskevaan päätökseen. Oi-
kaisua voi pyytää ainoastaan tutkin-
nonosan arvosanasta, ja pyyntö pitää 
aina perustella. Jos arviointi katsotaan 
virheelliseksi, työelämätoimikunta 
voi määrätä uuden arvioinnin ja edel-
lyttää järjestäjää asettamaan uudet ar-
vioijat.

KORJAAKO LISÄRAHOITUS 
PUUTTEET?
Työelämätoimikunnat eivät näy ke-
nenkään jokapäiväisessä elämässä. 
Oppilaitokset ovat niiden kanssa teke-
misissä opetuslupia hakiessaan ja laa-
dunvalvonnassa, opiskelijat oikaisu-
pyyntöjä tehdessään ja laadunvalvon-
nassa. Työnantajapuolen kiinnekoh-
dat toimikuntiin jäävät vähäisiksi.

Laadunvarmistus on työelämä-
toimikunnan tärkein tehtävä, koska 
se antaa opiskelijoille tasavertaisen 
mahdollisuuden valmistua samanlai-
silla kriteereillä missä päin Suomea 
tahansa.

Amisreformin tullessa käyttöön 
työnantajilla oli huoli, miten työpai-
koilla lisääntyvä opetus toteutetaan 
oppilaitosten kanssa yhteistyössä, 
vaikka työnantajilla olisi pidemmillä 
koulutusjaksoilla mahdollisuus etsiä 
itselleen kyvykkäimmät opiskelijat ja 
näin varmistaa osaavampien työnte-
kijöiden saanti itselleen tulevaisuu-
dessa.

Asiassa ei kuitenkaan ole tehty isoja 
satsauksia. Onko koulutettu työpaik-
kaohjaajia, onko tarvetta järjestää työ-
paikkakohtaista koulutusta, onko oh-
jaajalle annettu mahdollisuus käyttää 
aikaa ohjaajan työhön ja saako opiske-
lija vaikuttaa, mitä työharjoitteita saa 
tehdä? Hyviä kysymyksiä, sillä opis-
kelijan saapuessa työpaikalle hänellä 
pitää olla koulutettu ohjaaja, eikä näin 
aina ole.

Ne, jotka tarvitsevat enemmän ai-
kaa oppimiseen tai joilla on tarve saa-
da erityisopetusta, eivät saa jäädä 
muiden varjoon.

Opiskelijoiden huoli koulussa ta-
pahtuvasta vähentyvästä ja vähem-
män motivoivasta opetuksesta tuntuu 
olevan aiheellinen. Asia on tiedossa, 
ja siitä on keskusteltu laajalti opetta-
jien keskuudessa. Uuden hallituksen 
lupaama lisärahoitus ja opettajamää-
rien lisäykset tulevat oppilaitoksille 
tarpeeseen. Lähivuosina selviää, riit-
tääkö 235 miljoonan euron lisärahoi-
tus vuosille 2020–2023 korjaamaan 
puutteet. 

Työelämätoimikunnat 
amisreformin laadunvarmistajina

Jutun pidempi versio on alun perin julkaistu Kiljavan opiston kuukauden kurssin kurssijulkaisussa: www.kio.fi/kk/uusi-ammatillinen-koulutus. Kaikki julkaisun artikkelit löytyvät www.kio.fi/kk

Opiskelijan pitää saada koulusta perustiedot työn tekemiseen.
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VALTAKUNNALLINEN NUORISOTAPAHTUMA
26. – 27.10.2019 Sokos Hotel Ilves, Tampere
Hakuaika päättyy 11.10.2019

Valtakunnallisessa tapahtumassa saat tietoa liiton ajankohtaisista kuulumisista ja toimin-

nasta kuten esimerkiksi työmarkkinatiedottamisesta. Paikalla liiton puheenjohtaja Sauli 

Väntti sekä muita liiton asiantuntijoita. Asiapitoisten päivien lomassa vietämme aikaa myös 

rennosti yhdessä tutustumalla hohtogolfiin.

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

Sähköliitto maksaa kurssin aikana majoituksen (2hh), ohjelmaan merkityt ruokailut ja akti-

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

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

ALUEELLISET SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖ-
ASENNUSALAN KURSSIT JYVÄSKYLÄSSÄ
Nämä kurssit on tarkoitettu kaikille sähköistys- ja sähköasennusalan jäsenille.

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

nä urakkalaskentakurssi.

URAKKAMÄÄRÄYKSET-KURSSI
12.–13.10.2019 Sokos Hotel Alexandra, Jyväskylä
Hakuaika päättyy 27.9.2019

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

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

tai 050 409 8469.

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

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

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

KILJAVAN OPISTON 
KURSSIT SYKSYLLÄ 2019
Sähköliitto on varannut paikkoja seuraavilta syksyn yleisiltä kursseilta:

• Työoikeuden peruskurssi 28.10.–1.11.2019

• Paikallinen sopiminen, Tampere 11.–13.11.2019

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

suus osallistua myös muille opiston kurssikalenteriin merkityille yleisille kursseille. 

Kurssille haetaan ay-liikkeen kurssihakemuslomakkeella, jonka saat esimerkiksi osoitteesta 

www.sahkoliitto.fi/lomakkeet (Kiljavan opiston kurssihakemuslomake). 

Palautettuasi hakemuksen liitto lähettää sen opistoon. Opisto lähettää sinulle kurssikutsun 

noin viikkoa ennen kurssin alkua. 

Tiedustele osallistumismahdollisuutta koulutusasiantuntijalta 050 409 8469 

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

täyttämisessä. Täytetyt hakemukset myös palautetaan koulutusasiantuntijalle. 

KURSSIT

AMMATTIOSASTOT YHDESSÄ
30.11.–1.12.2019, Sokos Hotel Ilves, Tampere
Tule viettämään osastoaktiivien yhteisiä pikkujouluja Ammattiosastot yhdessä –tapahtu-

maan Tampereelle!

Tapahtuma on suunnattu kaikille ammattiosastojen toimihenkilöille, sekä muille asiasta  

kiinnostuneille. Tapahtumassa pohdimme yhdessä, miten innostamme jäseniämme mukaan 

toimintaan ja aktivoimme jäsenhankintaa. Perehdymme myös ammattiosastojen resursoin-

tiin. Tapahtuma alkaa lauantaina aamupäivällä ja päättyy sunnuntaina iltapäivällä. Lauan-

taina illalla järjestetään pikkujouluohjelmaa.

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 15.11. mennessä tarja.toppari@sahkoliitto.fi tai  

050 409 8469. Sähköliitto maksaa kurssin aikana majoituksen (2hh), itse ohjelman,  

ohjelmaan merkityt ruokailut sekä matkakulut, mikäli niitä syntyy. Matkakulut korvataan  

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

Hae tuetuille Hyvinvointikursseille

LISÄTUKEA SÄHKÖLIITON JÄSENILLE:
SAK:n lomajärjestö SAL-lomat myöntää lisätukea PHT:n kursseille:

• Jos osallistut Pysyvään muutokseen -kurssin kaikille kolmelle lähijaksolle, 

PYSYVÄÄN MUUTOKSEEN -HYVINVOINTIKURSSIT AIKUISILLE
3+2+2 vrk 
Työikäisille aikuisille elämäntapamuutoksen, hyvinvoinnin ja työssä 
jaksamisen tueksi. 
Omavastuu 25 € / vrk, työttömät -50 %

1. ASKEL -HYVINVOINTIJAKSOT LAPSIPERHEILLE
4 vrk
Lajikokeiluja, liikunnallisia elämyksiä, yhdessäoloa ja kannustusta 
perheen terveellisiin elintapoihin. 
Omavastuu aikuisilta 100 €, työttömät -50 %,                                                             

Kysy lisää: asiakaspalvelu@pht.fi

• Jos perheenne osallistuu 1. askel -perhejaksolle, SAL-lomat korvaa                 
25 € / yli 6-vuotias osallistuja

SAL-lomat korvaa 50 €

lapset 6-16v. 60 €, alle 6-vuotiaat 0 €

pht.fi
Hae tuetuille Hyvinvointikursseille

JÄRJESTÄVÄ AMMATTIOSASTO
Nämä kurssit on suunnattu erityisesti kaikille ammattiosastojen toimihenkilöille sekä muille 

asiasta kiinnostuneille. Kurssilla tutustutaan tarkemmin järjestämistyöhön osastojen näkökul-

masta sekä opetellaan yhdessä uuden jäsenrekisterijärjestelmän käyttöä.

12.–13.10.2019
Sokos Hotel Arina, Oulu
hakuaika päättyy 27.9.2019

2.–3.11.2019
Scandic Helsinki Aviacongress, Vantaa
hakuaika päättyy 18.10.2019

 Ilmoittaudu mukaan kursseille hakuaikoja noudattaen tarja.toppari@sahkoliitto.fi tai 050 

409 8469. Sähköliitto maksaa kurssin aikana majoituksen (2hh), ohjelmaan merkityt ruokai-

lut sekä matkakulut, mikäli niitä syntyy, kotipaikkaa lähinnä olevalle kurssipaikalle. Matkaku-

lut korvataan julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai oman auton käytöstä 0,23 €/km.
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OSASTOT TOIMIVAT Seuraava Vasama ilmestyy 24.10.2019. 

Siihen tarkoitetut osastojen ilmoitukset pyydämme toimittamaan maanantaihin 14.10.2019 kello 15.00 mennessä. 

Tällä välin päivitämme saapuneita ilmoituksia liiton kotisivuille.

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

sähköisellä lomakkeella. Löydät lomakkeen osoitteesta  

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

Valitse ensin lomakkeen alasvetovalikosta oma osastosi, kirjoita sit-

ten ilmoituksesi teksti ja jätä vielä yhteystietosi niille varattuihin kent-

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

sen lähettämisestä.

Päivitämme saapuneet ilmoitukset nettisivujemme Osastot toimivat 

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

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

001 OULUN SÄHKÖTYÖNTEKIJÄIN 

AMMATTIOSASTO N:O 1 RY

Sääntömääräinen syyskokous ke 

20.11.2019 klo 17 osaston toi-

mistolla, Rautatienkatu 16 d 46. 

Asialistalla sääntömääräiset asi-

at. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!  

– Hallitus

Eläkeläisjaoston kokouk-

set vuonna 2019 pidetään joka 

kuukauden toisena tiistaina klo 

12 osaston toimistolla, Rautatie-

nkatu 16 D 46, Oulu. 

016 HAMINAN SÄHKÖOSASTO RY

Syyskokous to 14.11.2019 klo 

18 Kumppanuustalo Hilmas-

sa, Kadettikoulunkatu 3. Halli-

tus kokoontuu jo klo 17.30. Esil-

lä sääntömääräiset asiat. Tervetu-

loa! – Hallitus

018 HÄMEENLINNAN 

SÄHKÖTYÖNTEKIJÄT RY

Osaston pikkujoulut Raskasta jou-

lua -konsertissa ke 18.12. klo 19 

Hämeenlinnan Elenia-Areenalla. 

Tilaisuus on avec. Jäsenten oma-

vastuu 10 €, avec maksaa täyden 

hinnan 49,90 €. Ilmoittautumisen 

jälkeen saat omavastuun maksuoh-

jeet. Mukaan mahtuu 30 nopein-

ta. Ilmoittautumiset ja omavastuut 

hoidettava 30.11. mennessä. Li-

put toimitetaan osallistujille pos-

titse. Ilmoittaudu pikkujouluihin 

30.11. mennessä osoitteessa www.

sahko018.fi. 

Osaston loma-asunto Jämsän 

Himoksella varattavissa vuodel-

le 2020: viikot 5, 15, 27, 37 ja 

47 käytettävissämme. Lomavii-

kon hinta on 200 €. Varausohjeet 

ja -säännöt luettavissa osaston si-

vuilla.

Osasto uudistaa sivujaan! Käy 

tutustumassa www.sähkö018.fi. 

Myös vanhat sivut www.hameen-

linnansahkotyontekijat.fi toimi-

vat yhä.

025 LOVIISAN SÄHKÖALANTYÖNTE-

KIJÄIN AMMATTIOSASTO RY

Syysretkimatka Tukholmaan jäse-

nille seuralaisineen la–ma  

2.–4.11. Viking Gabriella läh-

tee la Helsingin Katajanokalta 

klo 17.15 ja su Tukholmasta klo 

16.30. Matkan hinta on 50 €/jä-

sen, 70 €/avec sisältäen bussi-

kuljetukset satamaan ja takaisin, 

kaksi buffetillallista, kaksi aami-

aista, A-luokan hytit ja 

kiertoajelun Tukholmassa. Ilmoit-

tautumiset ja maksu 27.9. men-

nessä osaston tilille FI79 8000 

1301 1776 15. Mukaan mahtuu 

80 henkilöä. Ilmoittautuminen al-

kaa 29.8. Ilmoittautumiset (nimi 

+ syntymäaika) mieluiten sähkö-

postiin loviisan.osasto25@gmail.

com tai Markus Backman puh. 

010 455 3154. 

036 KUOPION 

SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT RY

Syyskokous la 30.11.2019 klo 

16 Hotelli Puijonsarvessa Kuopi-

ossa. Käsitellään sääntöjen osas-

ton syyskokoukselle määräämät 

asiat. Ilmoittaudu kokoukseen 

puh. 044 553 9871/Ilpo 5.11 

mennessä; näin varmistat myös 

ruokailun Frans & Sophiessa. 

Lämpimästi tervetuloa!  

– Hallitus

037 SATAKUNNAN ENERGIA-ALAN 

AMMATTILAISET RY

Sääntöjen määräämä syyskoko-

us pe 11.10.2019 klo18 Jacuz-

zissa, Antinkatu 8, 28100 Pori. 

Ilmoitukset osallistumises-

ta 4.10. mennessä numeroon 

044 701 2375. Tervetuloa!  

– Hallitus

043 PORVOON  

SÄHKÖTYÖNTEKIJÄT RY

Syyskauden tulevat kokoukset 

torstaisin klo 18: 26.9., 24.10., 

21.11. sääntömääräinen syysko-

kous. Paikkana Raksan toimisto, 

Sibeliusbulevardi 36, Porvoo. 

Kaikki osaston jäsenet tervetu-

loa! Lisää toiminnasta tulevassa 

jäsenkirjeessä. – Hallitus

055 RIIHIMÄEN SÄHKÖALOJEN 

AMMATTIOSASTO RY

Sääntömääräinen syyskoko-

us ti 12.11.2019 klo 18 alka-

en Ravintola Asema X:ssä Riihi-

mäellä. Kokouksessa käsitellään 

mm. sääntömääräiset asiat ja 

osaston toiminnan jatkaminen. 

Kokouksessa mahdollisuus vai-

kuttaa osaston toimintaan jat-

kossa, joten kaikki jäsenet ak-

tiivisesti paikalle. Osasto tarjoaa 

läsnäolijoille iltapalan. – Hallitus

057 ETELÄ-POHJANMAAN SÄHKÖ-

ALANTYÖNTEKIJÄIN OSASTO RY

Sääntömääräinen syyskokous ho-

telli Lakeudessa pe 1.11.2019 

klo 18. Kokouksen jälkeen ruo-

kailu ja sauna.

Pikkujoulumatka Leville ke– 

su 4.– 8.12. Lähtö ke-aamu-

na klo 7 ja paluu sunnuntai-ilta-

na. 30 hlöä mahtuu mukaan, jo-

ten ole nopea ja ilmoittaudu pian. 

Omavastuu 100 € sisältää ma-

joittumisen Alppihuoneistoissa 

ja aamupalat läheisellä hotellil-

la. Ilmoittautumiset viimeistään 

11.10. osoitteeseen pikkujou-

lu057@gmail.com. 

059 LAHDEN 

SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT RY

Sääntömääräinen syyskokous pe 

22.11.2019 klo 18 alkaen. Kä-

sitellään sääntömääräiset asiat. 

Paikka Saunaklubi, Saimaankatu 

8, Lahti. Kokouksen jälkeen ruo-

kailu ja vapaata seurustelua sau-

nomisen merkeissä. Saunaan oma 

pyyhe mukaan. Kaikki osaston jä-

senet tervetuloa! – Hallitus

073 KURIKAN 

SÄHKÖALOJEN OSASTO RY

Sääntömääräinen syyskokous  

Hotel Kurikassa to 14.11.2019 

Sähköliiton nettisivuilla jul-

kaistavat uutiset ovat nyt ti-

lattavissa RSS-palveluna. Uu-

tissyöte kokoaa Jäsenuutiset-, 

Ajankohtaista- ja Koulutukset 

& tapahtumat -osioiden uutiset 

yhteen pakettiin. Näin saat tie-

don heti, kun sivuilla on uutta 

sisältöä kyseisissä osioissa.

Sähköliiton RSS-syötteen 

osoite on www.sahkoliitto.fi/uu-

tiset/rss

Tarvitset RSS-palvelun käyt-

töönottoon RSS-lukijaohjelman 

tai RSS:ää tukevan selaimen. Il-

maisia lukijaohjelmia löydät in-

ternetistä. Kopioi syötteen osoi-

te lukijaan tai selaimeen. Oh-

jelma hakee automaattises-

ti uusimmat sisällöt. Jos käytät 

RSS:ää tukevaa selainta, klik-

kaa kohtaa, joka kehottaa tilaa-

maan kyseisen syötteen.

Jatkossa löydät syötteen 

osoitteen myös nettisivujem-

me alaosasta klikkaamalla koh-

taa RSS.

TILAA SÄHKÖ-
LIITON UUTISET 
RSS- 
SYÖTTEENÄ!
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klo 18. Kokouksen jälkeen ruo-

kailu. – Hallitus

Pikkujouluruokailu jäsenille ja 

aveceille Lakeus Matador Seinä-

joella la 30.11. Illan viihdyttä-

jä on bilebändi Groovaus. Lähtö 

Kurikan torilta klo 18 linja-autol-

la. Sitovat ilmoittautumiset 4.11. 

mennessä puh. 0400 642 060. 

Avec-maksu 20 €. – Hallitus

077 SAVONLINNAN JA LÄHIYMPÄ-

RISTÖN SÄHKÖMIEHET RY

Lokakuun kuukausikokous pide-

tään 18. päivänä klo 18 alkaen 

Harmaalokki-huvilalla, Kostianuk-

senkuja 22, Vuohimäki, Savon-

linna. Asioina ajankohtaiset asi-

at. Kokouksen jälkeen iltapala ja 

sauna. Tervetuloa! – Hallitus

080 HEINOLAN SÄHKÖMIEHET 

AMMATTIOSASTO 80 RY

Syyskokous pe 18.10.2019 klo 

18 alkaen keilahalli Valopallon 

kabinetissa. Kokouksessa käsitel-

lään mm. osastojen yhdistämis-

asiaa. Kokouksen jälkeen vapaa-

ta keilaamista. Lisätietoja sihtee-

riltä henri.tornroos@gmail.com. 

Tervetuloa! 

Ammattiosasto tukee huvipuis-

to- ja kulttuuritoimintaa. Tuki hu-

vipuiston rannekkeisiin 4 x 20 €/

osaston jäsen tai kulttuuritapah-

tumiin 2 x 20 €/osaston jäsen. 

Edun voi lunastaa kuittia vastaan 

sihteeriltä s-postilla henri.torn-

roos@gmail.com.

100 JÄRVENPÄÄN 

SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT RY

Tallinnaan pe–su 29.11.–1.12.! 

Lähtö 29.11. klo 19.30 Tallink 

Star, lippujen jako klo 18.30 al-

kaen. Majoittuminen Tallinn Sea-

port Hotel, D-terminaalin vie-

ressä, aamiainen kuuluu hin-

taan. Paluu 1.12. klo 13.30 Tal-

link Megastarilla (huoneista ulos 

klo 12), laiva Helsingissä n. klo 

15.30. Hinta osaston jäsenil-

tä 0 €, avec 120 €. Ilm. 15.10. 

mennessä Petri Fomin puh. 040 

311 3491, avecin matkan hin-

ta 120 € tilille FI35 1597 3000 

1087 21.

Syyskokous pe 15.11.2019 klo 

18 Cantina Zapatan kokoustilat, 

Mannilantie 44, Järvenpää. Käsi-

tellään sääntöjen määräämät asi-

at. Kokouksen jälkeen ruokai-

lu. Info 040 732 2019 sihtee-

ri P. Fomin.

SFS 6002 SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS 
Sähkötyöturvallisuusstandardi SFS 6002 sisältää sähkötöiden turvallista tekemis-
tä koskevat perusohjeet ja turvallisuusvaatimukset. 
Verkkokoulutuksessa käydään läpi standardin sisältö sekä sähkötöitäkoskevat kansalliset  
säädökset. 

Kurssi on jaoteltu kymmeneen osioon. Voit suorittaa osion kerrallaan, silloin kun sinulle sopii. 
Kurssin suoritusaikaa sinulla on kuukausi. 

Suoritettuasi kaikki opiskeluosat pääset suorittamaan kokeen, jonka läpäistyäsi voit tulostaa 
pdf-muotoisen todistuksen. Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy:n myöntämä sähkötyötur-
vallisuuskortti lähetetään sinulle postitse.

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

SFS 6002RUS ELECTRICAL SAFETY IN RUSSIAN
Price  304,50 e + vat.
More information: http://kauppa.sahkoinfo.fi/verkkokurssit

SFS 6002 SÄKERHETEN VID ELARBETEN
Pris 304,50 e + moms.
Mera information: http://kauppa.sahkoinfo.fi/verkkokurssit

SFS 6002 ELECTRICAL SAFETY
Price  304,50 e + vat.
More information: http://kauppa.sahkoinfo.fi/verkkokurssit

Sähköinfon verkkokursseja

ilmoittaudu
http://kauppa. 

sahkoinfo.fi/verkkokurssit 
tilaukset@sahkoinfo.fi 

09 5476 1422

LISÄKSI ESIM. NÄMÄ KURSSIT:

Sähköasentajan sähköturvatesti

Pienjänniteasennusten korjaus-,  
muutos- ja laajennustyöt

SFS 6000: 2017 painoksen  
uudistukset

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

106 SAVON 

SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT RY

Sääntömääräinen syyskokous to 

21.11.2019 klo 18 Kylpyläho-

telli Kunnonpaikassa, Jokihar-

juntie 3, Vuorela. Sääntömää-

räisten asioiden lisäksi sääntö-

muutosasia. Kokouksen aluksi 

ruokailu. Tervetuloa! – Hallitus

147 PAIMION 

SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT RY

Sääntömääräinen syyskokous 

pe 1.11.2019 M/S Viking Gra-

ce kokoustiloissa klo 10–14 

Suomen aikaa risteilyllä Turku–

Tukholma–Turku. Lähtö Turus-

ta to 31.10. klo 20.55, paluu 

pe 1.11. klo 19.50. Majoitus 2 

henkilön hyteissä. Satamassa ol-

tava 1/2 tuntia ennen lähtöä. 

Varausnumero 4488641. Ristei-

lyohjelma: To 31.10. klo 20.55 

laiva lähtee Turusta, 21.15 hyt-

tijärjestelyt. Pe 1.11. klo 8.45 

meriaamiainen Buffet Aurora 

-ravintolassa, klo 10–14 syys-

kokous, käsitellään mm. sään-

tömääräiset asiat, 14.30 lou-

nas Buffet Aurora -ravintolassa, 

19.50 laiva saapuu Turkuun. Si-

tovat ilmoittautumiset viimeis-

tään 27.9. Rami Rajalalle puh. 

0440 721 821, ramppu69@

gmail.com tai Jarmo Tuomaalalle 

puh. 040 503 1285, jarmo.tuo-

maala@kolumbus.fi. Huom! Pe-

ruuttamattomat matkat aiheutta-

vat osastolle täydet kustannuk-

set. Matka edellyttää kokoukseen 

osallistumista. Kokouksessa pää-

tetään matkakustannusten kor-

vausperusteista. Muista kuitenkin 

säilyttää kuitit! – Hallitus

154 POGOSTAN 

SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT RY

Osaston ylimääräinen kokous pi-

detään ma 30.9.2019 klo 18 al-

kaen PKS-toimistolla, Pajatie 6, 

82900 Ilomantsi. Kokouksen ai-

heena on osaston purkaminen ja 

siihen liittyvät asiat. Tervetuloa!  

– Hallitus

177 KISKOLIIKENTEEN SÄHKÖ-, 

TIETOLIIKENNE- JA TURVALAITE-

AMMATTILAISET RY

Ennakkokutsu syyskokoukseen la 

23.11.2019 klo 10.20 Silja M/S 

Baltic Princessillä. Laiva lähtee 

Turun satamasta pe 22.11. klo 

20.15, ja paluu on la 23.11. klo 

19.15. Osaston jäsenille mat-

ka on ilmainen. Matka sisältää 

2 hengen hytin B-luokassa, aa-

miaisen, lounaan ja kokouskah-

vin. Yhden hengen hytti on mah-

dollista saada 20 € hintaan. Il-

moittautumismaksuna peritään 

20 €, kuten aiemminkin. Se pa-

lautetaan kuponkeina satamas-

sa ilmoittautumisen yhteydessä. 

Puolison matkan hinta on 60 €, 

ja se sisältää hytin, aamiaisen ja 

lounaan. Eläkeläiset ovat myös 

tervetulleita kokoukseen. Ilmoit-

tautumiset sähköpostilla osas-

ton toimitsijalle jukka.parviai-

nen50@gmail.com. Kerro ilmoit-

tautumisen yhteydessä henkilöi-

den nimet ja syntymäajat, mah-

dolliset hyttikaveritoiveet sekä 

mahdollinen yhden hengen hytin 

toive. – Hallitus

184 JÄRVI-SAVON 

SÄHKÖALOJENTYÖNTEKIJÄT RY

Osasto tukee ensi kertaa Kaar-

niemessä lomailevia viikonloppu-

loman hinnalla (varatun määrä-

rahan puitteissa). Kysy lisää sih-

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

Postiosoite: PL 747, 33101 TAMPERE

Faksi: 03 252 0210

Järjestämis- ja järjestötyö: puh. 03 252 0600 

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

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

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

Asiakaspalvelusarjoihin perustuvat numerot 
ovat avoinna arkisin kello 9.00–15.00, 

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

ELLEDNINGEN

ARBETSMARKNADENS HETA SAMTALSÄMNE I HÖST: BILLIGARE ARBETSVILLKOR 

Det hetaste samtalsämnet på 

arbetsmarknaden i höst har 

varit Postens planer på att sänka 

arbetstagarnas löner genom att flyt-

ta över dem till ett billigare kollek-

tivavtal – det som gäller för Indus-

trifackets och Medieförbundets ut-

delare. På grund av de försvaga-

de arbetsvillkoren kan arbetstagar-

nas löner i värsta fall minska med 

så mycket som 30–50 procent. Det 

tråkiga med allt det här är att det 

finns olika kollektivavtal för dessa 

arbetsuppgifter som olika fackför-

bund följer.

FFC och dess medlemsförbund 

har otvetydigt fördömt möjlighe-

ten att välja ett billigare kollektiv-

avtal.  Enligt FFC-förbundens ge-

mensamt överenskomna praxis ska 

arbetsgivarnas ensidigt genomför-

da ändringar i tillämpningen av kol-

lektivavtal inte godkännas om par-

terna inte tillsammans har upp-

nått en gemensam överenskommel-

se i frågan. Förbunden stödjer inte 

på något sätt arbetsgivarnas åtgär-

der i detta fall. Såhär i början av li-

gasäsongen kan man konstatera att 

man inom FFC-fackföreningsfamil-

jen åtminstone inte ska ge felpass-

ningar rakt på arbetsgivarens klub-

ba, utan att det är skäl att koncen-

trera sig på sitt eget spel och skär-

pa det. 

AVDELNINGAR OCH 

VERKSTADSKLUBBAR 

FÖRÄNDRINGSMOTORER

Elektrikerförbundet förbereder sig 

för den kommande kollektivavtals-

rundan. På förhand skulle man 

kunna tro att en förlängning och 

uteslutning av arbetstiden ur kol-

lektivavtalen blir det centrala på 

många förhandlingsbord.

Förlängda arbetstider inklude-

rades i kollektivavtalen utan kost-

nadspåföljder, och utgångspunk-

ten är då att de också utesluts utan 

kostnadspåföljder. 

Elektrikerförbundets förhand-

lingsrunda inleds med våra avtal 

inom industrin. Största delen av 

dem utgår under detta år. Vi börja-

de förbereda oss för förhandlingar-

na redan före sommarens semes-

terperiod genom att be fackavdel-

ningarna och verkstadsklubbarna 

om förslag till ändringar i kollektiv-

avtalsbestämmelserna.

Kollektivavtalen i Elektrikerför-

bundets centrala avtalsbranscher 

utgår i slutet av mars 2020, och 

förhandlingsförberedelserna på-

går som bäst. Med tanke på för-

handlingarna har fackavdelning-

arna och verkstadsklubbarna om-

betts eller ombeds komma med för-

slag till ändringar i syfte att förbätt-

ra bestämmelserna i kollektivavta-

let.  Avtalsbranschernas direktioner 

drar upp riktlinjerna för sina förslag 

och ger förhandlarna råd inför för-

handlingarna utgående från änd-

ringsförslagen. 

AVTALSBRANSCH 013 BEHÖVER 

EN HÅLLBAR LÖSNING

Det första av våra avtal, förliknings-

helheten för arbetstagare i Teknolo-

giindustrins elbransch, utgår  den 

sista oktober i år.

Elektrikerförbundets tidsperiod 

för ”den röda boken” utgick i bör-

jan av mars 2017 när arbetsgivar-

förbundet Teknologiindustrin rf och 

arbetstagarförbundet Industrifack-

et inkluderade elmontörernas ar-

betsvillkor i sitt ömsesidiga kollek-

tivavtal, den s.k. ”gröna boken”. I 

början av november 2017 blev vi 

tvungna att godkänna den dåvaran-

de riksförlikningsmannens förlik-

ningsförslag, som därtill komplet-

terades med Elektrikerförbundets, 

Teknologiindustrins och Industri-

fackets ömsesidiga avtal. Elmontö-

rer inom industrin som jobbar i av-

talsbransch 013 gick miste om sitt 

eget kollektivavtal och förtroende-

mannasystem.

I dag bevakas våra industrimed-

lemmars intressen på arbetsplat-

serna av Elektrikerförbundets tidi-

gare huvudförtroendemän, som i 

förlikningshelheten blivit kontakt-

personer, tillsammans med Indus-

trifackets huvudförtroendemän. Det 

rådande läget upplevs inte som po-

sitivt, och därför förväntar vi oss 

mer av framtiden. 

Under ett drygt halvår har nu 

diskussioner förts om branschens 

framtid vid möten på olika nivå-

er, men någon lösning har inte 

nåtts. Elektrikerförbundet har före-

slagit som mål att finna en lösning 

som tillfredsställer alla parter och 

som framför allt är hållbar, en lös-

ning som kan trygga våra medlem-

mars intressebevakning på arbets-

platser som iakttar Teknologiindu-

strins kollektivavtal från den 1 no-

vember 2019.

HANNU LUUKKONEN

vice ordförande

Katso lisätietoja: hsy.fi/tyopaikat
Helsingin seudun ympäristöpalvelut tuottaa vesihuollon ja jätehuollon palveluja  
sekä tietoa pääkaupunkiseudusta ja ympäristöstä.

Haemme Espooseen Ämmässuon ekoteollisuuskeskukseen

SÄHKÖLAITTEISTON  
KÄYTÖN JOHTAJAA

vastaamaan ekoteollisuuskeskuksen sähkötöistä, osallistumaan  
asiantuntijana uudishankkeisiin sekä toimimaan sähkötöiden  
johtajana ja sähkölaitteiston käytön johtajana. 

Tarjoamme sinulle mahdollisuuden kehittyä ammatillisesti ja  
työskennellä merkittävässä ympäristöalan organisaatiossa  
yhteiskunnallisesti tärkeiden tehtävien parissa.
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ähkötarvikkeet
F i nnpa r t t i a l t a
Käytä hyödyksi valttejamme:
e d u l l i s e t  h i n n a t
s u u r e t  v a r a s t o m ä ä r ä t
n o p e a t  j a  v a r m a t  t o i m i t u k s e t !
Verkkokauppa w w w. f i n n p a r t t i a . f i
Noutohall i Joutnantie 76, 25500 Perniö

Puh 02 72 72 00,  m y y n t i @ f i n n p a r t t i a . f i
petri.koskinen@finnparttia.fi
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Huippusuositusta 
Sievin Roller High 
-nilkkurimallistosta 
löytyy myös XL-lestillä 
oleva malli. Kaikissa 
malleissa myös uusi 
Boa® M4-rullameka-
nismi.
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henkivakuutuskuntoon.fi

Jäsenetuna henkivakuutus

MAKSAA VAIN UIMAREISSUN KUUSSA

Tutkitusti

SUOMEN
EDULLISIN*

Tee pieni päätös, jolla voi olla valtava merkitys. Henkivakuutus 
auttaa säilyttämään perheesi nykyisen elintason, jos toinen jää yksin 
pitämään huolta kaikesta. Järjestöjäsenenä saat Ifistä vakuutuksen jo 

muutamalla eurolla kuussa. Aloita katsomalla oma hintasi nyt heti.

*Suomen edullisimman henkivakuutuksen (Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEn tekemä viimeisin
hintavertailu 9/2016) järjestöjäsenille myöntää Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva.


