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LUOTTAMUSMIEHET 
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liitot Senaatintorille 2.2.
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LAKKO HILJENSI SÄHKÖISTYSKOHTEITA, 
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PERHEEN TAI KAVERIEN KANSSA AULANGON VOLTTIPÄIVILLE!
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TILAA JÄSENKALENTERI 
JA ELÄKELÄISJÄSENTEN 

VASAMA NYT!

TILAA VERKKOPALVELUSSA
• Mene osoitteeseen www.sahkoliitto.fi ja 

siellä kohtaan Liiton muut verkkopalvelut.

• Valitse alasvetovalikosta Kalenteri- ja lehtitilaukset.

• Kirjaudu sisään käyttäjätunnuksellasi ja salasanallasi. 

Jos kirjautuminen ei onnistu, lähetä itsellesi uusi sala-

sana kohdasta Jos olet unohtanut salasanasi, klikkaa 

tästä. Jos puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi ovat 

jäsenrekisterin tiedoissa oikein, saat uuden salasanan 

matkapuhelimeesi tai sähköpostiisi välittömästi. Jos 

taas et ole koskaan kirjautunut jäsenrekisteriin, käyttä-

jätunnuksesi on jäsennumerosi ja salasanasi postinu-

merosi. 

• Valitse avautuvasta näkymästä Kalenteri- ja lehtiti-

laukset. 

• Valitse Voit tilata seuraavat tuotteet -alasvetovali-

kosta Vasama tai Jäsenkalenteri ja klikkaa 

Tilaa-painiketta. Tilauksesi on onnistunut, kun painik-

keeseen muuttuu tekstiksi Peru tilaus.

JÄSENKALENTERI 2018JÄSENKALENTERI 2019

HUOM! Kalenteri on tarkoitettu 
vain sopimusalajäsenille. 

Oppilas- ja eläkeläisjäsenet eivät 
voi tilata jäsenkalenteria. 

TILAUSAIKA PÄÄTTYY 25.11.2018.

HUOM! Eläkeläisjäsenet saavat 
Vasama-lehden maksutta, mutta 
heidän tulee tehdä tilaus kerran 

edustajistokaudessa. 
Sopimusala- ja oppilasjäsenille 

lehti tulee automaattisesti. 
TILAUSAIKA PÄÄTTYY 31.10.2018.

TILAA TEKSTIVIESTILLÄ
SOPIMUSALAJÄSENTEN KALENTERITILAUS:

• Kirjoita tekstiviestiin sanat Sähkö kalenteri ja lisäksi 

oma Sähköliiton jäsennumerosi. 

Erota sanat ja jäsennumerosi toisistaan välilyönnillä. 

Esimerkkiviesti: Sähkö kalenteri 000000

• Lähetä tekstiviesti viesti numeroon 13145. 

Saat kuittauksen tekstiviestinä: 

Tilauksenne on vastaanotettu. T: Sähköliitto

ELÄKELÄISJÄSENTEN VASAMA-TILAUS:

• Kirjoita tekstiviestiin sanat Sähkö Vasama ja 

lisäksi oma jäsennumerosi. 

Erota sanat ja jäsennumerosi toisistaan välilyönnillä. 

Esimerkkiviesti: Sähkö Vasama 000000

• Lähetä tekstiviesti viesti numeroon 13145. 

Saat kuittauksen tekstiviestinä: 

Tilauksenne on vastaanotettu. T: Sähköliitto

TILAA JÄSENKALENTERI 
JA ELÄKELÄISJÄSENTEN 

VASAMA NYT!
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tymys. Sopimuksen sisällön toi-

meenpaneminen on ollut työlästä, 

koska yhteisiä näkemyksiä sopi-

muksen työnantajapuolen, Tekno-

logiateollisuuden kanssa on ollut 

vaikea löytää.   

Mainitussa sopimuksessa sovit-

tiin, että Sähköliitto ja Teollisuus-

liitto neuvottelevat 31.5.2019 

mennessä liittojen välisestä yhteis-

työstä ja sähköalan työntekijöiden 

asemasta teknologiateollisuuden 

työpaikoilla. Liittojohdot ovat jo ta-

vanneet ja sopineet kyseisten neu-

vottelujen aloittamisesta.

SAULI VÄNTTI

puheenjohtaja

VASAMA 7
Kannen kuvassa: Teemu Ylikulju
Kuva: Riitta Kallio

Julkaisija: 
Sähköalojen ammattiliitto ry 
Elbranschernas 
fackförbund rf. 
Postiosoite: PL 747 
33101 Tampere 
Sähköpostiosoite: 
vasamalehti@sahkoliitto.fi 
etunimi.sukunimi@sahkoliitto.fi 
Päätoimittaja: Sauli Väntti
Vastaava toimittaja: Riitta Kallio 
Toimittaja, vs: Minna Järvenpää
Ulkoasu ja taitto: Jari Mattila  

Palkansaajalehdet –  
Löntagartidningar 
PALE ry:n jäsen

Noudatamme Julkisen sanan 
neuvoston määrittelemää hyvää 
journalistista tapaa.

Painopaikka: 
Sata-Pirkan Painotalo, Pori.

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

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

Osastot toimivat -ilmoitukset: 

lähetä osoitteeseen 

www.sahkoliitto.fi/ammattiosastot/

osastot-toimivat

Lehden tilaushinta: 
30 €/vsk kotimaa 
40 €/vsk ulkomaat 

SÄHKÖALOJEN 

AMMATTILIITON 

JÄSENLEHTI. 

Perustettu 1957 

Lehti ilmestyy 

10 kertaa vuodessa. 

Seuraava Vasama ilmestyy 

25.10.2018

Aineistot 15.10. mennessä.

SÄHKÖJOHTO

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

Hallitus pitää itsepintaises-

ti kiinni pienten yritysten 

työntekijöiden työsuhdeturvan 

heikentämisestä eli ”pärstäker-

roinpykälästä”. Tämä on muuttu-

nut jo arvovaltakysymykseksi hal-

litukselle ja erityisesti ministeri 

Jari Lindströmille. Jopa Elinkei-

noelämän Keskusliiton (EK) toi-

mitusjohtaja Jyri Häkämies arvos-

teli hallituksen hanketta, tämä-

kään ei saanut hallitusta vetäyty-

mään käsittämättömän ja työnte-

kijöiden perusoikeuksien vastai-

sen lain valmistelusta.

Sähköliiton hallitus päätti elo-

kuun lopun kokouksessaan val-

miudesta syyskuun puolessa vä-

lissä toteutettaviin ulosmarssei-

hin, mikäli muut liitot olisivat 

tehneet vastaavia päätöksiä. Täs-

sä vaiheessa muiden liittojen toi-

met ovat toistaiseksi olleet yritys-

kohtaisia ylityökieltoja. 

Mikäli hallitus ei vedä pois 

suunnitelmiaan työntekijöiden 

työsuhdeturvan heikentämisestä, 

Sähköliitto valmistautuu yhdes-

sä muiden SAK:n jäsenliittojen 

kanssa kovempiin toimenpiteisiin 

Hallitus kiusaa 
suomalaista työntekijää

hallitusta vastaan. Näistä toimen-

piteistä päätetään viikolla 39 ko-

koontuvassa ylimääräisessä liiton 

hallituksen kokouksessa.

VIRANOMAISTEN LEPSUILU 

MAHDOLLISTAA TYÖAIKALAIN 

RIKKOMISEN

Vauhdittaakseen alan työehtosopi-

musneuvotteluja Sähköliitto aset-

ti energia-ict-verkostoalalle ylityö-

kiellon 1. helmikuuta. Työaikalain 

hätätyötä koskevista määräyksis-

tä välittämättä yritykset teettivät 

työntekijöillään suurimman osan 

ylityökiellon aikaisesta viankor-

jaustyöstä hätätyönä. 

Aluehallintovirastojen viran-

omaiset eivät juurikaan perehty-

neet heille yritysten toimittamiin 

hätätyöilmoituksiin. Hätätyön 

määrä suorastaan räjähti; lähes 

kaikki ylityöt muuttuivat hätätyök-

si ylityökiellon aikana. Ylityökielto 

ei kuitenkaan ole lain tarkoittama 

peruste hätätyön käyttöön.

Vielä 80-luvulla eräs sähköyh-

tiö ja sen toimitusjohtaja saivat 

tuomion korkeimmassa oikeudes-

sa vastaavasta menettelystä. Tänä 

päivänä tämä lain rikkominen 

näyttää tapahtuvan viranomaisen 

silmien alla ja suojeluksessa. 

Paljon on siis muuttunut, työ-

elämän lainsäädäntö on laadittu 

työntekijän suojelemisen periaat-

teella ja tämä periaate on nykyvi-

ranomaisilta kateissa. Sähköliiton 

selvityksen mukaan vain kahdes-

sa AVI-keskuksessa ratkaistiin hä-

tätyöilmoitukset työaikalain mu-

kaisesti.  

Tulemme edelleen selvittämään 

niin yritysten kuin viranomaisten-

kin toimintaa asiassa. Tämä ei jää 

tähän.

TEOLLISUUDEN SÄHKÖ-

ASENTAJAT HUOLISSAAN 

TULEVAISUUDESTAAN

Teknologiateollisuuden sähkö-

asentajat menettivät viime syksy-

nä melkoisen riidan jälkeen oman 

työehtosopimuksen ja samalla 

omat edustajansa eli luottamus-

miehet. 

Valtakunnan sovittelijan johdol-

la laadittu sopimus on ollut en-

tisille pääluottamusmiehille ja 

luottamusmiehille koko lailla pet-

Luottamusmiehet takaisin!

Mikä on hätätyötä? 

Lahden salibandyturnaus

Joukkueenjohtaja Porista 

Kuukauden kuva & Kärkimies

Jäsenpalvelut

Henkilöstöasiaa 

Työttömyyskassa

Kurssit

Ristikko 

Osastot toimivat 

Pentti Leskinen on poissa  

Elledningen 
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22Sähköasentaja Ville Santasesta sukeutuu säännöllisesti Musan Salaman joukkueenhohtaja. Lisää keskiaukeamalla.
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Oman sopimuksen menettämi-
nen on vaikuttanut kielteises-
ti sähköalan työntekijöiden ase-

maan ja arvostukseen, arvioivat Raahen 
SSAB:llä sähköasentajina työskentelevät 
Niilo Ojala, 59 ja Teemu Ylikulju, 32.

– Koska meillä ei ole Sähköliiton neu-
vottelemaa työehtosopimusta, jota teh-
taalla sovellettaisiin sähköalan työteh-
täviin, ei meillä ole myöskään luotta-
musmiesjärjestelmää. Se on sähköliit-
tolaisten jäsenten edunvalvonnan kan-
nalta iso menetys, entinen luottamus-
mies ja nykyinen yhdyshenkilö Niilo 
Ojala kiteyttää tämänhetkisen tilanteen 
haasteet.

Raahen valtavan terästehtaan palk-
kalistoilla työskentelee 2400 henkilöä. 
Heistä sähköliittolaisia on noin 180 teh-
taan eri osastoilla. Lukumäärää suu-
rempi on kuitenkin sähkötyöntekijöi-

den painoarvo tehtaalla, joka on ene-
nevässä määrin riippuvainen sähköstä. 
Nyt sähkötyöntekijät kuitenkin koke-
vat, että oman sopimuksen myötä heil-
tä on viety ammattikunnalle kuuluva 
arvostuskin.

SÄHKÖALA HALUAA PITÄÄ 
OMAT EDUSTAJAT JATKOSSAKIN
– Meillä oli viisi osastoluottamusmies-
tä ja sähköpääluottamusmies, nyt on 
vain yksi yhdyshenkilö.  Tiedonkulku 
ja edunvalvonta osastoilla on todella 
heikkoa nykyisin. Oman näkemykseni 
mukaan tämä tilanne ei palvele myös-
kään työnantajaa, mutta sitä saa, mitä 
tilaa, 42 vuotta SSAB:llä ja sen edeltä-
jällä Rautaruukilla työskennellyt Ojala 
pohtii.

Hän selittää, että sähköalan työnteki-
jöiden edustukseen tehtaan eri neuvot-

telukunnissa ei toistaiseksi ole tullut 
muutoksia, aiemmin sovitut edustukset 
ovat vielä ennallaan. 

– Miten jatkossa menetellään, riip-
puu siitä, mitä ensi keväänä sovitaan 
tai ollaan sopimatta Teknologiateolli-
suuden, Teollisuusliiton ja Sähköliiton 
välillä.

KYSYMYS ON MOTIVAATIOSTA
 JA ARVOSTUKSESTA
Niilo Ojala arvioi, että sähkötyö tehtaal-
la ei sinänsä ole miksikään muuttunut, 
mutta sähkötyön tekijöiden motivaatio 
olla kehityksen aallonharjalla on koke-
nut kovan kolauksen. 

– Kysymys on pitkälti siitä, miten 
meidän tekemää työtä arvostetaan. Nyt 
ei enää juhlapuheet ja olalle taputtelut 
riitä. Jotain parempaa ja kättäpitempää 
pitää jatkossa olla tarjolla!

Myös Teemu Ylikulju on samoilla lin-
joilla. Rautaruukin teollisuusoppilai-
tokseen aikanaan opiskelijaksi tulleel-
la nuorella miehellä on takanaan jo li-
ki 15 vuoden ura terästehtaan porttien 
sisäpuolella. SSAB:n sähkökorjaamon 
nuorempaa polvea edustava Ylikul-
ju on oman työnsä ohella kouluttautu-

Teollisuuden sähkömiehet 
haluavat arvostusta ja 
omat luottamusmiehet
 TEKSTI  JA KUVAT:  RIITTA KALLIO

”KENTÄN AKTIIVIEN 
SELKEÄ NÄKEMYS ON, 
ETTÄ SÄHKÖASENTAJIEN 
TYÖSUHDEASIOITA 
HOITAA PARHAITEN 
SÄHKÖLIITTOLAINEN 
LUOTTAMUSMIES.”

Punaisin kypäröin varustetut Hannu Luukkonen ja 

Sauli Väntti  pääsivät SSAB:n vierailullaan tutus-

tumaan myös terässulaton sähkökunnossapitoon. 

Niilo Ojalan takana vasemmalta Jere Nikupeteri, 

Mika Lehtomäki, Teemu Ylikulju, Aki Haukipuro,  

oikealla Kari Haapakangas ja Marko Mourujärvi, 

joka myös johtaa paikallista ammattiosastoa.
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Kokkolan Boliden Oy:llä automaatioasennustöitä tekevä Petri Penttilä toimii yhtiön 30 

sähköliittolaisen yhdyshenkilönä.

– Pojat ovat sitä mieltä, että on hyvä, kun sähkäreillä on oma edunvalvoja. Ehdin olla 10 

vuotta pääluottamusmiehenä ennen tämänhetkistä yhdyshenkilöpestiä, jo 28 vuotta Bolideni-

llä työskennellyt Penttilä sanoo.

Hän kertoo, että sähköliittolaisten tunnelmat 540 työntekijän tehtaalla ovat odottavat ja 

epävarmat.

– Meillä ajatellaan, että kemian alan prosessityöntekijöillä ei voi olla selkeää näkemystä 

sähköalan töistä. Sen takia edunvalvonta pitäisi saada pysymään sähköalan ihmisellä. Liitto-

jen pitää sopia keskenään edunvalvonnan raameista. Minusta kaikkea ei kannata sopia vain 

paikallisesti. 

nut myös tehdasoppaaksi, joka vaivatto-
masti osaa suunnistaa valtavalla tehdas-
alueella ja tuntee teräksenteon prosessin 
monet eri vaiheet.

– Onneksi työsuojelupuolella asiat ovat 
ennallaan. Meille sähkömiehille myös 
sattuu muita vähemmän työtapaturmia. 
Luultavasti se on koulutuksen ansiota.

SÄHKÖLIITON JOHTO
LUPASI LIITON TUEN
Sähköliiton johto, puheenjohtaja Sau-
li Väntti ja liittosihteeri Hannu Luuk-
konen vierailivat Raahen SSAB:llä syys-
kuun alkupuolella. Tehtaanjohtaja Jark-
ko Matkala esitteli tehtaan tuotannon 
sekä työturvallisuuden nykytilaa ja mie-
het pääsivät myös tutustumaan tehtaan 
toimintaan ja sähköalan työntekijöihin 
laajalla opastuskierroksella. Myös työ-
ehtosopimusasioista puhuttiin.

Sauli Väntti arvioi, että tilanne on hy-
vin haasteellinen, mutta Sähköliiton 
ja Teollisuusliiton välillä keskusteluja 
käydään nyt hyvin rakentavassa ilma-
piirissä.  

– Kentän aktiivien selkeä näkemys 
on, että sähköasentajien työsuhdeasi-
oita hoitaa parhaiten sähköliittolainen 
luottamusmies. Ja isoilla työpaikoil-
la tarvitaan omia luottamushenkilöitä 
myös eri osastoille.

Hannu Luukkonen puolestaan on 
teollisuuden työpaikkakäynneillä huo-
mannut, kuinka tärkeää asia on sähkö-
aloilla työskenteleville sähköammatti-
laisille oman edustajan virallinen ase-
ma työpaikalla. 

– Vain luottamusmiehillä on tosiasi-
allinen mahdollisuus vaikuttaa edusta-
miensa jäsenten työehtoihin ja työoloi-
hin. 

OMA EDUNVALVOJA ON TARPEELLINEN

Tänä syksynä on taas aika järjestää työpai-

kojen luottamusmiesvaalit. Niissä valitaan 

pääluottamusmiehet, luottamusmiehet ja vara-

luottamusmiehet seuraavaksi kaksivuotiskau-

deksi kaikilla Sähköliiton sopimusaloilla teolli-

suutta lukuunottamatta.

Luottamusmies on Sähköliiton ja sen osas-

toihin kuuluvien työntekijöiden edustaja ja ää-

nitorvi työpaikalla. Hän valvoo työehtosopimuk-

sen ja muiden sopimusten noudattamista työ-

paikalla sekä edustaa työntekijöitä yhteistoi-

mintaneuvotteluissa ja työpaikkakohtaisessa 

paikallisessa sopimisessa. Hän on myös linkki 

liiton ja työntekijöiden välillä tiedottaessaan lii-

ton toiminnasta ja hankkiessaan uusia jäseniä.

Luottamusmiesten asemasta sovitaan työnte-

kijä- ja työnantajajärjestöjen kesken.

VAALIKELPOISIA JA ÄÄNIOIKEUTETTUJA 

OVAT LIITON JÄSENET

Luottamusmiesvaalien järjestelyistä vastaa-

vat työpaikan työhuonekunta, ammattiosasto ja 

vaalien aikainen luottamusmies.

Vaalikelpoisia ja äänioikeutettuja ovat kunkin 

työpaikan työntekijät, jotka kuuluvat Sähkölii-

ton ammattiosastoon.

Ehdokkaiden tulee antaa ehdokkuudelleen 

suostumuksensa. Jos ehdokkaita on vain yksi 

kuhunkin tehtävään, vaaleja ei tarvitse käydä, 

ja valinta katsotaan yksimieliseksi.

VAALITOIMIKUNTA PALJON VARTIJANA

Vaaleja varten työpaikalla on valittava vaalitoi-

mikunta, johon kuuluu kolmesta viiteen jäsen-

tä. Se arpoo ehdokkaille numerot, tiedottaa ää-

LUOTTAMUSMIESVAALIT LÄHESTYVÄT
nioikeutetuille ehdokkaista ja muista vaaleihin 

liittyvistä asioista. Vaaleista on tiedotettava vä-

hintään kymmenen päivää aikaisemmin. 

Vaalit voidaan toimittaa uurnavaalina tai säh-

köisesti. 

Vaalitoimikunta hoitaa myös vaalien jälkeiset 

tehtävät: laskee äänet, laatii pöytäkirjan ja toi-

mittaa sen ammattiosastoon sekä työntekijöi-

den nähtäville. Täytettävä pöytäkirjadokumentti 

löytyy Sähköliiton nettisivuilta.

Vaaleista täytetään luottamusmiesilmoituslo-

make, joka vahvistetaan ammattiosastossa. Tä-

män jälkeen osasto toimittaa lomakkeesta ko-

piot työnantajalle ja liittoon. Myös tämä lomake 

on Sähköliiton nettisivuilla.

Tarvittavat lomakkeet ja luottamusmies-

vaaliohjeet: www.sahkoliitto.fi > Lomakkeet > 

Edunvalvonta

• Luottamusmiesilmoitus tulee täyttää vaali-

en jälkeen, vahvistaa ammattiosastossa ja toi-

mittaa Sähköliittoon. Vanha ilmoitus ei ole voi-

massa, vaikka luottamusmieheksi valittaisiinkin 

sama henkilö kuin ennen. Ilmoitus on toimitet-

tava myös työnantajalle. 

• Luottamusmiesilmoituksessa tulee olla sekä 

ammattiosaston että työnantajan edustajan al-

lekirjoitus. Muuten se ei ole pätevä.

• Luottamusmiesilmoitus on täytettävä silloin-

kin, kun vaalit pidetään kesken kauden sik-

si, että valittu luottamusmies eroaa esimerkik-

si vaihtaessaan työpaikkaa. Muuten liitto ei saa 

tietoa valinnasta eikä uusi luottamusmies kaik-

kea tehtävän kannalta tarpeellista tietoa liitos-

ta. 

Hallituksen kaavaileman, pienten yritysten 

irtisanomistilanteita helpottamaan suun-

natun lakiesityksen vastustamiseksi tarkoitet-

tu SAK:n viimeinen niitti -kampanja on saanut 

osakseen kovaa kritiikkiä. Kampanjassa käyte-

tyissä piirroskuvissa annettiin mustalla huumo-

rilla sävytetty näkemys  lakiesityksen vaikutuk-

sista. Kampanjaa on syytetty myös suoranaises-

ta valehtelusta.

SAK:n yhteiskuntavaikuttamisesta vastaa-

va johtaja Hannu Jouhkin mukaan kampanja teki 

tehtävänsä. 

– Saimme irtisanomisen helpottamiseen liit-

tyvät kysymykset laajemman yleisön tietoisuu-

VIIMEINEN NIITTI 
TEKI TEHTÄVÄNSÄ

teen. Saimme ihmiset myös ajattelemaan nii-

tä konkreettisia riskejä, joita tähän liittyy, Jouh-

ki sanoo. 

Niilo Ojala ja Teemu Ylikulju opastivat Sähköliiton delegaatiota SSAB:n terästehtaan kierroksella.

Hannu Jouhki arvioi, että syksyn 

kohukampanjalla on vaikutettu.
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HÄTÄTYÖ TYÖAIKALAIN MUKAAN
Kun ennalta arvaamaton tapahtuma on aiheuttanut keskeytyksen säännöl-

lisessä toiminnassa tai vakavasti uhkaa johtaa sellaiseen keskeytykseen tai 

hengen, terveyden tai omaisuuden vaarantumiseen, saa säädettyjä tai so-

vittuja säännöllisiä työaikoja pidentää siinä määrin kuin mainitut syyt sitä 

edellyttävät, kuitenkin enintään kahden viikon ajan.

Hätätyötä ei lueta 19 §:ssä tarkoitettuihin ylityöaikoihin. Hätätyössä saa 

myös poiketa 26–31 §:n sekä 33 §:n 1 momentin säännöksistä.

Työnantajan on viivytyksettä tehtävä työsuojeluviranomaiselle kirjallinen 

ilmoitus hätätyön syystä, laajuudesta ja todennäköisestä kestosta. Työnan-

tajan on varattava hätätyötä tekeviä työntekijöitä edustavalle luottamusmie-

helle, tai jos tällaista ei ole valittu, työsopimuslain 13 luvun 3 §:ssä tarkoi-

tetulle luottamusvaltuutetulle tai jos tällaistakaan ei ole valittu, työsuoje-

luvaltuutetulle tilaisuus liittää ilmoitukseen lausuntonsa. Työsuojeluviran-

omainen voi tutkittuaan asian joko jättää sen saamansa ilmoituksen varaan 

tai ryhtyä toimenpiteisiin hätätyön rajoittamiseksi tai lopettamiseksi

K
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Sähköliitto aloitti energia-, ict- ja 
verkostoalan työehtosopimus-
ta noudattavia työntekijöitä kos-

kevan ylityökiellon 1. helmikuuta, jol-
loin ala oli joutunut sopimuksettomaan 
tilaan.

– Hätätyöstä ei voi kieltäytyä. Sähkö-
liitto selvittää jälkeenpäin, onko ilmoi-
tukset viranomaiselle tehty ja onko hä-
tätyölupa myönnetty. Sähköliitto va-
roittaa työnantajia etukäteen hätätyön 
väärinkäyttämisestä, liitto tiedotti kiel-
lon alkaessa.

Syyskuussa valmistuneen liiton sel-
vityksen mukaan alan yritykset tekivät 
vajaat seitsemän viikkoa kestäneen yli-
työkiellon aikana yhteensä 210 hätätyö-
ilmoitusta ja teettivät yli 420 työnteki-
jällä lähes 2 400 tuntia hätätyötä. Tee-
tetyistä tunneista yli puolet ei saanut 
aluehallintoviraston hyväksyntää, lo-
put sen saivat.

Monissa tapauksissa hätätyön kritee-
rien ei voida katsoa täyttyneen, vaan 

YLITYÖ NAAMIOITIIN HÄTÄTYÖKSI

 Yritys A perusteli hätätyöha-

kemustaan Sähköliiton ylityö-

kiellolla ja henkilöstön sairaus-

poissaoloilla eli resurssipulalla. 

Luottamusmies piti lausunnos-

saan töitä rutiinitöinä ja huo-

mautti, ettei tilanne ollut ennal-

ta arvaamaton. Avi hylkäsi ha-

kemuksen ja totesi, että hätä-

työn teettämisen pääsyy oli yli-

työkielto, joka ei ole työaikalain 

mukainen peruste. Töitä kuiten-

kin tehtiin 108 tuntia.

 Yritys B:n piti siirtää tietyö-

maalla pylväs uuteen paikkaan. 

Työ aloitettiin kello 12, mut-

ta se kesti suunniteltua pidem-

pään kello 17.30:een. 50 ta-

loutta oli vailla sähköä kello 

15.45 saakka. Yritys perusteli 

hätätyöilmoitusta sillä, että kes-

keneräiseksi jätetty kohde aihe-

uttaa vaaraa ja pitkittynyt säh-

kökatkos haittaa asutusta ja 

teollisuutta pakkasella. Työ oli 

kuitenkin etukäteen tiedossa, ja 

se olisi voitu aikatauluttaa lau-

hempaan aikaan tai niin, että 

työ olisi aloitettu aikaisemmin 

kyseisenä päivänä.

 Yritys C katsoi könttäilmoi-

tuksessaan hätätöiksi muun mu-

assa pienjännitevikoja, joiden 

takia yksi talo oli ilman sähköä. 

Avi hylkäsi osan ilmoituksen si-

sältämistä töistä ja muistut-

ti, että tehty hätätyö tulee kirja-

ta ylityöksi.

 Yritys D perusteli hätätyöil-

moitustaan henkilöstön saira-

us- ja vuosilomilla, mikä tarkoit-

taa, että työpaikalla oli resurs-

sipula. Perusteluissa mainit-

tiin myös Sähköliiton ylityökiel-

to. Avi huomautti, ettei hätätyö 

saa olla säännönmukainen vara-

keino, mutta hyväksyi kuitenkin 

hakemuksen.

 Yksi aluehallintovirasto käytti 

ilmoituksien käsittelyssä apuna 

omaa rajaustaan: mikäli työn te-

kemättä jättäminen olisi jättänyt 

yli 20 taloutta ilman sähköä, se 

katsottiin hätätyöksi. Työaikalaki 

ei tunne tällaista määritelmää. 

Kriteerit ovat ennalta-arvaamat-

tomuus, keskeytys tai sen uhka 

säännöllisessä toiminnassa sekä 

hengen, terveyden ja omaisuu-

den vaarantuminen. 

ylityökieltoa kierrettiin ainoastaan 
naamioimalla työt hätätöiksi. Hätätyö-
ilmoituksien perusteluina saatettiin 
käyttää Sähköliiton ylityökieltoa, yri-
tyksen resurssipulaa tai sitä, että esi-
merkiksi korjausta odottava vika kos-
kettaa tiettyä ihmismäärää.

Myös hätätyöilmoituksia käsittele-
vien aluehallintovirastojen (avi) pää-
töksissä esiintyi vaihtelua. Tiukim-
min hätätyöilmoituksiin suhtautuivat 
Lounais- ja Pohjois-Suomen avit, jois-
sa hyväksyttiin vain vajaat 7 prosent-
tia saapuneista hakemuksista. Vaikka 
luottamusmies olisikin katsonut hä-
tätyöilmoituksen aiheelliseksi, toinen 
avi on saattanut hylätä sen ja toinen 
hyväksyä aivan vastaavanlaisen ilmoi-
tuksen.

HÄTÄTYÖTÄ EI LUETA YLITYÖAIKOI-
HIN – YRITYKSILLE 7 VIIKON HYÖTY 
Paperipinkat pöydällä ovat kunnioitet-
tavan korkuisia. Ne on jaoteltu alue-
hallintovirastoittain hyväksyttyihin ja 
hylättyihin hätätyöilmoituksiin. Al-
kuunsa jokaisella avilla oli vielä lisä-
pinkka, joka sai leiman epäselvät. Nyt 
ne on setvitty.

Sähköliiton selvitystä ylityökiel-
lon aikaisten hätätöiden teettämisestä 
ovat tehneet työehtoasiantuntija Juha 
Lujanen ja työympäristöasiantuntija 
Jarkko Korhola. He ovat perehtyneet 
ilmoituksiin ja tehneet niistä raportin.

– Ylitöiden teettämisestä hätätöinä 
on tullut tapa. Seitsemän viikon ylityöt 
jäivät yrityksiltä käyttämättä, kun töi-
tä teetettiin hätätöinä. Lisäksi yritys-
ten työvoimavajetta paikattiin hätä-
töillä: esimerkiksi vuorotyötekijöiden 
poissaolojen takia on teetetty hätätöi-
tä, selvittäjät summaavat.

– Kuinka paljon ylitöitä teetettiin-
kään hätätyön varjolla siten, että il-

moituksia ei tehty ollenkaan? Sitä voi-
daan vain arvailla, he jatkavat.

Yritykset teettivät hätätöitä yhteen-
sä yli yhden henkilötyövuoden verran. 
Joukossa oli myös aitoja hätätöitä, joi-
den tekemättä jättäminen olisi vaaran-
tanut hengen, terveyden tai omaisuu-
den. Ongelmatapauksia ovatkin ne työt, 
jotka teetettiin, vaikka luottamushenki-
lö ei ilmoitusta puoltanut tai avi ei ha-
kemusta hyväksynyt, koska hätätyön 
kriteerit eivät täyttyneet. 

TYÖAIKALAKI SUOJELEE 
TYÖNTEKIJÄÄ, RIKKOMISESTA 
TUOMIO 1980-LUVULLA
Sähköliiton puheenjohtajaa Sauli Vänt-
tiä selvityksen murheelliset tulokset ei-
vät yllätä. Hätätyön perusteeton teettä-
minen on ollut ikiaikainen tapa, mutta 
nykypäivänä sillä ei näytä olevan seu-
raamuksia.

– Vielä 1980-luvulla sähköyhtiö ja 
sen toimitusjohtaja saivat korkeimmas-
sa oikeudessa tuomion työaikalain rik-
komisesta, kun yhtiössä teetettiin hätä-
töitä jopa enemmän kuin ylitöitä. Nyt 
lain rikkominen tapahtuu viranomais-
ten silmien alla.

Puheenjohtaja muistuttaa, että työ-
aikalaki on säädetty työntekijän turvak-
si ja viranomaisten tulee puuttua sen 
rikkomiseen.

– Työntekijöiden edustajana velvol-
lisuutemme on selvittää viranomaisten 
ja yrityksien toiminnan laillisuus. Tar-
vittaessa voimme liittona tehdä tutkin-
tapyynnön poliisille.

YLITYÖKIELTO EI OLE HÄTÄTYÖN 
TEETTÄMISEN PERUSTE
Enimmillään yksi yksittäinen yritys te-
ki 58 hätätyöilmoitusta. Toisen avin 
alueella sen kaikki hätätyöilmoitukset 
hyväksyttiin yhtä lukuun ottamatta, ja 

Työnantajat rikkoivat 
surutta Sähköliiton 
energia-, ict- ja 
verkostoalan ylityökieltoa 
teettämällä ylitöitä 
hätätöinä. Liitto teki 
selvityksen lähes 
seitsemän viikkoa 
kestäneen ylityökiellon 
aikaisista hätätöistä.

 TEKSTI  JA KUVAT:  MINNA JÄRVENPÄÄ

5 X NÄIN YLITYÖKIELTOA KIERRETTIIN

näissä kaikissa oli luottamusmiehen tai 
muun työntekijän kuittaus ilman sen 
kummempia perusteluja. Toisen avin 
alueella puolestaan saman yrityksen 
kaikki ilmoitukset hylättiin, mutta yri-
tys teetti kuitenkin 164 tuntia hätätöitä. 
Kyseinen yritys perusteli kaikkia hake-
muksiaan energia-, ict- ja verkostoalan 
ylityökiellolla, vaikka sen ei tulisi olla 
syy teettää hätätöitä. 

Toinen yritys puolestaan teki vain 
yhden hätätyöilmoituksen, jossa perus-
teena käytettiin ylityökieltoa ja jonka 
avi hylkäsi. Siitä huolimatta hätätöinä 
tehtiin 108 tuntia.

Kolmas yritys teetti avin hylkäämis-
päätöksestä huolimatta 101 tuntia hä-
tätöitä yhden avin alueella. Toisen avin 
alueella sama yritys sai hyväksynnän 
hätätöille ja teetti 231 tuntia hätätyötä.

YHTENÄISTÄ LINJAA KAIVATAAN
Miten tilannetta sitten voisi selventää ja 
parantaa? Juha Lujanen ja Jarkko Kor-
hola näkevät, että jos hätätyöilmoituk-
sia käsittelisi yksi taho, se toisi yhtenäi-
syyttä ratkaisuihin.

– Jos aveilla olisi yhteinen hätätyötii-
mi, yhtenäinen linja olisi helpompi säi-
lyttää.

Entä miten mahtaisi toimia hätätyöil-
moitusten maksullisuus ja sanktio, jos 
ilmoitus hylätään? Harkitsisivatko yri-
tykset tarkemmin hätätyön perusteita?

Selvittäjät toivovat, että Turvallisuus- 
ja kemikaalivirasto Tukes näkee voima-
laitoksien resurssipulan, joka alkaa vai-
kuttaa myös turvallisuuteen. Työnteki-
jöitä on liian vähän, eikä sijaisia enää 
palkata. 

Energia-, ict- ja verkostoalan ylityö-
kielto päättyi 21. maaliskuuta, kun Säh-
köliiton hallitus hyväksyi valtakunnan-
sovittelijan toimistolla annetun sovin-
toesityksen.  
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Näin kuvaillussa tilanteessa teh-

tyä hätätyöilmoitusta pääluottamus-

mies Arto Mustonen puolsi Sähkö-

liiton ylityökiellon aikana. Vika oli-

si saattanut aiheuttaa vakavan vaa-

ran. Muista paristakymmenestä pöy-

dälleen päätyneestä ilmoituksesta 

hän joutui toteamaan, ettei kyseessä 

ole hätätyö.

Hän sai hätätyöilmoitukset käsiin-

sä niiden tehtyä kierroksen aluehal-

lintovirastossa. Ilmoitukset siis liik-

kuivat päinvastaisessa järjestykses-

sä kuin on tarkoitus. Avi totesi, että 

ilmoituksista puuttuu luottamus-

miehen näkemys, hylkäsi ja palautti 

ne sekä esitti kysymyksiä: Mitä eroa 

tässä tilanteessa on normaaliin ver-

rattuna? Onko olemassa keinoja, joil-

la vikapäivystys voidaan hoitaa ilman 

hätätyötä? Mitä vaikutuksia sähköttä 

jääminen olisi aiheuttanut?

72. Tämän verran Lounais-

Suomen aluehallintovi-

rastoon on tullut tänä vuonna syys-

kuun puoliväliin mennessä hätätyö-

ilmoituksia. Lukumäärässä on aika-

moinen piikki, sillä tavallisena vuon-

na ilmoituksia tehdään lakimies 

Anna Pärtyn mukaan nollasta vii-

teen. 

Tällainen pinkka syntyi pelkästään yhden avin hylkäämistä hätätyöilmoituksista.

YLITYÖ NAAMIOITIIN HÄTÄTYÖKSI

Pääluottamusmies käytti nelisen 

päivää ilmoituksien arvioimiseen. Pa-

ras työkalu siinä oli työn tehneen va-

rallaolijan tai viankorjaajan raportti.

KAIKKI OSAPUOLET 

UUDEN ÄÄRELLÄ

– Hätätyö ja sen teettäminen oli aika 

uusi tilanne niin työnantajalle, työn-

tekijöille, asiakkaille kuin minullekin, 

kertoo toista vuottaan Infratek Oy:n 

pääluottamusmiehenä toimiva Arto 

Mustonen.

Sähköliiton työehtoasiantuntijat 

neuvoivat, ja yleistietoa löytyi myös 

netistä.

– Ylityökielto koskee myös varal-

laoloa, eli hälytyskeikkoja ei teh-

dä. Viimeksi tässä asiassa lipsuttiin 

ja vikakeikkoja teetettiin hätätyönä. 

Sähköliitto varoittaa etukäteen hä-

tätyön väärinkäytöstä, Mustonen tie-

dotti työntekijöille ja työnantajan 

edustajille ennen kiellon alkamista.

Infratek rakentaa ja ylläpitää ns. 

kriittistä infrastruktuuria. Ylityökiel-

lon aikana jotkin asiakkaat olivat 

Mustosen mukaan paremmin peril-

lä ylityökiellon vaikutuksista eivätkä 

esimerkiksi edes yrittäneet ottaa yh-

teyttä yöllä, joillekin taas asia oli epä-

selvempi.

YKSISELITTEISYYTTÄ JA 

SEURAAMUKSIA TARVITAAN

Mustonen pitää hätätyötä veteen piir-

rettynä viivana ja kaipaa selkeämpiä 

rajoja, mitä työtaistelutoimien aikana 

voi tehdä ja mitä ei.

– Esimerkiksi Kainuussa alettiin 

miettiä evakuointeja, kun osa asuk-

kaista oli ollut ilman sähköä neljä 

vuorokautta. Voisi kuvitella, että siellä 

terveys, henki ja omaisuus alkoivat jo 

olla vaarassa. Jossain muualla voitiin 

katsoa hengenvaaraksi, jos talon säh-

köistyksistä yksi vaihe oli poissa pe-

listä, vaikka isoa osaa sähkölaitteista 

saattoi vielä käyttää.

Pääluottamusmies sanoo, että työn-

tekijät ovat ylityökiellon aikana ikä-

vässä välikädessä. Hätätyöstä kun ei 

lain mukaan saa kieltäytyä, vaikka 

epäilisi, että ylityökieltoa kierretään 

hätätöitä teettämällä.

– Työaikalaissa tulisi olla kunnon 

seuraamukset hätätyön aiheettomas-

ta teettämisestä, koska lakiahan sil-

loin rikotaan.

Itsekin asentajana työskentele-

vä pääluottamusmies pohtii, että yli-

työkielto voi tehota paremmin muil-

la kuin energia- ict- ja verkostoalalla. 

Itse hän on enemmän lakon kuin mie-

domman ylityökiellon kannalla.

– Kun kaikki menisivät lakkoon, hä-

tätyö olisi ihan oikeaa hätätyötä. 

– Sähköliiton ylityökiellon lisäksi 

määrään vaikuttivat Tehyn ja Superin 

ylityökiellot, hän sanoo.

Sekä energia- että hoitoalaa lei-

maavat varallaolojärjestelmät ja run-

saat ylityöt. Tällaisilla aloilla ylityö-

kiellosta seuraa erityisen poikkeuk-

sellinen tilanne, jossa normaalit työt 

eivät tahdo tulla hoidetuiksi.

LUOTTAMUSMIES, LAUSUNTOSI 

ON ÄÄRETTÖMÄN TÄRKEÄ

Hätätyöilmoituksien käsittelyssä yk-

sinkertaisin kriteeri on työn ennal-

ta-arvaamattomuus. Muut kriteerit 

ovat tulkinnanvaraisempia. Avit saa-

vat apua myös omista aikaisemmis-

ta ratkaisukäytännöistään ja yrityk-

siin aiemmin tekemistään työsuoje-

lutarkastuksista. Yritysten toiminta 

on silloin jo osin tuttua.

– Mutkikkaissa tapauksissa, jois-

ta ei ole aiempaa oikeuskäytäntöä, 

voimme pyytää lausuntoa myös työ-

neuvostolta. Se toimii erityisviran-

omaisena työvoima- ja elinkeinomi-

nisteriön alaisuudessa, Anna Pärtty 

huomauttaa.

Käsittelyä helpottaa, kun työnan-

taja perustelee ilmoituksen niin hy-

vin, että lisäselvityksille ei ole tar-

vetta.

– Hätätyöilmoituksen edellyttä-

mää luottamusmiehen lausuntoa pi-

dän äärettömän tärkeänä. Hän kui-

tenkin tuntee työpaikkansa tilan-

teen ja eteen tulevat työtehtävät.

Yleensä hätätyöilmoitukset saa-

puvat aviin, kun työ on jo teetet-

ty. Avi siis ottaa kantaa jälkikäteen. 

Mitä tapahtuu, kun avi toteaa, ettei 

ilmoitettu hätätyö ole hätä- vaan yli-

työtä? Kun ilmoitus tulee jälkijunas-

sa, avilla ei ole mahdollisuutta käyt-

tää reaaliajassa oikeuttaan rajoittaa 

tai lopettaa työtä, jota teetetään hä-

tätyönä.

– Jälkikäteen voimme tehdä työ-

suojelutarkastuksen kyseiseen yri-

YKSI ILMOITUS LÄPÄISI SEULAN

HÄTÄTYÖILMOITUSTEN MÄÄRÄ AINAKIN 14-KERTAISTUI
tykseen ja tarkastaa työaikakirjanpi-

dosta, ettei tunteja ole merkitty hä-

tätöiksi vastoin työsuojeluviranomai-

sen ratkaisua. Meillä on mahdolli-

suus myös ilmoittaa asiasta polii-

sille.

HÄTÄTYÖTILANTEESEEN 

VOI VARAUTUA

Hätätyö on monesti työnantajille ja 

-tekijöille uusi asia, koska hätätöik-

si katsottavat tehtävät teetetään ns. 

normaalitilanteessa ylitöinä. Ylityö-

kiellon aikana kaikkien tahojen pi-

täisi arvioida tilannetta aivan uu-

delleen.

Anna Pärtty kehottaa hätätyön 

teettämistä harkitsevia työnanta-

jia ottamaan ohjeita saadakseen yh-

teyttä avien valtakunnalliseen puhe-

linneuvontaan numeroon 0295 016 

620. Tyosuojelu.fi-sivustolta löytyy 

arvokasta tietoa ja hätätyöilmoitus-

lomake.

Niin työnantajia kuin luottamus-

miehiä ja työntekijöitäkin hän neu-

voo jo normaalitilanteessa mietti-

mään, mitkä työtehtävät voisivat 

mahdollisen ylityökiellon aikana täyt-

tää hätätyön kriteerit. 

Asiakkaan liittymäkaapelin 
nollajohto oli poikki. Tämä voi 
aiheuttaa tulipalon tai vaaral-
lisia kosketusjännitteitä maa-
doitetuissa laitteissa, esim. 
sähköhellan rungossa ja tiski-
altaissa. Työ oli ennalta arvaa-
maton vikatyö. Normaalitilan-
teessa vian hoito kuuluu osak-
si normaalia varallaolojärjes-
telmää.
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henkivakuutuskuntoon.fi

Jäsenetuna henkivakuutus

MAKSAA VAIN 
UIMAREISSUN KUUSSA
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 hintavertailu 09/2016) 
järjestöjäsenille myöntää Suomen vanhin henkivakuutusyhtiö, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva.

Tutkitusti

SUOMEN
EDULLISIN*
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ISÄNTÄKAUPUNKI Lahden osasto 059 oli yk-

könen jo perinteeksi muodostuneessa Sähkölii-

ton osastojen välisessä salibandyturnauksessa 

8. syyskuuta. Lahden Sähköalantyöntekijät otti 

näin ensimmäisen kiinnityksensä vakuutusyhtiö 

Turvan lahjoittamaan palkintopokaaliin. 

Vuodesta 2015 kiertänyt pokaali on käynyt jo 

kahdesti Raahessa, vuosina 2015 ja 2016, ja 

Lahti 2 -joukkue on juuri saanut kultamitalit.

  TEKSTI :  ANSSI SALMINEN ja  MAIJU PÄIVÄ

  KUVAT:  ANSSI SALMINEN  ja  TONI HEIKKILÄ

ISÄNTÄ OLI YKKÖNEN 
SALIBANDYTURNAUKSESSA

kerran Oulussa, vuonna 2017. Pokaalin saa lo-

pulta omakseen se Sähköliiton ammattiosasto, 

joka voittaa turnauksen kolme kertaa. 

VIIMEVUOTINEN MESTARI PANI KAMPOIHIN

Turnauksen voitosta taistelivat Lahti ja hallitse-

va mestari Oulun Sähkötyöntekijäin Ammatti-

osasto 001. Finaalissa Oulu pyöritti peliä, mut-

ta ensimmäisessä erässä se ei pystynyt murta-

maan haastajan puolustusta.

Toiseen erään lähdettiin maalein 3–0 Lahden 

hyväksi. Viimeisenä lukkona Lahden maalis-

sa toimi Timo Kousa, joka joutui puolustajien 

merkkausvirheiden takia antautumaan viimei-

sen erän lopussa kahdesti. Lahti käytti harvat 

maalipaikkansa tehokkaasti ja vei lopulta voi-

ton maalein 7–2. 

Pronssiottelussa kohtasivat Raahen Säh-

kömiehet 094 ja Kouvolan Sähkötyönteki-

jäin osasto 029. Alkuturnauksen vahvasti pe-

lannut Kouvola joutui mitalipelissä taipumaan 

kaksinkertaiselle mestarille Raahelle maalein 

13–4.

Pronssipelin tehokkain pelaaja oli Raahen 

Sakari Lehtola tehoin 3 + 3. Kouvolan paras 

pistemies oli puolestaan Henri Kiviranta, jon-

ka tehot pronssipelissä olivat 0 + 1.

Raahe sijoittui siis viime vuoden tapaan kol-

manneksi, ja Kouvola paransi sijoitustaan vii-

mevuotisesta yhdellä sijalla tulemalla neljän-

neksi. 

LAHTI MUKANA KAHDELLA JOUKKUEELLA

Lahden joukkue oli silminnähden ilahtunut 

voitostaan. Aiempina vuosina joukkueella on 

ollut maalinteko-ongelmia. Nyt Lahti oli koon-

nut turnausta varten kaksi joukkuetta, joista toi-

nen onnistui viemään voiton.

Voittajajoukkueessa pelasivat turnauskonkarit 

Matti Parikka (kapteeni), Jarkko Hellsten, Tuuk-

ka Leppänen, Mikko Haapasalo, Henrik Kokko-

nen ja Timo Kousa sekä joukkueen ensikertalai-

set Jussi Jokela, Jani Vahtera ja Jarmo Leman. 

Lahden toinen joukkue sijoittui viidenneksi.

Kuudenneksi sijoittui Porvoon Sähkötyönteki-

jät 043 ja seitsemänneksi Lappeenrannan Seu-

dun Sähköalantyöntekijät 022.

JANI VAHTERA PISTEPÖRSSIN KUNKKU

Pistepörssin voiton jakoivat runkosarjan jälkeen 

Kouvolan Henri Kiviranta (12 + 5), Oulun Alek-

si Ruonakangas (8 + 9) ja Lahden Jani Vahte-

ra (8 + 9), joten turnauksen paras pelaaja pääs-

tiin ratkaisemaan vasta mitalipeleissä. Finaalin 

jälkeen palkinnon nappasi itselleen Vahtera te-

hoin 3 + 2.   

Turnauksen runkosarjassa pelattiin yhteensä 

21 peliä, joissa peliaika oli 1 x 20 minuuttia. 

Mitalipeleissä pelattiin puolestaan kaksi erää, 

ja yhden erän peliaika oli 15 minuuttia. 

Turnaus pelattiin tuttuun tapaan Lahden 

Energiahallilla.

Mukana olivat viimevuotisista joukkueis-

ta kaikki muut paitsi Varkaus, joka joutui peru-

maan osallistumisensa viime hetkellä pelaaja-

pulan takia. Turnauksen avasi Sähköliittoa pai-

kan päällä edustamassa ollut työehtoasiantunti-

ja Juha Lujanen. 

Järjestelyistä vastannut Lahden Sähköalan-

työntekijät kiittää kaikkia osallistuneita joukku-

eita reilusta pelistä. 

Pelejä seuraamassa toimitsija Jorma Ilmonie-

mi, puheenjohtaja Vesa Lindfors ja talouden-

hoitaja Timo Airas Lahden osaston hallituk-

sesta sekä turnauksen avannut Sähköliiton 

työehtoasiantuntija Juha Lujanen.
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JOUKKUE OTTELUT VOITOT TASAPELIT HÄVIÖT TEHDYT
 MAALIT

PÄÄSTETYT
MAALIT

PISTEET

Lahti 2 6 4 2 0 23 8 10

Oulu 6 5 0 1 28 8 10

Raahe 6 3 1 2 23 16 7

Kouvola 6 3 0 3 21 20 6

Lahti 1 6 2 1 3 10 19 5

Porvoo 6 2 0 4 20 16 4

Lappeenranta 6 0 0 6 9 47 0

Lahden Jani Vahtera oli turnauksen paras pelaaja. Viime vuoden mestarin Oulun joukkue hopeamitalit kaulassa.

Pronssijoukkue Raahe oli kolmas myös vuosi sitten.

TURNAUS NUMEROINA

160 tehtyä maalia

7 joukkuetta

63 pelaajaa

480 pelattua 
minuuttia

30 jäähyllä 
istuttua minuuttia
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Sähköasentaja 
ja joukkueenjohtaja
samassa persoonassa

Sähköasentaja 
ja joukkueenjohtaja
samassa persoonassa

 TEKSTI  JA KUVAT:  ESA TUOMINEN Sähköasentaja Ville Santanen 

pitää kunnossa Carunan sähköverkkoa.
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Sähköasentaja 
ja joukkueenjohtaja
samassa persoonassa

Sähköasentaja 
ja joukkueenjohtaja
samassa persoonassa

Vielä iltapäivällä kolmen aikaan 
porilainen sähköasentaja Vil-
le Santanen on jakoavaimi-

neen muuntajien kimpussa. Puoli vii-
deltä hän seuraa jo silmä kovana jalka-
pallojoukkueen harjoituksia ruohoken-
tän laidalta.

Haalarit ovat siinä välissä ehtineet 
vaihtua Musan Salaman vapaa-ajanpai-
taan ja shortseihin. Sähköasentaja on 
kokenut muodonmuutoksen joukku-
eenjohtajaksi.

Vaikka Santasen oma peliura on jo 
loppunut, ei mies pysty jalkapalloa jät-
tämään. Kun se kärpänen on puraissut 
kerran, ei tauti hellitä koskaan. Siihen 

hyvää lääkettä on hääriminen jalkapal-
lojoukkueen taustalla. 

SÄHKÖVERKON 
KUNNOSSAPITÄJÄ
Sen jälkeen, kun Ville Santanen sai säh-
köalan perustutkinnon suoritetuksi am-
mattikoulussa, on hänellä alan töitä riit-
tänyt.  Firma on muutaman kerran vaih-
tunut, mutta työt eivät. Nykyään hän 
hoitaa Carunan sähköverkkoa Relaco-
min palveluksessa. Se pitää sisällään 
vikatöitä, kaapelinäyttöjä, päivystystä, 
kunnossapitoa...

– Tänään oli vikatöitä, kun kävin rai-
vaamassa sähkölinjan päälle kaatunei-

ta puita. Moottorisahalla ja oksasahal-
la homma hoitui, Santanen puhelee al-
kusyksyn aurinkoisena päivänä Relaco-
min tiloissa porilaisella pienteollisuus-
alueella.

 Relacomin Satakunnan toimipisteel-
lä työskentelee neljä asentajaa ja esi-
mies. Työstä suuri osa tapahtuu maas-
tossa, jossa sähköverkko kulkee. Hyvil-
lä keleillä se on mukavaa, koska mies 
nauttii luonnosta.  Rännässä ja paksus-
sa lumessa on sitten jo vähän haasta-
vampaa.

HYVÄ KUNTO AUTTAA TYÖSSÄ
– Tässä on oltava aika hyvässä tikissä. 
Tavaroita pitää kantaa välillä tiettömil-
lä seuduilla keskellä korpea.

– Lunta ja vettä menee joskus saap-
paaseen, mutta se kuuluu toimenku-
vaan.

– Kerran piti lähteä sähkölinjoja kun-
nostamaan itäiseen Suomeen. Siellä 
oli metrin verran lunta, mikä länsiran-
nikon kaverille oli vähän outoa. Mutta 
lumikengissä siellä mentiin ja hommat 
hoidettiin.

Santanen valitsi sähkötyöt ammatik-
seen, koska alalla kerrottiin olevan aina 
hyvin töitä. Tähän mennessä ennustus 
on pitänyt paikkansa, sillä työttömyys-
päiviä ei ole ollut. Ammatinvalintaan 
saattoi tosin vaikuttaa myös sähköasen-
tajana työskentelevän kummisedän esi-
merkki.

SALAMAN MIES
Jalkapalloa 29-vuotias Ville Santanen 
on pelannut viisivuotiaasta lähtien. 
Hän ylsi pelaajaurallaan porilaisen Mu-
san Salaman edustusjoukkueeseen, jo-
ka kamppaili kakkosdivisioonassa.

– Hyökkääjä minä olin. Olen aika rä-
mäpäinen ja peräänantamaton, joten 
luonteelleni se sopi. Aika rohkeasti me-
nin tilanteisiin.

Muutama vuosi sitten polvikieruk-
ka meni siihen kuntoon, että aktiivipe-
laaminen oli jätettävä. Joukkueenjohta-
jan tehtävissä Santanen pystyy yhä ole-
maan jalkapallossa mukana.

JOUKKUEENJOHTAJA 
MONESSA MUKANA
– Hoitelen joukkueen bussikuljetuk-
set, ruokailut, yhteydet, sovin vastus-
tajajoukkueen kanssa esimerkiksi pe-
lipaitojen värit, osallistun ennen otte-
lua tuomaripalaveriin, järjestän sauna-
illat, autan Poriin ensi kertaa saapuvia 
pelaajia käytännön asioissa, Ville San-
tanen kuvailee joukkueenjohtajan mo-
nipuolista toimenkuvaa.

Musan Salaman harjoituksissa syys-
kuun alussa oli henki korkealla. Pari 
päivää sitten oli annettu helsinkiläisil-
le kyytiä komeasti 3 - 0 – ja vieläpä pää-
kaupunkilaisten kotikentällä. Henki 
harjoituksissa oli sellainen, että karsin-
nat noususta ykkösdivisioonaan ovat 
edessä. 

Porissa on muitakin jalkapalloseuro-
ja kuin Musan Salama. Mutta jos am-
mattina on sähkömies, niin totta kai 
seurankin pitää olla Salama... 

”KERRAN PITI LÄHTEÄ 
SÄHKÖLINJOJA KUN-
NOSTAMAAN ITÄISEEN 
SUOMEEN. SIELLÄ 
OLI METRIN VERRAN 
LUNTA, MIKÄ LÄNSI-
RANNIKON KAVERILLE 
OLI VÄHÄN OUTOA.”

Iltapäivällä muuntajat, illansuussa jalkapallo. Se on sähköasentaja Ville Santasen päivän ohjelma.

Ville Santanen elää sydämellään mukana 

joukkueensa arjessa ja juhlassa. Pelaajien 

treenejä on hyvä seurata tarkasti.

Kun seuran logossa on salaman kuva, 

sopinee kuvaan hyvin, että seuran edustus-

joukkueen johtajana toimiin sähköasentaja.  
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Kuukauden kuva & Kärkimies

Amplit Oy:n sähköasentaja ja työsuojeluvaltuutettu Tapani Ryyppö suuntasi kesällä mökkilomaltaan 

välillä telttailemaan Patvinsuon kansallispuistoon perheensä kanssa. 

– Meillä oli vene ja kanootti täynnä tavaraa. Kun palattiin mökille, purettiin autoista tavarat mö-

kin ulkoseinän edessä olevalle kelopuusta tehdylle penkille. Reppua, rinkkaa, kanisteria ja märkää 

rompetta riitti valtavasti. Poika heitti idean, että ulkoseinällä olisi hyvä olla naulakko, johon voi lait-

taa retkitarvikkeita kuivahtamaan. Rouvan luvalla toteutin idean. Näin somasti isoisän perintöreppu-

kin nyt huilailee mökin seinällä.

Rakennusala on edelleen ylivoi-

maisesti vaarallisin teollisuu-

denala, vaikka myönteistä kehitystä 

on tapahtunut pitkällä aikavälillä. 

Kuolemantapauksia sattuu vuosit-

tain edelleen useita ja pahimpina 

vuosina toistakymmentä. Tapatur-

mataajuus pysyttelee sitkeästi yli 

kuudenkymmenen, vaikka Raken-

nusteollisuus RT:n tavoitteena on 

nolla tapaturmaa vuonna 2020.

Erityisesti viime ja tänä vuon-

na kehitys on junnannut täysin pai-

kallaan, ehkä hyvän suhdannetilan-

teen tuoman kiireen takia. Se voi 

olla selittävä tekijä, mutta varsinai-

nen juurisyy on se, että emme ole 

tehneet tarpeeksi tapaturmien es-

tämiseksi. Jokainen tapaturma voi-

daan estää ja siihen tarvitaan vain 

meiltä jokaiselta oikea, tinkimä-

tön asenne. On välttämätöntä, että 

myös yrityksen ylin johto sitoutuu 

turvallisuustyöhön aidosti ja sen 

jälkeen "valuttaa" sitoutumisen or-

ganisaatiossa alaspäin viimeiseen 

mieheen asti.

SITÄ SAAT MITÄ MITTAAT

Ensimmäinen askel tapaturmien 

vähentämisessä on mittaaminen. 

Tapaturmataajuus on hyvä ja help-

po mittari. Se saadaan jakamal-

la tapaturmien määrä tehtyjen työ-

tuntien määrällä ja suhteuttamal-

la se siten, että saatu luku on per 

miljoona työtuntia. Myös aliurakoit-

sijoiden tapaturmat ja tunnit pitää 

laskea mukaan. Taajuutta on help-

po verrata alan keskiarvoon, muihin 

yrityksiin ja yrityksen sisällä osasto-

jen kesken. Mittarin osoittama ke-

hitys on hyvä motivaattori ja auttaa 

mitoittamaan ja suuntaamaan pa-

nostuksia turvallisuustyöhön.

RISKEJÄ ON POISTETTAVA

Turvallisuuden parantaminen on 

konkreettista työtä, jossa riskin-

paikkoja poistetaan järjestelmälli-

sesti. Kun riskien määrä vähenee, 

vähenevät myös tapaturmat toden-

näköisyyden mukaan. Riskinpaik-

kojen löytäminen tapahtuu parhai-

ten seuraamalla tapaturmia ja vaa-

ratilanteita sekä tekemällä niiden 

perusteella parannustoimia, joilla 

vastaavilta tilanteilta vältytään jat-

kossa.

Tehokkain tapa saada parannus-

ta aikaan on ryhtyä keräämään jär-

jestelmällisesti vaaratilanneilmoi-

tuksia. Vaaratilanne voi olla joko 

"läheltä piti" -tapahtuma tai havait-

tu turvallisuuspuute, esimerkik-

si kaiteen puuttuminen. Jokaiseen 

saatuun vaaratilanneilmoitukseen 

mietitään yksi tai useampia paran-

nustoimenpiteitä, joilla vastaavalta 

tilanteelta vältytään jatkossa.

On tärkeää, että vaaratilanneil-

moituksia saadaan paljon, jotta 

poistettujen riskien määrä on riit-

tävän suuri merkittävän taajuuspa-

rannuksen aikaansaamiseksi. Te-

hokas keino vaaratilanneilmoitus-

ten teon aktivoimiseen on niiden-

kin mittaaminen. Niillekin voidaan 

laskea taajuus samalla tavalla per 

miljoona työtuntia kuin tapaturma-

taajuudelle. Kun tätäkin taajuutta 

verrataan osastojen kesken ja mui-

hin yrityksiin, saadaan tehokas mo-

tivaatiovaikutus.

PIENRYHMÄTYÖSKENTELY 

SITOUTTAA TYÖNTEKIJÖITÄ

Tapaturmia sattuu lähinnä työnte-

kijöille, joten on välttämätöntä saa-

da heidät sitoutumaan "viimeiseen 

mieheen". Hyvä keino on käyn-

nistää pienryhmätyöskentely, jos-

sa muutama työntekijä kokoontuu 

säännöllisesti työnjohtajan johdolla 

tunniksi kerrallaan pohtimaan yhtä 

todellista muualla sattunutta tapa-

turmaa tai vaaratilannetta ja mietti-

mään, mitä me teemme, jotta näin 

ei kävisi meillä. Kun lopuksi ryhmä 

yhdessä sopii, että näin teemme, 

vahvistuu sitoutuminen.

LAURI KIVEKÄS

Kirjoittaja on hiljattain 

eläköitynyt Rudus Oy:n 

hallituksen ja 

Rakennusteollisuus RT:n 

Turvaryhmän puheenjohtaja

KÄRKIMIES

RAKENNUSALAN TURVALLISUUDESSA RIITTÄÄ TEKEMISTÄ

KUUKAUDENKUVA
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ENSI VUODEN 
LOMAT VARATTAVISSA 
1.10. ALKAEN
Vuoden 2019 lomat Kotkan Kaarnie-

messä ja Sähköliiton viikko-osakkeis-

sa tulevat varattaviksi lokakuun alus-

ta lukien. Kun olet aamukahdeksal-

ta koneen ääressä, varmistat itsellesi 

ja läheisillesi loman juuri haluamas-

sanne kohteessa ja teille sopivimpa-

na ajankohtana.

Kotkan Kaarniemi on Sähköliiton 

oma lomapaikka, jossa on varatta-

vissa neljä perhehuoneistoa ja kaksi 

saunallista hirsimökkiä. Kaarniemes-

tä voi varata yksittäisiä lomapäiviä, 

muutaman päivän irtioton tai vaikka 

kokonaisen viikon.

Liiton viikko-osakkeet puolestaan 

sijaitsevat Saariselällä, Sallassa, Tah-

kolla, Tampereella, Vierumäellä, Vuo-

katissa ja Virossa lähellä Pärnua. Va-

raus tehdään viikoksi kerrallaan.

Lomat varataan ja maksetaan lii-

ton nettisivuilla olevassa järjestel-

mässä. Nopein saa kohteen itselleen 

maksamalla varauksen verkkopankis-

sa tai luottokorttimaksuna. Hyväksy-

tyn maksusuorituksen jälkeen vara-

us tulee voimaan ja varaaja saa säh-

köpostiinsa tai puhelimeensa vahvis-

tuksen. Jos maksutapahtuma epäon-

nistuu, varaus ei ole voimassa.

Varatun loman voi peruuttaa vain 

lääkärintodistuksella. Silloin maksu 

palautetaan.

Jos sinulla ei ole mahdollisuutta 

tehdä varausta nettisivujen kautta tai 

sinulla ei ole verkkopankkitunnuk-

sia, ole yhteydessä toimistotyöntekijä 

Teija Niemenmaahan puh. 050 371 

8961. Kaarniemen varauksissa voit 

ottaa yhteyttä myös aluevalvoja Tapio 

Haikkaan puh. 0440 557 841.

Ensi vuoden hinnasto ja linkit va-

rausjärjestelmään: www.sahkoliitto.

fi > Edut ja palvelut > Omat lomapai-

kat, joissa viihtyy

TUTUSTU JÄSENTEN 
SÄHKÖISIIN 
PALVELUIHIN
ASPA-urakkalaskentaohjelma, F-Se-

curen Safe, Yhdistysavain-työkalu, 

liiton verkkokauppa ja Jäsenedut.fi-

palvelu. Tunnetko jo nämä jäsenille 

tarkoitetut sähköiset palvelut?

ASPA on tarkoitettu varsinkin säh-

köistys- ja sähköasennusalan sopi-

musalajäsenille, ja usea liiton am-

mattiosasto on hankkinut urakkalas-

kentaohjelman lisenssin sopimusala-

jäsenilleen. Jäsen voi itsekin ostaa 

lisenssin 80 euron hintaan. 

Yhdistysavain on osastoille suun-

nattu työkalu kotisivujen perustami-

seen ja ylläpitämiseen. Osastot pää-

sevät käyttämään työkalua alennetul-

la liiton sopimushinnalla.

Jäsenet saavat alennusta F-Se-

curen Safe-tuotteista, joilla voi suo-

jata tietokoneen, tabletin ja älypu-

helimen. Tuotteiden ostamisessa ja 

asentamisessa tarvittavan kampan-

jakoodin saat omasta ammattiosas-

tostasi.

Sähköliiton verkkokaupasta voi ti-

lata liiton tai oman ammattiosaston 

logolla varustettuja tuotteita, esimer-

kiksi paitoja, termospulloja ja metal-

lilompakoita.

Jäsenedut.fi on puolestaan palve-

lu, jonka kautta rekisteröitynyt käyt-

täjä saa etuja verkkokaupoissa ja ki-

vijalkamyymälöissä.

Sähköiset palvelut koottuna:  

www.sahkoliitto.fi > Edut ja palvelut 

> Sähköiset palvelut jäsenille

&

&

Kotkan Kaarniemen maisemat 

lepuuttavat mieltä.
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Kun Sähköliiton uuden jäsenpalve-
luasiantuntijan huoneesta kuuluu 
tyytyväinen hyrähdys, todennä-

köisesti on kyse työnantajatilityksiä hoi-
tavan Johanna Palosen työpäivän yhdes-
tä kohokohdasta.

– Työ palkitsee, kun saa pitkät numero-
sarjat täsmäämään toisen pitkän numero-
sarjan kanssa.

Voiko talousihmisen työnkuvaa enää 
paremmin ja konkreettisemmin tiivistää?

Johanna aloitti Sähköliitossa elokuun 
alkupäivinä. Vajaan kahden kuukauden 
aikana hänelle on tullut selväksi, että 
työnantajat ja palkanlaskijat huolehtivat 
aktiivisesti työntekijöiden asioista ja ky-
syvät tarvittaessa neuvoa jäsenmaksujen 
tilityksiin, esimerkiksi työpaikan vaih-
toon, liittyvissä asioissa. Myös jäsenten 
kysymyksiin pääsee vastailemaan melko 
usein.

TARKISTA, KOHDISTA, TÄSMÄYTÄ
Tuoreen jäsenpalveluasiantuntijan työ-
historiaan kuuluu työskentelyä julkis-
hallinnossa: Verohallinnossa, Kelassa ja 
Tampereen kaupungin palveluksessa. 
Hän on tehnyt töitä myös palkanlaskija-
na yksityisellä puolella. Eivät ihan tavan-
omaisia paikkoja alkujaan markkinointia 
ammattikorkeakoulussa opiskelleelle!

– Talouspuoli on enemmän oma juttu-
ni, ja sillä olenkin valmistuttuani työsken-
nellyt, hän perustelee.

Työnantajatilitysten hoitajan päivä al-
kaa maksettujen jäsenmaksujen tarkista-
misella ja virheellisten kohdistamisella 
oikeaan paikkaan. Työpäivä etenee työn-

antajatilitysten numeroon vastailemalla 
ja neuvoja antamalla sekä työnantajien jä-
senmaksuselvityksiä täsmäyttämällä. 

ELÄMÄNOHJEET 
KUOPUKSEN SUUSTA
Tamperelaisen Johannan perheeseen 
kuuluu puoliso ja kolme lasta: 14- ja 
6-vuotiaat tyttäret sekä 11-vuotias poika. 
Töistä palatessa kotiovella ensimmäinen 
tehtävä onkin tarkistaa, ketkä kaikki ovat 
paikalla. 

– Useana iltana pitää lähteä kuljetta-
maan lapsia harrastuksiin. Ja ennen sitä 
perhe on ruokittava. Ne ovat ensimmäisiä 
asioita kotiin tullessa.

Kun kaikki velvollisuudet on hoidettu, 
Johannan löytää todennäköisimmin kirja 
kädessä. Lisäaikaa lukemiselle hän ottaa 
bussissa matkalla töihin tai töistä. Luki-
essa hän kertoo rentoutuvansa parhaiten.

Esikoisella ja äidillä on yhteinen har-
rastus: hölkkälenkit. Juokseminen onnis-
tuu myös vedessä: Johanna käy vesijuok-
semassa kesällä järvessä ja talvella uima-
hallissa.

– Hallissa jään kyllä itseäni vanhempi-
en jalkoihin.

Johanna kuvailee itseään ulospäin-
suuntautuneeksi ja harkitsevaksi ihmi-
seksi. Koska hänellä ei ole omaa mottoa 
tai elämänohjetta, ne pitää lainata per-
heen kuopukselta: 

– Hänen mukaansa ”jätskistä oppii” ja 
”kun vaihdan paidan, vaihdan myös hou-
sut”, Johanna myhäilee.

Kyllä kuusivuotiaan sanoissa elämän-
viisauden siemen piilee. 

Numerosarjat 
ojennukseen!
 TEKSTI  JA KUVA:  MINNA JÄRVENPÄÄ

Syksyllä minulla puhaltavat 

uudet tuulet työkuvioissa, 

ja jätän haikein mielin paikkani 

Sähköliiton lakimiehenä. Haluan 

kiittää näistä vuosista Sähkölii-

ton jäseniä, luottamushenkilöitä 

sekä liiton toimiston työkaverei-

ta. Yhteistyö näiden lähes kuu-

den vuoden ajan on ollut antoi-

saa ja saumatonta. 

Yhteistyömme voi kuitenkin 

jatkua toisenlaisessa muodossa, 

kun aloitan lokakuun alussa la-

kimiehenä Asianajotoimisto Ka-

sanen & Vuorinen Oy:n palveluk-

sessa. Työskentelen vastaisuu-

dessa samojen asioiden ja ar-

vojen eteen kuin Sähköliitossa-

kin, sillä hoidan jatkossa lukuis-

ten muidenkin ammattiliittojen 

puolesta oikeudenkäyntejä. Tu-

leva työnantajani on erikoistunut 

työoikeuteen ja ammattiliittojen 

toimeksiantojen hoitamiseen. 

  

Sähköliitossa työskentely on ol-

lut antoisaa ja ammatillisesti 

kehittävää. Vuosiin on mahtunut 

mitä moninaisimpia riita-asioita 

ja tilanteita. Erityisen mieleen-

painuvia ovat olleet työehtosopi-

musten tulkintariidat, jotka ovat 

edellyttäneet myös sähköalan 

ja alan työn tuntemusta. Siihen 

olenkin saanut loistavaa pereh-

dytystä sekä liiton toimitsijoilta 

että luottamusmiehiltä. 

Vastapuoleen verrattuna etu-

ni riitojen hoitamisessa onkin 

usein ollut juuri se, että käytet-

tävissä on ollut alan asiantunti-

joita eli työt tuntevia tahoja. Oi-

keudenkäynti on loppujen lo-

puksi saumatonta yhteistyötä 

luottamusmiesten, liiton toimit-

sijoiden ja juttua ajavan juristin 

kesken. Tämä yhteistyö on suju-

nut loistavasti, ja siitä todistee-

na ovat lukuisat voittoisat jutut. 

  

En malta lopuksi olla ottamatta 

kantaa suunniteltuihin lakiuu-

distuksiin. 

Suomen hallituksen suunnit-

telemat käsittämättömät heiken-

nykset muun muassa työsuhde-

turvaan eivät ainakaan tule vä-

hentämään oikeudenkäyntejä, 

vaan päinvastoin. 

Mikäli laki astuu voimaan, to-

dellisuudessa irtisanomiskyn-

nyksen määrittelee oikeuskäy-

täntö, joka puolestaan muodos-

tuu vain riitojen kautta. Laista 

tai sen esitöistä ei voida saada 

riittävällä tavalla johtoa siihen, 

miten matalalle kynnys todelli-

suudessa asettuu, vaan se mää-

ritellään tuomioistuimissa vuosi-

kausien prosessien jälkeen. 

Lakiesitys on paitsi turha, 

myös perustuslaillisesti arvelut-

tava. 

Suomen perustuslaki lähtee 

siitä, että ketään ei saa ilman 

lakiin perustuvaa syytä erottaa 

työstä. Nyt käytännössä irtisano-

missuojan heikentämistä koske-

va lakiesitys ja perustelut ovat 

niin ympäripyöreät, ettei lais-

ta voida saada suoraa johtoa sii-

tä, milloin irtisanomisoikeus on 

ja milloin ei. 

Tällainen tilanne, jossa to-

dellinen irtisanomissuojan taso 

haetaan oikeuskäytännöstä riito-

jen kautta, ei palvele ketään. 

Nykyhetken lainsäädäntö 

mahdollistaisi riittävällä tavalla 

erilaisten tilanteiden ja olosuh-

teiden huomioon ottamisen, jo-

ten lakimuutos olisi myös turha 

sen lisäksi, että se tulee ympä-

ripyöreydellään kuormittamaan 

oikeuslaitosta riitajuttujen mää-

rän kasvaessa.

MIRA SNELLMAN
Sähköliiton lakimies

KIITOS SÄHKÖLIITTO NÄISTÄ VUOSISTA!

– Talouspuoli on enemmän oma juttuni, ja sillä olenkin valmistuttuani työskennellyt, Johanna sanoo.
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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:

Palkkatodistus vähintään työt-

tömyyttä edeltäneeltä 26 

työssäoloviikolta. Todistukses-

sa pitää näkyä ennakonpidä-

tyksen alainen tulo sekä sii-

hen sisältyvä lomaraha ja kor-

vaus.

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 joudut työttömäksi tai lomautetuksi

X

X

X

X

X

X

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

Sähköalojen työttömyyskassassa säh-

köisesti asioivat saavat lokakuun 

alusta lukien ainoastaan sähköisen 

maksuilmoituksen. Erikseen pyytä-

mällä on mahdollista saada ilmoitus 

myös paperisena. Ne jäsenet, jot-

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön 

TYJ:n mielestä aktiivimallissa tulisi 

luopua ylimääräisestä byrokratiasta 

ja luottaa lähtökohtaisesti työttömän 

omaan ilmoitukseen. Lisäksi aktiivi-

suusedellytyksen täyttävä toiminta 

olisi määriteltävä yksinkertaisemmin

Vuoden alussa voimaan tulleen la-

kimuutoksen myötä työttömän on 

täytettävä aktiivisuusedellytys vältty-

äkseen työttömyysturvan leikkauksel-

ta. Malliin valmistellaan parhaillaan 

kahta säädösmuutosta, joiden myö-

tä työttömät voisivat osoittaa aktii-

visuuttaan yhä useammalla tavalla. 

Samalla kuitenkin jo entuudestaan 

vaikeaselkoinen kokonaisuus muut-

tuu yhä vaikeammaksi hahmottaa.

TYJ on vastustanut aktiivimal-

lia muun muassa sen vuoksi, että se 

Hallituksen budjettiriihessä on sovit-

tu, että osa-aikatyötä tekevän henki-

lön palkka vaikuttaisi hänelle mak-

settavaan työttömyysetuuteen vasta, 

kun se on maksettu. Työttömyyskas-

sojen Yhteisjärjestö TYJ:n mukaan 

tämä vähentäisi viivästyksiä etuuksi-

en maksatuksessa ja kannustaisi ot-

tamaan vastaan osa-aikaisen työn.

Tätä nykyä osa-aika- tai keikka-

työtä tekevän työttömän saama palk-

ka vaikuttaa työttömyysetuuteen sillä 

ajanjaksolla, jona se on ansaittu. Tä-

män takia niiden henkilöiden etuu-

den maksu on viivästynyt, jotka saa-

vat palkan ja palkkatiedot vasta viik-

koja sen jälkeen, kun työ on tehty. 

Palkka tai sen osa saatetaan maksaa 

työn tekemistä seuraavan kuukauden 

puolivälissä tai jopa seuraavan kuu-

kauden lopussa. Silloin myös etuu-

den maksatus myöhästyy, ja henki-

lö jää pahimmassa tapauksessa jopa 

kahdeksi kuukaudeksi ilman palkkaa 

ja etuutta.

Valtion taloudellisen tutkimuskes-

kuksen selvityksen mukaan lähes 

joka kolmas ansiopäivärahan saa-

ja työskenteli vuonna 2017 osa-ai-

kaisesti.

TYJ:n mukaan muutos helpottaa 

myös tulorekisterin käyttöönottoa. 

Työttömyyskassat alkavat käyttää re-

kisterin tietoja etuusmaksatukses-

sa vuoden 2020 alusta. Palkkatiedot 

kirjataan siihen nimenomaan maksu-

ajankohdan mukaan.

Lakiehdotus on parhaillaan lau-

Sähköinen maksuilmoitus 
kehittää sähköistä asiointia

ka eivät asioi sähköisesti, saavat yhä 

paperisen maksuilmoituksen.

Kassa siirtyy sähköiseen maksuil-

moitusmenettelyyn kehittääkseen 

sähköistä asiointia. Samalla paperia 

ja postikuluja säästyy.

Sähköisesti asioivat jäsenet ovat 

saamassa asiasta sähköpostitiedot-

teen vielä ennen sähköiseen mak-

suilmoitukseen siirtymistä.

Osa-aikatyötä 
tekevän etuus 
nopeammin maksuun

suntokierroksella, joka päättyy 10. 

lokakuuta. Hallituksen esitys on tar-

koitus antaa eduskunnalle syksyllä.

YRITTÄJÄN PUOLISON 

ASEMA PARANEE

Budjettiriihessä on myös sovittu, 

että henkilö, joka työskentelee per-

heenjäsenensä yrityksessä, katsotaan 

jatkossa palkansaajaksi myös työt-

tömyysturvajärjestelmässä. Edelly-

tys on, ettei hän itse ole omistanut 

osuutta yrityksestä viimeisen vuo-

den aikana.

Yrittäjän puolison tulee olla töis-

sä 12 kuukautta, jotta hän on oikeu-

tettu saamaan palkansaajan ansio-

päivärahaa. 

Nykyisin perheenjäsenen yrityk-

sessä työskentelevää pidetään työttö-

myysturvassa yrittäjänä, vaikka hän 

ei omista osuutta yrityksestä. Tyypil-

lisesti kyseessä on yrittäjän puoliso.

Nykyinen lainsäädäntö on aiheut-

tanut väliinputoamisia, sillä osa per-

heenjäsenen yrityksessä työskente-

levistä henkilöistä on kuulunut yrit-

täjien työttömyyskassan sijasta pal-

kansaajien työttömyyskassaan. Näin 

he ovat jääneet ilman työttömyystur-

vaa työttömyyden alkaessa. Väärin-

vakuuttaminen on johtunut osaltaan 

siitä, että eläkejärjestelmässä yrit-

täjän perheenjäsenet katsotaan taas 

palkansaajiksi.

Budjettiriihessä sovitut lakimuu-

tokset tullevat voimaan ensi vuo-

den aikana.

TYJ: Työttömän 
oman ilmoituksen 
tulisi riittää

ei kohtele kansalaisia yhdenvertai-

sesti. Esimerkiksi ikä, asuinpaikka 

ja koulutustausta vaikuttavat siihen, 

onko mallin edellytykset mahdollis-

ta täyttää.

Jos malli kuitenkin halutaan säi-

lyttää, TYJ:stä olisi ensiarvoisen tär-

keää, että työttömällä on realistiset 

mahdollisuudet sekä ymmärtää että 

täyttää edellytykset. Nyt valmisteil-

la olevat muutokset helpottavat edel-

lytysten täyttämistä, mutta samalla 

malli monimutkaistuu.

KAKSI SELVENNYSEHDOTUSTA

TYJ:n mielestä aktiivimallia olisi 

muutettava kahdella tavalla, jotta se 

olisi toimiva ja ymmärrettävä.

Aktiivisuusilmoituksissa olisi luo-

tettava työttömän omaan ilmoituk-

seen. Tarkempia selvityksiä tehtäi-

siin vain, jos on syytä epäillä ilmoi-

tuksen oikeellisuutta. Aktiivimalliin 

ehdotettu velvollisuus osoittaa aktii-

visuus todistuksella on byrokratiaa 

lisäävä ja epälooginen.

– Miksi voimme luottaa yksityi-

seen palvelun järjestäjään mutta 

emme työttömän omaan ilmoituk-

seen? kysyy TYJ:n toiminnanjohtaja 

Niina Jussila.

Lisäksi olisi luovuttava järjestävän 

tahon määrittelystä ja käytettävä ai-

noastaan toiminnan laatuun perustu-

vaa rajausta.

– Aktiivimalliin on lisätty jokaisen 

muutoksen myötä uusi osa, jolla on 

omat, toisista poikkeavat edellytyk-

sensä. Kokonaisuus on saatava yk-

sinkertaisemmaksi, toteaa Jussila.

AJANKOHTAISTA ANSIOTURVASTA:

blogi.tyj.fi
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KURSSIT

KILJAVAN OPISTON 
KURSSIT SYKSYLLÄ 2018
Sähköliitto on varannut paikkoja seuraavilta syksyn yleisiltä kursseilta:
PUHEENJOHTAJA- JA SIHTEERIKURSSI 19.–23.11.2018
PAIKALLINEN SOPIMINEN 26.–28.11.2018

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 

https://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. 

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

Tällä kurssilla käydään urakkalaskentaan liittyviä asioita läpi seikkaperäisesti ja herätetään 

kiinnostus urakkataitojesi kehittämiseen.

Kouluttajana on työehtoasiantuntija Jari Ollila.

Sähköliitto korvaa majoituksen (2 hh), ruokailut sekä matkakulut julkisten kulkuneuvojen 

taksojen mukaan tai omaa autoa käytettäessä 0,23 €/km vain auton kuljettajalle.

Ilmoittaudu viimeistään 5.10.2018 mennessä tarja.toppari@sahkoliitto.fi 

tai 050 409 8469.

NUORILLE TARKOITETTU SÄHKÖIS-
TYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN 
URAKKALASKENTAKURSSI
20.–21.10.2018 Scandic Koskipuisto, Tampere

www.sahkoliitto.fi > Edut ja palvelut > Laadukasta koulutusta

VALTAKUNNALLINEN 
NUORISOTAPAHTUMA
27.–28.10.2018, Sokos Hotel Ilves, Tampere
Lähde sinäkin mukaan nuorille sähköliittolaisille tarkoitettuun valtakunnalliseen  

nuorisotapahtumaan Tampereelle!

Tapahtumassa saat tietoa liiton ajankohtaisista kuulumisista ja toiminnasta kuten  

esimerkiksi työmarkkinatiedottamisesta. Ulkopuolisena vierailijana on Otto Köngäs,  

Kalevi Sorsa -säätiöstä. Asiapitoisten päivien lomassa vietämme aikaa myös rennosti  

yhdessä tutustumalla uutuuslaji hohtogolfiin.

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

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

ruokailut sekä matkakulut, mikäli niitä syntyy. Matkakulut korvataan julkisten kulkuneuvo-

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

TYÖYMPÄRISTÖN 
AJANKOHTAISPÄIVÄT
26.–27.10.2018, Scandic Aulanko, Hämeenlinna
Kurssi on suunnattu kaikille työsuojeluvaltuutetuille ja –asiamiehille sekä muille asiasta kiin-

nostuneille. Kurssilla käsitellään ajankohtaisia sähköalojen työympäristökysymyksiä ja työsuo-

jelua sekä sähköturvallisuutta koskevia säädöksiä. Kouluttajana toimii liiton omien kouluttaji-

en lisäksi vierailevia asiantuntijoita.

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

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

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

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

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUS-
ALAN KURSSI OULUSSA
Tämä kurssi on tarkoitettu kaikille sähköistys- ja sähköasennusalan jäsenille. 

Kurssilla käydään läpi urakkahinnoittelun rakenteita ja harjoitellaan urakan laskemista.

URAKKALASKENTA-KURSSI
13.–14.10.2018

SOKOS HOTEL ARINA, OULU

hakuaika päättyy 28.9.2018

Ilmoittaudu mukaan kurssille 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 kor-

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

SÄHKÖLIITON ALUEELLINEN 
NUORISOTAPAHTUMA
Lähde sinäkin mukaan nuorille Sähköliittolaisille tarkoitettuun alueelliseen 

nuorisotapahtumaan!

Tilaisuudessa tutustutaan Sähköliiton ja paikallisen ammattiosaston toimintaan.

Perjantai-ilta vietetään rennon yhdessäolon merkeissä.

2.–3.11.2018 Kuopio • Hakuaika päättyy 19.10.2018

Tapahtuma alkaa perjantaina noin klo 17.00 ja päättyy lauantaina noin klo 12.00.

Sähköliitto korvaa matkakulut, ohjelmaan merkityt aktiviteetit, tarjottavat ruokailut 

ja majoituksen 2 hh huoneissa.

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

Lähetä vastauksesi 12.10. 2018 mennessä: Sähköliitto, Vasama-lehti, PL 747, 33101 Tampere. Oikein vastanneiden kesken arvomme yllätyspalkinnon.

Nimi:

Osoite:

&

&
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OSASTOT TOIMIVAT Seuraava Vasama ilmestyy 25.10.2018. Siihen tarkoitetut osastojen ilmoitukset pyydämme toimittamaan 
maanantaihin 15.10.2018 kello 15.00 mennessä. Tällä välin päivitämme saapuneita ilmoituksia liiton kotisivuille.

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

liiton uusien nettisivujen sähköisellä lomakkeella. Löydät lomakkeen  

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

Valitse ensin lomakkeen alasvetovalikosta oma osastosi, kirjoita 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
Eläkeläisjaoston kokoukset vuon-

na 2018 pidetään joka kuukau-

den toisena tiistaina klo 12 alka-

en osaston toimistolla osoitteessa 

Rautatienkatu 16 D 46, Oulu.

004 Pohjoisen energia- ja 
sähköalantyöntekijät os. 004 ry
Rannaltaongintakilpailu Willamos-

sa la 29.9. klo 13. Nyt joukolla ki-

sailemaan ja viettämään yhteis-

tä iltapäivää! Kisassa hyvät palkin-

not ja lopussa mahdollisuus käydä 

saunomassa.

018 Hämeenlinnan 
Sähkötyöntekijät ry
Sääntömääräinen syyskokous 

osaston toimistolla, Arvi Karis-

ton katu 3 A 8, Hämeenlinna ke 

28.11.2018 klo 18.

Hämeenlinnan Sähkötyönte-

kijät ja Aulangon kylpylä jatka-

vat yhteistyösopimustaan vuodelle 

2018. Aulanko tarjoaa jäsenillem-

me perheineen kylpylälippuja hin-

taan 10 €/aikuinen ja 6 €/lapsi. 

Edun max henkilömäärä kerrallaan 

5 hlöä. Tunnistautuminen tapah-

tuu Sähköliiton jäsenkortilla. 

039 Tietoliikenne- ja 
Informaatiotekniikka os. 039
Pikkujoulu/teatterimatka Tam-

pereelle la–su 10.–11.11. Läh-

tö bussikuljetuksella kauppakes-

kus Myyrmannin edestä Rajator-

pantien puolelta apteekin edes-

tä klo 10.30. Maksimihenkilömää-

rä matkalle 39 henkilöä. Majoitus 

Hotelli Scandic Koskikatu 2 hen-

gen huoneissa. Buffetlounas hotel-

lissa klo 14.30. Teatteriliput Tam-

pereen Komediateatteriin, jossa 

esitys Linnan Juhlat klo 18. Aami-

ainen hotellissa.  Lisätietoja ja si-

tovat ilmoittautumiset 5.10. men-

nessä Jukka Johanssonille puh. 

050 525 0043 tai jukka. 

johansson@welho.com. Matkan pi-

tää olla maksettuna 5.10. men-

nessä tilille Op FI50 5297 1420 

0056 04.

Syyskokous pe 30.11.2018 klo 

17.30 Hotelli Vantaan auditorios-

sa, Hertaksentie 2, 01300 Vantaa. 

Kokouksen jälkeen buffet-illallinen 

ja Forever young show -ohjelma 

Tulisuudelmassa. Ilmoittautumi-

set sähköpostilla syyskokous039@

gmail.com 30.10. mennessä, että 

saamme tehtyä illallisvaraukset 

hotellille oikeilla määrillä. Poik-

keustapauksessa ilmoitus sihteeri 

Kirsi Halme puh. 050 326 9035.

043 Porvoon Sähkötyöntekijät ry
Tulevat kokoukset: 27.9., 25.10., 

22.11. syyskokous. Tervetuloa jä-

senet! Voit myös samalla ilmoit-

tautua teatteriin ja/tai pikkujoulu-

ruokailuun!

049 Helsingin 
Sähköalantyöntekijät ry
Eläkeläisjaosto järjestää teatte-

rimatkan Tampereelle ma 5.11., 

esitys alkaa kello 19. Näytelmä on 

Junnu Vainion sanoihin perustu-

va Vanhoja poikia, Tampereen Työ-

väen Teatterissa. Paikkoja rajoite-

tusti. Ennen teatteria on mahdol-

lisuus ruokailuun sekä liiton kes-

kustoimistoon tutustumiseen. Ta-

paaminen Tampereen rautatiease-

malla kello 12. Omavastuu on 30 

€/hlö, jonka tulee olla suoritettu 

5.10. mennessä tilille FI36 5780 

3820 1228 35. Ilmoittautumiset 

5.10. mennessä sähköpostilla toi-

misto@osasto049.fi tai tekstivies-

tillä 050 360 4313. Tervetuloa!

Syyskokous pe 9.11.2018 klo 

17.30 Kinaporin palvelukeskuk-

sessa, Kinaporinkatu 7–9, 00500 

Helsinki. Käynti sisäpihalta. Ko-

kouksessa käsitellään sääntöjen 

7§ kohdan mukaiset asiat sekä 

muut esille tulevat asiat. Kokous-

ta ennen on mahdollista tutus-

tua tuparien merkeissä osaston 

uusiin tiloihin, jotka ovat samassa 

pihapiirissä kokouspaikan kans-

sa. Ovet ovat avoinna klo 15 al-

kaen osoitteessa Hämeentie 58–

60 C 57, 2 krs. Tarjolla kahvia ja 

muuta juomaa sekä pientä purta-

vaa. Tervetuloa! – Hallitus

Risteilymatka Tallinnaan pe–

la 2.–3.11. Osasto maksaa laivali-

put, illallisen, aamiaisen ja muu-

taman juoman.  Lippuja on rajoi-

tetusti, paikat annetaan ilmoit-

tautumisjärjestyksessä. Laivayh-

tiö haluaa tiedot matkustajista: 

etu- ja sukunimi, kansalaisuus, 

syntymäaika (pp.kk.vvvv). Lähtö: 

2.11. klo 18.30 Helsinki, Län-

siterminaali 1, Silja Europa. Klo 

16.30 lippujen luovutus, siirty-

minen laivaan. Klo 17.30 Grande 

Buffet -illallinen. Klo 18.30 laiva 

lähtee, vapaata seurustelua. Pa-

luu: 3.11. Klo 7.00 Grande Buf-

fet -aamiainen, vapaata seurus-

telua. Klo 12.30 lähtö Tallinnas-

ta, D- terminaali, Silja Europa. Klo 

16 saapuminen Helsinkiin, Län-

siterminaali 1. Sitovat ilmoittau-

tumiset 4.10. mennessä osaston 

sähköpostiin toimisto@osasto049.

fi. Käyttämättömästä lipusta pe-

ritään lipun hinta. Tiedustelui-

hin vastaa Petri Samiola puh. 045 

214 0344.  

– Hallitus 

057 Etelä-Pohjanmaan 
Sähköalantyöntekijäin osasto ry
Syyskokous pe 26.10.2018 klo 

18 alkaen Hotelli Lakeudessa, To-

rikatu 2, 60100 Seinäjoki. Koko-

uksessa käsitellään sääntömääräi-

set asiat, minkä jälkeen ruokailu 

ja sauna. Tervetuloa!

Pikkujoulut järjestetään Aree-

nassa la 24.11., Valtava Pikku-

joulu Show. Ilmoittautuminen vii-

meistään 31.10. Niko Ala-Lahti 

0400 723 246 kerää ilmoittautu-

miset tekstiviestein. Ensimmäiset 

30 mahtuu mukaan.  

Omavastuu 20 € maksetaan 

31.10. mennessä osaston tilille  

FI12 4928 0010 0753 40.

065 Iisalmen 
Sähköalantyöntekijät ry
Syyskokous pe 2.11.2018 klo 

18 Iisalmen Rossossa. Päätetään 

mahdollisesta lomaosakkeen osta-

misesta. Aloitetaan ruokailulla. Il-

moita tulosi 1.11 mennessä puh. 

040 411 7100/Jarkko.

Pikkujoulut jäsenille ja puoli-

soille: Raparperitaivas-Suomirock-

musikaali pe 9.11. klo 19 + kah-

vitus, Iisalmi kulttuurikeskus. 

Omavastuu 10 € osaston tilille 

FI06 5068 0620 2442 75. Paik-

koja rajoitetusti. Ilmoittautuminen 

28.10. mennessä 040 411 7100/

Jarkko.

073 Kurikan Sähköalojen 
osasto ry
50-vuotisjuhlareissu Tampereelle 

la–su 24.–25.11. Käymme tutus-

tumassa Sähköliiton tiloihin, lisäk-

si osasto maksaa liput Anna Ka-

renina -teatterinäytökseen, yöpy-

misen ja ruokailun Hotel Tornissa. 

Avec-maksu 50 €. Lähto Kurikan 

torilta la klo 9. Ilmoittautuminen 

viimeistään 7.10. Lisätiedot ja va-

raukset 050 400 7354.

076 Vaasan 
Sähköalantyöntekijät ry
Kokouspäivän risteily jäsenil-

le Wasa Linella Vaasasta Uuma-

jaan pe 12.10. Kokoonnumme 

terminaalissa klo 8 ja laiva läh-

tee klo 9. Saavumme Uumajaan 

klo 12.30, bussikuljetus Uumajan 

keskustaan. Laiva lähtee takaisin 

paikallista aikaa klo 18, ja Vaasas-
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Pitkäaikainen Ay-vaikuttaja ja Sähköliiton eläköitynyt hallinnon 

jäsen Pentti Leskinen on poissa.

Pentti menehtyi 67-vuotiaana yllättävän sairaskohtauksen jäl-

keen 2.9.2018 Rovaniemellä. Tieto järkytti ja aiheutti suuren su-

run tunteen. Olimme tavanneet mukavissa merkeissä vain joitain 

viikkoja aikaisemmin muistellen yhteisiä aikojamme ja tulevaisuut-

ta pohtien. 

Pentti oli lämminhenkinen, muut huomioiva ja ehdottoman luo-

tettava mies. Omalla hienolla lupsakalla huumorillaan hän kokosi 

ympärilleen aina keskustelijoita ja kuulijoita myös Sähköliiton mo-

nissa luottamustoimissaan. 

Luottamustehtävien hoito vei häneltä paljon perheen yhteisestä 

ajasta, mikä häntä harmitti. Perhe oli hänelle kaikki kaikessa, vai-

mo, lapset ja lastenlapset sekä koti Torniossa ja viimeksi Rovanie-

men Muurolassa; tämän huomasi monesti jutellessamme. 

Sähköliiton hallinnossa, sähköistysalan johtokunnassa ja sen 

puheenjohtajana hän edusti vahvasti alansa huippuosaamista, näki 

ja visioi pitkälle tulevaisuuteen. Näissä asioissa hän ei aina saanut 

varauksetonta hyväksyntää kaikilta. Kuitenkin alan kehitys ja so-

pimusalan jäsenten etu tarvitsee jatkossakin Pentin kaltaisia hen-

kilöitä. 

Nämä seikat tulivat monesti esiin tes-neuvotteluissa ja kertoivat 

hänen laaja-alaisesta ammattitaidostaan ja alan tuntemuksesta. 

Sähköliiton hallituksessa hän esiintyi maltillisen harkitusti, mut-

ta oli ehdottoman lojaali tehdyille päätöksille, vaikka ne eivät aina 

olleet hänen näkemyksensä mukaisia. Pentti ei koskaan unohta-

nut juuriaan. Hän muisti aina lähtökohtansa ja Pohjois-Suomen 

sähköalan ammattilaiset.

Opin tuntemaan Pentin ammattiosastonsa 114 Tornion seudun 

sähköalantyöntekijät ry:n pitkäaikaisena puheenjohtajana ja Tek-

manni Oy:n (myöhemmin Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy:n) 

pääluottamusmiehenä. Pentti oli myös kahteen otteeseen Tekman-

ni Oy:n valtakunnallisen asentajayhdistyksen puheenjohtaja. Näis-

tä monista ansioista hänelle myönnettiin Sähköalojen ammattiliitto 

ry:n suuransiomerkki vuonna 2003.  

Pentti osallistui Edunvalvonnantekijöiden ehdokkaana Sähkö-

alojen ammattiliiton edustajiston vaaleihin. Hän tuli ensimmäisen 

kerran valituksi edustajiston jäseneksi vuonna 2000. Itse toimin 

tuolloin Sähköliiton toimitsijana. Pentti toimi pohjoissuomalais-

ten sähköasentajien luottohenkilönä lähes työuransa alusta alkaen, 

josta kertoo myös se, että hän tuli toistamiseen valituksi Sähkölii-

ton edustajistoon ja hallituksen jäseneksi hoitaen luottamustehtä-

viä eläköitymiseensä saakka.

Viimeisimmäksi tapaamiseksi Pentin kanssa jäi perinteinen Säh-

köliitosta vuoden 2010 jälkeen eläköityneiden aktiivien ”konka-

reitten” tapaaminen Rantasalmella kuluneen kesän heinä-elokuun 

vaihteessa. Rattoisasti vietetyn kolmen päivän aikana seilasimme 

Saimaalla, saunoimme ja nautimme isäntämme, entisen edustajis-

ton puheenjohtajan savustamia muikkuja sekä saunajuomien ohes-

sa kauniista kesästä kuulumisia vaihtaen. Sovimme myös seuraa-

vasta tapaamisesta, eikä kenellekään meille tullut mieleen mah-

dollisuus, ettemmekö olisi kaikki seuraavassa tapaamisessa läsnä. 

Saamamme suruviesti mykisti meidät, lamaannutti yhteiseen 

suruun. Joudumme toteamaan, että elämässä käänteet ovat yllät-

täviä ja ennalta arvaamattomia. 

Olemme menettäneet pitkäaikaisen hyvän ystävämme Pentin; 

jaamme omaisten ja läheisten suuren surun.

Pentti on siunattu haudan lepoon 15.9. läheisten läsnäollessa.

Kaikkien puolesta 

MARTTI ALAKOSKI (liittopuheenjohtaja 2004-2016)

PENTTI LESKISEN MUISTOLLE

sa olemme klo 23.30. Ilmoittau-

tumiset viim. 26.9. Kristian Rönn-

holm puh. 050 574 9229.  

Tervetuloa mukaan!

077 Savonlinnan ja 
Lähiympäristön Sähkömiehet ry
Lokakuun kuukausikokous pide-

tään pe 19.10. klo 18 alkaen. Ko-

koonnumme hotelli Seurahuoneen 

saunatiloissa, mistä saunomisen 

jälkeen siirrymme Viinikellariin ko-

koustamaan.Tervetuloa! – Hallitus

080 Heinolan Sähkömiehet 
Ammattiosasto 80 ry
Syyskokous pe 26.10.2018 klo 

18 alkaen keilahalli Valopallon ka-

binetissa. Kokouksen jälkeen va-

paata keilaamista. Lisätietoja sih-

teeriltä. Tervetuloa!

100 Järvenpään 
Sähköalantyöntekijät ry
Tallinnaan 23.–25.11.! Lähtö 

pe 23.11 klo 19.30 Tallink Star, 

Länsiterminaali. Liput jaetaan tun-

tia ennen. Majoitus hotelli Sea-

portissa (satama) 2 hh, aamiaiset 

hotellissa. Su 25.11. huoneiden 

luovutus klo 12. Tallink Megastar 

lähtee D-terminaalista klo 13.30 

ja saapuu Helsinkiin klo 15.30. 

Varaus 80 hlö, jäsen 0 €, avec 

110 €. Ilm. 15.10. mennessä 

puh. 045 632 8758/sihteeri.

Syyskokous pe 30.11.2018 klo 

18 Cantina Zapata/4. krs. kokous-

tilat, Mannilantie 44, Järvenpää. 

Käsitellään sääntöjen määräämät 

asiat. Ruokailu virvokkeineen. Info 

045 632 8758/sihteeri.

120 Vanhankaupungin 
Sähkömiehet ry
Syyskokous pidetään pe 

5.10.2018 Silja Europalla. Laiva 

lähtee klo 18.30, ja paluu on klo 

16.30. Kokoonnutaan Länsitermi-

naali 1:ssä n. klo 17. Ilmoittaudu 

Päiville 050 453 0407 heti.  

Tervetuloa!

128 Ekenäs El-arbetare rf
Stadgeenligt höstmöte tis 

16.10.2018 kl.18.00 på Mo-

tel Marine. Stadgeenliga ärenden. 

Välkommen! – Styrelsen.

Sääntömääräinen syyskokous  

ti 16.10.2018 klo 18 Motel Mari-

nessa. Sääntömääräiset asiat.  

Tervetuloa! – Hallitus

132 Pietarsaaren sähkötyöväen 
ammattiosasto – Jakobstads 
elektriska arbetares 
fackavdelning ry 
Syys/vuosikokous pe 16.11.2018 

Jugend Home -hotellissa klo 18. 

Osoite on Koulukatu 11, 68600 

Pietarsaari. Kokouksen lisäksi oh-

jelmaan kuuluu ruokailu ja sau-

na. Ilmoittautumiset viimeistään 

26.10. puh 050 560 0297 tai 

050 390 1480.

147 Paimion 
Sähköalantyöntekijät ry
Syyskokous to–pe 15.–

16.11.2018 23 h -risteilyllä Tal-

link Siljan Baltic Princessillä Tu-

rusta Tukholmaan. Ilmoittautua 

voi puhelimitse Jarmo 040 503 

1285 tai Rami 0440 721 821 

tai sähköpostilla Ramille ramp-

pu69@gmail.com. Sähköpostil-

la tulee myöhemmin kokousohjel-

malista. Laiva on nyt jo miltei täy-

teen buukattu, joten ajoissa täy-

tyy olla varaamassa matkaa. Lähtö 

to klo 20.15 Turusta, saapuminen 

pe klo 6.10 Tukholmaan Värtan-

satamaan. Paluulähtö pe klo 7.10 

Tukholmasta, saapuminen klo 

19.15 Turkuun. Varattu 30 hen-

gelle 15 B-luokan 2 hengen hyt-

tiä. Ravintolapalvelut: Pöytävara-

us on lunastettava ravintolasta vii-

meistään 15 minuuttia kattauksen 

alkamisesta (ei koske aamiaista). 

Aamiainen pe Grande Buffetissa 

klo 7.10 paikallista aikaa, lounas 

samassa paikassa klo 14. Kokous-

tila varattu pe klo 10–13 paikallis-

ta aikaa 30 henkilölle.

155 Hissimiehet ry
Syyskokous la 17.11.2018 Tam-

pereella Majurisaunalla, Satakun-

nankatu 23 (entinen Anttilan kiin-

teistö). Hallitus kokoontuu klo 

14, ja yleiskokous alkaa klo 16. 

Käsitellään sääntömääräiset asiat. 

Tervetuloa!

161 Energia-alan työntekijät ry
Sääntömääräinen syyskokous Sil-

ja Europalla pe 2.11.2018 klo 18 

Helsinki–Tallinna-risteilyn yhtey-

dessä. Kokouksen jälkeen jatke-

taan à la carte -ruokailulla. Oma-

vastuu jäsen 40 €, avec 80 €. 

Hintaan kuuluu myös seuraavan 

päivän aamupala ja buffetlounas. 

Ilmoittaudu mukaan 1.10 men-

nessä: osaston sivuilla osasto161.

fi tai jukka-pekka.ojamo@dnain-

ternet.net ja Harri Korpi 040 485 

4025. Tervetuloa!

Palkat ja palkkasaatavat Kesäduunari-infon ykkösaihe
SAK:n, Akavan ja STTK:n yhteiseen 

Kesäduunari-infoon tulleista yhtey-

denotoista lähes puolet koski tänä 

kesänä palkkoja ja palkkasaatavia. 

Kesätyöntekijöitä mietityttivät myös 

työaikaan ja työsopimuksen solmimi-

seen liittyvät asiat.

Yhteyttä ottaneista 25 prosenttia 

oli tehnyt vain suullisen työsopimuk-

sen. Vuosi sitten osuus oli 12 pro-

senttia.

Palveluun tuli yhteensä 279 yh-

teydenottoa, lähes sama määrä kuin 

viime vuonna.

Palkansaajajärjestöjen Kesäduu-

nari-info palveli 14. kertaa touko-

kuun alusta elokuun loppuun. 

SAARTOILMOITUS:
Baltica Andrzej Murawaski Boctok Oy
EU Solutions Oy   Global Exentri Oü
IMV-Electric Oü   Onni Pro Oy
R. Landsmann Oy

Sähköalojen ammattiliitto ry:n hallitus on julistanut hakusaartoon 20.9.2018 klo 7.00 
alkaen kaikki yllä mainittujen Lidl Suomi Ky Järvenpään logistiikkakeskuksen työmaalla 

työskentelevien yritysten nykyiset ja tulevat sähköistysalaa koskevat työt.

Tiedustelut: työehtoasiantuntija Jaakko Aho, puh. 050 60 448, 
työehtoasiantuntija Jari Räsänen, puh. 050 60 304.
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ELLEDNINGEN

Regeringen retas med finländska arbetstagare

KESÄRISTIKON RATKAISU

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

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

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

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

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

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.

Kesäristikon oikein ratkaisseiden kesken arvotun palkinnon voitti 

Petri Uusen Eurajoelta. Onnittelut voittajalle!

Regeringen håller envist fast 

vid beslutet att försvaga an-

ställningsskyddet för småföreta-

gens arbetstagare, dvs. ”paragra-

fen om personliga preferenser”. 

Detta har redan blivit en prestige-

fråga för regeringen, och för mi-

nister Jari Lindström i synnerhet. 

Till och med verkställande direk-

tören för Finlands Näringsliv (EK) 

Jyri Häkämies kritiserade regering-

ens projekt, men inte ens detta 

fick regeringen att dra tillbaka be-

redningen av den obegripliga la-

gen, som strider mot arbetstagar-

nas grundläggande rättigheter. 

På sitt sammanträde i slutet av 

augusti beslutade Elektrikerför-

bundets styrelse förbereda sig på 

utmarscher i mitten av septem-

ber om de övriga förbunden hade 

fattat motsvarande beslut. I det-

ta skede har de övriga förbun-

dens åtgärder tillsvidare begrän-

sat sig till företagsspecifika över-

tidsförbud. 

Om regeringen inte drar till-

baka sina planer på att försäm-

ra arbetstagarnas anställnings-

skydd kommer Elektrikerförbun-

det att förbereda sig på hårda-

re tag mot regeringen tillsammans 

med FFC:s övriga medlemsför-

bund. Beslut om åtgärderna fattas 

på förbundsstyrelsens extra sam-

manträde vecka 39. 

MYNDIGHETERNAS SLAPPHET 

LEDER TILL BROTT MOT 

ARBETSTIDSLAGEN

För att sätta fart på branschens 

kollektivavtalsförhandlingar beslu-

tade Elektrikerförbundet om över-

tidsförbud i energi-ICT-nätverks-

branschen den 1 februari. Utan 

att bry sig om arbetstidslagens 

bestämmelser om nödarbete lät 

företagen sina anställda utföra re-

parationsarbeten som nödarbete 

när övertidsförbud rådde.  

Myndigheterna på regionför-

valtningsverken läste knappast 

alls anmälningarna om nödarbete 

som företagen sände dem. Mäng-

den nödarbete exploderade; näs-

tan alla övertidsarbeten ändrades 

till nödarbete under den tid över-

tidsförbudet rådde. Emellertid är 

övertidsförbud inte en orsak att 

använda sig av nödarbete så som 

avses i lagen.

Ännu in på 1980-talet blev ett 

elbolag och dess verkställande di-

rektör dömda i högsta domstolen 

för ett motsvarande förfarande. I 

dag tycks brott mot lagen begås 

mitt framför ögonen på myndighe-

terna och i skydd av dem. 

Mycket har således förändrats, 

arbetstidslagarna har stiftats en-

ligt principen om skydd för ar-

betstagarna, och denna princip 

har dagens myndigheter tappat 

bort. Enligt Elektrikerförbundets 

utredning avgjordes nödarbetsan-

mälningarna enligt arbetstidsla-

gen endast vid två regionförvalt-

ningsverk.   

Vi fortsätter att utreda både fö-

retagens och myndigheternas age-

rande i ärendet. Vi lämnar det 

inte vid detta.

INDUSTRINS ELMONTÖRER 

BEKYMRAR SIG ÖVER 

FRAMTIDEN

Efter en rätt stor strid förra hös-

ten förlorade Teknologiindustrins 

elmontörer sitt eget kollektivavtal 

och samtidigt sina egna represen-

tanter, dvs. förtroendevalda. 

Det avtal som utarbetades un-

der ledning av riksförlikningsman-

nen har varit en stor besvikelse 

för de tidigare huvudförtroende-

männen och förtroendemännen. 

Det har varit jobbigt att verkstäl-

la innehållet i avtalet eftersom det 

varit svårt att finna en gemensam 

linje med avtalets arbetsgivarsida, 

Teknologiindustrin.   

I avtalet kom man överens om 

att Elektrikerförbundet och Indu-

striförbundet senast 31.5.2019 

förhandlar om samarbetet mellan 

förbunden och om elbranschar-

betarnas ställning på teknologi-

industrins arbetsplatser.  Förbun-

dets ledare har redan träffats och 

kommit överens om att inleda för-

handlingarna.

SAULI VÄNTTI

Ordförande
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HELSINGIN SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄT OSASTO 049 HAKEE 

OSA-AIKAISTA TOIMITSIJAA
Työ käsittää yhdistyksen toimiston hoitoon 
kuuluvat työt, osaston nettisivujen ylläpitoa 
sekä työmaavalvontaa ja neuvontaa. 
Järjestämistyö on tärkeä osa tehtävän hoitoa. 
Työ vaatii hyviä ihmissuhdetaitoja. 
Työn kesto on 24 tuntia / viikko. 
Työ on liikkuvaa ja vaatii joustavuutta.  

Tehtävän hoitaminen vaatii
• Ay-liikkeen yleistä tuntemusta  
• Sähköliiton ja osastotoiminnan tuntemusta
• Toimisto-ohjelmien osaamista

Haku osaston sähköpostiin 
toimisto@osasto049.fi 
tai kirjeellä Hämeentie 58-60 C 57 00500 Helsinki 
kuoreen merkintä "Osastotoimitsija". 

Haku päättyy 30.11.2018.

Lisätietoa Petri Samiola 045 2140344

VASTAUKSIASI TARVITAAN 
– TYÖOLOTUTKIMUKSEN 
TIEDONKERUU KÄYNNISSÄ

Onko kiire lisääntynyt työssä? Miten esi-

miestyössä onnistutaan? Miten digitali-

saatio näkyy työn arjessa? Tilastokeskuksen 

työolotutkimus etsii vastauksia näihin 

kysymyksiin. 

Mikäli saat puhelun Tilastokeskuksesta ja si-

nua pyydetään osallistumaan työolotutkimuk-

seen, vastaa myöntävästi. Sähköalan ammatti-

laiset ovat yksi suuri palkansaajaryhmä, ja tut-

kimus antaa työoloista luotettavan kokonaisku-

van vain, jos mahdollisimman erilaisia töitä te-

kevät palkansaajat vastaavat. Siksi sinun vasta-

uksiasi tarvitaan.

Osallistumalla voit vaikuttaa siihen, että työ-

elämää koskevat päätökset perustuvat tutkit-

tuun tietoon. Tietoja kerätään syksyn 2018 ai-

kana.

Työolotutkimus kartoittaa suomalaisten pal-

kansaajien työoloja Suomessa nyt jo kahdeksat-

ta kertaa. Tutkimus seuraa, miltä suomalainen 

työelämä näyttää eri ammateissa ja eri aloilla 

työskentelevien silmin. Kyseessä on ainoa val-

takunnallinen tutkimus, jonka avulla voidaan 

kuvata pitkän aikavälin muutoksia työoloissa.

Lue lisää: www.tilastokeskus.fi/keruu/tolo



Pohjois-Euroopan suurin jalkinevalmistaja 
Sievin Jalkine Oy • Korhosenkatu 24, 
85310 Sievi As. • Puh. (08) 488 11 
info@sievi.com • sievi.com

Työmukavuuden uusi aika.

Sievi Racer 1 S2

GT Racer S3

Racer Roller S3Racer on rento ja sporttinen. Se on kevyt ja täydellisesti jalkaan sopiva. 

Sen materiaalit hengittävät ja pitävät jalkasi kuivana koko päivän. 

Kengässä on uskomaton pito ActionPro -kaksikerrospohjan ansiosta.

Ja mikä parasta – sen sisäpohjassa on uusi Sievi FlexEnergy* -joustoele-

mentti, jonka tuomaa mukavuutta ei ole turvajalkineissa ennen nähty!

* Sievi FlexEnergy -joustoelementti on valmistettu Infinergy®stä, joka on BASF’n 
rekisteröimä tavaramerkki. Saat sen Racer Roller S3 ja Sievi Racer 1 S2
-turvajalkineisiin. Kaikki Racerit on tehty Suomessa
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